
Beurs voor zomercursus van de  

Zomercursus aan Duitse universiteit: 1061 euro 
Officiële titel: “Hochschulsommerkurse in Deutschland für ausländische Studierende und Graduierte” 

Voor wie? Studenten van bachelor- en masterprogramma’s die minstens twee jaar van hun programma hebben  

voltooid bij start van de cursus 

Voor wat? Deelname aan zowel taal- en cultuurcursussen als vakinhoudelijk cursussen aan Duitse universiteiten 

of taalinstituten

Hoe lang?  Minstens 18 cursusdagen in de zomerperiode 

 Inbegrepen bij deze studiebeurs: 

 Eenmalige bijdrage van 1061 euro

 Onkostenvergoeding voor zorg-, ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering

Deadline: 1 december 2021 voor begin cursus in Duitsland in juli/aug/sept 2022

Meer informatie? 
funding-guide.de 

Meer beurzen? 
studereninduitsland.nl/beurzen 

De inhoud van dit document is een vertaling door de medewerkers van de DIA Duitslanddesk. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.  

Kijk voor de officiële voorwaarden in het Duits en Engels op www.funding-guide.de Foto: © Universität Bonn  



Studiebeurs van de  

(Deel van) masterstudie in Duitsland: 861 euro per maand  
Officiële titel: “Studienstipendien - Masterstudium für alle wissenschaftlichen Fächer” 

Voor wie? Goed gekwalificeerde afgestudeerden met een bachelordiploma of vergelijkbare academische 

graad van alle studierichtingen 

Voor wat? a) een volledige masterstudie aan een Duitse universiteit/hogeschool waarbij een diploma wordt

behaald aan deze Duitse instelling of het tweede jaar van een tweejarig masterprogramma in
Duitsland (indien je al begonnen bent met de master in Duitsland)

b) een studiejaar in Duitsland als onderdeel van een masterstudie aan de eigen instelling in

Nederland (hierbij wordt een diploma behaald aan de eigen instelling)

Hoe lang?  Voor optie a) 10 tot 24 maanden afhankelijk van duur van het gekozen studieprogramma 

 Voor optie b) 1 studiejaar 

 Inbegrepen bij deze studiebeurs: 

 861 euro per maand

 Onkostenvergoeding voor zorg-, ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering
 Een bijdrage in de reiskosten

 Eenmalige studietoelage
 Daarnaast onder bepaalde voorwaarden: een maandelijkse huurkostenbijdrage, maandelijkse toeslagen voor

meereizende familieleden en een bijdrage voor taalverwerving Duits ter voorbereiding van verblijf.

Deadline: 1 december 2021 voor begin studie in Duitsland in sept/okt 2022

Meer informatie? 
funding-guide.de 

Meer beurzen? 
studereninduitsland.nl/beurzen 

De inhoud van dit document is een vertaling door de medewerkers van de DIA Duitslanddesk. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.  

Kijk voor de officiële voorwaarden in het Duits en Engels op www.funding-guide.de Foto: © RWTH Aachen 



Onderzoeksbeurzen van de  

Éénjarige onderzoeksbeurs: 861 - 1.200 euro per maand  
Officiële titel: “Forschungsstipendien - Jahresstipendien für Doktoranden” 

Voor wie? 

Voor wat? 

Hoe lang?  

Promovendi en jonge onderzoekers
Een onderzoeksproject of opleidingsplannen aan een Duitse universiteit, hogeschool of onderzoeks-
instelling  in overeenstemming met een Duitse begeleider. 

7 tot 12 maanden (het is niet mogelijk de beurs te verlengen) 

Inbegrepen bij deze studiebeurs: 

 861 euro per maand voor afgestudeerden, 1.200 euro per maand voor promovendi

 Onkostenvergoeding voor zorg-, ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering
 Een bijdrage in de reiskosten (indien van toepassing)

 Eenmalige onderzoekssubsidie

 Daarnaast onder bepaalde voorwaarden: maandelijkse huurkostenbijdrage, maandelijkse toeslagen voor meerei-

zende familieleden en een bijdrage voor taalverwerving Duits ter voorbereiding van verblijf.

Deadline: 1 december 2021  voor begin verblijf in Duitsland in sept/okt 2022 

Kortlopende onderzoeksbeurs: 861 - 1.200 euro per maand 
Officiële titel: “Forschungsstipendien - Kurzstipendien” 

Voor wie? 

Voor wat? 

Gepromoveerde, promovendi en jonge onderzoekers  van niet-Duitse onderwijs- of onderzoeksinstellingen 

Een onderzoeksproject of opleidingsplannen aan een Duitse universiteit, hogeschool of  onderzoeks-
instelling in overeenstemming met een Duitse begeleider.

Hoe lang?  1 tot maximaal 6 maanden

Inbegrepen bij deze studiebeurs: 

 861 euro per maand voor afgestudeerden, 1.200 euro per maand voor promovendi
 Onkostenvergoeding voor zorg-, ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering
 Een bijdrage in de reiskosten

Deadline:  1 april 2022 voor begin verblijf in Duitsland vanaf augustus 2022 
  31 augustus 2022 voor begin verblijf in Duitsland vanaf februari 2023

Meer informatie? 
funding-guide.de 

Meer beurzen? 
studereninduitsland.nl/beurzen 

De inhoud van dit document is een vertaling door de medewerkers van de DIA Duitsland-

desk. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Kijk voor de officiële voorwaarden 

in het Duits en Engels op www.funding-guide.de Foto: © Universität Heidelberg  



Beurzen voor docenten van de  

Onderzoeksverblijf voor universiteitsdocenten en wetenschappers: 2.000 - 2.150 euro 
Officiële titel: “Forschungsauftenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler   

Voor wie?  Universiteitsdocenten en wetenschappers, gewoonlijk gepromoveerd, die aan een universiteit of  

onderzoeksinstituut werkzaam zijn  

Voor wat?  Een onderzoeksverblijf aan universiteiten of niet-universitaire onderzoeksinstellingen in Duitsland 

Hoe lang?   1 tot 3 maanden  

 Inbegrepen bij deze studiebeurs: 

 2.000 euro voor assistenten, assistent-hoogleraren en docenten

 2.150 euro voor hoogleraren

 Een bijdrage in de reiskosten (indien van toepassing)

Deadline: 1 april 2022  voor begin verblijf in Duitsland vanaf augustus  2022 

Verblijf voor voormalige DAAD-beursontvangers 2.000 - 2.150 euro 
Officiële titel: “Wiedereinladung für ehemalige Stipendiaten” 

Voor wie?  Voormalig ontvangers van een onderzoeks- of studiebeurs van de DAAD van zes maanden of  

langer. Daarnaast voormalige DDR-beursontvangers die minstens één jaar in Duitsland  

gestudeerd hebben  

Voor wat?  a) Onderzoek- en werkprojecten aan door de overheid erkende universiteiten of niet-universitaire

onderzoeksinstellingen in Duitsland

b) Een werkverblijf aan een instelling voor economie, bestuur, cultuur of media voor voormalige

beursontvangers die buiten de wetenschapsdomeinen werkzaam zijn

Hoe lang?   1 tot 3 maanden 

 Inbegrepen bij deze studiebeurs: 

 2.000 euro voor assistenten, assistent-hoogleraren en docenten

 2.150 euro voor hoogleraren

 Een bijdrage in de reiskosten (indien van toepassing)

Deadline: 1 april 2022 voor begin verblijf vanaf augustus 2022

Meer informatie? funding-guide.de 

Meer beurzen? 
studereninduitsland.nl/beurzen 

De inhoud van dit document is een vertaling door de medewerkers van de DIA Duitslanddesk. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.  

Kijk voor de officiële voorwaarden in het Duits en Engels op www.funding-guide.de Foto: © Ruhr-Universität Bochum 



Overige beurzen van de  

Onderzoeksverblijf in het kader van een Joint PhD Program: 1.200 euro per maand 
Officiële titel: “Forschungsstipendien - Bi-national betreute Promotionen / Cotutelle”   

Voor wie? 

Voor wat? 

Hoe lang?  

Zeer goed gekwalificeerde promovendi en afgestudeerden met promotietoezegging (“Promotionszulassung”) 

Onderzoeksverblijf aan een Duitse universiteit voor het schrijven van een doctoraatsproefschrift, die  

binationaal begeleid en uitgevoerd wordt (Joint PhD Program) 

Maximaal 2 jaar in totaal (meerdere kortere verblijven zijn mogelijk)

 Inbegrepen bij deze studiebeurs: 

 1.200 euro per maand voor promovendi

 Onkostenvergoeding voor zorgverzekering

 Een bijdrage in de reiskosten (indien van toepassing)

 Daarnaast onder bepaalde voorwaarden: maandelijkse huurkostenbijdrage, maandelijkse toeslagen voor meereizen-

de familieleden en een bijdrage voor taalverwerving Duits ter voorbereiding van verblijf.

Deadline: 1 december 2021 

Studie architectuur, design, beeldende kunst, film, visuelle communicatie, muziek en  toneel- en 
danskunst: 861 euro per maand 

Officiële titel: "Studienstipendien - Master-/Aufbaustudium im Fachbereich der Darstellenden 
Kunst / Architektur / Musik / Bildende Kunst, Design, Visuelle Kommunikation und Film"

Voor wie? 

Voor wat? 
Hoe lang?  

Kandidaten die een eerste graad aan het hoger onderwijs behaald hebben  

Postgraduale opleiding met afsluitend diploma of een vervolgopleiding zonder afsluitend diploma 

Tussen 10 en 24 maanden afhankelijk van de duur van het gekozen studieprogramma of het studieproject 

 Inbegrepen bij deze studiebeurs: 

Deadline: variërend van 30 september tot 30 november 2021

Meer informatie? 
funding-guide.de 

Meer beurzen? 
studereninduitsland.nl/beurzen 

De inhoud van dit document is een vertaling door de medewerkers van de DIA Duitslanddesk. 

Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Kijk voor de officiële voorwaarden in het Duits 

en Engels op www.funding-guide.de Foto: © Universität Heidelberg  

 861 euro per maand

 Onkostenvergoeding voor zorg-, ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering
 Een bijdrage in de reiskosten

 Eenmalige studietoelage
 Daarnaast onder bepaalde voorwaarden: een maandelijkse huurkostenbijdrage, maandelijkse toeslagen voor

meereizende familieleden en een bijdrage voor taalverwerving Duits ter voorbereiding van verblijf.




