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Je kunt in de zoekbalk ingeven op welk trefwoord je wilt
zoeken. Je kunt daarbij selecteren wat voor soort studie je

zoekt. Meer opties zoals soort studie, taal, stad en deelstaat
vind je onder de knop "Weitere Filter" (of: "More filters"). 

een studie vinden

De meeste studies in Duitsland hanteren een inschrijvingsdeadline van 15 juni voor
studies die in het wintersemester starten (vanaf 1 oktober) en 15 januari voor studies
die in het zomersemester starten (vanaf 1 april).  Informeer jezelf ruim op tijd welke
precieze datum voor jouw studie van toepassing is. 

DEADLINES

Het studieaanbod in Duitsland is groot: je kunt kiezen uit ruim 20.000 (!) verschillende studies. Een goed
overzicht biedt de database van de DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), waarin alle studies
zijn opgenomen. Deze informatie is speciaal gericht op internationale studenten. 

Ga naar de website van de DAAD. De website heeft een Duitse en een Engelse versie. Klik bovenin in het hoofdmenu
op "In Deutschland studieren & forschen" (of: "Study & research in Germany") en vervolgens op "Alle

Studiengänge" (of: "Degree Programmes in Germany").  Tip: bij een klein scherm vind je het menu rechtsbovenin. 

Klik op een studie om details te vinden zoals de
toelatingseisen, een link naar meer informatie op de site
van de universiteit en de contactpersoon die vragen van

internationale studenten kan beantwoorden. 



Met meer dan 19.000 opleidingen is er voor elk
denkbare interesse een studie te vinden. Met een
VWO-diploma kun je een bacheloropleiding gaan
doen aan een Duitse universiteit, 

Zoek via het menu naar de juiste beurs "Studienstipendien -
Masterstudium für alle wissenschaftlichen Fächer".

beurs voor masterS

Let op, deze deadline is erg vroeg! 1 december voor het studiejaar dat start in het jaar
daarop (dus bijv. 1 december 2022 voor het studiejaar 2023/2024). Zorg dat je op tijd
begint met de aanvraag, vooral voor het regelen van een aanbevelingsbrief. 

DEADLINES

De DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) verstrekt zo’n 15 verschillende beurzen aan Nederlandse
studenten en onderzoekers, zie verderop in deze handleiding. Hieronder vind je informatie over de beurs waar
de meeste Nederlandse studenten voor in aanmerking komen: "Studienstipendien - Masterstudium für alle
wissenschaftlichen Fächer". Houd rekening met de verschijningsdatum van deze publicatie (oktober 2022). 
De meest actuele informatie vind je altijd via de DAAD-website.

Ga naar de website van de DAAD, deze heeft een Duitse en
Engelse versie. Klik op "In Deutschland studieren &
forschen" (of: "Study & research in Germany") en dan op
"Stipendiendatenbank" (of: "Scholarship database").

Klik erop voor alle details: de precieze voorwaarden, de
aanvraagprocedure, de contactpersoon en de directe link
naar het online portal waar je de aanvraag indient.

MAANDELIJKS €861 

Zeer goed gekwalificeerde afgestudeerden
met een bachelordiploma of vergelijkbare
academische graad van alle
studierichtingen.

Hoe vraag ik het aan?

Optie A: 10-24 maanden voor een hele
masterstudie aan een Duitse universi-
teit/hogeschool waarbij een diploma
wordt behaald aan deze Duitse instelling.
 
Optie B: Max. 1 studiejaar voor een
studiejaar in Duitsland als onderdeel van
een masterstudie in Nederland (hierbij
behaal je een diploma in Nederland).

Je levert diverse documenten aan via het
online portal van de DAAD en een aantal
documenten stuur je per post. Informeer
je op tijd!

Voor wie?

Voor wat?



een zomercursus vinden

De deadlines voor aanmelding voor een zomercursus verschillen per cursus. In de
bovenstaande database vind je de meest actuele informatie.

DEADLINES

Je kunt kiezen uit zo'n 250 verschillende zomercursussen in Duitsland, ook wel summer schools genoemd.
Je kunt een "Fachkurs" of "Short course" volgen, waarbij een thema wordt verdiept, of een cursus doen
waarbij het draait om de Duitse taal en cultuur, een "Sprachkurs" of "Language Course". In de database van
de DAAD zijn ze allemaal opgenomen. 

In de database kun je zoeken op trefwoord, soort
cursus, taal en onderwerp.

Klik op een cursus om details te vinden zoals het
programma, de aanmeldprocedure en de directe
contactpersoon voor al je vragen over deze cursus.

Ga naar de website van de DAAD. De website heeft een Duitse en een Engelse versie. Klik in het
hoofdmenu op “In Deutschland studieren & forschen” (of: “Study & research in Germany”) en

vervolgens op “Sprach- und Fachkurse” (of: “Language and short courses”).



DAAD-beurzen

Studienstipendien für Graduierte aller wissenschaftlichen Fächer (zie hiernaast)

Er zijn diverse beurzen van de DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) beschikbaar voor
Nederlanders die naar Duitsland gaan voor studie of onderzoek. Hieronder vind je een lijst van deze beurzen
op het moment van verschijnen van deze publicatie: oktober 2022. De meest actuele informatie vind je altijd
via de DAAD-website.

De deadlines voor deze beurzen verschillen per beurs. Vaak is de deadline op 1
december het jaar vóór begin van het verblijf, soms ook op 1 april voor een verblijf
later dat jaar. Kijk dus goed in de DAAD-database wat in jouw geval van toepassing is.  

DEADLINES

Voor studenten - alle studierichtingen

Voor onderzoekers
Forschungsstipendien - Jahresstipendien für Doktoranden
Forschungsstipendien - Bi-national betreute Promotionen / Cotutelle
DLR-DAAD Research Fellowship Programme
Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (PRIME)
Graduate School Scholarship Programme (GSSP)

Voor Studenten - specifieke studierichtingen

Architektur
Darstellende Kunst
Musik
Bildende Kunst, Design, Visuelle Kommunikation und Film

Studienstipendien - Master-/Aufbaustudium im Fachbereich... 

overige
Praktikantenplätze für ausländische Studierende der Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie
der Land- und Forstwirtschaft (IAESTE)
Studienreisen für Gruppen von ausländischen Studierenden in Deutschland (kan aangevraagd
worden door docenten van een hogeschool of universiteit)



Met meer dan 19.000 opleidingen is er
voor elk denkbare interesse een studie
te vinden. 

NOG MEER beurzen

In onderstaande databases kun je nog veel meer beurzen vinden van diverse organisaties. Wist je
dat allerlei stichtingen, lokale overheden en zelfs politieke partijen beurzen verstrekken? 

BEURSOPENER.NL

DAAD-stipendiendatenbank

Op deze website van WilWeg kun je zoeken naar beurzen voor Nederlanders van allerlei organisaties
op basis van jouw studie, land van bestemming, soort verblijf en meer. 

In deze database op daad.de vind je naast de beurzen van de DAAD zelf ook nog diverse
beurzen van andere organisaties die studenten steunen die naar Duitsland gaan. Je kunt o.a.
zoeken op trefwoord, land van herkomst, studierichting en soort verblijf. Zorg dat onderin het
menu "nur Angebote des DAAD" uitgevinkt is. 



Voor meer informatie kun je altijd terecht op onze website
studereninduitsland.nl

meer informatie

Neem bij vragen en voor persoonlijk advies contact op met
duitslanddesk-dia@uva.nl of kom naar ons digitale spreekuur.

Het Duitsland Instituut Amsterdam organiseert bovendien
voorbereidingsworkshops, webinars, taaltests en meer. Meld je
aan voor onze nieuwsbrief om niets te missen!

Universität Leipzig



@StuderenInDuitsland

Studeren In Duitsland

@StuderenInD

Duitslanddesk DIA

studereninduitsland.nl

Op social media delen we mooie indrukken van het
Duitse studentenleven en geven we tips:

Volg ons

De Duitslanddesk is het centrale aanspreekpunt in Nederland voor informatie over
studeren en onderzoek doen in Duitsland en wordt mede mogelijk gemaakt door:

Technische Universität München, Foto: TobiasK

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Church_of_emacs

