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Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Slowakije. We 
leggen uit wat het Nederlandse equivalent is van de meest voorkomende 
diploma’s uit Slowakije 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 NietCommercieel 3.0 Unported-licentie van 
toepassing. Ga naar www.nuffic.nl/ccl voor meer informatie over het hergebruik 
van deze publicatie. 

http://www.nuffic.nl/ccl
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.nl
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 Waarderingstabel 

In dit overzicht staan links de buitenlandse diploma’s die het meest voorkomen bij 
toelating tot het hoger onderwijs. De andere kolommen tonen de Nederlandse 
waardering met de vergelijkbare niveaus in het Nederlandse en Europese 
kwalificatieraamwerk. 

Diploma Vergelijkbaar met NLQF EQF 

Vysvedčenie o záverečnej 
skúške van een Stredné 
odborné učilište 

een mbo-diploma niveau 1 of 
2 

1 of 2 1 of 2 

Vysvedčenie o maturitnej  
skúške van een Stredná 
odborná škola 

een vwo-diploma voor het 
algemeen vormende deel en 
een mbo-diploma niveau 3 
voor het beroepsvormende 
deel 

4+/ 
3 

4/3 

Vysvedčenie o maturitnej skúške 
van een Stredné odborné 
učilište 

een havodiploma voor het 
algemeen vormende deel en 
een mbo-diploma niveau 3 of 
4 voor het beroepsvormende 
deel 

4 of 3-4 4 of 3-4 

Vysvedčenie o maturitnej skúške 
van een Konzervatórium 

een havodiploma voor het 
algemeen vormende deel 

4 4 

Vysvedčenie o maturitnej skúške 
van een Gymnázium 

een vwo-diploma 4+ 4 

Absolventský diplom van een 
Vyššia odborná škola of een 
Konzervatórium 
(2-3 jaar) 

maximaal 2 jaar hbo 5 5 

Diplom met de graad van 
Bakalár 

een hbo-bachelor of wo-
bachelor 

6 6 

Diplom met de graad van 
Magister / Inžinier 

een hbo-master of wo-master 7 7 

Let op: 
• Dit is een globaal advies. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.
• Het EQF-niveau of 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.

• Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze
webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.

https://www.nlqf.nl/
https://www.europass.nl/eqfnlqf/
http://www.nlqf.nl/nlqf-niveaus
http://www.nuffic.nl/onderwijssystemen/nederland
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• Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze 
webpagina Diplomawaardering. 

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

 
  

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/diploma/diplomawaardering
https://www.s-bb.nl/
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 Introductie 

In de periode 1946-1989 was de republiek Tsjechoslowakije een federatie 
bestaande uit de Slowaakse Republiek en de Tsjechische Republiek. Na 
de Fluwelen Revolutie werd Tsjechoslowakije in 1989 onafhankelijk. Op 1 
januari 1993 is de federatie opgeheven en zijn de Slowaakse Republiek en 
de Tsjechische Republiek uit elkaar gegaan.  
 
Slowakije bestaat uit 8 regio’s. In 2004 is het land lid geworden van de EU. 
 
De onderwijssystemen in Tsjechië en Slowakije vertonen vanwege de voormalige 
eenheid veel overeenkomsten. De oudste universiteit in Slowakije is Academia 
Istropolitana, opgericht in 1456 in Bratislava door Matthias Corvinus, koning van 
Hongarije. In 1919 werd de Univerzita Komenského v Bratislave (Comenius 
Universiteit) in Bratislava opgericht. De oprichting van de Comenius Universiteit 
was een belangrijke gebeurtenis die veel heeft bijgedragen aan de culturele en 
sociale ontwikkeling van Slowakije. 
 
Na 1948 was het hoger onderwijs georganiseerd volgens de principes van 
‘verenigd’ onderwijs onder toezicht van de staat. De toenmalige Higher 
Education Act No. 58/1950 was gebaseerd op het communistische model van 
planning en controle van hogeronderwijsinstellingen. Het doel van het hoger 
onderwijs was om ‘specialisten op het terrein van politiek en beroep’ op te leiden 
die loyaal waren aan het socialisme. 
 
Thans kent het land 20 staatsuniversiteiten en 6 erkende privé-instellingen, met in 
totaal 42 faculteiten. Daarnaast zijn er 2 militaire en 4 theologische instituten.  
 
Na goedkeuring van Act No. 172/1990 van de Law Code on Higher Education 
ontwikkelde het hoger onderwijssysteem in Slowakije zich meer in de richting van 
het Europees hoger onderwijs onder andere op het terrein van academische 
vrijheid en diversiteit van studieprogramma’s.  
 
Op 1 april 2002 werd de nieuwe onderwijswet ingevoerd, Act No. 131/2002 on 
Higher Education. In deze wet zijn onder andere de voorwaarden vastgelegd 
voor de wettelijke status van hogeronderwijsinstellingen, de studiegebieden, 
universitaire titels, evaluaties en accreditatie. Deze wet is meerdere malen 
geamendeerd en aangevuld met andere wetten zoals de Law Code, 332/2005. 
Het belangrijkste doel van het laatste amendement op de hoger onderwijswet, 
Act No.363/2007 of Law Code, was om het niveau van het hoger onderwijs en 
van hogeronderwijsinstellingen te verhogen. Daarnaast is het nu mogelijk om in 
Slowakije parttime onderwijs te volgen. Elke hogeronderwijsinstelling mag zelf 
bepalen hoe het parttime onderwijs wordt ingericht.  
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Het Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ministerie van Onderwijs, 
Wetenschap, Onderzoek en Sport) is verantwoordelijk voor de strategie en het 
beleid van het onderwijssysteem. Het bepaalt de inhoud van het onderwijs en is 
verantwoordelijk voor het financieel beleid.  
 
Het Slowaakse hoger onderwijs is unitair, waarbij het onderscheid tussen 
wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs vaak niet duidelijk is. 
Sommige opleidingen hebben zowel kenmerken van het hoger beroepsonderwijs 
als van het universitair onderwijs. Een voorbeeld hiervan zijn de opleidingen voor 
leraar basisonderwijs die aan universiteiten worden verzorgd.  
 
De onderwijstaal is Slowaaks, maar onder invloed van het Bolognaproces worden 
steeds meer hoger onderwijsopleidingen in het Engels aangeboden. Er zijn in 
Slowakije ook tweetalige (Franstalige of Hongaarstalige) middelbare scholen.  
 
De leerplicht begint op de leeftijd van 6 jaar en duurt in totaal 10 jaar. Het 
kleuteronderwijs (voor kinderen van 3 tot 6 jaar) is niet verplicht. 
 
Het academisch jaar loopt van september tot augustus.  
 

 Basis- en voortgezet onderwijs 

Scholen zijn gerangschikt naar aard en niveau van het soort onderwijs dat ze 
aanbieden. 
 
De materská škola (pre-school of Kindergarten) verzorgt pre-primair onderwijs 
voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar. Deze vorm van onderwijs is niet 
verplicht. De predškolská výchova kan ook speciaal onderwijs verzorgen voor 
kinderen die specifieke leerbehoeften hebben. 
 
Het primair en algemeen vormend onderwijs (základné vzdelávanie) wordt 
verzorgd door de základná škola (basisonderwijs). De opleiding duurt 9 jaar en is 
verplicht. Vanaf 6 jaar hebben kinderen toegang tot het základné vzdelávanie. 
De eerste fase duurt 4 jaar (klas 1-4, leeftijd 6-9 jaar) en de tweede fase duurt 5 
jaar (klas 5-9, leeftijd 10-14 jaar).  
 
Na voltooiing van de eerste fase kunnen leerlingen een overstap maken naar het 
8-jarig Gymnázium of naar het middelbaar (beroeps)-onderwijs. Ook is het 
mogelijk een overstap te maken in de tweede fase (tot het 6e jaar) naar het 6-
jarige Gymnázium. Na voltooiing van het lager- en lager voortgezet  onderwijs 
hebben de leerlingen het niveau van het základné vzdelávanie (algemeen 
vormend onderwijs) bereikt. Er wordt alleen een Vysvedčenie (eindrapport) 
verleend. Dit is geen diploma. 
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Na afronding van het Gymnázium en het afleggen van een eindexamen wordt 
het Vysvedčenie o maturitnej skúšké (letterlijk vertaald: eindexamen certificaat) 
uitgereikt. Leerlingen doen examen in vier vakken: mondelinge en schriftelijke 
toetsen voor Slowaakse taal en literatuur, een mondeling examen in wiskunde of 
een vreemde taal en mondelinge examens in twee keuzevakken. Het aantal 
lesuren is normaliter 31 uur per week. Op elk diploma wordt per vak vermeld wat 
de uitslag is en ook is er een gemiddeld eindoordeel (variërend van ‘geslaagd’ 
tot ‘uitmuntend met lof’). Centraal onderaan staat altijd een stempel van de 
school waar het diploma is behaald.  

 

 
Het Vysvedčenie o maturitnej skúške wordt ook uitgereikt aan een Stredná 
odborná škola of aan een Stredné odborné učilište (zie hieronder). Het is daarom 
van belang na te gaan aan welk type school het diploma behaald is. Linksboven 
op het diploma staat vermeld op welke type school het diploma is verkregen. Op 
het bijbehorende Vysvedčenie staan de vakken (met beoordeling) waarin 
onderwijs is genoten.  
 
Middelbaar beroepsonderwijs 
Het middelbaar beroepsonderwijs wordt verzorgd aan een Stredná odborná 
škola (middelbaar beroepsonderwijs) of aan een Stredné odborné učilište 
(middelbaar onderwijs).  
 
De Stredná odborná škola (SOŠ) zijn middelbare beroepsopleidingen die 
leerlingen opleiden voor een beroep in de richtingen management, onderwijs, 
zorg, techniek, economie, sociaal-juridisch, administratief en artistiek. Voor de 4-
jarige opleidingen wordt na voltooiing het Vysvedčenie o maturitnej skúške 
(eindexamen certificaat) afgegeven. De scholing bouwt voort op de eerste fase 
van het lager voortgezet onderwijs (totaal 9 jaar onderwijs) en begint op 15-jarige 
leeftijd. De nominale duur van de opleidingen varieert van 2 tot 4 jaar. 
 
Op de Stredné odborné škola bestaat een gedeelte van de stof uit algemeen 
vormende vakken (40%) en een gedeelte uit beroepsvormende vakken (60%). 
Het eindexamen bestaat uit toetsing van twee algemeen vormende vakken en 
drie beroepsvormende vakken (praktijk en theorie). Het Vysvedčenie o maturitnej 
skúške (eindexamen certificaat) geeft toegang tot de toelatingsexamens van het 
hoger onderwijs.  
 
De nominale duur van een SOŠ opleiding is doorgaans 4 jaar, maar er bestaan 
ook 2- en 3-jarige opleidingen. Deze worden afgesloten met het Výučňý List 
(vakdiploma).  

We vergelijken het Vysvedčenie o maturitnej skúške van een Gymnázium met 
een vwo-diploma. 
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Alleen de 4-jarige opleiding wordt afgesloten met het Vysvedčenie o maturitnej 
skúške. Dit diploma heeft dezelfde rechtsgeldigheid als een Vysvedčenie o 
maturitnej skúške behaald aan een Gymnázium en geeft toegang tot de 
toelatingsexamens van het hoger onderwijs. 

 
De Stredné odborné učilište (beroepsvormende middelbare scholen) verzorgen 
middelbare beroepsopleidingen op de volgende 3 niveaus:  
 

a. Aan de Učilište (beroepsschool) worden beroepsopleidingen verzorgd voor 
leerlingen die minder dan 9 jaar basisonderwijs hebben gevolgd. De 
opleiding wordt afgesloten met een Vysvedčenie o záverečnej skúške 
(getuigschrift van het eindexamen). Het niveau van het Vysvedčenie o 
záverečnej skúške behaald aan een Učilište is vergelijkbaar met dat van 2 
of 3 jaar algemeen vormend onderwijs.  

 
b. Beroepsopleidingen met een duur van 2 tot 3 jaar die worden afgesloten 

met een záverečná skúška (eindexamen). Deze opleidingen hebben het 
leren van een vak als hoofddoel. 

 
 
 
 
 
 
 

c. Middelbare beroepsopleidingen met een duur van ten minste 4 jaar die 
worden afgesloten met een Vysvedčenie o maturitnej skúške (getuigschrift 
van het eindexamen). Na voltooiing van deze opleiding heeft men 
toegang tot de toelatingsexamens van het hoger onderwijs. De 
opleidingen  bestaan zowel uit theoretische als praktijkgerichte vakken, 
veelal in combinatie met een stage. Duur  van de opleidingen is ten minste 
4 jaar, volgend op 9 jaar lager onderwijs. Leerlingen zijn na voltooiing 
gekwalificeerd voor de uitoefening van bepaalde technische en 
economische beroepen en functies waarvoor een hoge technische 
deskundigheid is vereist. Naast het Vysvedčenie o maturitnej skúške wordt 
tevens het Výučný List (vakdiploma) uitgereikt.   

We vergelijken het Vysvedčenie o maturitnej skúške van een Stredná odborná 
škola met een vwo-diploma voor het algemeen vormende deel en een mbo-
diploma niveau 3 voor het beroepsvormende deel. Dit hangt af van de duur 

en de inhoud van de opleiding.  

We vergelijken het Vysvedčenie o záverečnej skúške van een Stredné odborné 
učilište na een 2- tot 3-jarige opleiding met een mbo-diploma niveau 1 of 2. 



 Onderwijssysteem   | Waarderingstabel   

 

Onderwijssysteem Slowakije 

Onderwijssysteem Slowakije | Nuffic | 3e editie, oktober 2014 | versie 2, augustus 2022  10 
 
 
 

 

 
Alleen de 4-jarige opleiding gevolgd aan een Stredné odborné učilište wordt 
afgesloten met het Vysvedčenie o maturitnej skúške. Dit diploma heeft dezelfde 
rechtsgeldigheid als een Vysvedčenie o maturitnej skúške behaald aan een 
Gymnázium en geeft toegang tot de toelatingsexamens van het hoger 
onderwijs. 
 
Kunstonderwijs 
Het conservatorium  (Konzervatórium) biedt een specifiek type beroepsonderwijs 
aan. De conservatoria verzorgen opleidingen in de richting muziek, zang, dans of 
toneel en duren doorgaans 6 jaar. De dansopleiding duurt 8 jaar. De opleidingen 
worden afgesloten met een Vysvedčenie o maturitnej skúške (diploma van het 
eindexamen) of een Vysvedčenie ob absolvenstskej skúške samen met het 
Absolventský diplom. Na voltooiing van deze opleiding hebben de studenten 
toegang tot de toelatingsexamens van het hoger onderwijs. Zie ook de informatie 
hieronder bij ‘Postsecundair onderwijs’. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Postsecundair onderwijs 
Postsecundair onderwijs wordt verzorgd door hogere vakscholen/ 
beroepsopleidingen (Vyššia odborná škola). Deze opleidingen behoren niet tot 
het hoger onderwijs. De aanvangsleeftijd van scholieren aan deze instellingen ligt 
rond de 19 jaar. Deze scholen verzorgen beroepsopleidingen variërend in duur 
van 2 tot 3 jaar, bijvoorbeeld op het terrein van de gezondheidszorg (3 jaar).  
Ook het conservatorium verzorgt opleidingen op dit niveau met een nominale 
duur van 2 jaar waarin men zich kan specialiseren in zang, instrumentaal of dans.  

We vergelijken het Vysvedčenie o maturitnej skúške van een Stredné odborné 
učilište met een havodiploma voor het algemeen vormende deel en een mbo-
diploma op niveau 3 of 4 voor het beroepsvormende deel. Dit hangt af van de 

duur en de inhoud van de opleiding.  

We vergelijken het Vysvedčenie o maturitnej skúške van een Konzervatórium 
met een havodiploma voor het algemeen vormende deel en een mbo-

diploma op niveau 3 of 4 voor het beroepsvormende deel. Dit hangt af van de 
duur en de inhoud van de opleiding.  

We vergelijken het Absolventský Diplom in combinatie met het  
Vysvedčenie o absolvenstskej skúške van een Konzervatórium  

met maximaal 2 jaar hbo. 
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Hogere 3-jarige professionele opleidingen worden verzorgd aan middelbare 
scholen op het niveau van het post-secundair onderwijs. Praktijktraining maakt 
een substantieel deel uit van de opleiding. Opleidingen worden verzorgd in de 
richtingen financieel, informatica, toerisme, management and business, 
elektrotechniek, sociaal-maatschappelijk werk, management, werktuigbouw-
kunde, algemeen verpleegkundige, bosbouw en rural tourism.  
 
De curricula zijn in nauwe samenwerking met hogere beroepsinstituten in de EU 
opgesteld met als doel deze opleidingen te laten aansluiten op de Europese 
beroepenmarkt. Afgestudeerden doen eindexamen en ontvangen het 
Absolventský diplom met het Vysvedčenie o absolvenstskej skúške. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelating hoger onderwijs 

Voor toelating tot de studierichtingen aan Slowaakse hogeronderwijsinstellingen is 
het Vysvedčenie o maturitnej skúške en een toelatingsexamen vereist. Het maakt 
dan in theorie niet uit of het behaald is aan een Gymnázium,een Stredná 
odborná škola of zelfs aan een Stredné odborné učilište. Maar aangezien 
leerlingen van een Gymnázium voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
hebben genoten, zijn zij in principe beter voorbereid voor de toelatingstoets van 
een faculteit.  
 

 Hoger onderwijs 

Het hoger onderwijs wordt gegeven aan Vysoké školy (letterlijk ‘hogeschool’), 
maar het is de verzamelnaam voor universiteiten, academies en hogescholen. 
Alle instellingen beschikken over een universitaire status. De universiteiten 
verzorgen geaccrediteerde studieprogramma’s op bachelor, master en 
doctoraal niveau. De hogescholen verzorgen voornamelijk geaccrediteerde 
opleidingen voor het behalen van de graad van bachelor. De hogescholen 
mogen geaccrediteerde opleidingen voor het behalen van de graad van 
master aanbieden.  
 
Een groot aantal hogescholen en universiteiten biedt een mengvorm van 
wetenschappelijk en hoger beroepsgericht onderwijs aan.  
Er bestaat geen strikte scheiding tussen het hoger beroepsonderwijs en het 
wetenschappelijk onderwijs zoals in Nederland.  

We vergelijken het Absolventský diplom van een  
Vyššia odborná škola na een 2- tot 3-jarige opleiding met maximaal 2 jaar hbo. 

Dit hangt af van de duur en de inhoud van de opleiding.  
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Op dit moment bestaan in Slowakije 20 Verejné vysoké školy (openbare 
hogeronderwijsinstellingen). Daarnaast zijn er 3 Štátne vysoké školy 
(staatsinstellingen voor het hoger onderwijs); hieronder vallen onder andere 
militaire opleidingen en opleidingen in de gezondheidszorg. In 1999 werd de 
eerste private hogeronderwijsinstelling opgericht (Súkromné vysoké školy). 
Inmiddels telt Slowakije 13 private hogeronderwijsinstellingen. Deze instellingen 
verzorgen opleidingen op het terrein van management, economie, veiligheid en 
gezondheidszorg. Tenslotte zijn er 4 buitenlandse (Tsjechische) instellingen in 
Slowakije, de Zahraničné vysoké školy (Buitenlandse of internationale 
hogeronderwijsinstelling).  
 
Het hoger beroepsonderwijs wordt onder andere verzorgd aan de conservatoria, 
in het kunstonderwijs, beroepsopleidingen op het terrein van de gezondheidszorg 
en andere middelbare beroepsopleidingen. De opleidingen hebben het karakter 
van een specialistische studie. Nadere informatie over deze opleidingen is 
beschikbaar onder de paragraaf ‘Postsecundair onderwijs’. 
 

 Universitair onderwijs 

Het universitair onderwijs werd geregeld door de wet op het hoger onderwijs, Act 
No. 172/1990.  
Deze wet heeft diversiteit (vorm en type) in het hoger onderwijs mogelijk 
gemaakt, zie de volgende studierichtingen: 
• mens en maatschappij: hieronder valt een breed scala van 

studieprogramma’s waaronder geneeskunde, diergeneeskunde, farmacie, 
filosofie, rechten, lerarenopleidingen, economie,   theologie;  

• civil engineering, mechanical engineering, chemical engineering, electrical 
engineering en computer 

• science, transport en telecommunicatie, mijnbouwkunde, metallurgie; 
• bosbouw, landbouw, houtbewerking en -industrie en de landbouwkundige 

industrie; 
• economie, management, handel; 
• lerarenopleidingen: pedagogische faculteiten bieden lerarenopleidingen 

aan op het terrein van het lager onderwijs en (lager) voorgezet onderwijs; 
• artistieke opleidingen verzorgen zowel theoretische als praktische 

opleidingen in de richtingen muziek, dans, film en drama, architectuur en 
beeldhouwkunst. 

 
Met de nieuwe wet op het hoger onderwijs (aangenomen in april 2002), Act 
No.131/2002 werden hervormingen in het hoger onderwijs ingevoerd in het kader 
van het Bolognaproces.  
Sindsdien is de structuur voor het behalen van de graad van bachelor en de 
graad van master ingevoerd en zijn instellingen verplicht om het European Credit 
Transfer System (ECTS) in te voeren (gewoonlijk 60 ECTS per studiejaar).  
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Opleidingen worden aangeboden op de volgende niveaus: 
• Bakalár (Bc.) met een nominale studieduur van 3-4 jaar; 
• Magister (Mgr.) / Inžinier met een nominale studieduur van 1-3 jaar;  
• Doktor (Ph.D.) met een nominale studieduur van 3-4 jaar (part-time 5 jaar). 

 
Na het voltooien van een masteropleiding in een technische richting verkrijgt 
men de academische graad van Inžinier (Ing.) of inžinier-architekt (Ing.arch.) bij 
opleidingen in de studierichtingen architectuur en design. Na het behalen van de 
graad van master in de richting algemene geneeskunde ontvangt men de 
graad van doktor všeobecného lekárstva (MUDr.) Na het behalen van de graad 
van master in de richting tandheelkunde ontvangt men de graad van doktor 
zubného lekárstva (MDDr.). De veterinaire studierichting wordt afgerond met de 
graad van doktor veterinárskeho lekárstva (MVDr.).  
 
Na het voltooien van de wetenschappelijke promotie verkrijgt men de graad van 
doktor ‘philosophiae doctor’ (PhD).  
 
Hoger onderwijs (Vysoké školy) 
Vysoké školy bieden studieprogramma’s aan in 3 fasen.  
  
• bakalár (bachelor);  
• magister/ inžinier/doktor lekárstva (master); 
• doktor (wetenschappelijke promotie), volgend op de master. 

 
De wetenschappelijke promotie heeft een gemiddelde duur van 3-4 jaar en is 
gericht op het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. 
 
Alle 3 typen van studie kunnen fulltime, parttime of op basis van 
afstandsonderwijs worden gevolgd. 
 
Bakalár 
De opleidingen voor het behalen van de graad van Bakalár bestaan sinds het 
academische jaar 2002. Daarvoor volgden studenten de unitaire 5-jarige 
Magister-opleiding. Het Bakalár-programma (bachelorprogramma) heeft als doel 
de student voor te bereiden op een beroep en geeft ook toegang tot een 
studieprogramma in de masterfase. De toegangseis is het Vysvedčenie o 
maturitnej skúške.  
 
De nominale studieduur van de opleiding varieert van 3 tot 4 jaar (6-8 semesters). 
De studie wordt doorgaans afgerond met een staatsexamen en een scriptie.  
Na het afronden van de opleiding wordt het getuigschrift Diplom uitgereikt en 
mogen afgestudeerden de academische titel Bakalár (Bc.) voeren.  
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Magister/Inžinier 
De Magister/Inžinier programma’s (masterprogramma’s) zijn gericht op het 
verwerven en verdiepen van theoretische kennis gebaseerd op wetenschappelijk 
onderzoek. Magister-programma’s worden gevolgd na voltooiing van een 
Bakalár-programma. De nominale studieduur is 1-3 jaar. Het is tevens mogelijk om 
een studieprogramma in het kunstonderwijs te volgen op het niveau van de 
Magister. 
 
Magister (kort) 
Korte opleidingen met een nominale studieduur van 1 tot 3 jaar voor het behalen 
van de graad van Magister bestaan sinds 2002. Het eindniveau hiervan is in 
principe gelijk aan de lange Magister-opleidingen. Toelating geschiedt op basis 
van een Bakalár-diploma. Studenten sluiten het programma af met een 
staatsexamen en het verdedigen van een scriptie of thesis. Na het succesvol 
afronden van de opleiding, krijgen ze het getuigschrift Diplom en mogen ze de 
titel Magister (Mgr.) voeren. 
 
Magister/Inžinier/Doktor lekárstva (lang) 
De nominale studieduur van de lange unitaire Magister/Inžinier/Doktor lekárstva-
opleidingen is 5 tot 6 jaar. Hieronder valt bijvoorbeeld een aantal medische 
opleidingen zoals de opleiding tot apotheker, (dieren) arts en tandarts.  

 
Postgraduate onderwijs  
Alle afsluitende universitaire examens op het niveau van Magister/Inžinier/Doktor 
lekárstva, met uitzondering van de Bakalár-opleidingen, geven toegang tot de 
promotie. Toegang tot de promotie wordt verkregen na het slagen voor een 
toelatingsexamen. De duur van het promotietraject is 3-4 jaar (parttime 5 jaar). 
De promotie behelst een staatsexamen en het schrijven van een proefschrift.  
De promotie wordt afgerond met de verlening van de graad van Doktor 
(afgekort als Ph.D). Een wetenschappelijke promotie in de kunst wordt besloten 
met de  graad van Doktor umenia (ArtD ; uitzondering hierop is de graad in de 

We vergelijken het Diplom met de graad Bakalár met een hbo-bachelor of wo-
bachelor. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.  

 

We vergelijken het Diplom met de graad Magister/ Inžinier met een hbo-master 
of wo-master. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.  
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katholieke theologie (ThLic) (liecenciát teológie). De titel wordt na de naam 
vermeld.  
 
Let op, in Act No. 131/2002 Hoger Onderwijs is vastgelegd dat een studie voor het 
behalen van de graad van Ph.D zowel aan een instelling voor hoger onderwijs 
(Vysoké školy) als aan een niet-universitaire instelling voor hoger onderwijs 
behaald kan worden.  
 

 Beoordelingssystemen 

Er worden 2 beoordelingssystemen in het Slowaakse onderwijs gebruikt: een voor 
het voortgezet onderwijs en een voor het hoger onderwijs.  
 
Voortgezet onderwijs 
 

Cijfers Omschrijving Betekenis 

1 Výborný Outstanding 

2 Chválitebný Commendable 

3 Dobrý Good 

4 Dostatočný Pass 

5 Nedostatočný Fail 

 
Het eindoordeel op het Vysvedčenie o Maturitnej skúške kan luiden: Prospela 
(Geslaagd) of Prospela s vyznamenaniem (Geslaagd met lof) of Prospela veľmi 
dobre (zeer goed geslaagd). De laatste beoordeling is meestal te vinden op 
oudere diploma’s.  
 
Hoger onderwijs 
 

Omschrijving Betekenis 

Výborný A (1) Excellent/Outstanding 

Vel’mi dobrý – B (1,5) Very good 

Dobrý – C (2) Good 

Uspokojivý- D (2,5) Satisfactory 

Dostatočný – E (3) Sufficient 

Nevyhovel –FX Fail 

 
Op het Vysvedčenie o státnej skúške (Rapport van het Staatsexamen) en het 
Dodatok k diplomu (Diploma Supplement) dat bij een Diplom hoort, wordt 
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aangegeven wat het resultaat was voor de hoofdvakken, voor de scriptie en wat 
het eindresultaat was. Soms wordt door vertalers of door scholen de 
bovenstaande waarderingen per vak naar een grade (zoals gebruikt in het 
Amerikaanse beoordelingssysteem of ECTS) geconverteerd, bijvoorbeeld: 
Výborný als een grade A, of Dobrý als een grade C. 
 
De meeste instellingen gebruiken het European Credit Transfer System (ECTS). Een 
jaar bestaat uit 60 credits en een semester uit 30 credits. Meer informatie over het 
ECTS is beschikbaar in de (Engelstalige) ECTS gebruikershandleiding van de 
Europese Commissie. 
 
Zie ook onze informatie over de waarde van buitenlandse cijfers. 
 

 Bolognaproces 

In Slowakije zijn alle hogeronderwijsinstellingen overgeschakeld op de bachelor-
masterstructuur.  
Sommige programma’s worden nog steeds als 5- of 6-jarige Magister-opleidingen 
aangeboden, zoals geneeskunde, diergeneeskunde en farmacie, waarbij het 
Vysvedčenie o maturitnej skúške geldt als toelatingseis.  
 
Informatie over de huidige stand van zaken is te vinden op de officiële website 
van de Europese Hogeronderwijsruimte (EHEA): www.ehea.info/country-
details.aspx?countryId=41  
 

 Kwalificatieraamwerken  

Slowakije is in 2005 over gegaan op het Bologna kwalificatieraamwerk. De 
ontwikkeling van een volledig nationaal kwalificatieraamwerk inclusief 
kwalificaties die geen deel uitmaken van het hoger onderwijs is nog aan de 
gang.  
 

 Accreditatie en kwaliteitszorg 

In Slowakije beoordeelt de Akreditačná komisia aanvragen voor accreditatie van 
studieprogramma’s, maar deze is ook betrokken bij aanstellingsprocedures. De 
commissie bepaalt of een instelling mag worden getypeerd als een universiteit of 
niet, en of een particuliere instelling erkend wordt door de staat. De evaluaties en 
adviezen worden door de commissie aan het ministerie voorgelegd.  
 
Nadere informatie over de commissie is beschikbaar op de website van de 
Akreditačná komisia (zie onder Handige websites). 

https://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide_en.pdf
https://www.nuffic.nl/hoger-onderwijs/diplomawaardering/waarde-van-buitenlandse-cijfers
http://www.ehea.info/country-details.aspx?countryId=41
http://www.ehea.info/country-details.aspx?countryId=41
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 Internationale verdragen 

Slowakije heeft in 1997 de Lissabon Conventie ondertekend en in 1999 
geratificeerd. Slowakije onderhoudt bilaterale overeenkomsten met verschillende 
landen, waaronder de Tsjechische Republiek, Polen, Hongarije, Roemenië en 
Kroatië.  
 
Slowakije heeft daarnaast de volgende verdragen ondertekend:  
• Convention on the Recognition of Studies; 
• Diplomas and Degrees concerning Higher Education in the States belonging 

to the Europe Region; 
• Protocol of the European Convention on the Equivalence of Diplomas 

leading to Admission to Universities CETS No.: 049; 
• European Convention on the Academic Recognition of University 

Qualifications CETS No.: 032; 
• European Convention on the Equivalence of Periods of University Study, CETS 

No.: 021.  
 
Informatie over erkenning van diploma’s behaald in landen waarmee een 
bilateraal verdrag bestaat, is te vinden via: www.minedu.sk/pravne-predpisy-
dolezite-dokumenty-a-publikacie.  

 

 Diplomasupplement 

Steeds meer Slowaakse instellingen gebruiken een Diplomasupplement om de 
inhoud en beoordeling van de opleiding weer te geven. Een aantal instellingen 
heeft een eigen format ontwikkeld, anderen gebruiken het Europese model van 
het Diplomasupplement. Nadere informatie over het Diplomasupplement is 
beschikbaar op de website van de Europese Commissie: 
http://ec.europa.eu/education/tools/diploma-supplement_en.htm  
 

 Samenstelling dossier  

Een compleet dossier voor het voortgezet onderwijs bestaat uit het einddiploma 
(Vysvedčenie o maturitnej skúške/Vysvedčenie o záverečnej skúške). 
Aanvullende informatie kan worden gevonden in de jaarrapporten die de 
vakkenoverzichten en cijferlijsten bevatten. Op elk diploma wordt per 
examenvak vermeld wat de uitslag is en ook wordt er een gemiddeld 
eindoordeel gegeven (variërend van geslaagd tot uitmuntend met lof).  
Centraal onderaan staat altijd een stempel van de school waar het diploma 
behaald is en linksboven op het diploma staat vermeld op welke type school het 
diploma is verkregen. Op de bijbehorende jaarrapporten (Vysvedčenie) staan 
alle vakken (met beoordeling) waarin onderwijs is genoten. Vaak wordt een 
diploma supplement bijgevoegd, opgesteld door de instelling. 

http://www.minedu.sk/pravne-predpisy-dolezite-dokumenty-a-publikacie/
http://www.minedu.sk/pravne-predpisy-dolezite-dokumenty-a-publikacie/
http://ec.europa.eu/education/tools/diploma-supplement_en.htm
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Een compleet dossier voor het hoger onderwijs bestaat uit het Diplom, het 
Vysvedčenie o státnej záverečnej skúške en eventueel het lesboekje (Výkaz o 
študiu na vysokej škole).  
 

 Overzicht hogeronderwijsinstellingen 

www.uips.sk/sub/uips.sk/images/MK/web_vs_podla_nazvu.pdf en 
www.uips.sk/sub/uips.sk/images/MK/web_vs_podla_datumu_vzniku.pdf 
Websites van het ministerie van Onderwijs met een overzicht van alle 
hogeronderwijsinstellingen. 
 

 Handige websites 

www.enic-naric.net/slovak-republic.aspx  
Website van de Slowaakse ENIC/NARIC. 
 
www.minedu.sk/about-the-ministry  
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Onderzoek en Sport.  
 
www.srk.sk 
Website van de Slovenská Rektorská Konferencia, de koepelorganisatie van 
Slowaakse hogeronderwijsinstellingen.  
 
www.portalvs.sk/en  
Hoger onderwijs portal (gefinancierd door het ministerie van Onderwijs) met veel 
specifieke en uitvoerige informatie.  
 
www.studyin.sk  
Engelstalige informatie over Slowaaks hoger onderwijs.  
 
www.akredkom.sk/en/ 
Website van de Slovak Accreditation Council (Akreditačná komisia). 
 

 

http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/MK/web_vs_podla_nazvu.pdf
http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/MK/web_vs_podla_datumu_vzniku.pdf
http://www.enic-naric.net/slovak-republic.aspx
http://www.minedu.sk/about-the-ministry/
http://www.srk.sk/
http://www.portalvs.sk/en/
http://www.studyin.sk/
http://www.akredkom.sk/en/

	 Onderwijssysteem Slowakije
	 Waarderingstabel
	 Introductie
	 Basis- en voortgezet onderwijs
	 Toelating hoger onderwijs
	 Hoger onderwijs
	 Universitair onderwijs
	 Beoordelingssystemen
	 Bolognaproces
	 Kwalificatieraamwerken
	 Accreditatie en kwaliteitszorg
	 Internationale verdragen
	 Diplomasupplement
	 Samenstelling dossier
	 Overzicht hogeronderwijsinstellingen
	 Handige websites



