Diploma’s die toelating geven tot Nederlandstalige bachelor
programma’s *.
Internationale diploma’s
•

Europees Baccalaureaat

•

International Baccalaureate Diploma
Alleen het IB Diploma geeft toelating. IB certificaten worden alleen geaccepteerd in
combinatie met nationale diploma’s die toelating tot hoger onderwijs geven. Bij
aanmelding ook graag de official Predicted Grades van je school bijvoegen.

•

Cambridge International A-levels in 3 algemeen academische vakken met de graden A-C
Het Cambridge Advanced International Certificate of Education moet ook drie A-levels in
academische vakken bevatten. Het Cambridge Pre-University Diploma geeft ook
toelating.

•

Internationale School – geaccrediteerd in de VS
Als je een US High school programma op een internationale school in je land volgt, die in
de VS is geaccrediteerd, ga dan naar de informatie betreffende het VS High school
diploma. Je dient bij aanmelding informatie betreffende de accreditatie van je High
school bij te voegen

Nationale diploma’s
Albanië**
- Dëftesë Pjekurie
Andorra**
Armenië**
Australië**
Azerbeidzjan **
België **
- Getuigschrift van Secondair Onderwijs (Algemeen Secundair Onderwijs)
- Diplome d'Enseignement Secondair (Enseignement Secondaire Général)
- Abschlusszeugnis der Oberstufe des Sekundarunterrichts (Allgemeinbildende Unterricht)
Bosnië en Herzegovina**
Bulgarije**
- Diploma za Sredno Obrazovanie (academische richting)
Canada
- High School Diploma met een groot aantal academische vakken in jaar 11 en 12 met 80
procent grades

- Ontario Secondary School Diploma (OSSD) met zes University Preparation Courses of
vroegere Ontario Academic Courses (OACs)
- Diplôme d’Études Collégiales (DEC) van een nominaal 2-jaar programma met de
benaming préuniversitaire
- Diplôme d’Études Collégiales (DEC) van een nominaal 3-jaar programma met de
benaming de formation technique of de formation en métiers d’art
Cyprus**
Denemarken**
- Bevis fro Studentereksamen
- Bevis for Hohere Forberedelseseksamen
- Højere Handelseksamen
- Højere Teknisk Eksamen
Nederlandse Antillen
- VWO diploma van Aruba, Curaçao of Sint Maarten
Aruba, Curaçao en Sint Maarten, hebben een 'status aparte' en zijn autonome landen
binnen het Koninkrijk der Nederlanden, Dus zijn dit buitenlandse diploma’s en moeten
studenten zich aanmelden om toegelaten te worden.
- VWO diploma van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de zogeheten 'BES-landen') zijn gemeentes van Nederland
geworden en hun diploma’s zijn nationale diploma’s vanaf oktober 2010; als je diploma
ouder is, moet je je aanmelden om toegelaten te kunnen worden..
Estland**
- Gümnaasiumi lõputunnistus
Finland**
- Ylioppilastutkintotodistus/Studentexamenbevis
Frankrijk**
- Diplôme de Baccalauréate Générale
Georgië**
Duitsland**
- Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife
Griekenland
- Apolytirio Genikou Lykeiou met een gemiddeld eindcijfer van 10 of hoger
Vaticaanstad**
Hongarije**
- Gymnaziumi Érettségi Bizonyítvány
Ierland**
- het Leaving Certificate met ten minste 6 examen vakken met een eindresultaat op higher
level A, B of C voor minstens 2 vakken. The Leaving Certificate Vocational Programme kan
ook toegang geven, het Leaving Certificate Applied niet.
India
- Standard XII diploma (academic stream) All India Senior School Certificate, met vijf vakken
met resultaten van A (A1, A2) – B (B1),

- Standard XII diploma (academic stream) Indian School Certificate met een gemiddelde van
75% in vijf vakken
Israël**
- Bagrut met meer dan 21 units en ten minste 4 credits voor Engels en wiskunde
Italy**
- het Diploma di Superamento dell’Esame di Stato conclusivo dei Corsi di Istruzione
Secondaria Superiore, behaald op een liceo scientifico / classico / linguistico. Diplomas di
Stato van een instituto tecnico, liceo artistico of een instituto d’arte zijn onvoldoende.
IJsland**
- the Stúdentspróf behaald op een Menntaskóli
Kazachstan**
Kirgizische Republiek **
Kroatië**
- Svjedodžba o (državnoj) maturi behaald op een gymnazijum
Letland**
- Atestāts par vispārējo vidējo izglītību
Liechtenstein**
- Maturitätsausweis
Litouwen**
- Brandos Atestatas
Luxemburg**
- Diplôme de fin d'études secondaires
Malta**
- Matriculation Certificate met een overall grade van A-C
Moldavië**
Montenegro**
Nieuw Zeeland**
- het NCEA Level 3 met 60 credits op niveau 3 of hoger, en 20 op niveau 2 of hoger
Noorwegen**
- Vitnemål for Videregående Opplaering
Oekraïne**
Oostenrijk**
- Reife(prüfungs)zeugnis van een Allgemeinbildende Höhere Schule
Polen**
- Swiadectwo Dojrzałości Liceum Ogolnoksztalcacego
Portugal**

Roemenië**
- Diploma de Bacalaureat, behaald vanaf 2005
Rusland**
San Marino**
Servië**
Slovenië**
- Splošna Matura
Slowakije**
- Vysvedčenie o maturitnej skúške behaald op een Gymnázium
Spanje**
- Título de Bachiller èn PAU ook bekend als Selectividad
Suriname
- VWO diploma
Tadzjikistan**
Tsjechische Republiek**
- Vysvědčení o maturitní zkoušce behaald op een Gymnázium
Turkije**
Verenigd Koninkrijk**
- Ten minste GCSE in 3 vakken met de grades A**, A, B of C plus 3 GCE A-levels in 6
verschillende vakken in totaal,
Let op: vocational qualifications zijn onvoldoende.
- Access to Higher Education Diploma of Foundation Diploma voor toelating tot een
universiteit met goede resultaten (A-B) in relevante vakken
- Scottish Qualification Certificate met ten minste 2 Advanced Highers plus 4 Highers.
Verenigde Staten
- High School Diploma met een College Board Preparatory programme (academic courses)
met ten minste 4 AP of Honors vakken
Wit-Rusland **
Zweden**
- Gymnasieexamen/ Yrkesexamen of Slutbetyg från Gymnasieskolan in een van de
volgende programma’s:
- Naturvetenskapsprogrammet / Natuurwetenschappen programma
- Samhällsvetenskapliga programmet / Sociale wetenschappen programma
- Teknikprogrammet / Technologie programma
- Ekonomiprogrammet / Bedrijfskunde en economie programma
- Humanistiska programmet / Geesteswetenschappen programma
- Estetiska Programmet / Gezondheidswetenschappen en sociale zorg programma
Zwitzerland**
- Maturity Certificate / Maturitätszeugnis / Maturitätsausweis / Certificat de Maturité

* Aangezien de bachelor programma’s in het Nederlands zijn moet je een bewijs van
Nederlandse taalvaardigheid kunnen tonen, ook als je thuis Nederlands spreekt.
Informatie hier.

** Landen met ** hebben de Convention on the Recognition of Qualifications
concerning Higher Education in the European Region, Lisbon 1997 geratificeerd. Als
je diploma van een land hier gemerkt met ** toelating in dat land geeft, kan je diploma
ook toelating geven tot de Vrije Universiteit. Er kunnen echter aanzienlijke verschillen
zijn met de gevraagde vooropleidingseisen, dus hou er rekening mee dat je
toelatingsexamens moet doen.

