
                                                                                                                        

 
Leerlingen met een Diploma van Secundair Onderwijs 
kunnen in Spanje  toegang hebben zowel tot het 
universitair- en hoger artistiek onderwijs, die de 
Bachelor/Master structuur volgen (‘Grado’ en ‘Master’ 
geheten), als de niet academische beroepsgerichte 
opleidingen (waaronder sport en beeldende kunsten). 

Bachelor/Master structuur in Spanje 

 
 

Schema van het Spaanse onderwijssysteem: 
www.educacion.gob.es/educacion/sistema-
educativo/ensenanzas.html 

 
Universitaire opleidingen: 

www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educac
ion-superior-universitaria.html  

 
Artistieke opleidingen: 

www.educacion.gob.es/educacion/que-estudiar-y-
donde/ensenanzas-artisticas.html   

 
Beroepsgerichte opleidingen: 

www.todofp.es  
 

Meer informatie: 
www.educacion.gob.es  
 
 

 
Op de site www.universidad.es kunt U uitvoerig informatie 
vinden voor studenten die aan een Spaanse Universiteit 
willen studeren, inclusief het aanbod van engelstalige 
opleidingen voor “Grado” y “Máster”. 
Op het universiteitsgedeelte (“Universidades”) van de 
website van het Spaanse Ministerie van Onderwijs 
www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacio
n-superior-universitaria/que-estudiar-donde.html  
bevindt zich een onderdeel genaamd “Qué estudiar y 
dónde” met informatie over de studies die gevolgd kunnen 
worden op de verschillende Spaanse universiteiten. 
Het merendeel van de Universiteiten hebben nauwe 
betrekkingen met ondernemingen en centra voor 
wetenschappelijk onderzoek middels de zogenoemde 
“Campus de Excelencia Internacional”. Meer informatie op: 
www.educacion.gob.es/campus-excelencia/2010/seleccionados.html  

 
In Spanje moeten Spaanse studenten ook slagen voor de 
toelatingsexamen (PAU). Studenten uit onderwijssystemen 
van landen van de Europese Unie zijn vrijgesteld voor 
genoemd toelatingsexamen maar ze mogen deel nemen 
aan de specifieke fase van het examen om een hoger 
gemiddelde cijfer te behalen, die voor bepaalde 
opleidingen wordt vereist. 
Leerlingen die toegelaten willen worden tot Spaanse 
UniversiteitenIn moeten zich wenden tot de UNED en de 
procedure volgen voor: 
 Rechtstreekse toegang zonder "PAU": zich binnen de 

vastgestelde periode melden bij de UNED (meestal 
vanaf de maand april) om een “Credencial” aan te 
vragen via de website www.uned.es/accesoUE.       De 
copieën van de vereiste documenten, zoals 
identiteitsbewijs, rapporten, diploma, eindcijferlijst en 
vertalingen kunnen door de Onderwijsraad van de 
Spaanse Ambassade gewaarmerkt en doorgestuurd 
worden naar de UNED. 
 Toegang met afleg van het specifieke deel van het 

examen “PAU”: zich inschrijven voor het specifieke deel 
van het examen via de website 
www.uned.es/selectividad en deze naar de UNED sturen 

samen met het bewijs van aanvraag van de “Credencial” 
en vereiste documenten. 
 

 

 

 
Omzetting van het Diploma van Secundair Onderwijs is 
nodig indien men een hoger artiestieke- of beroepsgerichte 
opleiding wilt volgen. 

Een aanvraag voor de omzetting van het Diploma in het 
Spaans “Título de Bachiller”  kan worden ingediend bij de 
Onderwijsraad1

 
In dat geval dient een aanvraag te worden gedaan voor 
gedeeltelijke erkenning van de opleiding bij de Spaanse 
Universiteit waar men de studie wilt voortzetten.  

Als u al in het bezit bent van het academisch Diploma 
Bachelor, heeft u kans dat u direct toegang krijgt tot een 
« Master » opleiding. 

 

 van de Spaanse Ambassade.   

 

 
Richt U tot de personen die verantwoordelijk zijn voor de 
uitwisselingsprogramma’s bij de Universiteit waar U 
ingeschreven bent.  

                                                 
1 Informatie erover kunt u telefonisch vragen op het nummer 
+32.2.223.20.33 van de Onderwijsraad van de Spaanse 
Ambassade.   

Wat moet ik doen als ik mijn nog niet 
afgeronde universitaire studie wil 
voortzetten in Spanje? 

 
Wat moet ik doen als ik mijn middelbare 
school heb afgerond en op een Spaanse 
Universiteit wil gaan studeren? 
 

Wat kan ik studeren op welke plaatsen? 
 

Hoe ziet het Spaans Hoger- en 
Wetenschappelijk Onderwijs eruit? 
 

Wat moet ik doen als ik een Erasmusbeurs 
wil krijgen? 
 

¿Wat moet ik doen om toegang te krijgen tot 
de hogere artistieke opleidingen en het hoger 
beroepsonderwijs? 
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Consejería de Educación  
 Embajada de España 

Blv. Bischoffsheimlaan 39 - B. 15 
1000 BRUSELAS 

Tel.: (+32) (0)2.223.20.33 
consejeriabelgica.be@educacion.es 

www.educacion.gob.es/belgica 
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De meeste vakken op Spaanse universiteiten worden 
gegeven in het Spaans. Het is dus nodig om Spaans op 
een redelijk niveau te beheersen.   

Het DELE, Diploma Spaans als Vreemde Taal, is een 
diploma dat wordt uitgegeven door het Cervantes Instituut 
(in België en Nederland gelegen te Brussel en Utrecht). 
Het verleent de houder vrijstelling voor het afleggen van 
andere Spaanse taalexamens en geeft aan op welk niveau 
je de Spaanse taal beheerst. Het Cervantes Instituut 
verzorgt tevens cursussen Spaans, zowel in België als in 
Nederland. 

Meer informatie:  
www.cervantes.es 
http://bruselas.cervantes.es  
Meer informatie over Spaans leren in Spanje op: 
http://eee.cervantes.es 
http://oasext.mec.es/Sisinfprd/plsqlprd/espaniol 
 

Spaanse overheidsinstellingen bieden beurzen aan voor 
buitenlanders die in Spanje willen studeren of onderzoek 
doen.  
Informatie over beurzen: 

Ministerie van Onderwijs: 
www.educacion.gob.es/educacion/becas-y-ayudas/para-
estudiar.html  
 

Ministerie van Buitenlandse Zaken: 
www.becasmae.es 
 

Websites met informatie over toelagen, beurzen en 
financiëringen van de Spaanse Overheid: 
www.060.es/060/appmanager/portal/desktop?_nfpb=true&
_pageLabel=paginasAyudasBecasSubvencionesAGE   
 

Voor universitaire studenten: 
www.educacion.gob.es/educacion/universidades/convocat
orias.html 
 

 
Ministerie van Onderwijs: 

www.educacion.gob.es 

Fundación universidad.es 

www.universidad.es 

Het Spaanse onderwijssysteem : 

www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacio
n-superior-universitaria/organizacion-ensenanza-
universitaria.html 

Huisvesting : 

De meeste Spaanse universiteiten bieden informatie aan 
over diverse mogelijkheden van huisvesting voor haar 
studenten. 

Meer informatie: 

http://internacional.universia.net/espanya/alojamiento/resid
encias.htm  

Andere interessante links : 

www.braintrack.com 

www.educacion.gob.es/educacion/actividad-
internacional.html 

http://europa.eu/youth/studying/at_university/index_es_en.
html   

www.mequieroir.com 
www.iberestudios.com 
http://spanish.estudiafuera.com 

 

 

 

 
 

 
 

Waar kan ik meer informatie krijgen over...? 
 

Welke kennis van de Spaanse taal heb ik 
nodig? 

Waar kan ik beurzen aanvragen ? 
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