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Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Thailand. We 
leggen uit wat het Nederlandse equivalent is van de meest voorkomende 
diploma’s uit Thailand 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: Thailand, officieel het Koninkrijk Thailand (Kingdom of Thailand).   
• Geschiedenis: Voor 1949 heette het land Siam. De Thaise jaartelling wordt 

geschreven als B.E. (Buddhist Era) + jaartal, en loopt 543 jaar voor op de 
westerse jaartelling (bijv. B.E. 2562 is het jaar 2019). 

• Verantwoordelijk voor onderwijs: het ministerie van Onderwijs, Ministry of 
Education (MOE), is verantwoordelijk voor het basis- en voortgezet onderwijs, 
en het beroepsonderwijs. Sinds 2 mei 2019 is het nieuwe ministerie van Hoger 
Onderwijs, Wetenschap, Onderzoek en Innovatie, Ministry of Higher 
Education, Science, Research and Innovation (MHESI), verantwoordelijk voor 
het hoger onderwijs.  

• Internationale verdragen: Thailand is lid van de Association of Southeast Asian 
Nations (ASEAN) en de South East Asian Ministers of Education Organization 
(SEAMEO). 

• Leerplicht: 6-15 jaar (basisonderwijs + onderbouw voortgezet onderwijs). 
• Voertaal onderwijs: meestal Thais, soms Engels (enkele particuliere scholen en 

internationale programma's aan universiteiten). 
• Schooljaar: juni-maart. 
• Schoolexamens: leerlingen maken 3 keer de O-NET: in het laatste jaar van het 

lager onderwijs (Grade 6), en in het laatste jaar van de onderbouw (Grade 9) 
en bovenbouw (Grade 12) van het voortgezet onderwijs. 

• Academisch jaar: augustus-mei.  
  

http://www.en.moe.go.th/enMoe2017/
http://www.en.moe.go.th/enMoe2017/
http://www.mhesi.go.th/
http://www.mhesi.go.th/
https://asean.org/
https://asean.org/
http://www.seameo.org/w3/
http://www.seameo.org/w3/
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 Stroomschema: onderwijssysteem Thailand 
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 Waarderingstabel 

In dit overzicht staan links de buitenlandse diploma’s die het meest voorkomen. 
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 

Certificate in Vocational Education mbo-diploma, kwalificatie 
niveau 2 of 3 

2/3 2/3 

Certificate of Secondary Education/ 
Matayom 6 (M6) 

havodiploma 4 4 

Associate Degree (2 jaar) 2 jaar hbo 5 5 

Diploma in Vocational Education/ 
Diploma in Technical Education 

2 jaar hbo 5 5 

Bachelor  
(4 jaar) 

bachelorgraad in het hbo 
of 2 jaar wo 

6 6 

Master  
(2 jaar) 

mastergraad in het wo 7 7 

 
NB 
• Dit is een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. 
• NLQF = Nederlands 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/
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 Basis- en voortgezet onderwijs 

Basisonderwijs 
Het basisonderwijs is voor leerlingen van 6 tot 12 jaar (Pratom 1-6/Grade 1-6). Als 
afronding van het basisonderwijs (Pratom 6) maken leerlingen de Ordinary 
National Educational Test (O-NET).  
 
Algemeen vormend voortgezet onderwijs 
Het voortgezet onderwijs is er voor 12- tot 18-jarigen en is verdeeld in 2 fases:  
• de onderbouw (Matayom 1-3/Grade 7-9); en  
• de bovenbouw (Matayom 4-6/Grade 10-12).  

 
Vakken 
Leerlingen sluiten beide fases af met het maken van de O-NET, dus in het 3e jaar 
(Matayom 3) en in het 6e jaar (Matayom 6). De O-NET bestaat uit beoordelingen 
op 8 vakken:  
• de Thaise taal (Thai language);  
• wiskunde (mathematics); 
• natuurwetenschappen (science); 
• vreemde talen (foreign languages); 
• sociale studies, religie en cultuur (social studies, religion and culture); 
• kunst (art); 
• gezondheid en lichamelijke opvoeding (health and physical education); 
• werk en technologie (career and technology).  
 
Aan het einde van de onderbouw ontvangen leerlingen het Certificate in Lower 
Secondary Education (Matayom 3).  
 
Na het succesvol afleggen van het toelatingsexamen voor de bovenbouw 
kunnen ze kiezen voor: 
• het algemeen vormende profiel; of  
• het beroepsgericht profiel. 
 
Algemeen vormend onderwijs 
Het curriculum van het algemeen vormende profiel bestaat uit hoofdvakken 
(core subjects), verplichte keuzevakken, vrije keuzevakken en activiteiten. De 
richting kent dezelfde 8 vakgebieden als bij de Ordinary National Educational 
Test (O-NET). Voor elk vak kunnen leerlingen een aantal studiepunten (credits) 
behalen. 
 
Vanaf 2012 is het aantal vereiste studiepunten voor de core subjects 41 credits:  
• 24 credits: 4 x 6 credits voor de vakken Thaise taal, wiskunde, natuurweten-

schappen, en vreemde talen;  
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• 9 credits: 3 x 3 credits voor de vakken kunst, gezondheid en lichamelijke 
opvoeding, werk en technologie; 

• 8 credits voor sociale studies, religie en cultuur.  
 
Daarnaast volgen leerlingen ook aanvullende vakken met een totaal van ten 
minste 36 of 40 credits. In totaal behalen leerlingen in de bovenbouw een 
minimum aantal credits van 77 of 81 credits. 
 
Eindexamen: O-NET 
In het 6e jaar leggen de leerlingen de Ordinary National Educational Test (O-NET)  
voor Matayom 6 af. De resultaten daarvan staan op de cijferlijst. Het afsluitend 
getuigschrift heet het Certificate of Secondary Education of Matayom 6 (M6).  

 

 
Voortgezet beroepsgericht onderwijs 
Na het afronden van de onderbouw van het voortgezet onderwijs kunnen 
leerlingen ook kiezen voor het beroepsgericht onderwijs. Zo kunnen ze na een 3-
jarige opleiding bijvoorbeeld het getuigschrift Certificate in Vocational Education 
(Cert.Voc.) behalen. Er zijn ook andere varianten van dit getuigschrift. 

 

 
Non-formal education (NFE) 
Naast de hiervoor beschreven schoolsystemen kent Thailand Non-Formal 
Education (NFE). NFE-opleidingen hebben meer flexibiliteit dan het reguliere 
onderwijs bij het bepalen van de doeleinden, de onderwijsvorm en de 
opleidingsduur. Ook de inhoud en het curriculum kunnen aangepast worden aan 
de behoeften van de individuele groep van leerlingen. Dit type onderwijs is er 
voor alle leeftijden. 
 
Sinds 2012 wordt het basis- en voortgezet onderwijs in het NFE ook afgesloten met 
een nationale toets, namelijk de Non-formal National Education Test (N-NET). De 
N-NET is een meerkeuzetest en toetst de volgende 5 onderdelen:  
• leervaardigheden (learning skills); 
• basiskennis (basic knowledge); 
• beroepsgerichte kennis (occupation skills);  
• sociale vaardigheden (life skills); 
• sociale ontwikkeling (social development skills).   

Het Certificate of Secondary Education/Matayom 6 (M6) is qua niveau 
vergelijkbaar met een havodiploma. 

Het Certificate in Vocational Education is qua niveau vergelijkbaar met een 
mbo-diploma op kwalificatieniveau 2 of 3, afhankelijk van de studierichting. 
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 Toelating tot hoger onderwijs 

Voor toelating tot het Thaise hoger onderwijs is het Certificate of Secondary 
Education vereist, of het Certificate in Vocational Education.  
 
Sinds 2006 is toelating tot het hoger onderwijs centraal geregeld. Het oude 
toelatingssysteem (Central University Admission System, CUAS) werd in 2018 
vervangen door het Thai university Central Admission System (TCAS). Het nieuwe 
systeem werkt met 5 toelatingsrondes met ieder een eigen set toelatingseisen. 
Wie in een eerdere ronde geplaatst wordt, mag zich niet voor een latere ronde 
aanmelden. Op dit moment gebruikt ongeveer de helft van de openbare 
hogeronderwijsinstellingen het TCAS. 

 
 Hoger onderwijs 

Hoger onderwijs wordt in Thailand aangeboden door 2 soorten instellingen: 
openbare en privé-instellingen. Deze instellingen (universiteiten, instituten en 
colleges) verzorgen zowel wetenschappelijk als hoger beroepsonderwijs. 

 
 Universitair onderwijs 

Aan Thaise instellingen kunnen studenten de volgende kwalificaties behalen op 
hbo- of wo-niveau: 
• Bachelor 
• Master 
• PhD 

 
Bachelor  
De duur van een bacheloropleiding is voor de meeste studierichtingen 4 jaar 
(120-150 credits). Een bachelorgraad voor architectuur, kunst, grafische kunst en 
apothekersopleidingen duurt 5 jaar (150-188 credits). De duur voor geneeskunde, 
tandheelkunde en diergeneeskunde is 6 jaar (210-263 credits).  
 
Alle bacheloropleidingen bestaan voor een deel (30 credits) uit algemeen 
vormend onderwijs (humanities, social sciences, science en mathematics), uit een 
variabel aantal credits voor het vakgebied (84 credits bij een 4-jarige bachelor 
en 114 credits bij een 5-jarige bachelor) en uit keuzevakken (6 credits).  
 

 
 

 

De 4-jarige Bachelor is qua niveau vergelijkbaar met 2 jaar wetenschappelijk 
onderwijs, of met een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs,  
afhankelijk van de aard van de opleiding. 
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Master  
Een masteropleiding duurt meestal 2 jaar na het behalen van de bachelorgraad. 
De toelatingseis is een bachelorgraad met een Grade Point Average (GPA) van 
ten minste 3.   
 
Studenten kunnen op 3 manieren een mastergraad behalen, namelijk door: 
• het volgen van colleges en het afleggen van een uitgebreid examen (45-55 

credits); 
• het volgen van colleges (36 credits) plus het schrijven van een scriptie (9-12 

credits); of  
• het doen van onderzoek en het schrijven van een scriptie.  

 
 

 
PhD 
De toelatingseis is een mastergraad met een Grade Point Average (GPA) van ten 
minste 3½ (3.5). Voor een PhD is 2 jaar studie nodig en het behalen van ten 
minste 48 credits, maar veel opleidingen eisen meer credits. Studenten die alleen 
een bachelorgraad hebben, moeten 72 credits behalen.  
 
Van de vereiste 48 credits zijn er ten minste 12 behaald voor course work. Verder 
moeten kandidaten een scriptie schrijven en verdedigen.  

 

 Hoger beroepsonderwijs 

Studenten kunnen deze diploma’s behalen aan instituten en colleges: 
• Associate Degree;  
• Diploma in Vocational Education (por wor sor); 
• Diploma in Technical Education (por wor tor). 
 
Associate degree 
Associate degree-opleidingen duren meestal 2 jaar. Voor toelating is het 
Certificate of Secondary Education of het Certificate in Vocational Education 
vereist. 

 
 

De 2-jarige Master is qua niveau vergelijkbaar met een mastergraad in het 
wetenschappelijk onderwijs. 

De Associate Degree na een 2-jarige opleiding is qua niveau vergelijkbaar 
met 2 jaar hoger beroepsonderwijs. 
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Diploma in Vocational/Technical Education  
Bij beroeps- of technische opleidingen ontvangen studenten respectievelijk het 
Diploma in Vocational Education (por wor sor) of het Diploma in Technical 
Education (por wor tor).  

NB De waardering van deze diploma’s kan afwijken wanneer het diploma wordt 
gewaardeerd voor een ander doel dan toelating tot het hoger onderwijs in 
Nederland (bijvoorbeeld voor toelating tot de arbeidsmarkt). 
 
Na het behalen van de Associate Degree, het Diploma in Vocational Education 
of het Diploma in Technical Education, is het mogelijk door te stromen naar het 
derde jaar van een bacheloropleiding. Dit kan in dezelfde richting zijn of een 
andere studierichting. Voor een vervolgstudie op bachelorniveau moeten 
studenten een Grade Point Average (GPA) van ten minste 2 hebben behaald 
(zie ook Beoordelingssystemen).  
 

  

Het Diploma in Vocational Education/Diploma in Technical Education is qua 
niveau vergelijkbaar met 2 jaar hoger beroepsonderwijs. 



 Stroomschema   | Waarderingstabel   

 

Onderwijssysteem Thailand 

Onderwijssysteem Thailand | Nuffic | 2e editie, februari 2011 | versie 4, september 2019  11 
 
 
 

 Beoordelingssystemen 

Voortgezet onderwijs 
Voor de beoordeling van de vakken in het voortgezet onderwijs gebruiken 
scholen meestal de cijfer 0 tot 4, waarbij 4 de hoogste waardering is: 
 

In cijfers In woorden Betekenis 

4 excellent  uitstekend 

3 good  goed 

2 fair  redelijk 

1 pass  voldoende 

0 fail  gezakt 

 
Hoger onderwijs 
De beoordeling van de vakken in het hoger onderwijs is uitgebreider dan in het 
voortgezet onderwijs. Zie onderstaande tabel met voorbeelden.  
 

Letter grade In woorden Grade point 

A Excellent (uitstekend) 4.00 

B+ Very good (zeer goed) 3.50 

B Good (goed) 3.00 

C+ Fairly good (ruim voldoende) 2.50 

C Fair (voldoende) 2.00 

D+ Poor (zwak) 1.50 

D Very poor (erg zwak) 1.00 

F Failure (gezakt) 0.00 

I Incomplete (onvolledig) - 

W Withdrawn (uitgeschreven) - 

WF Withdrawn due to Failure (gezakt en 
daarna uitgeschreven)  

- 

AU Audit (toehoorder) - 

 
Credits 
In het hoger onderwijs gebruiken instellingen studiepunten (credits). Daarbij staat 
1 credit voor 1 uur college tijdens een semester.  
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 Kwalificatieraamwerken 

Thailand werkt nog aan het invoeren van een nationaal kwalificatieraamwerk. 
Het raamwerk beperkt zich tot het hoger onderwijs.  
 
Er zijn 3 verschillende niveaus met ieder een minimum aantal credits: 
• Bachelor, min. 120/150/180 credits; 
• Master, min. 36 credits (na Bachelor); 
• PhD/Doctor, min. 48 credits (na Master). 
 
Meer informatie staat op de website van het Office of the Higher Education 
Commission (OHEC). 
 

 Accreditatie en kwaliteitszorg 

Sinds de National Education Act van 1999 is een systeem van kwaliteitszorg en 
accreditatie opgezet door het ministerie van Onderwijs.  
 
Kwaliteitszorg 
De interne kwaliteitszorg regelen de instellingen zelf. De externe kwaliteitszorg valt 
onder de verantwoordelijkheid van het Office of the National Education 
Standards and Quality Assessment (ONESQA). Deze organisatie is onafhankelijk en 
maakt geen deel uit van het ministerie van Onderwijs.  
 
Erkende instellingen 
Het Office of the Higher Education Commission (OHEC) publiceerde in februari 
2019 dit overzicht van erkende hogeronderwijsinstellingen.  

 
 Documenten controleren 

Voortgezet onderwijs 
Een volledig dossier bestaat uit het diploma en een cijferlijst in het Thais met de 
vertalingen ervan. Als de cijferlijst geen O-NET-resultaten vermeldt, dan kunnen 
leerlingen zelf de officiële examenresultaten (zowel in het Thais als in het Engels) 
opvragen bij de examinerende instantie: National Institute of Educational Testing 
Service (NIETS). 
 
Hoger onderwijs 
• Bachelorgraad en cijferlijst in het Thais, en Engelse vertalingen van beide 

documenten. 
• Aanvullende documenten bij een bachelorgraad behaald na een verkorte 2-

jarige opleiding: diploma van de vooropleiding en cijferlijst in het Thais, plus 
vertalingen. 

• Mastergraad en cijferlijst in het Thais, plus vertalingen. 

http://www.inter.mua.go.th/
http://www.inter.mua.go.th/
http://www.onesqa.or.th/th/index.php
http://www.onesqa.or.th/th/index.php
http://www.inter.mua.go.th/
http://inter2.mua.go.th/documents/Thai_HEIs.pdf
http://www.niets.or.th/en/
http://www.niets.or.th/en/
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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 

Het Office of the Higher Education Commission (OHEC) publiceerde in februari 
2019 het overzicht van erkende hogeronderwijsinstellingen.  

 
 Handige websites 

• Het Ministry of Education Thailand (MOE), met onder andere informatie over 
het Thaise onderwijssysteem en de administratieve structuur van het ministerie. 

• Het nieuwe Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation 
(MHESI), op 2 mei 2019 ontstaan door het samenvoegen van the Ministry of 
Science and Technology (MOST) met het Office of Higher Education 
Commission (OHEC) van het Ministry of Education (MOE). Deze website is 
voorlopig alleen in het Thais beschikbaar. 

• Het Bureau of International Cooperation Strategy (BICS) van het voormalige 
Office of the Higher Education Commission (OHEC), met onder andere 
Engelstalige informatie over het nationale kwalificatieraamwerk. 

• Office of the National Education Standards and Quality Assessment 
(ONESQA). 

• National Education Act 1999, een pdf met de Engelse vertaling van de wet 
via de ASEAN-website. 

• National Institute of Educational Testing Service (NIETS). 
 

 Begrippenlijst 

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

• Graduate-opleiding: een opleiding in het hoger onderwijs na afronding van 
een bachelorgraad. Zie ook de beschrijving in de Nuffic Glossary: graduate. 

• 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 de conventie hebben 
bekrachtigd. Lees meer op de website van de Raad van Europa. 

• O-NET: Ordinary National Educational Test. 
• Undergraduate-opleiding: een opleiding voor een associate degree of 

bachelorgraad. Zie ook de beschrijving in de Nuffic Glossary: undergraduate. 
  

http://eurorecognition.eu/emanual/
http://www.inter.mua.go.th/
http://inter2.mua.go.th/documents/Thai_HEIs.pdf
http://www.en.moe.go.th/enMoe2017/
http://www.mhesi.go.th/
http://www.mhesi.go.th/
http://www.most.go.th/main/en
http://www.most.go.th/main/en
http://www.inter.mua.go.th/
http://www.onesqa.or.th/th/index.php
http://www.onesqa.or.th/th/index.php
http://asean.org/storage/2016/08/Thailand184.pdf
http://www.niets.or.th/en/
https://www.nuffic.nl/en/nuffic-glossary/graduate/
https://www.coe.int/t/dg4/highereducation/recognition/lrc_en.asp
https://www.nuffic.nl/en/nuffic-glossary/undergraduate/
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