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Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Taiwan. We leggen 
uit wat het Nederlandse equivalent is van de meest voorkomende diploma’s uit 
Taiwan 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 Nederlandse waardering en NLQF- 
niveau 

EQF- 
niveau 

Vocational High School Diploma mbo-diploma 
(kwalificatieniveau 2 of 3) 

2/3 2/3 

Senior High School Diploma havodiploma 4 4 

Associate degree behaald aan een 
junior college (2 of 5 jaar) 

2 jaar hbo 5 5 

Bachelor (4 jaar) bachelorgraad in het hbo 
of wo 

6 6 

Master of Science/Arts 
(meestal 2 jaar) 

mastergraad in het hbo of 
wo  

7 7 

NB 
• Dit is een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
• 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
https://www.nuffic.nl/onderwerpen/onderwijs-en-diplomas-nederland/
https://www.s-bb.nl/
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 Introductie 

De Republic of China (ROC), zoals Taiwan officieel heet, is opgericht in 
1912 door Sun Yat Sen. Taiwan is een constitutionele democratische 
republiek met meerdere politieke partijen.  
 
Het jaar 1911 betekende het einde van het oude keizerrijk op het vasteland van 
China na een militaire opstand en was tevens het begin van de Chinese 
republiek. Sun Yat Sen werd op 1 januari 1912 gekozen als eerste president. Deze 
datum geldt tot op de dag van vandaag als de eerste dag van het eerste jaar 
van de republiek (republikeinse kalender). Sun Yat Sen overleed in 1925 en werd 
opgevolgd door Chiang Kai-shek. In 1949 vluchtten circa 2 miljoen aanhangers 
van de Kuomintang (KMT), de nationalistische partij onder leiding van generaal 
Chiang Kai-shek, voor de communistische troepen van Mao Zedong naar Taiwan.  
 
In datzelfde jaar riep Mao in Peking de Volksrepubliek China uit. Chiang Kai-shek 
voerde op Taiwan een autocratisch bewind met een eenpartijsysteem. In de 
jaren ’70 en ’80 van de 20e eeuw maakte Taiwan een sterke economische groei 
door. In 1996 werden de eerste vrije presidentsverkiezingen gehouden. Taiwan 
kent tegenwoordig een democratisch gekozen regering, die sinds 2008 weer 
door de KMT wordt geleid, terwijl de oppositionele Democratic People’s Party 
(DPP) de presidentsverkiezingen van 2000 en 2004 won.  
 
Het land kent drie administratieve niveaus, te weten nationaal, provinciaal en 
gemeentelijk (county). Het ministerie van Onderwijs is verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen en uitvoeren van het onderwijsbeleid op alle niveaus. Het Taiwanese 
onderwijsstelsel volgt het Amerikaanse systeem en is gecentraliseerd van aard. Er 
ligt een sterke nadruk op feitenkennis en uit het hoofd leren (rote learning) en het 
systeem is examengericht.  
  
Een behoorlijk aantal privé-instellingen maakt deel uit van het Taiwanese 
onderwijssysteem. In de Private School Law en Standards For The Establishment Of 
Private Schools Of All Kinds And Levels staat beschreven wat de eisen zijn voor 
een privé-instelling om zich te vestigen in Taiwan. Privé-instellingen op senior high 
school niveau en hoger staan onder toezicht van het ministerie van Onderwijs.  
 
Het onderwijs wordt voltijds en in deeltijd verzorgd. Ook is er het 
volwassenenonderwijs (supplementary education) dat onder andere wordt 
verzorgd aan avondscholen en open universiteiten.  
Supplementary compulsory education wordt aangeboden op het niveau van de 
lagere school en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Supplementary 
advanced education (ook wel continuing education genoemd) omvat 
volwasseneneducatie op het niveau van de bovenbouw van het voortgezet 
onderwijs en het hoger onderwijs.  
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De leerplicht duurde 9 jaar en besloeg het lager onderwijs en de onderbouw van 
het voortgezet onderwijs (primary education + intermediate education). De 
overheid heeft in 2015 de leerplicht verruimd naar 12 jaar.  
Met de herziening van de tweede National Education Act (art. 8) in 1999 hebben 
deze scholen meer vrijheid verworven voor de invulling van het curriculum en het 
gebruik van onderwijsmateriaal. Voorheen werd alles opgelegd door de overheid 
door middel van een standaard curriculum. Nu is er meer diversiteit en flexibiliteit 
mogelijk.  
 
De onderwijstaal is het Mandarijn Chinees. Ook wordt er veel in het Engels les 
gegeven. Andere dialecten die gesproken worden, zijn het Hakka en het 
Taiwanees (Fujian dialect). Taiwan heeft de originele traditionele onafgekorte 
karakters in stand gehouden, dit in tegenstelling tot het vasteland van China, 
waar afgekorte karakters zijn ingevoerd. Het transcriptiesysteem dat gehanteerd 
wordt voor het schrift is het Wade-Giles. 
 
Het academisch jaar kent 2 semesters en loopt van september tot januari en van 
februari tot juni.  
 

 Basis- en voortgezet onderwijs 

Primary school (小學) 
Het lager onderwijs duurt 6 jaar (grade 1-6) en is voor leerlingen vanaf 6 jaar. Aan 
het einde van de opleiding wordt  het primary school diploma uitgereikt. Het vak 
Engels wordt sinds kort vanaf grade 5 onderwezen.   
 
Junior high school (中學) 
Vervolgens kan de leerling de 3-jarige onderbouw van het voortgezet onderwijs 
aan een junior high school volgen (grade 7-9). Junior high wordt ook wel 
intermediate education genoemd. Tijdens de opleiding worden de volgende 
vakken verzorgd: civics and ethics, health education, Mandarijn Chinees, Engels, 
wiskunde, sociale wetenschappen , geschiedenis, aardrijkskunde, natural 
science, lichamelijke oefening, muziek, home economics en computer. Verder 
een aantal keuzevakken. Het curriculum beslaat vrijwel uitsluitend uit algemeen 
vormende vakken, enige (technische) beroepsvorming wordt eveneens 
aangeboden conform artikel 7 van de National Education Act.  
 
Sinds 2001 moeten de leerlingen een eindexamen afleggen (Junior High School 
Students’ Basic Competence Test, BCT, 國民中學學生基本學力). Deze test bestaat 
uit 5 onderdelen: Engels, wiskunde, Chinees, natuurwetenschappen (te weten 
natuurkunde, scheikunde, biologie, health education, aardwetenschappen) en 
sociale wetenschappen (geschiedenis, aardrijkskunde, civics and ethics, 
Understanding Taiwan). De BCT wordt in maart afgenomen, herkansing is mogelijk 
in juni.  
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Het getuigschrift junior high school diploma wordt aan het eind van de opleiding 
verleend. Dit betekent voor de leerling tevens het einde van de leerplicht. De 
regering heeft plannen om de BTC op te heffen en daarvoor in de plaats een 
certificaat examen in te stellen om het algehele prestatieniveau van een student 
te evalueren.  
 
Het Prolonged National Education Based upon Vocational Education Program 
werd in 1992 gelanceerd. In 1995 werd dit programma omgedoopt in het 
Practical Technical Program (實用技能班). Technische trainingsprogramma’s 
beginnen in het derde jaar van junior high school voor leerlingen die niet in het 
algemeen vormend traject verder willen gaan. Na afronding kan verder worden 
gestudeerd aan beroepsscholen, gedurende minimaal 1 extra jaar. Voor 
toelating tot het Practical Technical Program is geen toelatingsexamen nodig.  
 
Senior high school (高級中學) 
Na junior high zijn er globaal 3 mogelijkheden voor de student om verder te leren, 
te weten een bovenbouwstudie in het algemeen vormend middelbaar onderwijs 
aan een senior high school, middelbaar beroepsonderwijs aan een senior 
vocational school (de nominale duur van beide programma’s is 3 jaar (grade 10-
12)) en als derde mogelijkheid is er de 5-jarige opleiding aan een junior college. 
 
Toelating is sinds 2001 mogelijk op basis van drie manieren (Multi-route Promotion 
Program for Entering Senior High Schools, 高中及高職多元入學方案):  
• Recommendation-selection (甄選入學): de leerling kiest een senior high school 

aan wiens toelatingscriteria hij voldoet. De junior high school zendt zijn BCT 
score en aanvraag naar de senior high school. Toelating kan plaatsvinden op 
basis van speciale talenten (artistiek, atletisch, academisch).  

• Registration-assignment (登記入學): leerlingen registeren zich voor toelating bij 
de senior high school van hun keuze. Toelating vindt uitsluitend plaats op basis 
van hun BCT score, er wordt niet gekeken naar hun schoolresultaten. De 
leerlingen moeten een tweede BCT afleggen voor toelating. Vijftig procent 
van de beschikbare plaatsen dient op deze wijze te worden gevuld door de 
senior high schools.  

• Direct application (申請入學): de student registreert zich rechtstreeks bij de 
senior high school van zijn keuze en toelating vindt plaats op basis van de BCT 
score en eventueel de behaalde schoolresultaten.  

 
De opleiding aan senior high schools bereidt voor op het toelatingsexamen voor 
het hoger onderwijs. De eerste 2 jaar van het curriculum zijn gelijk voor alle 
studenten, in het laatste jaar valt de keuze tussen 2 tracks: social 
sciences/humanities of natural sciences/engineering.  
 
Het curriculum bestaat uit de vakken Chinees, Engels, civics, Three Principles of 
the People, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, basic science, natuurkunde, 
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scheikunde, biologie, aardwetenschappen, lichamelijke oefening, muziek, fine 
arts, industrial arts, home economics en militaire training.  
 
Sommige senior high schools zijn gelieerd aan een pedagogische universiteit, wat 
blijkt uit de naamgeving. De naam van de school vermeldt eerst de naam van 
de pedagogische universiteit met als toevoegsel Affiliated Senior High School.  

 
Aan het eind van de opleiding wordt het getuigschrift Senior High School Diploma 
(高級中學畢業證書) of Senior High School Certificate of Graduation uitgereikt. 

 

 
Na senior high school zijn er grofweg 2 verschillende mogelijkheden voor verdere 
studie: een studie in het hoger onderwijs aan een universiteit of college, danwel 
studeren aan een 2-jarig junior college of een institute of technology. Voor de 
laatste optie geldt dat 1 jaar werkervaring is vereist na het afronden van senior 
high.  

 
Sinds 1996 zijn experimentele “bilaterale” high schools (綜合高中) opgezet die 
algemene vorming combineren met beroepsvorming en een brede keuze aan 
vakken aanbieden. Verwarrend genoeg worden deze scholen ook wel 
comprehensive high schools genoemd (zie volgende alinea). Doelgroep is de 
junior high school leerling die nog niet weet welke richting hij uit wil met zijn studie. 
In totaal moeten er 160 credits worden behaald om de opleiding af te ronden. 

Hiervan kunnen er 40 zijn behaald in één beroepsvormend onderdeel. Het is ook 
mogelijk dat een volledig senior high school curriculum is gevolgd, danwel een 
volledig beroepsvormend curriculum. Leerlingen die het algemeen vormende 
curriculum hebben gevolgd, kunnen met het diploma van deze scholen in 
principe toelating krijgen tot 4-jarige colleges en universiteiten die onder het 
Higher Education Department van het ministerie van Onderwijs vallen.  
 
Voor toelating tot technische colleges/universiteiten onder supervisie van het 
Technical/Vocational Education Department van het ministerie en 2-jarige junior 
colleges, moeten deze leerlingen 1 jaar werkervaring opdoen na hun afstuderen, 
voordat ze in aanmerking komen voor toelating. Voor studenten die een 
beroepsvormend curriculum hebben gevolgd, geldt precies het omgekeerde. 
Tegelijkertijd zijn er experimentele comprehensive junior-senior high schools  
(完全中學) opgezet, waarbij de studenten aan het eind van junior high geen of in 
beperkte mate toelatingsexamens hoeven af te leggen om verder te kunnen 
doorstromen. Deze scholen worden ook wel combined high schools genoemd en 
bieden dezelfde keuze qua curriculum als de bilaterale scholen. Leerlingen met 
het diploma van deze scholen kunnen 40 credits beroepsvorming volgen en zijn 

Het niveau van het Senior High School Diploma  
is vergelijkbaar met dat van een havodiploma.   
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dan in principe toelaatbaar aan 4-jarige institutes of technology, technische 
universiteiten en aan 2-jarige junior colleges. Leerlingen met een algemeen 
vormend pakket moeten 1 jaar werkervaring opdoen na hun afstuderen voordat 
ze in aanmerking komen voor toelating tot technische of beroepsvormende 
studies.  

 
Ten slotte zijn er experimental senior high schools opgezet voor het testen en 
uitvoeren van nieuwe onderwijsmethoden en curricula. Deze zijn gericht op 
bepaalde bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld overzeese Chinezen of kinderen van 
overheidsambtenaren die overzees zijn gestationeerd.  
 
Senior vocational school (高職學校) 
De nominale duur van de bovenbouwstudie aan een senior vocational school is 3 
jaar (avondonderwijs 4 jaar). Deze scholen vallen onder het Department of 
Technological and Vocational Education van het ministerie van Onderwijs. 
Studierichtingen waaruit gekozen kan worden omvatten landbouw, industrie, 
zeevaart, handel, home economics, verpleging, kunst, opera. De programma’s 
zijn zeer praktijkgericht en bestaan voor 40% uit algemene vorming, voor 40% 
beroepsvormende vakken en 20% vrijekeuzevakken. Deze programma’s worden 
tevens door enkele senior high schools verzorgd.  
 
Er worden verschillende soorten opleidingen verzorgd:  
• Coöperatieve onderwijsprogramma’s aangeboden in samenwerking met 

bedrijven, waarbij het theoretische deel van de opleiding door de school 
wordt verzorgd en het praktijkdeel door het bedrijf.  

• Praktische vaardigheden programma’s: doelgroep is de leerling die niet 
verder wil studeren, maar tot de arbeidsmarkt wil toetreden. In 1- tot 3-jarige 
programma’s wordt hen beroepsvaardigheden geleerd.  

• Speciale technische programma’s: deze programma’s duren 3 jaar met 
aansluitend 1 jaar praktische vaardigheden. De doelgroep is de student met 
lichte leerproblemen.  

• Aanvullende onderwijsprogramma’s: doelgroep is de werkende leerling met 
een junior high school diploma. Er is geen leeftijdsgrens voor toelating tot 
deze programma’s. De lessen worden in de avonduren gegeven. Aan het 
eind van deze 3-jarige programma’s leggen de leerlingen een examen af, 
waarna een diploma dat equivalent is aan het vocational high school 
diploma wordt afgegeven.  

 
Het curriculum bestaat voor 30% uit algemene vorming, voor 60% uit technische 
vakken en praktijkervaring opdoen en 10% voor keuzevakken en 
groepsactiviteiten. 
  
Verdere studie is mogelijk in het hoger onderwijs aan 2-jarige junior colleges en 4-
jarige institutes of technology. In theorie mogen deze studenten ook deelnemen 
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in het landelijk toelatingsexamen voor het hoger onderwijs voor de 4-jarige 
Bachelor-programma’s. In de praktijk blijkt echter dat slechts weinigen hierin 
slagen. Ook is het mogelijk tot de arbeidsmarkt toe te treden.  

 
 

 
Vijfjarige junior colleges (五年制專科學校, afgekort 五專) 
Junior colleges die 5-jarige programma’s aanbieden, verzorgen in de eerste 3 
jaar het curriculum van een senior vocational high school. Doelgroep is daarbij 
de student(en) die de junior high school hebben(heeft) afgerond danwel 
studenten die een niveau hebben bereikt equivalent daaraan en geslaagd zijn 
voor een toelatingsscreening. 

 
Conform de herziene Junior College Law van 2004 verzorgen de junior colleges 
praktijkgerichte opleidingen op het gebied van de toegepaste wetenschappen 
en technologieën. Er bestaan nationale junior colleges, gemeentelijke junior 
colleges en private junior colleges. Het is tevens mogelijk dat technische 
universiteiten en colleges een junior college opzetten, als onderdeel van hun 
instelling.  
Aan het eind van de opleiding moet de student 220 credits hebben behaald om 
het getuigschrift met de Associate’s degree te verkrijgen. Een stage maakt 
doorgaans deel uit van de opleiding.  

 
Het curriculum bestaat voor 25% uit algemene vorming, voor 10% uit technische 
basisvakken en voor 25% uit technische kernvakken. De resterende 40% van het 
curriculum mag naar keuze door de school worden ingevuld. De studierichtingen 
die worden aangeboden, omvatten industrie, landbouw, handel, home 
economics, marine production, farmacologie, verpleging, medische technologie, 
lichamelijke oefening, kunst, muziek, opera, talen, food service, e.d. De 
opleidingen in de richting farmacie, diergeneeskunde, marine engineering en 
navigatie duren 1 jaar langer. 

 
 
 
 
 

Het niveau van het Vocational High School Diploma is vergelijkbaar met dat 
van een mbo-diploma op kwalificatieniveau 2 of 3,  

afhankelijk van opleidingsduur en richting. 

Het niveau van de Associate degree behaald aan  
een 5-jarig junior college is vergelijkbaar met dat van 2 jaar hbo. 
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 Toelating tot het hoger onderwijs  

In 2002 is het New System of Diversified University Admissions (NSDUA, 大學多元入學

方案) ook wel vertaald als Diversified College Enrollment Scheme (DCES) in 
gebruik genomen. Dit systeem is gebaseerd op 2 manieren van toelating: 
 
• Admission via Recommendation Screening: dit bestaat uit admission by 

application (de student legt de Subject Competency Test af (zie volgende 
alinea) en meldt zich aan bij meerdere instellingen/faculteiten; een examen of 
interview door een geïnteresseerde faculteit kan daarop volgen) en admission 
via recommendation screening (de senior high school beveelt de student aan bij 
1 faculteit; de student legt de SCT af en daarna een Designated Subject 
Examination (zie hieronder) of een interview bij de faculteit).  
• Admission via Examination: toelating uitsluitend op grond van de scores van 

het SCT en/of Designated Subjects Examination (DSE) (zie hieronder). In feite 
bestaat deze methode uit drie submodellen: plan A en B (SCT+1 of meerdere 
DSE’s), DSE’s in verschillende vakken. Plan C: tenminste 5 DSE’s (= voormalige 
JUEE).  
 
SCT (Subject Competency Test, 学科能力测验) 
Senior high school studenten die verder willen studeren in het hoger onderwijs 
doen mee aan deze test in het tweede semester van het derde jaar. Getest 
wordt Engels, Chinees, wiskunde, natuurwetenschappen en humanities. Elk 
examen duurt 100 minuten en is georganiseerd door het CEEC (College Entrance 
Examination Center). De test is voor het eerst afgenomen in februari 2001. De 
score is alleen geldig in het jaar van deelname. Dit examen test de basiskennis 
van bepaalde vakken d.m.v. multiple choice, opgedaan in de eerste 2 jaar van 
senior high. De test wordt ook wel vertaald als SAT (Subject Ability Test).  
 
DSE (Designated Subject(s) Examination 指定科目考试) 
Deze test wordt elk jaar in juli afgenomen door het CEEC en is gebaseerd op de 
voormalige JUEE. Vroeger moesten studenten 5 examens afleggen, terwijl het 
aantal nu afhankelijk is van de (profiel)eisen van de faculteit waar de opleiding 
gevolgd gaat worden en doorgaans tussen de 1 en 3 examens uitkomt.  
Dit examen test bepaalde vaardigheden van een student, zoals analytische, 
organisatorische, probleem oplossende en creatieve vaardigheden en test 
diepere kennis van vakken zoals opgedaan in het derde jaar van senior high.  
 

 Hoger onderwijs 

Taiwan kent 163 publieke (nationale en gemeentelijke) en particuliere 
hogeronderwijsinstellingen, te verdelen in universiteiten, 4-jarige colleges, institutes 
of technology en 2-jarige junior colleges. Universiteiten hebben tenminste 3 
faculteiten en bieden een brede keuze aan programma’s aan. Ze kunnen 
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gespecialiseerd zijn in onderzoek, in het aanbieden van lerarenopleidingen of 
een heel brede variëteit aan studierichtingen aanbieden. Colleges zijn kleiner 
van opzet en gespecialiseerder van aard met 2 studierichtingen. Institutes of 
technology bieden zowel 4-jarige technische programma’s als 2-jarige 
bovenbouwprogramma’s aan. Privé-instellingen maken 60% uit van het totale 
aantal hogeronderwijsinstellingen in Taiwan (Private School Act). De invloed van 
het ministerie van Onderwijs op het hoger onderwijs is altijd erg groot geweest. 
Vanaf 1994 kregen de instellingen meer autonomie.  
 
Verplichte vakken in het curriculum zijn Chinese literatuur, geschiedenis, 
grondwet, vreemde taal van elk 4 credits en lichamelijke oefening (gedurende 3 
jaar), militaire training (gedurende 2 jaar) en moral conduct, waar geen credits 
voor worden gegeven.  
 
Er wordt dag- en avondonderwijs gegeven, waarbij een opleiding in het 
avondonderwijs 1 jaar langer duurt dan in het dagonderwijs. 
Volwasseneneducatie wordt verzorgd aan open universiteiten.  
 
Bachelor 
Nominale duur is voor de meeste opleidingen 4 jaar. De opleiding geneeskunde 
duurt 7 jaar, inclusief 1 jaar co-schappen, tandheelkunde duurt 6 jaar inclusief 1 
jaar stage en diergeneeskunde, lerarenopleidingen en architectuur duren 5 jaar.  
 
De bachelorprogramma’s worden zowel in wetenschappelijke als 
beroepsgerichte richtingen verleend door universiteiten en 4-jarige colleges. Net 
als het Amerikaanse systeem is er een grote component van algemene vorming 
aanwezig in de opleiding, met name in de eerste 2 jaar. De naam van de graad 
die wordt verleend is afhankelijk van de gevolgde studierichting (bijv. Bachelor of 
Arts, Bachelor of Science, Bachelor of Commerce, Bachelor of Education, 
Bachelor of Business Administration).  
 
Doorgaans zijn er tussen de 132 en 175 credits benodigd om de opleiding af te 
ronden. Het curriculum bestaat uit 3 categorieën: algemeen vormende vakken 
(30 credits), verplichte kernvakken (78-84 credits) en keuzevakken (14-20 credits). 

 
Master 
De nominale duur van de masteropleidingen ligt tussen de 1 en 4 jaar, maar is 
doorgaans 2 jaar. Voor toelating is een toelatingsexamen vereist. Studenten die in 
het bezit van een bachelorgraad zijn, mogen deelnemen aan het 

Het niveau van de Bachelor is vergelijkbaar met dat van de graad van 
bachelor in het hoger beroepsonderwijs of in het wetenschappelijk onderwijs, 

afhankelijk van de aard van de opleiding (praktijkgericht of wetenschappelijk). 
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toelatingsexamen, evenals studenten die een 2-jarig junior college programma 
hebben afgerond en 3 jaar relevante werkervaring hebben. Een deel van het 
programma bestaat uit verplichte vakken, daarnaast is een scriptie vereist en 
kennis van de Engelse taal en een andere vreemde taal. Er zijn 24 credits 
benodigd en een geschreven examen en mondelinge verdediging van de 
scriptie om de opleiding met succes af te ronden. Aan het eind van de opleiding 
wordt het getuigschrift met de graad Master of Science of Master of Arts 
verleend, afhankelijk van de studierichting.  

 

 
PhD 
De nominale duur van het doctoraat ligt tussen de 2 en 7 jaar. Toelating is op 
meerdere manieren mogelijk en geschiedt voornamelijk op grond van een 
behaalde mastergraad. Het slagen voor een toelatingsexamen is doorgaans 
noodzakelijk. Toelating is tevens mogelijk voor studenten met een bachelorgraad 
met zeer goede resultaten en 6 jaar relevante werkervaring. Verder kunnen 
studenten die de studie geneeskunde hebben afgerond en 2 jaar relevante 
werkervaring hebben, worden toegelaten na het afleggen van een 
toelatingsexamen. Ook studenten die ten minste 1 jaar van een 
masterprogramma hebben afgerond met zeer goede resultaten, kunnen in 
aanmerking komen voor toelating tot een PhD-opleiding zonder het 
masterprogramma verder af te hoeven maken en een toelatingsexamen af te 
hoeven leggen.  
Er zijn 18 credits aan coursework benodigd (30 credits bij rechtstreekse toelating 
na een niet-voltooide masteropleiding), een schriftelijk examen en het schrijven 
en mondeling verdedigen van een proefschrift om de graad Doctor of 
Philosophy te behalen.  
 
Hoger beroepsgericht onderwijs 
2-jarige junior colleges (二年制專科學校, afgekort 二專) 
 
De 2-jarige junior college programma’s zijn korte praktische opleidingen in een 
beroepsgerichte richting en worden verzorgd door junior colleges en institutes of 
technology. Er zijn momenteel 14 junior colleges, waarvan 11 privé-instellingen.  
 
Deze programma’s laten voornamelijk afgestudeerde leerlingen van senior 
vocational schools toe. Afgestudeerde leerlingen van een senior high school 
kunnen ook worden toegelaten, maar alleen aan die opleidingen waarvoor 
toestemming voor hun toelating is verleend door het ministerie van Onderwijs. Het 
curriculum bestaat voor ongeveer 30% uit algemene vorming, voor ongeveer 55% 

Het niveau van de Master of Science/Master of Arts is vergelijkbaar met dat 
van de mastergraad in het hoger beroepsonderwijs of in het wetenschappelijk 

onderwijs, afhankelijk van de aard van de opleiding. 
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uit beroepsvorming en voor 15% uit vrije keuzeruimte. Er zijn minimaal 80 credits 
nodig om het programma af te ronden. Een stage maakt meestal onderdeel uit 
van de opleiding. Studierichtingen die worden verzorgd zijn business 
administration, engineering, informatica, medische zorg, landbouw, bosbouw, 
visserij, home economics. De studierichting civiele techniek duurt 1 jaar langer.  
 
Aan het eind van de opleiding wordt het Certificate of Graduation met de 
Associate degree verleend. 

 
Verdere studie voor de bachelorgraad is mogelijk aan een universiteit of institute 
of technology. Voor toelating is een toelatingsexamen benodigd. Sinds 1996 
worden er aanvullende bovenbouwstudies van 2 jaar aangeboden (upper 
division bachelor degree completion programma’s (二技)), waarbij de student 72 
credits dient te behalen om een bachelorgraad te behalen. Deze programma’s 
bieden de student die een junior college programma heeft afgerond, de 
gelegenheid met aanvullende studie een bachelorgraad te behalen. Toelating 
geschiedt na een toelatingsexamen (技術校院二年制統一入學測驗). 

  

Het niveau van het Certificate of Graduation met de Associate degree 
behaald aan een 2-jarig junior college is vergelijkbaar  

met dat van 2 jaar hoger beroepsonderwijs. 
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 Beoordelingssystemen 

In het lager onderwijs en hoger onderwijs worden beoordelingssystemen gebruikt 
die doorgaans gebaseerd zijn op een 100-punten systeem. De verdeling binnen 
dit systeem kan enigszins variëren. Het gebruikte beoordelingssysteem staat 
doorgaans vermeld op het transcript.  
 
Op de primary schools en de junior high schools wordt de volgende 
beoordelingsschaal gehanteerd:  
 

In cijfers Letter grade Omschrijving 

90-100 A Excellent 

80-89 B Very good 

70-79 C Good 

60-69 D Pass 

0-59 F Failure 

 
In het hoger onderwijs wordt het volgende systeem gehanteerd: 
 

In cijfers Letter grade 

80-100 A 

70-79 B 

60-69 C 

50-59 D 

0-49 E 

 
In het hoger onderwijs is 60 punten het minimum om te slagen voor een vak. In 
het graduate onderwijs is dit 70 punten en daar wordt de volgende indeling 
gebruikt:  
 

In cijfers Letter grade 

80-100 A 

70-79 B 

0-69 F 
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 Accreditatie en kwaliteitszorg 

Nationale instellingen beschikken over meer financiële middelen en staan in 
hoger aanzien dan privé-instellingen. Dit blijkt ook uit de toelatingseisen die de 
nationale instellingen vragen. Taiwan National University wordt officieus als de 
meest prestigieuze hogeronderwijsinstelling gezien.  
 
Kwaliteitszorg gaat traditioneel uit van het ministerie van Onderwijs. Met de 
wetgeving van 1994 is de overheidscontrole afgenomen en verkregen de 
instellingen meer autonomie. Er werd gestart met het ontwikkelen van een 
systeem voor interne kwaliteitscontrole (zelf-evaluatie) en transparantie voor de 
instellingen.  
 
Vanuit de overheid zijn sinds 2002 o.a. de volgende nationale programma’s 
gelanceerd voor de verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs: 
• Program for Promoting Academic Excellence of Universities; 
• Program to Enhance Fundamental University Education;  
• Program to Raise International Competitiveness of Universities;  
• University Consolidation and Inter-University Research Center Program;  
• Program to Cultivate Talent in the Science and Technology Departments of 
     Universities; 
• Program to Build an Infrastructure for Research-Based Universities;  
• Program to Encourage Universities to Pursue Teaching Excellence. 
 
De accreditatie van onderwijsinstellingen wordt uitgevoerd door het ministerie 
van Onderwijs. Een instelling heeft de toestemming van het ministerie nodig voor 
vestiging en accreditatie.  
 
In 2005 is de Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan 
(HEEACT) opgericht om hogeronderwijsinstellingen te evalueren, toezicht te 
houden op assessment procedures en om nieuwe objectieve assessment criteria 
te ontwikkelen. Zie ook het Overzicht hogeronderwijsinstellingen.  
 

 Samenstelling dossier 

Taiwanese getuigschriften worden meestal in het Engels afgegeven.  
Voor een compleet dossier van een opleiding in het hoger onderwijs is een 
diploma, Certificate of Graduation danwel Certficate of Degree plus een 
Transcript vereist in het Engels en/of Chinees. Sommige Taiwanese universiteiten 
geven in plaats daarvan uitsluitend een verklaring af (“To whom it may 
concern”).  
 
Van het senior high wordt doorgaans een Engelstalige verklaring ondertekend 
door de school afgegeven plus een Engelstalige of tweetalige cijferlijst.  
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Er zijn ons geen problemen met vervalste documenten of het vaststellen van de 
authenticiteit van Taiwanese diploma’s bekend. 
 

 Overzicht hogeronderwijsinstellingen 

Taiwan Quality Institution Directory (TQID) met een overzicht van alle door HEEACT 
geaccrediteerde hogeronderwijsinstellingen en programma’s. 

 

 Woordenlijst  

Republiek China (Taiwan) 中華民國 

Primary school 小學 

Junior high school 中學 

Senior high school  高級中學 

Senior vocational school 高職學校 

Comprehensive junior-senior high schools 完全中學 

Experimentele ‘bilaterale’ high schools 綜合高中 

5-year junior college 五年制專科學校, 

五專 

2-year junior college 二年制專科學校, 

二專 

College 學院 

University 大學 

Institute of technology 技術學院 

Certificate of graduation, diploma 畢業證書 

Cijferlijst 成績單/成績表 

Bachelorgraad 學士學位 

Mastergraad 碩士學位 

Doctorgraad  博士學位 

SCT (Subject Competency Test) 学科能力测验 

DSE (Designated Subject(s) Examination)  指定科目考试 

JUEE (Joint University Entrance Examination) 大學聯考 

BCT (Basic Competency Test) 國民中學學生基本

學力 

Joint Public Senior High School Entrance 
Examination 

公立高中聯招 

Practical Technical Program 實用技能班 

Multi-route Promotion Program for Entering 
Senior High Schools 

高中及高職多元入

學方案 

New System of Diversified University Admissions 大學多元入學方案 

 
 

http://tqid.heeact.edu.tw/
http://www.heeact.edu.tw/mp.asp?mp=4
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 Handige websites 

• Engelstalige website van het ministerie van Onderwijs van Taiwan.
• Website van de Higher Education Evaluation & Accreditation Council of

Taiwan (HEEACT).
• Taiwan Yearbook 2016, hoofdstuk onderwijs.
• Engelse versie van de website van het College Entrance Examination Center

(CEEC).
• Laws & Regulations Database van het Taiwanese ministerie van Justitie,

overzicht van alle wetten en regelgeving.
• De Private School Law van Taiwan.
• Taipei Representative Office in Nederland.

http://english.moe.gov.tw/
http://www.heeact.edu.tw/mp.asp?mp=4
http://www.heeact.edu.tw/mp.asp?mp=4
https://english.ey.gov.tw/cp.aspx?n=95DFEC9EFB4DFE10
http://www.ceec.edu.tw/CeecIntro/CeecEnglishProfile.htm
http://www.ceec.edu.tw/CeecIntro/CeecEnglishProfile.htm
http://law.moj.gov.tw/Eng
https://law.moj.gov.tw/eng/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=H0020001
https://www.taiwanembassy.org/nl_nl/index.html
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