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Aanmeldingsprocedures voor Undergraduate
Studie in de Verenigde Staten
Dit informatieblad licht de aanmeldingsprocedure toe voor een undergraduate opleiding aan een
Amerikaanse universiteit. De inschrijving bij een Amerikaanse universiteit verschilt wezenlijk van de
inschrijving bij een Nederlandse universiteit. Je moet er rekening mee houden dat inschrijving bij een
Amerikaanse universiteit meer tijd, inspanning en geld kost. Het is raadzaam om een jaar voor je wilt gaan
studeren met het proces te beginnen. De kosten die je gaandeweg maakt kunnen oplopen tot ongeveer €450.

Studeren in Amerika
Voordat je begint met de aanmelding is het van belang om te
bedenken waarom je een undergraduate opleiding wilt doen in de
VS. Gaat het je om een jaar studeren in Amerika voor je begint
aan een studie in je eigen land? Of wil je graag een Bachelor’s
degree behalen? Veel universiteiten laten ook studenten die niet
speciaal een degree willen halen toe. Zij worden non-degree
studenten genoemd. Als je een Bachelor’s degree wilt halen, ben je
een degree student en moet je wat selectiever zijn bij de keuze
van een universiteit. De toelatingsprocedure verloopt identiek, of
je nu wel of geen graad wilt behalen.
In tegenstelling tot de situatie in Nederland bestaat er in de VS
geen centrale of nationale inschrijving. Alle Amerikaanse
instellingen voor hoger onderwijs mogen hun eigen
toelatingseisen stellen. Een havo-, vwo-, IB- of Mbo-diploma geeft
daarom niet automatisch toegang tot een Amerikaanse
universiteit. Je maakt meer kans op toelating als je
onderwijsniveau, wensen en interesses voldoen aan de
selectiecriteria van de universiteit waar je jezelf hebt aangemeld.
Het Fulbright Center heeft informatie over alle 5000
universiteiten in de VS. Door informatie te verzamelen uit de
naslagwerken in het documentatiecentrum van het Fulbright
Center bepaal je bij welke universiteiten je jezelf wilt aanmelden.
Zoek je liever informatie via internet, dan zijn
www.collegeboard.com en www.petersons.com/EducationUSA
goede beginpagina’s. Beide bevatten databases met informatie
over colleges en universiteiten die op verschillende manieren
doorzoekbaar zijn. Om de informatie op deze sites goed te
kunnen interpreteren is het van belang dat je de verschillende
informatiebladen van het Fulbright Center goed bestudeerd hebt.

Selectie van een geschikte universiteit
Regio
Het is niet eenvoudig een keuze te maken uit de vele
onderwijsinstellingen die Amerika rijk is. Een goede aanpak voor
undergraduate studenten is om eerst te bepalen naar welke regio
in de VS je voorkeur uitgaat, en daar dan naar universiteiten te

zoeken die de studierichting aanbieden waarin je geïnteresseerd
bent. Als je familie in de VS hebt, wil je misschien graag bij hun in
de buurt wonen. Het klimaat kan ook een reden zijn om al dan
niet in een bepaalde staat te gaan studeren, net als de hoogte van
de kosten voor levensonderhoud, die erg uiteen kunnen lopen.
Kwaliteit
Zet op een rijtje wat je studieplannen zijn, welk beroep je wilt
gaan uitoefenen, en welke sfeer je op de campus verwacht. Kies
instellingen die het dichtst bij jouw voorkeur in de buurt komen
en controleer of de instellingen officieel erkend zijn. In de VS
bestaat geen officiële classificatie (ranking) van universiteiten. Er
zijn wel verschillende openbare classificaties, maar over hun
waarde zijn de meningen verdeeld. Als je deze wilt gebruiken, let
er dan in ieder geval op of de criteria waarop de classificatie
gebaseerd is overeenkomen met zaken die je zelf belangrijk vindt
bij een universiteit.
Toelatingsmaatstaven
Vergelijk je studieprestaties en cijfers van toetsen met de
openbare toelatingsmaatstaven (published admissions standards)
van de instellingen die je op het oog hebt.
De volgende benamingen geven aan hoe moeilijk of makkelijk het
is om toegelaten te worden tot de universiteit.
Links de Amerikaanse term en rechts hoe goed je moet zijn om
toegelaten te worden:

¶
¶
¶
¶
¶
¶

most competitive:
highly competitive:
very competitive:
competitive:
less competitive:
non competitive:

¶ special:
kunst,

top 10% tot 20% van de klas
top 20% tot 35% van de klas
top 35% tot 50% van de klas
top 50% tot 65% van de klas
top 65% van de klas
alleen high school diploma nodig of
iets gelijkwaardigs
dit zijn speciale opleidingen voor
muziek, verpleging en dergelijke; hier
kijkt men meer naar talent en special
interest dan goede cijfers.
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Meld je alleen aan bij een instelling als je studieprestaties voldoen
aan de toelatingseisen van de universiteit. Wees realistisch! Een
student met een 6,5 gemiddeld in Nederland (C+ gemiddeld in
Amerikaanse termen) hoeft zich niet bij de eerste drie (most-very)
competitive instellingen aan te melden. Zelfs voor studenten met
hoge gemiddelde scores is het aan te raden om een paar minder
competitive instellingen uit te zoeken als tweede keuze
(zogenaamde safe schools). Meld je echter nooit aan bij een
universiteit waar je eigenlijk niet heen wilt.

databases
voor
beurzen
als
www.edupass.org/finaid,
www.fastweb.com, www.finaid.org en www.fastaid.com.
Sommige universiteiten geven tevens sportbeurzen uit, zie ook
Fulbright Center informatieblad Nr. 5 ‘Sportbeurzen voor
Undergraduate Studie in de VS’.
Huisvesting
Ga na of de universiteit huisvestingsmogelijkheden heeft voor
studenten, want niet alle universiteiten hebben studentenhuizen
(residence halls). Zoek ook uit of de studentenhuizen en de
kantine open zijn tijdens vakanties. Gaan ze dicht dan moet je
rekenen op kosten voor alternatieve huisvesting in die perioden.
Studenten die de undergraduate opleiding doen kunnen het beste
ten minste het eerste semester op de campus doorbrengen. Niet
alleen is on-campus huisvesting goedkoper dan erbuiten, maar het
wonen op een campus is tevens een belangrijk onderdeel van de
undergraduate experience.

Kosten
De kosten van een jaar studie, bestaande uit collegegeld en
levensonderhoud, spelen ook een rol bij het kiezen van een
universiteit. De hoogte van het collegegeld verschilt per instelling.
Staatsinstellingen
zijn vaak goedkoper dan particuliere
instellingen. Houd er rekening mee dat buitenlandse studenten
aan staatsinstellingen vaak drie keer zoveel betalen als
Amerikaanse studenten die in de staat zelf wonen.
De kosten van het levensonderhoud kunnen enorm uiteenlopen,
veel meer dan in Nederland. In de steden is het leven meestal
duurder dan op het platteland.

International Student Service
Ga na of er een International Student Office op de universiteit is.
Een instelling met zo’n service voor buitenlandse studenten
organiseert
oriëntatieprogramma’s,
regelt
gastgezinnen,
organiseert een activiteitenprogramma en kan buitenlandse
studenten ook op veel andere manieren bijstaan.

Grootte
De grootte van een instelling kan een belangrijke factor zijn bij
het kiezen van een universiteit. Hoe kleiner de instelling, hoe
meer persoonlijke aandacht studenten meestal krijgen van de
docenten. De klassen zijn vaak kleiner en de docenten besteden
meer tijd aan lesgeven. Op grote instellingen heb je een groter
aanbod aan vakken, meer buitenschoolse activiteiten, en er lopen
meestal prominente onderzoekers op de faculteit rond.

De aanmeldingsprocedure
Kies ongeveer vijf tot tien universiteiten uit op bovenstaande
criteria en verzoek ze om informatie en aanmeldingsmateriaal
naar je toe te sturen. Het snelst gaat dit via internet. Ga naar de
homepage van de universiteit en zoek onder Admissions of
Prospective Students. Vaak kan je hier de formulieren downloaden
en anders vind je er wel een e-mail link naar een contactpersoon.
Als je geen toegang tot internet hebt, kun je ook telefonisch, per
brief of per fax de benodigde materialen aanvragen. Als je een
brief schrijft, richt deze dan aan de Director of Undergraduate
Admissions.

Type instelling
Je kunt kiezen tussen een staatsuniversiteit of een particuliere
universiteit. Daarnaast heb je nog de keuze of je een tweejarige
opleiding wilt doen aan een community college of een vierjarige
opleiding aan een liberal arts college of universiteit.

Je brief of e-mailbericht dient de volgende informatie te bevatten:
√ naam
√ adres
√ geboortedatum
√ nationaliteit
√ welke diploma’s je behaald hebt
√ studierichting
√ graad die je wilt behalen
√ gewenste datum en jaar van aanvang
√ hoe je denkt je studie te gaan financieren

Financiële steun
Buitenlandse studenten die een undergraduate opleiding willen
gaan volgen, moeten er rekening mee houden dat de kans op
financiële steun zeer klein is. Slechts 10% van alle instellingen op
undergraduate niveau biedt beurzen aan internationale studenten
aan. In totaal geven Amerikaanse colleges zo’n 1000 tot 2000
volledige beurzen aan alle internationale studenten. Lees de
catalogi en naslagwerken goed door om te zien welke instellingen
eventueel enige steun geven aan undergraduate studenten,
bijvoorbeeld in de vorm van een gedeeltelijke beurs.
Universiteiten die actief buitenlandse studenten recruteren
hebben soms unadvertized scholarships beschikbaar. Deze beurzen
staan niet in de studiegids vermeld. Informeer ook naar dit soort
beurzen.
Via de website www.nafsa.org kun je de brochure Financial Aid for
Undergraduate International Students downloaden. Dit is een zeer
nuttig overzicht over financiële steun met praktische tip en
aanwijzingen. De belangrijkste zoekmachines die je helpen
beurzen te zoeken op het internet zijn www.collegeboard.com,
www.petersons.com/educationusa en www.fundingusstudy.org
van het International Institute of Education in New York. Tevens
kun je financiële steun vinden via populaire websites met

Het kan twee tot zes weken duren voor je de informatie
ontvangt. Het is belangrijk om je aan alle sluitingsdata te houden.
Elke
instelling
heeft
zijn
eigen
sluitingsdata
en
aanmeldingsformulieren.
Een volledige aanmelding voor toelating tot een Amerikaanse
universiteit bestaat uit de volgende gegevens en documenten:
Aanmeldingsformulier van de instelling
Elke instelling heeft zijn eigen aanmeldingsformulier.
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Essay
Sommige universiteiten vragen om een persoonlijk essay. Dit kan
een autobiografisch verhaal zijn of een essay over een bepaald
onderwerp. Maak melding van je buitenschoolse activiteiten en
eventuele speciale prestaties of prijzen die je gekregen hebt. Zie
ook Fulbright Center informatieblad Nr. 20 ‘Writing a College
Application Essay for Undergraduate Study in the US’.

Alle bovengenoemde toetsen kun je in Nederland afleggen.
Schrijf je zeker zes weken vóór de datum van de toets in. Het
duurt na het maken van de toets ongeveer zes weken voor je de
uitslag krijgt. De uitslagen van de toetsen worden direct naar de
universiteiten gestuurd.
Zie ook Fulbright Center informatiebladen Nummers. 8a en 8c
over toelatingsexamens.

Inschrijfgeld
Bijna alle instellingen brengen inschrijfgeld (application fee) in
rekening. Dit bedrag ligt tussen de $25 en $80 per aanmelding, en
krijg je niet terug, ook niet als je afgewezen wordt door de
instelling. Het moet betaald worden in Amerikaanse dollars. Soms
is het mogelijk om per creditcard te betalen. Anders kun je een
dollarcheque kopen bij American Express.

Aanbevelingsbrieven
Als aankomend undergraduate student heb je voor sommige
instellingen aanbevelingsbrieven nodig. Als dit vereist is, probeer
dan van twee of drie mensen zo’n brief te krijgen, bijvoorbeeld
van een leraar, een studiebegeleider, een sporttrainer of
werkgever. Een brief van een familielid, goede vriend of kennis
wordt niet geaccepteerd. De brieven moeten je academische
vaardigheden beschrijven.

Gewaarmerkte kopieën van schooldocumenten
Bij het aanmeldingsformulier moet je ook een kopie van je
eindcijferlijst en diploma bijsluiten (als je bij aanmelding de
middelbare school al hebt afgerond). Een transfer student (iemand
die al een of meer jaar hoger onderwijs heeft gedaan en nu
verder wil gaan studeren aan een instelling in de VS) moet ook
een gewaarmerkt academisch transcript van de instelling waar hij
vandaan komt meesturen. Dit is een overzicht van de vakken die
je gevolgd hebt, het aantal credits (studiepunten) waarvoor de
vakken staan en het eindcijfer dat je voor elk vak behaald hebt.
(Zie ook Fulbright Center Informatieblad Nr. 22 ‘Het opstellen
van een transcript’). Op elke kopie moeten officiële en originele
stempels en handtekeningen staan.

Verklaring van financiële middelen
Voordat je kunt beginnen met je studie moet er bewijs zijn van
voldoende financiële middelen (bijv. het inkomen van je ouders).
Veel instellingen hebben hiervoor instructies en speciale
formulieren die je moet invullen, maar een brief en een verklaring
van de bank mag ook.
Formulier voor financiële steun
Als de universiteit financiële steun verleent aan internationale
studenten dan hebben ze meestal een apart formulier om in te
vullen, naast het aanmeldingsformulier. Vraag naar zo’n formulier
voor financiële steun als je je aanmeldingsformulier aanvraagt.
Houd de sluitingsdatum voor het aanvragen van financiële steun
goed in de gaten, want het is vaak een andere dan die voor het
aanmeldingsformulier. Voor alles geldt dat je echt op tijd moet
zijn, want een deadline is een deadline in de VS.

Vertalingen
Zorg voor vertalingen van alle bovengenoemde documenten en
laat ook deze allemaal van de officiële (school)stempels en
handtekeningen voorzien. Kopieën van handtekeningen
en stempels worden niet geaccepteerd! Nederlandse
studenten mogen zelf de documenten vertalen; studenten uit
andere landen moeten bij de instelling waar ze zich aanmelden,
navragen of zij dit ook kunnen doen of dat ze de vertalingen door
een (beëdigd) vertaler moeten laten maken.

Online aanmelden
Steeds meer universiteiten bieden via hun website de
mogelijkheid om aanmeldingsformulieren online in te vullen of om
de formulieren te downloaden, in te vullen en terug te sturen.
Beide methoden hebben voor- en nadelen.
Als je online werkt heb je geen problemen met downloaden, je
kunt vanaf verschillende computers aan je aanmelding werken, en
je hoeft niet bang te zijn dat je aanmelding vertraagd raakt in de
post. Nadelen zijn dat als de verbinding wegvalt, je werk verloren
gaat, dat je geen spellingscontrole kunt toepassen en dat je
wellicht te vroeg op ‘verzenden’ drukt.
Als je de formulieren downloadt en offline invult, dan hoef je niet
bang te zijn dat de verbinding wegvalt (sla veranderingen
natuurlijk wel regelmatig op) en het is gemakkelijk om je werk
op te slaan en er later mee verder te gaan. Hier staat tegenover
dat het downloaden soms problemen oplevert, en dat het,
afhankelijk van de snelheid van je verbinding lang kan duren voor
het bestand op je computer staat.
Omdat vrijwel alle studenten zich bij meerdere universiteiten
tegelijk inschrijven en delen van het papierwerk overeenkomen,
kan het veel tijd besparen om de formulieren in te vullen via een
van de bedrijven die online aanmeldingen leveren aan colleges
waar zij een overeenkomst mee hebben. Je kiest de instellingen
waarbij je jezelf wilt aanmelden, kijkt of zij aangesloten zijn bij de
betreffende service, en begint met het invullen van de

Toelatingsexamens
De scores van de toelatingsexamens tellen ook mee voor je
aanmelding. De meeste universiteiten vereisen dat je één of
meer van deze examens doet als onderdeel van je aanmelding.
¶ TOEFL iBT, Test of English as a Foreign Language. Deze toets is
vereist voor alle studenten van wie Engels niet de moedertaal
is en dient om de vaardigheid in het Engels te testen. Zie
www.toefl.org.
¶ SAT I, de Scholastic Assessment Test I. Dit is de zogenaamde
reasoning test voor undergraduate studenten, waarbij je getest
wordt op je vaardigheid in redeneren en logisch denken. Zie
www.collegeboard.com.
¶ SAT II, de Scholastic Assessment Test II. De zogenaamde subject
test voor undergraduate studenten, waarbij je kennis van
bepaalde
schoolvakken
getest
wordt.
Zie
www.collegeboard.com.
¶ ACT, American College Testing. Evenals de SAT I een
zogenaamde reasoning test waarbij je vaardigheid in logisch
denken en redeneren getest wordt op de gebieden Engels,
wiskunde, lezen en science. Zie www.act.org.org/aap/
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formulieren. Alle standaardinformatie wordt automatisch
gekopieerd voor elke instelling, zodat je niet steeds opnieuw
dezelfde gegevens in hoeft te voeren. Zo’n 150 universiteiten
accepteren
aanmeldingen
die
binnenkomen
via
www.collegenet.com.
De
Common
Application
via
www.petersons.com/college_apps.asp wordt door ongeveer 400
scholen geaccepteerd. Voor al deze mogelijkheden geldt dat je
het werk kunt opslaan en er later mee verder gaan.

Wachten op toelating
Nadat de universiteiten alle onderdelen van je aanmelding hebben
ontvangen, kun je binnen twee of drie maanden antwoord
verwachten. Voor toelating in september hoor je meestal wat in
april of mei. Als je toegelaten bent, moet je binnen een bepaalde
tijd beslissen of je het aanbod accepteert. Laat de universiteit
weten of je komt en wanneer. Als de universiteit
aanvraagformulieren voor huisvesting opgestuurd heeft, vul deze
dan zo snel mogelijk in en stuur ze per luchtpost terug samen
met een dollarcheque voor een eventuele borg die je moet
betalen voor je kamer.
Bij veel universiteiten moet je een borg betalen die tussen de $50
en $300 ligt. Dit bedrag wordt verrekend met je collegegeld. Als
je je keuze hebt gemaakt en je borg hebt betaald zal de
universiteit je de nodige formulieren toesturen voor je
studentenvisum. Als je bij meer universiteiten bent toegelaten,
laat dan diegene waar je niet naar toe gaat weten dat je niet
komt.

Samenvatting
begin zeker 12 maanden van tevoren met oriënteren
vergelijk universiteiten en studieprogramma’s
houd sluitingsdata en toelatingsexamens in de gaten
meld je aan bij zeker vijf instellingen
meld je aan bij zeker twee instellingen die goed overeenkomen met jouw studieachtergrond, cijfers en prestaties
¶ meld je aan bij zeker één ‘veilige’ instelling
¶
¶
¶
¶
¶

Checklist
Voor een volledige aanmelding heb je de volgende documenten
nodig:
ü aanmeldingsformulier
ü transcript (alleen voor transfer studenten)
ü gewaarmerkte kopie van cijferlijst
ü gewaarmerkte kopie van diploma
ü vertalingen van diploma’s
ü college essay
ü aanbevelingsbrieven (indien nodig)
ü cijfers van toetsen
ü overschrijving van inschrijfgeld
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