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Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Tunesië. We leggen 
uit wat het Nederlandse equivalent is van de meest gangbare diploma’s uit 
Tunesië 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 deze documenten. 

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 NLQ- 
niveau 

EQF-
niveau 

Baccalauréat ruim een havodiploma 4 4 

Brevet de Technicien Professionnel mbo-diploma, 

kwalificatieniveau 3 of 4  

3/4 3/4 

Brevet de Technicien Supérieur 2 jaar hbo of een Associate 

degree 

5 5 

Licence Fondamentale 2 jaar wo  6 6 

Licence Professionnelle 3 jaar hbo  6 6 

Diplôme National d’Ingénieur 1 jaar van een 2-jarige 

master in het wo 

7 7 

Mastère Professionnel mastergraad in het hbo 7 7 

Mastère Recherche 1-jarige mastergraad in het 

wo 

7 7 

 
NB  
• Dit is een globaal advies waaraan je geen rechten kunt ontlenen.  
• 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.  

  

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 

Tunesië (La République Tunisienne/ التونسیة الجمھوریة ) ligt in het noorden van 
Afrika, aan de Middellandse Zee. Het land behoort tot de Maghreb-
landen, samen met Marokko, Mauritanië, Algerije en Libië.  

 
Staatsvorm  
In de 19e eeuw werd Tunesië een kolonie van Frankrijk. Hierdoor zijn er nog steeds 
sterke, Franse invloeden. In 1956 verwierf het land haar onafhankelijkheid. In 2011 
brak de Tunesische revolutie uit. Hierdoor kwamen er een nieuwe constitutie, een 
nieuw parlement en presidentsverkiezingen in 2014.  
Tunesië is nu een parlementaire republiek met een president als staatshoofd. Het 
hoofd van het parlement is de vicepremier. 
 
Taal  
Arabisch is de officiële taal in het land. Daarnaast zijn ook het Frans en het 
Berbers officiële talen.  

 
Onderwijs 
Het Tunesische onderwijssysteem kent nog veel overeenkomsten met het Franse 
onderwijssysteem. Sinds de invoering van de wet op het Hoger Onderwijs in 2008 
maakt het hoger onderwijs gebruik van de Licence/Mastère/Doctorat-structuur 
(3+2+3 jaren). Daarvoor was het onderwijssysteem verdeeld in 3 fasen van 
2+2+1/2 jaren. Zie ook Hoger onderwijs. 
 
Ministeries van Onderwijs  
• Het ministerie van Onderwijs (Ministère de l’Education/ وزارة التربیة) is 

verantwoordelijk voor het basisonderwijs en de lerarenopleidingen.  
• Het ministerie van Beroepstraining en Werkgelegenheid (Ministère de la 

Formation Professionnelle et de l’Emploi/ وزارة التكوین المھني والتشغیل) is 
verantwoordelijk voor het technisch en beroepsonderwijs.  

• Het ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique - MESRS/         

لميتعلیم العالي والبحث العوزارة ال ) is verantwoordelijk voor het hoger onderwijs.  
 

Algemene kenmerken 
• Leerplicht: 6 tot 15 jaar (basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet 

onderwijs).  
• Voertaal: Arabisch (basisonderwijs), Arabisch en Frans (voortgezet en hoger 

onderwijs).  
• Duur academisch jaar: begin september tot eind juni.  
  



 Onderwijssysteem   | Waarderingstabel   

 

Onderwijssysteem Tunesië 

Onderwijssysteem Tunesië | Nuffic | 1e editie, december 2018 | versie 1, december 2018 6 
 
 
 

 Basis- en voortgezet onderwijs 

Het basisonderwijs (enseignement de base/  األساسيالتعلیم ) duurt in totaal 9 jaar: 
• het 6-jarige basisonderwijs (voor 6- tot 12-jarigen); 
• de 3-jarige onderbouw van het voortgezet onderwijs (voor 12- tot 15-jarigen).  
Het basisonderwijs aan een basisschool, en de onderbouw aan een collège. 
Deze fase sluiten ze af met het Diplôme de Fin d’Études de l’Enseignement de 
Base ( األساسيالتعلیم شھادة ختم  ). 

 
Algemeen vormend voortgezet onderwijs 
De bovenbouw van het voortgezet onderwijs (enseignement secondaire) volgen 
leerlingen aan een lycée. 
• Duur: 4 jaar. 
• Toelatingseis: het Diplôme de Fin d’Études de l’Enseignement de Base.  
• Inhoud: 1e jaar het vaste curriculum (tronc commun), daarna 1 van de 4 

profielen: 1. letteren, 2. wetenschappen (science), 3. technologie, 4. 
economie en management. Binnen deze profielen kiezen studenten nog voor 
verdere specialisatie. Het eindexamen is in 6 vakken. 

 Diploma: Baccalauréat (البكالوریا) + gekozen profiel. 
 

 

 
Beroepsgericht voortgezet onderwijs  
Beroepsgericht voortgezet onderwijs valt in het algemeen onder het ministerie 
van Werkgelegenheid (Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi/ 

المھني والتشغیل زارة التكوینو ). Alleen bepaalde specialistische opleidingen vallen onder 
een ander ministerie, bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid of 
Landbouw.  
 
Certificat d’Aptitude Professionnel (CAP) 
Direct na het afronden van het enseignement de base kunnen leerlingen ook 
kiezen voor een 2-jarige beroepsopleiding: 
• Duur: 2 jaar. 
• Inhoud: beroepsgericht programma. 
 Diploma: Certificat d’Aptitude Professionnel (CAP)/ شھادة الكفاءة المھنیة. 

 
Brevet de Technicien Professionnel (BTP) 
Na het behalen van een CAP kunnen studenten verder leren voor een BTP, als 
het in dezelfde studierichting is:  
• Duur: 2 jaar. 
• Inhoud: beroepsgericht programma. 

Het niveau van het Baccalauréat is vergelijkbaar met ruim een havodiploma. 
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 Diploma: Brevet de Technicien Professionnel (BTP)/مؤھل التقني المھني. NB Op het 
diploma kan ook staan: Diplôme de Technicien Professionnel.  

 
 

 
Postsecundair onderwijs  
Na de opleiding tot Brevet de Technicien Professionnel (BTP) kunnen leerlingen in 
dezelfde studierichting verder studeren.  
• Duur: 2 jaar. 
• Inhoud: beroepsopleiding. 
• Toelatingseis: Brevet de Technicien Professionnel (BTP) of Baccalauréat.   
 Diploma: Brevet de Technicien Supérieur (BTS)/ ني الساميمؤھل التق . NB Op het 

diploma kan ook staan: Diplôme de Technicien Supérieur. 
 
 

 
  

Het niveau van het Brevet de Technicien Professionnel (BTP) 
is vergelijkbaar met een mbo-diploma, kwalificatieniveau 3 of 4. 

Het niveau van het Brevet de Technicien Supérieur (BTS) is vergelijkbaar  
met 2 jaar van een bacheloropleiding in het HBO of een Associate degree. 



 Onderwijssysteem   | Waarderingstabel   

 

Onderwijssysteem Tunesië 

Onderwijssysteem Tunesië | Nuffic | 1e editie, december 2018 | versie 1, december 2018 8 
 
 
 

 Hoger onderwijs 

Tunesië heeft een duidelijk unitair onderwijsstelsel. Universiteiten bieden zowel 
wetenschappelijke als beroepsgerichte opleidingen aan.  

 
Staatsinstellingen 
Er zijn 13 universiteiten en 25 hogere beroepsscholen (École Supérieure/ 
 /of École Nationale d’Ingénieurs المعھد العالي /Institut Supérieur ,المدرسة العلیا 
ندسینالمدرسة الوطنیة للمھ  ). Iedere universiteit is verdeeld in faculteiten en hogere 
instituten.  

 
Privé-instellingen 
Er zijn meer dan 60 privé-instellingen. Deze vallen onder de supervisie van het 
ministerie van Hoger Onderwijs. Er is een uitvoerig raamwerk met strikte 
regelgeving voor het opzetten van een particuliere onderwijsinstelling.  
 
Privéscholen bestaan in Tunesië op ieder niveau. De Private Higher Education Law 
(La loi de l’enseignement supérieur privé/ القانون المتعلق بالتعلیم الخاص) uit 2000 bepaalt 
dat diploma’s van door de staat erkende privéscholen geaccepteerd moeten 
worden voor toelating tot staatsinstellingen. Zie ook: la loi n° 2000-73 du 25 juillet 
2000 (Journal Officiel de la République Tunisienne, 10 mai 2013). 
 
Huidige structuur 
Het huidige hoger onderwijs is ingedeeld volgens de LMD-structuur (3+2+3):  
• Licence (3 jaar)  
• Mastère (2 jaar)  
• Doctorat (3 jaar)  
 
Oude structuur & diploma’s 
Voor de invoering van de LMD-structuur in 2008 konden studenten onderstaande 
diploma’s halen in 4 fases: 
• 1e fase: Diplôme Universitaire d'Etudes Scientifiques (DUES), Diplôme 

Universitaire d'Etudes Littéraires (DUEL) of Diplôme d‘Etudes de Premier Cycle 
(DEUPC). 

• 2e fase: Maîtrise. 
• 3e fase: Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) of Diplôme d'Etudes 

Approfondies (DEA). 
• 4e fase: Doctorat. 
 
 
 
 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2013/2013F/038/TF201314703.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2013/2013F/038/TF201314703.pdf
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 Toelating hoger onderwijs 

Het Baccalauréat geldt als toelatingseis voor het hoger onderwijs in Tunesië.  
Aanvullende eisen kunnen zijn: 
• toelatingsexamens voor specifieke opleidingen (o.a. ingenieursopleidingen 

en medische studierichtingen); 
• bepaalde profielen of specialisaties;  
• de hoogte van het eindexamengemiddelde.  

 
 Universitair en hoger beroepsonderwijs 

In Tunesië kunnen studenten op deze niveaus diploma’s halen in het hoger 
onderwijs: 
• Licence 
• Mastère 
• Doctorat 
• Overige opleidingen 

 
Licence Fondamentale 
• Duur: 3 jaar. 
• Inhoud: theoretisch onderwijs met seminars, tutorials of labs.  
• Toelatingseis: Baccalauréat. 
 Diploma: Licence Fondamentale/ األساسیة اإلجازة . 

 
Licence Professionnelle 
• Duur: 3 jaar. 
• Inhoud: een combinatie van theoretisch onderwijs met beroepsgericht 

onderwijs met verplichte stages.  
• Toelatingseis: Baccalauréat. 
 Diploma: Licence Professionnelle/ التطبیقیة اإلجازة .  

NB Dit diploma komt ook voor met de naam Licence Appliquée. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Het niveau van het Licence Fondamentale is vergelijkbaar  
met dat van 2 jaar wetenschappelijk onderwijs. 

Het niveau van het Licence Professionelle is vergelijkbaar  
met dat van 3 jaar hoger beroepsonderwijs. 
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Mastère Recherche 
• Duur: 2 jaar. 
• Inhoud: onderzoeksmaster met afsluitende scriptie (mémoire de recherche);  
• Toelatingseis: Licence Fondamentale. 
 Diploma: Mastère Recherche/ماجستیر بحث.  

 
Mastère Professionnel 
• Duur: 2 jaar. 
• Inhoud: toegepaste opleiding met een rapport over de afsluitende stage 

(mémoire de stage). 
• Toelatingseis: Licence Fondamentale of Licence Professionnelle. 
 Diploma: Mastère Professionnel/ ماجستیر مھني  .  

NB Dit diploma komt ook voor met de naam Mastère Appliqué. 
 

 
 

 
 

 
Doctorat  
• Duur: 3 jaar. 
• Inhoud: coursework en een proefschrift schrijven en verdedigen; uitgebreid 

wetenschappelijk onderzoek en publicatie van artikelen in wetenschappelijke 
tijdschriften.  

• Toelatingseis: Mastère Recherche, Diplôme National d’Ingénieur of 
afsluitende diploma’s in architectuur, geneeskunde, diergeneeskunde, 
tandheelkunde en farmacie.  

 Diploma: Doctorat/دكتوراه. 
 

Overige opleidingen 
Niet alle opleidingen volgen de LMD-structuur. Studies in geneeskunde, 
tandheelkunde, diergeneeskunde, farmacie, architectuur en ingenieurs-
opleidingen zijn op een andere manier ingedeeld. 
• Diplôme National d’Ingénieur/Diplôme d’Ingénieur d’Etat 
• Diplôme National d’Architecte 
• Diplôme National de Docteur en Médecine 
• Diplôme National de Docteur en Médecine Dentaire 
• Diplôme National de Docteur Vétérinaire 
• Diplôme National de Docteur en Pharmacie 

Het niveau van het Mastère Recherche is vergelijkbaar  
met dat van een 1-jarige mastergraad in het wo. 

Het niveau van het Mastère Professionnel is vergelijkbaar  
met dat van een mastergraad in het hoger beroepsonderwijs. 
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Diplôme National d’Ingénieur  
• Duur: 5 jaar. 
• Inhoud:  

- eerste fase (2 jaar) het basisprogramma (cycle préparatoire) aan een 
Institut Préparatoire in de richting wiskunde-natuurkunde-informatica 
(mathématique-physique-informatique) of scheikunde-toegepaste 
biologie (chimie-biologie appliquée). 

- tweede fase (3 jaar) aan een École National Supérieur. Verdieping in een 
specialisatie; de opleiding is zowel theoretisch als beroepsgericht.  

• Toelatingseis: Baccalauréat, maar de toelating is erg competitief. Na 
afronding van de eerste fase (cycle préparatoire), volgt een test voor 
toelating tot de tweede fase. 

 Diploma: Diplôme National d’Ingénieur/ الوطنیة للمھندس اإلجازة  . 
 
 
 
 
 

 
• Architectuur: 6 jaar – Diplôme National d’Architecte. 
• Geneeskunde: 8 jaar – Diplôme National de Docteur en Médecine. 
• Tandheelkunde: 6 jaar – Diplôme National de Docteur en Médecine Dentaire. 
• Diergeneeskunde: 6 jaar – Diplôme National de Docteur Vétérinaire. 
• Farmacie: 5 jaar – Diplôme National de Docteur en Pharmacie. 
 

 Beoordelingssystemen 

Voor zowel het voortgezet als het hoger onderwijs geldt hetzelfde 
beoordelingssysteem: een schaal van 0-20, waarbij het minimale gemiddelde 
slagingscijfer 10 is.  
 

Cijfer Omschrijving  Betekenis  

16-20 Très bien Zeer goed   

14-15.9 Bien  Goed  

12-13.9 Assez bien  Ruim voldoende  

10-11.9 Passable  Voldoende   

0-9 Insuffisant  Onvoldoende   

 

Het niveau van het Diplôme National d’Ingénieur is vergelijkbaar  
met 1 jaar van een 2-jarige master in het wo. 
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 Kwalificatieraamwerken 

Tunesië werkt sinds 2009 met het Classification Nationale des Qualifications. Hierin 
worden diploma’s in 7 niveaus ingedeeld. Zie ook: Décret n° 2009-2139 in Journal 
Officiel de la République Tunisienne – 17 juillet 2009, No 57. 
 

 Accreditatie en kwaliteitszorg  

Het ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek accrediteert 
de hogeronderwijsinstellingen. Het ministerie kan een licentie verlenen aan privé-
instellingen. Om de kwaliteit van het privéonderwijs te blijven waarborgen, herziet 
het ministerie de licenties regelmatig.  
 
In 2012 is het Instance Nationale de l’Évaluation, de l’Assurance Qualité et de 
l’Accréditation (IEAQA) opgericht (The National Evaluation, Quality Assurance 
and Accreditation Authority/ واإلعتماد وضمان الجودة یئة الوطنیة للتقییمالھ ). Deze organisatie 
heeft als taak om de hogeronderwijsinstellingen te evalueren en de 
studieprogramma’s te accrediteren. Het IEAQA  is belast met het bewaken van 
de kwaliteit van het hoger onderwijs en het in lijn zijn van het onderwijs met 
internationale standaarden.   

 
 Bolognaproces 

Tunesië is in 2006 begonnen met het implementeren van het Bolognaproces. De 
wet op het Hoger Onderwijs van 2008 was de start voor het opzetten van de 
invoering van het LMD-systeem. Formeel werd op dit moment ook het Diploma 
Supplement ingevoerd. 
 

 Internationale verdragen 

Verschillende Tunesische hogeronderwijsinstellingen hebben overeenkomsten 
met buitenlandse instellingen waardoor Tunesische studenten een double degree 
kunnen behalen. Vaak gaat het om ingenieursscholen.  
 
Tunesië heeft verschillende bilaterale overeenkomsten op het gebied van hoger 
onderwijs met andere Arabische landen, maar ook met Europese landen en de 
Verenigde Staten. Algerije is een partner van Tunesië in de programma’s van 
Tempus/Erasmus+ (joint degrees, mobiliteit voor academisch personeel, credit 
transfers).  
 
Het ministerie van Hoger Onderwijs (MESRS) stimuleert ook studenten uit andere 
Afrikaanse landen om in Tunesië te komen studeren.   
 

http://ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/81846/89077/F-1891306141/TUN-81846.pdf
http://www.ieaqa.com/
http://www.ieaqa.com/
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 Diplomasupplement 

Formeel zou Tunesië vanaf 2006, met het implementeren van onderdelen van het 
Bolognaproces, ook het Diploma Supplement (DS), Le Supplément au Diplôme, of 
Annexe Descriptive au Diplôme afgeven. In de praktijk blijkt er zelden een 
diplomasupplement in een dossier te zitten.  
 

 Samenstelling dossier 

De getuigschriften in het voortgezet onderwijs bestaan uit het Baccalauréat met 
een aparte, officiële eindexamenlijst.   
  
In het hoger onderwijs reiken instellingen een diploma uit met aparte 
vakkenoverzichten en cijferlijsten van alle afzonderlijke studiejaren. 

 
De diploma’s en cijferlijsten worden meestal opgesteld in het Arabisch. De 
cijferlijsten kunnen ook alleen in het Frans zijn.  
 

 Overzicht hogeronderwijsinstellingen 

Het ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek biedt een 
overzicht met alle staatsuniversiteiten in Tunesië: 
 
De website van het ministerie biedt ook een lijst met alle privé-universiteiten. 

 
 Handige websites 

• Ministère de l’Education, het ministerie van Onderwijs (de site is niet altijd 
bereikbaar, net als www.education.gov.tn). 

• Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, het ministerie van 
Beroepstraining en Werkgelegenheid. 

• Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
(MESRS), het ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. 

• Instance Nationale de l’Évaluation, de l’Assurance Qualité et de 
l’Accréditation (IEAQA), de Nationale Autoriteit voor Evaluatie, Kwaliteitszorg 
en Accreditatie. 

  

http://www.mes.tn/annuaire.php?code_menu=22
http://www.mes.tn/page.php?code_menu=54
http://www.edunet.tn/index.php
http://www.education.gov.tn/
http://www.emploi.gov.tn/fr/
http://www.mes.tn/
http://www.mes.tn/
http://www.ieaqa.com/
http://www.ieaqa.com/
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