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Studiefinanciering voor een opleiding in Zwitserland 
 
Wil je studiefinanciering aanvragen voor een opleiding in Zwitserland? 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 Zwitserse onderwijsinstelling erkend? 
 
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. 
 
Het Zwitserse hoger onderwijs bestaat ook uit hbo en wo met voor elke onderwijssoort aparte 
onderwijsinstellingen: 
 
• Fachhochschulen (universities of applies sciences) en Kunst und Musikhochschulen voor 

hbo;  
• Universitäten en Eidgenössische Technische Hochschulen (ETH) voor wo.  
 
Maar er zijn ook wat verschillen met Nederland. Dit is 1 van de belangrijkste verschillen:  
 
• Er is een extra categorie onderwijsinstellingen: de hotel management schools. Deze 

scholen bieden hotelmanagementopleidingen. Het zijn meestal privé-scholen die buiten 
het reguliere hbo- en wo vallen. Daardoor  kun je voor opleidingen van deze instellingen 
vaak geen studiefinanciering krijgen.  
 

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 Zwitserse 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 Zwitserland 
• Bachelors in Zwitserland 
• Masters in Zwitserland 
 
Associate degrees in Zwitserland 
In Zwitserland bestaat geen diploma met de naam ‘associate degree’.  
 
Bachelors in Zwitserland 
Er zijn 2 soorten bachelors in Zwitserland: 
 
• Wil je een hbo-bachelor behalen?  

o Ga dan naar Bachelor van een Fachhochschule 
• Wil je een wo-bachelor behalen? 

https://www.nuffic.nl/onderwijssystemen/nederland/hoger-onderwijs
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o Ga dan naar Bachelor van een Universität of Eidgenössische Technische 
Hochschule 

 
Bachelor van een Fachhochschule 
Fachhochschulen bieden hbo-bacheloropleidingen aan.  
 
• Duur: meestal 3 jaar (180 ECTS).  
• Inhoud: hbo-vakken.  
• Functie van het diploma: werk. 
• Diploma: Bachelor of Arts of Bachelor of Science.  
 
We vergelijken een bachelor van een Fachhochschule met een hbo-bachelor.  
 
Bachelor van een Universität of een Eidgenössische Technische Hochschule 
Universitäten en Eidgenössische Technische Hochschulen (ETH) bieden wo-
bacheloropleidingen aan.  
 
• Duur: 3 jaar.  
• Inhoud: wo-vakken.  
• Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen. 
• Diploma: een van de volgende diploma’s: 

o Bachelor of Arts 
o Bachelor of Dental Medicine 
o Bachelor of Law 
o Bachelor of Medicine 
o Bachelor of Science 
o Bachelor of Theology 

 
We vergelijken een bachelor van een Universität of een Eidgenössische Technische 
Hochschule met een wo-bachelor. 
 
Masters in Zwitserland 
Er zijn verschillende soorten masters in Zwitserland: 
 
• Wil je een hbo-master behalen?  

o Ga dan naar Master van een Fachhochschule 
• Wil je een wo-master behalen?  

o Ga dan naar Master van een Universität of Eidgenössische Technische 
Hochschule.  
 

Master van een Fachhochschule 
Fachhochschulen bieden hbo-masteropleidingen aan.  
 
• Duur: 1½ of 2 jaar. 
• Inhoud: hbo-vakken. 
• Toelatingseisen: een bachelor van een Fachhochschule.  
• Functie van het diploma: werk.  
• Diploma: Master of Arts of Master of Science.  
 

We vergelijken een master van een Fachhochschule met een hbo-master.  
 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/da7467e6-8450-11e5-b8b7-01aa75ed71a1
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Master van een Universität of Eidgenössische Technische Hochschule 
Universitäten en Eidgenössische Technische Hochschulen (ETH) bieden wo-masteropleidingen 
aan.  
 
• Duur: 1½ of 2 jaar. 
• Inhoud: wo-vakken. 
• Toelatingseisen: een bachelor van een Universität of een Eidgenössische Technische 

Hochschulen (ETH).  
• Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD) of werk. 
• Diploma: een van de volgende diploma’s: 

o Master of Arts 
o Master of Dental Medicine 
o Master of Law 
o Master of Medicine 
o Master of Science 
o Master of Theology 
o Master of Veterinary Medicine 

 
3. Is de Zwitserse onderwijsinstelling erkend? 
Om studiefinanciering voor een Zwitserse opleiding te krijgen, moet de 
hogeronderwijsinstelling in Zwitserland erkend zijn.  
 
• Op Swissuniversities vind je een Engelstalig overzicht van erkende Zwitserse 

hogeronderwijsinstellingen. 
• Staat de onderwijsinstelling er niet bij? Dan is deze niet erkend. Je kunt geen 

studiefinanciering krijgen voor opleidingen van deze onderwijsinstelling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.swissuniversities.ch/en/topics/studying/accredited-swiss-higher-education-institutions
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