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Schematisch overzicht1 

 

  

 
1 Bron: https://www.enic-
naric.net/fileusers/Educational%20System%20of%20Ukraine_2020_Additional%20Infographic.pdf 

https://www.enic-naric.net/fileusers/Educational%20System%20of%20Ukraine_2020_Additional%20Infographic.pdf
https://www.enic-naric.net/fileusers/Educational%20System%20of%20Ukraine_2020_Additional%20Infographic.pdf
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Informatieve waarderingstabel2 
 

Oekraïens 
diploma 

Vergelijkbaar in 
Vlaanderen met 

Studieduur Toegang tot welke 
vervolgopleiding 

Hoger secundair 
onderwijs 

2de graad ASO 11 jaar, startend 
vanaf de leeftijd 
van 6 jaar 

Junior bachelor/junior 
specialist en bachelor-
opleidingen 

Junior 
bachelor/junior 
specialist 

Gegradueerde 
HBO5 

2 à 3 jaar na het 
secundair 
onderwijs 

Bachelor-opleidingen 

Bachelor Bachelor 3 à 4 jaar (180-
240 ECTS) 

Specialisten/masteropleidingen 

Specialist/Master Master 1,5 à 2 jaar (90-
120 ECTS) 

Doctoraat 

Kandidaat 
Nauk/Doctor of 
Philosophy/Arts 

Doctoraat Minstens 4 jaar Doctor of Art 

Doctor 
Nauk/Doctor of 
Science 

Doctoraat Minstens 3 jaar n.v.t. 

  

 
2 Aan deze informatieve tabel kan geen gelijkwaardigheid afgedwongen worden. Het onderzoek tot 
gelijkwaardigheid behoort steeds tot de bevoegdheid van NARIC-Vlaanderen. 
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Uitleg onderwijsstructuur 
Hieronder kan u uitleg vinden over het Oekraïense onderwijssysteem. Bij elk diploma hebben we 

getracht om een geanonimiseerd voorbeeld van het diploma toe te voegen. Op zowel de site van het 

Oekraïense ENIC-center, als op de site van OSVITA zijn tal van andere voorbeelden te vinden. Op de site 

van OSVITA kan u na registratie de authenticiteit van diploma’s lager onderwijs nagaan. Om de 

authenticiteit na te gaan van hoger onderwijsdiploma’s verwijzen wij u door naar de uitreikende 

instelling. 

Lager en secundair onderwijs 
Het lager en secundair onderwijs is toegankelijk vanaf 6 jaar en loopt tot 15 jaar. De 9-jarige opleiding 

is opgesplitst in lager onderwijs en lager secundair onderwijs. 

Vergelijkende tabel Oekraïens en Vlaams systeem van het lager en secundair onderwijs 

Vlaanderen Leeftijd Oekraïne 
Lager onderwijs jaar 1 6-7 jaar Lager onderwijs jaar 1 
Lager onderwijs jaar 2 7-8 jaar Lager onderwijs jaar 2 
Lager onderwijs jaar 3 8-9 jaar Lager onderwijs jaar 3 
Lager onderwijs jaar 4 9-10 jaar Lager onderwijs jaar 4 

Lager onderwijs jaar 5 10-11 jaar Lager secundair onderwijs jaar 1 (totaal jaar 5) 
Lager onderwijs jaar 6 11-12 jaar Lager secundair onderwijs jaar 2 (totaal jaar 6) 

Secundair onderwijs jaar 1 12-13 jaar Lager secundair onderwijs jaar 3 (totaal jaar 7) 
Secundair onderwijs jaar 2 13-14 jaar Lager secundair onderwijs jaar 4 (totaal jaar 8) 
Secundair onderwijs jaar 3 14-15 jaar Lager secundair onderwijs jaar 5 (totaal jaar 9) 

Secundair onderwijs jaar 4 15-16 jaar Hoger secundair onderwijs jaar 1 (totaal jaar 10) 
Secundair onderwijs jaar 5 16-17 jaar Hoger secundair onderwijs jaar 2 (totaal jaar 11) 
Secundair onderwijs jaar 6 17-18 jaar  
Secundair onderwijs jaar 7 (BSO) 18-19 jaar  

 

Lager onderwijs 
Leerlingen worden geschoold in onder andere taal, wiskunde, muziek en lichamelijke opvoeding. 

Scholen hebben de vrijheid om nog extra vakken aan te bieden zoals bijvoorbeeld een vreemde taal. 

Het lager onderwijs loopt tot het 4de jaar en op het einde van dat jaar moeten de leerlingen slagen 

voor een staatsexamen om door te kunnen stromen naar het lager secundair onderwijs. 

  

http://www.enic.in.ua/index.php/en/educational-documents-samples
https://osvita.net/en/
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Lager secundair onderwijs 
Het lager secundair onderwijs start vanaf het 5de jaar, als de leerlingen 10 of 11 jaar zijn. Deze opleiding 

duurt 5 jaar, tot als de leerlingen 14 of 15 jaar zijn. Tijdens deze opleiding komen onder andere 

volgende vakken aan bod: taal, wiskunde, wetenschappen, vreemde taal, geschiedenis en 

aardrijkskunde. Op het einde van de opleiding nemen de leerlingen deel aan een staatsexamen. Als ze 

slagen voor dit examen ontvangen ze het “Certificaat van algemeen secundair onderwijs” (Свiдоцтво 

про базову загальну середню освiту/Svidotstvo pro bazovu zahalʹnu serednyu osvitu). Als ze niet 

slagen voor het examen ontvangen ze enkel een rapport. 

Dit certificaat heet sinds 2019: Свідоцтво про здобуття базової середньої освіти/Svidotstvo pro 

zdobuttia bazovoi serednoi osvity (= “Certificaat van lager algemeen onderwijs”). 

 

Hoger secundair onderwijs 
Na het lager secundair onderwijs starten leerlingen aan het hoger secundair onderwijs. De opleiding 

duurt in totaal 2 jaar, tot als de leerlingen 16 of 17 jaar zijn. Op het einde van de opleiding behaalt men 

het “Certificaat van algemeen hoger secundair onderwijs” (Aтестат про повну загальну середню 

освіту/Atestat pro povnu zahalʹnu serednyu osvitu). 

Dit diploma heet sinds 2019 Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти/Svidotstvo 

pro zdobuttia povnoi zagalnoi serednoi osvity (= “Certificaat van volledig algemeen secundair 

onderwijs”). 

Door de totale studieduur van slechts 11 jaar krijgen deze diploma’s bij NARIC-Vlaanderen slechts een 

gelijkwaardigheid met een 2de graad secundair onderwijs. De onderwijsvorm wordt bepaald aan de 

hand van de gevolgde vakken, maar dit komt meestal overeen met algemeen secundair onderwijs. 
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Toegang tot hoger onderwijs 
Het certificaat van secundair onderwijs bood tot 2008 rechtstreeks toegang tot het hoger onderwijs. 

De hoger onderwijsinstellingen waren zelf vrij om eventueel nog extra toelatingsexamens te 

organiseren als er bijvoorbeeld te veel aanmeldingen waren. 

In 2008 werd er een onafhankelijk toelatingsexamen geïntroduceerd. Dit examen wordt georganiseerd 

door het ‘Ukrainian Centre for Educational Quality Assessment’ (UCEQA). Leerlingen moeten slagen 

voor het onderdeel Oekraïense taal en daarnaast ook voor het onderdeel wiskunde of geschiedenis. 

Naast deze twee verplichte onderdelen moeten leerlingen ook slagen in 1 of 2 van de volgende 

onderdelen. Deze onderdelen kunnen elk jaar verschillen en worden gepubliceerd op de site van 

UCEQA. 

• Aardrijkskunde 

• Wetenschappen: 

o Biologie 

o Chemie 

o Fysica 

• Taal:  

o Engels 

o Frans 

o Duits 

o Spaans 

  

https://testportal.gov.ua/
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Hoger onderwijs 
Tot 1996 volgde Oekraïne het oude Sovjet systeem. In 1996 werd de bachelor/master-structuur 

geïntroduceerd. In sommige domeinen zoals (dieren)geneeskunde wordt er geen onderscheid gemaakt 

tussen bachelor of master, maar wordt de studie aan een stuk voltooid. In 2005 tekende Oekraïne het 

Bolognaproces, waardoor onder andere het gebruik van ECTS werd ingevoerd. 

Junior specialist/junior bachelor 
Na het hoger secundair onderwijs kunnen studenten een 2-jarige beroepsgerichte opleiding volgen die 

leidt tot het Junior bachelor diploma (Диплом молодшого спеціаліста/Dyplom molodsjogo 

spetsialista) Tot 2014 heette dit Junior specialist. Deze opleiding is ook toegankelijk voor houders van 

een Certificaat van algemeen secundair onderwijs (lager secundair onderwijs), maar dan duurt de 

opleiding een jaar langer. Het gaat hier om hoger onderwijs van korte duur: het gaat dus om 

'onvolledig' hoger onderwijs - молодший спеціаліст/molodshyi spetsialist (Junior Specialist). Het 

uitgereikte diploma bevindt zich op EQF5 en is dus te vergelijken met onze graduaatsopleidingen.  

 

Houders van dit diploma kunnen via een verkort traject een bachelor diploma behalen. 

Bachelor 
Deze opleidingen zijn toegankelijk voor mensen in het bezit van het diploma hoger secundair 

onderwijs. Er kan ook ingestroomd worden als men in het bezit is van het junior specialist/junior 

bachelor diploma. In dit laatste geval is de totale studieduur korter. De totale opleidingsduur varieert 

van 3 tot 4 jaar (180-240 ECTS). Deze opleidingen leunen goed aan bij onze eigen bacheloropleidingen. 

Bij NARIC-Vlaanderen krijgen deze diploma’s een gelijkwaardigheid met niveau bachelor. 
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Specialist 
Deze opleiding is toegankelijk voor studenten die in het bezit zijn van een bachelor en die hun 

beroepskennis verder willen verdiepen. Deze professioneel georiënteerde opleidingen duren 1,5 tot 2 

jaar en bieden toegang tot de doctoraatsopleidingen. Sinds 2014 worden deze diploma’s in Oekraïne 

wettelijk gelijkgesteld met een masterdiploma. NARIC-Vlaanderen onderzoekt de gelijkwaardigheid op 

niveau master op voorwaarde dat er een thesis werd geschreven. Indien er geen thesis werd 

geschreven is er sprake van een substantieel verschil in de kwaliteit van de opleiding en kan er 

bijgevolg enkel een gelijkwaardigheid met niveau bachelor toegekend worden. 

 

Master 
Deze opleiding is toegankelijk voor studenten die in het bezit zijn van een bachelor of een 

specialistendiploma. Deze opleidingen duren 1,5 tot 2 jaar en bieden toegang tot de 

doctoraatsopleidingen. NARIC-Vlaanderen onderzoekt de gelijkwaardigheid op niveau master op 

voorwaarde dat er een thesis werd geschreven. Indien er geen thesis werd geschreven is er sprake van 

een substantieel verschil in de kwaliteit van de opleiding en kan er bijgevolg enkel een 

gelijkwaardigheid met niveau bachelor toegekend worden. 
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Doctoraat 
Doctoreren is mogelijk op 2 niveaus. Na een 3-jarige studie en het verdedigen van een thesis konden 

studenten tot 2020 een Kandidatuur in de wetenschappen (Кандидат наук/Kandydat nauk) behalen. 

Deze benaming verdween in 2020 en werd vervangen door Doctor of Philosophy (of Arts). 

Nadien kunnen ze nog het hoogst mogelijke diploma behalen. Tot 2020 was dit een Doctor in de 

wetenschappen (Доктор наук/Doktor nauk) en sinds 2020 heet dit Doctor of Science. Dit diploma 

behalen studenten na een 3-jarige opleiding (na de kandidatuur), het verdedigen van een 

onderzoeksproject/thesis en dit project ook gepubliceerd zien in de wetenschappelijke pers. 

NARIC-Vlaanderen maakt geen onderscheid tussen deze twee opleidingen. Voor beide opleidingen 

wordt de gelijkwaardigheid met een Vlaams doctoraat onderzocht. 

 

 


