
Studeren in Duitsland

Met alle belangrijke deadlines!

Hoe vind ik een studie in Duitsland?

Hoe vraag ik een studiebeurs van 
het Duitsland Instituut aan? 

Hoe vind ik een zomercursus? 

Hoe vraag ik een studiebeurs van 
de DAAD aan?



Ga naar de website van de DAAD. De website
heeft een Duitse en een Engelse versie.

daad.de1

Klik op deze kopjes in het menu bovenaan.

1

'Infos für Ausländer'
> 'Alle Studiengänge'

2

Via het linkermenu kun je zoeken op onder
andere soort studie, stad, deelstaat, taal
en studieveld.

Zoek op diverse criteria3

Klik op een studie om details te vinden zoals
de precieze toelatingseisen, een link naar meer
informatie op de website van de universiteit en
de directe contactpersoon voor al je vragen
over deze studie.

Details per studie4

Deadlines

Het studieaanbod in Duitsland is groot: je kunt kiezen uit zo'n 1.900 verschillende studies.
Een goed overzicht biedt de database van de DAAD (Deutscher Akademischer Austausch-
dienst), waarin alle studies zijn opgenomen. De informatie van de DAAD is speciaal gericht 
op internationale studenten. 



Ga naar de website van de DAAD. De website
heeft een Duitse en een Engelse versie.

daad.de1

Klik op deze kopjes in het menu bovenaan.

2

'Infos für Ausländer' 
> 'Sprach- und Fachkurse'

2

Via het linkermenu kun je zoeken op onder 
andere soort cursus, stad, taal en onderwerp.

Zoek op diverse criteria3

Klik op een cursus om details te vinden zoals 
het programma, eventuele studiebeurzen, de 
aanmeldprocedure en de directe contact-
persoon voor al je vragen over deze cursus.

Details per cursus4

Deadlines



Ga naar de website van de Duitslanddesk.

studereninduitsland.nl1

Klik op deze kopjes in het menu bovenaan.

Klik op 'Beurzen' 
> 'DIA-Stipendium'

2

Je vindt hier onder andere hoe je het 
DIA-Stipendium aanvraagt en voor wie 
het DIA-Stipendium is bedoeld.

Lees alle informatie 
goed door

3

Hierin vind je alles wat je moet weten
voor een goed aanvraagdossier. 

Download de voor-
waarden & checklists

4

Deadline

Het DIA-Stipendium is de beurs van het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA), die wordt 
beheerd door de DIA Duitslanddesk. Het DIA-Stipendium is bedoeld voor gemotiveerde 
studenten (HBO of WO) die voor een uitwisseling of een master naar Duitsland gaan en voor 
(toekomstige) onderzoekers die voor hun onderzoek een periode in Duitsland verblijven. De 
beurs bestaat uit een financiële bijdrage van 1.800 - 2.000 euro voor één semester.
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Ga naar de website van de DAAD. De website
heeft een Duitse en een Engelse versie.

daad.de1

Klik op deze kopjes in het menu bovenaan.

4

'Infos für Ausländer' 
> 'Stipendiendatenbank'

2

Via het linkermenu kun je zoeken op onder 
andere het land waar je vandaan komt, 
studiefase en studieveld.

Zoek op diverse criteria3

Klik op een beurs om details te vinden zoals 
de precieze voorwaarden, de aanvraagproce-
dure en de contactpersoon voor vragen over 
de beurs.

Details per beurs4

Deadlines

De DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) verstrekt elk jaar beurzen aan zeer 
goed gekwalificeerde Nederlandse masterstudenten en onderzoekers. Deze beurzen bestaan 
uit een maandelijkse bijdrage van 750 - 1.000 euro voor een periode van maximaal twee jaar. 
Er zijn voor Nederland zo'n 15 DAAD-beurzen voor verschillende doelgroepen beschikbaar.



•  Wiedereinladungen für ehemalige Stipendiaten

Voor alumni

•  Forschungsstipendien – Jahresstipendien

•  Forschungsstipendien – Kurzstipendien

•  Forschungsstipendien – Promotionen im Cotutelle-Verfahren

•  Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler

•  DLR/DAAD Research-Fellowship-Programme

•  Leibniz-DAAD Research Fellowships

••  Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (P.R.I.M.E.)

Voor onderzoekers

•  Studienstipendien für ausländische Graduierte in den Fachbereichen Bildende Kunst, 
     Design/visuelle Kommunikation und Film

•  Studienstipendien für ausländische Graduierte im Fachbereich Darstellenden Kunst

•  Studienstipendien für ausländische Graduierte im Fachbereich Musik

•  Studienstipendien für ausländische Graduierte im Fachbereich Architektur

•  Praktikantenplätze für ausländische Studierende der Natur- und Ingenieurwissen-
          schaften sowie der Land- und Forstwirtschaft

Voor studenten - specifieke studierichting

•  Studienstipendien für Graduierte aller wissenschaftlichen Fächer (zie hiernaast)

•  Hochschulsommerkurse in Deutschland für ausländische Studierende und Graduierte

•  Studienreisen für Gruppen von ausländischen Studierenden in Deutschland

Voor studenten - alle studierichtingen

Er zijn diverse beurzen van de DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) beschik-
baar 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 (september
2017). De meest actuele informatie vind je altijd via de database van de DAAD (zie pag. 4).
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De inhoud van dit document is een vertaling van de Duitslanddesk van het Duitsland Instituut Amsterdam. 
Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Kijk voor de officiële voorwaarden in het Duits en Engels op www.daad.de.

Deadline

•  750 euro per maand
•  Onkostenvergoeding voor zorgverzekering
• Een bijdrage aan de reiskosten (indien van toepassing) 
• Eenmalige onderzoekssubsidie (indien van toepassing) 
• Onder bepaalde voorwaarden: een bijdrage aan het collegegeld, maandelijkse 
 huurkostenbijdrage, maandelijkse toeslagen voor meereizende familieleden 
  en een bijdrage voor taalverwerving Duits ter voorbereiding van verblijf.

Inbegrepen bij deze studiebeurs:

Optie A:  10-24 maanden, afhankelijk van duur gekozen studieprogramma
Optie B:  1 studiejaar

Hoe lang?

Voor wat?

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

Voor wie? 

6

De DAAD-beurs waar de meeste Nederlandse studenten voor in aanmerking komen, is het 
"Studienstipendium für Graduierte aller wissenschaftlichen Fächer." Hieronder vind je meer 
informatie over deze beurs. Houd rekening met de verschijningsdatum van deze publicatie 
(september 2017). De meest actuele informatie vind je altijd via de database (zie pag. 4).



Je kunt bij ons terecht voor veel informatie 
over studeren in Duitsland (online en offline), 
persoonlijk advies, gratis taaltests, voor-
bereidingsworkshops en informatie over het 
DIA-Stipendium en beurzen van de DAAD.

De Duitslanddesk van het Duitsland Instituut 
Amsterdam (DIA) is het landelijke aanspreek-
punt voor studenten en onderzoekers met 
interesse voor een verblijf in Duitsland.

De Duitslanddesk is een initiatief van:

 © DIA Duitslanddesk, september 2017

Duitslanddesk DIA

@StudereninD

Studeren in Duitsland

020 525 5041

duitslanddesk-dia@uva.nl
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