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VERDER KIJKEN 
DAN BERLIJN

Natuurlijk, het is fantastisch om een tijdje in de Duitse hoofdstad te 
studeren. Maar je kunt in Duitsland ook terecht in een hoop andere steden. 
Juist die alternatieve Duitse bestemmingen laten Nederlandse studenten 
vaak links liggen. De Duitslanddesk timmert hard aan de weg om dat te 
veranderen. ‘Mensen gaan automatisch op zoek naar het exotische, maar 

weten niet wat er naast hen ligt.’ 
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VERDER KIJKEN
DAN BERLIJN

Dossiertekst Laurens Bluekens

Wie in Duitsland gaat stude-
ren, gaat natuurlijk voor de 
rijke cultuur, geschiedenis, 

het altijd doordraaiende nachtleven en 
de ruige rafelranden van Berlijn. Veruit 
de meeste Nederlandse studenten die 
een tijdje naar Duitsland gaan, studeren 
aan de Humboldt Univer-
sität, de Freie Universität 
of de Hochschule für 
Wirtschaft und Recht in de 
Duitse hoofdstad. 

Dat de rest van Duits-
land niet zo populair is ligt 
volgens Britta Bendieck, hoofd van de 
Duitslanddesk (deel van het Duitsland 
Instituut), vooral aan het gebrek aan 
kennis onder studenten over de uitge-
breide mogelijkheden bij onze Ooster-
buren. ‘Als we op de BuitenlandBeurs 

in de Utrechtse Jaarbeurshallen staan, is 
het voor velen al een grote verrassing dat 
studeren in Duitsland, ook voor Neder-
landers, gratis is. Er is geen collegegeld. 
Je betaalt een semesterbijdrage die per 
deelstaat verschilt maar altijd tussen de 
100 en 400 euro ligt. Daarvoor krijg je 

colleges en een abonnement op het open-
baar vervoer, plus toegang tot de mensa 
en andere studentenvoorzieningen. 
Daar komt nog bij dat je gedurende je 
studieverblijf in Duitsland gewoon geld 
kunt blijven lenen via het Nederlandse 

sociale leenstelsel.’
Voor anderen vormt de Duitse taal 

een struikelblok om ergens in Duitsland 
te gaan studeren. Veel studenten zijn 
het Duits niet machtig en zien daarom 
af van een verblijf aan een Duitse hoge-
school of universiteit, waar veel vakken 

nog in het Duits worden ge-
geven. In de praktijk blijkt 
de taalbarrière niet moeilijk 
te slechten, zegt Bendieck. 
‘Van de studenten die 
terugkomen van een Duits 
studieverblijf geeft niemand 

bij ons aan dat de taal een probleem 
vormde. Vaak loopt het wel los en pikken 
studenten het Duits snel op omdat ieder-
een om hen heen de taal spreekt.’ 

Volgens het hoofd van de Duitsland-
desk kenmerkt Duitsland als studieland 
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‘Studeren in Duitsland is 
gratis, ook voor Nederlanders’

DUITSE STUDENTENGEWOONTEN

Wie in Duitsland gaat stude
ren, zal een heleboel onbekende 
studiegebruiken tegenkomen. 
Zo eet een groot gedeelte van de 
studenten ’s middags warm in 
de mensa, en in de avond brood 
– het zogeheten ‘Abendbrot’. Na
colleges klappen de studenten 
niet, maar kloppen ze met hun 
knokkels op tafel. Ervaringsdes
kundigen valt verder op dat op 
Duitse universiteiten nog heel veel 
met papier gaat. Sportkaarten, 
ovkaarten en studentenkaarten 
zijn vaak nog kartonnetjes, en de 
prikborden die her en der in de 
faculteiten hangen, moeten ook 
echt goed in de gaten worden 
gehouden. Als een les verplaatst 

wordt, wordt dat vaak niet via de 
digitale weg kenbaar gemaakt, 
maar alleen op het prikbord. 
Duitse onderwijsinstellingen 
lijken ook wat meer gespitst te 
zijn op gender. Studenten en 

docenten worden altijd ‘Studie
rende’ en ‘Dozierende’ genoemd, 
in plaats van ‘Studenten’ en 
‘Dozenten’. Dan zou je immers 
‘Studentinnen’ en ‘Dozentinnen’ 
uitsluiten.
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zich door verscheidenheid en een 
enorme keuze. ‘Het land biedt meer dan 
achttienduizend erkende opleidingen, 
zowel op universitair niveau als op 
hogeschoolniveau. Denk aan Brauwesen 
und Getränke technologie aan de Tech-
nische Universiteit in München, World 
Heritage Studies aan 
de Brandenburgische 
Technische Universiteit 
in Cottbus, Research & 
Instruction in Golf aan 
de Sporthoch schule in 
Keulen, Coffeemanage-
ment aan de Hambur-
ger Northern Business 
School, Westslawistik 
aan de Universiteit van Leipzig of 
Web Engineering aan de Technische 
Universiteit Chemnitz. Ook in vrijwel 
elke provinciestad van enige betekenis 
zijn er volop mogelijkheden en is het 

leven van hoge kwaliteit, met theaters, 
onderzoeks instituten, universiteiten en 
Fachhochschulen van hoge kwaliteit.’

Bildungsideal
Wie in Duitsland gaat studeren, kan een 
ambitieus en intellectueel studieklimaat 

verwachten, zegt Bendieck. ‘Zonder 
een waardeoordeel te vellen, vind ik 
dat de verschillen tussen Nederland en 
Duitsland op het gebied van hoger on-
derwijs behoorlijk groot zijn. Meer dan 

in Nederland wordt er in Duitsland nog 
een Bildungsideal nagestreefd, gericht 
op de algemene vorming en ontplooiing 
van studenten. De discussiecultuur is 
levendig aan de Duitse universiteiten. 
Daardoor kunnen studenten het zich bij-
voorbeeld niet veroorloven onvoorbereid 

naar colleges te komen, want dat 
valt meteen op. Bij Nederlandse 
studenten wordt minder verant-
woordelijkheid gelegd.’ 

Studenten hebben in 
Duitsland meer keuzemogelijk-
heden en vrijheid. Ze mogen 
bijvoorbeeld zelf kiezen hoe ze 
getoetst worden – presentatie, 
essay of tentamen – en kunnen 

ook variëren in het aantal studiepunten 
dat ze voor een vak willen krijgen. De 
studielast wordt daarop aangepast. 

Bendieck vervolgt: ‘In Nederland 
is het hoger onderwijs wat schoolser en 

INTERNATIONALE 
BETREKKINGEN IN BREMEN

TIM KOCH (22) studeerde internationale be
trekkingen en internationale organisatie in 
Groningen en volgt nu met hulp van een sti
pendium van de Duitslanddesk een master 
International Relations: Global Governance 
& Social Theory aan de Jacobs University en 

de Universiteit van Bremen. 
Koch: ‘Ik heb ook een Erasmusuitwisseling 

naar Frankrijk gedaan. Vergeleken daarmee vind 
ik de verschillen tussen Bremen en Nederland niet zo groot. De sfeer 
is vergelijkbaar met Groningen en ik volg mijn vakken in het Engels. Ik 
was op zoek naar een rustige maar gemoedelijke en studentikoze stad, 
zo kwam ik op Bremen uit. Ik voel me thuis in de stad. Dat komt ook 
omdat er in mijn jaargang maar achttien andere studenten zijn. Het 
valt me op dat er meer discussie is onder studenten, maar ook met 
professoren. Ik zou zeggen dat het onderwijs in Nederland wat meer 
lineair is, met minder keuzemogelijkheden. 
Studeren in Duitsland is een stuk goedkoper. Ik betaal per semester 
150 euro voor een studentenov en 60 euro voor de studentenvakbond. 
Dat komt neer op 420 euro per jaar. Daar komt nog bovenop dat we 
geen studieboeken hoeven te kopen, want veel artikelen en materia
len krijgen we aangeleverd en hoeven we alleen zelf uit te printen.’

BESTE DUITSE 
UNIVERSITEITEN

•  Ludwig MaximiliansUniversiteit
München (29)

•  Universität Heidelberg (37)
•  HumboldtUniversität zu Berlin (49)
•  Technische Universität Berlin (53)
•  Freie Universität Berlin (72)
•  EberhardKarls Universität

Tübingen (78)
•  AlbertLudwigs Universität

Freiburg (84)
•  Rheinische FriedrichWilhelms

Universität Bonn (94)
•  GeorgAugustUniversität

Göttingen (99)
•  Universität Mannheim (106)

Bron: Times Higher Education World 
University Rankings 2015-2016

‘Meer dan in Nederland 
wordt er in Duitsland nog een 

Bildungsideal nagestreefd’
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schematischer ingedeeld. Veel studenten 
in Nederland vinden het welletjes als 
ze naar college zijn geweest. Het idee 
dat je de meeste studietijd thuis achter 
de boeken spendeert, heeft hier nog 
niet postgevat. In Nederland heerst een 
consensuscultuur, waarin iedereen mag 
meepraten en iedereen elkaar een goed 
gevoel wil geven. In Duitsland is hiërar-
chie belangrijker en staan deskundigen 
hoger in aanzien.’

Cultuurbemiddelaars 
Het is aan het team van Bendieck om 
studenten die terugkeren van een studie-
verblijf in Duitsland tot ‘cultuurbemid-
delaars’ te maken die hun ervaringen in 
Duitsland enthousiast delen met leeftijds-
genoten. Duitslanddesk vraagt terug-
keerders om als studentenambassadeur 
voorlichting te geven op (hoge)scholen en 
universiteiten door het hele land of om 

mee te doen aan speeddatingsessies met 
scholieren en studenten die geïnteresseerd 
zijn in een verblijf in Duitsland. Op die 
manier wil de Duitslanddesk de tunnel-
visie richting Berlijn doorbreken. 

De Duitslanddesk is een initiatief 
van het Nederlandse ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en 
de Deutscher Akademischer Austausch-
dienst, die er iets aan wilden doen dat 

POLITICOLOGIE 
IN TÜBINGEN

SVENNE GROENEWEG (22) volgt in Gronin
gen een bachelor internationale betrekkin
gen en volgt nu vakken politicologie aan 
de Eberhard Karls Universiteit in Tübingen, 
in de zuidelijke deelstaat BadenWürttem
berg. Voor haar verblijf ontvangt ze naast 

een Erasmusbeurs een stipendium van de 
Duitslanddesk. 

‘Het onderwijs vind ik academischer dan ik in 
Groningen gewend was,’ zegt ze. ‘Je krijgt niet alleen vrijheid in de 
vakken die je kiest, maar ook in hoe je vakken afsluit. Als je bijvoor
beeld alleen aanwezig bent bij de colleges, krijg je twee studie
punten. Als je een essay schrijft vier, als je ook nog een presentatie 
geeft zes. Ik had niet verwacht dat er zo’n grote vrijheid zou zijn. Bij 
Duitsland verwacht je toch meer strenge regels en bureaucratie. 
Ik had een voorkeur voor ZuidDuitsland omdat daar de cultuurver
schillen met Nederland groter zijn dan in het noorden. Maar omdat 
ik hier maar een halfjaar ben, vond ik het wel belangrijk om me snel 
thuis te voelen. Dat is gelukt, want het gemoedelijke van Groningen 
heb ik ook in Tübingen gevonden. In de stad is een boulevard waar 
alle universiteitsgebouwen aan liggen en waar het academische 
leven en alles wat daarbij hoort zich afspeelt.’

er – ook naar rato van het grote verschil 
in inwonertal tussen beide landen – veel 
meer Duitsers naar Nederland komen 
voor een studie dan andersom. Veel 
Duitsers studeren bijvoorbeeld in Maas-
tricht, Middelburg, Utrecht en Amster-
dam, in het bijzonder voor een studie 
psychologie, waarvoor in hun thuisland 
een beperking geldt voor het aantal stu-
denten dat jaarlijks mag instromen. Ne-
derland laat wat dat betreft ook veel kan-
sen liggen, bespeurt Bendieck: ‘Terwijl 
de onderwijscommissie onder leiding 
van Paul Schnabel in het onderwijsrap-
port Ons Onderwijs 2032 verkondigt dat 
verplichte Duitse les in de toekomst niet 
meer nodig is in het middelbaar onder-
wijs en Engels afdoende zou moeten zijn, 
beseft het Nederlandse bedrijfsleven wel 
dat Duitse taalvaardigheid cruciaal is 
voor de Nederlandse economie. De fijne 
kneepjes van een cultuur leer je alleen 
kennen door ervaring en door de taal te 
leren. Maar als je nooit Duits hebt gehad 
op de middelbare school, zul je later ook 
niet zo snel iets met Duitsland doen.’

Overbodig? 
Bendieck vervolgt: ‘Veel Nederland-
se studenten, vooral uit de Rand-

Britta Bendieck, hoofd van de Duitslanddesk
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BEURS
MOGELIJKHEDEN
Als onderdeel van het Duitsland 
Instituut Amsterdam, behorend 

bij de UvA, biedt de Duitslanddesk 
studenten en afgestudeerden een 

stipendium aan voor een periode in 
Duitsland voor studie of onderzoek. 
Zowel voor een uitwisselingssemes
ter, een volledige masterstudie, een 
onderzoeksstage, een onderzoek in 
het kader van een promotie of de 
voorbereiding op een promotieon
derzoek kunnen aanvragen worden 
ingediend. Studenten kunnen een 

beurs van 400 euro per maand 
aanvragen voor een periode van 
minimaal drie tot maximaal vijf 
maanden. Voor afgestudeerden 

die verder willen in het onderzoek 
geldt een maandelijkse toelage van 

600 euro en een verblijf van drie 
maanden. Beide beurzen worden 

aangevuld met een eenmalige 
onkostenvergoeding van 100 euro 
voor reiskosten. De Duitslanddesk 

biedt in samenwerking met het 
GoetheInstituut ook voordelige 

taalcursussen aan voor aanvragers 
van de beurzen. De eerstvolgende 
deadline voor het aanvragen van 

een stipendium is op 1 juli 2016. Ga 
naar www.studereninduitsland.nl/

beurzen voor meer informatie.

LOGISTIEK EN ECONOMIE 
IN NÜRNBERG

Als onderdeel van haar bachelor logistiek 
& economie aan de HvA studeerde IRIS 
DEKKER (22) een zomersemester aan de 
Technische Hochschule Nürnberg Georg 
Simon Ohm. 
‘Ik koos voor Nürnberg omdat daar fami

lie dichtbij woont. Ik koos voor vertrouwd
heid. De prijzen van bijvoorbeeld woning

huur vond ik ook aantrekkelijk. In Nürnberg 
ging ik ook voor het eerst op mezelf wonen. Die zelfstandigheid 
heeft mij erg goed gedaan. De stad was niet te klein, maar zeker 
ook niet te groot. 
De meeste colleges werden in het Engels gegeven. Bij de colleges 
die wél in het Duits werden gegeven, was de taal geen probleem. 
Ik mocht zelf de vakken kiezen die ik wilde volgen. Daardoor was 
niet alleen mijn interesse in de stof wat groter, maar ontmoette ik 
steeds ook nieuwe mensen omdat ik altijd met een andere groep 
zat. In Amsterdam zat ik steeds met dezelfde mensen. Duitsland 
heeft me dan ook een enorme ervaring gegeven, met een verschei
denheid aan culturen. Ik ben bevriend geraakt met mensen van 
over de hele wereld.’

FOLIA 32

Hogeschool Nordhausen
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illustratie’s Idris van Heffen

‘Het mooiste aan deze stage vond ik 
de jongeren met wie ik in gesprek ging: 
in het begin waren ze nog schuchter, 
maar tijdens het praten stelden ze zich 
steeds meer open en uiteindelijk gingen 
ze vrolijker weg. Ik was een jaar lang elke 
woensdag peer educator bij Kikid. Dat 
is een organisatie die met behulp van 
theatervoorstellingen voorlichting geeft 
op middelbare scholen en mbo’s. De vier 
thema’s waarbinnen dat gebeurt zijn 
alcohol/drugs, relaties/seks, social media/
cyberpesten en geld/schulden. Op dat 
laatste richtte ik me vooral. We gingen 
langs scholen door het hele land, speel-
den steeds een scène van de voorstelling 
en gingen daarna met de scholieren in 
gesprek. Dit contact was bijzonder en 
vaak best heftig. Kinderen vertelden 
bijvoorbeeld hoe ze al een paar keer van 
school zijn gestuurd of over hun wietver-
slaving. Zulke verhalen gaan je niet in de 
koude kleren zitten. Maar de gesprekken 
waren vooral heel leerzaam, ook voor 
mij. Ook kregen we vooraf les in ge-
sprekstechnieken en werden we door de 
gemeente Haarlem voorgelicht over de 
problematiek rondom geld en schulden. 
Toch is het allerbelangrijkste wat ik aan 
deze stage heb overgehouden: heb geen 
vooroordelen. Welke cultuur, achtergrond 
of denkwijze de ander ook heeft.’ ↙ Carlijn 
Schepers

STAGE
Luuk Sterk (22)
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Studie Cultureel maatschappelijke 
vorming (HvA) 
Stage Kikid 
Verdiensten geen
Sterren *****

stad, kiezen voor Berlijn. Vanuit de 
Nederlandse grensregio trekken juist 
meer studenten naar Duitse steden 
net over de grens, zoals Münster.’ De 
verspreiding van de stipendia die de 
Duitslanddesk namens het Duitsland 
Instituut verstrekt, laat zien dat deze 
twee steden samen met München de 
populairste bestemmingen zijn (zie ook 
kader ‘Beursmogelijkheden’). Maar 
vaker nog dan voor Duitsland kiezen 
studenten voor Barcelona of Londen. 
Bendieck: ‘Mensen gaan automatisch 
op zoek naar het exotische, maar weten 
niet wat er naast hen ligt.’

Volgens Jasmin Moeller, verbonden 
aan het Alumniportal Deutschland, 
een non-profitorganisatie die zich op 
initiatief van de Duitse regering inzet 
voor het bevorderen van het netwerk van 
mensen die in Duitsland hebben gestu-
deerd, speelt bij veel Nederlanders die 
buiten Berlijn gaan studeren dat het ‘in 

Duitsland ook hip is om niet hip te zijn’. 
Op die manier zijn volgens haar ook 
Hamburg, Keulen, Dresden en Mün-
chen populair. ‘Voor sommigen is het 
aantrekkelijk om ergens naartoe te gaan 
waar nog echt veel te ontdekken valt.’

Sinds de oprichting van de Duits-
landdesk in 2013 neemt de interesse van 
Nederlandse studenten in een Duits stu-
dieverblijf toe. De meest recente cijfers 
laten zelfs zien dat er nooit eerder zo veel 
Nederlanders bij onze Oosterburen stu-
deerden als in het collegejaar 2014-2015, 
namelijk 2.405. In 2011-2012 waren dat er 
nog maar 1.723. Is de Duitslanddesk dan 
nu al overbodig geworden? Bendieck: 
‘Ook nu een recordaantal Nederlandse 
studenten naar Duitsland gaat, is de 
balans zoek ten opzichte van het aantal 
Duitse studenten dat de omgekeerde weg 
bewandelt. In verhouding zouden er jaar-
lijks vijfduizend Nederlandse studenten 
naar Duitsland moeten gaan.’ ↙

LABORATORIUMSTAGE 
IN MÜNCHEN

In het kader van haar tweejarige onderzoeks
master fundamentele neurowetenschap
pen aan de Universiteit van Maastricht 
loopt  CECIEL JEGERS (24) nu een stage 
van acht maanden op het Institute of 
Physiology in München, verbonden aan de 

Ludwig MaximiliansUniversiteit. Haar Eras
musbeurs, goed voor vijf maanden, vulde ze 

aan met een stipendium van de Duitslanddesk. 
‘Ik wilde graag een buitenlandse stage lopen die iets te maken had 
met stamcellen en neurowetenschappen. Er waren verschillende 
opties. Ik koos voor dit laboratorium München omdat het contact 
meteen goed was. De voertaal op mijn stage is Engels; er werken 
zo’n zestig mensen in het laboratorium van wie de minderheid 
Duits is. Als ik boodschappen doe, moet dat uiteraard wel in het 
Duits, maar daarmee heb ik als Limburgse niet veel moeite. 
Zelf kom ik uit een klein dorpje. Ik had daarom verwacht dat Mün
chen voor mij een soort metropool zou zijn, maar het voelt meer 
aan als een groot dorp. De stad is opgebouwd uit kleine, over
zichtelijke wijken. Het leven in de stad bevalt goed. De meren en 
bergen in de omgeving beschouw ik als een groot pluspunt.’

29 JUNI 2016
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