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De Nuffic adviseert de Dienst Uitvoering Onderwijs over de waardering van de meeneembare 
studiefinanciering. De Nuffic kijkt of de buitenlandse opleiding met een afgeronde Nederlandse hoger 
onderwijs opleiding kan worden vergeleken. Indien dit het geval is, ontvang je voor de buitenlandse 
opleiding dezelfde studiefinanciering als je zou krijgen voor deze studie in Nederland. 
Bij de beoordeling van de buitenlandse opleidingen hanteert de Nuffic de volgende criteria: 
 
Accreditatie 
In eerste instantie zal de Nuffic nagaan of de buitenlandse opleiding officieel is erkend in het 
desbetreffende land (meestal van overheidswege). Om daadwerkelijk in aanmerking te komen voor 
studiefinanciering wordt vervolgens het eindniveau van de buitenlandse opleiding vergeleken met dat 
van een Nederlandse opleiding. 
 
Erkenning van de instelling en/of de opleiding 
Wanneer is een instelling/opleiding erkend? 
1. Om vast te stellen of een opleiding is erkend wordt uitgegaan van het nationale systeem van 
accreditatie. Dit wil zeggen dat in een land met accreditatie op programma-niveau het te 
volgen programma geaccrediteerd dient te zijn, terwijl in een land met instellingsaccreditatie 
alleen de instelling geaccrediteerd moet zijn. 
2. Als de instelling/opleiding niet is erkend door een eigen accreditatie-orgaan, maar wel door een 
buitenlands accreditatie-orgaan dat namens een overheid optreedt (en de erkenning gekoppeld is aan 
een nationaal onderwijssysteem) kan er (onder bepaalde voorwaarden) worden gesteld dat de 
instelling/opleiding erkend is. 
 
HBO of WO? 
Het uitgangspunt voor opleidingen in een “zuiver” binair onderwijssysteem (bijvoorbeeld Duitsland) is 
dat hoger beroepsonderwijs met het Nederlandse hbo wordt vergeleken en wetenschappelijk 
onderwijs met het Nederlandse wo. 
In alle overige gevallen worden onderstaande kenmerken in beschouwing genomen om te komen tot 
een bepaling van de oriëntatie. Hieronder volgt het overzicht van de primaire kenmerken (harde criteria) en 
secundaire kenmerken (aanvullende criteria) op basis waarvan wordt bepaald of een buitenlandse 
opleiding met Nederlands wo of hbo kan worden vergeleken. 
 
I. Primaire kenmerken 
 

WO 

 

HBO 

*Kennisontwikkeling door studenten vindt 
plaats in interactie tussen het onderwijs en 
het wetenschappelijk onderzoek binnen 
relevante disciplines. 

*Kennisontwikkeling door studenten vindt 
plaats via vakliteratuur, aan de 
beroepspraktijk ontleendstudiemateriaal en 
via interactie met de beroepspraktijk en of 
(toegepast) onderzoek 
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*Het programma sluit aan bij ontwikkelingen 
in de relevante wetenschappelijke 
discipline(s) door aantoonbare verbanden 
met actuele wetenschappelijke theorieën. 

*Het programma heeft aantoonbare 
verbanden met actuele ontwikkelingen in 
het vakgebied/de discipline. 

*Het programma waarborgt de 
ontwikkeling van vaardigheden op het 
gebied van wetenschappelijk onderzoek. 

*Het programma waarborgt de 
ontwikkeling van beroepsvaardigheden en 
heeft aantoonbare verbanden met de 
actuele beroepspraktijk. 

*Bij daarvoor in aanmerking komende 
opleidingen heeft het programma 
aantoonbare verbanden met de actuele 
praktijk van de relevante beroepen. 

 

Onderzoeksgericht: onderdeel methoden 
en technieken (research methods) 

Toepassingsgericht: “applied”, en relatief 
groot aandeel praktijkonderwijs 

Scriptie (bewijzen van een hypothese) Scriptie, is vaak stageverslag of opdracht 

(NB in veel bacheloropleidingen niet verplicht) 

Geen stage Stage (pedagogische/praktijk) 

Afstudeerproject (scriptie) Project 

Leidt niet op tot een bepaald beroep, 
m.u.v. opleidingen tot arts, dierenarts e.d. 

Leidt tot een bepaald beroep op 
(beroepsgericht/toepassingsgericht) 

 
*NVAO criteria 
 
II. Secundaire kenmerken 
- Aard van de studierichting 
- Toelatingseisen 
- Rechten verbonden aan de opleiding 
- Soort instelling 
- Status van de instelling 
 
Associate Degree, Bachelor of Master? 
 
Criteria voor de Associate Degree 
Het is mogelijk om buitenlandse undergraduate hoger onderwijsopleidingen, die van onvoldoende 
niveau zijn om te kunnen vergelijken met het eindniveau van een Nederlandse bacheloropleiding, te 
waarderen op het niveau van de AD. De voorwaarden hiervoor zijn: het is een beroepsgerichte 
opleiding die tot een afsluitend diploma leidt waarvan de waardering van de Nuffic op ten minste 2 
jaar hbo uitkomt.  
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Criteria voor Bachelor of Master 
 
Onderstaande criteria kunnen worden gebruikt om te bepalen of een studie vergeleken moet worden 
met een Nederlandse bachelor of master: 
 

Bachelor  Master 

Initiële opleiding Vervolg op initiële opleiding 

Geeft recht op toelating tot post-initiële 
opleidingen maar meestal niet tot de 
promotie 

Toelating tot de promotie 

 (zware) scriptie/project 

  
NB: In sommige landen bestaan initiële masteropleidingen van 4 of 5 jaar. Per geval moet worden 
bekeken of die in Nederland vergelijkbaar zijn met bachelor én masteropleiding, of alleen met een 
bacheloropleiding. 


