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Undergraduate Opleidingen aan Community
Colleges in de Verenigde Staten
Tweejarige colleges, ook wel junior of community colleges genoemd, zijn unieke instellingen binnen het
Amerikaanse hoger onderwijs. Eén derde van de meer dan drieduizend Amerikaanse hoger
onderwijsinstellingen bestaat uit tweejarige colleges. Deze instellingen bieden een breed pakket van
opleidingen aan. Zij zijn bedoeld voor studenten die rechtstreeks van de middelbare school afkomstig zijn,
voor studenten die op latere leeftijd aan een vervolgopleiding beginnen en voor reeds afgestudeerden van
andere instellingen die zich willen bijscholen in bepaalde vakken.

Regionale functie

¶ Associate of Arts degree (A.A.)
¶ Associate of Science degree (A.S.)
¶ Associate of Applied Science degree (A.A.S)

Community colleges richten zich sterk op de wensen vanuit de
regio waarin ze gevestigd zijn. Het hoofddoel is het verzorgen van
onderwijs voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Er wordt
veel aandacht geschonken aan begeleiding en opvang. De
toelatingseisen zijn in het algemeen minder streng dan bij
vierjarige colleges omdat ze iedereen de mogelijkheid willen
bieden om onderwijs te volgen. De eisen die aan nietAmerikaanse studenten gesteld worden liggen vaak wel wat hoger
dan voor Amerikanen. De kosten voor studeren aan community
colleges zijn lager dan de kosten voor studie aan universiteiten en
colleges waar Bachelor’s graden behaald kunnen worden.

De Associate of Arts (A.A.) opleiding is een brede, algemeen
vormende opleiding. Per semester stel je een pakket samen van
maximaal vijf vakken. Vakken waaraan gedacht kan worden zijn
Engelse schrijfvaardigheid, een vreemde taal, geschiedenis,
sociologie, toneel, muziek enz. Elk semester kies je opnieuw vier
à vijf vakken. Je kunt je in een bepaalde richting specialiseren. Je
kiest dan een hoofdvak, een major, en de meeste vakken die je
volgt hebben betrekking op dit hoofdvak.
De Associate of Science (A.S.) opleiding lijkt qua opbouw erg op de
Associate of Arts opleiding, alleen kies je nu meer vakken zoals
scheikunde, wiskunde en natuurkunde.
Met een A.A. of een A.S. graad is het vaak mogelijk om door te
stromen naar een vierjarige opleiding. Je komt dan in het derde
jaar terecht en kan vervolgens binnen twee jaar een Bachelor's
graad halen. Niet alle vierjarige instellingen accepteren
automatisch studenten met een A.A. of A.S graad. Als je
overweegt om door te stromen is het daarom belangrijk om van
te voren goed uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn.
De Associate of Applied Science (A.A.S.) opleiding is een
beroepsopleiding. De vakken die je binnen deze opleiding kiest,
gelden als voorbereiding tot het uitoefenen van een beroep. Je
kunt hierbij denken aan opleidingen tot automonteur,
muziekinstrumentenmaker, tandartsassistent en dergelijke.
Een A.A.S. graad wordt ook wel een terminal degree genoemd. Dit
betekent dat het een afgeronde opleiding is, waarmee je niet
zomaar door kunt stromen naar een vierjarige instelling.

Public Colleges en Private Colleges
Er zijn openbare colleges (public colleges) en privé colleges (private
colleges). De openbare colleges worden gefinancierd door de stad,
de regio, of de staat waarin ze zich bevinden. Studenten uit deze
gebieden betalen weinig collegegeld. Studenten uit andere regio's,
en dus ook buitenlandse studenten, moeten hogere bedragen
betalen. De meeste studenten van een public college blijven thuis
wonen en de meeste van deze colleges hebben geen
mogelijkheden om op de campus te wonen.
De privé colleges zijn meestal duurder dan de openbare colleges.
Het collegegeld is hetzelfde voor studenten uit de regio en voor
studenten van buiten de regio. De colleges zijn vaak kleiner dan de
openbare colleges. Een groot aantal privé college heeft een
campus zodat het mogelijk is intern te wonen. Vooral voor nietAmerikaanse studenten kan dit een belangrijke overweging zijn
om voor een bepaald college te kiezen.

Cursus programma’s

Non-degree programma's

De hoogste graad die aan tweejarige colleges behaald kan worden
is een Associate's degree. Dit is een tweejarige opleiding die in het
algemeen overeenkomt met de eerste twee jaar van een
vierjarige Bachelor's opleiding. Er zijn drie soorten Associate's
degrees:

Het is niet per se noodzakelijk om een graad te halen aan een
tweejarige instelling. Het is ook mogelijk om een keuze te maken
uit het grote aanbod van non-degree programma's. Na afloop van
dit soort programma's ontvang je een certificaat. De duur van dit
soort programma's kan variëren van een paar weken tot een jaar.
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Toelatingseisen
Als je in het bezit bent van een VMBO diploma en ouder dan
achttien bent, kun je misschien naar een community college, maar
het hangt af van de instelling of je wordt toegelaten. Studenten
van het MBO, HAVO of VWO kunnen ook overwegen om naar
een community college te gaan. Zeker als je van plan bent om maar
voor een jaar naar de Verenigde Staten te gaan kan dit een goede
optie zijn.

Aanmeldingsprocedure
In Fulbright Center informatieblad nummer 2 wordt beschreven
hoe je je aan moet melden voor een undergraduate opleiding in de
Verenigde Staten. De procedure voor aanmelding aan een
tweejarige college is hetzelfde als voor een vierjarig college, op één
uitzondering na: voor de meeste tweejarige colleges is het niet
nodig om de SAT af te leggen. De Scholastic Assessment Test (SAT)
is een gestandaardiseerde toelatingstest die universiteiten
gebruiken als een van de selectiecriteria voor hun undergraduate
programma’s. In Fulbright Center informatieblad nummer 8c vind
je meer informatie over de SAT.
Community colleges hebben meestal geen sluitingsdatum voor de
inschrijving. Dit betekent dat je je op elk moment van het jaar kan
aanmelden (rolling admission). Houd er echter rekening mee dat
het veel tijd en inspanning kost om een inschrijving bij een
Amerikaanse instelling rond te krijgen. Trek er daarom minstens
zes maanden voor uit om je in te schrijven bij een community
college.

Verdere informatie
The American Association of Community Colleges (AACC):
www.aacc.nche.edu is de overkoepelende organisatie van alle
1.173 community colleges waar je meer informatie kunt vinden
over aanmeldingsprocedures, kosten, en statistieken van ieder
community college.
Zie voor overige relevante informatie de Fulbright Center
informatiebladen nummers 6, 7, 8a en 19.
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