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DAAD-beurzen
De DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) verstrekt jaarlijks
studiebeurzen aan Nederlandse studenten en onderzoekers voor het doen van een
zomercursus, (deel van) een master en onderzoek in Duitsland. Hierbij gaat het
om zogenaamde culturele verdragsbeurzen. De deadlines zijn al vroeg: meestal op
1 december het jaar vóór het jaar waarin je begint met de studie of het
onderzoek. Voor de selectie van de beursstudenten zijn de studieresultaten en de
motivatie om naar Duitsland te gaan het belangrijkste. Hieronder vind je meer
informatie over de verschillende beurzen van de DAAD.
Zomercursus
Heb jij al plannen voor komende zomer? Misschien is een zomercursus in
Duitsland iets voor jou. Dit biedt je de gelegenheid om naast de taal ook de
cultuur van het landen/of meer over je vakgebied te leren. Er zijn veel
hogescholen en universiteiten die taal- en cultuurcursussen, maar ook
interessante vakinhoudelijke cursussen aanbieden. De DAAD verstrekt beurzen
van 950 euro voor Nederlandse studenten die voor een cursus van minstens 18
cursusdagen naar Duitsland gaan. De oﬃciële titel van de beurs is
"Hochschulsommerkurse in Deutschland für ausländische Studierende und
Graduierte”. Je kunt een aanvraag doen als je bachelor- of masterstudent bent en
minstens twee jaar van het programma hebt voltooid (bij start van de cursus). De
deadline is vroeg! 1 december voor een verblijf in de zomer het daaropvolgende
jaar. Meer informatie
Master
De DAAD verstrekt jaarlijks studiebeurzen voor Nederlandse masterstudenten die
(een deel van) hun master in Duitsland willen volgen van 850 euro per jaar voor
maximaal 24 maanden. Hierbij gaat het om een zogenaamde culturele
verdragsbeurs met de oﬃciële titel "Studienstipendien - Masterstudium für alle
wissenschaftlichen Fächer". Zeer goed gekwaliﬁceerde afgestudeerden met een
bachelordiploma of met een vergelijkbare academische graad van alle
studierichtingen komen in aanmerking. De deadline is vroeg! 1 december voor
een studie die start in oktober van het daaropvolgende jaar. Meer informatie
Onderzoek
De DAAD verstrekt twee verschillende beurzen voor Nederlandse promovendi en
(jonge) wetenschappers die een periode in Duitsland verblijven voor hun
onderzoek. Beide beursen bestaan uit een bedrag van van 850 euro per maand
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voor afgestudeerden en 1.200 euro per maand voor promovendi. De eerste beurs
is voor een verblijf van 7 tot 10 maanden. De oﬃciële titel is
"Forschungsstipendien - Jahresstipendien für Doktoranden". De deadline is op 1
december vóór de start van het verblijf vanaf oktober. De tweede beurs is voor
een kortlopend onderzoeksverblijf van 1 tot 6 maanden. De oﬃciële titel is
"Forschungsstipendien - Kurzstipendien". De deadline is op 1 april vóór de start
van het verblijf vanaf augustus. Meer informatie
Overige beurzen
De DAAD verstrekt naast de bovengenoemde algemene beurzen ook beurzen
voor een speciﬁeke doelgroep zoals universiteitsdocenten, studenten architectuur,
beelden kunst, ﬁlm, muziek of theater en wetenschappers die in het verleden al
een DAAD-beurs hebben ontvangen. Meer informatie
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