Stagevisumprogramma Fulbright Center - Frequently Asked Questions / FAQ
Kan ik mijn stageperiode verlengen?
Ja, dat kan. Je moet wel aan kunnen tonen dat een verlenging echt nodig is. Daarvoor moet je een
nieuw trainingsplan bij CIEE indienen. Vraag een verlenging minstens zes tot acht weken voor het
einde van je originele stageperiode (dus niet verblijfsperiode) aan. CIEE zal je aanvraag in behandeling
nemen en zodra goedgekeurd, de nieuwe DS-2019 naar het adres van je stagebedrijf sturen. Dit
houdt in dat je een nieuwe DS-2019 hebt waardoor je legaal mag blijven stagelopen tot je nieuwe
einddatum, maar dat je inreisdocument/visa uitsluitend geldig is tot de originele einddatum. Let op: dit
betekent dus dat je tijdens je verlengingsperiode de VS niet uit, en weer in mag reizen!
Ik wil stagelopen vóórdat mijn studie aan een Amerikaanse universiteit begint.
Kan ik mijn visum voor de studie aanvragen terwijl ik in de VS ben?
Nee, dit kan niet. In dit geval moet je een J-1 visum aanvragen voor stage en dan na afloop
terugkomen naar Nederland om daar, met de documenten die je van de universiteit hebt ontvangen,
een nieuw visum aan te vragen voor je studie. Het antwoord op de vraag of je zo snel na je stagevisum een studie-visum aan mag vragen hangt af van het soort visum dat je voor je studie aan moet
vragen. Dit moet je bij je Amerikaanse gastuniversiteit navragen. Je kunt ook niet beide visa aanvragen
vóórdat je vertrekt voor je stage, want je mag niet met twee visa het land inreizen, ook al volgen ze
elkaar op en zijn ze niet tegelijkertijd geldig.
Mag ik deelnemen aan het stage-visumprogramma als mijn stage een
onderzoeksstage is?
Er mag geen wetenschappelijk onderzoek gedaan worden, maar als het een onderzoekstage is die zich
richt op training, nieuwe researchtechnieken en methodologie, dan kan een aanvraag wellicht wel
door CIEE worden goedgekeurd. Bij twijfel neem dan contact met ons op. Dan kunnen wij bij CIEE
navragen of het een plan is dat ze in behandeling zouden kunnen nemen.
Mag ik mijn visum in een ander land aanvragen?
Ons advies is dit niet te doen. Een consulaat zal de banden met het land waar je naar terug zult keren
(Nederland) bij een visumaanvraag moeten checken. Vooral bij Amerikaanse consulaten zijn ze daar
streng op, omdat Amerika wil dat tijdelijke werkers en stagiaires aan het eind van hun verblijf ook
daadwerkelijk de VS verlaten en daar dus ook een reden voor hebben. Het consulaat in een ander
land kan jouw banden met Nederland niet checken en zal eerder geneigd zijn een aanvraag af te
wijzen.
Waarom is deelname aan een stage-visumprogramma zo duur?
Het Fulbright Center werkt samen met de grootste Amerikaanse bemiddelingsorganisatie die zeer
veel ervaring heeft met het regelen van visa voor buitenlandse stagiaires. Daarvoor moet veel werk
verzet worden, zoals controle van de aanvraag, van het bedrijf, inschrijving in databases, eventueel
achtergrondchecks e.d. Het grootste deel van de deelnemersbijdrage wordt dan ook betaald aan onze
partner in de VS. Een klein deel dekt de kosten van het Fulbright Center die o.a. bestaan uit controle
op de aanvraag, communicatie met de aanvrager, kopieerkosten, communicatiekosten e.d. Het
Fulbright Center biedt een full servicepakket met veel begeleiding bij de aanvraag en kosten die
inclusief in het pakket zitten, zoals de SEVIS-bijdrage en de ziektekostenverzekering. Het is
ongetwijfeld mogelijk om een visum goedkoper te regelen, maar dan moet de aanvrager veel werk zelf
doen en is de kans op succes aanzienlijk geringer.
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