
Frühstücksei Woche 48: Antwortblatt 
 

1. Gründe für ein Studium in Deutschland 
1. BELANGRIJK LAND: Duitsland is toonaangevend op economisch en technologisch 

gebied en is Nederlands belangrijkste buurland en handelspartner. 
2. GROOT STUDIEAANBOD: Met meer dan 16.000 opleidingen is er altijd wel een 

studie te vinden die bij je past, ook studies die in Nederland niet bestaan. 
3. BETAALBAAR: Studeren in Duitsland is goed voor je portemonnee. Je betaalt 

geen collegegeld, de kosten voor levensonderhoud zijn vaak laag en je kunt je 
Nederlandse studiefinanciering gewoon meenemen. 

4. HOGE ONDERWIJSKWALITEIT: Duitse universiteiten en Fachhochschulen hebben 
een goede naam. 

5. BACHELOR-MASTER-STRUCTUUR: De onderwijsstructuur is vergelijkbaar met 
Nederland en overstappen is in de meeste gevallen vrij makkelijk. 

6. TWEEJARIGE MASTERS: Doordat masteropleidingen in Duitsland standaard twee 
jaar duren, kun je dieper op de stof ingaan en meer kennis opdoen. 

7. KEUZEVRIJHEID BINNEN JE STUDIE: De vrijheid die je als student in Duitsland hebt, 
is veel groter dan in Nederland: er ligt binnen je studie veel minder vast. Door 
zelf je vakkenpakket samen te stellen, kun je doen wat je leuk vindt en jezelf 
onderscheiden. Studeren in deeltijd is vaak geen probleem. Ook is er geen 
bindend studieadvies. 

8. KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT: Er is veel vraag naar mensen met kennis van 
Duitsland en de Duitse taal op de Nederlandse arbeidsmarkt. 

9. AANTREKKELIJK STUDENTENLEVEN: Veel Duitse steden kennen een rijk 
studentenleven: of je nou naar een bar of een club gaat, een tentoonstelling of 
een festival, je hoeft je nooit te vervelen. 

10. BERLIJN: Duitsland heeft de coolste hoofdstad van Europa. 

2. Studien-ABC 
a. Mensaessen: (goedkoop) eten in de universiteitskantine 
b. Kommilitonen: medestudenten 
c. WG: afkorting van ‚Wohngemeinschaft‘ = studentenhuis 
 
3. Deutsche Studenten in den Niederlanden 
Gründe:  
- Nachbarland, kleiner Abstand 
- Viele englischsprachige Studiengänge 
- Niederländisch für Deutsche relativ schnell zu lernen 
- Bei vielen Studiengängen ist die Studentenzahl in Deutschland durch einen Numerus 

Clausus (numerus fixus) beschränkt, während dies in den Niederlanden meistens 
nicht der Fall ist. 

- Kleinere, übersichtlichere (Fach-)Hochschulen, persönlichere Begleitung 
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