Studiefinanciering voor een opleiding in Schotland
Wil je studiefinanciering aanvragen voor een opleiding in Schotland? 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 Schotse opleiding erkend?
Let op: wil je een opleiding volgen in Engeland, Wales of Noord-Ierland? Sluit dan dit
document en open ‘VK (Engeland, Wales of Noord-Ierland) en studiefinanciering’.

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 Nederland duren hbo-bachelors officieel altijd 4 jaar en wo-bachelors 3 jaar.
In het Verenigd Koninkrijk is dat anders:
•

•
•

Er zijn meer verschillende hogeronderwijsinstellingen in Schotland. We kunnen ze wel
globaal in 2 soorten indelen:
o universiteiten;
o niet-universitaire instellingen, zoals colleges, institutes, schools en academies.
Een hogeronderwijsinstelling kan hbo en wo aanbieden. Dus als jij een opleiding aan een
Schotse universiteit gaat doen, dan kan dat een hbo- of wo-opleiding zijn.
Hbo-bachelors en wo-bachelors duren 3 of 4 jaar. Let daarom op: voor een wo-bachelor
wordt in Nederland maximaal 3 jaar studiefinanciering omgezet in een gift. In Schotland is
dat hetzelfde, ook al duurt de opleiding een jaar langer. Dus als je een Schotse 4-jarige
wo-bachelor volgt, moet je het laatste jaar studiefinanciering waarschijnlijk terugbetalen.
Zie Gift of terugbetalen.

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 Schotse 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 Schotland
Bachelors in Schotland
Masters in Schotland

Associate degrees in Schotland

In Schotland bestaat geen diploma met de naam ‘associate degree’. Soms kunnen we een
diploma wel vergelijken met een associate degree We bekijken dat per diploma. De
opleiding moet aan deze eisen voldoen:
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•
•
•
•

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

Een diploma dat meestal aan deze eisen voldoet is het Higher National Diploma
(HND).
Higher National Diploma (HND)
Opleidingen voor een HND vind je bij universiteiten, maar ook bij andere instellingen voor
hoger onderwijs (higher education colleges).
•
•
•
•

Duur: 2 jaar (240 Schotse credits).
Inhoud: meestal hbo, soms wo.
Functie van het diploma: werk of toegang tot het 2e of 3e jaar van een opleiding voor
een ordinary bachelor’s degree.
Diploma: Higher National Diploma (HND).

Wij vergelijken het Higher National Diploma meestal met 2 jaar hbo.
Let op: controleer of de HND-opleiding voldoet aan alle eisen voor een associate degree die
wij noemen bij Associate degrees in Schotland. Let bijvoorbeeld op dat je een hbo-richting
kiest, niet een wo-richting. Anders loop je het risico dat je geen studiefinanciering kunt krijgen.

Bachelors in Schotland

Op de websites van Schotse onderwijsinstellingen staan de bacheloropleidingen bij
‘undergraduate’. Wat verwarrend kan zijn, is dat je daar ook informatie kunt vinden over
opleidingen voor een Master of Arts degree of een Master of Arts (Honours) degree. Dit zijn
geen opleidingen op masterniveau, ook al lijkt dat door de diplomanaam wel zo. We
beschrijven hieronder de diploma’s die je kunt behalen via Schotse undergraduateopleidingen:
•
•
•
•

Bachelor’s degree
Master of Arts degree
Bachelor (Honours) degree
Master of Arts (Honours) degree

Bachelor’s degree
Sommige Schotse universiteiten, zoals de University of Dundee, bieden 3-jarige
bacheloropleidingen aan. Ze noemen bachelors van deze opleidingen een ‘ordinary
bachelor’ om het verschil aan te duiden met de honours bachelor.
•
•
•
•

Duur: 3 jaar (360 Schotse credits).
Inhoud: hbo of wo. Onderwijs (coursework), geen scriptie.
Functie van het diploma: werk. Studenten krijgen met dit diploma meestal geen toegang
tot masteropleidingen.
Diploma: er zijn verschillende diplomanamen mogelijk, zoals Bachelor of
Science en Bachelor of Arts. Op het diploma staan soms de woorden ‘designated
degree’.

We vergelijken de Bachelor’s degree met 3 jaar hbo of 2 jaar wo. Dit hangt af van de inhoud
van de opleiding.
Let op: omdat dit diploma niet het niveau van een bachelor heeft, kun je er geen of maar
voor een deel studiefinanciering voor krijgen:
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•
•

Als je een hbo-studierichting kiest, kun je er hooguit 2 jaar studiefinanciering voor krijgen.
Als je een wo-studierichting kiest, kun je waarschijnlijk geen studiefinanciering krijgen.

Master of Arts degree
Om historische redenen kunnen studenten na sommige undergraduate-opleidingen
een Master of Arts degree (MA) behalen aan de 4 traditionele universiteiten (Aberdeen, St
Andrews, Edinburgh en Glasgow) en aan de University of Dundee en de Heriot-Watt
University. Dit is dus niet een opleiding op masterniveau, ook al lijkt dat door de diplomanaam
wel zo.
•
•
•
•

Duur: 3 jaar (360 Schotse credits).
Inhoud: hbo of wo. Onderwijs (coursework), geen scriptie.
Functie van het diploma: werk. Studenten krijgen met dit diploma meestal geen toegang
tot masteropleidingen.
Diploma: Master of Arts degree.

We vergelijken de Master of Arts degree met 3 jaar hbo of met 2 jaar wo. Dit hangt af van de
inhoud van de opleiding.
Let op: omdat dit diploma niet het niveau van een bachelor heeft, kun je er geen of maar
voor een deel studiefinanciering voor krijgen:
•
•

Als je een hbo-studierichting kiest, kun je er hooguit 2 jaar studiefinanciering voor krijgen.
Als je een wo-studierichting kiest, kun je waarschijnlijk geen studiefinanciering krijgen.

Bachelor (Honours) degree
• Duur: 4 jaar (480 Schotse credits).
• Inhoud: hbo of wo. Onderwijs (coursework) en een scriptie of project.
• Functie van het diploma: toegang tot een masteropleiding of werk.
• Diploma: er zijn verschillende diplomanamen mogelijk, zoals Bachelor of
Arts (Honours) degree en Bachelor of Science (Honours) degree.
We vergelijken de Bachelor (Honours) degree met een hbo- of wo-bachelor. Dit hangt af van
de inhoud van de opleiding.
Master of Arts (Honours) degree
Om historische redenen kunnen studenten na sommige undergraduate-opleidingen
een Master of Arts (Honours) degree behalen aan de 4 traditionele universiteiten (Aberdeen,
St Andrews, Edinburgh en Glasgow) en aan de University of Dundee en de Heriot-Watt
University. Dit is dus niet een opleiding op masterniveau, ook al lijkt dat door de diplomanaam
wel zo.
•
•
•
•

Duur: 4 jaar (480 Schotse credits).
Inhoud: hbo- of wo. Onderwijs (coursework) en een scriptie of project.
Functie van het diploma: toegang tot een masteropleiding of werk.
Diploma: Master of Arts (Honours) degree.

We vergelijken de Master of Arts (Honours) degree met een hbo- of wo-bachelor. Dit hangt af
van de inhoud van de opleiding.

Masters in Schotland

Op de websites van Schotse onderwijsinstellingen staan de masteropleidingen bij
‘postgraduate’. Er zijn 2 soorten masters:
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•
•

Master’s degree
Master of Philosophy (MPhil)

Master’s degree

Opleidingen voor master’s degrees kunnen zowel hbo of wo zijn. Schotse
onderwijsinstellingen noemen deze opleidingen op hun website ‘taught masters’. ‘Taught’
betekent dat studenten tijdens de opleiding vooral onderwijs volgen (coursework) en vaak
minder aandacht besteden aan wetenschappelijk onderzoek.
•
•
•
•
•
•

Duur: meestal 1 jaar.
Studielast: 180 CATS.
Inhoud: hbo of wo. Studenten volgen onderwijs (120 CATS) en schrijven een scriptie van
ongeveer 8.000-15.000 woorden (60 CATS).
Toelatingseisen: een Bachelor (Honours) degree , vaak met bepaalde cijfers. Daarnaast
kunnen universiteiten nog extra eisen stellen.
Functie van het diploma: werk.
Diploma: er zijn veel diplomanamen mogelijk, zoals Master of Letters (MLitt), Master of
Science (MSc), Master of Engineering (MEng), Master of Physics (MPhys).

We vergelijken een Master’s degree met een hbo- of wo-master. Dit hangt af van de inhoud
van de opleiding.
Master's degree na een geïntegreerde masteropleiding
Schotse onderwijsinstellingen bieden ook geïntegreerde masteropleidingen (integrated
masters) van 5 jaar aan. Deze opleidingen bestaan eigenlijk uit een combinatie van een
bachelor en master. Aan het einde ontvangen studenten alleen een Master’s degree,
bijvoorbeeld de Master of Engineering (MEng). Deze master’s degrees hebben hetzelfde
niveau als de ‘gewone’ mastergraad.

Master of Philosophy (MPhil)

De Master of Philosophy (MPhil) is ook een onderzoeksmaster, maar op een hoger niveau dan
een master’s degree. Het niveau is meestal ook iets hoger dan bij een Master of
Research (MRes). De aanduiding philosophy betekent niet dat de opleiding bij de
studierichting filosofie hoort, maar dat de opleiding is gebaseerd op het doen van
onderzoek. MPhil-opleidingen kunnen in elke studierichting voorkomen.
•
•
•
•
•

Duur: meestal 2 jaar, maar opleidingen van 9 maanden of 1 jaar komen ook voor.
Studielast: geen CATS/credits, want geen onderwijs (coursework), behalve bij de
universiteit van Cambridge.
Inhoud: wo. studenten volgen onderzoekstraining en schrijven een scriptie van 40.00070.000 woorden.
Toelatingseisen: als standaardeis geldt een master's degree (MA/MSc) in een relevante
richting, maar bij voorkeur een MA/MSc by research.
Diploma: Master of Philosophy (MPhil).

We vergelijken een Master of Philosophy met een wo-master (research master).

3. Is de Schotse opleiding erkend?

Om studiefinanciering ervoor te krijgen, moet de opleiding in Schotland erkend zijn. We
beschrijven hieronder per diploma hoe je de erkenning van de opleiding kunt controleren:
•
•

HND: erkenning controleren
Bachelor en master: erkenning controleren
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HND: erkenning controleren

•
•
•
•

Open de HN Catalogue.
Klik op het 3e tabblad: ‘III) HNDs’.
Staat je opleiding in dit overzicht? Dan is deze erkend.
Staat de opleiding er niet bij? Dan is deze niet erkend. Je kunt er geen studiefinanciering
voor krijgen.

Bachelors en masters: erkenning controleren
•
•
•
•
•

Ga naar de SCQF Database.
Vul bij ‘Owner of qualification/programme’ de naam van de Schotse onderwijsinstelling in
en klik op ‘Search’.
Je krijgt nu een lijst van alle opleidingen die deze onderwijsinstelling aanbiedt.
Staat de opleiding erbij? Dan is deze erkend.
Staat de opleiding er niet bij? Dan is deze niet erkend. Je kunt er dan geen
studiefinanciering voor krijgen.
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