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Studiefinanciering voor een opleiding in de Verenigde Staten 
 
Wil je studiefinanciering aanvragen voor een opleiding in de VS? Let dan op het volgende: 
 
1. Wat is het verschil met een Nederlandse opleiding? 
2. Zijn de Amerikaanse onderwijsinstelling en opleiding geaccrediteerd? 
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. 
 
De inhoud van opleidingen staat grotendeels van tevoren vast. En in Nederland duren hbo-
bachelors officieel altijd 4 jaar en wo-bachelors 3 jaar.  
 
In de Verenigde Staten is dat anders:  
 
• Er zijn veel verschillende hogeronderwijsinstellingen in de VS. We kunnen ze zo indelen: 

o universities (universiteiten). Deze instellingen bieden meestal opleidingen voor 
associate degrees, bachelors, masters en PhD’s aan. 

o colleges of 4-year colleges. Deze instellingen bieden vooral bacheloropleidingen 
aan. 

o community colleges en junior colleges. Deze instellingen bieden vooral 
opleidingen voor associate degrees aan.  

• Je kunt beide soorten onderwijs, hbo en wo, tegenkomen binnen dezelfde 
hogeronderwijsinstelling en zelfs binnen dezelfde opleiding. Dus als jij een opleiding aan 
een Amerikaanse universiteit gaat doen, dan kan dat een hbo- of wo-opleiding zijn.  

• Er zijn grote verschillen in de toelatingseisen van onderwijsinstellingen. Dat kan van invloed 
zijn op het niveau van de opleiding en dus je recht op studiefinanciering. Community 
colleges hebben bijvoorbeeld vaak een soepel toelatingsbeleid (open doors admission 
policy), waardoor het niveau van de opleiding soms onvoldoende is. Andere 
onderwijsinstellingen hebben juist strenge toelatingseisen en de meeste 
onderwijsinstellingen zitten tussen soepel en streng in.  

• Je mag meestal een groot deel van je vakken zelf kiezen. Dus als jij en een medestudent 
dezelfde opleiding doen, kan de inhoud van jullie opleiding toch heel anders zijn. En ook 
al krijgen jullie hetzelfde diploma, het niveau van jullie diploma kan dus verschillen. 

• Alle bachelors duren in principe 4 jaar. Let daarom op: voor een wo-bachelor wordt in 
Nederland maximaal 3 jaar studiefinanciering omgezet in een gift. In de Verenigde 
Staten is dat hetzelfde, ook al duurt de opleiding langer. Je moet bij een Amerikaanse 
bachelor met vooral wo-vakken waarschijnlijk het laatste jaar van de studiefinanciering 
terugbetalen. Zie Gift of terugbetalen. 

 
2. Zijn de Amerikaanse onderwijsinstelling en opleiding 

geaccrediteerd? 
Om studiefinanciering voor een Amerikaanse opleiding te krijgen, moeten de 
onderwijsinstelling en soms ook de opleiding in de VS geaccrediteerd zijn. We beschrijven 
hieronder hoe je dat controleert: 
 
• Accreditatie van de onderwijsinstelling controleren 
• Accreditatie van de opleiding controleren 
 

https://www.nuffic.nl/onderwijssystemen/nederland/hoger-onderwijs
https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/gift-of-terugbetalen.jsp#:%7E:text=Uw%20basisbeurs%2C%20aanvullende%20beurs%20en%20reisproduct%20zijn%20een%20prestatiebeurs.,voor%20mbo%203%20of%204.
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Accreditatie van de onderwijsinstelling controleren 
De onderwijsinstelling moet geaccrediteerd zijn door 1 van de 7 regionale accrediterende 
organisaties. Je controleert dat op deze manier: 
 
• Ga naar de website van de CHEA. 
• Typ bij ‘Institution’ de naam van de onderwijsinstelling.  
• Klik onder ‘Accreditor Type’ op ‘All Types’ en kies daarna ‘Regional Accrediting 

Organizations’.  
• Klik op ‘Search’.  
• Je krijgt nu een overzicht van de zoekresultaten.  

o Staat de onderwijsinstelling erbij? Dan is de onderwijsinstelling geaccrediteerd 
door 1 van de 7 regionale accrediterende organisaties. Ga nu naar Accreditatie 
van de opleiding controleren.  

o Staat de onderwijsinstelling er niet bij? Dan is de onderwijsinstelling niet 
geaccrediteerd door 1 van de 7 regionale accrediterende organisaties. Je kunt 
geen studiefinanciering krijgen voor opleidingen van deze onderwijsinstelling. 

 
Accreditatie van de opleiding controleren 
Soms moet je ook voor de opleiding de accreditatie controleren. Dit is bijvoorbeeld het geval 
voor opleidingen in bedrijfskundige, technische (engineering) en(para)medische 
studierichtingen. Wil jij een opleiding in 1 van deze studierichtingen gaan volgen? Controleer 
dan het volgende: 
 
• Zoek eerst op of de onderwijsinstelling door 1 van de 7 regionale accrediterende 

organisaties is geaccrediteerd. Bij Accreditatie van de onderwijsinstelling controleren 
leggen we uit hoe je dat doet.  

• Klik vervolgens in de zoekresultaten op de naam van de onderwijsinstelling. 
• Kijk onder ‘Accredited Programs’ of je opleiding erbij staat en welke organisatie er achter 

‘accredited by’ staat.   
• Controleer of deze organisatie in het CHEA-overzicht onder ‘programmic accrediting 

organizations’ staat. Let op: achter de organisatie moet een bolletje staan onder de 
kolom ‘CHEA Recognition Status’.  

o Is dit het geval? Dan is de opleiding geaccrediteerd.  
o Is dit niet zo? Dan is de opleiding misschien niet geaccrediteerd. Je kunt er dan 

waarschijnlijk geen studiefinanciering voor krijgen. 
 
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 Amerikaanse 
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 de VS 
• Bachelors in de VS 
• Masters in de VS 
 
Associate degrees in de VS 
Alle soorten hogeronderwijsinstellingen kunnen opleidingen voor associate degrees (AD) 
aanbieden. Het niveau van AD-opleidingen kan flink verschillen.  

 

https://www.chea.org/search-institutions
https://www.chea.org/chea-and-usde-recognized-accrediting-organizations
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• Duur: 2 jaar. 
• Inhoud: over het algemeen zijn er 2 soorten AD-opleidingen:  

o terminal of vocational programs: dit zijn opleidingen op mbo-niveau. Dit is dus 
geen hoger onderwijs. 

o transfer programs: deze opleidingen bereiden studenten voor op instroom in het 
2e of 3e jaar van een bacheloropleiding. De inhoud van deze opleiding kan 
beroepsgericht (hbo) of algemeen vormend zijn. 

• Functie van het diploma: werk (terminal/vocational program) of toegang tot het 2e of 3e 
jaar van een bacheloropleiding (transfer program).  

• Diploma: Associate’s degree. Vaak staat erbij of het om een arts- of een science-
opleiding gaat:  

o Associate in Applied Arts (AAA) 
o Associate in Applied Science (AAS) 
o Associate in Arts (AA) 
o Associate in Science (AS) 

 
We vergelijken een associate’s degree van een terminal of vocational program met een 
mbo-diploma niveau 4. 
 
We vergelijken een associate’s degree van een transfer program met een associate degree 
of met een vwo-diploma. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.  
 
Let op:  
• Voor studiefinanciering is het belangrijk dat je een transfer program kiest met 

hbo-vakken.  
• Controleer of je opleiding voldoet aan alle eisen voor een associate degree:  

o Het is een undergraduate-opleiding. 
o Het is een hbo-opleiding. 
o Studenten krijgen een diploma aan het einde van de opleiding.  
o We kunnen het diploma vergelijken met minimaal 2 jaar hbo. 

• De onderwijsinstellingen publiceren op hun websites vaak ‘study guides’ met 
Informatie over de inhoud en het doel van de opleiding.  

 
Bachelors in de VS 
(Four-year) colleges en universiteiten bieden bacheloropleidingen aan. Op de websites van 
Amerikaanse onderwijsinstellingen staan bacheloropleidingen bij ‘undergraduate’.  
 
• Duur: meestal 4 jaar. 
• Inhoud: meestal inleidende vakken van verschillende studierichtingen (liberal arts), 

keuzevakken, vaak vanaf het 2e jaar een hoofdvak (major) en soms een bijvak (minor). In 
het 4e jaar eventueel het vak research methodology en een research project (heel soms 
een bachelor’s thesis), soms een stage die vaak niet langer is dan enkele maanden. 

• Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen of werk. 
• Diploma: Bachelor’s degree: meestal Bachelor of Arts (BA) of Bachelor of Science (BS). 

 
We vergelijken een bachelor’s degree meestal met een hbo- of wo-bachelor. Dit hangt af 
van de inhoud en/of het doel van de opleiding. 
 
Masters in de VS 
Op de websites van Amerikaanse onderwijsinstellingen vind je het aanbod 
masteropleidingen bij ‘graduate’. Vooral universiteiten bieden masteropleidingen aan. 
 
• Duur: meestal 1-3 jaar; 2-3 jaar bij een professional masteropleiding. 
• Inhoud: er zijn 2 soorten opleidingen: 
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o een hbo-opleiding (professional): de nadruk ligt hierbij op het uitoefenen van een 
beroep (op hoog niveau), soms een thesis en/of comprehensive examinations. 

o een wo-opleiding (research): een scriptie (thesis) of capstone project (vaak case 
studies of program evaluations).  

• Toelatingseisen: in ieder geval een bachelor plus extra eisen, bijvoorbeeld bepaalde 
cijfers, inhoudelijke voorbereiding en toelatingsexamens (GRE/GMAT/LSAT/MCAT). 

• Functie van het diploma: werk of toegang tot een promotietraject (PhD). 
• Diploma: Master’s degree, zoals: 

o Master of Arts (MA) 
o Master of Business Administration (MBA) 
o Master of Public Health 
o Master of Science (MS) 
o Master of Social Work 

 
We vergelijken een master’s degree met een hbo- of wo master. Dit hangt af van de inhoud 
en het doel van de opleiding. 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Studiefinanciering voor een opleiding in de Verenigde Staten
	1. Wat is het verschil met een Nederlandse opleiding?
	2. Zijn de Amerikaanse onderwijsinstelling en opleiding geaccrediteerd?
	Accreditatie van de onderwijsinstelling controleren
	Accreditatie van de opleiding controleren

	3. Bereik je het niveau van een Nederlandse associate degree, bachelor of master?
	Associate degrees in de VS
	Bachelors in de VS
	Masters in de VS



