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in  Duitsland?

Redenen om in Duitsland te studeren zijn 
er genoeg: Duitsland heeft met meer dan 
19.000 studies aan 300 onderwijsinstel-
lingen een enorm studieaanbod. Of je 
nou geïnteresseerd bent in een weten-
schappelijke studie aan een universiteit, 
een beroepsgerichte studie aan een 
Fachhochschule of een kunstopleiding, 
in Duitsland kan het allemaal. Steeds 
vaker ook in het Engels. Je hebt veel keuze-
vrijheid binnen je studie. Het onderwijs en 
onderzoek zijn van hoge kwaliteit en staan 
internationaal goed aangeschreven. 

Duitsland is een belangrijk land in 
Europa en de wereld - toonaangevend 
op economisch, technologisch en politiek
gebied en de belangrijkste handels-
partner van Nederland.

Op de Nederlandse arbeidsmarkt is 
dan ook veel vraag naar mensen met 
kennis van Duitsland en de Duitse taal. 
Bovendien opent studeren in Duitsland 
de deur naar de grote arbeidsmarkt in 
het economisch sterke Duitsland.

Studeren in Duitsland is ook goed voor 
jouw portemonnee: je betaalt geen 
collegegeld, je kunt je Nederlandse 
studiefi nanciering gewoon meenemen 
en de kosten van levensonderhoud zijn 
vaak lager dan in Nederland.

Veel Duitse studentensteden kennen 
een rijk studentenleven. Of je nou naar 
een bar of een club gaat, een museum 
of een festival, in Berlijn, München, 
Keulen, Münster, Heidelberg, Hamburg 
of Leipzig: je hoeft je niet te vervelen!
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Universität Bonn, Foto: Frank Homann



WAT PAST BIJ JOU

HELE BACHELOR- 
OF MASTERSTUDIE 
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, met een 
HAVO-diploma aan een Fachhochschu-
le. Met een Nederlands bachelordiplo-
ma (van het WO en in veel gevallen ook 
van het HBO) kun je beginnen aan een 
Duitse master. Die duren in Duitsland 
altijd twee jaar.

BUITENLANDSEMESTER: 
ERASMUS+
Het Europese Erasmusprogrammma 
biedt de mogelijkheid tijdens je studie 
ervaring op te doen in Duitsland voor 
één of twee semesters. Je kunt studeren 
aan een Duitse onderwijsinstelling waar-
mee jouw Nederlandse hogeschool 
of universiteit een overeenkomst heeft. 
Informeer je over de mogelijkheden bij 
jouw bureau internationalisering.

JOINT PROGRAMME  
Er zijn diverse studies waarbij je een 
deel aan een Nederlandse en een 
deel aan een Duitse onderwijsinstelling 
studeert. Vaak krijg je na afl oop twee 
diploma’s. Kijk voor een overzicht op 
studereninduitsland.nl 

SUMMER SCHOOL 
In de zomer bieden veel Duitse uni-
versiteiten zomercursussen aan voor 
internationale studenten: taalcursussen 
en cursussen over een bepaald onder-
werp. Op daad.de staat een database 
inclusief mogelijkheden voor een 
beursaanvraag. 

ONDERZOEK 
Voor PhD-onderzoek of een onderzoeks-
stage kun je in Duitsland terecht bij een 
groot aantal gerenommeerde onder-
zoeksinstituten. Op studereninduitsland.nl 
vind je een interactieve kaart met Duitse 
instituten.

studereninduitsland.nl
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STUDIEKOSTEN 
In Duitsland is er geen collegegeld. 
Wel betaal je elk semester een bijdrage 
voor jouw Semesterticket. Hiermee kun 
je onder meer in de hele regio gratis 
reizen en voordelig eten in de mensa. 
In vrijwel alle gevallen kun je je Ne-
derlandse studiefi nanciering gewoon 
meenemen. Kijk op duo.nl voor details. 

BEURZEN 
Twee keer per jaar kun je een aan-
vraag doen voor het DIA-Stipendium, 
de studiebeurs van het Duitsland Instituut 
Amsterdam. De beurs is voor studenten 
en (aanstaande) promovendi die voor 
uitwisseling, master of onderzoek naar 
Duitsland gaan en bedraagt rond 2.000 
euro voor één semester. De deadlines 
zijn op 1 juli en 1 december voor het 
semester daarop. Daarnaast verstrekt 
de DAAD (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst) beurzen voor zomer-
cursussen, masters en onderzoek. 
De deadlines zijn vaak erg vroeg, 
begin zeker een jaar van tevoren met 
oriënteren!

HOE GOED MOET MIJN 
DUITS ZIJN? 
Voor een hele studie wordt over het 
algemeen niveau B2 of C1 van het 
Europese Referentiekader verwacht. 
Dat betekent dat je Duits redelijk vloei-
end moet zijn. Wees gerust: je kunt vaak 
meer dan je denkt! Studeren in Duitsland 
biedt vooral de mogelijkheid om je Duits 
nog beter te maken. Duitse universiteiten 
en Fachhochschulen bieden vaak gratis 
of voordelige taalcursussen aan voor 
internationale studenten. Bij een uitwis-
seling via Erasmus zijn de taaleisen veel 
minder streng. 
Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen een 
Engelstalige opleiding te gaan volgen. 
Die zijn er steeds meer in Duitsland, 
vooral op masterniveau.

Je hebt de taal sneller 
onder de knie dan je denkt!

GELD & TAAL

Ruhr-Universität Bochum



De keuze aan opleidingen in Duitsland 
is enorm groot. Gelukkig zijn er online 
tools die de keuze vergemakkelijken. 
Kijk hiervoor op studereninduitsland.nl 
onder het kopje ‘Studie-informatie’. Daar 
vind je handige links en kun je via inter-
actieve kaarten het studieaanbod per 
stad bekijken. De DAAD heeft op haar 
website daad.de een database van alle 
19.000 studies die in Duitsland worden 
aangeboden. Hierin kun je zoeken op 
onder meer trefwoord, locatie, niveau 
en voertaal. 

Een goede indruk van een onderwijs-
instelling krijg je natuurlijk pas als je 
er een keer zelf bent geweest, bijvoor-
beeld op een open dag. Op de website 
hochschulkompass.de vind je een actu-
eel overzicht van alle open dagen.

Voor een Erasmussemester kun je bij het 
bureau internationalisering van jouw 
Nederlandse onderwijsinstelling terecht: 
zij kunnen je vertellen welke opties er 
zijn voor jouw studie.

TOELATING EN AANMELDING 
Als je een hele studie in Duitsland wilt 
volgen, moet je er rekening mee houden 
dat er bij ongeveer 50% van de studies 
een selectie is op cijfergemiddelde 
(Numerus Clausus = NC). De precieze 
eisen verschillen per studie en onder-
wijsinstelling. Informeer je dus op tijd. 
Als een studie geen NC heeft, wil dat 
trouwens niet zeggen dat de kwaliteit 
er minder om is. Juist in het oosten van 
Duitsland zijn er excellente universiteiten 
en Fachhochschulen zonder NC.  
Aanmelding voor een studie loopt via  
de website uni-assist.de. Deze organisa-
tie is gespecialiseerd in het beoordelen 
van buitenlandse diploma’s. 
Voor enkele studies zoals Geneeskunde 
is er een centrale aanmeldingsproce-
dure. Meer informatie daarover staat 
op hochschulstart.de. 

De deadline voor de aanmelding 
verschilt per studie, maar de meeste 
opleidingen hanteren 15 juli voor 
het wintersemester (vanaf oktober) 
en 15 januari voor het zomersemester 
(vanaf april). Bacheloropleidingen gaan 
vaak alleen in het wintersemester van 
start, voor de meeste masters kun je 
je tweemaal per jaar aanmelden.

HOE VIND 

IK DE JUISTE 

STUDIE?



Je kunt jouw taalniveau gratis laten testen bij de Duitslanddesk met de digitale OnSET-test (40 minuten). Kijk op studereninduitsland.nl voor meer informatie over de test en de inschrijving.

TIP

Humboldt-Universität Berlin, Foto: Matthias Heyde



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

Daarnaast organiseren wij voorbereidingsworkshops, 
bezoeken we voorlichtingen en bieden we een 
voordelige taalcursus aan. Meld je aan voor onze 
nieuwsbrief om niets te missen! 

Je kunt ons ook vinden op Facebook, 
Twitter, Instagram en LinkedIn.
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De inhoud van deze folder is samengesteld door de Duitslanddesk 
van het Duitsland Instituut Amsterdam. De Desk en het DIA-Stipendium 
zijn mogelijk gemaakt door de steun van het Nederlandse Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de DAAD (Deutscher 
Akademischer Austauschdienst) met fi nanciering van het Duitse Ministerie 
van Buitenlandse Zaken.

Universität Leipzig, Foto: Erika Kooistra


