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Onderwijs in Eritrea

• Basisonderwijs, basisniveau

• 5 jaar, 7 – 12 jaar

• overgangsexamens

• Basisonderwijs, middenniveau

• 3 jaar, 12 – 15 jaar

• Nationaal examen, diploma

• Algemeen vormend onderwijs, middelbaar niveau

• Instroom na het middenniveau

• 4 jaar,15 – 19 jaar, 

• Nationaal examen, diploma

• Eritrean School Leaving Certificate Examination (ESLCE)



Onderwijs in Eritrea

• Beroepsonderwijs

• Instroom na het middenniveau

• 1 tot 3 jaar, 15 – 18 jaar

• Diploma in het laatste jaar

• Hoger onderwijs, post-middelbaar onderwijs

• Opleidingsduur onbekend

• Diploma vakcursussen

• Hoger onderwijs, universiteit

• 4 jaar, 19 – 23 jaar

• Instroom met het Eritrean School Leaving Certificate Examination 
(ESLCE)

• Diploma in het laatste jaar



Onderwijs in Eritrea

• Veel verschil in onderwijs in de steden en op het platteland

• Meertalenonderwijs

• Officiele talen: Tigrinya en Arabisch

• Lessen in Tigrinya en lessen in de eigen taal (9 talen)

• Middelbare school en universiteit ook in het Engels

• Hoog aantal analfabeten vanwege langdurige oorlogen

• Niveau universitair diploma, waardering bij S-BB op MBO niveau 2



S-BB: diplomawaardering en onderwijsindicatie

• S-BB: Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

• Diplomawaardering en opleidingswaardering

• Dienstverlening in opdracht van SZW voor vluchtelingen die 
inburgeringsplichtig zijn vanaf 1-1-2015 en die de Oriëntatie op de 
Nederlandse arbeidsmarkt moeten doen

• Uitgevoerd door structuur voor Internationale Diplomawaardering 
(IDW): SBB en EP-Nuffic

• Diplomawaardering en Opleidingswaardering • Indicatie 
Onderwijsniveau (Advies op basis van mondelinge informatie zonder 
schriftelijk bewijs)

• Totaal aantal binnengekomen aanvragen voor • EP-Nuffic en SBB 
samen 

• In 2015 (vanaf 1-1-2015): 938 aanvragen 

• In 2016 (januari/februari): 555 aanvragen



S-BB en Eritrea

• Eritrea: 11 aanvragen en afgehandelde dossiers

• Administratief 2 

• Gezondheidszorg 2 

• Elektrotechniek 3 

• Metaal 1 

• Autotechniek 2 

• Overig 1 (avo)

• Waarderingsuitspraak: vmbo basisberoepsgerichte en theoretische 
leerweg, mbo-2



En dan kom je aan in Groningen

Maatschappelijke begeleiding Humanitas

• Uitnodiging woningnetuitleg

• Wat gaat Humanitas allemaal doen

• Waar wordt verteld tijdens de uitleg

• Wat zijn de obstakels hier



En dan kom je aan in Groningen

Maatschappelijke begeleiding Humanitas

• Woning geaccepteerd

• HC tekenen en lening/uitkering aanvragen

• Zorgen voor een coach

• Wat zijn de obstakels hier



En dan kom je aan in Groningen

Maatschappelijke begeleiding Humanitas

• Wat doen we nog meer

• Taalcafe/Taalcoach

• Informatiebijeenkomsten

• Participatieverklaring/Trajectbegeleiding



En dan kom je aan in Groningen

• Maatschappelijke begeleiding Humanitas

• Hoe ervaren Eritreers hun aankomst en begeleiding in 
Groningen: in gesprek



En dan moet je inburgeren….

• Iedere inburgeringplichtige met een verblijfsvergunning ouder dan
18 tot 65

• Termijnen 3 of 5 jaar (analfabeet)

• Nederlandse taal en Kennis van de Nederlandse Samenleving en
voor vergunninghouders na 1 januari 2015 arbeidsmarktmodule

• Examens: 

• lezen, schrijven, spreken, luisteren op niveaus A2, B1 of B2 
(staatsexamens)

• Kennis van de Nederlandse Samenleving

• Arbeidsmarktmodule



Voorlichting en informatievoorziening

• Gemeenten hebben alleen een informerende rol

• Verantwoordelijkheid ligt bij de inburgeraar

• Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de centrale 
uitvoeringsinstantie:

• Informatievoorziening op afstand

• Beheer van geld en processen (lening aanvragen, ontheffingen, 
verlengingen etc)

• Kennisgevingen en beschikkingen

• Uitwisseling met cursusinstellingen

• Procedures rondom termijnoverschrijdingen/verwijtbaarheid

• Examens



Taalniveaus
NT2 NT1 Onderwijsvergelijking

• Alfa-a, b, c Alfabetisering

• A1 Beginner

• A2 ong 1F 1F Eind primair onderwijs

• B1 ong 2F 2F Eind vmbo in theorie

• B2 ong 3F 3F Eind mbo-4 en havo

• C1, C2 4F Eind vwo

Laaggeletterd tot : 2F

A1/op weg naar A2 : mogelijkheid niveau 1 mbo met nt2

B1/Staatsexamen NT2 I : toegangsniveau MBO3/4, own B1 niveau 2

B2/Staatsexamen NT2 II: toegangsniveau HBO/WO



Aanbod Alfa-college

• Alfabetisering

• Inburgering tot A2, Staatsexamen tot B1 of B2

• KNM en ONA uitbreiden met taalstages, werkstages, opdoen van 
werknemersvaardigheden

• Schakeltrajecten 30-ers richting vervolgopleiding:

o Schakel 1 van 0 naar A1 richting Entrée mbo niveau 1

o Schakel 2 van 0 naar A2, own B1 richting mbo-niveau 2

o Schakel 3 van 0 naar B1, richting voorbereidend jaar hbo/wo

• Entrée NT2, combinatie van Entrée en inburgering richting A2 of B1, 
Dienstverlening & Zorg, Detailhandel, Logistiek, Bouw, Hout en Meubel, 
Schilderen, Installatie- en constructietechniek, Electrotechniek

• Reguliere instroom diverse MBO opleidingen niveau 2 met aanvullende 
taalondersteuning/inburgering 

• Brede niveau 2 opleiding MBO2

• Voorbereidend Jaar richting hbo/wo in combinatie met staatsexamen B2



Aanbod Noorderpoort

• Alfabetisering

• Inburgering tot A2, Staatsexamen tot B1 of B2

• KNM en ONA uitbreiden met taalstages, werkstages, opdoen van 
werknemersvaardigheden

• Entree NT2, combinatie van Entree en inburgering vanaf A2 of B1, Metaal, 

automotive, dienstverlening en zorg, detailhandel

• Brede opleiding niveau 2 met extra taalondersteuning/inburgering: 

Helpende zorg & welzijn,   Medewerker facilitaire dienstverlening, 

Verkoper, Medewerker secretariaat en receptie, Medewerker financiële 

administratie,   Medewerker ICT, Logistiek medewerker, Gastheer/-vrouw



Aantallen deelnemers Eritrea

• Alfa-college: 80

• Alfabetisering: 29

• Inburgering op weg naar A2: 28

• Staatsexamen op weg naar B1: 1

• Schakel inburgering richting opleiding: 8

• Inburgering en Entrée opleiding niveau 1 mbo: 13

• Voorbereidend jaar richting hbo/wo: 1

• Noorderpoort: 74

• Inburgering: 67

• Vervolg op Inburgering: taal en rekenen 7

• Verhouding stad/platteland (geboorteplaatsen) 15/85%



Eritreers en onderwijs, werk

• Deelnemers aan het woord, wat zijn hun achtergronden, wensen, 
dromen en mogelijkheden


