Studiefinanciering voor een opleiding in Vlaanderen
Wil je studiefinanciering aanvragen voor een opleiding in Vlaanderen? 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 Vlaamse 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.

Dat geldt ook voor het Vlaamse hoger onderwijs. Maar er zijn ook een paar verschillen met
Nederland:
•
•

Voor de term hbo gebruiken ze in Vlaanderen vaak de term ‘professioneel gericht’, voor
wo de term ‘academisch gericht’.
Alleen universiteiten bieden masteropleidingen aan. Daarom zijn alle Vlaamse masters in
principe wo-masters. In Nederland kunnen universiteiten én hogescholen masters
aanbieden.

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 Vlaamse 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 Vlaanderen
Bachelors in Vlaanderen
Masters in Vlaanderen

Associate degrees in Vlaanderen

In Vlaanderen bestaat er geen diploma met de naam ‘associate degree’. Het Diploma van
Gegradueerde kunnen we wel vergelijken met een associate degree.
Diploma van Gegradueerde
Je kunt via een graduaatsopleiding een Diploma van Gegradueerde behalen. Hogescholen
bieden graduaatsopleidingen aan. Ook voor verpleegkunde kun je een Diploma van
Gegradueerde behalen. Alleen heet die opleiding HBO5 – Verpleegkunde en bieden
scholen voor het secundair onderwijs deze aan.
•
•
•
•

Duur: 2-2½ jaar (120 ECTS), verpleegkunde duurt 3 jaar.
Inhoud: hbo. Dagonderwijs of avondtraject, met de nadruk op de praktijk.
Functie van het diploma: werk en soms toegang tot een bacheloropleiding (met
vrijstellingen).
Diploma: Diploma van Gegradueerde.
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We vergelijken het Diploma van Gegradueerde met een associate degree.

Bachelors in Vlaanderen

In Vlaanderen heb je verschillende soorten bachelors:
•
•
•

bachelor via een academisch gerichte bacheloropleiding
bachelor via een professioneel gerichte bacheloropleiding
bachelor via een bachelor-na-bacheloropleiding

Bachelor via een academisch gerichte bacheloropleiding
Universiteiten bieden academisch gerichte bacheloropleidingen aan. Dit zijn
wetenschappelijke opleidingen.
•
•
•
•

Duur: 3 jaar (minimaal 180 ECTS).
Inhoud: wo, onderzoek en soms een stage van enkele maanden. Dit hangt af van de
studierichting.
Functie van het diploma: voorbereiding op een masteropleiding.
Diploma: Bachelor.

We vergelijken een Bachelor van een academisch gerichte bacheloropleiding met een wobachelor.
Bachelor via een professioneel gerichte bacheloropleiding
Hogescholen bieden professioneel gerichte bacheloropleidingen aan. Dit zijn hboopleidingen.
•
•
•
•

Duur: 3 jaar (minimaal 180 ECTS) of 4 jaar (240 ECTS) voor verpleegkunde.
Inhoud: hbo. De nadruk van de opleiding ligt op de praktijk, het ontwikkelen van
vaardigheden en stage lopen.
Functie van het diploma: werk.
Diploma: Bachelor.

We vergelijken een Bachelor van een professioneel gerichte bacheloropleiding met een hbobachelor.
Bachelor via een bachelor-na-bacheloropleiding
Als studenten zich na een professioneel gerichte bacheloropleiding verder willen verdiepen in
hun vakgebied, dan kunnen ze een bachelor-na-bacheloropleiding doen bij een
hogeschool. Aan het einde van de opleiding krijgen ze nog een keer een Bachelor, dus een
diploma van hetzelfde niveau als hun vooropleiding.
•
•
•
•

Duur: 1 jaar (minimaal 60 ECTS).
Inhoud: hbo-vakken en stages.
Functie van het diploma: verdieping in een specifiek vakgebied.
Diploma: Bachelor.

We vergelijken een Bachelor behaald na een bachelor-na-bacheloropleiding met een hbobachelor.
Let op: heb je een bachelor en wil je nu een bachelor-na-bacheloropleiding doen? Dan
wordt de studiefinanciering voor de bachelor-na-bachelor waarschijnlijk niet omgezet in een
gift als je voor je bachelor al studiefinanciering hebt gekregen. Zie Gift of terugbetalen.
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Masters in Vlaanderen

Er zijn 2 soorten masters in Vlaanderen:
•
•

master via een masteropleiding
master via een master-na-masteropleiding

Master via een masteropleiding
Alleen universiteiten bieden masteropleidingen aan in Vlaanderen. Dit zijn meestal
wetenschappelijke opleidingen.
•
•
•
•

Duur: 1 jaar (60 ECTS) of 2 jaar (120 ECTS), maar de masters geneeskunde en
diergeneeskunde duren 3 jaar (180 ECTS).
Inhoud: meestal wo, onderzoek en een afsluitende scriptie (15 tot 30 ECTS), soms een
stage van enkele maanden. Dit hangt af van de studierichting.
Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD) of werk.
Diploma: Master.

We vergelijken een Master behaald na een masteropleiding met een wo-master.
Let op: Vlaamse masters in een kunst- of muziekrichting vergelijken we soms met een hbomaster. Soms lijkt de inhoud van die studierichtingen namelijk meer op hbo dan wo.
Master via een master-na-masteropleiding
Als studenten zich na hun masteropleiding verder willen verdiepen in hun vakgebied, dan
kunnen ze een master-na-masteropleiding doen bij een universiteit. Aan het einde van de
opleiding krijgen ze nog een keer een Master, dus een diploma van hetzelfde niveau als hun
vooropleiding.
•
•
•
•

Duur: 1 jaar (60 ECTS) of 2 jaar (120 ECTS).
Inhoud: onderzoek en een afsluitende scriptie (minimaal 15 tot 30 ECTS), soms een stage
van enkele maanden (dit hangt af van de studierichting).
Functie van het diploma: verdieping in een specifiek vakgebied.
Diploma: Master.

We vergelijken een Master behaald na een master-na-masteropleiding met een wo-master.
Let op: heb je een master en wil je nu een master-na-masteropleiding doen? Dan wordt de
studiefinanciering voor de master-na-master waarschijnlijk niet omgezet in een gift als je voor
je master al studiefinanciering hebt gekregen. Zie Gift of terugbetalen.

3. Is de Vlaamse opleiding geaccrediteerd?

Om studiefinanciering ervoor te krijgen, moet de opleiding in Vlaanderen geaccrediteerd
zijn.
•

•

Geaccrediteerde opleidingen staan in het Hogeronderwijsregister. Je kunt in dit register
ook zien of een opleiding academisch (wo) of professioneel gericht (hbo) is.
Staat de opleiding er niet bij? Dan is de opleiding niet geaccrediteerd. Je kunt er dan
geen studiefinanciering voor krijgen.
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