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Studiefinanciering voor een opleiding in Denemarken 
 
Wil je studiefinanciering aanvragen voor een opleiding in Denemarken? 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 Deense 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 Nederland duren hbo-bachelors in principe 4 jaar en wo-bachelors 3 jaar.  
 
In Denemarken bestaat het hoger onderwijs ook uit hbo en wo. Maar er zijn ook een paar 
verschillen met Nederland:  
 
• Voor hbo zijn er 2 soorten onderwijsinstellingen: 

o Academies of Professional Higher Education (Erhvervsakademi) 
o University Colleges (CVU/Professionshøjskole) 

• Voor wo zijn er ook 2 soorten onderwijsinstellingen: 
o universiteiten (universiteter) 
o gespecialiseerde onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld voor beeldende kunst, muziek 

en architectuur. 
• Bachelors kunnen langer duren dan in Nederland. Let daarom op: voor een hbo-

bachelor wordt in Nederland maximaal 4 jaar studiefinanciering omgezet in een gift, voor 
een wo-bachelor 3 jaar. In Denemarken is dat hetzelfde, ook al duurt de opleiding langer. 
Je moet dan waarschijnlijk het laatste deel van de studiefinanciering terugbetalen. Zie 
Gift of terugbetalen.  

 
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 Deense 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 Denemarken 
• Bachelors in Denemarken 
• Masters in Denemarken 
 
Associate degrees in Denemarken 
In Denemarken zien we de diplomanaam ‘associate degree’ niet. Er is wel een ander 
diploma dat we soms met een associate degree kunnen vergelijken: het AK-diploma.  
 

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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AK-diploma 
Studenten kunnen een AK-diploma behalen via een opleiding aan een Academy of 
Professional Higher Education (Erhvervsakademi). 
 
• Duur: meestal 2 jaar (120 ECTS). 
• Inhoud: hbo-vakken en een stage. 
• Functie van het diploma: werk. En soms krijgen studenten vrijstellingen voor een 

professional bachelor’s degree via een top-up opleiding. Ze kunnen de 
bacheloropleiding dan in kortere tijd afronden. 

• Diploma: studierichting + AK of (in het Engels) studierichting + AP. 
 
We vergelijken een AK-diploma soms met een associate degree. 
 
Let op: het niveau van AK-diploma’s kan verschillen. We bekijken per diploma of we het  
kunnen vergelijken met een associate degree. De opleiding moet voldoen aan deze eisen: 

 
• Het is een undergraduate-opleiding. 
• Het is een hbo-opleiding. 
• De student krijgt een diploma aan het einde van de opleiding.  
• We kunnen het diploma vergelijken met minimaal 2 jaar hbo. 
 
Bachelors in Denemarken 
In Denemarken heb je 2 soorten bachelors: 
 
• Wil je een hbo-bachelor behalen?  

o Ga dan naar professional bachelor’s degree. 
• Wil je een wo-bachelor behalen?  

o Ga dan naar university bachelor’s degree. 
 
Professional bachelor’s degree 
Wil je een hbo-bachelor behalen? In Denemarken noemen ze dat een professional 
bachelor’s degree (professionsbachelor). Je kunt deze bachelor behalen aan een University 
College (CVU/Professionshøjskole).  
 
• Duur: 3 jaar (180 ECTS) tot 4½ jaar (270 ECTS).  
• Inhoud: hbo-vakken, een stage en een project paper.  
• Functie van het diploma: werk. En soms toegang tot een masteropleiding.  
• Diploma: Professionsbachelor i + studierichting of (in het Engels) Bachelor’s degree in + 

studierichting.  
 
We vergelijk een professional bachelor’s degree (professionsbachelor) met een hbo-
bachelor.  
 
University bachelor’s degree 
Wil je een wo-bachelor behalen? In Denemarken noemen ze dat een university bachelor’s 
degree. Je kunt deze bachelor behalen aan een universiteit (universitet) of een 
gespecialiseerde onderwijsinstelling.  
 
• Duur: meestal 3 jaar (180 ECTS), soms 4 jaar (240 ECTS).  
• Inhoud: wo-vakken en een bachelorproject. 
• Functie van het diploma: toegang tot een masteropleiding.  
• Diploma: meestal Bachelor (BSc) of (in het Engels) Bachelor of Arts of Bachelor of Science.  
 
We vergelijken een university bachelor’s degree met een wo-bachelor.  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/da7467e6-8450-11e5-b8b7-01aa75ed71a1
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Masters in Denemarken 
Er bestaan alleen wo-masters in Denemarken, geen hbo-masters. Ze noemen de master 
Candidatus of Master. Studenten kunnen een master behalen aan een universiteit 
(universitet) of een gespecialiseerde onderwijsinstelling. 
 
• Duur: 2 jaar (120 ECTS).  
• Inhoud: wo-vakken en een scriptie. 
• Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD) of werk. 
• Diploma: Candidatus of (in het Engels) Master of Arts of Master of Science.   
 
We vergelijken een Candidatus/Master met een wo-master. 
 
3. Is de Deense opleiding geaccrediteerd? 
Om studiefinanciering ervoor te krijgen, moet de opleiding in Denemarken geaccrediteerd 
zijn. Dat kun je controleren op deze manier: 
 
• Ga naar de website van de Akkrediteringsrådet. Let op: deze website is alleen in het 

Deens beschikbaar. 
• Klik in het menu rechts bij ‘Institution’ op de pijl. Je kunt de onderwijsinstelling nu 

selecteren in het dropdown-menu dat verschijnt. Of je typt er zelf de naam van de 
onderwijsinstelling in.  

• Je kunt in het menu rechts ook nog andere dingen selecteren, zoals het soort diploma 
onder ‘Uddannelsetype’. 

• Klik in de zoekbalk op ‘Søg Navn’. Selecteer je studierichting in het dropdown-menu dat 
verschijnt. Of typ zelf de naam van de studierichting in.  

• Onder de zoekbalk verschijnen nu de zoekresultaten.  
• Klik bij je opleiding op het blauwe pijltje links. Er verschijnt dan informatie over de 

accredatie van de opleiding.  
o Staat er ‘Positiv’ onder ‘Rådets afgørelse’? Dan is de opleiding geaccrediteerd.  
o Staat er ‘Afslag’ onder ‘Rådets afgørelse’? Dan is de opleiding niet 

geaccrediteerd. Je kunt er dan geen studiefinanciering voor krijgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://akkrediteringsraadet.dk/database/
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