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

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: Cyprus, officieel de Republiek Cyprus (Grieks: Κυπριακή Δημοκρατία, 
Turks: Kıbrıs Cumhuriyeti). Het eiland Cyprus werd in 1960 onafhankelijk van de 
Britten. In 1974 viel Turkije Cyprus binnen en sindsdien is 36,2% van het 
grondgebied bezet. De Republiek Cyprus wordt internationaal erkend als de 
enige wettelijke staat op het eiland met soevereiniteit over het gehele 
grondgebied, inclusief de bezette gebieden. 

• Verantwoordelijk voor onderwijs: het ministerie van Onderwijs en Cultuur, 
Sport en Jeugd (Cyprus Ministry of Education, Culture, Sport and Youth 
/Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας).  

• Lid Europese Unie: sinds mei 2004. 
• Bolognaproces: Cyprus is sinds 2001 lid van het Bolognaproces en de 

Europese Hoger Onderwijsruimte (EHEA). In het hoger onderwijs is de 
bachelor-masterstructuur ingevoerd. Zie ook de pagina over Cyprus op de 
EHEA-website. 

• Internationale verdragen: Cyprus heeft in 1998 de Lissabon Erkennings-
conventie ondertekend en in 2001 geratificeerd.  

• Leerplicht: 4/5 tot en met 15 jaar. 
• Voertaal onderwijs: Grieks op alle openbare en sommige privéscholen. 

Engels, Frans of Russisch op internationale en privéscholen. En Engels bij  
sommige opleidingen in het hoger onderwijs.  

• Schooljaar: september tot en met juni. 
• Schoolexamens: half mei tot en met half juni (Pancyprian-examens). 
• Academisch jaar: september tot en met juni, eventueel een zomersemester 

(van juni tot augustus) aan de universiteit. 
  

http://www.moec.gov.cy/en/
http://www.moec.gov.cy/index.html
http://www.ehea.info/page-cyprus
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 Stroomschema: onderwijssysteem Cyprus 
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 Waarderingstabel 

In dit overzicht staan links de diploma’s die het meest voorkomen met de 
vergelijkbare niveaus in het nationale kwalificatieraamwerk. De andere 
kolommen tonen de Nederlandse waardering met de vergelijkbare niveaus in het 
Nederlandse en Europese kwalificatieraamwerk. 
 

Diploma CyQF Vergelijkbaar met NLQF EQF 

Apolytirion van een School voor 
Technisch en Beroepsgericht Onderwijs 
(Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή)  

4 een havodiploma 
voor het 
beroepsvormend
e deel 

4 4 

Apolytirion van het Lykeio/Απολυτήριον 
Λυκείου met een gemiddeld eindcijfer 
lager dan 15, of met de specialisatie 
handel en diensten of schone kunsten 

4 een havodiploma 4 4 

Apolytirion van het Lykeio/Απολυτήριον 
Λυκείου met: 
• een gemiddeld eindcijfer van 15 of 

hoger; en 
• met de specialisatie klassieke 

studies en humaniora, of vreemde 
talen en Europese studies, of 
economische wetenschappen, of 
exacte wetenschappen/ 
levenswetenschappen/informatica
/ technologie  

4 een vwo-diploma 4+  4 

Bachelor/Πτυχίο van een universiteit 6 een hbo-bachelor 
of wo-bachelor 

6 6 

Bachelor/Πτυχίο van een Higher 
Education Institution 

6 een hbo-bachelor 
of wo-bachelor  

6 6 

Master/Μάστερ/Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
van een universiteit 

7c een hbo-master of 
wo-master 

7 7 

Master/Μάστερ/Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
van een Higher Education Institution 

7c een hbo-master of 
wo-master 

7 7 

 
Let op: 
• Dit is een globaal advies waaraan je geen rechten kunt ontlenen.  
• 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.  

http://www.cyqf.gov.cy/index.php/en/diagram
https://nlqf.nl/nlqf-niveaus
https://www.europass.nl/eqfnlqf/
http://www.nlqf.nl/nlqf-niveaus
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• Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze 
webpagina’s over het onderwijssysteem Nederland. 

• Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina 
Diplomawaardering.  

• SBB waardeert buitenlandse diploma’s op vmbo- en mbo-niveau. De 
waardering kan anders zijn wanneer SBB het diploma waardeert voor 
toelating tot een mbo-opleiding of werk. 

  

https://www.nuffic.nl/onderwijssystemen/nederland
https://www.nuffic.nl/onderwerpen/diploma/diplomawaardering
https://www.s-bb.nl/intermediairs/diplomawaardering/
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 Basis- en voortgezet onderwijs 

Basisonderwijs 
Het basisonderwijs op Cyprus duurt 6 jaar. Leerlingen van 6 tot 12 jaar volgen dit 
onderwijs aan basisscholen (Dimotika Scholeia/Δημοτικά Σχολεία). Op Cyprus zijn 
er openbare en privébasisscholen. Het onderwijs aan openbare basisscholen is 
gratis. Privébasisscholen vragen schoolgeld.  

 
Voortgezet onderwijs 
Ook het voortgezet onderwijs op Cyprus kunnen leerlingen volgen aan openbare 
scholen en privéscholen:  
• zie het overzicht van openbare scholen;  
• zie het overzicht van erkende privéscholen. 
 
Openbare scholen 
De openbare scholen bieden Griekstalig voortgezet onderwijs aan. Dit onderwijs 
is verdeeld in 2 fases: 
• De onderbouw, het Gymnasio/Γυμνάσιο (voor 12- tot 15-jarigen) bestaat uit 

de laatste 3 jaar van het verplichte onderwijs. Leerlingen sluiten deze fase af 
met het getuigschrift Apolytirion van het Gymnasio/Απολυτήριον Γυμνασίου.  

• De bovenbouw (voor 15- tot 18-jarigen) bestaat uit 2 verschillende soorten, 
leerlingen kiezen voor het algemeen vormend voortgezet onderwijs óf het 
beroepsgericht voortgezet onderwijs.  

 
Bovenbouw algemeen vormend voortgezet onderwijs  
De bovenbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs volgen 
leerlingen aan het Lykeio/Λύκειο.  
• Duur: 3 jaar. 
• Inhoud: 1 oriëntatiejaar + 2 jaar specialisatie, aan het einde van elk schooljaar 

doen leerlingen schoolexamens en tot slot maken ze centrale eindexamens. 
 Diploma: Apolytirion van het Lykeio/Απολυτήριον Λυκείου. 

 
Oriëntatiejaar bovenbouw 
In het 1e jaar van de bovenbouw volgen leerlingen 16 gemeenschappelijke 
vakken en 2 oriëntatievakken. Die 2 oriëntatievakken horen bij 1 van de 4 
oriëntaties: 
• Oudgrieks en geschiedenis 
• wiskunde en natuurkunde 
• wiskunde en economie 
• economie en Engels 

 
2e en 3e jaar bovenbouw: specialisatie 
In het 2e jaar van de bovenbouw volgen leerlingen 8 gemeenschappelijke 
vakken en kiezen ze ook 1 van de 6 richtingen. De richting sluit aan bij de 

http://www.moec.gov.cy/pdf/el_dimosia_mesi_geniki.pdf
http://www.moec.gov.cy/pdf/el_idiotika_mesi_geniki.pdf
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oriëntatie die leerlingen in het 1e jaar hebben gevolgd. Elke richting bestaat uit 
een groot aantal specialisatievakken, verplichte vakken of keuzevakken. Daaruit 
moeten de leerlingen er 4 kiezen.  
 
De 6 richtingen waaruit de leerlingen er 1 moeten kiezen:  
• klassieke studies en geesteswetenschappen; 
• vreemde talen en Europese studies;  
• exacte wetenschappen/levenswetenschappen/informatica/technologie; 
• economische wetenschappen; 
• handel en diensten; 
• beeldende kunsten. 

 
In het 3e jaar volgen leerlingen 7 gemeenschappelijke vakken en 4 specialisatie- 
vakken, afhankelijk van de richting die ze in het 2e jaar hebben gevolgd.  
 
Pancyprian-examens 
Aan het einde van het 3e jaar maken leerlingen van het Lykeio en de Techniki kai 
Epaggelmatiki Scholi (School voor Technisch en Beroepsgericht Onderwijs) de 
centrale examens (Pancyprian examinations/Πανκύπριες Εξετάσεις). Deze 
examens hebben momenteel een dubbel doel: 
• het behalen van het diploma van de openbare middelbare school, het 

Apolytirion van het Lykeio/Απολυτήριον Λυκείου; en 
• het krijgen van toegang tot de openbare universiteiten van Cyprus en 

Griekenland, en het Higher Hotel Institute of Cyprus. 
 
De Pancyprian-examens worden georganiseerd en beheerd door de 
examencommissie die valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport en 
Jeugd.  
Afgestudeerden van alle openbare en particuliere middelbare scholen hebben 
toegang tot de openbare universiteiten van Cyprus en Griekenland en tot het 
‘Higher Hotel Institute of Cyprus’, op voorwaarde dat zij de Pancyprian-examens 
succesvol afleggen. 

 
Apolytirion van het openbaar voortgezet onderwijs 
Het Apolytirion kan worden uitgereikt aan zowel leerlingen van het Lykeio als 
leerlingen van de School voor Technisch en Beroepsgericht Onderwijs (Techniki 
kai Epaggelmatiki Scholi, zie ook Voortgezet technisch en beroepsonderwijs).  
 
Het Apolytirion van het openbaar voortgezet onderwijs: 
• bewijst het afstuderen van het openbaar voortgezet onderwijs (Lykeio en 

Techniki kai Epaggelmatiki Scholi); 
• geeft het recht aan de afgestudeerden van openbare scholen om deel te 

nemen aan de toelatingsprocedure van bacheloropleidingen van openbare 
universiteiten in Cyprus en Griekenland. Toelating tot deze 

http://www.highereducation.ac.cy/en/examinations.html
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bacheloropleidingen hangt af van de behaalde resultaten op de 
Pancyprian-examens. De openbare universiteiten beoordelen kandidaten op 
de behaalde score van de Pancyprian-examens en geven de beschikbare 
opleidingsplaatsen aan studenten met de hoogste score. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Privéscholen 
Er zijn 3 categorieën privéscholen op Cyprus:  
• privéscholen van hetzelfde type; 
• privéscholen van een vergelijkbaar type; 
• privéscholen van een ander type. 
 
Privéscholen van hetzelfde type 
Privéscholen van hetzelfde type volgen het bestaande curriculum van openbare 
scholen strikt. Leerlingen van erkende privéscholen moeten de Pancyprian-
examens afleggen om het School Leaving Certificate (Apolytirion) te behalen.  
 
Privéscholen van hetzelfde type zijn:  
• Pascal Greek (Nicosia, Limassol) 
• Olympion 
• Forum 
• Terra Santa (Grieks) 
• American Academy Limassol (Grieks) 

 
Privéscholen van een vergelijkbaar type 
Vergelijkbare soorten privéscholen volgen de openbare scholen voor 2/3e van de 
specialisatie-vakken en gemeenschappelijke vakken qua inhoud en duur. 
Meestal doen de afgestudeerden van deze scholen de Britse A-level examens of 
examens voor het Internationaal Baccalaureaat (IB). 
 
 

We vergelijken het Apolytirion van het Lykeio/Απολυτήριον Λυκείου met een 
gemiddeld eindcijfer lager dan 15 of met de specialisatie handel en diensten 
of schone kunsten met een havodiploma. 

We vergelijken het Apolytirion van het Lykeio/Απολυτήριον Λυκείου met een 
gemiddeld eindcijfer van 15 of hoger en met de specialisatie klassieke studies 
en humaniora, of vreemde talen en Europese studies, of economische 
wetenschappen, of exacte wetenschappen/levenswetenschappen/ 
informatica/technologie met een vwo-diploma. 
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Vergelijkbare soorten privéscholen zijn: 
• The Grammar School, Limassol 
• Pascal English School (Nicosia, Limassol, Larnaca) 
• The Heritage Private School 
• The Logos School of English  
• The Falcon School Nicosia 
• St. Mary’s School 
• The American Academy Nicosia 
• The American Academy School Limassol 
• Xenion High School  
• The Grammar School Nicosia  
• Private School T.J.S. Senior School 
• GC School of Careers  
• Terra Santa English 
• The International School of Paphos 
• The American Academy Larnaca 
• Med High 
• École Franco-Chypriote de Nicosie 
 
Privéscholen van een ander type 
Privéscholen van een ander type vallen niet onder de eerste of de tweede 
categorie. Deze scholen volgen namelijk het curriculum en het onderwijssysteem 
van andere landen. 

 
Privéscholen van een ander type zijn: 
• LITC Russian English Private School 
• Morphosis Private School 
• The Pupils of Pythagoras 
• Silverline Private School 
• IMS Private School 
• Foley’s Grammar School 
• Private British School Aspire 
• The Learning Centre Peyeia 
• The American International School in Cyprus 
• Lebanese Green Hill Private School 
 
Let op: afgestudeerden van alle particuliere middelbare scholen hebben 
toegang tot de openbare universiteiten van Cyprus en Griekenland en tot het 
‘Higher Hotel Institute of Cyprus’, op voorwaarde dat zij deelnemen aan en 
slagen voor de Pancyprian-examens.  
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Technisch en beroepsgericht voortgezet onderwijs  
Na de onderbouw van het algemeen voortzet onderwijs kunnen leerlingen kiezen 
voor technisch en beroepsgericht voortgezet onderwijs. Dit onderwijs volgen 
leerlingen aan een School voor Technisch en Beroepsgericht Onderwijs (Τεχνική 
και Επαγγελματική Σχολή/Techniki kai Epaggelmatiki Scholi). 
• Duur: 3 jaar. 
• Inhoud: theoretische of praktische richting (o.a. bouwkunde, civiele techniek, 

elektrotechniek, administratieve dienstverlening, landbouw en toegepaste 
kunsten, maritieme beroepen, esthetiek, hospitality management), inclusief 
een stage. 

 Diploma: het Apolytirion (School Leaving Certificate) van een School voor 
Technisch en Beroepsgericht Onderwijs en Training (Techniki kai Epaggelmatiki 
Scholi Ekpaidefsis kai Katartisis/Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης).  
 

 
  

We vergelijken het Apolytirion van een School voor Technisch en 
Beroepsgericht Onderwijs (Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή) met een 
havodiploma voor het algemeen vormende deel.  
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 Toelating tot hoger onderwijs 

Het Απολυτήριον/Apolytirion (School Leaving Certificate) uitgereikt door 
openbare of particuliere middelbare scholen is een voorwaarde voor toelating 
tot alle Universiteiten en Higher Education Institutions op Cyprus. 
 
Particuliere Universiteiten en particuliere Higher Education Institutions kunnen 
specifieke toelatingseisen hebben, zoals een minimumscore bij de Apolytirion/ 
Απολυτήριον en eisen voor Engelse taalvaardigheid. 
 
Bovendien is de toelating tot de bacheloropleidingen van openbare 
Universiteiten op Cyprus en tot het ‘Higher Hotel Institute of Cyprus’ (een 
openbare Higher Education Institution) afhankelijk van de resultaten die zijn 
behaald bij de Pancyprian-examens. Deze instellingen gebruiken een 
classificatiesysteem op basis van de score op de Pancyprian-examens. De 
beschikbare opleidingsplaatsen geven ze aan studenten met de hoogste score. 

 
 Hoger onderwijs 

Het Cypriotisch hoger onderwijs heeft 2 soorten instellingen:  
• universiteiten (openbaar en privé); 
• Higher Education Institutions (openbaar en privé). 

 
Universiteiten 
De universiteiten bieden voornamelijk wetenschappelijke opleidingen aan, maar 
ze verzorgen ook beroepsgerichte opleidingen (vooral de particuliere 
Universiteiten).  
 
Cyprus heeft 3 openbare universiteiten: 
• University of Cyprus 
• Open University of Cyprus 
• Technological University of Cyprus 
 
Daarnaast zijn er 6 particuliere universiteiten:  
• Frederick University 
• European University Cyprus 
• University of Nicosia 
• Neapolis University of Cyprus  
• UCLan – Cyprus  
• Philips University (een operationele vergunning is verleend, maar de CYQAA 

moet de afdelingen en opleidingen nog evalueren/accrediteren).  
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Higher Education Institutions 
De openbare Higher Education Institutions bieden voornamelijk beroepsgerichte, 
postsecundaire opleidingen aan, maar ook wetenschappelijke opleidingen. 
 
Er zijn 6 openbare Higher Education Institutions: 
• The Higher Hotel Institute of Cyprus 
• The Cyprus Forestry College 
• The Mediterranean Institute of Management 
• The Police Academy 
• The School for Tourist Guides 
• The Public School of Higher Vocational Education and Training (MIEEK)  
• The Cyprus Forestry College (momenteel gesloten voor evaluatie) 

 
De particuliere Higher Education Institutions verzorgen beroepsgerichte, 
postsecundaire opleidingen en wetenschappelijke opleidingen. 
 
Op Cyprus zijn er 44 particuliere Higher Education Institutions. Het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur, Sport en Jeugd onderhoudt een overzicht van deze Private 
Institutions. 
 

 Universitair onderwijs 

Aan openbare en particuliere universiteiten op Cyprus kunnen studenten de 
volgende graden behalen: 
• Bachelor (Πτυχίο) 
• Master (Μάστερ/Μεταπτυχιακό Δίπλωμα) 
• PhD (Διδακτορικό Δίπλωμα) 

 
Bachelor (Πτυχίο) 
• Duur: 4 jaar (240 ECTS). 
• Inhoud: hoofd- en keuzevakken, eventueel een stage en een scriptie. 
• Toelatingseis: een Apolytirion/Απολυτήριον van een Lykeio/λύκειο of Techniki 

kai Epaggelmatiki Scholi/Τεχνική και Επαγγελματκή Σχολή, of een School 
Leaving Certificate van een particuliere middelbare school. Pancyprian-
examens zijn een voorwaarde voor toelating tot openbare Universiteiten. 
Particuliere Universiteiten kunnen specifieke toelatingseisen hebben, zie 
Toelating tot hoger onderwijs. 

 Diploma: Bachelor/Πτυχίο.  
 

 

 

We vergelijken een Bachelor/Πτυχίο van een universiteit met een hbo-
bachelor of wo-bachelor. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding. 

http://www.highereducation.ac.cy/en/private-institutions-tertiary-education.html
http://www.highereducation.ac.cy/en/private-institutions-tertiary-education.html
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Master (Μάστερ/Μεταπτυχιακό Δίπλωμα) 
• Duur: 1-2 jaar (90-120 ECTS). 
• Inhoud: hoofd- en keuzevakken, een scriptie en eventueel een stage. 
• Toelatingseis: Bachelor/Πτυχίο. 
• Diploma: Master/Μάστερ/Μεταπτυχιακό Δίπλωμα.  
 

 
PhD (Διδακτορικό Δίπλωμα) 
• Duur: 3-8 jaar. 
• Inhoud: onderzoek doen, een proefschrift schrijven en verdedigen. 
• Toelatingseis: Master/Μάστερ/Μεταπτυχιακό Δίπλωμα.  
 Diploma: PhD/Διδακτορικό Δίπλωμα. 
 

 Higher Education Institutions 

Aan openbare Higher Education Institutions kunnen studenten de volgende 
graden behalen: 
• Post-Secondary Certificate (Πιστοποιητικό) 
• Post-Secondary Diploma (Δίπλωμα) 
• Higher Diploma (Ανώτερο Δίπλωμα) 

 
Aan particuliere Higher Education Institutions kunnen studenten de volgende 
graden behalen: 
• Post-Secondary Certificate (Πιστοποιητικό) 
• Post-Secondary Diploma (Δίπλωμα) 
• Higher Diploma (Ανώτερο Δίπλωμα) 
• Bachelor (Πτυχίο) 
• Master (Μάστερ) 
• PhD (Διδακτορικό) 
 
Post-Secondary Certificate (Πιστοποιητικό) 
• Duur: 1 jaar. 
• Inhoud: hoofd- en keuzevakken. 
• Toelatingseis: een Apolytirion/Απολυτήριον van een Lykeio/λύκειο of Techniki 

kai Epaggelmatiki Scholi/Τεχνική και Επαγγελματκή Σχολή, of een School 
Leaving Certificate van een particuliere middelbare school. Privé-instellingen 
hebben soms specifieke toelatingseisen, zie Toelating tot hoger onderwijs. 

 Diploma: Post-Secondary Certificate (Πιστοποιητικό). 
 

We vergelijken een Master/Μάστερ/Μεταπτυχιακό Δίπλωμα van een 
universiteit met een hbo-master of wo-master. Dit hangt af van de inhoud 
van de opleiding.  
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Post-Secondary Diploma (Δίπλωμα) 
• Duur: 2 jaar. 
• Inhoud: hoofd- en keuzevakken, eventueel een stage. 
• Toelatingseis: een Apolytirion/Απολυτήριον van een Lykeio/λύκειο of Techniki 

kai Epaggelmatiki Scholi/Τεχνική και Επαγγελματκή Σχολή, of een School 
Leaving Certificate van een particuliere middelbare school. Bij sommige 
opleidingen is Engelse taalvaardigheid een aanvullende eis. 

 Diploma: Post-Secondary Diploma (Δίπλωμα). 
 
Higher Diploma (Ανώτερο Δίπλωμα) 
• Duur: 3 jaar. 
• Inhoud: hoofd- en keuzevakken, eventueel een stage. 
• Toelatingseis: een Apolytirion/Απολυτήριον van een Lykeio/λύκειο of Techniki 

kai Epaggelmatiki Scholi/Τεχνική και Επαγγελματκή Σχολή, of een School 
Leaving Certificate van een particuliere middelbare school. Bij sommige 
opleidingen is Engelse taalvaardigheid een aanvullende eis. Pancyprian-
examens zijn ook een voorwaarde voor toelating tot het ‘Higher Hotel Institute 
of Cyprus’. De Politieacademie heeft haar eigen toelatingsexamens. 

 Diploma: Higher Diploma (Ανώτερο Δίπλωμα). 
 
Bachelor (Πτυχίο) 
• Duur: 4 jaar (240 ECTS). 
• Inhoud: hoofd- en keuzevakken, eventueel een stage en een scriptie. 
• Toelatingseis: een Apolytirion/Απολυτήριον van een Lykeio/λύκειο of Techniki 

kai Epaggelmatiki Scholi/Τεχνική και Επαγγελματκή Σχολή, of een School 
Leaving Certificate van een particuliere middelbare school. Privé-instellingen 
hebben soms specifieke toelatingseisen, zie Toelating tot hoger onderwijs. 

 Diploma: Bachelor (Πτυχίο). Een Bachelor geeft toegang tot een 
masteropleiding (μάστερ). 

 
 

 
Master (Μάστερ/Μεταπτυχιακό Δίπλωμα)  
• Duur: 1-2 jaar (90-120 ECTS). 
• Inhoud: hoofd- en keuzevakken, scriptie en eventueel een stage. 
• Toelatingseis: Πτυχίο (Bachelor). Voor sommige opleidingen is Engels een 

aanvullende eis. 
 Diploma: Master (Μάστερ/Μεταπτυχιακό Δίπλωμα). Een Master geeft toegang 

tot het promotietraject (Διδακτορικό). 
 

We vergelijken een Bachelor (Πτυχίο) van een Higher Education Institution 
met een hbo-bachelor of wo-bachelor. Dit hangt af van de inhoud van de 
opleiding. 
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PhD (Διδακτορικό) 
• Duur: 3-8 jaar. 
• Inhoud: onderzoek doen en een proefschrift schrijven. 
• Toelatingseis: Master (Μάστερ) en Engelse taalvaardigheid. 
 Diploma: PhD (Διδακτορικό).  
 

 Beoordelingssystemen 

Voortgezet onderwijs 
Openbare scholen in het voortgezet onderwijs beoordelen resultaten met de 
cijfers 1 tot en met 20, waarbij 20 de hoogste score aangeeft en 10 nog net 
voldoende is. Ook veel privéscholen in het voortgezet onderwijs gebruiken dit 
systeem. Maar er zijn ook privéscholen die een andere beoordelingsschaal 
gebruiken, bijvoorbeeld een schaal van 1 tot en met 100, waarbij 50 net 
voldoende is.  
 
Hoger onderwijs 
De 3 openbare universiteiten gebruiken hetzelfde beoordelingssysteem. 
 

Cijfers Omschrijving  Betekenis 

9.50-10.00 Excellent with Distinction Uitmuntend 

8.50-9.49 Excellent Uitstekend 

6.50-8.49 Very good Heel goed 

5.50-6.49 Good Goed 

5.00-5.49 Satisfactory Voldoende 

5.00 Passing Mark Net voldoende 

<5.00 Fail Onvoldoende 

 
Niet alle particuliere universiteiten en Higher Education Institutions gebruiken 
hetzelfde beoordelingssysteem. Enkele voorbeelden van beoordelingssystemen: 
 
 
 
 

We vergelijken een Master (Μάστερ/Μεταπτυχιακό Δίπλωμα) van een Higher 
Education Institution met een hbo-master of wo-master. Dit hangt af van de 
inhoud van de opleiding.  
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Letter grade Omschrijving  Betekenis 

A Excellent Uitstekend 

B Very good Zeer goed 

C Average Gemiddeld 

D Below average Onder gemiddeld 

F Fail Onvoldoende 

 
Cijfers Omschrijving  Betekenis 

86-100 A (Excellent) Uitstekend 

76-85 B (Very good) Zeer goed 

66-75 C (Good-Very good) Goed-Zeer goed 

56-65 D (Good) Goed 

50-55 E (Satisfactory-Good) Voldoende-Goed 

0-49 F (Fail) Onvoldoende 

 
ECTS 
Op Cyprus gebruiken alle instellingen voor hoger onderwijs het European Credit 
Transfer and Accumulation System (ECTS).  
 
Meer informatie over het ECTS staat in de ECTS-gebruikershandleiding (in het 
Engels) van de Europese Commissie. 
 

 Kwalificatieraamwerken 

Een conceptversie van het Cypriotische kwalificatieraamwerk, het Cyprus 
Qualifications Framework (CyQF), werd in 2014 gepresenteerd. En in 2017 werd 
het CyQF gekoppeld aan de 8 niveaus van het Europese kwalificatieraamwerk, 
het European Qualifications Framework (EQF).  
 
Op de volgende pagina staat een overzicht van de Cypriotische kwalificaties 
(diploma’s en graden). Aan de linkerkant staan de bijbehorende niveaus binnen 
het NQF, het nationale kwalificatieraamwerk. Voor Cyprus is dat het CyQF. 
Helemaal rechts staan de bijbehorende niveaus in het Europese 
kwalificatieraamwerk, het EQF. 
 

https://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide_en.pdf
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Bron: The Referencing of the Cyprus Qualifications Framework to the European 
Qualifications Framework for Life Long Learning  
 

 Accreditatie en kwaliteitszorg  

Op Cyprus ligt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitszorg van het 
voorschoolse onderwijs, basis- en voortgezet onderwijs ligt bij het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur, Sport en Jeugd. De inspecteurs van het ministerie zijn 
verantwoordelijk voor het toezicht op de openbare scholen en de beoordeling 
van hun leerkrachten. Ook houden ze in de gaten of privéscholen hun wettelijke 
verantwoordelijkheden nakomen. Scholen zijn verplicht om een 
gemeenschappelijk curriculum te volgen en gestandaardiseerde eindexamens te 
organiseren. 
Daarnaast voeren openbare scholen zelf interne evaluaties uit. Aan het eind van 
elk schooljaar presenteren ze de resultaten daarvan aan inspecteurs van het 
ministerie.  
 
Cyprus Agency of Quality Assurance and Accreditation (CYQAA) 
De onafhankelijke instantie Cyprus Agency of Quality Assurance and 
Accreditation in Higher Education (CYQAA) is verantwoordelijk voor: 
• het waarborgen van de kwaliteit van het hoger onderwijs;  
• het ondersteunen van de wettelijk vastgestelde processen en procedures; en 
• het voortdurend verbeteren en vernieuwen van hogeronderwijsinstellingen en 

hun opleidingen.  

http://archeia.moec.gov.cy/mc/182/cyqf-referencing-report.pdf
http://archeia.moec.gov.cy/mc/182/cyqf-referencing-report.pdf
https://www.dipae.ac.cy/index.php/en/
https://www.dipae.ac.cy/index.php/en/
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Elke instelling is verplicht interne evaluaties (zelf-evaluaties) uit te voeren. Externe 
evaluaties door de CYQAA verschillen per instellingstype en -niveau. In elk geval 
zijn de openbare universiteiten zelfstandig en onafhankelijk: ze staan niet onder 
toezicht. De CYQAA evalueert wel elke 5 jaar de particuliere universiteiten. Higher 
Education Institutions (zowel openbaar als privé) worden geïnspecteerd door de 
ministeries waar ze onder vallen.  
 
Accreditatie door CYQAA 
Er zijn 2 soorten accreditatie op Cyprus: 
• accreditatie van instellingen;  
• accreditatie van opleidingen. 
 
De CYQAA-website biedt een overzicht van: 
• geaccrediteerde instellingen, zie ‘accredited institutions’;  
• geaccrediteerde universitaire afdelingen, zie ‘accredited university 

departments’; 
• geaccrediteerde opleidingen, zie ‘accredited programmes’. 
 

 Documenten controleren 

Voortgezet onderwijs 
Een volledig dossier in het voortgezet onderwijs bestaat uit: 
• Voor een opleiding aan een Griekstalig Lykeio (λύκειο) of Techniki kai 

Epaggelmatiki Scholi (Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή): het afsluitend 
diploma, de Apolytirion van het Lykeio of het Apolytirion van de Techniki kai 
Epaggelmatiki Scholi met een cijferlijst in het Grieks.  

• Voor een opleiding aan een internationale school: het afsluitend diploma, het 
Apolytirion (Απολυτήριον, Secondary School Certificate) met een cijferlijst + 
Britse GCSE- en GCE-examencertificaten, als het Britse curriculum is gevolgd. 

 
Hoger onderwijs 
Een volledig dossier van een opleiding in het hoger onderwijs bestaat uit: 
• het afsluitend diploma en bijbehorende cijferlijst in het Grieks (bij een 

Griekstalige instelling) of in het Engels (bij een Engelstalige instelling). 
 
Diplomasupplement 
Een diplomasupplement biedt een overzicht van de afgelegde examens, cijfers 
en behaalde ECTS-credits. Meer informatie over het Diploma Supplement (DS) 
staat op de Europass-website. 
 
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).  

http://www.dipae.ac.cy/index.php/en/accreditation-en/accredited-institutions-en
http://www.dipae.ac.cy/index.php/en/accreditation-en/accredited-departments-en
http://www.dipae.ac.cy/index.php/en/accreditation-en/accredited-departments-en
https://www.dipae.ac.cy/index.php/en/accreditation-en/accredited-programmes-e
https://europass.cedefop.europa.eu/europass-documents/european-skills-passport/diploma-supplement
http://eurorecognition.eu/emanual/
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 Overzicht hogeronderwijsinstellingen 

Het ministerie van Onderwijs onderhoudt overzichten van openbare en 
particuliere instellingen voor hoger onderwijs: 
• Public Institutions of Tertiary Education 
• Private Institutions of Tertiary Education 
 

 Handige websites 

• ENIC-NARIC Cyprus. 
• Het Cypriotisch ministerie van Onderwijs, officieel het Cyprus Ministry of 

Education, Culture, Sports and Youth, met o.a. informatie over de 
Examinations Service (bijvoorbeeld voor de centrale schoolexamens).  

• Informatie over het nationaal kwalificatieraamwerk, het Cyprus Qualifications 
Framework (CyQF).  

 
 Begrippenlijst 

• Bolognaproces: het proces dat is gestart nadat 29 Europese ministers van 
Onderwijs de ‘Bologna Declaration’ hebben getekend in 1999, waarmee ze 
onder meer afspraken om een Europese ruimte voor hoger onderwijs 
(European Area for Higher Education – EHEA) te creëren: "Een open ruimte die 
studenten, afgestudeerden en hogeronderwijspersoneel in staat stelt te 
profiteren van ongehinderde mobiliteit en gelijke toegang tot hoger onderwijs 
van hoge kwaliteit." Daaronder valt het opzetten van een systeem gebaseerd 
op 2 fases, undergraduate en graduate, ook wel de bachelor-masterstructuur 
genoemd. In 2003 is een derde cyclus toegevoegd voor 
doctoraalopleidingen. Momenteel heeft de EHEA 48 leden. 

• 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 bachelor. 

• 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. 

• mathímata koinoú kormoú/μαθήματα κοινού κορμού: gemeenschappelijke 
vakken. 

• mathímata prosanatolismoú/μαθήματα προσανατολισμού: oriëntatievakken.  
• omádes mathimáton prosanatolismoú, OB/ομάδες μαθημάτων 

προσανατολισμού, ΟΜΠ: oriëntaties (richtingen).  
• Undergraduate-opleiding: een 1e opleiding in het hoger onderwijs, 

bijvoorbeeld een opleiding voor een associate degree of bachelor. 

http://www.highereducation.ac.cy/en/public-institution-tertiary-education.html
http://www.highereducation.ac.cy/en/private-institutions-tertiary-education.html
https://www.enic-naric.net/cyprus.aspx
http://www.moec.gov.cy/en/
http://www.moec.gov.cy/en/
http://www.moec.gov.cy/ypexams/en/index.html
http://www.cyqf.gov.cy/index.php/en/
http://www.cyqf.gov.cy/index.php/en/
http://www.ehea.info/page-three-cycle-system
http://www.ehea.info/page-full_members
https://www.coe.int/t/dg4/highereducation/recognition/lrc_en.asp
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