Studiefinanciering voor een opleiding in Frankrijk
Wil je studiefinanciering aanvragen voor een opleiding in Frankrijk? Let dan op het volgende:
1. Wat is het verschil met een Nederlandse opleiding?
2. Krijg je na de Franse opleiding een nationaal diploma?
3. Bereik je het niveau van een Nederlandse associate degree, bachelor of master?

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 Frankrijk is dat anders:
•

•
•

•

Er zijn meer soorten hogeronderwijsinstellingen in Frankrijk. We kunnen ze wel op deze
manier indelen:
o openbare universiteiten;
o gespecialiseerde instellingen, zoals institutes, lycées en grandes écoles. Deze
instellingen kunnen openbaar of privé zijn.
Een Franse hogeronderwijsinstelling kan hbo en wo aanbieden. Dus als jij een opleiding
aan een Franse universiteit gaat doen, dan kan dat een hbo- of wo-opleiding zijn.
Er zijn verschillende categorieën voor diploma’s:
o een nationaal diploma
o een instellingsgetuigschrift (diplôme d’université)
o een bewijs dat opleidingen zijn gevolgd die voorbereiden op een staatsexamen,
bijvoorbeeld voor het beroep accountant.
Je kunt alleen studiefinanciering krijgen voor opleidingen die je afsluit met een nationaal
diploma. Bij 2. Krijg je na de Franse opleiding een nationaal diploma? leggen we uit hoe
je dat controleert.

2. Krijg je na de Franse opleiding een nationaal diploma?

Om studiefinanciering voor een Franse opleiding te krijgen, moet je de opleiding afsluiten
met een nationaal diploma. Dat kun je op deze manier controleren:
•
•
•

•

•

Ga naar de website van de Franse onderwijsinstelling.
Zoek naar informatie over het diploma dat je na de opleiding krijgt.
Controleer of dat diploma een nationaal diploma is. In Frankrijk gebruiken ze daar 1 van
de volgende termen voor:
o Diplôme national
o Diplôme d’Etat
o Diplôme visé par le ministre/par l’Etat
o Diplôme d’Ingénieur), geaccrediteerd door de Commission des Titres d’Ingénieur
(habilitation CTI)
Staat op de website dat je de opleiding afsluit met een nationaal diploma? Dan is de
opleiding geaccrediteerd.
Weet je het niet zeker? Vraag het dan aan de Franse onderwijsinstelling.

3. 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 Franse opleiding
het niveau hebt bereikt van een Nederlandse:

Frankrijk en studiefinanciering © Nuffic

•
•
•

associate degree;
bachelor; of
master.

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

Associate degrees in Frankrijk
Bachelors in Frankrijk
Masters in Frankrijk

Associate degrees in Frankrijk

In Frankrijk bestaat er geen diploma met de naam ‘associate degree’. Soms kunnen we een
diploma wel met een associate degree vergelijken. Dit zijn 2 voorbeelden:
•
•

Diplôme Universitaire de Technologie (DUT)
Brevet de Technicien Supérieur (BTS)

Diplôme Universitaire de Technologie (DUT)
Studenten kunnen een Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) behalen na een 2-jarige
technische opleiding. Ze kunnen een DUT-opleiding volgen aan Instituts Universitaires de
Technologie. Deze onderwijsinstellingen bieden meestal alleen dit soort korte opleidingen
aan.
•
•
•
•

Duur: 2 jaar (120 ECTS).
Inhoud: hbo-vakken voor een technisch beroep. Studenten leren hoe ze
wetenschappelijke theorie kunnen toepassen in de praktijk.
Functie van het diploma: werk. Soms kunnen studenten met een DUT toegang krijgen tot
een vervolgopleiding in het hoger onderwijs, zoals een bacheloropleiding.
Diploma: Diplôme Universitaire de Technologie.

We vergelijken een Diplôme Universitaire de Technologie met een associate degree.
Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
Studenten kunnen opleidingen voor een Brevet de Technicien Supérieur (BTS) volgen aan
Instituts Universitaires de Technologie, Lycées en soms aan privé-hogeronderwijsinstellingen.
Een verschil met de DUT is dat er voor de BTS ook niet-technische studierichtingen zijn.
•
•
•
•

Duur: 2 jaar (120 ECTS).
Inhoud: hbo-vakken voor een bepaald beroep. Er zijn veel studierichtingen mogelijk.
Functie van het diploma: werk. Soms kunnen studenten met een BTS toegang krijgen tot
een vervolgopleiding in het hoger onderwijs, zoals een bacheloropleiding.
Diploma: Brevet de Technicien Supérieur.

We vergelijken een Brevet de Technicien Supérieur met een associate degree.
Let op: er zijn ook 2-jarige opleidingen voor andere diploma’s dan de DUT en BTS. Dan
bekijken we per diploma of we het kunnen vergelijken met een associate degree. De
opleiding moet aan deze eisen voldoen:
•
•
•
•

Het is een undergraduate-opleiding.
Het is een hbo-opleiding.
De student krijgt een nationaal diploma aan het einde van de opleiding.
We kunnen het diploma vergelijken met minimaal 2 jaar hbo.
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Bachelors in Frankrijk

In Frankrijk heet een bachelor Licence of Licence Professionnelle. Vooral universiteiten bieden
bacheloropleidingen aan.
•
•
•
•

Duur: 3 jaar (180 ECTS).
Inhoud: hbo of wo. Soms een stage en/of een scriptie.
Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen of werk.
Diploma: Licence of Licence Professionnelle.

We vergelijken een Licence met een hbo- of wo-bachelor. Dit hangt af van de inhoud en het
doel van de opleiding.
We vergelijken een Licence Professionnelle met een hbo- of wo-bachelor. Dit hangt af van
de inhoud en het doel van de opleiding.

Masters in Frankrijk

Vooral universiteiten bieden masteropleidingen aan.
•
•
•
•
•

Duur: 2 jaar (120 ECTS).
Inhoud: studenten volgen eerst een basisjaar (M1) met algemene vakken in de gekozen
studierichting. In het 2e jaar (M2) kiezen ze een specialisatie. Soms moeten studenten
stage lopen. Meestal schrijven ze een scriptie.
Toelatingseisen: een bachelor.
Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD) of werk.
Diploma: meestal Master (zonder toevoeging). Er zijn ook andere diplomanamen,
bijvoorbeeld Diplôme de Grande École.

We vergelijken een Master met een hbo- of wo-master. Dit hangt af van de inhoud en het
doel van de opleiding.
We vergelijken een Diplôme de Grande École met een hbo- of wo-master. Dit hangt af van
de inhoud en het doel van de opleiding.
Let op: wil je studiefinanciering aanvragen voor een Franse master? Vermeld dan bij je
aanvraag de specialisatie die je gaat kiezen. Die hebben we nodig bij het bepalen van het
niveau van je opleiding.
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