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Studiefinanciering voor een opleiding in Canada 
 
Wil je studiefinanciering aanvragen voor een opleiding in Canada? 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 Canadese opleiding geaccrediteerd? 
 
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 Canada is dat anders:  
 
• Canada bestaat uit 10 provincies en 3 territories en die kunnen flink van elkaar verschillen 

als het gaat om onderwijs, bijvoorbeeld wat betreft de voertaal (Frans of Engels). De 
provincies en territories bepalen namelijk zelf hun onderwijsbeleid. Ze hebben daar elk 
een eigen ministerie van Onderwijs voor.  

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

• 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. 

• Hbo-bachelors en wo-bachelors kunnen 3 of 4 jaar duren. Let daarom op: voor een wo-
bachelor wordt in Nederland maximaal 3 jaar studiefinanciering omgezet in een gift. In 
Canada is dat hetzelfde, ook al duurt de opleiding 1 jaar langer. Dus als je een 
Canadese 4-jarige bachelor met vooral wo-vakken volgt, moet je het laatste jaar 
waarschijnlijk terugbetalen. Zie Gift of terugbetalen. 

 
2. Bereik je het niveau van een Nederlandse associate degree, 

bachelor of master? 
Om studiefinanciering te krijgen, moet je aan het einde van de Canadese 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 Canada 
• Bachelors in Canada 
• Masters in Canada 
 
Associate degrees in Canada 
Het niveau van Canadese associate degrees kan onderling veel verschillen. En soms kunnen 
we diploma’s met een andere naam vergelijken met een associate degree. We bekijken dat 
per geval en gebruiken daarvoor deze eisen: 

 
• Het is een undergraduate-opleiding. 
• Het is een hbo-opleiding. 

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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• Studenten krijgen een diploma aan het einde van de opleiding.  
• We kunnen het diploma vergelijken met minimaal 2 jaar hbo. 
 
Bachelors in Canada 
Op de websites van Canadese onderwijsinstellingen staan de bacheloropleidingen meestal 
bij ‘undergraduate’. Er zijn 2 soorten bachelors: 
 
• bachelors in Ontario en de Engelstalige provincies 
• bachelors in Québec 
 
Bachelors in Ontario en de Engelstalige provincies 
Studenten kunnen een bachelor behalen via een opleiding aan een college of university.  
 
• Duur: meestal 3 jaar, soms 4 jaar (honours).  
• Studielast: 90 credits (3-jarige opleiding) of 120 credits (4-jarige opleiding).  
• Inhoud: meestal algemeen vormende vakken (liberal arts), keuzevakken, 1 hoofdvak 

(major) of 2 hoofdvakken (double major) en soms een bijvak (minor). In de 4-jarige 
honours-opleiding is er meer aandacht voor specialisatie en onderzoek.  

• Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen of werk. 
• Diploma: Bachelor of Arts (B.A) of Bachelor of Science (B.Sc.). Andere diplomanamen 

komen ook voor, zoals Bachelor of Business Administration (BBA) en Bachelor of 
Engineering (B.Eng.).  

 
We vergelijken een 3-jarige Bachelor met 2 jaar wo of met een hbo-bachelor. Dit hangt af 
van de inhoud van de opleiding.  

 
We vergelijken een 4-jarige Bachelor (honours) van een college met een hbo-bachelor.  
 
We vergelijken een 4-jarige Bachelor (honours) van een university met een wo-bachelor. 
 
Bachelors in Québec 
In de provincie Québec heet de bachelor Baccalauréat of Bachelier. Universities (universités) 
bieden bacheloropleidingen aan. Net als in Ontario en de Engelstalige provincies heb je 
‘gewone’ bachelors en honours-bachelors, maar in Québec duren deze opleidingen even 
lang.   
 
• Duur: 3 jaar. 
• Studielast: 90 credits.  
• Inhoud: hbo- of wo-vakken. Honours-opleidingen bieden meer diepgang in het hoofdvak 

dan de ‘gewone’ bachelor. 
• Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen of werk.  
• Diploma: Bachelier of Baccalauréat, bijvoorbeeld: 

o Baccalauréat en Administration des Affaires 
o Baccalauréat ès Arts 
o Baccalauréat en Droit 
o Baccalauréat ès Sciences 

 
We vergelijken een Baccalauréat of Bachelier met een wo-bachelor.  
 
Masters in Canada 
Er zijn 2 soorten masters in Canada: 
 
• masters in Ontario en de Engelstalige provincies 
• masters in Québec 
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Masters in Ontario en de Engelstalige provincies 
Universities bieden masteropleidingen aan. Studenten kunnen kiezen uit beroepsgerichte 
masters (professional master) en wetenschappelijke masters (research master).  
 
• Duur: professional masters duren vaak 2 tot 3 jaar, research masters meestal 2 jaar. 
• Studielast: het aantal credits voor masters verschilt per provincie. 
• Inhoud:  

o professional master: hbo-vakken. Studenten schrijven meestal geen scriptie.    
o research master: wo-vakken. Vaak moeten studenten ook een scriptie schrijven.  

• Toelatingseisen: een bachelor + extra eisen, bijvoorbeeld een toelatingsexamen. 
• Functie van het diploma: werk of toegang tot een promotietraject (PhD). 
• Diploma: er zijn verschillende diplomanamen mogelijk: 

o Bij professional masters zie je meestal de studierichting in de diplomanaam, 
bijvoorbeeld Master of Applied Engineering of Master of Social Work.  

o Research masters heten meestal Masters of Arts of Master of Science.  
 

We vergelijken een professional master met een hbo-master.  
 
We vergelijken een research master met een wo-master.  
 
Masters in Québec 
Ook in Québec zijn er beroepsgerichte masters (maîtrise professionnelle) en 
wetenschappelijke masters (maîtrise de recherche).  
 
• Duur: meestal 1½ tot 2 jaar. 
• Studielast: 45-60 credits 
• Inhoud:  

o maîtrise professionnelle: hbo-vakken. Studenten schrijven geen scriptie.    
o maîtrise de recherche: wo-vakken. Studenten moeten ook een scriptie (mémoire) 

schrijven.  
• Toelatingseisen: een bachelor + extra eisen, bijvoorbeeld een toelatingsexamen. 
• Functie van het diploma: werk of toegang tot een promotietraject (PhD).  
• Diploma: er zijn verschillende diplomanamen mogelijk: 

o maîtrise professionnelle: Maîtrise en + studierichting. 
o maîtrise de recherche: bijvoorbeeld Maîtrise en administration des affaires (MBA),  

Maîtrise ès Arts of Maîtrise ès sciences. 
 
We vergelijken een maîtrise professionnelle met een hbo-master. 
 
We vergelijken een maîtrise de recherche met een wo-master.  
 
3. Is de Canadese opleiding geaccrediteerd? 
Om studiefinanciering voor een Canadese opleiding te krijgen, moet de opleiding in Canada 
geaccrediteerd zijn. Dat kun je op deze manier controleren:  
 
• Ga naar het register van de Canadian Information Centre for International Credentials 

(CICIC). 
• Typ de naam van de onderwijsinstelling bij ‘Name of educational institution’ en klik op 

‘Search’.  
• Staat de onderwijsinstelling niet bij de zoekresultaten? Dan zijn opleidingen van deze 

onderwijsinstelling niet geaccrediteerd. Je kunt er geen studiefinanciering voor krijgen.  

https://www.cicic.ca/868/search_the_directory_of_educational_institutions_in_canada.canada
https://www.cicic.ca/868/search_the_directory_of_educational_institutions_in_canada.canada
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• Staat de onderwijsinstelling wel tussen de zoekresultaten? Klik er dan op.   
o Scroll iets naar beneden en klik op de link die staat onder ‘Program information’. 

Die leidt je naar een overzicht van geaccrediteerde opleidingen. 
o Gaat de link naar een webpagina met het algemene studieaanbod van de 

onderwijsinstelling? Dan zijn alle opleidingen geaccrediteerd.  
o Soms gaat de link naar een overzicht of zoekfunctie van geaccrediteerde 

opleidingen (licensed of registered programs). Zoek je opleiding op.  
 Staat je opleiding erbij? Dan is deze geaccrediteerd. 
 Staat je opleiding er niet bij? Dan is deze niet geaccrediteerd. Je kunt er 

dan geen studiefinanciering voor krijgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Studiefinanciering voor een opleiding in Canada
	1. Wat is het verschil met een Nederlandse opleiding?
	2. Bereik je het niveau van een Nederlandse associate degree, bachelor of master?
	Associate degrees in Canada
	Bachelors in Canada
	Bachelors in Ontario en de Engelstalige provincies
	Bachelors in Québec

	Masters in Canada
	Masters in Ontario en de Engelstalige provincies
	Masters in Québec


	3. Is de Canadese opleiding geaccrediteerd?


