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Studeren in Duitsland, nog niet zo veel 
Nederlanders doen het. Toch heeft 
Duitsland enorm veel te bieden: aan 
meer dan 300 instellingen voor hoger 
onderwijs kun je in totaal meer dan 
18.000 bachelor- en masteropleidingen 
volgen. Of je nou geïnteresseerd bent 
in een wetenschappelijke studie aan een 
universiteit, een beroepsgerichte studie 
aan een Fachhochschule of een kunst- 
opleiding, in Duitsland kan het allemaal. 
Steeds vaker ook in het Engels.

Duitsland is de toekomst: het is toonaan-
gevend op economisch en technologisch 
gebied en is de belangrijkste handels- 
partner van Nederland. 

Onderwijs en onderzoek zijn van hoge 
kwaliteit en staan internationaal goed 
aangeschreven. Er is veel vraag naar 
mensen met kennis van Duitsland  
en de Duitse taal op de Nederlandse 
arbeidsmarkt. 

Studeren in Duitsland is bovendien  
goed voor je portemonnee: je studie  
is gratis, je kunt je Nederlandse studie-
financiering gewoon meenemen en de 
kosten van levensonderhoud zijn vaak 
laag. Veel Duitse steden kennen een rijk 
studentenleven: of je nou naar een bar 
of een club gaat, een museum of een 
festival, je hoeft je nooit te vervelen. 
En niet te vergeten: Duitsland heeft  
de coolste hoofdstad van Europa –  
Berlijn!

Meer weten?  Kijk op 
studereninduitsland.nl
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OPTIE 1
Kort maar krachtig:  
je gaat naar Duitsland  
in het kader van een  
uitwisseling 
Wil je kennis maken met Duitsland  
maar niet meteen een hele studie  
volgen, dan kun je het best voor  
een of twee semesters op uitwisseling 
gaan. Dit kan bijvoorbeeld door  
je in te schrijven voor een ‘joint  
programme’ van een Nederlandse 
en een Duitse onderwijsinstelling. 
Meer informatie over Duits-Nederlandse 
programma’s vind je op de website 
studereninduitsland.nl. Een tweede optie 
is een uitwisseling in het kader van 
het Europese Erasmus-programma. 
Hiervoor kun je je het beste informe-
ren bij je Nederlandse universiteit  
of hogeschool.

STUDEREN IN

DUITSLAND –  

HOE PAK IK DAT AAN?

OPTIE 2 
Je gaat voor de échte  
ervaring: een complete  
bachelor- of masterstudie  
in Duitsland 
Met meer dan 18.000 opleidingen is 
er voor elk denkbare interesse een studie 
te vinden, ook studies die in Nederland 
niet bestaan. Studies in Duitsland kennen 
vaak een selectie op grond van je cijfer-
gemiddelde (NC = Numerus Clausus). 
Hoe hoog dit moet zijn om aan een 
studie te kunnen beginnen, verschilt per  
studie en instelling. Als een studie geen 
toelatingsbeperking heeft, wil dat niet 
zeggen dat de kwaliteit er minder om is. 
Juist in het oosten van Duitsland zijn er 
universiteiten en Fachhochschulen met 
excellente faciliteiten en zonder NC. 

http://www.studereninduitsland.nl


De vooraanmelding voor een studie met 
een beperkte toelating loopt bij veel 
onderwijsinstellingen via de website
uni-assist.de. De organisatie is gespeci-
aliseerd in het beoordelen van buiten-
landse diploma’s en omrekenen van 
cijfergemiddelden. De deadline voor de 
aanmelding bij uni-assist kan van studie 
tot studie verschillen, maar de meeste 
opleidingen hanteren 15 juli voor het 
daaropvolgende wintersemester (studie-
begin in oktober) en 15 januari voor  
het daaropvolgende zomersemester  
(studiebegin in april). Bacheloroplei-
dingen gaan vaak alleen in het winter- 
semester van start. Voor de meeste 
masters kun je je tweemaal per jaar 
aanmelden. 

Heeft de studie geen beperkte toelating 
(NC)? Dan hoef je je niet eerst aan 
te melden bij uni-assist maar kun je je 
direct inschrijven bij de onderwijsinstel-
ling zelf. Dat kan tot het begin van het 
semester, tot 1 oktober of 1 april.

BEURZEN
Voor beide opties zijn studie-
beurzen beschikbaar. Raadpleeg  
studereninduitsland.nl voor een  
overzicht. Veel beursprogramma’s  
hebben aanvraag-deadlines van  
een half jaar tot anderhalf jaar voor 
studiebegin – wees dus op tijd!

DIA-STIPENDIUM
Nederlandse studenten die naar  
Duitsland gaan voor uitwisseling,  
master of onderzoek kunnen in aanmer-
king komen voor het DIA-Stipendium, 
de studiebeurs van het Duitsland Instituut 
Amsterdam. De looptijd van het stipen-
dium is minimaal drie en maximaal vijf 
maanden. De beurs bedraagt 400 euro 
per maand voor studenten en 600 euro 
per maand voor (aanstaande) promoven-
di. Je kunt het stipendium met een 
Erasmus-beurs combineren, maar 
niet met andere beurzen. Kijk voor 
de actuele voorwaarden en richtlijnen 
op studereninduitsland.nl onder 
‘Beurzen’.

http://www.studereninduitsland.nl
http://www.uni-assist.de
http://www.studereninduitsland.nl


De keuze aan opleidingen is enorm
groot. Gelukkig zijn er online studie-
kiezers die de keuze vergemakkelijken. 
Kijk hiervoor op studereninduitsland.nl 
onder het kopje ‘Studie-informatie’.

Een goede indruk van een onderwijs-
instelling krijg je natuurlijk pas als je er 
een keer zelf bent geweest, bijvoorbeeld 
zelf bent geweest, bijvoorbeeld op een 
open dag. Op de website hochschul-
kompass.de vind je een actueel over-
zicht van alle open dagen. Sommige 
universiteiten en hogescholen bieden 
geïnteresseerden ook de kans een keer 
proef te studeren om een studie beter 
te leren kennen.  
 
HOE GOED MOET MIJN 
DUITS ZIJN? 
Als je een Engelstalige opleiding wilt 
volgen, speelt je kennis van het Duits 
geen rol. Er kunnen wel taaleisen zijn 
wat betreft het niveau van je Engels.  
Als je een Duitstalige opleiding wilt 
volgen, moet je voor je kunt studeren 
aantonen dat je het Duits goed genoeg 
beheerst.  

Over het algemeen wordt niveau B2 
of C1 van het Europese Referentiekader 
verwacht. Dat betekent dat je Duits  
redelijk vloeiend moet zijn. Maar wees 
niet bang: je kunt vaak meer dan je 
denkt! Studeren in Duitsland biedt vooral 
de mogelijkheid om je Duits nog beter 
te maken.
De website sprachnachweis.de biedt 
een overzicht van alle studies en de 
precieze taaleisen die ervoor gelden, 
met links naar de websites van de 
opleidingen. Bij een uitwisseling via 
Erasmus zijn de taaleisen veel minder 
streng en bieden de Duitse universiteiten 
en Fachhochschulen bovendien gratis 
taalcursussen aan voor de uitwisselings-
studenten. 

 
De taal hoeft geen 

barrière te vormen –  

grijp je kansen!

HOE VIND  
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http://www.studereninduitsland.nl/
http://www.hochschulkompass.de
http://www.hochschulkompass.de
http://www.sprachnachweis.de


TIP
Om je voor te bereiden kun 
je voorafgaand aan je studie 
in Duitsland al een taalcursus 
volgen om je Duits bij te spijke-
ren, bijvoorbeeld bij het Goethe-
Institut. Je kunt je taalniveau 
ook gratis laten testen bij 
de Duitslanddesk. Kijk op 
studereninduitsland.nl voor 
meer informatie.

http://www.studereninduitsland.nl


IMPRESSUM 
Voor meer informatie kun je altijd terecht  
op studereninduitsland.nl. Voor vragen kun je  
de Duitslanddesk van het Duitsland Instituut  
Amsterdam mailen via duitslanddesk-dia@uva.nl 
of bellen op het nummer 020 - 525 50 41.

Je kunt ons ook vinden op 
Facebook, Twitter en LinkedIn.

De campagne ‘gezocht: dichters, denkers & doeners’ en de  
website studereninduitsland.nl zijn projecten van de Duitslanddesk  
van het Duitsland Instituut Amsterdam. De site, de desk en het  
DIA-Stipendium zijn mogelijk gemaakt door de steun van de DAAD 
(Deutscher Akademischer Austauschdienst) en het Ministerie van  
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Foto’s:
©Rikepunkt, photocase.com
©Bauhaus-Universität Weimar, Foto: Nathalie Mohadjer
©Humboldt-Universität zu Berlin, Foto: Matthias Heyde
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