Studiefinanciering voor een opleiding in Australië
Wil je studiefinanciering aanvragen voor een opleiding in Australië? Let dan op het volgende:
1. Wat is het verschil met een Nederlandse opleiding?
2. Bereik je het niveau van een Nederlandse associate degree, bachelor of master?
3. Is de Australische opleiding geaccrediteerd?

1. Wat is het verschil met een Nederlandse opleiding?
Het Nederlandse hoger onderwijs is verdeeld in 2 soorten onderwijs:
•
•

hoger beroepsonderwijs (hbo) aan hogescholen;
wetenschappelijk onderwijs (wo) aan universiteiten.

De inhoud van opleidingen staat grotendeels van tevoren vast. En in Nederland duren hbobachelors officieel altijd 4 jaar en wo-bachelors 3 jaar.
In Australië is dat anders:
•
•
•

Je kunt beide soorten onderwijs, hbo en wo, tegenkomen binnen dezelfde
hogeronderwijsinstelling en zelfs binnen dezelfde opleiding. Dus als jij een opleiding aan
een Australische universiteit gaat doen, dan kan dat een hbo- of wo-opleiding zijn.
Je mag meestal een groot deel van je vakken zelf kiezen. Dus als jij en een medestudent
dezelfde opleiding doen, kan de inhoud van jullie opleiding toch heel anders zijn. En ook
al krijgen jullie hetzelfde diploma, het niveau van jullie diploma kan dus verschillen.
Hbo-bachelors en wo-bachelors kunnen 3, 4 of 5 jaar duren. Let daarom op: voor een
wo-bachelor wordt in Nederland maximaal 3 jaar studiefinanciering omgezet in een gift.
In Australië is dat hetzelfde, ook al duurt de opleiding 4 of 5 jaar. Dus als je een
Australische bachelor met vooral wo-vakken volgt, moet je de laatste 1 of 2 jaar van de
opleiding waarschijnlijk terugbetalen. Zie Gift of terugbetalen.

2. Bereik je het niveau van een Nederlandse associate degree,
bachelor of master?

Je krijgt alleen studiefinanciering in Nederland als je aan het einde van de Australische
opleiding het niveau hebt bereikt van een Nederlandse:
•
•
•

associate degree;
bachelor; of
master.

Gebruik de volgende informatie bij het controleren van het niveau van je opleiding:
•
•
•

Associate degrees in Australië
Bachelors in Australië
Masters in Australië

Associate degrees in Australië

Het niveau van Australische associate degrees kan onderling veel verschillen. En soms kunnen
we diploma’s met een andere naam ook vergelijken met een associate degree. We bekijken
dat per diploma. De opleiding moet voldoen aan de volgende eisen:
•
•
•

Het is een undergraduate-opleiding.
Het is een hbo-opleiding.
De student krijgt een diploma aan het einde van de opleiding.
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•

We kunnen het diploma vergelijken met minimaal 2 jaar hbo.

Bachelors in Australië

Op de websites van Australische onderwijsinstellingen staan de bacheloropleidingen bij
‘undergraduate’. Er zijn 2 soorten bachelors:
•
•

bachelor’s degree
honours bachelor’s degree

Bachelor’s degree
• Duur: meestal 3 jaar, soms 4 jaar. Als studenten 2 studierichtingen combineren (combined
bachelor’s degree), duurt de opleiding meestal 5 jaar.
• Inhoud: hbo of wo of een combinatie daarvan. Studenten schrijven meestal geen
scriptie.
• Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen of werk.
• Diploma: er zijn veel diplomanamen mogelijk, zoals Bachelor of Arts, Bachelor of Business,
Bachelor of Business and Commerce, Bachelor of Commerce of Bachelor of Science.
We vergelijken een bachelor’s degree met een hbo- of wo-bachelor. Dit hangt af van de
inhoud van de opleiding.
Honours bachelor’s degree
Na een bachelor’s degree kunnen studenten met goede cijfers een honours-opleiding
starten.
•
•
•
•

Duur: 1 jaar.
Inhoud: wo. Verdieping in de studierichting van de bachelor’s degree. Studenten volgen
ook vaak vakken over methoden en technieken (research methods) en schrijven een
scriptie.
Functie van het diploma: toegang tot een masteropleiding. Die opleiding is dan vaak
een jaar korter dan voor studenten met een bachelor’s degree.
Diploma: er zijn veel diplomanamen mogelijk, zoals Bachelor of Biomedical Science
(Honours), Bachelor of Computing (Honours), Bachelor of Engineering (Honours), Bachelor
of Science (Honours) of Bachelor of Social Science (Honours).

We vergelijken een honours bachelor’s degree met een wo-bachelor.
Let op: voor een wo-bachelor wordt in Nederland maximaal 3 jaar studiefinanciering
omgezet in een gift. Heb jij al studiefinanciering ontvangen voor een wo-bachelor en wil je nu
een honours-opleiding gaan volgen? Dan wordt de studiefinanciering voor de honoursopleiding waarschijnlijk niet omgezet in een gift. Zie Gift of terugbetalen.

Masters in Australië

Op de websites van Australische onderwijsinstellingen staan de masteropleidingen bij
‘graduate’. Er zijn 2 soorten masters:
•
•

coursework master
research master

Coursework master
In een coursework master volgen studenten vooral onderwijs (coursework). Ze besteden vaak
minder aandacht aan wetenschappelijk onderzoek.
•

Duur: meestal 1 jaar na een honours bachelor’s degree of na een 4-jarige bachelor’s
degree, meestal 2 jaar na een 3-jarige bachelors degree.
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•
•
•

Inhoud: meestal hbo-vakken, soms ook wo-vakken. Vaak ligt er geen nadruk op het doen
van onderzoek. Studenten schrijven soms een scriptie, maar dat is maar een klein
onderdeel van de opleiding.
Functie van het diploma: werk, soms toegang tot een promotietraject (PhD).
Diploma: er zijn verschillende diplomanamen mogelijk, zoals Master of Architecture,
Master of Business Administration, Master of Commerce, Master of Professional
Accounting of Master of Teaching.

We vergelijken een coursework master meestal met een hbo-master.
Research master
In een research master besteden studenten vooral aandacht aan wetenschappelijk
onderzoek.
•
•
•
•

Duur: meestal 1 jaar na een honours bachelor’s degree of een 4-jarige bachelor’s
degree, meestal 2 jaar na een 3-jarige bachelors degree.
Inhoud: wo. Wetenschappelijk onderzoek en een scriptie.
Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD).
Diploma: er zijn verschillende diplomanamen mogelijk, zoals Master of Engineering
Science, Master of International Relations, Master of Laws, Master of Public Health en
Master of Philosophy.

We vergelijken een research master met een wo-master.

3. Is de Australische opleiding geaccrediteerd?

Om studiefinanciering ervoor te krijgen, moet de opleiding in Australië geaccrediteerd zijn.
Dat kun je op deze manier controleren:
•
•
•
•
•
•

Ga naar het National Register van het Tertiary Education Quality and Standards Agency
(TEQSA).
Typ de naam van de onderwijsinstelling bij 'Enter the provider or course name’ en klik op
‘Search’.
Klik op de naam van de onderwijsinstelling bij de zoekresultaten.
Klik op het tabblad ‘Registration’.
Staat er ‘Yes’ onder ‘Self Accrediting Authority’? Dan is de opleiding geaccrediteerd.
Staat er ‘No’ onder ‘Self Accrediting Authority’?
o Klik dan op het tabblad ‘Courses’.
o Staat het diploma van je opleiding erbij? En zie je onder ‘Status’ het woord
‘Accredited' staan? Dan is de opleiding geaccrediteerd.
o Staat het diploma van je opleiding erbij, maar staat er onder ‘Status’ iets anders,
zoals ‘Accreditation withdrawn’, ‘Accreditation cancelled’ of ‘Accreditation
expelled’? Dan is de opleiding niet geaccrediteerd. Je kunt er geen
studiefinanciering voor krijgen.
o Staat het diploma van je opleiding er niet bij? Dan is de opleiding niet
geaccrediteerd. Je kunt er geen studiefinanciering voor krijgen.
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