Studiefinanciering voor een opleiding in Oostenrijk
Wil je studiefinanciering aanvragen voor een opleiding in Oostenrijk? 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 Oostenrijkse 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 Oostenrijk is er een aantal dingen anders:
•

•
•

Er zijn niet 2, maar 4 soorten hogeronderwijsinstellingen in Oostenrijk:
o offentliche Universitäten (openbare universiteiten). Je vindt daar vooral woopleidingen.
o Privatuniversitäten (privé-universiteiten). Je vindt daar vooral wo-opleidingen.
o Fachhochschulen (hogescholen). Je vindt daar hbo-opleidingen.
o Pädagogischen Hochschulen (hogescholen voor lerarenopleidingen). Let op: je
vindt ook lerarenopleidingen bij openbare universiteiten.
Je vindt bij Oostenrijkse universiteiten dus vooral wo-opleidingen, maar ook kunst- en
muziekopleidingen die in Nederland bij het hbo horen. Dus als jij een opleiding aan een
Oostenrijkse universiteit gaat doen, dan kan dat een hbo- of wo-opleiding zijn.
Studenten kunnen nog steeds diploma’s behalen die stammen uit de tijd dat er nog geen
bachelors en masters in Oostenrijk bestonden. Die diploma’s hebben een andere naam,
zoals Diplom-Ingenieur of Magister.

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 Oostenrijkse
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 Oostenrijk
Bachelors in Oostenrijk
Masters in Oostenrijk

Associate degrees in Oostenrijk

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

Bachelors in Oostenrijk

In Oostenrijk zijn er verschillende soorten bachelors:
•

Bachelor van een Universität

•

Bachelor van een Fachhochschule

Oostenrijk en studiefinanciering © Nuffic

Bachelor van een Universität
Universitäten bieden vooral wo-bacheloropleidingen aan. Maar let op: ze hebben ook kunsten muziekopleidingen die in Nederland bij het hbo horen.
•
•
•
•

Duur: 3 jaar (180 ECTS).
Inhoud: meestal wo-vakken, vaak met een scriptie.
Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen.
Diploma: Bachelor, zoals Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Bachelor of Engineering,
Bachelor of Laws. Soms wordt de Latijnse term gebruikt, bijvoorbeeld: Baccalaureus
Artium in plaats van Bachelor of Arts.

We vergelijken een bachelor van een Universität met een wo-bachelor.
Bachelor van een Fachhochschule
Fachhochschulen bieden hbo-bacheloropleidingen aan. In het Engels heten deze
onderwijsinstellingen universities of applied sciences. Studenten sluiten de opleiding meestal
af met een Bachelor.
•
•
•
•

Duur: meestal 3 jaar (180 ECTS) of 3½ jaar (210 ECTS).
Inhoud: hbo-vakken, vaak met een scriptie of project.
Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen van Fachhochschulen.
Diploma: Bachelor, zoals Bachelor of Science, Bachelor of Arts, Bachelor of Engineering,
Bachelor of Business Administration.

We vergelijken een bachelor van een Fachhochschule met een hbo-bachelor.
Let op: wil je kunst of muziek studeren? Voor die studierichtingen vind je ook hbo-bachelors bij
Universitäten.

Masters in Oostenrijk

Er zijn verschillende soorten masters in Oostenrijk:
•
•
•

Master van een Universität
Diplom/Diplom-Ingenieur/Magister van een Universität
Master van een Fachhochschule

Let op: het Diplom-Ingenieur (FH) en de Magister (FH) van Fachhochschulen kunnen we soms
ook vergelijken met een master. We noemen deze diploma’s bij Bachelors in Oostenrijk.
Master van een Universität
Wo-masteropleidingen worden aangeboden door Universitäten. Studenten sluiten de
opleiding meestal af met een Master.
•
•
•
•
•

Duur: 1 jaar (60 ECTS), 1½ jaar (90 ECTS) of 2 jaar (120 ECTS).
Inhoud: wo-vakken met een scriptie.
Toelatingseis: een bachelor van een Üniversität.
Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD) of werk.
Diploma: Master, zoals Master of Arts, Master of Science, Master of Engineering, Master of
Laws. Soms wordt de Latijnse term gebruikt, bijvoorbeeld: Magister Artium in plaats van
Master of Arts.
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We vergelijken een Master van een Universität met een wo-master.
Diplom-Ingenieur/Magister van een Universität
Studenten kunnen bij sommige Universitäten in plaats van een bachelor en master ook een
Diplom-Ingenieur of Magister behalen. Deze diploma’s stammen uit de tijd dat er nog geen
bachelors en masters in Oostenrijk bestonden. In deze opleiding combineer je een bacheloren masteropleiding.
•
•
•
•
•

Duur: meestal 4½ jaar (270 ECTS).
Inhoud: wo-vakken met een scriptie.
Toelatingseis: een middelbareschooldiploma.
Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD) of werk.
Diploma: Diplom-Ingenieur na een technische opleiding, voor andere studierichtingen
een Magister.

We vergelijken een Diplom-Ingenieur van een Universität met een wo-master.
We vergelijken een Magister van een Universität met een wo-master.
Master van een Fachhochschule
Fachhochschulen bieden hbo-masters aan. In het Engels heten deze onderwijsinstellingen
universities of applied sciences.
•
•
•
•

•

Duur: 1 jaar (60 ECTS), 1½ jaar (90 ECTS) of 2 jaar (120 ECTS).
Inhoud: hbo-vakken, vaak met een scriptie of project.
Toelatingseisen: een bachelor.
Functie van het diploma: werk.
Diploma: Master, zoals Master of Science, Master of Arts, Master of Engineering, Master of
Architecture, Master of Business Administration of Magister.

We vergelijken een master van een Fachhochschule met een hbo-master.

3. Is de Oostenrijkse onderwijsinstelling erkend?

Om studiefinanciering voor een Oostenrijkse opleiding te krijgen, moet de onderwijsinstelling
in Oostenrijk erkend zijn. Dat kun je op deze manier controleren:
•

•

•

Bekijk of de onderwijsinstelling in 1 van deze overzichten staat:
o offentliche Universitäten (openbare universiteiten)
o Privatuniversitäten (privé-universiteiten)
o Fachhochschulen (hogescholen)
o Pädagogischen Hochschulen (hogescholen voor lerarenopleidingen)
Staat de onderwijsinstelling erbij? Dan is deze erkend.
Staat de onderwijsinstelling er niet bij? Dan kun je waarschijnlijk geen studiefinanciering
krijgen voor een opleiding van deze onderwijsinstelling.
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