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Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Singapore.  
We leggen uit wat het Nederlandse equivalent is van de meest voorkomende 
diploma’s uit Singapore 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. 
 
Copyright 
 
 
 
 
 

 
 
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/onderwerpen/copyright voor meer informatie 
over het hergebruik van deze publicatie. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.nl
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 Achtergrond  

• Land: Singapore, officieel Republic of Singapore. 
• Geschiedenis: na een lange periode als Britse kolonie vormde Singapore 

even een politieke unie met Maleisië, voordat het in 1965 een onafhankelijke 
republiek werd. 

• Verantwoordelijk voor onderwijs: het ministerie van Onderwijs, Ministry of 
Education (MOE). 

• Leerplicht: vanaf 6 tot 15 jaar. 
• Voertaal onderwijs: Engels. 
• Schooljaar: van januari tot december, bij polytechnics van april tot maart. 
• Schoolexamens: MOE/SEAB publiceert het rooster met de nationale examens 

en de examenresultaten van ‘O’ levels worden half januari bekend gemaakt, 
en in maart volgen de resultaten van de ‘A’ levels. 

• Academisch jaar: afhankelijk van de autonome universiteit, het bestaat uit 2 
semesters (meestal augustus-mei), plus (optioneel) special terms (mei-juli), of 3 
trimesters. 

 
   

  

http://www.moe.gov.sg/
http://www.moe.gov.sg/
https://www.moe.gov.sg/education/national-examinations/national-exams-timetable
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 Stroomschema: onderwijssysteem Singapore 
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 Waarderingstabel 

In dit overzicht staan links de buitenlandse diploma’s. De andere kolommen 
tonen de Nederlandse waardering met de vergelijkbare niveaus in het 
Nederlandse en Europese kwalificatieraamwerk. 
 

Buitenlands diploma 
 

Nederlandse waardering en NLQF-
niveau 

EQF-niveau 

Singapore-Cambridge GCE 'O'  
level (6 verschillende content-based 
vakken met A-C grades)  

ten minste vmbo-t-diploma   2  2 

Singapore-Cambridge GCE 'A' level 
in 2 H2 content-based vakken + 
Singapore-Cambridge GCE 'O' level 
in 4 vakken (A-C grades) (in totaal 6 
verschillende vakken)  

havodiploma  4  4  

Singapore-Cambridge GCE 'A' level 
in 3 H2 + 1 H1 content-based 
vakken + het vak General Paper/ 
Knowledge and Inquiry (in totaal 5 
verschillende vakken)  

vwo-diploma  4+  4  

Polytechnic Diploma  
(3-jarige opleiding)  

1 jaar hbo   6 6  

Honours Bachelor  
(autonome universiteit)  

bachelorgraad in het hbo 
of wo 

6  6  

Master  
(autonome universiteit)  

mastergraad in het hbo of 
wo 

7  7 

 
NB  
• Dit is een globaal advies waaraan je geen rechten kunt ontlenen.  
• 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: 
onderwijs en diploma’s 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.  

https://www.europass.nl/eqfnlqf/
http://www.nlqf.nl/nlqf-niveaus
https://www.nuffic.nl/onderwerpen/onderwijs-en-diplomas-nederland/
https://www.s-bb.nl/


 Stroomschema   | Waarderingstabel   

 

Onderwijssysteem Singapore 

Onderwijssysteem Singapore | Nuffic | 1e editie, december 2016 | versie 2, juni 2019  6 
 
 
 

 Basis- en voortgezet onderwijs 

Basisonderwijs   
In Singapore duurt het basisonderwijs 6 jaar. Het is verplicht en gratis, en bestemd 
voor 6 tot 12 jarigen. In het curriculum ligt de nadruk op de Engelse taal, moeder-
taal (Mother Tongue Language/MTL: Chinees, Maleis of Tamil) en rekenen. Er is 
een nationaal eindexamen: het Primary School Leaving Examination (PSLE). De 
examenresultaten worden gebruikt voor toelating tot een middelbare school.  

  

Voortgezet onderwijs  
Het voortgezet onderwijs duurt 4 of 5 jaar, afhankelijk van de gekozen route. De 
Express-route duurt 4 jaar en wordt afgesloten met het nationaal eindexamen.  
Scholieren doen gemiddeld examen in 7 tot 8 vakken en ontvangen daarna het 
Singapore-Cambridge General Certificate of Education Ordinary Level 
(Singapore-Cambridge GCE 'O' Level). De examenresultaten worden half januari 
bekendgemaakt. 
 

 
Naast de Express-route kunnen leerlingen ook kiezen voor de Normal-route, die 
bestaat uit de richtingen Normal (Academic) en Normal (Technical). Voor beide 
richtingen is de opleidingsduur 5 jaar. Het 4e jaar wordt afgesloten met het GCE 
'N' Level (Normal Level) examen. Scholieren die het algemeen vormend 
curriculum Normal (Academic) volgen, nemen deel aan examens in 5 tot 8 
vakken. Bij het beroepsvormende curriculum Normal (Technical) kiezen leerlingen 
5 tot 7 vakken. Aan het eind van het 5e jaar nemen de scholieren pas deel aan 
het Singapore-Cambridge GCE 'O' Level examen. 
 
Postsecundair onderwijs 
Het postsecundair onderwijs is het onderwijs dat leerlingen volgen na het 
Singapore-Cambridge GCE 'O' Level. Hieronder vallen uiteenlopende niveaus, 
zoals het pre-university onderwijs, onderwijs aan een polytechnic en middelbaar 
beroepsonderwijs. 
 
Pre-university: GCE ‘A’ Level 
In Nederlandse termen valt de bovenbouw van het algemeen vormend 
voortgezet onderwijs onder pre-university onderwijs. Dit onderwijs leidt tot het 
Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced Level (GCE 
‘A’ Level). De opleiding duurt 2 jaar aan een junior college of 3 jaar aan een 
centralised institute (tegenwoordig bestaat alleen nog het Millennia Institute).   

Het Singapore-Cambridge GCE 'O' Level in 6 verschillende content-based 
vakken met A-C grades is qua niveau vergelijkbaar met ten minste een  
vmbo-t-diploma. 
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GCE ‘A’ Level-curriculum 
Bij het huidige GCE ‘A’ Level-curriculum kunnen leerlingen kiezen uit: 
• content-based subjects (inhoudelijke vakken); en  
• knowledge skills subjects (vakken over bepaalde vaardigheden). 
 
De content-based subjects vallen onder 1 van deze 3 disciplines: 
• Languages;  
• Humanities and the Arts;  
• Mathematics and Sciences.  
 

De knowledge skills subjects zijn vakken die niet gebonden zijn aan 1 discipline, 
de leerlingen ontwikkelen bepaalde vaardigheden:  
• General Paper (GP);   
• Knowledge and Inquiry (KI);  
• Project Work (PW);  
• Co-Curricular Activities (CCA).   
NB Deze vakken kunnen meetellen voor toelating tot het hoger onderwijs, maar 
zijn geen vervanging van de content-based subjects (inhoudelijke vakken).  

 
Niveaus H1-H3 
Binnen het GCE ‘A’ Level-curriculum zijn er 3 niveaus: 
• Higher 1 (H1): alle vakken in de groep Languages met uitzondering van het 

vak Mother Tongue B, waaraan geen niveau is verbonden. De studiebelasting 
van het H1 is de helft van het H2;   

• Higher 2 (H2): bijna alle vakken uit de groepen Humanities and the Arts en 
Mathematics and Sciences;  

• Higher 3 (H3): dit niveau kan alleen in combinatie met het volgen van 
hetzelfde vak op H2-niveau.  
NB H3-vakken zijn niet verplicht, maar bieden leerlingen de kans om een 
onderwerp uitgebreider te bestuderen. 

  

Eindexamen GCE ‘A’ Level  
In het laatste jaar maken leerlingen het nationaal eindexamen. Ze doen examen 
in 4 verschillende inhoudelijke (content-based) vakken, waarvan 3 H2-vakken en 
1 H1-vak. Van deze 4 vakken moet 1 vak een contrasting subject zijn. Dit is een 
vak dat niet tot dezelfde vakgebied behoort, bijvoorbeeld een Sciences-vak als 
contrast met 3 vakken in Humanities. Daarnaast doen leerlingen ook examen 
voor de vakken GP, PW of KI en eventueel ook CCA.  
 

 
Het Singapore-Cambridge GCE ‘A’ Level in 3 H2 + 1 H1 content-based 
vakken + het vak General Paper/Knowledge and Inquiry (in totaal 5 
verschillende vakken) is qua niveau vergelijkbaar met een vwo-diploma. 

https://www.moe.gov.sg/education/pre-university/gce-a-level-curriculum
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NB Voor toelating tot een Nederlandse hbo-bacheloropleiding kunnen 
instellingen een andere samenstelling van vakken overwegen.  
 
Integrated Programmes (IP) 
In 2004 werd de Integrated Programmes (IP) geïntroduceerd, een alternatieve 
opleidingsroute naar het GCE ‘A’ Level-examen. De IP-route duurt 6 jaar en geeft 
leerlingen de mogelijkheid door te stromen naar een junior college zonder het 
GCE 'O' Level examen te doen. Soms leidt de IP-route niet tot het Singapore-
Cambridge GCE 'A' Level, maar tot een ander getuigschrift (bijv. NUS High School 
Diploma, Internationaal Baccalaureaat).  
   

Polytechnic  
In Singapore zijn 5 polytechnics die samen een breed scala aan opleidingen 
aanbieden. De 3-jarige voltijdopleidingen leiden tot het Polytechnic Diploma.  
Dit is een eindkwalificatie waarmee afgestudeerden doorstromen naar 
de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen ze ook doorstromen naar een 
bacheloropleiding aan een openbare universiteit in Singapore, als ze aan 
eventuele aanvullende eisen hebben voldaan. Afhankelijk van de gevolgde 
studierichting kunnen studenten instromen in het eerste jaar van een 
bacheloropleiding of in het tweede jaar van een bachelor in een verwante 
richting.   
 

 
Naast de opleiding tot het Polytechnic Diploma bieden polytechnics ook andere 
opleidingen aan. Bijvoorbeeld opleidingen tot diploma’s als het (Advanced) 
Diploma en Specialist Diploma. 
  
Middelbaar beroepsonderwijs  
Binnen het regulier onderwijs wordt het middelbaar beroepsonderwijs verzorgd 
door het Institute of Technical Education (ITE). Er zijn 2- en 3-jarige opleidingen tot 
het National ITE Certificate (NITEC) en 2-jarige opleidingen tot het Higher NITEC. 
Zowel het GCE 'N' Level en het GCE 'O' Level bieden toegang tot deze 
opleidingen.   

  

Het Singapore-Cambridge GCE ‘A’ Level in 2 H2-vakken + het Singapore-
Cambridge GCE 'O' Level in 4 vakken (A-C grades) (in totaal 6 verschillende 
vakken) is qua niveau vergelijkbaar met een havodiploma. 

Het Polytechnic Diploma is qua niveau vergelijkbaar met 1 jaar hoger 
beroepsonderwijs. 
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 Hoger onderwijs 

Het hoger onderwijs in Singapore is unitair. Dat betekent dat er geen onderscheid 
is tussen universitair en hoger beroepsonderwijs, zoals in Nederland. Studenten 
kunnen hoger onderwijs volgen aan autonome universiteiten (openbare 
instellingen), zie Overzicht hogeronderwijsinstellingen. 
 

 Toelating tot hoger onderwijs 

Voor toelating tot bacheloropleidingen aan openbare (autonomous) 
universiteiten is het Singapore-Cambridge GCE ‘A’ Level vereist. Daarbij moeten 
studenten aan de volgende voorwaarden voldoen: 
• 3 inhoudelijke (content-based) vakken op H2-niveau; en  
• 1 inhoudelijk vak op H1-niveau; en 
• de vakken GP (of KI) en PW, behaald in hetzelfde examenjaar als de 3 H2-

vakken; en 
• Mother Tongue Langue (MTL): dit mag het H1-vak zijn of een ‘O’ Level-vak 

waarvoor minimaal een B is behaald. 
 

 Universitair en hoger beroepsonderwijs 

Universiteiten bieden zowel wetenschappelijk als beroepsonderwijs aan. 
Studenten kunnen aan een van de 6 Singaporese autonome universiteiten deze 
graden behalen: 
• Bachelor 
• Master 
• PhD 
 
Bachelor 
Bacheloropleidingen duren 3 of 4 jaar, alleen geneeskunde duurt 5 jaar. 
Instellingen bieden een bacheloropleiding vaak alleen aan als een gewone 
(pass) bachelor of als honours degree. Soms kan een student kiezen om een 
opleiding als een pass bachelor of als een honours degree te volgen. 
 
Het verschilt per universiteit wat het onderscheid is tussen een pass of honours 
bachelor. Bijvoorbeeld, de honours bachelor duurt 4 jaar aan de National 
University of Singapore (NUS), terwijl de pass bachelor er 3 jaar duurt. 
 

Een Honours Bachelor behaald aan een autonome universiteit is qua niveau 
vergelijkbaar met een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs of  
wetenschappelijk onderwijs, afhankelijk van de richting en aard van de 
opleiding. 
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Master 
Masteropleidingen worden aangeboden als taught/coursework programmes en 
research programmes. Voor toelating tot een research master is een honours 
bachelor in relevante richting vereist. Voor een taught master is een pass 
(gewone) bachelor vereist. Daarnaast kunnen opleidingen aanvullende eisen 
stellen zoals een interview, specifieke vakkennis of een toelatingstest (externe test 
zoals GMAT of GRE, of een test van de opleiding zelf).      
 
Voltijd masteropleidingen duren 1 jaar. Studenten moeten de opleiding in het 
algemeen binnen 2 tot 3 jaar afronden. Het curriculum van de taught/ 
coursework master bestaat voornamelijk uit colleges; een eindproject of een 
scriptie ter afsluiting van de opleiding is optioneel. Het curriculum van de research 
master bestaat naast het volgen van colleges ook uit het maken van een 
eindscriptie.  
 

 
Naast masteropleidingen bieden sommige faculteiten ook korte postgraduate- 
opleidingen aan, waarbij studenten alleen colleges volgen. Deze opleidingen 
leiden tot een (Post)Graduate Diploma. 

 
PhD 
De toelatingseisen en studieduur van PhD-opleidingen variëren per universiteit en 
studie. In het algemeen kunnen studenten op basis van een honours bachelor 
worden toegelaten tot een PhD-traject. Daarnaast gelden vaak aanvullende 
eisen, zoals goede resultaten voor een extern examen (GMAT of GRE) of voor het 
toelatingsexamen van de opleiding. Daarnaast kan de instelling ook relevante 
werk- of onderzoekservaring eisen.  
  
De minimale studieduur varieert van 2 tot 5 jaar, afhankelijk van de opleiding.  
Een PhD-traject bestaat in het algemeen uit 2 fases:  
• 1e fase: het volgen van colleges;  
• PhD qualifying examinations; 
• 2e fase: de dissertatie.  
 
Voordat kandidaten naar de 2e fase mogen, moeten ze vaak PhD qualifying 
examinations afleggen. Verder moeten ze ook een onderzoeksvoorstel voor hun 
dissertatie indienen en deze mondeling verdedigen. Er kunnen ook aanvullende 
eisen zijn, zoals een bepaald cijfergemiddelde. 

Een Master behaald aan een autonome universiteit is qua niveau 
vergelijkbaar met een mastergraad in het hoger beroepsonderwijs of 
wetenschappelijk onderwijs, afhankelijk van de richting en aard van de 
opleiding. 



 Stroomschema   | Waarderingstabel   

 

Onderwijssysteem Singapore 

Onderwijssysteem Singapore | Nuffic | 1e editie, december 2016 | versie 2, juni 2019  11 
 
 
 

 Beoordelingssystemen 

Voortgezet onderwijs 
In Singapore worden studieresultaten in het voortgezet onderwijs weergegeven 
met de letters A tot en met E, waarbij A de hoogste score aangeeft en E nog net 
voldoende is. De resultaten S (sub-pass, onvoldoende) en Ungraded (geen cijfer) 
worden niet op het afsluitend getuigschrift vermeld. 
 
Daarnaast wordt voor het GCE ‘A’ Level een ander systeem gehanteerd voor H3- 
vakken, daarvoor kunnen leerlingen alleen de resultaten Distinction (uitstekend), 
Merit (goed), Pass (voldoende) of Ungraded (geen cijfer) behalen. 
 
Polytechnics  
De polytechnics gebruiken letter grades in combinatie met het grade point 
average system (GPA-systeem). Het kan per polytechnic verschillen hoeveel 
punten ze koppelen aan een beoordeling (weergegeven door een letter). 
 
Universiteiten 
De openbare universiteiten hanteren ook een lettersysteem in combinatie met 
het GPA-systeem (4- of 5-puntensysteem). Het onderstaande 5-punten GPA-
systeem van NTU wordt ook gebruikt door de NUS. 
 

Letter grade Grade point 

A+ 5.0 

A 5.0 

A- 4.5 

B+ 4.0 

B 3.5 

B- 3.0 

C+ 2.5 

C 2 

D+ 1.5 

D 1.0 

E 0.5 

F 0.0 

 
Bron: Examination – NTU, Singapore  

  

http://www.ntu.edu.sg/Students/Undergraduate/AcademicServices/Examination/Pages/GradePointAverage.aspx
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 Kwalificatieraamwerken 

Singapore heeft geen nationaal kwalificatieraamwerk. Het Department of 
Statistics heeft wel de Singapore Standard Educational Classification (SSEC) 
ontwikkeld voor statistieke doeleinden. De SSEC onderscheidt verschillende 
onderwijsniveaus op basis van het type onderwijs (zoals primair, voortgezet/ 
secundair en postsecundair). De SSEC heeft geen leeruitkomsten per 
onderwijsniveau vastgesteld of beschreven. 
 

 Accreditatie en kwaliteitszorg 

Het Singaporese postsecundair of hoger onderwijs kent geen door de overheid 
georganiseerd systeem van accreditatie. De openbare instellingen (autonome 
universiteiten en polytechnics) zijn volgens de wet opgericht. Er zijn 2 
uitzonderingen: het Singapore Institute of Technology (SIT) en de Singapore 
University of Social Sciences (SUSS – voorheen bekend als SIM University). Beide 
waren eerst privé-instellingen, maar het SIT werd in maart 2014 een autonome 
universiteit, en SUSS in augustus 2017. Sindsdien mogen de instellingen eigen 
graden afgeven. 

  

Privéonderwijs  

De particuliere sector mag op alle niveaus onderwijs aanbieden en zelf 
certificates en diplomas als afsluitend getuigschrift uitreiken. De getuigschriften 
zijn geen nationaal erkende diploma's.  
 
Alle privéonderwijsinstellingen (private education institutions, PEIs) moeten wel 
geregistreerd zijn bij het Committee for Private Education (CPE). Deze verplichting 
geldt ook voor buitenlandse instellingen met een campus in Singapore. 
Registratie bij CPE staat echter niet gelijk aan erkenning of accreditatie. De CPE 
staat niet borg voor de kwaliteit van de onderwijsprogramma's. 
 
Graden van privé-instellingen 
Privéonderwijsinstellingen (PEIs) mogen niet zelf een graad afgeven, zoals een 
Bachelor of Master. Zij kunnen wel external degree programmes aanbieden. 
Hierbij geeft de privé-instelling het onderwijs, maar de buitenlandse partner 
verstrekt het diploma of de graad. Deze diploma's en graden vallen onder het 
accreditatie- en erkenningssysteem van het land waartoe de buitenlandse 
partner behoort.  

  

https://www.singstat.gov.sg/standards/standards-and-classifications/ssec
https://www.singstat.gov.sg/standards/standards-and-classifications/ssec
https://www.ssg-wsg.gov.sg/about.html?_ga=2.211151957.1740738369.1559815411-1781813757.1557824706
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 Documenten controleren 

Voortgezet onderwijs  
Het officiële Singapore-Cambridge GCE 'A' Level Certificate plus het Singapore-
Cambridge GCE 'O' Level Certificate.  
Bij verlies van de originele certificaten kunnen de diplomahouders ter vervanging 
een Statement of Results aanvragen bij de SEAB. Daarnaast reikt het ministerie 
van Onderwijs sinds 2008 het School Graduation Certificate uit aan scholieren die 
het Singapore-Cambridge GCE 'A' Level hebben behaald. Dit document bevat 
ook informatie over de behaalde examenresultaten van het Singapore-
Cambridge GCE 'O' Level.  
  
Polytechnic en hoger onderwijs  
Het Diploma of graad en de bijbehorende cijferlijst.   
  
Authenticiteit en verificatie  
Verificatie via de studentenadministratie (registrar) is alleen mogelijk met 
schriftelijk bewijs van toestemming van de student. Daarnaast bieden sommige 
onderwijsinstellingen ook de mogelijkheid om online te verifiëren via een 
database. Vaak is daarvoor een paspoortnummer (buitenlandse studenten) of 
nationaal identiteitsnummer NRIC/FIN (lokale studenten) van de diplomahouder 
nodig. Soms is aanvullende informatie vereist die bijvoorbeeld op de achterkant 
van het diploma of onder-/bovenaan de cijferlijst staat. 
 
Diplomawaardering 
Nuffic beoordeelt een diploma volgens de principes van de Lissabon 
Erkenningsconventie (1997). Een praktische uitwerking van deze uitgangspunten is 
het Europese EAR handboek (manual).  
 

 Overzicht hogeronderwijsinstellingen 

Autonome universiteiten  
1. National University of Singapore (NUS) 
2. Nanyang Technological University (NTU) 
3. Singapore Management University (SMU) 
4. Singapore University of Technology and Design (SUTD) 
5. Singapore Institute of Technology (SIT, voor 2014 een privé-instelling). 
6. Singapore University of Social Sciences (SUSS), tot 2017 bekend als privé-

universiteit SIM University, vanaf augustus 2017 verder als autonome universiteit 
SUSS. 
 

http://eurorecognition.eu/emanual/
http://www.nus.edu.sg/
http://www.ntu.edu.sg/
http://www.smu.edu.sg/
http://www.sutd.edu.sg/
https://www.singaporetech.edu.sg/
https://www.suss.edu.sg/
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 Handige websites 

• Ministry of Education (MOE), het Singaporese ministerie van Onderwijs, o.a. 
met informatie over postsecundaire onderwijsinstellingen, zoals een overzicht 
van de polytechnics. 

• Singapore Examinations and Assessment Board (SEAB), de overheidsinstantie 
die de nationale eindexamens voor het basis- en voortgezet onderwijs 
verzorgt; bij verlies van het definitieve diploma kunnen diplomahouders bij 
SEAB een Statement of Results aanvragen.   

• National Institute of Education (NIE), informatie over lerarenopleidingen. 
• SkillsFuture Singapore (SGG), dat onder het Ministry of Education (MOE) valt, 

onderhoudt een database met geregistreerde privé-onderwijsinstellingen: 
‘Private Education Institutions, PEIs’. Deze registratie staat niet gelijk aan 
erkenning of accreditatie. 

• Institute of Technical Education (ITE), informatie over opleidingen en 
samenwerkingspartners. 
 

 Begrippenlijst 

• Content-based subjects: inhoudelijke vakken, zoals talen, geschiedenis en 
wiskunde, waarbij leerlingen kennis opdoen over 1 onderwerp/vakgebied.  

• Duur: de nominale opleidingsduur, dat wil zeggen de lengte van de 
voltijdopleiding (geen deeltijd) zonder studievertraging. 

• GMAT: Graduate Management Admission Test. Een gestandaardiseerde test 
die verbale, wiskundige en analytische basisvaardigheden meet. 

• GP: General Paper, zie ook skill-based subjects. 
• Graduate-opleiding: een opleiding in het hoger onderwijs na afronding van 

een bachelorgraad. Zie ook de beschrijving in de Nuffic Glossary: graduate. 
• GRE: Graduate Record Examinations (GRE) is een test die als toelatingseis 

gebruikt kan worden voor studenten die een masteropleiding willen volgen. 
The GRE is based on 3 elements: Verbal Reasoning, Quantitative Reasoning 
and Analytical Writing. 

• Lissabon Erkenningsconventie: Het verdrag over de erkenning van 
kwalificaties in het hoger onderwijs in de Europese regio, werd in 1997 
opgesteld door de Raad van Europa en Unesco. Het doel is om eerlijke 
erkenning te bevorderen tussen de partijen die conventie hebben 
bekrachtigd. Lees meer op de website van de Raad van Europa. 

• MTL: Mother Tongue Language, Chinees, Maleis of Tamil. 
• Skill-based subjects: vakken zoals General Paper en Knowledge and Inquiry, 

waarbij leerlingen bepaalde vaardigheden leren (bijvoorbeeld teksten 
analyseren). 

• Undergraduate-opleiding: een opleiding voor een bachelorgraad, zie ook de 
beschrijving in de Nuffic Glossary: undergraduate. 

  

http://www.moe.gov.sg/
https://www.moe.gov.sg/education/post-secondary#polytechnics
https://www.moe.gov.sg/education/post-secondary#polytechnics
http://www.seab.gov.sg/
http://www.nie.edu.sg/
https://www.ssg-wsg.gov.sg/
https://www.ssg.gov.sg/cpe/peis.html
http://www.ite.edu.sg/
https://www.moe.gov.sg/docs/default-source/document/education/syllabuses/english-language-and-literature/files/2012-general-paper-syllabus-(pre-university)-h1.pdf)
https://www.nuffic.nl/en/nuffic-glossary/graduate/
https://www.coe.int/t/dg4/highereducation/recognition/lrc_en.asp
https://www.moe.gov.sg/docs/default-source/document/education/syllabuses/english-language-and-literature/files/2012-general-paper-syllabus-(pre-university)-h1.pdf)
https://www.nuffic.nl/en/nuffic-glossary/undergraduate/
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