Studiefinanciering voor een opleiding in Zweden
Wil je studiefinanciering aanvragen voor een opleiding in Zweden? 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 Zweedse 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 Zweden is dat anders:
•

•

Er zijn in Zweden 3 soorten hogeronderwijsinstellingen:
o universiteiten (universitet)
o university colleges (högskolan)
o instituten (institutet)
Je kunt beide soorten onderwijs, hbo en wo, tegenkomen binnen dezelfde
hogeronderwijsinstelling en zelfs binnen dezelfde opleiding. Dus als jij een opleiding aan
een Zweedse 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?

Om studiefinanciering te krijgen, moet je aan het einde van de Zweedse opleiding het
niveau van een Nederlandse associate degree, bachelor of master hebben. Alleen voor die
diploma’s kun je studiefinanciering krijgen in Nederland.
Gebruik de volgende informatie bij het controleren van het niveau van je opleiding:
•
•
•

Associate degrees in Zweden
Bachelors in Zweden
Masters in Zweden

Associate degrees in Zweden

In Zweden heet de associate degree ‘Högskoleexamen’. Alle hogeronderwijsinstellingen
kunnen Högskoleexamen-opleidingen aanbieden. De onderwijsinstellingen vermelden hun
Högskoleexamen-aanbod bij ‘undergraduate’ of ‘grundnivå’.
•
•
•
•

Duur: meestal 2 jaar (120 ECTS/högskolepoäng).
Inhoud: hbo-vakken.
Functie van het diploma: werk of toegang tot het 3e jaar van een bacheloropleiding.
Diploma: Högskoleexamen.

We vergelijken het Högskoleexamen met een associate degree als de opleiding bestaat uit
120 ECTS/högskolepoäng.

Bachelors in Zweden

Alle soorten hogeronderonderwijsinstellingen kunnen bacheloropleidingen aanbieden. De
onderwijsinstellingen vermelden hun bacheloraanbod bij ‘undergraduate’ of ‘grundnivå’. Er
zijn 2 soorten bachelors:
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•
•

Kandidatexamen (bachelor’s degree)
Yrkesexamen (professional degree)

Kandidatexamen (bachelor’s degree)
Er bestaan Kandidatexamen-opleidingen in verschillende studierichtingen, zoals kunst,
geschiedenis of bedrijfskunde. Het kunnen hbo- of wo-opleidingen zijn.
•
•
•
•

Duur: minimaal 3 jaar (180 ECTS/högskolepoäng).
Inhoud: hbo- of wo-vakken.
Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen of werk.
Diploma: studierichting + Kandidatexamen, bijvoorbeeld Filosofie Kandidatexamen of
Ekonomie Kandidatexamen.

We vergelijken een Kandidatexamen met een hbo- of wo-bachelor. Dit hangt af van de
inhoud van de opleiding.

Masters in Zweden

Je vindt masteropleidingen bij alle soorten hogeronderonderwijsinstellingen. De
onderwijsinstellingen vermelden hun masteraanbod bij ‘graduate’ of ‘avancerad nivå’. Er zijn
2 soorten masters in Zweden:
•
•
•

Magisterexamen
Masterexamen
Yrkesexamen (professional degree)

Magisterexamen
De opleiding voor een Magisterexamen duurt 1 jaar.
•
•
•
•

Duur: 1 jaar (60 ECTS/högskolepoäng).
Inhoud: hbo of wo.
Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD) of werk.
Diploma: studierichting + magisterexamen, zoals Ekonomie magisterexamen of Filosofie
magisterexamen.

We vergelijken een Magisterexamen met een hbo- of wo-master. Dit hangt af van de inhoud
van de opleiding.
Masterexamen
De opleiding voor een Masterexamen duurt 2 jaar.
•
•
•
•

Duur: 2 jaar (120 ECTS/högskolepoäng).
Inhoud: hbo- of wo-vakken.
Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD) of werk.
Diploma: studierichting + masterexamen, zoals Filosofie masterexamen of Teknologie
masterexamen.

We vergelijken een Masterexamen met een hbo- of wo-master. Dit hangt af van de inhoud
van de opleiding.
Yrkesexamen (professional degree)
Yrkesexamen-opleidingen zijn gericht op een specifiek beroep, bijvoorbeeld tandarts,
bouwkundige of sociaal werker. Er zijn in totaal 48 studierichtingen. Meestal is het 1 lange
opleiding van 5 jaar, waarin de bachelor- en masteropleiding gecombineerd worden.
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•
•
•
•

Duur: meestal 5 jaar (300 ECTS/högskolepoäng).
Inhoud: hbo- of wo-vakken.
Functie van het diploma: toegang tot het beroep van de opleiding.
Diploma: beroep + examen, bijvoorbeeld Tandteknikerexamen (tandartsexamen),
Högskoleingenjörsexamen (bouwkundige-examen) of Socionomexamen (examen sociaal
werker).

We vergelijken een Yrkesexamen (professional degree) meestal met een hbo- of wo-master.
Dit hangt af van het aantal ECTS en de inhoud van de opleiding.
Let op: bij sommige studierichtingen moeten studenten de bachelorfase (first cycle) en
masterfase (second cycle) wel afzonderlijk volgen. Als studenten alleen de bachelorfase
hebben afgerond, dan hebben ze het niveau van een hbo- of wo-bachelor bereikt.

3. Is de Zweedse onderwijsinstelling erkend?

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

Ga naar de website van de Swedish Council for Higher Education.
Staat de onderwijsinstelling erbij? Dan is deze erkend.
Staat de onderwijsinstelling er niet bij? Dan is deze niet erkend. Je kunt geen
studiefinanciering krijgen voor opleidingen van deze onderwijsinstelling.
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