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Studiefinanciering voor een opleiding in Turkije 
 
Wil je studiefinanciering aanvragen voor een opleiding in Turkije? 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 Turkse 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. 
 
In Nederland duren hbo-bachelors officieel altijd 4 jaar en wo-bachelors 3 jaar. 
 
In Turkije is het anders:  
 
• Bijna al het hoger onderwijs wordt aangeboden door universiteiten.  
• Je kunt beide soorten onderwijs, hbo en wo, tegenkomen binnen dezelfde 

hogeronderwijsinstelling en zelfs binnen dezelfde opleiding. Dus als jij een opleiding aan 
een Turkse universiteit gaat doen, dan kan dat een hbo- of wo-opleiding zijn.  

• Turkse bachelors duren 4 jaar. Let daarom op: voor een wo-bachelor wordt in Nederland 
maximaal 3 jaar studiefinanciering omgezet in een gift. In Turkije is dat hetzelfde, ook al 
duurt de opleiding langer. Je moet bij een Turkse wo-bachelor waarschijnlijk het laatste 
jaar 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 Turkse 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 Turkije 
• Bachelors in Turkije 
• Masters in Turkije 
 
Associate degrees in Turkije 
De associate degree heet in Turkije Ön Lisans Diploması. Je volgt de opleiding voor een Ön 
Lisans Diploması aan een meslek yüksekokulu (beroepsschool). Beroepsscholen zijn onderdeel 
van een universiteit. De universiteit reikt daarom het diploma uit.  
 
• Duur: 2 jaar (120 ECTS). 
• Inhoud: hbo-vakken. Vaak zijn de vakken gebaseerd op de eerste 2 jaar van 

een bacheloropleiding (Lisans Diploması) in een vergelijkbare studierichting. 
• Functie van het diploma: werk. Studenten hebben ook toegang tot een 

aansluitingsexamen voor een bacheloropleiding, het Dikey Geçiş Sinavi. Als ze dit 
examen halen, mogen studenten instromen in het 3e jaar van een bacheloropleiding. 

• Diploma: Ön Lisans Diploması. 

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.
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/da7467e6-8450-11e5-b8b7-01aa75ed71a1
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We vergelijken een Ön Lisans Diploması met een associate degree. 

 
Bachelors in Turkije 
In Turkije heet de bachelor Lisans Diploması.  
 
• Duur: 4 jaar (240 ECTS).  
• Inhoud: hbo- of wo-vakken. Dit hangt af van de studierichting. Soms moet studenten een 

scriptie schrijven of een project afronden. 
• Toelatingseisen: een middelbareschooldiploma + een toelatingsexamen. 
• Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen (Yüksek Lisans Diploması) of 

werk. Soms (bij uitzonderlijk goede studieresultaten) kunnen studenten ook toegelaten 
worden tot een promotietraject (PhD). 

• Diploma: Lisans Diploması. 
 
We vergelijken een Lisans Diploması met een hbo- of wo-bachelor. Dit hangt af van de 
inhoud van de opleiding. 
 
Masters in Turkije 
In Turkije heet de master Yüksek Lisans Diploması.  
 
• Duur: 1½ jaar (90 ECTS, geen scriptie,) of 2 jaar (120 ECTS, inclusief scriptie). 
• Inhoud: hbo- of wo-vakken. 
• Toelatingseisen: een bachelor (Lisans Diploması) en extra eisen, zoals bepaalde cijfers en 

een toelatingsexamen.  
• Functie van het diploma: toegang tot een promotietraject (PhD) of werk. 
• Diploma: Yüksek Lisans Diploması. 
 
We vergelijken een Yüksek Lisans Diploması met een hbo- of wo-master. Dit hangt af van de 
inhoud van de opleiding. 
 
Medische opleidingen 
Er zijn medische opleidingen die 5 of 6 jaar duren. 
 
• Duur: 5 jaar (300 ECTS, diergeneeskunde en tandheelkunde), 6 jaar (360 ECTS, 

geneeskunde). 
• Inhoud: wetenschappelijk onderwijs, opleiding tot arts, dierenarts of tandarts. 
• Toelatingseisen: een middelbareschooldiploma + een toelatingsexamen. 
• Functie van het diploma: werk of toegang tot een promotietraject (PhD). 
• Diploma: een van de volgende diploma’s: 

o voor diergeneeskunde: Veteriner Diploması 
o voor geneeskunde: Tip Doktoru Diploması 
o voor tandheelkunde: Diş Hekimi Diploması 

 
De diploma’s van medische opleidingen hebben hetzelfde niveau als een Yüksek Lisans 
Diploması (master). 
 

3. Is de Turkse onderwijsinstelling erkend?  
Om studiefinanciering voor een Turkse opleiding te krijgen, moet de onderwijsinstelling in 
Turkije erkend zijn. Dat controleer je op deze manier: 
 
• Open de website van de YÖK. Let op: deze website is in het Turks. 
• Klik op ‘Tüm üniversite Listesi’.  
• Je krijgt nu een overzicht van erkende universiteiten op alfabetische volgorde. 

https://www.yok.gov.tr/universiteler/universitelerimiz
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• Zoek de onderwijsinstelling op in dit overzicht.  
• Staat de onderwijsinstelling erbij? Dan is de onderwijsinstelling erkend.  
• Staat de onderwijsinstelling er niet bij?  

o Open dan dit Engelstalige overzicht van andere erkende Turkse 
hogeronderwijsinstellingen. 

o Staat de onderwijsinstelling in dit overzicht? Dan is de onderwijsinstelling erkend.  
o Staat de onderwijsinstelling er niet bij? Dan is de onderwijsinstelling niet erkend. Je kunt 

geen studiefinanciering krijgen voor een opleiding van deze onderwijsinstelling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.yok.gov.tr/en/universities/other-higher-education-institutions
https://www.yok.gov.tr/en/universities/other-higher-education-institutions
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