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Heb je een buitenlands diploma en wil je in Vlaanderen 
werken? Een erkend buitenlands diploma vergroot je kansen 
op de Vlaamse arbeidsmarkt. 

Wil je met een Vlaams diploma andere horizonten 
verkennen? NARIC-Vlaanderen helpt je op weg met een 
attest.

Meer informatie over NARIC-Vlaanderen 
vind je op www.naricvlaanderen.be

De erkenning 
van buitenlandse diploma’s
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1. Waarvoor kan ik terecht bij NARIC-Vlaanderen?

Erkenning buitenlands diploma  
in Vlaanderen
Je vraagt bij NARIC een gelijkwaardigheidserkenning aan 
van je buitenlands diploma om te werken in Vlaanderen.

Erkenning Vlaams diploma  
in het buitenland
Je vraagt een attest aan om via de buitenlandse NARIC-cen-
tra sneller en gemakkelijk een gelijkwaardigheidserkenning 
van je Vlaams diploma in het buitenland aan te vragen. Je 
kan dit attest aanvragen via naric.attesten@vlaanderen.be.
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2.  Hoe kan ik een aanvraag voor een erkenning van een buitenlands 
diploma indienen?

Wat is de EER?
De Europese Economische Ruimte (EER) bestaat uit de 28 
lidstaten van de Europese Unie en daarnaast ook IJsland, 
Liechtenstein en Noorwegen.

Stap 1: ga na of je een aanvraag moet 
indienen bij NARIC of bij een andere 
instantie.
Je moet geen aanvraag indienen bij NARIC als

- je wil verder studeren aan een onderwijsinstelling in Vlaan-
deren.

- je een gereglementeerd beroep wil uitoefenen met een di-
ploma behaald binnen de Europese Economische Ruimte 
(EER) of Zwitserland. Een gereglementeerd beroep is een 
beroep waarvan de toegang of de uitoefening wettelijk be-
paald is.

- je diploma automatisch gelijkwaardig is met een Vlaams 
diploma. Dit is zo voor sommige Nederlandse, Luxemburgse 
en internationale diploma’s. Zie vraag 10

Meer informatie op www.naricvlaanderen.be

Stap 2: kies een procedure
NARIC heeft 2 verschillende procedures. 
Afhankelijk van je situatie en doel kies je voor: 

Niveau-erkenning
NARIC doet uitspraak over het niveau in Vlaanderen van je 
buitenlandse studiebewijs.
Bijvoorbeeld: bachelor, master, diploma secundair onderwijs 
– algemeen secundair onderwijs. Zie vraag 3 

Specifieke erkenning
NARIC doet uitspraak over het specifiek Vlaams diploma 
waarmee je buitenlandse studiebewijs gelijkwaardig is.
Bijvoorbeeld: certificaat zorgkundige, bachelor in het sociaal 
werk, master of science in de architectuur. Zie vraag 4
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Stap 3: dien je dossier in
Papier
- Vul het aanvraagformulier volledig in.

- Voeg alle verplichte documenten toe. Dit kan op een elek-
tronische drager of op papier (verwijder alle nietjes en 
maak ingebonden documenten los).

- Stuur het ingevulde aanvraagformulier met alle verplichte 
documenten naar:

 NARIC-Vlaanderen
 Hendrik Consciencegebouw 
 Koning Albert II-laan 15
 1210 Brussel

- Je kan de status van je dossier online opvolgen.

- Het aanvraagformulier vind je op www.naricvlaanderen.be

Stap 4: je ontvangt een beslissing  
 van NARIC
Als je diploma door NARIC als gelijkwaardig wordt erkend, 
heb je dezelfde rechten als een houder van het Vlaams di-
ploma dat op de beslissing staat vermeld. De beslissing is een 
wettelijk bindend ministerieel besluit.

Als je de gevraagde erkenning niet hebt gekregen, dan kan je 
bij vraag 7 je mogelijkheden nalezen.
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3. Wanneer kies ik  
   voor een niveau-erkenning?

Voor diploma’s secundair onderwijs onderzoekt NARIC-
Vlaanderen enkel het niveau, tenzij een specifieke 
erkenning nodig is voor het uitoefenen van een 
gereglementeerd beroep.

Opgelet!

1. Als het voldoende is om te weten met welk Vlaams 
onderwijsniveau je buitenlandse diploma vergelijkbaar is 
(secundair onderwijs, hoger beroepsonderwijs, bachelor of 
master) om te solliciteren voor een bepaalde job. Dit is zo 
in veel gevallen. 

2. Als er in Vlaanderen geen overeenkomstige opleiding ho-
ger onderwijs bestaat (bijvoorbeeld mijnbouwingenieur). 
Dit kan je nagaan op www.hogeronderwijsregister.be  

3. Als je niet (meer) beschikt over het studieprogramma 
van je opleiding, kies je best voor een niveau-erkenning. 
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5. Welke documenten  
bezorg ik aan NARIC?

4.  Wanneer kies ik  
voor een specifieke erkenning?

1. Als een erkenning met een specifiek studiebewijs noodza-
kelijk is voor het uitoefenen van een bepaalde job. Infor-
meer je bij je (toekomstige) werkgever. 

2 Als je in België een gereglementeerd beroep (bijvoorbeeld 
arts, verpleegkundige, architect, boekhouder…) wil uitoefe-
nen met een diploma behaald buiten de EER of Zwitser-
land.

3. Als je een beschermde titel wil voeren. Bijvoorbeeld indus-
trieel ingenieur, handelsingenieur, burgerlijk ingenieur, arts, 
tandarts, apotheker, architect, vroedvrouw, maatschappe-
lijk assistent…

Welke documenten je aan NARIC moet bezorgen hangt af 
van de procedure die je kiest. Voor een specifieke erkenning 
zijn meer documenten nodig dan voor een niveau-erkenning. 
Als je documenten niet in het Nederlands, Frans, Engels of 
Duits zijn opgesteld, voeg je ook een vertaling toe. Surf naar 
www.naricvlaanderen.be voor meer informatie.

Kopieën of scans van je documenten zijn voldoende. Als de 
originele documenten nodig zijn voor een authenticiteits-
controle, zal NARIC je contacteren.
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6. Wat kan ik doen als ik de gevraagde erkenning niet krijg?

Je kan het gewenste diploma behalen door een bijko-
mende opleiding te volgen.
Surf naar www.onderwijskiezer.be. Daar kan je nagaan 
welke opleidingen er bestaan en bij welke instellingen je te-
recht kan.

Je hebt aanvullende documenten die de motivering van 
de beslissing weerleggen.
Je kan een herziening aanvragen van de beslissing binnen  
de 6 maanden nadat je de beslissing van NARIC hebt 
 ontvangen. Je bezorgt de aanvullende documenten per post 
of per mail aan NARIC.   

Je denkt dat er een materiële vergissing is gebeurd bij de 
behandeling van je dossier.
Je kan een verzoek tot heroverweging indienen binnen de 
30 dagen nadat je de beslissing van NARIC hebt ontvangen. 
Stuur een aangetekende brief naar:
NARIC-Vlaanderen
Hendrik Consciencegebouw 
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Je bent het niet eens met de motivering van de beslissing.
Je kan in beroep gaan tegen de beslissing:
- Diploma hoger onderwijs: stuur binnen de 30 dagen na-

dat je de beslissing van NARIC hebt ontvangen een aange-
tekende en door jou of je raadsman ondertekende brief 
naar:

Raad voor betwistingen inzake
studievoortgangsbeslissingen
Hendrik Consciencegebouw 
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

EN

NARIC-Vlaanderen
Hendrik Consciencegebouw 
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
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- Diploma secundair of volwassenenonderwijs:
 stuur binnen de 60 dagen nadat je de beslissing van 

NARIC hebt ontvangen een aangetekende en door jou of 
je raadsman ondertekende brief naar:

Raad van State
Wetenschapsstraat 33
1040 Brussel
 
EN

NARIC-Vlaanderen
Hendrik Consciencegebouw 
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel



7.  Hoe lang duurt het voor ik een beslissing krijg van NARIC?

12

Niveau-erkenning
60 kalenderdagen 

Specifieke erkenning
120 kalenderdagen 

Erkenning doctoraat
120 kalenderdagen

NARIC streeft ernaar om alle dossiers binnen deze termijn af 
te handelen. De termijn start wanneer je alle vereiste docu-
menten hebt ingediend. 

Als je een onvolledig dossier indient, contacteren we je om 
de ontbrekende documenten op te vragen. Je hebt 6 maan-
den de tijd om je ontbrekende documenten op te sturen. An-
ders wordt je dossier afgesloten. Als je na 6 maanden alsnog 
ontbrekende documenten bezorgt, moet je opnieuw betalen 
of een geldig bewijs van vrijstelling voorleggen.
 
Je kan de status van je dossier online opvolgen via 
www.naricvlaanderen.be
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8.  Hoeveel moet ik betalen voor de erkenning?

Niveau-erkenning
90 euro 

Specifieke erkenning
180 euro 

Erkenning doctoraat
300 euro

Het onderzoek naar de gelijkwaardigheid is gratis voor wie op 
het moment van de erkenningsaanvraag:
- asielzoeker is
- erkende vluchteling of subsidiair beschermd is
- personen die een verhoogde tegemoetkoming krijgen
- personen die een leefloon of maatschappelijke hulp gelijk aan 
een leefloon krijgen

- personen die een inburgeringscontract hebben getekend
- werkzoekenden met een trajectovereenkomst of een afspraken-
blad met de VDAB

- werkzoekenden die een actieplan hebben of deelnemen aan 
een begeleidingsactie van ACTIRIS
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9.  Ik heb mijn diploma behaald in de Franse of Duitstalige 
Gemeenschap van België. Moet ik een erkenning aanvragen?

14

Nee

De diploma’s die uitgereikt zijn door erkende onderwijsinstel-
lingen in de Franse of Duitstalige Gemeenschap van België zijn 
evenwaardig aan de overeenkomstige diploma’s die uitge-
reikt zijn door erkende onderwijsinstellingen in Vlaanderen.

Je moet dus geen erkenningsprocedure starten bij NARIC.
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Enkele buitenlandse diploma’s worden automatisch erkend in 
Vlaanderen:

- Het niveau van Nederlandse en Luxemburgse bachelor- en 
masterdiploma’s en doctoraten die behaald werden aan een 
erkende instelling wordt automatisch erkend in Vlaanderen. 

- Het niveau van bepaalde secundaire diploma’s uit Nederland 
wordt automatisch erkend in Vlaanderen. 

- Het international baccalaureate diploma uitgereikt door 
de International Baccalaureate Organization in Genève en het  
Europese baccalaureaatsdiploma zijn automatisch gelijk-
waardig met het Vlaamse diploma secundair onderwijs.

- Bepaalde diploma’s uitgereikt door het European University 
Institute Firenze zijn automatisch erkend met een specifiek 
Vlaams diploma. 

Voor deze diploma’s moet je geen erkenning aanvragen bij  
NARIC. De erkenning ligt vast in een wettekst die je terugvindt 
op www.naricvlaanderen.be. Je kan rechtstreeks solliciteren bij 
werkgevers en verwijzen naar de wettekst die relevant is voor 
jouw diploma.

10. Welke diploma’s zijn automatisch gelijkwaardig 
met een Vlaams diploma?

De automatische erkenning spreekt zich alleen uit 
over het niveau van deze studiebewijzen. Als je een 
erkenning met een specifiek Vlaams studiebewijs nodig 
hebt, moet je toch een erkenningsprocedure opstarten bij 
NARIC. 

Er wordt gewerkt om de automatische erkenning uit te 
breiden naar diploma’s uit andere landen. Kijk voor de 
laatste stand van zaken op www.naricvlaanderen.be.  

Opgelet!
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11.  Kan ik mijn buitenlandse diploma laten evalueren voor ik het 
behaald heb?

16

Nee

Een gelijkwaardigheidsonderzoek wordt pas opgestart na het 
behalen van het diploma.
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12. Ik wil een gereglementeerd beroep uitoefenen met een diploma  
 behaald binnen de EER. Wat moet ik doen? 

17

Heb je een diploma behaald binnen de EER of Zwitserland 
en heb je hiermee in je thuisland toegang tot een gere-
glementeerd beroep? Als dat beroep in België ook geregle-
menteerd is, kan je in veel gevallen rechtstreeks terecht bij 
de bevoegde instanties voor een professionele erkenning. Je 
moet dan geen erkenningsprocedure opstarten bij NARIC. 

Neem contact op met de bevoegde instantie voor jouw be-
roep. Elke instantie heeft een eigen procedure. Meer infor-
matie over de professionele erkenning van een gereglemen-
teerd beroep en de lijst met bevoegde instanties vind je op 
www.naricvlaanderen.be. 

Als je niet voldoet aan de voorwaarden voor een professio-
nele erkenning, kan je alsnog een erkenning van je diploma 
aanvragen bij NARIC. 
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13.  Is er een speciale procedure voor gezondheidsberoepen?  

Wil je werken in de zorgsector als arts, tandarts, verpleegkun-
dige, zorgkundige of verzorgende met een diploma behaald 
buiten de EER? Kies dan altijd voor een specifieke erkenning van 
je diploma. Als je je diploma behaald hebt binnen de EER neem 
je contact op met de bevoegde instantie voor dit beroep. 
Zie vraag 12

Een commissie van experten oordeelt over de specifieke erken-
ning van diploma’s verpleegkunde, geneeskunde en tandheel-
kunde. Het is mogelijk dat je extra informatie over je opleiding, 
stages en werkervaring moet bezorgen. De commissie kan je ook 
uitnodigen voor een gesprek of een test om je competenties aan 
te tonen. Meer informatie vind je op www.naricvlaanderen.be.

NARIC spreekt zich niet uit over de toegang tot het beroep. 
Neem daarvoor contact op met het Vlaams Agentschap Zorg & 
Gezondheid: www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen
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14. Hoe laat ik mijn Vlaams diploma erkennen in het buitenland?  

Neem contact op met het NARIC-centrum van het land waar 
je je diploma wil gebruiken. De adressen van die centra vind je 
op de website http://enic-naric.net. Als er geen ENIC- of NARIC-
centrum in dat land bestaat, contacteer je het Ministerie van On-
derwijs van dat land.

NARIC-Vlaanderen kan gratis een attest opmaken in het Neder-
lands of het Engels dat bevestigt dat je diploma erkend en uitge-
reikt is door een onderwijsinstelling die in Vlaanderen erkend is. 
Daarnaast bevat het attest beknopte informatie over het studie-
gebied, de studieomvang en de mate waarin voldaan wordt aan 
Europese richtlijnen. 

Vraag je attest aan via naric.attesten@vlaanderen.be of stuur je 
gegevens op per post. Bezorg NARIC:
- een fotokopie van je Vlaams diploma
- je rijksregisternummer of een fotokopie van je identiteitskaart 
- je adresgegevens

Geef aan of je het attest in het Nederlands of het Engels wil 
ontvangen. 

Ook het diplomasupplement bevat nuttige informatie over 
je opleiding. De onderwijsinstelling waar je je diploma behaald 
hebt, kan het diplomasupplement in het Engels bezorgen.
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15. Ik ben vluchteling en heb niet alle documenten, wat nu? 

21

Als je op het moment van je aanvraag het statuut hebt van 
asielzoeker, erkend vluchteling of subsidiair beschermde en je 
beschikt niet over alle nodige documenten, kan je een niveau-
erkenning aanvragen van je buitenlands studiebewijs. Je moet 
dan een bijkomende vragenlijst invullen: de infofiche vluchtelin-
gen. Deze vind je terug op www.naricvlaanderen.be.

Je hebt wel altijd een bewijsstuk nodig dat aantoont dat je de 
opleiding in het buitenland hebt afgerond. Bijvoorbeeld een di-
ploma, een puntenlijst van het laatste jaar, een voorlopig diplo-
ma of een duplicaat van een diploma. 

Kies alleen voor een specifieke erkenning als je: 
- een gereglementeerd beroep wil uitoefenen
- een beroep met een beschermde titel wil uitoefenen
- in aanmerking komt voor een traject binnen een

Vlaamse universiteit (VLIR-traject). Meer informatie
vind je op www.naricvlaanderen.be. 
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Telefoon
Bel gratis naar 1700, elke werkdag van 9 tot 19 uur.
Vanuit het buitenland bel je naar het betalende nummer 
+32 2 553 1700.

Adres
NARIC-Vlaanderen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Website
www.naricvlaanderen.be

Contact

22
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Colofon
SAMENSTELLING:

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER:

Ann Verhaegen, administrateur-generaal Agentschap voor 
Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en 
Studietoelagen Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
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NARIC-Vlaanderen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
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