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Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Rwanda. We 
leggen uit wat het Nederlandse equivalent is van de meest voorkomende 
diploma’s uit Rwanda met als doel: toelating tot het Nederlands hoger onderwijs. 

Disclaimer 
We doen ons best om de informatie zo up-to-date mogelijk te houden. We 
aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als 
gevolg van fouten of onvolledige informatie in dit document. 

Op deze publicatie, met uitzondering van het beeldmateriaal, is de Creative 
Commons Naamsvermelding NietCommercieel 3.0 Unported-licentie van 
toepassing. Ga naar www.nuffic.nl/ccl voor meer informatie over het hergebruik 
van deze publicatie. 

http://www.nuffic.nl/ccl
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.nl
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 Waarderingstabel 

In dit overzicht staan links de buitenlandse diploma’s die het meest voorkomen bij 
toelating tot het hoger onderwijs. De andere kolommen tonen de Nederlandse 
waardering met de vergelijkbare niveaus in het Nederlandse en Europese 
kwalificatieraamwerk. 

Buitenlands diploma en NQF-niveau Nederlandse waardering en NLQF-
niveau 

EQF- 
niveau 

Advanced General Certificate 
of Secondary Education 

havodiploma 4 4 

Professional Certificate of 
Secondary Education A2 

havodiploma voor het algemeen 
vormende deel en mbo-diploma 
(kwalificatieniveau 2) voor het 
beroepsgerichte deel 

4/2 4/2 

Advanced Diploma in  Higher 
Education 

3 3 jaar hoger beroepsonderwijs 6 6 

Bachelor with Honours 5 graad van bachelor in het hbo of 
2 jaar wo 

6 6 

Master (2 jaar) 6 graad van master in het hbo of 
wo 

7 7 

NB 
• Dit is een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
• NQF = Rwandees nationaal kwalificatieraamwerk. NLQF = Nederlands 

nationaal kwalificatieraamwerk. EQF = Europees kwalificatieraamwerk.
• Het EQF/NLQF-niveau zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of -

inhoud, maar wel over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is 
afgerond.

• Informatie over de Nederlandse waarderingen staat op onze website: 
onderwijssysteem Nederland.

• SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, waardeert 
buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De 
waardering kan afwijken wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating 
tot het mbo of de arbeidsmarkt.

http://www.nlqf.nl/nlqf-niveaus
http://www.nuffic.nl/bibliotheek/onderwijssysteem-nederland.pdf
https://www.s-bb.nl/
https://www.nuffic.nl/onderwerpen/onderwijs-en-diplomas-nederland/
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 Introductie 

Rwanda is een presidentiele republiek gelegen in Centraal-Afrika. Het 
land werd in 1962 onafhankelijk van België.  
 
Rwanda is lang toneel geweest van burgeroorlogen, die midden jaren ‘90 voor 
honderdduizenden slachtoffers hebben gezorgd. Dit betekende ook de 
verwoesting van het toen bestaande onderwijssysteem. Al 2 maanden na het 
einde van het conflict in juli 1994 werden de basisscholen heropend. De 
middelbare scholen en de universiteit volgden niet lang daarna. In de 
hedendaagse focus van het land op economische groei is daarom een 
belangrijke rol toegekend aan investering in het onderwijs.  
 
Rwanda is onderverdeeld in 5 provincies: Nord, Est, Sud, Ouest en Kigali. De 
officiële talen zijn Kinyarwanda, Engels en Frans. Kinyarwanda is de officiële 
onderwijstaal voor de eerste 3 jaar binnen het basisonderwijs, daarna gaat men 
over op het Engels. 
 
De algemene verantwoordelijkheid voor het onderwijs ligt bij het Ministry of 
Education. Het primaire doel van het ministerie is om de inwoners van Rwanda 
gelijke kansen te bieden tot het volgen van kwalitatief onderwijs. Zij worden 
gevormd tot geschoolde burgers die bij kunnen dragen aan de 
sociaaleconomische ontwikkeling van het land. Het ministerie is onder andere 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van strategieën, nationale programma’s 
en de coördinatie van samenwerking met internationale partners.  
 
Een belangrijk orgaan van het ministerie van Onderwijs is de Rwandan Education 
Board (REB). De REB werd in 2011 opgericht en is ontstaan uit een fusie van een 
vijftal organisaties: de National Examination Council (RNC), National Curriculum 
Development Centre (NCDC), Student Financial Agency Rwanda (SFAR), 
General Inspection of Education (GIE), en de Teacher Service Commission (TSC). 
Alle taken van deze 5 organisaties vallen nu onder de verantwoordelijkheid van 
de REB. 

 
Een tweede belangrijk orgaan van het ministerie van Onderwijs is de Higher 
Education Council (HEC). De HEC is onder meer verantwoordelijk voor de 
kwaliteitszorg van hoger onderwijs instellingen, de organisatie en het functioneren 
van het hoger onderwijs en het adviseren over hoger onderwijsbeleid. 
 
De leerplicht duurt 9 jaar en geldt voor de leeftijdsgroep van 7 tot en met 15 jaar. 
Het schooljaar loopt van eind januari tot en met november; het academisch jaar 
van oktober tot en met juni. 
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 Basis- en voortgezet onderwijs 

Het Rwanda National Examination Council (RNEC) was tot 2011 verantwoordelijk 
voor de organisatie van de nationale examens voor de laatste jaren van het 
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Sinds januari 2011 is de Rwanda 
Education Board (REB) verantwoordelijk voor de nationale examens.  

 
Het basisonderwijs en het lager voortgezet onderwijs staat in Rwanda bekend als 
de 'nine years basis education' (9YBE). Dit bestaat uit 6 jaar basisonderwijs en 3 
jaar lager voortgezet onderwijs. Het basisonderwijs begint op 7-jarige leeftijd en 
eindigt met een nationaal examen. Het diploma Primary Leaving Certificate 
biedt toegang tot het lager voortgezet onderwijs. Aan het einde van het lager 
voortgezet onderwijs doen leerlingen een nationaal examen dat toegang 
verleent tot de bovenbouw. Dit zijn examens op Ordinary 'O' Level. 
 
Het voortgezet onderwijs duurt in totaal 6 jaar, van 13 tot en met 18 jaar. Het 
bestaat uit het hierboven genoemde 3-jarig lager voortgezet onderwijs en een 3-
jarige bovenbouw. Deze laatste 3 jaar heeft een leerling de keuze onderwijs te 
volgen in algemeen vormend onderwijs, technisch secundair onderwijs, of in een 
Teacher Training College (TTC). Sinds 2010 bestaan er plannen om de 3-jarige 
bovenbouw te integreren met de 9YBE om zo een doorlopende leerlijn van '12 
years basic education' (12YBE) te creëren. De implementatie hiervan is 
momenteel aan de gang.  
 
In de bovenbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs volgen 
leerlingen onder andere Engels, Frans, wiskunde en enkele vakken uit een 
gekozen richting zoals sciences, humanities of languages. De nationale examens 
die leiden tot het Advanced General Certificate of Secondary Education worden 
gehouden aan het einde van het derde jaar, in november.  
 
Leerlingen doen examen in minimaal 3 vastgestelde vakken uit de gekozen 
richting. Daarnaast is het schrijven van een General Paper verplicht en het vak 
Entrepreneurship. De examenresultaten worden weergegeven met letters, 
waarbij A tot en met E de voldoendes zijn. Voor het vak General Paper kan enkel 
een S (Subsidiary) worden behaald. Wanneer in een ander vak een S is behaald, 
betekent dit dat het desbetreffende vak niet op Advanced Level is behaald. Op 
het diploma wordt ook een totaal aantal punten weergegeven. Dit wordt 
berekend aan de hand van de behaalde cijfers (zie Beoordelingssystemen) en is 
van belang voor toelating tot het hoger onderwijs.  

 
 
 
 
 

Het niveau van het Advanced General Certificate of Secondary Education  
is vergelijkbaar met dat van een havodiploma.  
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Het technisch secundair onderwijs heeft eveneens een duur van 3 jaar. Het 
curriculum van dit type onderwijs bestaat enerzijds uit algemeen vormende 
vakken, anderzijds uit vakken die specifiek gericht zijn op een bepaald 
vakgebied. Wanneer een leerling aan het einde van het derde jaar slaagt voor 
de nationale examens wordt het Professional Certificate of Secondary Education 
A2 (Diplôme d’Etudes Secondaires Professionnelles A2) uitgereikt. Het diploma 
biedt ook toegang tot het hoger onderwijs in Rwanda. 

 

 
 Toelating hoger onderwijs 

Het Advanced General Certificate of Secondary Education en het Professional 
Certificate of Secondary Education A2 geven in beginsel toegang tot het hoger 
onderwijs. Instellingen en opleidingen kunnen daarnaast specifieke eisen stellen 
aan het aantal punten dat met het examen is behaald door de leerling.  
 

 Hoger onderwijs 

Hoger onderwijs wordt aangeboden door zowel publieke als private instellingen. 
De meeste instellingen vallen onder de jurisdictie van het ministerie van 
Onderwijs.  
 
Men onderscheidt een vijftal instituten: 
•  University of Rwanda 
•  Integrated Polytechnic Regional Centres 
•  Institute of Legal Practice and Development (ILPD) 
•  Nursing Schools 
•  Private Higher Learning Institutions 

 
De University of Rwanda is in 2013 opgericht en ontstaan uit een fusie van 
Rwanda’s publieke universiteiten, waarvan de National University of Rwanda 
(NUR) de grootste was. Ook Kigali Institute of Science and Technology (KIST), Kigali 
Institute of Education (KIE), Institute of Agriculture and Animal Husbandry (ISAE), 
School of Finance and Banking (SFB), Higher Institute of Umutara Polytechnic (UP) 
en Kigali Health Institute (KHI) zijn opgenomen in de nieuwe universiteit.  
 
 
 
 

Het niveau van het Professional Certificate of Secondary Education A2  
is vergelijkbaar met dat van een havodiploma voor het  

algemeen vormende deel en mbo-diploma op kwalificatieniveau 2  
voor het beroepsgerichte deel. 

http://www.ilpd.ac.rw/
http://en.wikipedia.org/wiki/Kigali_Institute_of_Science_and_Technology
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kigali_Institute_of_Education&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kigali_Institute_of_Education&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Institute_of_Agriculture_and_Animal_Husbandry&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=School_of_Finance_and_Banking&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Higher_Institute_of_Umutara_Polytechnic&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kigali_Health_Institute&action=edit&redlink=1
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De University of Rwanda bestaat uit 6 departementen: 
• UR - College of Arts and Social Sciences 
• UR - College of Education 
• UR- College of Sciences and Technology 
• UR- College of Medicine and Health Sciences 
• UR- College of Business and Economics 
• UR - College of Agriculture, Animal Sciences and Veterinary Medicine 

 
Het academisch jaar is verdeeld in 2 semesters van 15 weken.  
 

 Universitair en hoger beroepsgericht onderwijs 

Studenten die beginnen aan een opleiding in het hoger onderwijs hebben de 
mogelijkheid elk jaar af te sluiten met een diploma. Het afsluitend diploma 
betekent dat de student het aantal vereiste credits heeft behaald dat voor het 
diploma is vastgesteld. 
 
Voorafgaand aan de Bachelor kunnen de volgende diploma’s worden behaald: 
• Certificate of Higher Education: uitgereikt na 1 jaar studie en het behalen van 

ten minste 120 credits; 
• Diploma in Higher Education: uitgereikt na 2 jaar studie en het behalen van 

ten minste 240 credits; 
• Advanced Diploma in Higher Education: uitgereikt na 2,5 jaar studie en het 

behalen van ten minste 300 credits. 
 

 
Bachelor 
Studieprogramma’s die leiden tot de graad van Bachelor hebben een minimale 
duur van 3 jaar (ten minste 360 credits) voor een Ordinary degree en 4 tot 5 jaar 
(ten minste 480 credits) wanneer het een Honours graad betreft. Uitzondering is 
de opleiding in geneeskunde (Bachelor of Medicine and Surgery) die een duur 
heeft van 6 jaar plus één jaar stage in een ziekenhuis. Een academisch jaar staat 
gelijk aan 120 credits en 1 credit staat gelijk aan 10 uur studie. 

 

Het niveau van het Advanced Diploma in Higher Education  
is vergelijkbaar met dat van 3 jaar hoger beroepsonderwijs. 

Het niveau van de Bachelor with Honours is vergelijkbaar met dat van  
een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs of  

2 jaar wetenschappelijk onderwijs, afhankelijk van de studierichting.  

http://www.cass.ur.ac.rw/
http://www.ce.ur.ac.rw/
http://www.cst.ur.ac.rw/
http://www.khi.ac.rw/
http://www.cbe.ur.ac.rw/
http://cavm.ur.ac.rw/
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Master 
De minimale voorgeschreven duur van masteropleidingen bedraagt 1 of 2 jaar. 
Voor toelating tot een masteropleiding dient men te beschikken over een 
Bachelor with Honours, Secondary Class Upper Division. Masteropleidingen met 
een duur van 1 jaar zijn meestal opleidingen die 1 kalenderjaar duren (van 
september tot en met augustus) waarbij 180 credits worden behaald. Na het 
volgen van lessen gedurende het academisch jaar dienen studenten in de 
resterende weken hun scriptie te schrijven. De opleidingen leiden tot de graad 
van Master of Arts of Master of Science in een bepaalde studierichting. 
 
Masteropleidingen van 2 jaar volgen de academische kalender. De graad wordt 
uitgereikt nadat 240 credits zijn behaald. In het laatste semester schrijven de 
studenten een scriptie.  
 
Daarnaast bestaan er ongedeelde bachelor-masteropleidingen die rechtstreeks 
tot de graad van master leiden. Deze opleidingen bestaan uit 600 credits 
waarvan er minimaal 120 credits op Level 6 (dat wil zeggen masterniveau) 
dienen te worden behaald. De levels behoren tot het Rwandese 
kwalificatieraamwerk, voor meer informatie zie het hoofdstuk 
Kwalificatieraamwerken. De graden die worden uitgereikt zijn onder andere 
Master of Engineering, Master of Science, Master of Technology en Master of 
Computing. 

 

 
PhD 
Het doctoraat wordt uitgereikt na een periode van minimaal 3 jaar studie en 
onderzoek. Het proefschrift dient publiekelijk te worden verdedigd voor een 
examencommissie. De toelatingseis is in beginsel een mastergraad. 
 

 Beoordelingssystemen 

Voortgezet onderwijs 
De cijfers die aan de examenvakken worden gegeven lopen van A - F en gaan 
vergezeld van punten: A (6), B (5), C (4), D (3), E (2), F (0). 
 
Het vak General Paper is standaard onderdeel van de nationale examens op 
Advanced Level. Het vak kan alleen met een S worden behaald en telt mee voor 
1 punt. Wanneer andere vakken met een S zijn behaald, betekent dit dat de 
student deze vakken niet op Advanced Level heeft afgesloten.  

Het niveau van een 2-jarige Master is vergelijkbaar met dat van de graad van 
master in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs, 

afhankelijk van de studierichting. 
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De geëxamineerde vakken op Advanced Level tellen voor het totaal aantal 
punten 3 keer mee. 
 
Hoger onderwijs 
In het publieke hoger onderwijs geldt het volgende cijfersysteem: 
 

Cijfer Percentage Klasse  

A 80 - 100% First Class Honours 

B+ 70 - 79% Second Class Honours, Upper Division 

B 60 -69% Second Class Honours, Lower Division 

C 50 - 59% Pass 

F 0 - 49% Fail 

 
De eindclassificatie van de honours bachelorgraden wordt als volgt berekend. 
  

Klasse Vereisten 

First Class Honours Ten minste het cijfer 80% in meer dan de helft van de 
modules op Level 4 en 5 (de scriptie inbegrepen) en geen 
cijfer lager dan 70% 

Second Class Honours, 
Upper Division 

Ten minste het cijfer 70% in meer dan de helft van de 
modules op Level 4 en 5 (de scriptie inbegrepen) en geen 
cijfer lager dan 60% 

Second Class Honours, 
Lower Division 

Ten minste het cijfer 60% in meer dan de helft van de 
modules op Level 4 en 5 (de scriptie inbegrepen) en geen 
cijfer lager dan 50% 

Third Class Honours Ten minste het cijfer 50% in alle modules op Level 4 en 5 (de 
scriptie inbegrepen). Een student mag een cijfer tussen 45% 
en 49% hebben behaald in maximaal 20 credits, zolang de 
scriptie met 50% is behaald. 

 
 Kwalificatieraamwerken 

Het nationale kwalificatieraamwerk van Rwanda, het Rwandan Qualifications 
Framework, bestaat uit 7 niveaus. Het raamwerk bevat de eisen die worden 
gesteld aan het uitreiken van de graden door hogeronderwijsinstellingen. Aan de 
basis van het raamwerk staat het Credit Accumulation and Modular Scheme 
(CAMS). 
 
De meest voorkomende graden en bijbehorende niveaus zijn de volgende.  
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Kwalificatie Level Credits 

Certificate of Higher 
Education 

1 120 

Diploma in Higher 
Education 

2 240 (120 Level 1 + 120 Level 2) 

Advanced Diploma in 
Higher Education 

3 300 (120 Level 1 + 120 Level 2 + 60 Level 3) 

Ordinary Bachelor 4 360 (120 Level 1 + 120 Level 2 + 60 Level 3 + 60 
Level 4) 

Ordinary Bachelor with 
Honours 

5 480 (120 Level 1 + 120 Level 2 + 60 Level 3 + 60 
Level 4 + 120 Level 5) 

Master of Arts, Master of 
Science 

6 180 (met een minimum van 140 credits op Level 
6) 

Ph.D. 7 Niet gebaseerd op credits 

 
Een volledig overzicht van alle graden met bijbehorende niveaus volgens het 
raamwerk is te vinden via:  www.hec.gov.rw/spip.php?article226 
 

 Accreditatie en kwaliteitszorg 

De Higher Education Council (HEC) is door de Rwandese overheid opgericht als 
een onafhankelijke overheidsorganisatie. De Council is verantwoordelijk voor de 
structuur, de organisatie en het functioneren van hogeronderwijsinstellingen. 
Daarnaast monitort en evalueert de Council de voorwaarden voor kwaliteit en 
standaarden binnen het hoger onderwijs en waarborgt het de verbetering van 
kwaliteit van het onderwijs en onderzoek. De Council adviseert het ministerie van 
Onderwijs over alle zaken die te maken hebben met accreditatie van 
hogeronderwijsinstellingen. De Council stelt ook de standaarden vast voor wat 
betreft de accreditatie van privé-instellingen. 
 
Een lijst met erkende instellingen is onderaan de openingspagina op de website 
van de Higher Education Council te vinden: http://hec.gov.rw 
 

 Samenstelling dossier 

Voor het secundair onderwijs is het Advanced General Certificate of Secondary 
Education nodig zoals uitgegeven door de Rwanda Education Board. 
 
Voor het hoger onderwijs dienen alle behaalde hoger onderwijsdiploma’s met 
vakkenoverzichten annex cijferlijsten te worden overgelegd. 
 

http://www.hec.gov.rw/spip.php?article226
http://hec.gov.rw/


 Onderwijssysteem   | Waarderingstabel   

 

Onderwijssysteem Rwanda 

Onderwijssysteem Rwanda | Nuffic | 1e editie, december 2015 | versie 1, december 2015 12 
 
 
 

 Overzicht hogeronderwijsinstellingen 

www.mineduc.gov.rw/agencies/higher-learning-institutions  
Website van het ministerie van Onderwijs met alle publieke en privé- 
hogeronderwijsinstellingen. 
 

 Handige websites 

www.mineduc.gov.rw/home 
Website van het ministerie van Onderwijs. 
 
www.education.rw 
Website met informatie over het onderwijs in Rwanda. 
 
http://hec.gov.rw 
Website van de Higher Education Council (HEC). 
 
www.reb.rw 
Website van Rwanda Education Board (REB). 
 

http://www.mineduc.gov.rw/agencies/higher-learning-institutions
http://www.mineduc.gov.rw/home/
http://www.education.rw/
http://hec.gov.rw/
http://www.reb.rw/
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