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Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Zimbabwe. We 
leggen uit wat het Nederlandse equivalent is van de meest voorkomende 
diploma’s uit Zimbabwe 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: Zimbabwe, officieel de Republiek Zimbabwe.   
• Geschiedenis: In 1980 werd Zimbabwe onafhankelijk van het Verenigd 

Koninkrijk. Tot die tijd was er voor de meerderheid van de bevolking slechts 
beperkte toegang tot kwalitatief goed onderwijs. Sinds de onafhankelijkheid 
heeft het land veel geïnvesteerd in het bouwen van scholen, de ontwikkeling 
van lerarenopleidingen en de beschikbaarheid van middelen. 

• Verantwoordelijk voor onderwijs: Het Ministry of Primary and Secondary 
Education is verantwoordelijk voor het basis- en voortgezet onderwijs. Het 
Ministry of Higher and Tertiary Education, Science and Technology 
Development is verantwoordelijk voor het hoger onderwijs.  

• Leerplicht: 6-13 jaar (basisonderwijs). 
• Voertaal onderwijs: Basisonderwijs: Shona of Ndebele en vanaf de 4e klas 

Engels. Voortgezet en hoger onderwijs: Engels. 
• Schooljaar: januari tot december (voortgezet onderwijs). 
• Schoolexamens: juni of november. 
• Academisch jaar: januari tot december. 
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 Waarderingstabel 

De buitenlandse diploma’s en het nationaal kwalificatieraamwerk staan links in 
de tabel. De andere kolommen tonen de Nederlandse waardering met de 
vergelijkbare niveaus in het Nederlandse en Europese kwalificatieraamwerk. 
 

Buitenlands diploma ZNQF- 
niveau 

Nederlandse waardering en 
NLQF-niveau 

EQF- 
niveau 

Zimbabwe General Certificate of 
Education at Ordinary Level (ten 
minste 5 examenvakken een 
eindresultaat van A t/m C) 

2 vmbo-t-diploma  
 

2 2 

Zimbabwe General Certificate of 
Education at Ordinary Level (ten 
minste 5 examenvakken met een 
eindresultaat van A t/m C) plus het 
Zimbabwe General Certificate of 
Education at Advanced Level met 
ten minste 2 vakken 

3 ten minste een 
havodiploma 

4 4 

Bachelor (General) (3 jaar) 7 3 jaar hbo of 1 jaar wo 6 6 

Bachelor (Honours)  
(3 jaar) 

8 bachelorgraad in het 
hbo of 2 jaar wo  

6 6 

Bachelor (Honours)  
(4 jaar) 

8 bachelorgraad in het 
hbo of wo  

6 6 

Master 9 mastergraad in het hbo 
of wo 

7 7 

Master of Philosophy 9 mastergraad in het wo  7 7 

 
NB  
• Dit is een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.  
• ZNQF = Zimbabwe National Qualifications Framework. 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://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page
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 verplicht voor de leeftijdsgroep van 6 tot 13 jaar en loopt van 
Grade 1 tot en met Grade 7. Aan het eind van Grade 7 doen leerlingen 
nationale examens in Engels, wiskunde, 1 inheemse taal en ze schrijven een 
general paper.  
 
Ongeveer 30% van de Grade 7-leerlingen gaat niet door naar het voortgezet 
onderwijs vanwege een tekort aan middelbare scholen in enkele armere 
gebieden en vanwege onvoldoende middelen om schoolgeld te kunnen 
betalen. 
 
Voortgezet onderwijs 
Het voortgezet onderwijs (secondary education) is gestoeld op het Britse 
onderwijssysteem en is verdeeld in: 
• lower secondary school, 4 jaar onderbouw; en 
• upper secondary school, 2 jaar bovenbouw. 
 

Lower secondary school 
Lower secondary school is voor de leeftijdsgroep van 13 tot en met 16 jaar en 
duurt 4 jaar. Het bestaat uit 4 klassen: Form I tot en met Form IV. Form IV sluiten 
leerlingen af met de landelijke examens voor het Zimbabwe General Certificate 
of Education at Ordinary Level. De examinerende instantie voor deze examens is 
de Zimbabwe School Examinations Council (ZIMSEC).  
 
Om het getuigschrift te behalen moeten leerlingen in ten minste 5 vakken een 
pass behalen, waaronder Engels, wiskunde, science, geschiedenis of één van de 
technical/vocational vakken.  
 

 
Upper secondary school 
Na het behalen van het Zimbabwe General Certificate of Education at Ordinary 
Level kunnen leerlingen doorgaan naar de 2-jarige upper secondary school 
(Forms V en VI).  
 
Vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen is toegang tot upper 
secondary competitief. Scholen selecteren op basis van behaalde resultaten 
voor het Zimbabwe General Certificate of Education at Ordinary Level. Vanwege 
de strenge selectie gaat de meerderheid van Ordinary Level-leerlingen werken of 

Het Zimbabwe General Certificate of Education at Ordinary Level met een 
eindresultaat van A, B of C voor ten minste 5 examenvakken, is qua niveau 
vergelijkbaar met een vmbo-t-diploma. 
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naar het middelbaar beroepsonderwijs, bijvoorbeeld naar een technical school, 
nursing college of teaching college. 
 
Examen Advanced Level 
Aan het eind van Form VI doen leerlingen van een upper secondary school 
examens voor het Zimbabwe General Certificate of Education at Advanced 
Level in ten minste 2 vakken op Principal of Subsidiary Level. Als er een 
onvoldoende is behaald op Principal Level dan kan er een pass op Subsidiary 
Level worden toegekend (zie het hoofdstuk Beoordelingssystemen). 

 
  

Het Zimbabwe General Certificate of Education at Ordinary Level met ten 
minste 5 examenvakken met een eindresultaat van A, B of C, plus het 
Zimbabwe General Certificate of Education at Advanced Level met ten 
minste 2 vakken, is qua niveau vergelijkbaar met ten minste een 
havodiploma. 
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 Toelating tot hoger onderwijs 

Voor toelating tot bachelor honours-opleidingen aan universiteiten geldt als 
minimale eis dat studenten beschikken over: 
• het Zimbabwe General Certificate of Education at Ordinary Level met ten 

minste 5 passes (voldoendes); plus  
• het Zimbabwe General Certificate of Education at Advanced Level met ten 

minste 2 passes.  
Afhankelijk van de studierichting kunnen instellingen hogere eisen stellen.  
 
Aan de meeste universiteiten is toelating selectief en daardoor moeten studenten 
vaak goede resultaten hebben behaald. 
 

 Hoger onderwijs 

Toen Zimbabwe in 1980 onafhankelijk werd was er slechts 1 nationale universiteit, 
de University of Zimbabwe. Sindsdien is het aantal instellingen binnen het hoger 
onderwijs enorm toegenomen.  
 
Soorten instellingen  
Inmiddels zijn er in Zimbabwe 43 hogeronderwijsinstellingen: 
• 14 staatsuniversiteiten;  
• 7 privé-universiteiten 
• 7 polytechnics; en  
• 15 teacher colleges.  

 
Degree en non-degree programmes  
Aan universiteiten wordt zowel wetenschappelijk als hoger beroepsonderwijs 
gegeven. Deze instellingen verzorgen: 
• degree programmes; en  
• non-degree programmes.  
 
Degree programmes ronden studenten af met een academische graad, zoals 
bachelor-, de master- en de doctor-graad. De universiteiten hebben de 
bevoegdheid om academische graden uit te reiken.  
Via non-degree programmes kunnen studenten certificates en de diplomas 
behalen.  
 
Undergraduate en postgraduate 
De structuur van het hoger onderwijs is verdeeld in 2 fases: 
• undergraduate 
• postgraduate 
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Undergraduate onderwijs ronden studenten meestal af met een bachelorgraad. 
Ook bieden sommige instellingen certificate- of diploma-opleidingen aan, die 
respectievelijk 1 of 2 jaar duren. Postgraduate-opleidingen worden afgerond met 
een mastergraad of doctorsgraad.  
 

 Universitair en hoger beroepsonderwijs 

In het Zimbabwaans hoger onderwijs kunnen studenten de volgende graden 
behalen: 
• Bachelor (General)  
• Bachelor (Honours) 
• Master 
• Master of Philosophy 
• Doctor of Philosophy 

 
Bachelor (General) 
De inhoud van de opleiding bepaalt het verschil tussen een general en honours 
bachelor. Voor een general bachelor schrijven studenten bijvoorbeeld geen 
scriptie. Een general bachelor kan door 1 jaar aanvullende studie leiden tot een 
honours bachelor. 
 
• Duur: 3 jaar. 
• Inhoud: kernvakken, keuzevakken en eventueel een stage. 
• Toelatingseisen: Zimbabwe General Certificate of Education at Ordinary Level 

met ten minste 5 vakken een pass en Zimbabwe General Certificate of 
Education at Advanced Level met 1 vak een pass. 

 Diploma: Bachelor (General). 
 

 
Bachelor (Honours) 
Honours-opleidingen kun je onder meer herkennen aan de classificatie waarmee 
de graad is behaald. Deze classificatie (class), bijvoorbeeld upper second 
division, staat op het getuigschrift aangegeven. Meer voorbeelden van 
classificaties staan in het hoofdstuk Beoordelingssystemen. 
 
• Duur: 3 of 4 jaar; 5 jaar in de richtingen geneeskunde, tandheelkunde, 

diergeneeskunde en engineering. 
• Inhoud: kernvakken, keuzevakken en afsluitend een stage en/of scriptie. 

De Bachelor (General) na een 3-jarige opleiding is qua niveau vergelijkbaar 
met 3 jaar hoger beroepsonderwijs of met 1 jaar wetenschappelijk onderwijs, 
afhankelijk van de inhoud en de oriëntatie van de opleiding. 
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• Toelatingseisen: Zimbabwe General Certificate of Education at Ordinary Level 
met ten minste 5 vakken een pass en Zimbabwe General Certificate of 
Education at Advanced Level met ten minste 2 vakken een pass. 

 Diploma: Bachelor (Honours). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Master  
Masteropleidingen bouwen in de meeste gevallen voort op de richting van de 
behaalde bachelorgraad.  
 
• Duur: 1½-2 jaar. 
• Inhoud: specialisatievakken en afsluitend een scriptie. 
• Toelatingseisen: bachelorgraad (honours) met ten minste lower second 

division. 
 Diploma: Master. 

 
Master of Philosophy 
De opleiding tot Master of Philosophy is, in tegenstelling tot de opleiding tot 
Master, vooral gericht op onderzoek. 
 
• Duur: minimaal 2 jaar.  
• Inhoud: curriculum gericht op onderzoek en afsluitend een scriptie. 
• Toelatingseisen: bachelorgraad (honours) ten minste upper second division. 
 Diploma: Master of Philosophy. 

De Bachelor (Honours) na een 3-jarige opleiding is qua niveau vergelijkbaar 
met een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs of met 2 jaar 
wetenschappelijk onderwijs, afhankelijk van de inhoud en de oriëntatie van 
de opleiding. 

De Bachelor (Honours) na een 4- of 5-jarige opleiding is qua niveau 
vergelijkbaar met een bachelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs of 
hoger beroepsonderwijs, afhankelijk van de inhoud en de oriëntatie van de 
opleiding. 

De Master is qua niveau vergelijkbaar met een mastergraad in het hoger 
beroepsonderwijs of in het wetenschappelijk onderwijs, afhankelijk van de 
inhoud en de oriëntatie van de opleiding. 
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Doctor of Philosophy (PhD)  
Na het afronden van een masteropleiding kunnen studenten worden toegelaten 
tot de universitaire promotie, Doctor of Philosophy (PhD).  
 
• Duur: minimaal 3 jaar. 
• Inhoud: studie, onderzoek en afsluitend een proefschrift. 
• Toelatingseisen: mastergraad. 
 Diploma: Doctor of Philosophy (PhD). 

 

 Beoordelingssystemen 

Voortgezet onderwijs 
Zowel het Zimbabwe General Certificate of Education at Ordinary Level als het 
Zimbabwe General Certificate of Education at Advanced Level worden 
beoordeeld aan de hand van een schaal van grade A tot en met E. Grade A is 
daarbij de hoogste voldoende en E de laagste.  
 
Op Advanced Level leggen leerlingen de examens af op Principal Level. Als er 
een onvoldoende is behaald op Principal Level, dan kan er een pass 
(voldoende) op Subsidiary Level worden toegekend. Het niveau van het vak 
wordt aangeduid met AO Subsidiary Level en de behaalde score met pass plus 
een nummer (1-6). Dit staat gelijk aan een vak op Ordinary Level behaald met 
een score van ten minste een C. 
 
Hoger onderwijs 
Het volgende beoordelingssysteem gebruiken instellingen bij bachelor- en 
masteropleidingen. Alleen honours bachelorgraden krijgen ook een classificatie 
(class). 

 
Resultaat Omschrijving Classificatie 

80-100% Distinction First Division 

70-79% Merit Upper Second Division 

60-69% Pass Lower Second Division 

50-59% Pass Third Division 

<50% Fail Fail 

  

De Master of Philosophy is vergelijkbaar met een mastergraad in het 
wetenschappelijk onderwijs. 
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 Kwalificatieraamwerken 

Sinds 2018 heeft Zimbabwe een nationaal kwalificatieraamwerk, het Zimbabwe 
National Qualifications Framework (ZNQF). Een omschrijving van de verschillende 
niveaus staat op de website van het Zimbabwe Council for Higher Education 
(ZIMCHE). 
 
Zimbabwe National Qualifications Framework 2018 

 
Bron: Zimbabwe Council for Higher Education (ZIMCHE) 
 

 Accreditatie en kwaliteitszorg 

Het Zimbabwe Council for Higher Education (ZIMCHE) is sinds 2006 
verantwoordelijk voor de registratie en accreditatie van instellingen binnen het 
hoger onderwijs. Een lijst van geregistreerde hogeronderwijsinstellingen staat op 
de website van ZIMCHE.  
 
In Zimbabwe is er geen systeem voor de accreditatie van opleidingen.  

  

http://www.zimche.ac.zw/zimbabwe-national-qualifications-framework
http://www.zimche.ac.zw/zimbabwe-national-qualifications-framework
http://www.zimche.ac.zw/wp-content/uploads/2019/04/ZNQF.pdf
http://www.zimche.ac.zw/higher-education-data/universities/
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 Documenten controleren  

Voor toelating tot het hoger onderwijs zijn vereist: 
• het getuigschrift van het Zimbabwe General Certificate of Education at 

Ordinary Level; plus  
• het Zimbabwe General Certificate of Education at Advanced Level. 
  
Bij de afronding van een opleiding in het hoger onderwijs wordt het diploma of 
de graad uitgereikt, plus een academic transcipt: een vakkenoverzicht met de 
behaalde studie- en examenresultaten.  
 
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 

Op de website van het Zimbabwe Council for Higher Education (ZIMCHE) staat 
een overzicht van geregistreerde hogeronderwijsinstellingen. 
 

 Handige websites 

• Zimbabwe Council for Higher Education (ZIMCHE) onder meer met informatie 
over het Zimbabwe National Qualification Framework. 

• De Zimbabwe School Examinations Council (ZIMSEC) met informatie over de 
Ordinary- en Advanced Level-examens. 

• Ministry of Higher and Tertiary Education, Science and Technology. 
• Ministry of Primary and Secondary Education. 
 

 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. 

• Undergraduate-opleiding: een opleiding voor een bachelorgraad. Zie ook de 
beschrijving in de Nuffic Glossary: undergraduate. 

  

http://eurorecognition.eu/emanual/
http://www.zimche.ac.zw/higher-education-data/universities/
http://www.zimche.ac.zw/
http://www.zimche.ac.zw/zimbabwe-national-qualifications-framework/
http://www.zimsec.co.zw/
http://www.zim.gov.zw/government-ministries/ministry-higher-and-tertiary-education-science-and-technology-development
http://www.zim.gov.zw/government-ministries/ministry-primary-and-secondary-education
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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