Hoe ziet het Spaans Hoger- en
Wetenschappelijk Onderwijs eruit?
Leerlingen met een VWO-Diploma 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).

Beroepsgerichte opleidingen:
 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.

http://www.educacion.es/educacion/queestudiar/formacion-profesional.html
Meer informatie:
www.educacion.es

 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.

Wat kan ik studeren op welke plaatsen?
Bachelor/Master structuur in Spanje
Op de website van het Spaans Ministerie van Onderwijs
bevindt zich een onderdeel genaamd “Qué estudiar y
dónde” met informatie over de studies die gevolgd kunnen
worden in het hoger- en wetenschappelijk onderwijs in
Spanje.

Wanneer is de omzetting van diploma’s
vereist?

http://www.educacion.es/educacion/que-estudiar.html

Zoekmotor voor onderwijsinstellingen:

Omzetting van het VWO-Diploma is nodig indien men
een hoger artiestieke- of beroepsgerichte opleiding wilt
volgen, of als er geen gebruik wordt gemaakt van de
vrijstelling van de “PAU”.

https://www.educacion.es/centros/

Schema van het Spaanse onderwijssysteem:
http://www.educacion.es/educacion/sistemaeducativo/ensenanzas.html
Universitaire opleidingen:
http://www.educacion.es/educacion/universidades/educa
cion-superior-universitaria.html
Artistieke opleidingen:
http://www.educacion.es/educacion/queestudiar/ensenanzas-artisticas.html

Een aanvraag voor de omzetting van het Diploma in het
Spaans “Título de Bachiller” kan worden ingediend bij
1
de Onderwijsraad van de Spaanse Ambassade.

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

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

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
Universiteiten moeten zich wenden tot de UNED en de
procedure volgen voor:

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.

1

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

De Universiteit zal beslissen over de vakken die erkend
worden en de vakken die nog moeten worden gedaan. In
ieder geval moeten de studenten uit buitenlandse
Universiteiten het eerste jaar met succes hebben afgerond
met minstens 60 ECTS.
Als u al in het bezit bent van het academisch Diploma
Bachelor, heeft u kans dat u direct toegang krijgt tot een
« Master » opleiding.

Wat moet
ik doen
alsSpaanse
ik een Erasmusbeurs
Welke
kennis
van de
taal heb ik
wil
krijgen?
nodig?

Informatie over beurzen:
Ministerie van Onderwijs
http://www.educacion.es/educacion/becas-yayudas/para-estudiar.html
Ministerie van Buitenlandse Zaken:
www.becasmae.es
Zoekprogramma voor beurzen van het Ministerie van
Publieke Administratie:
www.map.es/servicios/ayudas_subvenciones_becas.
html

HET SPAANSE HOGER- EN
WETENSCHAPPELIJK
ONDERWIJS
Informatie voor Nederlandse studenten

De meeste vakken op Spaanse universiteiten worden
gegeven in het Spaans. Het is dus nodig om Spaans op
een redelijk niveau te beheersen. Bovendien zijn er
Universiteiten die een taalexamen verplicht stellen,
waarvoor je moet slagen alvorens te kunnen beginnen met
de studie.
Het DELE, Diploma Spaans als Vreemde Taal, is een
diploma dat wordt uitgegeven door het Cervantes Instituut.
Het geeft aan op welk niveau je de Spaanse taal beheerst
en de Universiteiten kunnen bepalen of aan de houder
vrijstelling kan worden verleend voor het afleggen van
andere Spaanse taalexamens. Het Cervantes Instituut
verzorgt tevens cursussen Spaans.

Voor universitaire studenten:
www.educacion.es/educacion/universidades/convoc
atorias.html
Ook kun je beurzen zoeken met de Beursopener van
het Nuffic: http://www.beursopener.nl

Algemene informatie over universiteit in Spanje:
www.universidad.es

Meer informatie:
www.cervantes.es
Cervantes Instituut in Utrecht :
http://utrecht.cervantes.es

Waar kan ik beurzen aanvragen ?
Spaanse overheidsinstellingen bieden beurzen aan voor
buitenlanders die in Spanje willen studeren of onderzoek
doen.

Consejería de Educación
Asesoría Técnica en Países Bajos
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Frederiksplein 34 - III
1017 XN AMSTERDAM
Tel.: (+31) (0)20 423 69 19
asesoriaholanda.nl@educacion.es
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