Studiefinanciering voor een opleiding in Egypte
Wil je studiefinanciering aanvragen voor een opleiding in Egypte? 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 Egyptische onderwijsinstelling erkend?

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.

In Nederland duren hbo-bachelors officieel altijd 4 jaar en wo-bachelors 3 jaar.
In Egypte is dat anders:
•

•

Hoger onderwijs wordt aangeboden door:
o universiteiten. Die bieden hbo en wo aan. Dus als jij een opleiding aan een
Egyptische universiteit gaat doen, dan kan dat een hbo- of wo-opleiding zijn.
o Higher Institutes. Die bieden alleen hbo aan.
Bachelors duren meestal 4 jaar, soms 5 of 6 jaar. Let daarom op: voor een wo-bachelor
wordt in Nederland maximaal 3 jaar studiefinanciering omgezet in een gift, voor een hbobachelor 4 jaar. In Egypte is dat hetzelfde, ook al duurt de opleiding langer. Je moet dan
waarschijnlijk het laatste deel van de studiefinanciering 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 Egyptische
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 Egypte
Bachelors in Egypte
Masters in Egypte

Associate degrees in Egypte

In Egypte bestaat er geen diploma met de naam ‘associate degree’.

Bachelors in Egypte

Er zijn 2 soorten bachelors in Egypte:
•
•

bachelor van een universiteit
bachelor van een Higher Institute

Bachelor van een universiteit
Egyptische universiteiten bieden hbo- en wo-bacheloropleidingen aan.
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•
•
•
•

Duur: meestal 4 jaar, soms 5 of 6 jaar.
Inhoud: hbo of wo.
Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen en werk.
Diploma: Bachelor of Arts of Bachelor of Science. Dit wordt ook wel eens een Licence
genoemd.

We vergelijken een 4-jarige bachelor van een universiteit met een hbo-bachelor of 2 jaar van
een wo-bachelor. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.
We vergelijken een 5- of 6-jarige bachelor van een universiteit meestal met een wo-bachelor,
maar soms met een hbo-bachelor. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.
Bachelor van een Higher Institute
Higher Insitutes bieden hbo-bacheloropleidingen aan.
•
•
•
•

Duur: meestal 4 jaar, soms 5 of 6 jaar.
Inhoud: hbo.
Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen en werk.
Diploma: Bachelor.

We vergelijken een bachelor van een Higher Institute met een hbo-bachelor.

Masters in Egypte

Er zijn in Egypte 2 soorten masters:
•
•

Master of Arts/Master of Science
Diploma of Higher Studies

Master of Arts/Master of Science
De meeste masteropleidingen leiden tot een Master of Arts of een Master of Science. Alleen
universiteiten bieden deze opleidingen aan. Het zijn wetenschappelijke opleidingen.
•
•
•
•
•

Duur: minimaal 2 jaar.
Inhoud: wo-vakken (coursework) en een scriptie. Of alleen een scriptie.
Toelatingseisen: een bachelor in een relevante studierichting.
Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD) of werk.
Diploma: Master of Arts of Master of Science.

We vergelijken een Master of Arts met een 1-jarige wo-master.
We vergelijken een Master of Science met een 1-jarige wo-master.
Diploma of Higher Studies
Na sommige masteropleidingen krijgen studenten niet een Master of Arts/Master of Science,
maar een Diploma of Higher Studies. De opleidingen zijn meestal beroepsgericht.
•
•
•
•
•

Duur: 1 of 2 jaar.
Inhoud: meestal hbo, soms wo.
Toelatingseis: een bachelor in een willekeurige richting. De toelatingseisen zijn niet zo
streng.
Functie van het diploma: werk.
Diploma: Diploma of Higher Studies.
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We vergelijken het 1-jarige Diploma of Higher Studies met een wo-bachelor of een hbomaster. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.
We vergelijken het 2-jarige Diploma of Higher Studies met een hbo-master of een wo-master.
Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.
Let op: heb je al een bachelor behaald en wil je nu een 1-jarige wo-opleiding voor een
Diploma of Higher Studies doen? Dat diploma vergelijken we soms met een wo-bachelor.
Daarom wordt de studiefinanciering waarschijnlijk niet omgezet in een gift als je al
studiefinanciering hebt ontvangen voor je bachelor. Zie Gift of terugbetalen.

3. Is de Egyptische onderwijsinstelling erkend?

Om studiefinanciering voor een Egyptische opleiding te krijgen, moet de onderwijsinstelling in
Egypte erkend zijn. Dat controleer je op deze manier:
•
•
•
•

Ga naar de website van de Supreme Council of Universities. Let op: deze website is alleen
in het Arabisch beschikbaar.
Zoek de onderwijsinstelling van je opleiding op.
Staat de onderwijsinstelling erbij? Dan is de onderwijsinstelling erkend.
Staat de onderwijsinstelling er niet bij? Dan is de onderwijsinstelling waarschijnlijk niet
erkend. Je kunt geen studiefinanciering krijgen voor opleidingen van deze
onderwijsinstelling.
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