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Het studieaanbod in Duitsland is groot: je kunt kiezen uit ruim 20.000 (!) verschillende studies. Een 
goed overzicht biedt de database van de DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), waarin 
alle studies zijn opgenomen. Deze informatie is speciaal gericht op internationale studenten.  

EEN STUDIE VINDEN 

DEADLINES 

Ga naar de website van de DAAD. De website heeft een Duitse en een Engelse versie. Klik in 
het hoofdmenu op “In Deutschland studieren & forschen” (of: “Study & research in Germany”) 
en vervolgens op “Alle Studiengänge” (of: “Degree Programmes”)  

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

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

De meeste studies in Duitsland hanteren een inschrijvingsdeadline van 15 juni voor 
studies die in het wintersemester starten (vanaf 1 oktober) en 15 januari voor stu-
dies die in het zomersemester starten (vanaf 1 april).  
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Je kunt kiezen uit ruim 300 verschillende zomercursussen in Duitsland, ook wel summer schools 
genoemd. Je kunt een Fachkurs volgen, waarbij een thema wordt verdiept, of een cursus doen 
waarbij het draait om de Duitse taal en cultuur, een Sprachkurs. In de database van de DAAD zijn 
ze allemaal opgenomen.  

VOLLEDIGE FINANCIERING VAN EEN CURSUS 

Ga naar de website van de DAAD. De website heeft een Duitse en een Engelse versie. Klik in 
het hoofdmenu op “In Deutschland studieren & forschen” (of: “Study & research in Germany”) 
en vervolgens op “Sprach- und Fachkurse” (of: “Language and short courses”)  

In de database kun je zoeken op trefwoord, soort cursus, 
taal en onderwerp. 

Klik op een cursus om details te vinden zoals het pro-
gramma, eventuele studiebeurzen, de aanmeldproce-
dure en de directe contactpersoon voor al je vragen 
over deze cursus. 

Bachelor- en masterstudenten die minstens 2 studiejaren hebben voltooid in Nederland, 
kunnen een DAAD-beurs aanvragen voor een cursus van minstens 18 lesdagen. Dit dekt 
vrijwel al je kosten. Kijk snel op pagina 5 voor meer informatie! 
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EEN ZOMERCURSUS VINDEN 



Download de voorwaarden en de checklists. 
Hierin vind je alles wat je moet weten voor een 
goed aanvraagdossier. 

DEADLINES 
1 december voor het daaropvolgende zomersemester 
1 juli voor het daaropvolgende wintersemester 

Voor wie? 

EENMALIG:  
  € 2.200 - € 2.312  

Het DIA-Stipendium is de beurs van het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA). Het DIA is op zoek 
naar studenten en onderzoekers met bijzondere interesse voor Duitsland die zich voor hechtere 
banden tussen Nederland en Duitsland willen inzetten. Daarnaast is engagement voor internationa-
le wetenschappelijke en maatschappelijke thema's belangrijk. 

Ga naar de website van de Duitslanddesk 
www.studereninduitsland.nl en klik op “Beurzen” 

Voor wat? 

Hoe vraag ik het aan? 

Lees alle informatie over het DIA-Stipendium 
goed door. Het zou kunnen dat er iets verandert 
in de toekomst, check altijd ca. 6 weken voor de 
deadline de nieuwste informatie.  

Studenten (HBO/WO) en (aanstaande) 
promovendi van alle studierichtingen 

Een verblijf in Duitsland van minimaal 
3 maanden in kader van een:  
• buitenlandsemester als onder- 
   deel van je studie in Nederland
• hele master na je bachelor in

Nederland
• onderzoek(sstage)

1. Registreer je online
2. Stuur een mail met een aanvraag- 
    dossier (motivatiebrief, aanbevelings-  
    brief, cv, studieplan, cijferlijst, toela- 
    tingsbewijs)

HET DIA-STIPENDIUM 
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DEADLINE 
Let op, deze deadline is erg vroeg! 1 december voor het studiejaar dat start 
in het jaar daarop (dus bijv. 1 december 2020 voor het studiejaar 
2021/2022) 

De DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) verstrekt zo’n 15 verschillende beurzen aan 
Nederlandse studenten en onderzoekers, zie pagina 6. Hieronder vind je informatie over een DAAD-
beurs waar veel Nederlandse studenten voor in aanmerking komen: "Studienstipendien - Master-
studium für alle wissenschaftlichen Fächer". Houd rekening met de verschijningsdatum van deze 
publicatie (november 2020). De meest actuele informatie vind je altijd via de DAAD-website. 

Ga naar de website van de DAAD, deze heeft een 
Duitse en Engelse versie. Klik op “In Deutschland 
studieren & forschen” (of: “Study & research in Ger-
many”) en dan op Stipendiendatenbank” (of: 
“Scholarship database”) 

Zoek via het linker menu naar je de juiste beurs. 

Klik op een beurs om details te vinden: de precieze 
voorwaarden, de aanvraagprocedure, de contact-
persoon en de directe link naar het online portal 
waar je de aanvraag indient. 

MAANDELIJKS € 861  

Voor wie? 
Zeer goed gekwalificeerde afgestudeer-
den met een bachelordiploma of verge-
lijkbare academische graad van alle stu-
dierichtingen. 

Voor wat? 
Optie A: 10-24 maanden voor een hele 
masterstudie aan een Duitse universi-
teit/hogeschool waarbij een diploma 
wordt behaald aan deze Duitse instelling. 

Optie B: Max. 1 studiejaar voor een stu-
diejaar in Duitsland als onderdeel van 
een masterstudie in Nederland (hierbij 
behaal je een diploma in Nederland). 

Hoe vraag ik het aan? 
Je levert diverse documenten aan via het 
online portal van de DAAD en een aantal 
documenten stuur per post.  Informeer je 
op tijd! 
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DAAD-BEURS VOOR MASTERS 



DEADLINE 

De DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) verstrekt zo’n 15 verschillende beurzen aan 
Nederlandse studenten en onderzoekers, zie pagina 6. Hieronder vind je informatie over een DAAD-
beurs waar veel Nederlandse studenten voor in aanmerking komen: "Hochschulsommerkurse in 
Deutschland für ausländische Studierende und Graduierte". Houd rekening met de verschijningsda-
tum van deze publicatie (november 2020). De meest actuele informatie vind je altijd via de DAAD-
website. Ga naar pagina 2 voor informatie hoe je zo’n zomercursus vindt! 

Ga naar de website van de DAAD, deze heeft een 
Duitse en Engelse versie. Klik op “In Deutschland 
studieren & forschen” (of: “Study & research in Ger-
many”) en dan op Stipendiendatenbank” (of: 
“Scholarship database”) 

Zoek via het linker menu naar je de juiste beurs.

Klik op een beurs om details te vinden: de precieze 
voorwaarden, de aanvraagprocedure, de contact-
persoon en de directe link naar het online portal 
waar je de aanvraag indient. 

EENMALIG: € 1061

Voor wie? 
Studenten van bachelor- en masterpro-
gramma’s die minstens twee jaar van 
hun Nederlandse studieprogramma heb-
ben voltooid bij start van de cursus. 

Voor wat? 
Deelname aan zowel taal- en cultuurcur-
sussen als vakinhoudelijk cursussen aan 
Duitse universiteiten of taalinstituten 
van minstens 18 cursusdagen in de zo-
merperiode. 

Hoe vraag ik het aan? 
Je levert diverse documenten aan via het 
online portal van de DAAD en een aantal 
documenten stuur per post. Informeer je 
op tijd! 

Let op, deze deadline is erg vroeg! 1 december voor een cursus in 
de zomer in het jaar daarop. 
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DAAD-BEURS VOOR ZOMERCURSUS 



Naast de eerder beschreven beurzen van het DIA en de DAAD zijn er nog vele anderen van allerlei 
stichtingen en organisaties. Die kun je vinden via diverse online databases. Bovendien verstrekt de 
DAAD ook nog beurzen voor andere doelgroepen, zoals onderzoekers en studenten met een speci-
fieke studierichting. Hieronder vind je meer informatie.  

DAAD-DATABASE  

BEURSOPENER.NL NOG MEER DAAD-
BEURZEN  
Voor onderzoekers 
 Forschungsstipendien - Jahresstipendien

für Doktoranden
 Forschungsstipendien - Kurzstipendien
 Forschungsstipendien - Bi-national betreu-

te Promotionen / Cotutelle
 Forschungsaufenthalte für Hochschulleh-

rer und Wissenschaftler
 DLR-DAAD Research Fellowship Program-

me
 Postdoctoral Researchers International

Mobility Experience (PRIME)
 Graduate School Scholarship Programme

(GSSP)

Voor specifieke studierichtingen 
Studienstipendien - Master-/Aufbaustudium 
im Fachbereich...  
 Architektur
 Darstellende Kunst
 Musik
 Bildende Kunst, Design, Visuelle Kommu-

nikation und Film

Overige 
 Praktikantenplätze für ausländische

Studierende der Natur- und Ingenieurwis-
senschaften sowie der Land- und Forst-
wirtschaft (IAESTE)

 Studienreisen für Gruppen von ausländi-
schen Studierenden in Deutschland

 Wiedereinladungen für ehemalige
Stipendiaten

In de DAAD-database vind je naast de 
beurzen  van de DAAD zelf ook nog diver-
se beurzen van andere organisaties. Je 
kunt o.a. zoeken op trefwoord, land van 
herkomst, studierichting en soort verblijf.  

Op deze website van WilWeg kun je zoe-
ken naar beurzen van allerlei organisa-
ties op basis van jouw studie, land van 
bestemming, soort verblijf en meer.  
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NOG MEER BEURZEN 



studereninduitsland.nl 

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

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. 

Na terugkomst uit Duitsland kun je lid worden 
van het Duitsland Alumni Netwerk en/of actief 
worden als studentenambassadeur. 

De Duitslanddesk is een initiatief van:  

duitslanddesk-dia@uva.nl 

020 525 5041 

Studeren in Duitsland 

@studereninD 

@studereninduitsland 

Duitslanddesk DIA 




