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Bedömning av utländsk gymnasieutbildning
UHR bedömer att utbildningen motsvarar svensk gymnasieexamen (SeQF 4).

Utländsk utbildning
Examen: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs  (VWO)
Land: Nederländerna
Examensår: 2002
Nationellt kvalifikationsramverk (NQF): Nivå 4 i Dutch Qualification Framework (NLQF)
Europeisk referensram för kvalifikationer (EQF): Nivå 4 (se bilden nedan)

Utbildningens inriktning och syfte
Utbildningen kan närmast jämföras med Naturvetenskapsprogrammet i den svenska gymnasieskolan.

Behörighet till högskolestudier
Din utländska utbildning ger behörighet till universitets- och högskolestudier i utbildningslandet och 
därmed även i Sverige förutsatt att du även uppfyller kraven i svenska, engelska och matematik. Nedan 
ser du om din gymnasieutbildning uppfyller dessa krav.

Betygsmedelvärdet från din gymnasieutbildning är 7,08 där 6 är godkänt och 10 är högsta betyg. Vid 
anmälan till universitets- och högskolestudier kommer betygsmedelvärdet att räknas enligt de regler 
som gäller vid anmälningstillfället.

Din utländska gymnasieutbildning ger dig behörighet som motsvarar dessa kurser i den svenska 
gymnasieskolan: Engelska 6, Franska 4, Fysik 2, Historia 1b, Idrott och hälsa 1, Kemi 2, Matematik 5, 
Naturkunskap 2, Nederländska 7, Samhällskunskap 1b, Tyska 4.

För ytterligare information om utbildningens innehåll, se utbildningsdokumenten.EX
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Om utlåtandet
Utlåtandet visar att din gymnasieutbildning är erkänd i 
landet du har studerat i. Det innebär att UHR har 
kontrollerat att utbildningen har en sådan kvalitetsnivå 
som godtas i utbildningslandet och att 
utbildningsanordnaren du studerat vid har rätt att 
utfärda en sådan examen.

Vi har även granskat dina utbildningsdokument och tagit 
ställning till dess äkthet. Det kan till exempel innebära 
att vi har begärt in original eller verifierat dokumenten.

Utlåtandet kan vara en vägledning för arbetsgivare som 
ska fatta beslut om anställning. Det kan också ge en 
vägledning till universitet och högskolor som ska fatta 
beslut om antagning och tillgodoräknande.

UHR är Sveriges ENIC-NARIC-kontor vilket betyder att vi 
har ett nationellt uppdrag att bedöma och informera om 
utländsk utbildning. Våra bedömningar grundar sig i en 
tillämpning av Lissabonkonventionen.
 

Jämförelse med svensk gymnasieutbildning
Utlåtandet visar vilken svensk gymnasieutbildning din 
utländska utbildning närmast kan jämföras med. Det 
innebär inte att UHR har utfärdat en svensk 
gymnasieutbildning. UHR jämför utländsk utbildning 
mot yrkesexamen och gymnasieexamen som ingår i den 
svenska gymnasieskolan i enlighet med Skollagen.

SeQF Placering av svenska kvalifikationer och examina
Svenska examina och slutbetyg är placerade inom 
referensramar som visar olika nivåer av läranderesultat. 
I bilden ser du den svenska referensramen SeQF samt 
europeiska referensramar. En interaktiv version av 
bilden finns på uhr.se.
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https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/skollagen-och-forordningar
https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/enic-naric-sverige/referensramar-for-svenska-kvalifikationer/
https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/enic-naric-sverige/referensramar-for-svenska-kvalifikationer/



