Nr. 2-NL
Februari 2017

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 anderhalf jaar tot een jaar
voor je wilt gaan studeren met het proces te beginnen. De kosten die je gaandeweg maakt tijdens het
aanmeldingsproces kunnen oplopen tot ongeveer €450-1.000.

De aanmeldingsprocedure
Omdat toelating meestal selectief is, is het verstandig om je bij
niet één maar bij meerdere scholen aan te melden. Kies ongeveer
vijf tot tien universiteiten uit, gebaseerd op de criteria die voor
jou belangrijk zijn en onderzoek welke eisen zij stellen aan jouw
aanmelding. Weten waar je op kunt letten bij het kiezen van
universiteiten? Lees dan ook informatieblad nr. 1: ‘Studeren op
undergraduate niveau in de VS’. Aanmelden gaat online het
snelste en makkelijkste. Zoek op de website van de universiteit
naar admissions of prospective students en bekijk de informatie die
van toepassing is op internationale studenten. Je kunt vaak de
nodige informatie en formulieren meteen downloaden of je vindt
het e-mailadres van de juiste contactpersoon. Eventueel kun je
ook telefonisch informatie opvragen. Het is belangrijk om je aan
alle sluitingsdata te houden, die per instelling kunnen verschillen.
Ook aanmeldingsformulieren kunnen per instelling verschillen.

Bijna alle instellingen brengen administratiekosten voor je
aanmelding (application fee) in rekening. Het bedrag ligt tussen de
$25 en $90 per aanmelding en je krijgt het niet terug, ook niet als
je wordt afgewezen. Het inschrijfgeld betaal je met een credit
card.

Volledige aanmelding
Voor een volledige aanmelding heb je vaak het volgende nodig:

Een transfer student (iemand die al één of meer jaar hoger
onderwijs heeft gedaan en nu verder wil 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 je gevolgde vakken, het aantal ECTS
(studiepunten) die de vakken waard zijn en je behaalde eindcijfers.
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(weblink naar) aanmeldingsformulier
gewaarmerkte kopie van cijferlijst middelbare school
School profile (beschrijving van je school)
gewaarmerkte kopie van diploma (indien al behaald)
vertalingen van diploma's (indien al behaald)
essay
aanbevelingsbrieven (indien nodig)
resultaten van toetsen
credit card voor betaling application fee
formulier om financiële steun te vragen
transcript hogeschool of universiteit (alleen voor transfer
studenten)

Een essay kan een autobiografisch verhaal zijn of een essay over
een bepaald onderwerp. Vaak geeft de universiteit een aantal
onderwerpen waaruit je mag kiezen. Niet alle instellingen vragen
om een essay. Lees meer over het essay in informatieblad nr. 20:
‘Persoonlijk essay voor undergraduate studie in de VS’.

Naast je aanmeldingsformulier moet je ook een overzicht van je
eindcijferlijst van minimaal de laatste drie afgeronde middelbare
school jaren (bijvoorbeeld vwo 3, 4 en 5) en diploma inleveren
(als je bij aanmelding de middelbare school al hebt afgerond).
Voor veel aanmeldsystemen geldt dat je die formulieren door een
decaan van je school laat uploaden. Je school mag de namen van
de vakken in het Engels vermelden; men dient wel de
daadwerkelijke cijfers te vermelden en rekent dus niet om naar
een cijfergemiddelde volgens het Amerikaanse lettersysteem.

Sommige universiteiten vragen om aanbevelingsbrieven. Zorg
voor brieven van twee of drie verschillende mensen, waarvan
minimaal twee leraren die je goed kennen. Een derde brief kan
geschreven worden door een sporttrainer of werkgever. Brieven
van familieleden, vrienden of kennissen worden niet
geaccepteerd. De brieven moeten je academische vaardigheden
beschrijven en aan de hand van voorbeelden uit de praktijk
illustreren. Een vergelijking met je medeleerlingen is ook nuttig:
waardoor viel jij nu juist op? Amerikaanse universiteiten vinden
het prettig om een idee te krijgen van de kansen die je omgeving
wel of juist niet bood. Zat je op een school waar weinig tijd of
ruimte was voor buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld omdat
veel leerlingen reistijd hadden? Dan wil men dat graag weten.
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Wachten op de uitslag
Nadat de universiteiten alle onderdelen van je aanmelding hebben
ontvangen, kun je binnen twee of drie maanden antwoord
verwachten. Als je gebruik maakt van de reguliere deadline van
een universiteit (regular decision), hoor je voor toelating in
september meestal in maart of april de beslissing. Als je
toegelaten bent, moet je binnen een bepaalde tijd beslissen of je
het aanbod accepteert en dat is voor aanmeldingen onder de
regular decision deadline in de regel in ieder geval voor 1 mei, de
National Reply Date. Als er een afwijkende deadline voor
acceptatie geldt, dan hoor je dat van de universiteit. Meestal door
het overmaken van een deposit, een bedrag van enkele honderden
dollars, laat je de universiteit weten dat je komt en reserveer je je
plek. Dit bedrag wordt later verrekend met je collegegeld. Als de
universiteit aanvraagformulieren voor huisvesting opgestuurd
heeft, vul deze dan zo snel mogelijk in en stuur ze terug samen
met een bewijs van betaling voor een eventuele borg die je moet
betalen voor je kamer. Het is vaak mogelijk huisvesting te
reserveren via de website van de universiteit. Stel dit niet uit.

Als de universiteit financiële steun verleent aan internationale
studenten, hebben ze meestal een apart formulier om in te vullen
naast het aanmeldingsformulier. Bekijk welk formulier men van je
ontvangen wil en tot wanneer je de tijd hebt dit in te dienen. Dit
formulier kan een eigen document van de universiteit zijn, een
generiek pdf-document of een vragenlijst in een online systeem.
Let goed op: je aanmeldingsformulier en het formulier voor
financiële steun hebben vaak verschillende sluitingsdata! Deadlines
voor aanmelding vallen soms al vroeg (vanaf 1 november in je
eindexamenjaar) en zijn zeer strikt in de Verenigde Staten, dus
wees absoluut op tijd.
Toelatingsexamens
De scores van toelatingsexamens zijn in veel gevallen belangrijk
voor je aanmelding. De meeste universiteiten vereisen dat je één
of meer van deze examens doet als onderdeel van je aanmelding.
Je legt deze af in het voorjaar van je vooreindexamenjaar en het
najaar van je eindexamenjaar. Bekijk informatieblad 8 c:
‘Toelatingstest voor undergraduate studie: SAT, ACT en Subject
Tests’
Je laat je scores door de testorganisatie doorsturen aan die
universiteiten die je aanmelding pas compleet vinden als ze die
scores van je ontvangen hebben.

Als je je keuze hebt gemaakt en je borg hebt betaald, zal de
universiteit je de nodige formulieren toesturen voor je
studentenvisum. Soms moet je eerst nog een aantal financiële
bewijsstukken insturen om aan te tonen dat je kosten van studie
en levensonderhoud van het eerste jaar kunt voldoen. Als je bij
meer universiteiten bent toegelaten, laat dan diegene waar je niet
naartoe gaat weten dat je niet komt.

Online aanmelden
De meeste universiteiten bieden je de mogelijkheid om
aanmeldingsformulieren volledig online in te vullen of om de
formulieren te downloaden, in te vullen en terug te sturen. Beide
manieren hebben voor- en nadelen.

Aanmeldingsprocedure junior of community college
De aanmeldingsprocedure is voor een tweejarige college hetzelfde
als voor een vierjarige college, behalve dat je meestal de SAT of
ACT niet af hoeft te leggen. Voldoe je aan de eisen voor
internationale studenten van de community college van je keuze,
dan hoef je je maar bij één college aan te melden: dankzij het open
admission beleid wordt iedere student die voldoet aan de
voorwaarden toegelaten. Er is meestal ook geen (vroege)
sluitingsdatum voor inschrijving, wat betekent dat je je op elk
moment van het jaar kunt aanmelden (rolling admission). Houd er
rekening mee dat het wel veel tijd en inspanning kost om een
inschrijving bij een Amerikaanse instelling rond te krijgen en dat
je op tijd je visumaanvraag moet doen. Trek tenminste drie
maanden uit voor je inschrijving bij een community college.

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 niet op tijd binnen is
door vertragingen met de post. Nadelen zijn dat je werk verloren
kan gaan als de verbinding wegvalt, dat je geen spellingscontrole
kunt toepassen en dat je per ongeluk te vroeg op 'verzenden' zou
kunnen drukken. Als je de formulieren downloadt en offline
invult, dan hoef je niet bang te zijn dat de verbinding wegvalt (sla
je veranderingen altijd regelmatig op) en je kunt je werk makkelijk
opslaan en later verder gaan. Hiertegenover staat dat
downloaden soms problemen kan opleveren en het lang kan
duren om de documenten te downloaden.

Voorbereiding op vertrek
Je bent toegelaten! Gefeliciteerd! Dat betekent echter niet dat je
nu klaar bent. Voordat je kunt vertrekken zul je nog een hoop
moeten regelen. Je visum, verzekeringen en huisvesting,
bijvoorbeeld. Bekijk ons Pre-Departure Handbook om te zien waar
je allemaal rekening mee moet houden. Wil je meer weten?
Bekijk de website of stel je vraag op fulbright.nl.

Vrijwel alle studenten melden zich bij meerdere universiteiten
tegelijk aan. Omdat 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. Kies de instellingen waar je je
voor wilt aanmelden, kijk of ze zijn aangesloten bij de betreffende
service, en begin met het invullen van de formulieren. Alle
standaardinformatie wordt automatisch gekopieerd voor iedere
instelling, zodat je niet steeds opnieuw dezelfde gegevens in hoeft
te voeren. De Common Application via commonapp.org wordt
door bijna 700 scholen geaccepteerd. Sommige
staatsuniversiteiten werken ook met een gemeenschappelijk
systeem voor aanmeldingen. Voor al deze mogelijkheden geldt
dat je het werk kunt opslaan en er later mee verder gaan.
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