Studiefinanciering voor een opleiding in Italië
Wil je studiefinanciering aanvragen voor een opleiding in Italië? 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 Italiaanse opleiding 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 Italië is dat anders:
•

•

Er zijn meer soorten hogeronderwijsinstellingen dan in Nederland:
o universiteiten (università). Zij bieden verschillende studierichtingen aan.
o technische universiteiten (politecnici). Zij bieden technische opleidingen
(engineering) aan.
o Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM). Hier vind je alleen kunst- en
muziekopleidingen.
o Istituti Technici Superiori (ITS). Hier vind je alleen technische opleidingen.
o accademie militari. Zij bieden alleen militaire opleidingen aan.
o scuole superiori per mediatori linguistici. Je vindt hier alleen tolk- en
vertalersopleidingen.
o istituti di specializzazione in psicoterapia. Hier vind je alleen psychotherapieopleidingen.
Universiteiten (università) en technische universiteiten (politecnici) bieden hbo en wo aan.
Dus als jij een opleiding aan een Italiaanse (technische) universiteit gaat doen, dan kan
dat een hbo- of wo-opleiding zijn.

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 Italiaanse
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 Italië
Bachelors in Italië
Masters in Italië

Associate degrees in Italië

In Italië bestaat er geen diploma met de naam ‘associate degree’. Er is wel een ander
diploma dat wij met een associate degree vergelijken: het Diploma di Tecnico Superiore.
Diploma di Tecnico Superiore
Istituti Technici Superiori (ITS) bieden opleidingen aan voor een Diploma di Tecnico Superiore.
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•
•
•
•

Duur: 2 jaar (120 ECTS), soms 3 jaar (180 ECTS).
Inhoud: hbo-vakken en een stage.
Functie van het diploma: werk of toegang tot een bacheloropleidingen (met
vrijstellingen).
Diploma: Diploma di Tecnico Superiore.

We vergelijken een Diploma di Tecnico Superiore met een associate degree.

Bachelors in Italië

Je hebt in Italië verschillende soorten bachelors:
•

•
•

Laurea (L/L3), de bachelor van universiteiten en polytechnicis;
Diploma Accademico di 1° Livello, de bachelor van kunst- en muziekopleidingen;
Diploma di Mediatore Linguistico, de bachelor van tolk- en vertalersopleidingen.

Laurea (L/L3)
Bij universiteiten en polytechnici heet de bachelor Laurea (L/L3).
•
•
•
•

Duur: 3 jaar (180 ECTS).
Inhoud: hbo of wo.
Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen en werk.
Diploma: Laurea (L/L3).

We vergelijken een Laurea (L/L3) met een hbo- of wo-bachelor. Dit hangt af van de inhoud
en het doel van de opleiding.
Diploma Accademico di 1° Livello
Bij onderwijsinstellingen voor kunst- en muziekopleidingen (AFAM) heet de bachelor Diploma
Accademico di 1° Livello.
•
•
•
•

Duur: 3 jaar (180 ECTS).
Inhoud: hbo-vakken op het gebied van kunst- of muziek.
Functie van het diploma: werk en toegang tot masteropleidingen.
Diploma: Diploma Accademico di 1° Livello.

We vergelijken een Diploma Accademico di 1° Livello met een hbo-bachelor.
Diploma di Mediatore Linguistico
Bij onderwijsinstellingen voor tolk- en vertalersopleidingen (scuole superiori per mediatori
linguistici) heet de bachelor Diploma di Mediatore Linguistico.
•
•
•
•

Duur: 3 jaar (180 ECTS).
Inhoud: hbo-vakken op het gebied van tolken en vertalen.
Functie van het diploma: werk en toegang tot masteropleidingen.
Diploma: Diploma di Mediatore Linguistico.

We vergelijken een Diploma di Mediatore Linguistico met een hbo-bachelor.

Masters in Italië

Er zijn in Italië verschillende soorten masters:
•
•

masters van universiteiten en polytechnics
masters van kunst- en muziekopleidingen (AFAM)
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Masters van universiteiten en polytechnics
Universiteiten en polytechnics bieden verschillende masteropleidingen aan. Dit kunnen hboof wo-masters zijn.
•
•
•
•
•

Duur: meestal 1 jaar (60 ECTS) of 2 jaar (120 ECTS).
Inhoud: hbo of wo.
Toelatingseisen: ....
Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD) of werk.
Diploma: Laurea specialistica/magistrale (LS/LM), Laurea specialistica/magistrale a ciclo
unico (LSu/LMu), Master Universitario di primo livello (MU1) of Diploma di Specializzazione
di 1o livello (DSI).
We vergelijken een Laurea specialistica/magistrale (LS/LM) met een wo-master.
We vergelijken een Master Universitario di primo livello (MU1) meestal met een hbomaster. Dit hangt af van de inhoud en het doel van de opleiding.
We vergelijken een Diploma di Specializzazione di 1o livello (DSI) met een hbo- of womaster. Dit hangt af van de inhoud en het doel van de opleiding.

Geïntegreerde masteropleidingen
Bij universiteiten en polytechnics kun je ook een geïntegreerde masteropleiding volgen.
Hierbij worden een bachelor- en masteropleiding gecombineerd in 1 opleiding (ciclo unico)
van 5 (300 ECTS) tot 6 jaar (360 ECTS). Aan het einde krijgen studenten 1 diploma: een Laurea
specialistica/magistrale a ciclo unico (LSu/LMu).
We vergelijken een Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico (LSu/LMu) met een womaster.
Masters van kunst- en muziekopleidingen (AFAM)
Onderwijsinstellingen voor kunst- en muziekopleidingen (AFAM) bieden alleen hbo-masters
aan. Aan het einde van een masteropleiding krijgen studenten een Diploma Accademico di
2° Livello.
•
•
•
•
•

Duur: 2 jaar (120 ECTS).
Inhoud: hbo (kunstonderwijs)
Functie van het diploma: toegang tot werk of tot de opleiding voor het Diploma di
Formazione alla Ricerca.
Toelatingseisen: een Diploma Accademico di 1° Livello.
Diploma: Diploma Accademico di 2° Livello.
Wij vergelijken een Diploma Accademico di 2° Livello met een hbo-master.

3. Is de Italiaanse opleiding erkend?

Om studiefinanciering ervoor te krijgen, moet de opleiding in Italië erkend zijn. Je kunt dat op
deze manier controleren:
•

•
•

Zoek de opleiding op in de MIUR-databases:
o universitaire opleidingen
o kunst- en muziekopleidingen
o tolk- en vertalersopleidingen
o technische opleidingen
Staat de opleiding erbij? Dan is de opleiding erkend.
Staat de opleiding er niet bij? Doe dan het volgende:
o Vraag aan de Italiaanse onderwijsinstelling of je de opleiding afsluit met een
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o
o

nationaal erkend diploma. Ze noemen dat in Italië een ‘Diploma legalmente
riconosciuto’.
Is het antwoord ‘ja’? Dan is de opleiding erkend.
Is het antwoord ‘nee’? Dan is de opleiding niet erkend. Je kunt er dan geen
studiefinanciering voor krijgen.
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