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

EQF-
niveau 

Título de Bachiller/Título de 
Educación Media  

havodiploma 4 4 

Título de Técnico Medio/Título de 
Bachiller Técnico  

havodiploma met 
beroepsgerichte vakken 

4 4 

Título de Bachiller en Ciencias/  
Título de Bachiller en Humanidades  
(tot 2009) 

havodiploma 4 4 

Título de Técnico Superior 
Universitario 

2 à 3 jaar hbo 5/6 5/6 

Título de Técnico Superior 
Especialista (+ studierichting) 

ten minste 2 à 3 jaar hbo 5/6 5/6 

Licenciado/Título Professional  
(Ingeniero, Abogado etc) 

bachelorgraad in het hbo of 
wo 

6 6 

Especialista (+ studierichting) ten minste bachelorgraad in 
het hbo of wo 

6 6 

Maestria/Título de Magíster 
 

mastergraad in het hbo of 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 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, adviseert over 
buitenlandse opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De waardering kan 
afwijken wanneer SBB het diploma waardeert voor een ander doel dan 
toelating tot het hoger onderwijs in Nederland. 

  

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 

Het Zuid-Amerikaanse land Venezuela heet officieel de Bolivariaanse 
Republiek Venezuela (República Bolivariana de Venezuela). 

 
Staatsvorm  
Venezuela is een presidentiële bondsrepubliek. De gekozen president is zowel 
staatshoofd als regeringsleider.  
 
Onderwijs 
Het ministerie van Volksmacht voor Onderwijs (Ministerio del Poder Popular para 
la Educación) is verantwoordelijk voor het voorschoolse, basis- en voortgezet 
onderwijs (educación inicial, primaria y media).  
Het ministerie van Volksmacht voor Hoger Onderwijs, Wetenschap en 
Technologie (Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología) is verantwoordelijk voor het hoger onderwijs.  
 
In 2009 waren er hervormingen in het onderwijs. Vanwege de onrustige situatie in 
het land is het moeilijk om informatie in te winnen, vandaar dat we alleen 
vermelden wat we via meerdere bronnen konden verifiëren.  
 
Onderwijswetten 
In de Ley Orgánica de Educación (onderwijswet) staan de beginselen van het 
onderwijs. De Consejo Nacional de Universidades (de nationale raad van 
universiteiten) is verantwoordelijk voor het naleven van de huidige 
hogeronderwijswet (Ley de Universidades) door de universiteiten. 

 
Enkele algemene kenmerken zijn: 
• Leerplicht: 6-17/18 jaar. 
• Voertaal: Spaans.  
• Duur academisch jaar: september-juli, sommige privé-instellingen december-

januari. 
 

 Basis- en voortgezet onderwijs 

Huidige situatie 
Sinds de hervormingen in 2009 bestaat het onderwijs in Venezuela uit deze fases: 
• Educación inicial, voorschools onderwijs voor 0- tot 6-jarigen; 
• Educación primaria (6 jaar), basisonderwijs voor 6- tot 12-jarigen; 
• Educación média general (5 jaar), het algemeen voortgezet onderwijs voor 

12- tot 17-jarigen; 
• Educación média técnica (6 jaar), het voortgezet beroepsgericht onderwijs 

voor 12- tot 18-jarigen. 
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Basisonderwijs (vanaf 2009) 
Het primair onderwijs (educación primaria) sluiten leerlingen na 6 jaar af met het 
Certificado de Educación Primaria. 
 
Algemeen voortgezet onderwijs (vanaf 2009) 
Het algemeen voortgezet onderwijs (educación media general) volgen 
leerlingen aan openbare en particuliere scholen. Gangbare namen voor de 
instellingen zijn colegio en liceo.   
• Duur: 5 jaar. 
• Inhoud: een verplicht, nationaal curriculum, zie tabel met de lesuren per vak.  
 Diploma: Título de Bachiller/Título de Educación Media General. NB Beide 

titels komen voor.  
 

 

 
Het wekelijks aantal lesuren per vak 2017/2018: 
 

Vak 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 5e jaar 

Spaans 4 4 4 4 4 

Engels en andere vreemde talen 6 6 6 6 4 

Wiskunde 4 4 4 4 4 

Lichamelijke opvoeding 6 6 6 6 6 

Kunst en erfgoed 4 4 - - - 

Natuurwetenschappen 6 6 - - - 

Natuurkunde - - 4 4 4 

Scheikunde - - 4 4 4 

Biologie - - 4 4 4 

Aardwetenschappen - - - - 2 

Aardrijkskunde, geschiedenis en 
maatschappijleer 

6 6 6 4 4 

Vorming nationale soevereiniteit - - - 2 2 

Oriëntatie en samenleving 2 2 2 2 2 

Deelname aan creatie-, recreatie-  
en productiegroepen  

6 6 6 6 6 

Totaal 44 44 46 46 46 

Het niveau van de Título de Bachiller/Título de Educación Media General   
is vergelijkbaar met dat van een havodiploma. 
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Algemeen vormend en beroepsgericht onderwijs (vanaf 2009) 
Het algemeen vormend en beroepsgericht onderwijs (educación media técnica) 
volgen leerlingen aan escuelas técnicas.  
• Duur: 6 jaar. 
• Inhoud: curriculum met beroepsgerichte vakken en diverse algemeen 

vormende vakken (o.a. wiskunde, Spaans, een vreemde taal, 
natuurwetenschappen), plus verschillende stages.  

 Diploma: Título de Técnico Medio/Título de Bachiller Técnico. 
 

 
Situatie vóór 2009  
Tot ongeveer 2009 bestond het onderwijs in Venezuela uit deze 3 fases: 
• Educación básica  
• Ciclo de educación media diversificada en ciencias/humanidades 
• Ciclo de educación media diversificada técnica 
 
Educación básica (tot 2009) 
Het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs vormden 
samen het educación básica. Dit onderwijs was verplicht voor 5- tot 14/15-jarigen 
en bestond uit: 
• onderbouw basisonderwijs (3 jaar); 
• bovenbouw basisonderwijs (3 jaar); 
• onderbouw voortgezet onderwijs (3 jaar).   
 Diploma: Certificación de Educación Básica.  

 
Ciclo de educación media diversificada en ciencias/humanidades (tot 2009) 
De bovenbouw van het algemeen vormend onderwijs had de richtingen 
ciencias (wetenschap) en humanidades (geesteswetenschappen).  
• Duur: 2 jaar. 
• Inhoud: taal, communicatie en cultuur, sociale wetenschappen, 

maatschappij en identiteit, wiskunde, natuurwetenschappen en 
maatschappij, lichamelijke opvoeding, sport en recreatie. 

 Diploma: Título de Bachiller en Ciencias of Título de Bachiller en Humanidades. 
 

 

Het niveau van de Título de Técnico Medio/Título de Bachiller Técnico is 
vergelijkbaar met dat van een havodiploma met beroepsgerichte vakken. 

Het niveau van de Título de Bachiller en Ciencias/Título de Bachiller en  
Humanidades is vergelijkbaar met dat van een havodiploma. 
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Ciclo de educación media diversificada técnica (tot 2009) 
De bovenbouw van het algemeen en beroepsgericht onderwijs was als volgt 
ingedeeld. 
• Duur: 3 jaar, m.u.v. het profiel comercial, 2 jaar.  
• Inhoud: profielen zoals agropecuaria (landbouw), industrial (industrieel), 

asistencial (gezondheidszorg), servicios administrativos (administratieve 
dienstverlening) met eigen specialisaties, plus een verplichte stage van 
minimaal 6 weken. 

 Diploma: Título de Técnico Médio/Título de Bachiller Técnico. 
 

 
  

Het niveau van de Título de Técnico Médio/Título de Bachiller Técnico is 
vergelijkbaar met dat van een havodiploma met beroepsgerichte vakken. 
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 Hoger onderwijs 

Venezuela kent geen strikt gescheiden binair hoger onderwijssysteem zoals in 
Nederland. Universiteiten bieden er namelijk ook opleidingen aan die in 
Nederland onder het hoger beroepsonderwijs vallen.  
 
In Venezuela zijn 3 soorten universiteiten: 
• 6 autonome, nationale universiteiten (universidades nacionales autónomas);  
• 30 experimentele, nationale universiteiten (universidades nacionales 

experimentales);  
• enkele particuliere universiteiten (universidades privadas).  

 
De autonome universiteiten zijn van oudsher de grootste instellingen met aanzien 
en veel faculteiten.  
De experimentele universiteiten zijn kleinschaliger en hebben minder faculteiten. 
De nadruk ligt op toegepast en technisch onderwijs.  
De particuliere universiteiten zijn vaak klein, maar moeten wel de richtlijnen 
volgen van Consejo Nacional de Universidades (CNU) dat wettelijk toezicht houdt 
op alle universiteiten in Venezuela.  
 
In Venezuela zijn er ook (staats)instellingen voor hoger onderwijs die 
beroepsgericht onderwijs bieden: 
• instituten voor technologie (institutos universitarios de tecnología);  
• polytechnische instituten (institutos universitarios politécnicos);  
• hogescholen (colegios universitarios).  

 
 Toelating hoger onderwijs 

De Venezolaanse middelbareschooldiploma’s, Título de Bachiller en Título de 
Educación Media General, bieden toegang tot het hoger onderwijs. De 
diploma’s Título de Técnico Médio/Título de Bachiller Técnico bieden o.a. 
toegang tot een relevante opleiding in het hoger onderwijs. 
 
Openbare instellingen 
Toelating tot openbare hogeronderwijsinstellingen gebeurt op basis van het 
behaalde gemiddelde cijfer van de middelbare school en de behaalde score 
van het nationale toelatingsexamen, het Programa Nacional de Ingreso a la 
Educación Universitaria. Afhankelijk van de behaalde score krijgen studenten wel 
of niet rechtstreeks toelating tot de opgegeven studierichtingen aan de gekozen 
instellingen. De uitslag van het Programa Nacional de Ingreso a la Educación 
Universitaria staat vermeld op het Certificado de Participación en is te 
controleren via de website van het Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (OPSU), onderdeel van het ministerie van Volksmacht voor Hoger 
Onderwijs, Wetenschap en Technologie.   

http://www.opsu.gob.ve/portal/principal.html?ir=pni
http://www.opsu.gob.ve/portal/principal.html?ir=pni
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Particuliere instellingen 
Toelating tot particuliere instellingen gebeurt meestal op basis van een 
toelatingsexamen (examen de admisión). Zowel de resultaten van de 
middelbare school als de resultaten van het toelatingsexamen kunnen 
instellingen meenemen in de procedure.  
 

 Universitair en hoger beroepsonderwijs  

De universiteiten bieden verschillende soorten opleidingen aan. Deze opleidingen 
vallen in Nederland onder het wetenschappelijk onderwijs of onder het hoger 
beroepsonderwijs, afhankelijk van de inhoud.  
 
Er zijn 4 soorten hogeronderwijsopleidingen: 
• carreras cortas (kortdurende opleidingen);  
• licenciaturas (bacherloropleidingen); 
• posgrados: maestrías, especializaciones (masteropleidingen, specialisaties);  
• doctorados (promotietrajecten). 

 
Carreras cortas (kortdurende opleidingen) 
De opleidingen Técnico Superior Universitario zijn vaak beroepsgericht en worden 
in verschillende studierichtingen aangeboden door universidades, institutos 
universitarios de tecnología of escuelas especializadas. 
 
• Duur: meestal 3 jaar. 
• Inhoud: naast de vaste vakken van de studierichting zijn een afstudeer-

opdracht en een (maatschappelijke) stage meestal vereist. 
 Diploma: Título de Técnico Superior Universitario. 
 
De Técnico Superior Universitario biedt meestal toelating tot het 4e jaar van de 
Licenciatura-opleiding in dezelfde richting.  

 
 

 
Licenciaturas (bacherloropleidingen) 
De universiteiten bieden zowel beroepsgerichte als wetenschappelijke 
bacheloropleidingen aan, die leiden tot graden als Licenciatura, Ingeniero, 
Abogado e.d.  
 
 
 

Het niveau van een Título de Técnico Superior Universitario is vergelijkbaar  
met dat van 2 à 3 jaar hoger beroepsonderwijs afhankelijk van  

de duur en aard van de opleiding. 
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• Duur: 4-6 jaar. 
• Inhoud: het curriculum is meestal gespecialiseerd, met de focus op het 

hoofdvak; plus meestal een afstudeeropdracht en/of scriptie, en/of stage. 
 Diploma: Título de Licenciado, Título de Ingeniero, Título de Abogado e.d. 

 

 
Posgrados  
Er zijn 4 soorten specialistische vervolgopleidingen: 
• Especializaciones Técnicas 
• Especializaciones 
• Diplomados 
• Maestrías 
 
De Especializaciones Técnicas volgt na een Técnico Superior Universitario. 
• Duur: onbekend. 
• Inhoud: het curriculum bouwt voort op de vooropleiding, daarnaast diverse 

praktijkactiviteiten/stages (actividades prácticas). 
 Diploma: Título de Técnico Superior Especialista + de studierichting. 

 

 
De Especializaciones volgt op een Licenciado. 
• Duur: meestal ongeveer 3 semesters; medische specialistische 

vervolgopleidingen kunnen langer duren. 
• Inhoud: het curriculum bouwt voort op de vooropleiding, meestal afsluitend 

een trabajo de grado (eindproject). 
 Diploma: Especialista met vermelding van de studierichting. 

 
 
 

Het niveau van een Título de Licenciado, Título de Ingeniero, 
 Título de Abogado e.d. is vergelijkbaar met dat van een bachelorgraad  

in het hoger beroepsonderwijs, 2 jaar wetenschappelijk onderwijs of  
een bachelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs,  

afhankelijk van de duur en aard van de opleiding. 

Het niveau van een Título de Técnico Superior Especialista (+ studierichting)  
is vergelijkbaar met dat van ten minste 2 à 3 jaar hoger beroepsonderwijs. 

Het niveau van een Especialista (+ studierichting) is vergelijkbaar met  
dat van ten minste een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs  

of een bachelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs,  
afhankelijk van de aard van de opleiding. 
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Diplomados  
• Duur: 120-200 uur (meestal een periode van 6 maanden). 
• Inhoud: deze korte vervolgopleidingen leiden niet tot een academische titel 

of graad, maar zijn er voor studenten om hun kennis van verschillende 
werkgebieden bij te houden en te verdiepen.  

 Diploma: Diplomado en (enfasis profesional). Vanwege de korte duur van 
deze opleidingen kunnen wij hier geen waardering van geven.  

 
Maestrías (master) 
• Duur: meestal 1½ tot 2 jaar.  
• Inhoud: een curriculum met focus op het hoofdvak; een afstudeeropdracht, 

scriptie en/of een stage zijn normaal gesproken verplicht. 
 Diploma: Título de Magíster. 

 
 

 
Doctorados (promotie)  
• Duur: 5 jaar. 
• Inhoud: het schrijven van een proefschrift dat de promovendus openbaar 

moet verdedigen. 
 Diploma: Doctorado, de graad van Doctor. 

      
Médico (arts)  
• Duur: 5 jaar + 1 jaar coschappen. 
• Inhoud: wetenschappelijke opleiding tot arts.  
 Diploma: Médico.  

 
 Beoordelingssystemen 

Voortgezet onderwijs 
In het voortgezet onderwijs wordt meestal het puntensysteem gebruikt van 0 
(laagste haalbare) tot 20 (hoogste haalbare), met 10 als voldoende. 
 
Hoger onderwijs 
In Venezuela gebruiken instellingen voor hoger onderwijs een van de volgende 
puntensystemen: 
• 0 (laagst haalbare) tot 20 (hoogst haalbare), met 10 als voldoende; 
• 0 (laagst haalbare) tot 5 (hoogst haalbare), met 3 als voldoende; 
• 0 (laagst haalbare) tot 10 (hoogst haalbare), met 6 als voldoende. 
 

Het niveau van een Título de Magíster is vergelijkbaar met dat van een 
mastergraad in het hoger beroepsonderwijs of in het wetenschappelijk 

onderwijs, afhankelijk van de aard van de opleiding. 
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 Accreditatie en kwaliteitszorg  

In Venezuela is de Nationale Postacademische Adviesraad (Consejo Consultivo 
Nacional de Posgrado - CCNPG) een onafhankelijke accreditatie-instantie die 
functioneert onder de Nationale Raad van Universiteiten (Consejo Nacional de 
Universidades - CNU).  
 
CCNPG 
De CCNPG houdt een register bij van de posgrado-opleidingen die 
hogeronderwijsinstellingen aanbieden, namelijk de Especialización, 
Especialización Técnica, Maestría en Doctorado. De opleidingsaccreditatie is 
geldig voor een periode van 5 jaar, waarna instellingen de opleidingen opnieuw 
kunnen laten accrediteren. Deze accreditatie is vrijwillig.  
Een overzicht van de geaccrediteerde posgrado-opleidingen staat op de 
website van het CCNPG (deze site is helaas niet altijd toegankelijk).   

 
CNU 
De CNU erkent dat een specifieke posgrado-opleiding is geëvalueerd en voldoet 
aan de eisen die zijn vastgelegd in: 
• het Normativa General de los Estudios de Posgrado (algemeen regelement 

van posgrado-opleidingen);  
• de resolutie van het Política Nacional de Posgrado (nationaal beleid van 

posgrado-opleidingen). 
 
Universiteitsraad 
Voordat een universiteit een opleiding door een universiteit mag aanbieden, 
moet de universiteitsraad (Consejo Universitario) het goedkeuren. Door de 
universiteitsraad vastgestelde cursos generales humanísticos o científicos 
(algemene geestes- of wetenschappelijke vakken) zijn tijdens de opleiding 
onderdeel van het curriculum. 
 

 Samenstelling dossier 

• Voortgezet onderwijs: diploma + cijferlijsten en eventueel het Certificado de 
Participación (i.v.m. toelating tot het hoger onderwijs).  

• Hoger onderwijs: diploma + cijferlijsten.  
• Authenticiteit: informeer bij Nuffic.  

 
 Overzicht hogeronderwijsinstellingen 

Een overzicht van hogeronderwijsinstellingen staat op de website van het 
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 
met een onderscheid tussen colegios universitarios, institutos universitarios, 

http://www.ccnpg.gob.ve/
http://www.ccnpg.gob.ve/baseslegales.asp?id=normativa
http://www.ccnpg.gob.ve/baseslegales.asp?id=politica
https://www.mppeuct.gob.ve/ministerio/ieu
https://www.mppeuct.gob.ve/ministerio/ieu
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universidades experimentales, universidades nacionales, misión sucre, institutos 
de estudios avanzados. 
 

 Handige websites 

• El Registro Nacional de Instituciones, Programas, Grados y Titulaciones de 
Educación Universitaria van het Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología; nationaal register van 
instellingen, programma’s, graden en titels in het universitair onderwijs. 

• Ley Orgánica de Educación, Onderwijswet. 
• Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y 

Tecnología, ministerie van Hoger Onderwijs, Wetenschap en Technologie. 
• Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), adviesinstelling van 

de nationale raad van universiteiten (CNU). Hier zijn de resultaten van het 
toelatingsexamen tot het hoger onderwijs (Programa Nacional de Ingreso a la 
Educación Universitaria) te verifiëren.  

• Consejo Consultivo Nacional de Posgrado (CCNPG), Nationale 
Postacademische Adviesraad. 

 
 

  

https://www.mppeuct.gob.ve/content/registro-nacional-de-instituciones-programas-grados-y-titulaciones-de-educacion
https://www.mppeuct.gob.ve/content/registro-nacional-de-instituciones-programas-grados-y-titulaciones-de-educacion
http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/2018/08/Ley-Org%C3%A1nica-de-Educaci%C3%B3n.pdf
https://www.mppeuct.gob.ve/
https://www.mppeuct.gob.ve/
http://www.opsu.gob.ve/portal/principal.html?ir=pni
http://www.ccnpg.gob.ve/
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