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Sportbeurzen voor Undergraduate Studie in
de Verenigde Staten
Sport vormt een belangrijk onderdeel van het leven op Amerikaanse colleges en universiteiten. Op elke
universiteit zijn sportfaciliteiten aanwezig en al naar gelang je interesse kun je als student veel dan wel
weinig tijd aan sport besteden. Een groot aantal universiteiten heeft geld beschikbaar om sportbeurzen te
verstrekken aan getalenteerde undergraduate studenten, die zowel op academisch gebied als op sportgebied
goed presteren. Het systeem van toekenning van deze beurzen is complex en aan allerlei regels gebonden. In
dit informatieblad wordt een overzicht gegeven van de verschillende sportbeurzen en worden aanwijzingen
gegeven voor het verkrijgen van een sportbeurs.

Sportbonden

universiteiten uitkomen. Het aantal wedstrijden dat gespeeld
moet worden ligt lager dan binnen divisie 1. Voor American
football zijn er in deze divisie beduidend minder sportbeurzen
beschikbaar. Voor de andere sporten zijn de verschillen in
aantallen minder groot.
Sportcoaches binnen deze divisie zijn ook actief op zoek naar
leden voor hun teams. Ze maken in principe echter minder
gebruik van elektronische databanken. Coaches bezoeken meestal
Amerikaanse middelbare scholen en community colleges om te
beoordelen of er sporttalenten aanwezig zijn.

Universiteiten kunnen lid worden van sportbonden, die regels
opgesteld hebben waaraan universiteiten moeten voldoen als ze
in een bepaalde divisie aan sportcompetities mee willen doen.
Universiteiten kunnen bij meer dan één bond aangesloten zijn en
in meerdere divisies tegelijk competitie spelen, echter niet in
dezelfde sport. Elke sportbond heeft eigen regels voor de
toekenning van beurzen.

National Collegiate Athletic
Association (NCAA)

NCAA divisie III
De meeste kleine, prestigieuze colleges zijn lid van deze divisie.
Deze instellingen moeten in tenminste vier verschillende sporten
met teams tegen andere universiteiten uitkomen. Het aantal
wedstrijden dat gespeeld moet worden is minder dan binnen
divisie II.
Binnen deze divisie mogen geen sportbeurzen verstrekt worden.
Als instellingen binnen deze divisie financiële steun verlenen,
komt het geld voor beurzen uit andere bronnen en wordt
sporttalent niet betrokken bij de boordeling of een student voor
een beurs in aanmerking komt. Vaak worden er need-based
scholarships toegekend. Dat betekent dat er alleen aan die
studenten geld gegeven wordt die aan kunnen tonen dat er
binnen het gezin waar ze uitkomen niet voldoende middelen zijn
om hun studie (volledig) te financieren.
Hoewel in minder mate dan binnen divisie 1 en II, zijn coaches
ook voor deze divisie actief op zoek naar talent.

Deze belangrijke sportbond kent drie divisies:
NCAA divisie 1
Grote staats- en privé-universiteiten met uitgebreide basketbal of
American football programma's zijn bij deze divisie aangesloten.
Een van de belangrijkste voorwaarde is, dat de instellingen in een
van deze twee sporten wedijveren op het hoogst mogelijk niveau
en dat de wedstrijden een regionaal of een nationaal karakter
hebben.
Instellingen in deze divisie moeten verder in tenminste zes andere
sporten met teams tegen andere universiteiten uitkomen. Ook in
deze sporten wordt er op het hoogst mogelijke niveau
gepresteerd. Het ligt vast hoeveel wedstrijden er per jaar per
sport gespeeld moeten worden.
Amerikaanse studenten hoeven in de meeste gevallen niet zelf op
zoek te gaan naar sportbeurzen binnen deze divisie, maar worden
benaderd door coaches. In hun zoektocht maken deze o.a.
gebruik van elektronische databanken waarin gegevens
bijgehouden worden over sportprestaties van middelbare
scholieren.

National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA)
Elk vierjarig college kan in principe lid worden van deze bond. In
het algemeen worden de leden gevormd door de wat kleinere
instellingen (studenten aantallen tussen de 700 en 21.000). De
NAIA is opgedeeld in districten. De meeste wedstrijden worden
tussen de verschillende districten gespeeld, hoewel er ook
nationale wedstrijden plaatsvinden. De meeste leden hebben

NCAA divisie II
De wat kleinere staatsuniversiteiten zijn vaak bij deze divisie
aangesloten. De sportprogramma's binnen deze divisie zijn in het
algemeen kleiner dan die in divisie 1. De instellingen moeten in
tenminste vier verschillende sporten met teams tegen andere
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The United States Naval Academy
De regels voor verdeling van de andere bonden zijn minder
complex dan de regels van de NCAA. Echter binnen deze divisies
worden vrijwel nooit volledige beurzen verstrekt. De NAIA
hanteert een systeem dat overeenkomt met het equivalency
systeem van de NCAA.
Alle sportbeurzen worden voor een jaar verstrekt. Sportcoaches
kunnen aangeven of ze kandidaten voor zullen dragen voor
verlenging van hun beurs. Maar er is geen garantie dat een beurs
voor vier jaar verstrekt zal worden.

Overige sportbonden
National Junior College Athletic Association (NJCAA). Colleges die
tweejarige associate degree opleidingen bieden zijn aangesloten
bij deze bond.
National Christian College Athletic Association (NCCAA).
Association of Christian College Athletics (ACCA)
United States Collegiate Athletic Association (USCAA).
De leden van de laatste drie bonden zijn in het algemeen kleine
instellingen.

Het verkrijgen van een sportbeurs

De verschillende soorten sportbeurzen

Het is niet makkelijk om een (gedeeltelijke) sportbeurs te
bemachtigen. Onmogelijk is het echter niet. Soms bezoeken
Amerikaanse sportcoaches ander landen om leden voor hun
teams te werven. Het kan ook voorkomen dat niet-Amerikaanse
sporters ontdekt worden tijdens internationale sport
evenementen. In de meeste gevallen moet je echter zelf actief
opzoek naar een beurs en moet je de coach zelf van je
sportkwaliteiten overtuigen.

De NCAA bepaalt per sport hoeveel geld er voor beurzen
beschikbaar is en hoeveel beurzen er beschikbaar zijn. Elke sport
mag slechts een beperkt aantal volledige beurzen (full scholarships
of full grant-in-aid) en equivalency scholarships verstrekken. Een
volledige beurs bestaat uit collegegeld, kost-en-inwoning en
vergoeding van studieboeken. Een equivalency scholarship kan of
een volledige of een gedeeltelijke beurs zijn. Als een sport
bijvoorbeeld achttien equivalency scholarships heeft te verdelen is
het aan de coach om te bepalen of hij achttien volledige beurzen
verstrekt aan achttien studenten, of zesendertig gedeeltelijke
beurzen aan zesendertig studenten, of tien volledige beurzen en
zestien gedeeltelijke beurzen, enz. De meeste sportbeurzen
binnen de NCAA divisies 1 en II worden verdeeld volgens het
equivalency systeem. Een uitzondering vormen heren-football,
vrouwen-basketbal, vrouwen-tennis, vrouwen-volleybal en
vrouwen-turnen. Deze sporten worden aangeduid als
zogenaamde headcount sporten. Dit betekent dat beurzen volgens
de verhouding 1:1 verstrekt moeten worden. Als de NCAA
bijvoorbeeld bepaald heeft dat er elf beurzen voor tennis
verstrekt kunnen worden, kunnen slechts elf studenten een beurs
krijgen. De coach mag zelf bepalen of hij volledige dan wel
gedeeltelijke beurzen verstrekt. Bij headcount sporten is de kans
op een volledige beurs beduidend groter dan bij equivalency
sporten.
Niet alle NCAA divisie 1 instellingen verstrekken sportbeurzen.
Achttien van de circa driehonderd instellingen binnen deze divisie
verstrekken uitsluitend need-based scholarships. Dit zijn de
universiteiten die bij de Ivy League en de Patriot League behoren.
De Ivy League universiteiten zijn:
Brown University
Columbia University
Cornell University
Dartmouth University
Harvard University
Princeton University
University of Pennsylvania
Yale University

Voorbereidingen
Begin minimaal anderhalf jaar van te voren met uit te zoeken,
welke universiteiten sportteams hebben in je sport en wat voor
sportfaciliteiten er bij de verschillende instellingen zijn.
Zoek op binnen welke divisie de sport bedreven wordt. Hoe
hoger de divisie, hoe moeilijker het is om als buitenlander een
sportbeurs te krijgen, hoewel de sport die je beoefent en het
niveau waarop je dat doet ook bepalend is voor je kansen.
Zoek op hoeveel sportbeurzen er voor jouw sport beschikbaar
zijn er wat voor soort beurzen er beschikbaar zijn (volledige
beurzen, gedeeltelijke beurzen, vrijstelling van het betalen van
collegegeld).
Realiseer je dat je als niet-Amerikaan vrijwel nooit in aanmerking
zal komen voor een need-based scholarship.
Realiseer je dat niet meer dan 25% van de beurzen die via de
NJCAA verstrekt worden, aan niet-Amerikanen toegekend
kunnen worden.
Zoek op wat de toelatingseisen van de instellingen zijn aangaande
de vóóropleiding. Niet onbelangrijk: schat in of de universiteiten
die je op het oog hebt ook bij je passen wat studiedoelen betreft.

Contacten leggen
Benader de coaches van de betreffende universiteiten. Deel je
schoolresultaten, scores op een toelatingstest, fysieke informatie
die van belang is voor de beoefening van jouw sport en zo
mogelijk beeldmateriaal. Zorg dat coaches jou of zo mogelijk je
Nederlandse coach kunnen bereieken. Geef aan hoe goed je
gepresteerd hebt. Hoeveel wedstrijden heb je gewonnen, op welk
niveau je speelt, hoe vaak train je enz.
Geef een zo breed mogelijk beeld van jezelf. Wat zijn je
interesses, hoe presteer je op school, wat voor andere hobby's
heb je enz.
Er is in Nederland een behoorlijk aantal commerciele aanbieders
van bemiddeling bij het verkrijgen van een plek en sportbeurs op
een Amerikaanse universiteit. Mocht je overwegen met een
bureau in zee te gaan, dan is het aan te bevelen na te gaan wat de
ervaringen en resultaten van het bureau in jouw sport zijn

De Patriot League universiteiten zijn:
Bucknell University
Colgate University
College of the Holy Cross
Fordham University
Lafayette College
Lehigh University
The United States Military Academy

2

Fulbright Center n
geweest –hoeveel aanbiedingen had die scholier, wat was de
hoogte van de sportbeurs en wat de resterende kosten- en te
vragen naar de beloningsstructuur. Betaal jij een fee aan het
bureau en welke kosten dekt deze fee dan? Betaalt de universiteit
een fee aan het bureau? Hoe vrij ben je in je keuze van
universiteiten? Kun je in contact gebracht worden met een
sporter die je voorging?

Beoordelingscriteria van de coaches
Middelbare schoolkwalificaties
Alle sportbonden stellen voorwaarden aangaande de
vooropleiding waaraan minimaal voldaan moet worden. De
instellingen zelf hanteren bovendien hun eigen toelatingseisen, die
in het algemeen hetzelfde zijn als voor studenten die zonder
sportbeurs aan de instelling willen studeren.
Sporttalent
Zie hierboven.
Persoonlijke kwaliteiten
Vermogen tot samenwerken, doorzettingsvermogen, prestatiegerichtheid, toewijding, discipline.

Checklist
Misschien word je door één instelling aangenomen, misschien
door meerdere. Alvorens een aanbod te accepteren is het zinvol
om de volgende checklist door te nemen met de coach:
√ Hoeveel tijd, in uren, dagen en maanden per jaar, wordt er
verwacht dat je traint.
√ Wat voor ondersteunende diensten zijn er aanwezig. Zijn er
bijvoorbeeld studiebegeleiders die je van advies kunnen
dienen als je achterop raakt met je studie.
√ Hoeveel studenten met een sportbeurs studeren af en hoe
lang doen ze over hun studie. Wat is het gemiddelde grade
point average van de teamleden.
√ Wonen de studenten met sportbeurzen in aparte
studentenhuizen (athletic dorms) of wonen de studenten
verspreid over de campus.
√ Wat zijn de voorzieningen als je een ongeluk mocht krijgen.
√ Hoe staat het sportprogramma in het geheel er voor. Zijn er
vooruitzichten dat de sport in dezelfde divisie beoefend zal
worden in de komende jaren en zijn er genoeg financiën
aanwezig voor de toekomst.

Nuttige Websites
National Collegiate Athletic Association:
http://www.ncaa.org
National Association of Intercollegiate Athletics:
http://www.naia.org
National Junior College Athletic Association
http://www.njcaa.org
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