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Studiefinanciering voor een opleiding in Portugal 
 
Wil je studiefinanciering aanvragen voor een opleiding in Portugal? 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 Portugese 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. 
 
In Portugal is het hoger onderwijs ook verdeeld in 2 soorten onderwijs, maar op een andere 
manier dan in Nederland: 
 
• Het hoger onderwijs bestaat uit: 

o universitair onderwijs (ensino universitário). Dit is meestal wo, soms hbo.  
o beroepsgericht hoger onderwijs (ensino politécnico). Dit is hbo.   

• Er zijn veel verschillende hogeronderwijsinstellingen. Elke instelling biedt 1 van de 
bovengenoemde soorten onderwijs aan. Je kunt niet altijd aan de naam van instelling 
zien welke soort. Gebruik daarom deze overzichten als je dat wilt controleren: 

o instellingen voor universitair onderwijs  
o instellingen voor beroepsgericht hoger onderwijs 

• De meeste universiteiten bieden universitair onderwijs aan, maar er zijn ook universiteiten 
die alleen beroepsgericht hoger onderwijs aanbieden. Dus als jij een opleiding aan een 
Portugese 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? 

Je krijgt alleen studiefinanciering in Nederland als je aan het einde van de Portugese 
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 Portugal 
• Bachelors in Portugal 
• Masters in Portugal 
 
Associate degrees in Portugal 
In Portugal bestaat er geen diploma met de naam ‘associate degree’.  

 
Bachelors in Portugal 
Het bachelordiploma heet in Portugal licenciado, een bacheloropleiding heet licenciatura. 
Er zijn 2 soorten bachelors: 
 
• Bachelor van een instelling voor universitair onderwijs 
• Bachelor van een instelling voor beroepsgericht hoger onderwijs 
 

https://www.nuffic.nl/onderwijssystemen/nederland/hoger-onderwijs
https://www.dges.gov.pt/pt/pesquisa_cursos_instituicoes?plid=372&instituicao=&cursos=&distrito=&tipo_ensino=1&tipo_estabelecimento=&area=&tipo_curso=
https://www.dges.gov.pt/pt/pesquisa_cursos_instituicoes?plid=372&instituicao=&cursos=&distrito=&tipo_ensino=2&tipo_estabelecimento=&area=&tipo_curso=
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Bachelor van een instelling voor universitair onderwijs 
Bacheloropleidingen van instellingen voor universitair onderwijs zijn meestal wo-opleidingen. 
Maar deze instellingen bieden soms ook hbo-opleidingen aan, bijvoorbeeld in de richting 
kunst. 
 
• Duur: 3 jaar (180 ECTS). 
• Inhoud: meestal wo-vakken.  
• Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen of werk. 
• Diploma: Licenciado em. + studierichting. 

 
We vergelijken een licenciado van een instelling voor universitair onderwijs meestal met een 
wo-bachelor, soms met een hbo-bachelor. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding. 
 
Bachelor van een instelling voor beroepsgericht hoger onderwijs 
Bacheloropleidingen van instellingen voor beroepsgericht hoger onderwijs zijn hbo-
opleidingen.  
 
• Duur: 4 jaar (240 ECTS).  
• Inhoud: hbo-vakken.  
• Functie van het diploma: werk of toegang tot masteropleidingen van instellingen voor 

beroepsgericht hoger onderwijs.  
• Diploma: Licenciado em + studierichting. 

 
We vergelijken een licenciado van een instelling voor beroepsgericht hoger onderwijs met 
een hbo-bachelor.  
 
Masters in Portugal 
Het masterdiploma heet in Portugal mestre, een masteropleiding heet mestrado. Er zijn 2 
soorten masteropleidingen: 
 
• Master van een instelling voor universitair onderwijs 
• Master van een instelling voor beroepsgericht hoger onderwijs 
 
Master van een instelling voor universitair onderwijs 
Masteropleidingen van instellingen voor universitair onderwijs zijn meestal wo-opleidingen. 
Maar deze instellingen bieden soms ook hbo-opleidingen aan, bijvoorbeeld in de richting 
kunst. 
 
• Duur: 1 jaar (60 ECTS) of 2 jaar (120 ECTS). 
• Inhoud: meestal wo-vakken.  
• Toelatingseis: een bachelor van een instelling voor universitair onderwijs. 
• Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD) of werk.  
• Diploma: Mestre em + studierichting. 
 
We vergelijken een mestre van een instelling voor universitair onderwijs meestal met een wo-
master, soms met een hbo-master. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.  
 
Let op: instellingen voor universitair onderwijs bieden voor sommige studierichtingen ook 
geïntegreerde masteropleidingen (mestrados integrados) aan. Bij een mestrado integrado 
worden een bachelor- en masteropleiding gecombineerd in 1 opleiding van 5 tot 6 jaar. Aan 
het einde krijgen studenten 1 diploma: een mestre. Er bestaan mestrados integrados voor 
architectuur, geneeskunde en tandheelkunde.  
 
Master van een instelling voor beroepsgericht hoger onderwijs 
Masteropleidingen van instellingen voor beroepsgericht hoger onderwijs zijn hbo-opleidingen.  

https://www.dges.gov.pt/pt/pesquisa_cursos_instituicoes?plid=372&instituicao=&cursos=&distrito=&tipo_ensino=1&tipo_estabelecimento=&area=&tipo_curso=
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/da7467e6-8450-11e5-b8b7-01aa75ed71a1
https://www.dges.gov.pt/pt/pesquisa_cursos_instituicoes?plid=372&instituicao=&cursos=&distrito=&tipo_ensino=2&tipo_estabelecimento=&area=&tipo_curso=
https://www.dges.gov.pt/pt/pesquisa_cursos_instituicoes?plid=372&instituicao=&cursos=&distrito=&tipo_ensino=1&tipo_estabelecimento=&area=&tipo_curso=
https://www.dges.gov.pt/pt/pesquisa_cursos_instituicoes?plid=372&instituicao=&cursos=&distrito=&tipo_ensino=2&tipo_estabelecimento=&area=&tipo_curso=
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• Duur: 1 jaar (60 ECTS). 
• Inhoud: hbo-vakken.  
• Toelatingseis: een bachelor van een instelling voor beroepsgericht hoger onderwijs 
• Functie van het diploma: werk.  
• Diploma: Mestre em + studierichting. 
 
We vergelijken een mestre van een instelling voor beroepsgericht hoger onderwijs met een 
hbo-master.  
 
3. Is de Portugese opleiding geaccrediteerd? 
Om studiefinanciering ervoor te krijgen, moet de opleiding in Portugal geaccrediteerd zijn. Je 
kunt dat op deze manier controleren: 
 
• Ga naar de website van de Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior 

(A3ES). 
• Vul de hogeronderwijsinstelling in bij ‘Higher Educational Institution’. 
• Vul de studierichting in bij ‘Study Cycle’.  
• Selecteer bij ‘Degree’ het diploma. 
• Klik op ‘Apply’. Je krijgt nu een overzicht van de zoekresultaten.  

o Staat jouw opleiding erbij? En zie je ‘Accredited’ staan onder ‘Decision’? 
Controleer dan of de accreditatie nog geldig is: 

 Tel het getal onder ‘No. of years’ op bij het jaartal onder ‘Publishing Date’.  
 Levert dat een datum in de toekomst op? Dan is de opleiding 

geaccrediteerd.  
o Staat jouw opleiding erbij en zie je ‘Not Accredited’ staan onder ‘Decision’? Dan 

is de opleiding niet geaccrediteerd. Je kunt er geen studiefinanciering voor 
krijgen. 

o Staat jouw opleiding niet bij de zoekresultaten? Neem contact op met A3ES en 
vraag of de opleiding geaccrediteerd is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.a3es.pt/en/accreditation-and-audit/accreditation-process-results/accreditation-study-programmes
https://www.a3es.pt/en/accreditation-and-audit/accreditation-process-results/accreditation-study-programmes
https://www.a3es.pt/en/contacts
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