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

EQF- 
niveau 

Bang (Tot Nghiep) Trung Hoc Chuyen 
Nghiep 

mbo-diploma 
(kwalificatieniveau 2 of 3) 

2/3 2/3 

Bang Tot Nghiep Pho Thong Trung 
Hoc/Bang Trung Hoc Pho Thong/Bang 
Tu Tai/Baccalaureate 

havodiploma 4 4 

Bang Tot Nghiep Pho Thong Trung 
behaald aan een high school for the 
gifted 

ten minste een havodiploma 4 4 

Bang Tot Nghiep Cao Dang 
(Associate degree)  

3 jaar hbo 5 5 

Bang Tot Nghiep Dai Hoc 
(Bachelorgraad) 

graad van bachelor in het 
wo of hbo 

6 6 

Bang Thac Si (Mastergraad) graad van master 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: 
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
http://www.nuffic.nl/bibliotheek/onderwijssysteem-nederland.pdf
https://www.s-bb.nl/
https://www.nuffic.nl/onderwerpen/onderwijs-en-diplomas-nederland/
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 Introductie 

De socialistische republiek Vietnam (Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet 
Nam) is sinds 1996 onderverdeeld in 58 provincies en vijf stadsprovincies, 
namelijk de hoofdstad Hanoi, Ho Chi Minh Stad (voormalig Saigon), 
Cantho, Da Nang en Hai Phong. Het hoofd van de staat is de president. 
Het communistische land kent een eenpartijstelsel, waarin de 
Communistische Partij de leiding heeft.  
 
De Franse bezetting van Vietnam (sinds 1884) eindigde in 1945, nadat zij een sterk 
stempel had gedrukt op het onderwijssysteem in Vietnam, dat tot die tijd zeer 
elitair van aard was en waarbinnen het onderwijs in het Frans werd gegeven. In 
1945 werd door president Ho Chi Minh een grootschalige campagne opgezet ter 
bestrijding van het analfabetisme en voor popularisering van het onderwijs. In 
1976 werden het communistische noorden en het door de VS gesteunde zuiden 
van Vietnam herenigd met elkaar en werd de Socialistische Republiek Vietnam 
uitgeroepen.  
 
Sinds 1990 is het Ministry of Education and Training (MOET; Bo Giao Duc va Dao 
Tao) verantwoordelijk voor alle vormen van onderwijs in Vietnam. Voor die tijd 
was de verantwoordelijkheid verdeeld over meerdere ministeries. De taken van 
het MOET zijn onder andere het indienen van voorstellen bij de National Assembly 
(de regering) voor het oprichten van nieuwe scholen of het fuseren van 
bestaande onderwijsinstellingen, het samenstellen en uitgeven van nieuwe 
tekstboeken en curricula, het opstellen van regels voor de toelating van 
studenten en het afgeven van certificaten en diploma´s. De meeste 
hogeronderwijsinstellingen vallen onder het MOET. Een aantal, met name 
gespecialiseerde colleges, ressorteert echter onder andere ministeries.  
 
Het onderwijssysteem is volgens de Education Law van juni 1999 gebaseerd op 
socialistisch onderwijs met als uitgangspunt het marxisme-leninisme en het 
gedachtegoed van Ho Chi Minh. De Education Law van augustus 2012 
(08/2012/QH13) focust op het nieuwe kwaliteitszorg- en accreditatiesysteem voor 
het hoger onderwijs en internationale samenwerking. Verder krijgen de 
universiteiten meer autonomie op het gebied van financiën, training, onderzoek 
en het afgeven van doctoraten.  
 
Een van de trends in het Vietnamese hoger onderwijs is het streven van de 
overheid om aan meer studenten hoger onderwijs te kunnen aanbieden. Dit zal 
geschieden door het opzetten van meer onderwijsinstellingen, met name ook in 
de achtergebleven gebieden en door een aanmoedigingsbeleid voor het 
opzetten van privé-instellingen die het toegestaan is winst te maken. In 2006 is de 
privé-instelling Hoa Sen University opgericht en in 2008 de Van Xuan University of 
Technology.  
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Ook wordt het hoger onderwijs internationaler en gaan Vietnamese 
hogeronderwijsinstellingen samenwerkingsverbanden aan met buitenlandse 
partners (joint-ventures, sandwich programma’s).  
 
Het New model University Project heeft als doel vier universiteiten op te zetten die 
op internationaal niveau kunnen mee concurreren, met behulp van geld van de 
World Bank en de Asian Development Bank. De vier universiteiten die qua 
curricula, management en faciliteiten moeten voldoen aan internationale 
standaarden, zijn de Vietnamese-German University (in samenwerking met 
Duitsland), de Hanoi University of Science and Technology (in samenwerking met 
Frankrijk), de Danang International University (in samenwerking met Japan en de 
VS) en een nog op te richten universiteit in de provincie Cantho (in samenwerking 
met Japan en de VS). 
 
Privé-instellingen zijn in het kader van het hervormingsbeleid dat sinds eind jaren 
tachtig door de overheid wordt gevoerd (doi moi) met nieuwe wetgeving in de 
jaren negentig voorzichtig toegestaan, onder de voorwaarde dat zij geen winst 
maken. Onlangs zijn met nieuwe wetgeving de regels versoepeld en is bepaald 
dat privé-instellingen winst mogen maken.  
Privé-instellingen zijn voornamelijk te vinden in het lager en voortgezet onderwijs, 
maar ook het hoger onderwijs kent enkele erkende privé-universiteiten.  
 
De leerplicht duurt 5 jaar (leerlingen van 6 tot 11 jaar) en tijdens die 5 jaar is het 
onderwijs gratis voor iedereen. De officiële onderwijstalen zijn het Vietnamees en 
Engels.  
 
Het academisch jaar loopt van september tot juni. 
 

 Basis- en voortgezet onderwijs  

Primary education (tieu hoc) duurt 5 jaar en is bedoeld voor leerlingen van 6 tot 
11 jaar. Basic secondary education (trung hoc co so), de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs, duurt 4 jaar en is voor leerlingen van 11 tot 15 jaar. Instroom 
in beroepstrainingen van 1 tot 3 jaar is mogelijk (long term vocational training) 
aan vocational training schools. Met het getuigschrift Bang Tot Nghiep Nghe kan 
de student op de arbeidsmarkt als geschoold arbeider aan de slag. 
 
Voor toelating tot upper secondary education is het slagen voor een 
toelatingsexamen vereist. 
General secondary education, ook wel genoemd upper secondary education 
(trung hoc pho thong), heeft een duur van 3 jaar en wordt gevolgd door 
leerlingen van 15 tot 18 jaar. Aan het eind van deze algemeen vormende 
opleiding wordt het getuigschrift Bang Tot Nghiep Pho Thong Trung Hoc 
(Certificate of secondary school graduation) verleend.  
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Tot ongeveer 1997 werd dit getuigschrift Bang Tu Tai of Baccalaureate genoemd. 
Dit getuigschrift geeft recht op toelating tot het hoger onderwijs in Vietnam. Voor 
het verkrijgen van dit diploma dient de student eerst te slagen in het nationale 
eindexamen (Ky Thi Tot Nghiep Pho Thong Trung Hoc).  
Dit examen wordt afgenomen in zes vakken. De drie verplichte vakken zijn 
wiskunde, literatuur en een buitenlandse taal (Engels, Frans, Russisch, Chinees, 
Duits of Japans). Verder een keuze uit drie keuzevakken, te weten natuurkunde, 
scheikunde, biologie, geschiedenis of aardrijkskunde.  
 
Voor elk vak kan maximaal 10 punten worden behaald. Het minimale aantal 
punten om te slagen voor een vak is 5 punten. De student heeft derhalve 
tenminste 30 punten nodig om te slagen voor het examen.  

 
Voor uitmuntende leerlingen is een andere mogelijkheid toelating tot een high 
school for gifted students (trường THPT chuyên). Op dit moment kent Vietnam 
bijna 60 van deze scholen, waarvan sommige een toelatingsexamen gebruiken 
voor de selectie van hun leerlingen.  
 
Een lijst met alle high schools for gifted students in geheel Vietnam is als bijlage bij 
deze beschrijving gevoegd.  

 
Na basic secondary education is een tweede doorstroommogelijkheid het 
secondary vocational education (trung hoc chuyen nghiep) met een duur van 2 
tot 4 jaar. De opleiding duurt 1 tot 2 jaar (technische richtingen kunnen 3 jaar 
duren), indien wordt ingestroomd na afronding van het general secondary 
education. Het getuigschrift Bang Trung Hoc Chuyen Nghiep (Diploma of 
Secondary Vocational Education) wordt verleend aan het eind van de opleiding.  

 

Het niveau van het Bang Tot Nghiep Pho Thong Trung Hoc  
is vergelijkbaar met dat van een havodiploma. 

Het niveau van het Bang Tot Nghiep Pho Thong Trung Hoc zoals  
behaald aan een high school for the gifted is vergelijkbaar met  

dat van ten minste een havodiploma. 

Het niveau van het Bang (Tot Nghiep) Trung Hoc Chuyen Nghiep 
 is vergelijkbaar met dat van een mbo-diploma op kwalificatieniveau 2 of 3,  

afhankelijk van de opleidingsduur en richting. 
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 Toelating tot hoger onderwijs 

Het getuigschrift Bang Tot Nghiep Pho Thong Trung Hoc (Certificate of secondary 
school graduation) van de algemeen vormende opleiding biedt toelating tot het 
hoger onderwijs. Om administratieve redenen worden voorlopige diploma´s 
(Giay Chung nhan tot nghiep PTTH) afgegeven. Hiermee kunnen studenten 
deelnemen aan de (eventuele) toelatingsexamens voor het hoger onderwijs. Het 
voorlopige getuigschrift verliest haar geldigheid zodra het definitieve getuigschrift 
is afgegeven. Op het voorlopige getuigschrift staan de resultaten van het 
nationale eindexamen van het voortgezet onderwjis vermeld.  
Er zijn plannen die erop wijzen dat de overheid de universitaire toelatingsexamens 
op korte termijn (gedeeltelijk) gaat afschaffen en het middelbare schooldiploma 
een doorslaggevende rol gaat geven in de toelating tot het hoger onderwijs. 
 
Ook het getuigschrift Bang (Tot Nghiep) Trung Hoc Chuyen Nghiep (Diploma of 
Secondary Vocational Education) biedt toelating tot het hoger onderwijs, waarbij 
studenten met name instromen in de junior colleges.  
 
Tot 1996 was er één landelijk toelatingsexamen voor het hoger onderwijs, 
geadministreerd door het MOET. Na 1996 was dit gedecentraliseerd tot 2002 en 
mocht iedere instelling haar eigen toelatingsbeleid bepalen. Vanaf 2002 wordt 
het gecentraliseerde 3 chung (“3 commons”) overheidsbeleid gebruikt voor de 
toelating tot het hoger onderwijs. Voor zowel private als staatinstellingen wordt 
het toelatingsexamen op dezelfde datum (chung đợt) in juli gehouden, met 
dezelfde inhoud/vragen (chung đề và) en met dezelfde resultaten die in het 
gehele land kunnen worden gebruikt (chung kết quả). De instellingen dienen hun 
toelatingsaantallen (quota) in te dienen bij MOET en worden beboet wanneer ze 
over hun capaciteit heen gaan met de toelatingsaantallen.  
Het huidige toelatingssysteem is vrij kostbaar voor de instellingen, aangezien 
studenten bij meerdere universiteiten tegelijkertijd een aanvraag indienen om 
hun kansen op toelating te vergroten en de examenkosten worden door de 
instellingen vrij laag gehouden.  
Studenten die in het bezit zijn van het Bang Tot Nghiep Pho Thong Trung Hoc of 
het Bang Trung Hoc Chuyen Nghiep komen in aanmerking voor deelname aan 
de toelatingsprocedures voor het hoger onderwijs.  

 
Voor een instellingstoelatingsexamen kan een student maximaal 30 punten 
behalen in het National University Entrance Examination (NUEE). Hij/zij doet 
examen in drie vakken en kan daarbij kiezen uit verschillende combinaties 
(“groepen”). Voor algemeen vormende vakken zijn er vijf groepen. Groep A 
bestaat uit wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Groep A1 bestaat uit 
wiskunde, natuurkunde en Engels. Groep B bestaat uit wiskunde, scheikunde en 
biologie, terwijl groep C de vakken literatuur, geschiedenis en aardrijkskunde 
omvat. Groep D bestaat uit literatuur, wiskunde en een vreemde taal.   
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Voor kunstzinnige vakken, zijn er andere groepen, die bestaan uit een combinatie 
van het vak literatuur met verschillende kunstvakken (groep N, H, M, V, S, R ), 
terwijl groep K bestaat uit wiskunde, natuurkunde en engineering. Voor elk vak 
kan maximaal 10 punten worden behaald.  
 
De minimale score voor toelating (cut-off mark) van colleges ligt gewoonlijk rond 
de 10 punten, terwijl de universiteiten een score van tenminste 13 punten 
hanteren. De topuniversiteiten vragen rond de 20 punten. De toelatingseisen voor 
privé-instellingen liggen enigszins lager dan die voor de staatsinstellingen.  
 
Instellingen die geen studenten meer mogen werven van het MOET in 2012 zijn de 
Dong Do University, Van Hien University, Hung Vuong University HCM, College of 
Information Technology affiliated to the University of Danang),  College of 
Technology (CTECH), Hanoi College of Economics and Technology en het Saigon 
Institute of Economics and Technology (SAIMETE). MOET is hiertoe overgegaan, 
omdat er niet-goedgekeurde programma’s werden aangeboden of omdat het 
geboden onderwijs en de aanwezige faciliteiten van onvoldoende kwaliteit 
waren. 
 

 Hoger onderwijs 

Het hoger onderwijs wordt verzorgd door universiteiten, colleges en 
wetenschappelijke onderzoeksinstituten. Vietnam kent verschillende soorten 
universiteiten: open universiteiten, technische universiteiten, agrarische 
universiteiten, medische universiteiten en economische universiteiten. In 1995 
heeft een aantal fusies plaatsgevonden, waardoor uit een aantal instellingen de 
twee grootste nationale multidisciplinaire universiteiten van Vietnam zijn ontstaan: 
Vietnam National University Ho Chi Minh City en Vietnam National University 
Hanoi. Rond diezelfde tijd ontstonden uit andere fusies andere regionale grote 
universiteiten als Hue University, Thai Nguyen University en Da Nang University.  
 
Naast universiteiten bestaan er gespecialiseerde colleges zoals teacher training 
colleges. 
Recentelijk zijn er nieuwe instellingen in het hoger onderwijs opgericht om de 
toegang tot het hoger onderwijs uit te breiden.  
De Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) uit Australië is de eerste 
buitenlandse instelling die een Vietnamese onderwijsinstelling volledig zelf 
financiert, de RMIT International University Vietnam (2001). In 2003 is als onderdeel 
van de Vietnam National University Ho Chi Minh de Eastern International University 
opgericht, die samenwerkingsverbanden heeft met buitenlandse instellingen (2+2 
programma’s) en internationaal georiënteerd onderwijs biedt.  
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In 2004 werd het Vietnamese German Institute of Education and Research ((ook 
wel bekend als de Vietnamese-German University) ) opgericht als een 
samenwerkingsverband tussen de Technische Universität Dresden en de Hanoi 
University of Technology. Het biedt Duitse M.Sc. graden in engineering.  
De British University Vietnam wordt opgezet als een foreign invested university en 
zal in de nabije toekomst Britse (Bachelor) graden gaan aanbieden op het 
gebied van business en accountancy. 
 
Het hoger onderwijs wordt centraal gepland door het MOET. Ook het provinciale 
bestuur heeft grote invloed op het onderwijs. Opleidingen kunnen op 
verschillende manieren worden gevolgd: voltijd (chinh quy), in deeltijd (tai chuc; 
ook wel vertaald als in service) of zonder toelatingsexamen, dus met open 
toelating (mo rong). Verder wordt onderscheid gemaakt tussen de short term 
opleidingen, waarmee de 3-jarige beroepsgerichte opleidingen worden bedoeld 
die aan colleges worden verzorgd, in tegenstelling tot de long term opleidingen, 
de 4- of 5-jarige universitaire Bachelor-opleidingen.  
 
Erkende privé-instellingen in het hoger onderwijs verzorgen opleidingen die 
gevolgd worden door studenten die in het reguliere hoger onderwijs niet door de 
selectieprocedure zijn gekomen. De toelatingseisen voor deze instellingen zijn 
derhalve lager dan die in het reguliere onderwijs en de tuition fees liggen 
doorgaans vrij hoog. Er zijn drie soorten privé-instellingen:  
• semi-public (ban cong), waarbij de overheid de instelling beheert, maar er 

wel collegegeld wordt gevraagd voor de dekking van de kosten; 
• people-founded (dan lap), waarbij het beheer en eigendom bij een privé-

organisatie liggen en collegegeld de kosten moet dekken; 
• private (tu lap), waarbij individuele personen eigenaar kunnen zijn; deze 

laatste soort instellingen is geoorloofd in het lager onderwijs en in de 
onderbouw van het algemeen voortgezet onderwijs. 
 

In 2009 had Vietnam 376 hogeronderwijsinstellingen, waaronder 150 universiteiten 
(Truong dai hoc) en 226 junior colleges (Truong cao dang). 
 
Het hoger onderwijs van Vietnam wordt steeds internationaler georiënteerd. Er 
bestaan inmiddels meerdere samenwerkingsverbanden tussen Vietnamese 
universiteiten en universiteiten uit voornamelijk Australië, Nieuw-Zeeland en de 
Verenigde Staten. Vietnamese studenten kunnen in eigen land bijvoorbeeld het 
Certificate of Foundation Studies behalen binnen 1 jaar. Dit Certificate geeft in 
Nieuw-Zeeland toegang tot alle universiteiten. Tijdens de opleiding wordt 
aandacht besteed aan Engelse taalvaardigheid, studievaardigheden en de 
cultuur in Nieuw-Zeeland. Ook zijn er samenwerkingsverbanden met een 2+2 
constructie, waarbij de student de eerste 2 jaar in Vietnam studeert en de laatste 
2 jaar in het buitenland en het diploma en de graad van de buitenlandse 
instelling ontvangt.  
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De internationalisering van het hoger onderwijs en de internationale 
samenwerking in hoger onderwijs geschiedt onder de supervisie van de Vietnam 
International Education Development (VIED) van MOET, opgericht in 2008. Met de 
internationalisering van het Vietnamees hoger onderwijs werd relevante 
wetgeving belangrijk. Overheidsdecreet Nr. 18/2001/ND-CP van 4 mei 2001 gaat 
over het opzetten van buitenlandse culturele en onderwijsinstellingen, 
bijvoorbeeld representative offices, joint-venture establishments en independent 
establishments.   
 
Een lijst van joint training programs goedgekeurd door het MOET staat op de 
website van VIED (http://vied.vn/vn/media/tainguyen/tailieuhuongdan/danh-
muc-cac-chuong-trinh-lien-ket-dao-tao-da-duoc-bo-gddt-phe-duyet_5740.aspx) 
onder Danh mục các chương trình liên kết đào tạo đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt. 
Deze lijst is niet compleet, omdat de programma’s van de twee nationale 
universiteiten en van regionale universiteiten er niet op staan, aangezien zij geen 
voorafgaande goedkeuring van het MOET nodig hebben om dit soort 
internationale programma’s op te zetten.  
 

 Universitair onderwijs 

Tot 1997 was het universitaire initiële onderwijs onderverdeeld in twee fasen. De 
eerste fase bestond uit 2 jaar algemeen vormend hoger onderwijs en leidde tot 
het getuigschrift Chung Chi Dai hoc Dai cuong (Certificate of Foundation 
Education). Dit getuigschrift bood de mogelijkheid tot deelname aan het 
toelatingsexamen voor fase 2 van de opleiding (de specialisatiefase), maar is nu 
niet meer in gebruik.  
 
De bacheloropleidingen kennen een nominale duur van doorgaans 4 jaar, 
leidend tot het getuigschrift Bang Tot Nghiep dai hoc (University Graduation 
Certificate) met vermelding van de verleende bachelorgraad, zoals Bachelor of 
Science (Cu Nhan khoa hoc) of met de studierichting achter de graad vermeld, 
bijvoorbeeld Bachelor of Economics (Cu Nhan kinh te) of Bachelor of Foreign 
Language (Cu Nhan ngoai ngu). De nationale universiteiten verlenen 
getuigschriften met afwijkende namen en layout: het Bang Cu Nhan (Bachelor 
diploma) en het Bang Ky Su (Bachelor of Engineering diploma). Opleidingen in de 
technische en agrarische richtingen duren doorgaans 5 jaar.  

 
 

Het niveau van het Bang Tot Nghiep Dai Hoc met de graad Bachelor  
is vergelijkbaar met de graad van bachelor in het wetenschappelijk onderwijs 

of in het hoger beroepsonderwijs,  
afhankelijk van de oriëntatie en richting van de opleiding. 

http://vied.vn/vn/media/tainguyen/tailieuhuongdan/danh-muc-cac-chuong-trinh-lien-ket-dao-tao-da-duoc-bo-gddt-phe-duyet_5740.aspx
http://vied.vn/vn/media/tainguyen/tailieuhuongdan/danh-muc-cac-chuong-trinh-lien-ket-dao-tao-da-duoc-bo-gddt-phe-duyet_5740.aspx
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Na de bacheloropleiding kan men na het afleggen van een toelatingsexamen 
doorstuderen in een masterprogramma met een duur van 2 jaar. Alleen 
studenten die de bacheloropleiding voltijds hebben gevolgd, komen hiervoor in 
aanmerking. Het getuigschrift met de mastergraad (Bang Thac si) wordt 
verleend. De opleiding bestaat uit het volgen van een studieprogramma en het 
opstellen en verdedigen van een thesis. De mastergraad wordt verleend door de 
rector van de desbetreffende universiteit. 

 

 
De opleiding tot de Doctor-graad (Bang Tien si) duurt 4 jaar in aansluiting op een 
bacheloropleiding en 2 tot 3 jaar na een masteropleiding. Tot 1976 kende 
Vietnam zelf geen postinitieel onderwijs en werden  Vietnamese studenten naar 
onder andere de Sovjet-Unie en andere socialistische landen gezonden voor een 
opleiding. Sinds 1976 werd er postinitieel hoger onderwijs verzorgd op twee 
niveaus: Ph.D. en Doctor of Science. Met overheidsbesluit Decree 90/CP van 
november 1993 en de Education Law van 1998 kent het Vietnamese postinitiële 
onderwijs de niveaus Master en Doctor. De Doctor-graad wordt verleend door 
het MOET.  
 

 Hoger beroepsgericht onderwijs 

Junior colleges (Truong Cao Dang) verzorgen 3-jarige praktijkgerichte 
beroepsopleidingen (short term higher education) die leiden tot het getuigschrift 
Bang Tot Nghiep Cao Dang (College Graduation Diploma) met de college 
degree, ook wel vertaald als associate degree (Cu Nhan Cao Dang). Deze 
opleidingen zijn voornamelijk gericht op medische, administratieve en financiële 
beroepen. Met dit getuigschrift kan men verder studeren voor een Bachelor-
graad, waarbij afhankelijk van de onderwijsinstelling en het gekozen programma 
maximaal 1 tot 2 jaar vrijstellingen kan worden verleend. Voor toelating tot deze 
opleidingen geldt een competitief toelatingsexamen. Het is mogelijk om op basis 
van het Bang Trung Hoc Chuyen Nghiep voor vrijstellingen aan een junior college 
in aanmerking te komen, indien een studie in aansluitende richting wordt 
gevolgd.  

 
 

Het niveau van het Bang Thac Si is vergelijkbaar met dat van een  
master in het wetenschappelijk onderwijs in overeenkomstige richting. 

Het niveau van het Bang Tot Nghiep Cao Dang met de  
associate degree is vergelijkbaar met dat van 3 jaar hbo. 
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 Beoordelingssystemen 

Sinds 1993 heeft het MOET het volgende systeem voor alle onderwijsinstellingen 
voorgeschreven: 
 

In cijfers Omschrijving Betekenis 

9-10 Gioi Excellent 

7-8 Kha Good 

5-6 Trung Binh Fair 

< 5 Kem Fail 

 
In 2006 is het beoordelingssysteem voor het hoger onderwijs aangepast door het 
MOET, met het volgende resultaat: 
 

In cijfers Omschrijving Betekenis 

9-10 Xuat sac Excellent 

8-9 Gioi Very good 

7-8 Kha Good 

6-7 Trung binh kha Fairly good 

5-6 Trung Binh Fair 

4-5 Yeu Weak/Fail 

       < 4 Kem Bad 

 
 Accreditatie en kwaliteitszorg 

De nationale universiteiten genieten het meeste prestige in Vietnam. Een officiële 
ranking bestaat nog niet voor de instellingen, maar er zijn ontwikkelingen die erop 
duiden dat het MOET interesse heeft in het opzetten van een ranking systeem in 
Vietnam: eind 2008 hebben de Vietnam National University Hanoi en het MOET 
een internationaal symposium georganiseerd met als titel University ranking: 
global trends and comparative perspectives.  
 
In november 2007 heeft het MOET de Provisional Higher Education Quality 
Accreditation regulation aangenomen. Hierin wordt een begin gemaakt met een 
kwaliteitszorg- en accreditatiesysteem in het Vietnamese hoger onderwijs op 
basis van drie stappen: zelf-evaluatie, externe review en evaluatie en tenslotte 
het besluit of aan de tien vastgestelde normen is voldaan.  
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Ook in de onderwijswet van 2005 (zie artikel 17 en 111) en in de onderwijswet van 
augustus 2012 (08/2012/QH13) wordt het nieuwe kwaliteitszorg- en accreditatie-
systeem genoemd. Verantwoordelijk voor dit nieuwe systeem is het General 
Department for Educational Testing and Accreditation (GDETA) van het MOET. 
GDETA is volledig lid van de INQAAHE. 
Besluit nr. 4138/QDBGDDT van 20 september  2010 gaat over het opzetten van 
een kwaliteitszorg- en accreditatiesysteem. Het is gericht op het vastleggen van 
criteria voor de evaluatie van onderwijsprogramma’s, het opzetten van 
verschillende accrediterende organisaties, het professioneel trainen van 
accreditatie experts voor instellingen op nationaal niveau en het versterken van 
de internationale samenwerking op het gebied van kwaliteitszorg en 
accreditatie.  
 
Er zijn twee centra voor kwaliteitszorg ingesteld bij de twee nationale 
universiteiten. Aan de Vietnam National University Hanoi is dit het CEQARD, 
Center for Education and Quality Assurance and Research Development en bij 
de Vietnam National University Ho Chi Minh is dit het CETQA, Center for 
Educational Testing and Quality Assessment. Nadere informatie over het CEQARD 
en het CETQA is beschikbaar via hun websites (zie Handige websites). 
 
De Education Law van augustus focust op het nieuwe kwaliteitszorg- en 
accreditatiesysteem voor het hoger onderwijs en internationale samenwerking. 
Een overzicht van erkende hogeronderwijsinstellingen is beschikbaar in de 
paragraaf Overzicht hogeronderwijsinstellingen. 
 

 Samenstelling dossier 

Voor een volledig dossier zijn het Vietnamese diploma en bijbehorende cijferlijst 
benodigd, plus een beëdigde vertaling. Bij een Bang Tot Nghiep Pho Thong Trung 
Hoc geldt het voorlopige diploma eveneens als voldoende bewijsstuk, totdat het 
definitieve diploma is overgelegd.  
 

 Overzicht hogeronderwijsinstellingen 

Hieronder staat een overzicht van erkende Vietnamese staats- en privé 
instellingen in het hoger onderwijs met bijbehorende website.  
 

1 University of Agriculture and 

Forestry  

www.hcmuaf.edu.vn  

http://en.hcmuaf.edu.vn (English) 

2 Ho Chi Minh City Open University  www.ou.edu.vn 

http://en3.ou.edu.vn (English) 

3 Ho Chi Minh City University of 

Technology 

www.hcmut.edu.vn 

www.hcmut.edu.vn/en (English) 

http://www.hcmuaf.edu.vn/
http://en.hcmuaf.edu.vn/
http://www.ou.edu.vn/
http://en3.ou.edu.vn/
http://www.hcmut.edu.vn/
http://www.hcmut.edu.vn/en
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4 Ho Chi Minh City University of 

Science  

www.hcmus.edu.vn 

5 Ho Chi Minh City University of Social 

Sciences and Humanities 

www.hcmussh.edu.vn 

http://en.hcmussh.edu.vn (English) 

6 Ho Chi Minh City International 

University  

www.hcmiu.edu.vn 

www.hcmiu.edu.vn/language/en-US/Dai-hoc-Quoc-te-

International-University (English) 

7 Ho Chi Minh City University of 

Information Technology  

www.uit.edu.vn  

https://en.uit.edu.vn (English) 

8 Ho Chi Minh City University of 

Economics and Law  

www.uel.edu.vn 

http://en.uel.edu.vn (English) 

9 Banking University Ho Chi Minh City  www.bu.edu.vn 

10 Foreign Trade University  www.ftu.edu.vn 

http://english.ftu.edu.vn (English) 

11 Ho Chi Minh City University of 

Architecture  

www.hcmuarc.edu.vn 

12 Ho Chi Minh City University of Arts  www.hcmufa.edu.vn 

13 Ho Chi Minh City University of 

Industry  

www.hui.edu.vn 

14 Ho Chi Minh City University of 

Technical Education  

www.hcmute.edu.vn 

http://en.hcmute.edu.vn (English) 

15 Ton Duc Thang University  http://tdt.edu.vn 

http://english.tdt.edu.vn (English) 

16 University of Communications and 

Transportation  

http://www.utc.edu.vn 

http://en.utc.edu.vn (English) 

 

17 Ho Chi Minh City University of 

Transportation 

www.hcmutrans.edu.vn 

http://ut.edu.vn/en (English) 

18 Ho Chi Minh City University of 

Pedagogy  

www.hcmup.edu.vn 

19 Vietnamese-German University  www.vgu.edu.vn 

www.vgu.edu.vn (English) 

20 Sai Gon University www.sgu.edu.vn 

http://sgu.edu.vn/?lang=en (English) 

21 Ho Chi Minh National Academy of 

Politics and Public Administration 

www.hcma.vn 

http://english.hcma.vn (English) 

http://www.hcmus.edu.vn/
http://www.hcmussh.edu.vn/
http://en.hcmussh.edu.vn/
http://www.hcmiu.edu.vn/
http://www.hcmiu.edu.vn/language/en-US/Dai-hoc-Quoc-te-International-University
http://www.hcmiu.edu.vn/language/en-US/Dai-hoc-Quoc-te-International-University
http://www.uit.edu.vn/
https://en.uit.edu.vn/
http://www.uel.edu.vn/
http://en.uel.edu.vn/
http://www.bu.edu.vn/
http://www.ftu.edu.vn/
http://english.ftu.edu.vn/
http://www.hcmuarc.edu.vn/
http://www.hcmufa.edu.vn/
http://www.hui.edu.vn/
http://www.hcmute.edu.vn/
http://en.hcmute.edu.vn/
http://english.tdt.edu.vn/
http://en.utc.edu.vn/
http://www.hcmutrans.edu.vn/
http://ut.edu.vn/en
http://www.hcmup.edu.vn/
http://www.vgu.edu.vn/
http://www.vgu.edu.vn/
http://www.sgu.edu.vn/
http://sgu.edu.vn/?lang=en
http://www.hcma.vn/
http://english.hcma.vn/
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22 Post and Telecommunication 

Institute of Technology 

www.ptit.edu.vn 

http://portal.ptit.edu.vn/eng (English) 

23 Vietnam Aviation Academy www.hocvienhangkhong.edu.vn 

24 National Academy of Public 

Administration 

www.napa.vn 

http://www1.napa.vn/en (English) 

25 Hochiminh Conservatory of Music www.hcmcons.vn 

26 Hanoi University of Agriculture www.hua.edu.vn 

www.vnua.edu.vn/eng (English) 

27 Hanoi Le-Quy-Don Technical 

University 

www.mta.edu.vn 

28 Hanoi Open University  www.hou.edu.vn 

http://en.hou.edu.vn (English) 

29 VNU-University of Engineering and 

Technology 

www2.uet.vnu.edu.vn 

http://en.hou.edu.vn (English) 

30 VNU-University of Languages and 

International Studies 

www.ulis.vnu.edu.vn 

http://www.ulis.vnu.edu.vn/english (English) 

31 VNU-Hanoi University of Sciences www.hus.vnu.edu.vn 

www.hus.vnu.edu.vn/en (English) 

32 VNU-University of Social Sciences 

and Humanities 

www.ussh.vnu.edu.vn 

33 VNU- University of Economics and 

Business 

www.ueb.vnu.edu.vn 

http://ueb.vnu.edu.vn/IndexEn.aspx?SiteID=44 (English) 

34 VNU- University of International 

Studies  

www.is.vnu.edu.vn 

http://khoaquocte.vn/index.aspx (English) 

35 VNU-University of Education  www.education.vnu.edu.vn 

www.education.vnu.edu.vn/en (English) 

36 Vietnam National University, Hanoi www.vnu.edu.vn 

http://vnu.edu.vn/eng (English) 

37 Hanoi Medical University  www.hmu.edu.vn 

http://en.hmu.edu.vn/news/default.aspx (English) 

38 Hanoi National University of 

Education 

www.hnue.edu.vn 

http://english.hnue.edu.vn  (English) 

39 Hanoi University www.hanu.vn 

http://internationaloffice.hanu.vn  (English) 

40 Hanoi University of Civil Engineering  www.nuce.edu.vn 

 

http://www.ptit.edu.vn/
http://portal.ptit.edu.vn/eng
http://www.hocvienhangkhong.edu.vn/
http://www.napa.vn/
http://www1.napa.vn/en
http://www.hcmcons.vn/
http://www.hua.edu.vn/
http://www.vnua.edu.vn/eng
http://www.mta.edu.vn/
http://www.hou.edu.vn/
http://en.hou.edu.vn/
http://www2.uet.vnu.edu.vn/
http://en.hou.edu.vn/
http://www.ulis.vnu.edu.vn/
http://www.ulis.vnu.edu.vn/english
http://www.hus.vnu.edu.vn/
http://www.hus.vnu.edu.vn/en
http://www.ussh.vnu.edu.vn/
http://www.ueb.vnu.edu.vn/
http://ueb.vnu.edu.vn/IndexEn.aspx?SiteID=44
http://www.is.vnu.edu.vn/
http://khoaquocte.vn/index.aspx
http://www.education.vnu.edu.vn/
http://www.education.vnu.edu.vn/en
http://www.vnu.edu.vn/
http://vnu.edu.vn/eng
http://www.hmu.edu.vn/
http://en.hmu.edu.vn/news/default.aspx
http://www.hnue.edu.vn/
http://english.hnue.edu.vn/
http://www.hanu.vn/
http://internationaloffice.hanu.vn/
http://www.nuce.edu.vn/
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41 Hanoi University of Law  www.hlu.edu.vn 

http://www.hlu.edu.vn/en  (English) 

42 Hanoi University of Science and 

Technology  

http://www.hust.edu.vn  

http://en.hust.edu.vn/home (English) 

 

43 National Economics University  www.neu.edu.vn 

http://en.neu.edu.vn (English) 

44 University of Transport and 

Communications  

www.utc.edu.vn  

http://en.utc.edu.vn (English) 

45 EVN University of Electricity  www.epu.edu.vn 

http://epu.edu.vn/en (English) 

46 Hanoi Architectural University  www.hau.edu.vn 

47 Hanoi University of Industry  www.haui.edu.vn 

https://www.haui.edu.vn/en (English) 

48 Vietnam Forestry University  www.vfu.edu.vn 

49 Vietnam University of Commerce  www.vcu.edu.vn 

50 Water Resources University  www.wru.edu.vn 

51 Hanoi Universi of Pharmacy www.hup.edu.vn 

http://www.hup.edu.vn/en/ct/Lists/Information%20on%

20International%20Cooperation/View_Detail.aspx?Item

ID=1 (English) 

52 Hanoi School of Public Health  www.hsph.edu.vn 

http://www.hsph.edu.vn/english (English) 

53 Trade Union University  www.dhcd.edu.vn 

54 University of Communications and 

Transportation  

www.utc.edu.vn 

http://en.utc.edu.vn (English) 

55 Vietnam Nationam Academy of 

Music 

www.vnam.edu.vn 

www.vnam.edu.vn/index.aspx?lang=EN (English) 

56 Academy of Jounalism and 

Communication 

www.ajc.edu.vn 

57 Academy of Policy and 

Development 

http://apd.edu.vn  

http://en.apd.edu.vn (English) 

58 Academy of Managers for 

Contructions and City 

www.amc.edu.vn 

www.amc.edu.vn/en (English) 

http://www.hlu.edu.vn/
http://www.hlu.edu.vn/en
http://www.hust.edu.vn/
http://en.hust.edu.vn/home
http://www.neu.edu.vn/
http://en.neu.edu.vn/
http://www.utc.edu.vn/
http://en.utc.edu.vn/
http://www.epu.edu.vn/
http://epu.edu.vn/en
http://www.hau.edu.vn/
http://www.haui.edu.vn/
https://www.haui.edu.vn/en
http://www.vfu.edu.vn/
http://www.vcu.edu.vn/
http://www.wru.edu.vn/
http://www.hup.edu.vn/
http://www.hup.edu.vn/en/ct/Lists/Information%20on%20International%20Cooperation/View_Detail.aspx?ItemID=1
http://www.hup.edu.vn/en/ct/Lists/Information%20on%20International%20Cooperation/View_Detail.aspx?ItemID=1
http://www.hup.edu.vn/en/ct/Lists/Information%20on%20International%20Cooperation/View_Detail.aspx?ItemID=1
http://www.hsph.edu.vn/
http://www.hsph.edu.vn/english
http://www.dhcd.edu.vn/
http://www.utc.edu.vn/
http://en.utc.edu.vn/
http://www.vnam.edu.vn/
http://www.vnam.edu.vn/index.aspx?lang=EN
http://www.ajc.edu.vn/
http://apd.edu.vn/
http://en.apd.edu.vn/
http://www.amc.edu.vn/
http://www.amc.edu.vn/en


 Onderwijssysteem   | Waarderingstabel   

 

Onderwijssysteem Vietnam 

Onderwijssysteem Vietnam | Nuffic | 2e editie, januari 2011 | versie 2, januari 2015  18 
 
 
 

59 Post and Telecommunication 

Institute of Technology 

www.ptit.edu.vn 

http://portal.ptit.edu.vn/eng (English) 

60 National Academy of Public 

Aministration 

www.napa.vn 

www1.napa.vn/en (English) 

61 Graduate Academy of Social 

Science 

http://vass.gov.vn/Pages/Index.aspx 

http://en.vass.gov.vn/Pages/Index.aspx (English) 

62 Banking Academy Hanoi www.hvnh.edu.vn 

http://eng.hvnh.edu.vn (English) 

63 Diplomatic Academy of Vietnam www.dav.edu.vn 

www.dav.edu.vn/en (English) 

64 National Institute of Management www.niem.edu.vn 

www.niem.edu.vn/tabid/490/language/en-

US/Default.aspx (English) 

65 Academy of Fiance www.hvtc.edu.vn 

www.hvtc.edu.vn/Default.aspx?alias=www.hvtc.edu.v

n/english (English) 

66 Judical Academy Hanoi www.judaca.edu.vn 

67 Vietnam University of Trational 

Medicine 

www.vatm.edu.vn 

www.vatm.edu.vn/HEN/Home.bic (English) 

68 Hue University of Medicine  www.huemed-univ.edu.vn 

http://huemed-univ.edu.vn/english (English) 

69 Hue University of Economics www.hce.edu.vn 

www.hce.edu.vn/index.php (English) 

70 Hue University of Arts www.hufa.edu.vn 

http://en.hufa.edu.vn (English) 

71 Hue University of Teacher Training  www.cdsphue.edu.vn 

72 Hue University of Foreign Languages www.hucfl.edu.vn 

73 Hue University of Agriculture and 

Forestry  

http://huaf.edu.vn  

http://en.huaf.edu.vn (English) 

74 Hue Academy of Music www.hocvienamnhachue.vn 

www.hocvienamnhachue.vn/index.php/en (English) 

75 Da Nang University of Technology  www.dut.edu.vn 

www.dut.edu.vn/en (English) 

76 Da Nang University of Economics  www.due.edu.vn 

http://due.udn.vn/en-us (English) 

77 Da Nang University of Education  www.ued.edu.vn 

http://www.ptit.edu.vn/
http://portal.ptit.edu.vn/eng
http://www.napa.vn/
http://www1.napa.vn/en
http://vass.gov.vn/Pages/Index.aspx
http://en.vass.gov.vn/Pages/Index.aspx
http://www.hvnh.edu.vn/
http://eng.hvnh.edu.vn/
http://www.dav.edu.vn/
http://www.dav.edu.vn/en
http://www.niem.edu.vn/
http://www.niem.edu.vn/tabid/490/language/en-US/Default.aspx
http://www.niem.edu.vn/tabid/490/language/en-US/Default.aspx
http://www.hvtc.edu.vn/
http://www.hvtc.edu.vn/Default.aspx?alias=www.hvtc.edu.vn/english
http://www.hvtc.edu.vn/Default.aspx?alias=www.hvtc.edu.vn/english
http://www.judaca.edu.vn/
http://www.vatm.edu.vn/
http://www.vatm.edu.vn/HEN/Home.bic
http://www.huemed-univ.edu.vn/
http://huemed-univ.edu.vn/english
http://www.hce.edu.vn/
http://www.hce.edu.vn/index.php
http://www.hufa.edu.vn/
http://en.hufa.edu.vn/
http://www.cdsphue.edu.vn/
http://www.hucfl.edu.vn/
http://huaf.edu.vn/
http://en.huaf.edu.vn/
http://www.hocvienamnhachue.vn/
http://www.hocvienamnhachue.vn/index.php/en
http://www.dut.edu.vn/
http://www.dut.edu.vn/en
http://www.due.edu.vn/
http://due.udn.vn/en-us
http://www.ued.edu.vn/
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78 Da Nang University of Foreign 

Languages 

http://www.udn.vn  

http://www.udn.vn/english (English) 

79 Da Nang University of Architecture www.dau.edu.vn 

80 Da Nang University Branch at 

Kontum  

www.kontum.udn.vn 

www.kontum.udn.vn/En (English) 

81 Da Nang University of Information 

Technology  

www.cit.udn.vn 

 

82 Da Nang University of Technology http://www.dct.udn.vn/default.aspx 

http://en.dct.udn.vn/default.aspx (English) 

83 Vietnam Maritime University  www.vimaru.edu.vn 

http://eng.vimaru.edu.vn (English) 

84 Hai Phong Medicine University  www.hpmu.edu.vn 

http://hpmu.edu.vn/en (English) 

85 Hai Phong University  http://dhhp.edu.vn/vi/trang-chu  

http://dhhp.edu.vn/en/home (English) 

86 Nha Trang University  www.ntu.edu.vn/ 

87 Can Tho University  www.ctu.edu.vn 

88 Can Tho University of Medicine and 

Phamarcy 

www.ctump.edu.vn 

http://ctump.edu.vn/Default.aspx?tabid=1244 (English) 

89 An Giang University  www.agu.edu.vn 

www.agu.edu.vn/?q=en/homepage (English) 

90 Bac Giang University of Agriculture 

and Forestry  

www.bafu.edu.vn 

91 Dalat University  www.dlu.edu.vn 

http://english.dlu.edu.vn (English) 

92 Dong Nai University  www.dnpu.edu.vn 

93 Dong Thap University of Education  www.dthu.edu.vn 

http://en.dthu.edu.vn (English) 

94 Hong Duc University  www.hdu.edu.vn 

http://www.hdu.edu.vn/en-us (English) 

95 Quy Nhon University  www.qnu.edu.vn 

http://qnu.edu.vn/en (English) 

96 Tay Bac University  www.utb.edu.vn  

97 Tay Nguyen University  www.taynguyenuni.edu.vn 

www.ttn.edu.vn/home/index.php/en (English) 

98 Thai Binh University of Medicine  http://tbump.edu.vn  

http://www.udn.vn/
http://www.udn.vn/english
http://www.dau.edu.vn/
http://www.kontum.udn.vn/
http://www.kontum.udn.vn/En
http://www.cit.udn.vn/
http://www.dct.udn.vn/default.aspx
http://en.dct.udn.vn/default.aspx
http://www.vimaru.edu.vn/
http://eng.vimaru.edu.vn/
http://www.hpmu.edu.vn/
http://hpmu.edu.vn/en
http://dhhp.edu.vn/vi/trang-chu
http://dhhp.edu.vn/en/home
http://www.ctu.edu.vn/
http://www.ctump.edu.vn/
http://ctump.edu.vn/Default.aspx?tabid=1244
http://www.agu.edu.vn/
http://www.agu.edu.vn/?q=en/homepage
http://www.bafu.edu.vn/
http://www.dlu.edu.vn/
http://english.dlu.edu.vn/
http://www.dnpu.edu.vn/
http://www.dthu.edu.vn/
http://en.dthu.edu.vn/
http://www.hdu.edu.vn/
http://www.hdu.edu.vn/en-us
http://www.qnu.edu.vn/
http://qnu.edu.vn/en
http://www.utb.edu.vn/
http://www.taynguyenuni.edu.vn/
http://www.ttn.edu.vn/home/index.php/en
http://tbump.edu.vn/
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99 Thai Nguyen University  www.tnu.edu.vn 

http://en.tnu.edu.vn (English) 

100 Vinh University  www.vinhuni.edu.vn 

http://eng.vinhuni.edu.vn (English) 

101 Thu Dau Mot University www.tdmu.edu.vn 

http://en.tdmu.edu.vn/# (English) 

102 Tien Giang University www.tgu.edu.vn 

http://tgu.edu.vn (English) 

103 Tra Vinh University www.tvu.edu.vn 

http://en.tvu.edu.vn (English) 

104 Bac Lieu University http://blu.edu.vn 

http://blu.edu.vn/home (English) 

105 Quang Nam University www.qnamuni.edu.vn 

106 Quang Binh University www.quangbinhuni.edu.vn 

http://quangbinhuni.edu.vn/Dai-Hoc-Quang-

Binh/PortalE (English) 

107 Phu Yen University www.pyu.edu.vn 

108 Pham Van Dong University www.pdu.edu.vn 

109 Hai Duong University of Economic 

and Technology 

www.uhd.edu.vn 

110 Hung Vuong University  www.hvu.edu.vn 

111 Hoa Lu University www.hluv.edu.vn 

112 Ha Tinh University www.htu.edu.vn 

113 Nam Dinh University of Nursing www.ndun.edu.vn 

http://www.ndun.edu.vn/index.php?lang=en (English) 

114 Thanh Hoa University of Culture, 

Sports and Tourism 

www.dvtdt.edu.vn 

 

 Lijst van alle high school for the gifted 

• Hanoi-Amsterdam high school for gifted students 
• Foreign Language Specialized School under the University of Languages and 

International Studies 
• High school for gifted students under the Hanoi National University of 

Education 
• High school for gifted students under the Hanoi University of Sciences 
• Nguyen Hue high school for gifted students 

http://www.tnu.edu.vn/
http://en.tnu.edu.vn/
http://www.vinhuni.edu.vn/
http://eng.vinhuni.edu.vn/
http://www.tdmu.edu.vn/
http://en.tdmu.edu.vn/
http://www.tgu.edu.vn/
http://tgu.edu.vn/
http://www.tvu.edu.vn/
http://en.tvu.edu.vn/
http://blu.edu.vn/
http://blu.edu.vn/home
http://www.qnamuni.edu.vn/
http://www.quangbinhuni.edu.vn/
http://quangbinhuni.edu.vn/Dai-Hoc-Quang-Binh/PortalE
http://quangbinhuni.edu.vn/Dai-Hoc-Quang-Binh/PortalE
http://www.pyu.edu.vn/
http://www.pdu.edu.vn/
http://www.uhd.edu.vn/
http://www.hvu.edu.vn/
http://www.hluv.edu.vn/
http://www.ndun.edu.vn/
http://www.ndun.edu.vn/index.php?lang=en
http://www.dvtdt.edu.vn/
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• Le Hong Phong high school for gifted students 
• Tran Dai Nghia high school for gifted students 
• High school for gifted students under the Ho Chi Minh University of Sciences 
• Le Quy Don high school for gifted students 
• Phan Boi Chau high school for gifted students 
• Ly Tu Trong high school for gifted students 
• Ha Tinh high school for gifted students 
• Thai Binh high school for gifted students 
• Quang Trung high school for gifted students 
• Vinh Phuc high school for gifted students 
• Bac Ninh high school for gifted students 
• Hung Yen high school for gifted students 
• Le Quy Don high school for gifted students (seven branches) 
• Tran Phu high school for gifted students 
• Ha Nam high school for gifted students 
• Lam Son high school for gifted students 
• Luong The Vinh high school for gifted students 
• Hung Vuong high school for gifted students 
• Nguyen Binh Khiem high school for gifted students 
• Bac Giang high school for gifted students 
• Ha Long high school for gifted students 
• Nguyen Du high school for gifted students 
• Thai Nguyen high school for gifted students 
• Nguyen Tat Than high school for gifted students 
• Luong Van Chanh high school for gifted students 
• Ben Tre high school for gifted students 
• Thang Long high school for gifted students 
• Tien Giang high school for gifted students 
• Hoang Van Thu high school for gifted students 
• Tran Hung Dao high school for gifted students 
• High school for gifted students under the Hue University of Sciences 
• Quoc Hoc Hue high school for gifted students 
• Lao Cai high school for gifted students 
• Luong Van Tuy high school for gifted students 
• Nguyen Binh Khiem high school for gifted students 
• Tra Vinh high school for gifted students 
• Le Khiet high school for gifted students 
• Hoang Le Kha high school for gifted students 
• Quang Binh high school for gifted students 
• Kon Tum high school for gifted students 
• Phan Ngoc Hien high school for gifted students 
• Bac Lieu high school for gifted students 
• Tuyen Quang high school for gifted students 
• Nguyen Dinh Chieu high school for gifted students 
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• Cao Bang high school for gifted students
• Vi Thanh high school for gifted students
• Bac Kan high school for gifted students
• Dien Bien high school for gifted students
• Nguyen Thi Minh Khai high school for gifted students.

 Woordenlijst 

Ban cong semi-public 
Bang Cu Nhan Bachelor diploma 
Bang Ky su Bachelor of Engineering diploma 
Bang Thac Si Master diploma 
Bang Tien Si Doctor diploma 
Bang Tot Nghiep Dai Hoc Universitair diploma  
Bang Tot Nghiep Pho Thong Co So diploma onderbouw middelbare school 
Bang Tot Nghiep Pho Thong Trung Hoc diploma bovenbouw middelbare school 
(senior high school) 
Bang Tot Nghiep Trung Hoc Pho Thong idem 
Bang Trung Hoc Chuyen Nghiep diploma middelbaar beroepsonderwijs 
Bang Tu Tai idem (oude naam) 
Bang diploma 
Bo Giao Duc va Dao Tao Ministry of Education and Training 
(MOET) 
Chinh quy voltijds 
Cu Nhan Cao Dang Associate degree 
Cu Nhan khoa hoc Bachelor of Science 
Cu Nhan Kinh Te Bachelor of Economics 
Dan lap people-founded 
Diem san minimale toelatingsscore (cut-off score) 
Doi moi renovatie, hervorming 
Gioi excellent 
Hoc Ba studieboekje senior high school 
Kem onvoldoende 
Kha goed 
Kinh te economie 
Ky Thi Tot Nghiep Pho Thong Trung Hoc eindexamen senior high school 
Mo rong open toelating 
Nong nghiep landbouw 
Quan Tri kinh doanh (QTKD) business administration 
Tai chuc in service/deeltijd 
Thi tuyen examen 
Tot Nghiep afstuderen 
Trung binh redelijk 
Truong Cao Dang Junior college 
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Truong Dai Hoc Universiteit 
trường THPT chuyên high school voor getalenteerde 
leerlingen 
Tu lap private 
Tuyen sinh inschrijving 
Xet tuyen toelating 

 Handige websites 

http://en.moet.gov.vn/   
Website van het Ministry of Education and Training (Engelse versie). 

http://en.moet.gov.vn/?page=8.8&view=5101 
Website van het Ministry of Education and Training met informatie over de 
Education Law van juni 2005. 

www.nesovietnam.com/  
Website van het Nuffic NESO-kantoor in Vietnam. 

http://vied.vn/en  
Website van de Vietnam International Education Development (VIED), alleen in 
het Vietnamees. 

http://vied.vn/vn/media/tainguyen/tailieuhuongdan/danh-muc-cac-chuong-
trinh-lien-ket-dao-tao-da-duoc-bo-gddt-phe-duyet_5740.aspx  
Website van de VIED met een lijst van joint training programs goedgekeurd door 
het MOET, zie onder Danh mục các chương trình liên kết đào tạo đã được Bộ 
GD&ĐT phê duyệt.  

www.ceqard.vnu.edu.vn/Desktop.aspx/HomePage/ 
Website van Vietnam National University Hanoi, het Center for Education and 
Quality Assurance and Research Development (CEQARD). 

www.cetqa.vnuhcm.edu.vn/en/main.php 
Website van de Vietnam National University Ho Chi Minh, het Center for 
Educational Testing and Quality Assessment (CETQA). 

www.moet.gov.vn/?page=6.4&view=2776&opt=brpage 
Website van het MOET met een link naar Besluit nr. 4138/QD-BGDDT van 20 
september 2010 over het ontwikkelen van een nationaal systeem van 
kwaliteitszorg en accreditatie.  

http://en.moet.gov.vn/
http://en.moet.gov.vn/?page=8.8&view=5101
http://www.nesovietnam.com/
http://vied.vn/en
http://vied.vn/vn/media/tainguyen/tailieuhuongdan/danh-muc-cac-chuong-trinh-lien-ket-dao-tao-da-duoc-bo-gddt-phe-duyet_5740.aspx
http://vied.vn/vn/media/tainguyen/tailieuhuongdan/danh-muc-cac-chuong-trinh-lien-ket-dao-tao-da-duoc-bo-gddt-phe-duyet_5740.aspx
http://www.ceqard.vnu.edu.vn/Desktop.aspx/HomePage/
http://www.cetqa.vnuhcm.edu.vn/en/main.php
http://www.moet.gov.vn/?page=6.4&view=2776&opt=brpage
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