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Hollandi haridussüsteem



Üldharidus
Üldharidus (13-14 klassi)

Põhiharidus (basisonderwijs, 8 aastat), esimesse klassi minnakse üldjuhul 5-aastaselt

Kolme tüüpi keskharidus, mis annab Hollandis erinevad õigused:

✓ Kutseõppeks ettevalmistav keskharidus (4 aastat, koos põhiharidusega 8+4) - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, 
VMBO

VMBO Diploma

✓ Üldkeskharidus (5 aastat, koos põhiharidusega 8+5) - hoger algemeen voortgezet onderwijs, HAVO;

✓ Üldkeskharidus (6 aastat, koos põhiharidusega 8+6) - voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, VWO;

VWO / HAVO Diploma

Kõigi kolme tüübi õppekavas on kolm ainegruppi: kohustuslikud üldained, kohustuslikud eriala- või õppesuuna ained ning valikained. 
VWO ja HAVO õppekavadel ka kirjalik lõputöö või projekt (profielwerkstuk).

Kvalifikatsiooni saamiseks tuleb sooritada kõik ettenähtud lõpueksamid (eindeksamen) – sõltuvalt ainest ja õppesuunast kas 
koolieksam (schoolexamen), tsentraliseeritud eksam (centraal eksamen) või mõlemad. 



Kutseõppeks ettevalmistav keskharidus (VMBO)

Kvalifikatsioon: Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) Diploma

Õppe nominaalkestus on 4 aastat (klassid 9-12).

Neli õppesuunda (leerweg, valik tehakse 2. õppeaasta lõpus), peamine erinevus on üldharidusainete 
osakaal:

• Basisberoepsgerichte leerweg - VMBO-BB/VMBO-basis;

• Kaderberoepsgerichte leerweg - VMBO-KB/VMBO-kader;

• Kombineeritud kutseõpe - VMBO-GL/ VMBO-gemengde;

• Teoreetiline õppekava - VMBO-TL või VMBO-T.

Võimaldab Hollandis juurdepääsu kutse(kesk)haridusele (MBO). VMBO-GL ja VMBO-T lõpetajatel on juurdepääs 
ka üldkeskharidusele (HAVO). 

Kvalifikatsioon ei anna juurdepääsu kõrgharidusele.



VMBO Diploma

Üldained

Valikained

Õppesuuna ained

VMBO-KB
Koolieksam

Tsentraliseeritud eksam

Koondhinne



Üldkeskharidus (voortgezet onderwijs)
Kõrgharidusele juurdepääsul on kaks haru:

✓ Hoger algemeen voortgezet onderwijs, HAVO - 5 aastat (koos eelneva põhiharidusega 8+3+2) – valmistab ette õpinguteks 
rakenduskõrgkoolis

✓ Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, VWO - 6 aastat (koos eelneva põhiharidusega 8+3+3) – akadeemiline suund, valmistab 
ette õpinguteks ülikoolis

9.-11. klassi HAVO ja VWO õppekavad kattuvad, õpitakse üldharidusaineid. 

11. klassi lõpus valitakse üks neljast õppesuunast (profiel):
Teadus ja tehnoloogia 
Loodusteadused ja meditsiin
Majandus ja ühiskond
Kultuur ja ühiskond

Õppekava alates 12. õppeaastast: 

• Kohustuslikud üldained: hollandi keel ja kirjandus, inglise keel ja kirjandus, ühiskonnaõpetus, kehaline kasvatus, kultuuri- ja 
kunstiõpetus. Atheneumis lisandub teine võõrkeel, Gymnasiumis ladina või kreeka keel; 

• Õppesuuna ained;
• Valikained (vähemalt üks);
• Lõputöö (profielwerkstuk).



Kvalifikatsioon

o HAVO Diploma

HAVO Diploma võimaldab Hollandis juurdepääsu rakenduskõrgharidusele (HBO). Paljud HAVO lõpetajad 
jätkavad õpinguid ka VWO-õppes (13. klassis) või kutseõppes (MBO).

o VWO Diploma

VWO Diploma võimaldab Hollandis juurdepääsu ülikooliõpingutele (WO). 

Diplomi väljastab kool.



HAVO Diploma

õppesuund

Lõputöö pealkiri



HAVO Diploma
2020. aastal riigieksamid ei 
toimunud Covid-19 tõttu

Digidokumendid DUO registrist. 
Kehtivad ainult elektroonilisel kujul. 



VWO Diploma

Lõputöö pealkiri

Gümnaasiumis õpitakse 
ladina või kreeka keelt



Kutseharidus ja kutsekeskharidus 

Middelbaar beroepsonderwijs, MBO – 1–4 aastat

o Koolipõhine õpitee (beroepsopleidende leerweg, BOL) – praktilise töö ja praktika osakaal õppekavas
on vähemalt 20%, kuid mitte rohkem kui 60%.

o Töökohapõhine õpitee (beroeps begeleidende leerweg, BBL) – praktilise töö ja praktika osakaal
õppekavas on vähemalt 60%.

Tase 1 
Entreeopleiding

1 aasta
1. taseme MBO 

Diploma

Tase 2 
Basisberoepsopleiding

2 aastat
2. taseme MBO Diploma.

Tase 3 
Vakopleiding

3 aastat
3. taseme MBO 

Diploma.

Tase 4 
Middenkaderopleiding

3–4 aastat
4. taseme MBO 

Diploma.

Tase 4 
Specialistenopleiding

1 aasta (jätkuõpe
vakopleiding- või  

middenkaderopleiding-õppele)
4. taseme MBO Diploma.



Kvalifikatsioon

Diploma Beroepsonderwijs Niveau ... (1 kuni 4)

MBO Diploma Niveau 1 kuni 3 ei võimalda juurdepääsu kõrgharidusele. 

MBO Diploma Niveau 4 võimaldab Hollandis juurdepääsu rakenduskõrgharidusele 
(HBO). 

Eestis on MBO Diploma Niveau 4 võrreldav kutsekeskharidusega. 

Võimaldab Eestis juurdepääsu kõrgharidusele (nii ülikoolis kui 
rakenduskõrgkoolis). 



MBO Diploma (Diploma Beroepsonderwijs)

Töökohapõhine õpe (BBL)Tase

Kutsekvalifikatsioon (Kasvataja)

Tase 3 – ei anna juurdepääsu kõrgharidusele



MBO Diploma (Diploma Beroepsonderwijs)

Tase 4 – annab juurdepääsu kõrgharidusele



Õppeasutused

Hollandis alluvad riigi- ja erakoolid samadele seadustele ning rahastatakse võrdsetel alustel. 

Üldkeskhariduse õppeasutused:

• Scholengemeenschap: kõik keskhariduse tüübid;

• Atheneum: VWO ained;

• Gymnasium: VWO ained + ladina või kreeka keel ja kultuur; 

• Lyceum: kombinatsioon Atheneumist ja gümnaasiumist;

• VWO+: intensiivkursus, VWO ained + vähemalt kaks lisaainet, õppekava kestus 5 aastat;

• Technasium: VWO ja HAVO ained + kompetentsipõhine aine „Teadus ja disain“, rõhk on 
teadus- ja loodusharidusel.



Juurdepääs kõrgharidusele
Hollandis:

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Diploma (VWO Diploma) – juurdepääs õpingutele ülikoolis.

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Diploma (HAVO Diploma) – juurdepääs õpingutele rakenduskõrgkoolis.

Middelbaar Beroepsonderwijs Diploma Niveau 4 (NB! ainult 4. taseme MBO Diploma) – juurdepääs õpingutele 
rakenduskõrgkoolis.

Eestis võimaldavad need kvalifikatsioonid juurdepääsu õpingutele nii ülikoolis kui ka rakenduskõrgkoolis.

Lõpueksam (Eindexamen) koosneb koolieksamitest ja tsentraliseeritud eksamitest (Centraal examen).

NB! Covid-19 tõttu ei toimunud Hollandis 2020. aasta kevadel riigieksamid ning lõputunnistused väljastati 

koolieksamite tulemuste põhjal. 



Hindamissüsteem

Hinne

10 (Tien) Suurepärane

9 (Negen) Väga hea

8 (Acht) Hea

7 (Zeven) Peaaegu hea

6 (Zes) Rahuldav

5 (Zijf) Peaaegu rahuldav

4 (Vier) Puudulik

3 (Drie) Nõrk

2 (Twee) Nõrk

1 (Een) Väga nõrk

Madalaim positiivne hinne on 6, 
komakohaga hinnete puhul 5,5.

Lõputunnistus või diplom väljastatakse ka siis, kui 
üksikainetes on lõpptulemus madalam kui 6, kuid 
keskmine hinne on vähemalt 6. 

Hinne 3 tähistab läbikukkumist, üksikud hinded 4 ja 5 on 
keskhariduses teatud juhtudel lubatud.



Kõrgharidus
Binaarne kõrgharidussüsteem:

Ülikoolid – universiteit

Ülikooliharidus (wetenschappelijk onderwijs, WO)

Kõrgharidus kõigil kolmel astmel

Rakenduskõrgkoolid – hogeschool, akademie

Rakenduskõrgharidus (hoger beroepsonderwijs, HBO)

Kõrgharidus kahel esimesel astmel

Tunnustatud kõrgkoolid: NVAO andmebaas 
https://www.nvao.net/en/decisions/institutions?

https://www.nvao.net/en/decisions/institutions?


Ülikoolide kvalifikatsioonid (WO)
Propedeuse

Bachelor-õpingute 1. aasta / 60 ECTS ainepunkti

Antav vahekvalifikatsioon: Propedeutisch examen

Bachelor

3 aastat / 180 ECTS ainepunkti 

Antav kraad: Bachelor (BA – humanitaaria ja sotsiaalteadused; BSc – tehnika ja loodusteadused; LLB – õigusteadus jt) 

Master

1-3 aastat / 60-180 ECTS ainepunkti 

Antav kraad: Master (MA – humanitaaria ja sotsiaalteadused; MSc – tehnika ja loodusteadused; MEng – tehnoloogia, inseneeria jt) 

Professional Doctorate in Engineering (PDEng)

2 aastat / 120 ECTS

Praktilise suunitlusega, tehnoloogia ja inseneeria valdkond

Antav kraad: Professional Doctorate in Engineering (PDEng)

Doctor (PhD)

4 aastat / iseseisev uurimistöö, õppemaht määratlemata

Antav kraad: Doctor



Rakenduskõrgkoolide kvalifikatsioonid (HBO)

Associate degree
2 aastat /120 ECTS ainepunkti
Kõrghariduse lühitsükkel

Propedeuse
Bachelor-õpingute 1. aasta / 60 ECTS ainepunkti
Antav vahekvalifikatsioon: Propedeutisch diploma / getuigschrift

Bachelor
4 aastat / 240 ECTS ainepunkti 
Antav kraad: Bachelor (BA – humanitaaria ja sotsiaalteadused; BSc – tehnika ja loodusteadused; BEng –
tehnoloogia ja inseneeria; BBA – ärijuhtimine; jt) 

Master
1-2 aastat / 60-120 ECTS ainepunkti 
Antav kraad: Master (MA – humanitaaria ja sotsiaalteadused; MSc – tehnika ja loodusteadused; MEng –
tehnoloogia, inseneeria; LLM – õigusteadus; jt) 



WO Bachelor ja HBO Propaedeutic Certificate

Ülikooli kvalifikatsioon



HBO Bachelor



WO ja HBO Master

Master of Laws



Doctor

Doctor



Varasema süsteemi kvalifikatsioonid
Kõrghariduse kvalifikatsioonid enne reformi (üleminekuperiood 2002-2009) 

Õppemaht ainepunktides (studiepunten). 1 ainepunkt = 1 nädal õppetööd ehk 40 tundi. 1 õppeaasta = 42 ainepunkti. 

o Propedeuse
o Vahekvalifikatsioon 1. õppeaasta lõpus (Propedeutisch examen)

o Nominaalkestus: 1 aasta 

o Antav vahekvalifikatsioon: Propedeutisch diploma / getuigschrift

o Doctoraal examen (alates 1993 ka Getuigschrift van het afsluitend examen)
o Ülikoolide kvalifikatsioon

o Nominaalkestus 4 … 6 aastat 

o Magistrikraadile vastav kvalifikatsioon

o Antav kraad: Doctorandus (drs.), ingenieur (ir.) tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas ja meester (mr.) õigusteaduses. On lubatud kasutada lisaks 
kraadinimetusele ka tiitlit Master (M.) – NB! Mitte segi ajada Bologna süsteemi kraadiga Master. 

o Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs (alates 1993 ka Getuigschrift van het afsluitend examen)
o Rakenduskõrgkoolide kvalifikatsioon

o Nominaalkestus 4 aastat

o Bakalaureusekraadile vastav kvalifikatsioon

o Antav kraad: Baccalaureus (bc.), Ingenieur (ing.), teatud erialadel ka kvalifikatsioon Fysiotherapeut, Maatschappelijk werker (sotsiaaltöötaja) jne.

On lubatud kasutada lisaks kraadinimetusele ka tiitlit Bachelor (B.) NB! Mitte segi ajada Bologna süsteemi kraadiga Bachelor. 



Doctoraal examen –
varasem süsteem



Ingenieur –
varasem süsteem

Rakenduskõrgkooli kvalifikatsioon.
Vastab bakalaureusekraadile

Ülikooli kvalifikatsioon. 
Vastab magistrikraadile



Varasem süsteem – HBO Ingenieur



Varasema süsteemi kvalifikatsioonid
Post-doctoraal ja Post-HBO õpingud

o Bevoegdheid van de eerste graad või Eerstegraadsbevoegdheid või Leraar, eerste graad:
o Õpetajakoolitus (universitaire lerarenopleiding, ULO)
o Nominaalkestus 1 aasta / 42 ainepunkti
o Magistrikraadile vastav kvalifikatsioon

o Doctoraat (Promotie):
o Ülikoolide kvalifikatsioon + 4 aastat
o Antav kraad: Doctor (dr.)
o Doktorikraadile vastav kvalifikatsioon

o Post-hoger onderwijs meditsiini valdkonnas:
o 1 … 6 aastat sõltuvalt erialast
o Kvalifikatsioon: Artsexamen, Apothekersexamen, Dierenartsexamen või Tandartsexamen
o Võimaldab pärast kutseeksami sooritamist töötada meditsiinierialal
o Magistrikraadile vastav kvalifikatsioon

o Post-hoger onderwijs kunstide ja arhitektuuri valdkonnas (HBO):
o Nominaalkestus 2 aastat (kunst) või 4 aastat (arhitektuur)
o Antav kvalifikatsioon: Getuigschrift hoger beroepsonderwijs + kvalifikatsioon Architect

Lisaks hulgaliselt Post-HBO tasemel täiendkoolitusi ja spetsialiseerumiskursuseid, mis ei kuulunud formaalharidussüsteemi. 



Vana (kuni 2002) vs uus kõrgharidussüsteem



Kvaliteedihindamine

Hollandi (ja Flaami kogukonna) 
kõrghariduse kvaliteedi hindamist viib 
läbi agentuur NVAO (Nederlands-
Vlaamse Accreditatieorganisatie). 
Institutsionaalne ja õppekavapõhine 
akrediteerimine. 

www.nvao.nl

Akrediteeritud õppekavade register 
CROHO sisaldab infot nii 
käimasolevate kui ka varasemate 
akrediteeringute kohta:

https://apps.duo.nl/MCROHO/pages/z
oeken.jsf

http://www.nvao.nl/
https://apps.duo.nl/MCROHO/pages/zoeken.jsf


Kasulikke linke

Tunnustatud kõrgkoolid, õppekavad ja kvalifikatsioonid:
https://www.nvao.net/en

https://apps.duo.nl/MCROHO/pages/zoeken.jsf

Hollandi kvalifikatsiooniraamistik:
https://nlqf.nl/images/downloads/NLQF_niveaus/Schema_NL_2020_Print_01092020.pdf

Digitaalsete haridusdokumentide register: www.diplomaregister.nl

Alates novembrist 2018 on õppuritel võimalik alla laadida digitaalsed haridusdokumendid Haridus, Kultuuri- ja 
Teadusministeeriumi haridusosakonna (DUO) portaalist Diplomaregister. 
• Ametlikud dokumendid, mis kehtivad ainult elektroonilisel kujul. Võimalik taotleda ka tasulist paberdokumenti;
• Erinev formaat, sisaldavad ainult olulisemat infot;
• Kõrgharidus alates 1996 (ainult diplom), keskharidus alates 2006 (diplom ja täielik hinneteleht), kutseharidus alates 2007 (diplom ja osaline hinneteleht);
• Ainult tunnustatud kvalifikatsioonid.

https://www.nvao.net/en
https://apps.duo.nl/MCROHO/pages/zoeken.jsf
https://nlqf.nl/images/downloads/NLQF_niveaus/Schema_NL_2020_Print_01092020.pdf
http://www.diplomaregister.nl/


Tänan!


