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Titelblad voor aanvraag  
DIA-Stipendium zomersemester 2017 

Dit aanvraagdossier bevat de volgende onderdelen in deze volgorde: 
 

□ Motivatiebrief 
In de motivatiebrief dien je de meerwaarde van jouw verblijf in Duitsland voor de verbreding en verdieping van je opleiding/
ervaring aan te tonen. Tevens dien je duidelijk te maken waarom jij voor een specifieke onderwijsinstelling en opleiding in  
Duitsland hebt gekozen. Maximaal 500 woorden. 

 

□ Een ondertekende aanbevelingsbrief van een hoogleraar of docent(e) uit Nederland  
Een aanbevelingsbrief dient geschreven te zijn door een docent die jou (goed) kent. In zo’n brief wordt uitgelegd wat jouw  
specifieke kwaliteiten zijn en in welke context jouw docent jou heeft leren kennen. Laat de docent een inschatting maken van de 
haalbaarheid van jouw studieplan en de meerwaarde van het verblijf in Duitsland.  

 

□ Curriculum vitae 
Vermeld in je CV naast je persoonsgegevens (inclusief geboortedatum) ook je huidige en voorgaande opleidingen (met jaartal-
len) en eventuele extra-curriculaire activiteiten en professionele ervaring. Een indicatie van jouw Duitse (en eventueel Engelse) 
taalniveau is eveneens gewenst. 

 

□ Een concreet en haalbaar studie- of onderzoeksplan 
Een studieplan is een overzicht van de vakken die jij wilt volgen inclusief de te behalen ECTS en een toelichting op de inhoud. 
Het is belangrijk dat het studieplan inzicht biedt in jouw vakkenkeuze en de vakinhoudelijke motivatie om naar Duitsland te 
gaan. Een kopie van de officiële vakkenbeschrijving is niet voldoende! Mochten de actuele vakken nog niet bekend zijn, baseer 
je dan op de vakken van het vorige jaar.  
 

□ Actuele cijferlijst 
Het gaat hierbij om een officiële uitdraai van jouw meest actuele cijferlijst, bij voorkeur voorzien van een stempel/handtekening 
van de onderwijsinstelling waar jij in Nederland studeert. Als je reeds afgestudeerd bent, voeg de officiële cijferlijst van jouw 
diploma bij.  

 

□ Een schriftelijke bevestiging van toelating van de betreffende Duitse onderwijsinstelling 
Meestal ben je op het moment dat je deze aanvraag indient in het bezit van een officiële toelatingsbrief (letter of acceptance of 
Zulassungsbescheinigung) van de Duitse hogeronderwijsinstelling waar jij gaat studeren of onderzoek doen. Mocht dit niet het 
geval zijn, voeg dan een ander schriftelijk bewijs toe dat je bent toegelaten tot de onderwijsinstelling, bijvoorbeeld een e-mail. 

 

□ Overige documenten, namelijk: …………………………………………………………………………….………….……… 
Het staat aanvragers van een DIA-Stipendium vrij andere documenten mee te sturen, waarvan zij denken dat ze van waarde zijn 
voor de selectieprocedure. 

 

Opmerkingen: …………………………………………………………………………….……………………….………….……….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

Naam:  …………………………………….………. Geboortedatum: ……………………….………. Nationaliteit: ……………………………..………. 

Opleidingsvorm tijdens verblijf:    HBO WO  

  BA MA Voorbereiding op PhD PhD  

Studierichting of vakgebied in Nederland: ………………………………………………………………………….……….…… 

Onderwijs– of onderzoeksinstelling in Nederland: ………………………………………………………………………….……….……

Cijfergemiddelde van het laatste collegejaar: ………………………………………………………………………….……….…… 

Het verblijf in Duitsland bestaat uit:   Uitwisseling Volledige Master Onderzoek  

Studierichting of vakgebied in Duitsland: ………………………………………………………………………….……….……

Onderwijs– of onderzoeksinstelling in Duitsland: ………………………………………………………………………….……….……

Begindatum studieverblijf in Duitsland: ………………………………………………………………………….……….……

Einddatum studieverblijf in Duitsland: ………………………………………………………………………….……….……

Ontvang je andere studiebeurzen voor dit verblijf? Ja / Nee Zo ja, welke? ……………………………………………

Deelname aan taalcursus Duitslanddesk: Ja / Nee / Misschien (ik meld me aan per e-mail)*  

 (6 - 10 februari 2017 in Amsterdam, kosten: 125 euro) *Dit hee  geen invloed op eventuele toekenning van het DIA‐S pendium 
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