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Studiefinanciering voor een opleiding in Noorwegen 
 
Wil je studiefinanciering aanvragen voor een opleiding in Noorwegen? 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 Noorse 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 Noorwegen is dat anders:  
 
• Er zijn niet 2, maar 3 soorten hogeronderwijsinstellingen: 

o universiteiten (universitet); 
o gespecialiseerde/wetenschappelijke university colleges (vitenskapelige 

høgskoler); 
o university colleges (høgskoler). 

• Hogeronderwijsinstellingen kunnen hbo en wo aanbieden. Dus als jij een opleiding aan 
een Noorse 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 Noorse 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 Noorwegen 
• Bachelors in Noorwegen 
• Masters in Noorwegen 
 
Associate degrees in Noorwegen 
De associate degree heet in Noorwegen Høgskolekandidat. Høgskolekandidat-opleidingen 
vind je vooral bij university colleges en soms bij een universiteit.  
 
• Duur: 2 jaar (120 ECTS).  
• Inhoud: hbo-vakken.  
• Functie van het diploma: werk of instromen in het 3e jaar van een bacheloropleiding.  
• Diploma: Høgskolekandidat. 
 
We vergelijken een Høgskolekandidat met een associate degree. 

 

https://www.nuffic.nl/onderwijssystemen/nederland/hoger-onderwijs
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/da7467e6-8450-11e5-b8b7-01aa75ed71a1
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Bachelors in Noorwegen 
Alle Noorse hogeronderwijsinstellingen kunnen hbo- en wo-bacheloropleidingen aanbieden. 
Wo-bacheloropleidingen vind je wel vooral bij universiteiten, hbo-bacheloropleidingen vooral 
bij university colleges. 
 
• Duur: meestal 3 jaar (180 ECTS). Kunst- en lerarenopleidingen duren soms 4 jaar (240 

ECTS).  
• Inhoud: hbo- of wo-vakken en soms een scriptie of bachelorproject.  
• Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen of werk. 
• Diploma: Bachelor i + studierichting of (in het Engels) Bachelor of + studierichting. 

 
We vergelijken een Bachelor met een hbo- of wo-bachelor. Dit hangt af van de inhoud en 
het doel van de opleiding. 
 
Masters in Noorwegen 
Er zijn 2 soorten masters in Noorwegen: 
 
• Master’s degree 
• Candidatus/Candidata 
 
Master’s degree 
Alle soorten hogeronderwijsinstellingen kunnen opleidingen voor een master’s degree 
aanbieden. Bij universiteiten zijn dat meestal wo-masteropleidingen, hbo-masteropleidingen 
vind je vooral bij university colleges.  
 
• Duur: meestal 2 jaar (120 ECTS). Studenten kunnen ook een bachelor- en masteropleiding 

combineren in 1 opleiding van 5 jaar (300 ECTS).   
• Inhoud: hbo- of wo-vakken. In de meeste opleidingen doen studenten zelfstandig 

onderzoek en schrijven ze een scriptie van 30 ECTS. 
• Toelatingseisen: 

o voor de 2-jarige opleiding: een bachelor.  
o voor de 5-jarige combinatieopleiding: een middelbareschooldiploma. 

• Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD) of werk.  
• Diploma: Master i + studierichting of (in het Engels) Master of + studierichting. 
 
We vergelijken een master’s degree met een hbo- of wo-master. Dit hangt af van de inhoud 
van de opleiding.  
 
Candidatus/Candidata 
Wil je diergeneeskunde, geneeskunde, psychologie of theologie studeren? Voor die 
studierichtingen kun je in Noorwegen 1 lange opleiding (profesjonsstudium) van 6 jaar volgen, 
waarin de bachelor- en masteropleiding gecombineerd worden. Je rondt de opleiding af 
met 1 diploma: een Candidatus  of Candidata. 
 
• Duur: meestal 6 jaar (360 ECTS). 
• Inhoud: specifieke wo-vakken en vaak een onderzoeksproject en stage.  
• Toelatingseisen: een middelbareschooldiploma.  
• Functie van het diploma: werk als psycholoog, arts, dierenarts of theoloog. 
• Diploma: een van de volgende diploma’s: 

o voor diergeneeskunde: Candidatus/Candidata veterinariae medicinae 
o voor geneeskunde: Candidatus/Candidata medicinae  
o voor psychologie: Candidatus/Candidata psychologiae 
o voor theologie: Candidatus/Canidata theologiae. 
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We vergelijken de Candidatus/a met een wo-master. 
 
3. Is de Noorse opleiding geaccrediteerd? 
Om studiefinanciering ervoor te krijgen, moet de opleiding in Noorwegen geaccrediteerd 
zijn. Je kunt dat op deze manier controleren: 
 
• Ga naar de Engelstalige website van de NOKUT.  
• Staat de onderwijsinstelling van je opleiding bij ‘Universities’, ‘Specialised Universities’ of 

‘University Colleges/Universities of Applied Science’? Dan is je opleiding geaccrediteerd. 
• Staat je onderwijsinstelling bij ‘University Colleges with accredited study programmes’? 

Ga dan naar de Noorse website van de NOKUT. 
o Selecteer bij ‘Velg studiested’ de onderwijsinstelling.  
o Je krijgt nu een overzicht van geaccrediteerde opleidingen van deze 

onderwijsinstelling. Per opleiding zie je dit staan: 
 Studietilbud: hier staat de naam van de studie in het Noors.  
 Dato for vedtak: hier staat vanaf welke datum de accreditatie geldt.  
 Grad: hier staat het diploma dat je krijgt als je slaagt. 
 Studiepoeng: hier staat uit hoeveel studiepunten (studiepoeng) de opleiding 

bestaat. Een studiejaar bestaat uit 60 studiepunten. 
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.nokut.no/en/norwegian-education/higher-education/higher-education-institutions/
https://www.nokut.no/databaser-og-fakta/akkrediterte-studietilbod/
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