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Studiefinanciering voor een opleiding in Duitsland 
 
Wil je studiefinanciering aanvragen voor een opleiding in Duitsland? 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 Duitse 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. 
 
Dat is in Duitsland ook zo met Fachhochschulen voor het hbo en vooral Universitäten voor het 
wo.  Maar er zijn ook wat verschillen en aandachtspunten:  
 
• Wo wordt vooral aangeboden door Universitäten, maar ook door andere instellingen. Dit 

zijn alle wo-instellingen: 
o Universitäten 
o Technische Universitäten 
o Technische Hochschulen 
o Wissenschaftliche Hochschulen, zoals: 

 Erziehungswissenschaftliche Hochschulen 
 Kunst- en Musikhochschulen 
 Medizinische Hochschulen 
 Pädagogische Hochschulen 
 Philosophisch-Theologische Hochschulen 

• Kunst- en muziekopleidingen vallen in Duitsland onder wo. In Nederland is dat vooral hbo. 
Wil jij een kunst- of muziekopleiding volgen in Duitsland? We bekijken per opleiding of we 
het met hbo of wo kunnen vergelijken.  

• Studenten kunnen nog steeds opleidingen doen voor diploma’s die stammen uit de tijd 
dat er nog geen bachelors en masters in Duitsland bestonden. Die diploma’s hebben een 
andere naam, zoals Diplom of Magister. 

• Bij Fachhochschulen, de onderwijsinstellingen voor hbo, moet je extra opletten: je kunt 
vaak aan de naam niet zien of het een Fachhochschule is. Meestal staat er alleen 
Hochschule en die kun je dus verwarren met de Hochschulen die alleen wo aanbieden 
(zie de opsomming hierboven). Op de website Hochschulkompass vind je een overzicht 
van Fachhochschulen. 

 
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 Duitse 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 Duitsland 
• Bachelors in Duitsland 
• Masters in Duitsland 

https://www.nuffic.nl/onderwijssystemen/nederland/hoger-onderwijs
https://www.hochschulkompass.de/hochschulen/hochschulsuche.html?tx_szhrksearch_pi1%5Bsearch%5D=1&tx_szhrksearch_pi1%5BQUICK%5D=1&tx_szhrksearch_pi1%5Bname%5D=&tx_szhrksearch_pi1%5Bhstype%5D%5B2%5D=1&tx_szhrksearch_pi1%5Btraegerschaft%5D=
https://www.hochschulkompass.de/hochschulen/hochschulsuche.html?tx_szhrksearch_pi1%5Bsearch%5D=1&tx_szhrksearch_pi1%5BQUICK%5D=1&tx_szhrksearch_pi1%5Bname%5D=&tx_szhrksearch_pi1%5Bhstype%5D%5B2%5D=1&tx_szhrksearch_pi1%5Btraegerschaft%5D=
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Associate degrees in Duitsland 
In Duitsland bestaat geen diploma met de naam ‘associate degree’.  

 
Bachelors in Duitsland 
In Duitsland zijn er verschillende soorten bachelors: 
 
• Wil je een wo-bachelor behalen? 

o Ga dan naar Bachelor van een wo-instelling 
• Wil je een hbo-bachelor behalen? Ga dan naar: 

o Bachelor van een Fachhochschule 
o Diplom van een Fachhochschule 

 
Bachelor van een wo-instelling 
Universiteiten (Universitäten) en andere wo-instellingen bieden wo-bacheloropleidingen aan. 
Je vindt een opsomming van alle wo-instellingen bij Wat is het verschil met een Nederlandse 
opleiding? 
 
• Duur: meestal 3 jaar (180 ECTS).  
• Inhoud: wo-vakken, vaak met een scriptie. 
• Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen. 
• Diploma: Bachelor, zoals: 

o Bachelor of Arts 
o Bachelor of Engineering 
o Bachelor of Laws 
o Bachelor of Science 
Soms wordt de Latijnse term gebruikt, bijvoorbeeld: Baccalaureus Artium in plaats 
van Bachelor of Arts.   

 
We vergelijken een Bachelor van een wo-instelling met een wo-bachelor. 
 
Bachelor van een Fachhochschule 
Fachhochschulen bieden hbo-bacheloropleidingen aan. In het Engels heten deze 
instellingen universities of applied sciences. Aan het einde van de opleiding krijg je meestal 
een Bachelor. 
 
• Duur: meestal 3 jaar (180 ECTS) of 3½ jaar (210 ECTS).  
• Inhoud: hbo-vakken, vaak met een scriptie of project. 
• Functie van het diploma: werk en toegang tot masteropleidingen van Fachhochschulen. 
• Diploma: Bachelor, zoals: 

o Bachelor of Arts 
o Bachelor of Business Administration 
o Bachelor of Engineering 
o Bachelor of Science  

 
We vergelijken een Bachelor van een Fachhochschule met een hbo-bachelor. 
 
Diplom van een Fachhochschule 
Na sommige bacheloropleidingen van Fachhochschulen krijg je geen bachelor, maar een 
Diplom of Diplom FH. Dit diploma heeft hetzelfde niveau als de bachelor van een 
Fachhochschule. De diplomanaam ‘Diplom’ of ‘Diplom FH’ stamt nog uit de tijd dat er geen 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/da7467e6-8450-11e5-b8b7-01aa75ed71a1
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bachelors bestonden in Duitsland. Bij een paar onderwijsinstellingen bestaan opleidingen 
voor deze ‘oude’ diploma’s nog, naast de bachelors. 
 
• Duur: 3½ tot 4 jaar. 
• Inhoud: hbo-vakken. Meestal 1½ tot 2 jaar basisstudie (Grundstudium) en 1½ tot 2 jaar 

verdieping (Hauptstudium). Studenten sluiten de opleiding meestal af met een examen 
en een scriptie. 

• Functie van het diploma: werk en toegang tot masteropleidingen van Fachhochschulen. 
• Diploma: Diplom of Diplom FH. ‘FH’ staat voor Fachhochschule.  
 

We vergelijken een Diplom van een Fachhochschule met een hbo-bachelor. 
 

 
Masters in Duitsland 
Er zijn verschillende soorten masters in Duitsland: 
 
• Wil je een wo-master behalen? Kijk dan bij:  

o Master van een wo-instelling 
o Magister/Diplom van een wo-instelling 

• Wil je een hbo-master behalen? Kijk dan bij:  
o Master van een Fachhochschule 

 
Master van een wo-instelling 
Universiteiten (Universitäten) en andere wo-instellingen bieden wo-masteropleidingen aan. Je 
vindt een opsomming van alle wo-instellingen bij Wat is het verschil met een Nederlandse 
opleiding? Aan het einde van de masteropleiding krijg je meestal een Master.  
 
• Duur: 1(60 ECTS), 1½ (90 ECTS) of 2 jaar (120 ECTS). 
• Inhoud: wo-vakken met een scriptie. 
• Toelatingseisen: een bachelor van een wo-instelling. 
• Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD) of werk. 
• Diploma: Master, zoals: 

o Master of Arts 
o Master of Engineering 
o Master of Laws 
o Master of Science 
Soms wordt de Latijnse term gebruikt, bijvoorbeeld: Magister Artium in plaats van 
Master of Arts. 

 

We vergelijken een Master van een wo-instelling met een wo-master.  
 

 
Magister/Diplom van een wo-instelling 
Studenten krijgen soms een Magister of een Diplom na een wo-masteropleiding. Deze 
diploma’s stammen uit de tijd dat er nog geen bachelors en masters in Duitsland bestonden. 
Bij een paar onderwijsinstellingen bestaan opleidingen voor deze ‘oude’ diploma’s nog, 
naast de opleidingen voor een master. 
 
• Duur: meestal 4 ½ jaar.  
• Inhoud: wo-vakken. Meestal 2 jaar basisstudie (Grundstudium), 2 jaar verdieping 

(Hauptstudium) en een half jaar stage en/of voorbereidingstijd voor het eindexamen.  
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o Een Magister-opleiding is vaak in de richting geesteswetenschappen 
(bijvoorbeeld geschiedenis of een taal) of sociale wetenschappen (bijvoorbeeld 
psychologie of sociologie). Meestal zijn er 1 hoofdvak en 2 bijvakken of er zijn 2 
hoofdvakken.  

o Een Diplom-opleiding is vaak in de richting natuurwetenschappen (zoals 
natuurkunde of scheikunde) of technologie (zoals civiele techniek of 
computertechnologie). Studenten volgen vakken voor 1 hoofdvak.  

• Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD) of werk. 
• Diploma: Magister of Diplom.  
 
We vergelijken een Magister met een wo-master. 
 
We vergelijken een Diplom van een wo-instelling met een wo-master. 
 
Master van een Fachhochschule 
Fachhochschulen bieden hbo-masteropleidingen aan. In het Engels heten deze instellingen 
universities of applied sciences. 
 
• Duur: 1 (60 ECTS), 1½ (90 ECTS) of 2 jaar (120 ECTS). 
• Inhoud: hbo-vakken, vaak met een scriptie of project. 
• Toelatingseisen: een Bachelor. 
• Functie van het diploma: werk.  
• Diploma: Master, zoals: 

o Master of Architecture 
o Master of Arts 
o Master of Business Administration 
o Master of Engineering 
o Master of Science 

 
We vergelijken een Master van een Fachhochschule met een hbo-master. 
 
3. Is de Duitse opleiding geaccrediteerd? 
Om studiefinanciering ervoor te krijgen, moet de opleiding in Duitsland geaccrediteerd zijn. 
Je kunt dat op de volgende manier controleren: 
 
• Ga naar de Hochschulkompass-website. 
• Typ de naam van de Duitse hogeronderwijsinstelling in bij ‘Suchen Sie hier nach 

Hochschulen’ en druk op ‘enter’.  
• Staat de onderwijsinstelling tussen de zoekresultaten? 

o Klik onder de naam van de onderwijsinstelling op ‘Mehr erfahren’.  
o Klik dan op ‘Studiengänge’.  

 Wil je een bacheloropleiding opzoeken? Klik dan op ‘grundständige 
Studienangebote’.  

 Wil je een masteropleiding opzoeken? Klik dan op ‘weiterführende 
Studienangebote’.   

 Wil je een overzicht van alle opleidingen zien? Klik dan op ‘komplettes 
Studienangebot’.  

o Staat je opleiding erbij? Dan is de opleiding geaccrediteerd. 
o Staat je opleiding er niet bij? Dan is de opleiding niet geaccrediteerd. Je kunt er 

geen studiefinanciering voor krijgen. 

https://www.hochschulkompass.de/hochschulen/hochschulsuche.html
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• Staat de onderwijsinstelling niet tussen de zoekresultaten? Dan zijn opleidingen van deze 
onderwijsinstelling niet geaccrediteerd. Je kunt er geen studiefinanciering voor krijgen.  
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