
PERSBERICHT 
 
Duitslanddesk doet mee aan de Dag van de Duitse taal 
Evenement in Limburg over grenzeloos studeren 
 
Op de Dag van de Duitse taal op 23 april is de Duitslanddesk van het Duitsland Instituut Amsterdam 
in Maastricht om Limburgse scholieren te enthousiasmeren voor een studie in Duitsland. 
 
Op donderdag 23 april vindt voor de vierde keer de landelijke Dag van de Duitse taal plaats, een 
initiatief van de Actiegroep Duits. Centraal staat dit jaar het belang van de Duitse taal in de 
grensregio’s. Naast veel initiatieven voor het leren van de Duitse taal is er op die dag ook 
aandacht voor de vele voordelen van een studie in Duitsland. In Maastricht vindt het evenement 
‘Studeren in Duitsland: voor een grenzeloze en succesvolle toekomst’ plaats. Vooral voor 
leerlingen in de grensstreek is een studie over de grens aantrekkelijk. Op het programma staat 
onder andere een interactieve quiz en speeddaten met ervaringsdeskundigen. Alle 
geïnteresseerde middelbare scholieren zijn welkom.  
 
Waarom studeren in Duitsland? Duitsland biedt met meer dan 17.000 studies een groot en 
divers studieaanbod met een hoge onderwijskwaliteit. Ook is studeren in Duitsland voordelig 
omdat de meeste universiteiten geen collegegeld hanteren en het levensonderhoud goedkoper 
is. Daarnaast hebben studenten met Duitsland-ervaring een streepje voor op de Nederlandse 
arbeidsmarkt, waar veel behoefte is aan kennis van de Duitse taal en cultuur.  
 
 
 
Wanneer? Donderdag 23 april 14:00 – 17:00 uur 
Waar?  Gouvernement aan de Maas, Limburglaan 10, 6229 GA  Maastricht 
Wie?  De Duitslanddesk van het Duitsland Instituut Amsterdam in samenwerking met 

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg en Studentenvereniging 
Alcuinus uit Aken 

 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
Voor vragen kunt u terecht bij Britta Bendieck (hoofd Duitslanddesk) van het Duitsland Instituut 
Amsterdam via 020 5253689/ b.bendieck@uva.nl 
 
Over de Duitslanddesk   
De Duitslanddesk is in 2013 door de het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 
en de Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) in het leven geroepen om studeren in 
Duitsland te stimuleren door middel van voorlichting en een studiebeurs: het DIA-stipendium. De 
desk maakt onderdeel uit van het Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA): het 
nationale kenniscentrum over het contemporaine Duitsland in Europese context op het raakvlak 
van onderwijs, wetenschap en maatschappij. 
Meer informatie over de Duitslanddesk: www.studereninduitsland.nl 
Meer informatie over het Duitsland Instituut: www.duitslandinstituut.nl 

http://www.studereninduitsland.nl/
http://www.duitslandinstituut.nl/

