ONDERWIJSSYSTEEM IN INDIA - SYSTEME D’EDUCATION EN INDE
Niveau

klas/classe

leeftijd/âge

LKG (Lower Kindergarten)

kleuterschool
école maternelle

3-4

UKG (Upper Kindergarten)

kleuterschool
école maternelle

4-5

Primary school

lager onderwijs
I-VII
enseignement primaire

6-12

Lower Secondary School
(=High School)

lager middelbaar
VIII-X
enseignement secondaire inférieur

13-15

State Board Exam (ICSE)

verplicht Staatsexamen
Examen d’Etat obligatoire

Higher Secondary School

hoger middelbaar
XI –XII
enseignement secondaire supérieur

16-17

(=Intermediate -PUC = Pre-university Course = + 2 course)
Dit is een twee-jarige algemeen vormende opleiding, waarbij de jongeren een bepaalde
richting/vakkenpakket kunnen kiezen in functie van hun beroepskeuze
Ceci est une formation générale de 2 ans, durant laquelle le jeune choisit une direction ou une
sélection de matières en fonction du choix professionnel.
State Board Exam ( ICSE)
Nu kunnen de jongeren een vervolgopleiding kiezen.
Ensuite les jeunes font le choix de leur formation.

+ 17

Technical School/ Training Degree/College :
hoger beroepsonderwijs - école professionelle supérieure
De studietijd verschilt per opleiding .
Bvb. Voor Verpleegkunde ( 3 1/2 j) - Onderwijs (1 tot 4 j /tot Master of Bachelor in Education)
Le temps d’études dépend de la formation p.e. infirmière (3 ½ ans), enseignement (1 à 4 ans)
University – ong. 3 j voor Bachelor Degree – environ 3 ans
Bvb. Voor Geneeskunde, Ingenieur, Rechten, Economie, Farmacologie, …
P.e. pour la médecine, les ingénieurs,le Droit, l’Economie, …
Na een “entrance examination” (ingangsexamen) , kan men ten slotte afstuderen op postdoctoraal
niveau.
Aprés un examen d’entrée on peut finalement obtenir un diplôme de Post-Doctorat.
Post graduation – ong. 2 j voor Doctorate’s Degree – environ 2 ans pour un Doctorat.

ALGEMENE INFORMATIE
Op het einde van klas X is er geen gewoon eindexamen en zijn er dus ook geen
schoolresultaten zoals op het einde van andere schooljaren.
Om te mogen overgaan naar klas XI moet men deelnemen aan een verplicht Staatsexamen
Board Exam van de Council for the Indian School certificate Examinations.
Als men slaagt, wordt een ICSE (Indian Certificate of Secondary Education) certificaat
afgeleverd (met melding passed/failed , zonder punten) en kan men overgaan naar klas XI.
Zoniet moet voor een andere richting gekozen worden.
Na klas XII moet men eveneens slagen in een Staatsexamen om hogere studies aan te
vangen.
Gebruikte afkortingen in de jaarlijkse verslagen :
B. of M. of D. bij de naam van de richting, verwijst naar Bachelor, Master of Doctor’s Degree.
Enkele voorbeelden :
M.P.E. : Master in Physical Education
B.C.A. : Bachelor of Computer Application
Ph.D. : Doctorate of Philosophy
D.B.Ad. : Doctorate of Business Administration
D.I.T. : Doctorate of Information Technology
L.L.D. : Doctorate in Laws
D.Sc. : Doctorate in Science
ITI : Industrial Training Institution : technische opleiding voor mecanicien, lasser, loodgieter etc.

Om te slagen in lager en middelbaar onderwijs, moet men 33 à 40% “pass marks” behalen .
(Het percentage is verschillend van het soort school.)
Dit ligt veel lager dan hier, maar indien men de lat hoger legt, zullen veel kinderen
wegblijven uit de school , niks meer bijleren, aan het werk gezet worden, geen medische
zorgen meer krijgen indien nodig, geen degelijke voeding meer krijgen, niet meer opgevolgd
worden en terugvallen in de vicieuze cirkel van problemen, waar ouders hun kind pogen uit
te halen dank zij studiekansen.
De resultaten worden uitgedrukt in punten (marks) of in graden (grades) van A tot F .
Normaal staat het toegepaste puntensysteem vermeld op het schoolrapport.
Attendance : bvb. 56/60, betekent dat het kind in dat trimester 56 dagen op 60 aanwezig
was.
NOS : National Open School : studenten voor wie het klassiek onderwijs te zwaar is, kunnen
vanaf 15 jaar op hun niveau een verdere kennis opbouwen in een NOS school.
Ze kiezen zelf enkele vakken die dan langzaam aan uitgebreid worden.
Iedereen van 15 tot 55 jaar kan NOS student worden!
Na het volgen en slagen in NOS wordt ook een diploma afgeleverd.
Following Coaching class or tuition : betekent dat het kind bijles krijgt.
Give tuition : In sommige scholen geven oudere leerlingen (die uitstekende resultaten
behalen) bijles aan de kleintjes.
No detention policy : In bepaalde staten en in bepaalde scholen bvb. Karnataka , worden in
het lager onderwijs geen punten toegekend. Er wordt enkel vermeld
“passed” of “not passed – detained” . Geslaagd of niet.

