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Kosten van Studeren
in de Verenigde Staten
In deze brochure wordt een globaal overzicht gegeven van de kosten die een jaar studie in de Verenigde
Staten met zich meebrengt. Het is niet mogelijk om absolute bedragen te geven daar de kosten per
instelling en per regio verschillen. Een studieverblijf zal tussen de $15,000 en $75,000 per jaar kosten.
Dit grote verschil wordt in de eerste plaats veroorzaakt door
de uiteenlopende collegegelden (tuition) die instellingen heffen.
Er is geen landelijke organisatie in de Verenigde Staten die de
hoogte van het collegegeld vaststelt; instellingen zijn min of
meer vrij dit zelf te bepalen. Het collegegeld aan
staatsuniversiteiten is in het algemeen lager dan aan privéinstellingen,
omdat
staatsuniversiteiten
gedeeltelijk
gesubsidieerd worden door de overheden van de staten waarin
zij gevestigd zijn. De subsidie die gegeven wordt, dient
voornamelijk ten goede te komen aan inwoners van de staat.
Daarom hanteren staatsinstellingen vaak twee tarieven voor
collegegeld: één voor studenten uit de staat (in-state tuition) en
één voor de overige studenten (out-of-state tuition). Dit laatste
bedrag is altijd hoger.

Een tweede factor die de grote verschillen in kosten van een
jaar studeren bepaalt is de locatie van de universiteit. De
kosten van levensonderhoud verschillen per regio: wonen in
het noordoosten van de Verenigde Staten is bijvoorbeeld
duurder dan in de Mid-West. Daarnaast geldt dat het
levensonderhoud aan landelijk gelegen universiteiten in het
algemeen aanzienlijk goedkoper is dan dat aan een universiteit
in een grote stad.
Als je al weet naar welke universiteit je toe gaat kun je op de
website van de universiteit preciezere bedragen vinden. Daar
staat vermeld hoe hoog het collegegeld is, hoe duur room and
board is, en hoeveel geld de studenten gemiddeld per jaar kwijt
zijn aan boeken en levensonderhoud.

Overzicht van de verschillende kostenposten
Kosten van inschrijving
Testkosten
Inschrijfgeld voor universiteiten

$40-$255

per test

Plus reiskosten naar plaats van afname.

$30-$100

per instelling

Studiekosten
Collegegeld

$5,000-$65,000 per academisch jaar

Een academisch jaar duurt negen maanden.

Kosten voor gebruik diensten
van de universiteit

$150- $600 per academisch jaar

Studenten in technische studierichtingen en studenten
in de kunsten moeten rekening houden met extra
kosten voor gebruik van materiaal en laboratoria.

Boeken en studiemateriaal

$750 of meer per academisch jaar

Versch§ilt per studierichting.
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Reiskosten
Retour naar luchthaven in de VS

Tot $1,500

Vervoer van vliegveld naar campus

Variabel

Dagelijkse reiskosten

Variabel

Als je op de campus woont zullen deze kosten laag zijn.
Als je niet op de campus woont, neem dan openbaar
vervoerskosten of de aanschafkosten van een fiets op in
je begroting. Autokosten zullen aanzienlijk hoger liggen.

Huisvesting op de campus
Kost- en inwoning (‘room and board’)

$4,000-$10,000 per academisch jaar

Dit is inclusief de maaltijden

$250-$350 en hoger

De kamers in de studentenhuizen hebben vaak een bed,
een bureau, een tafel, een stoel en een kast. Je moet
zelf voor lakens, handdoeken e.d. zorgen. Het is vaak
mogelijk om deze te huren.

$1,500-$2,500 per jaar

De studentenhuizen van de universiteiten zijn in de
vakanties vaak gesloten. Je moet gedurende deze tijd
voor alternatieve huisvesting zorgen.

$500-$800 per maand

Sommige universiteiten hebben een beperkt aantal flats
beschikbaar voor gezinnen.

Kosten voor inrichting kamer

Huisvesting tijdens vakanties

Huisvesting voor gezinnen

Huisvesting buiten de campus
Hotels

$50-$150 per nacht

Gemeubileerde eenpersoons kamer

$500-$750 per maand

Ongemeubileerde flat

$600-$1,200 per maand

De kosten zullen per regio sterk verschillen.
De kosten in steden zijn vaak een stuk hoger.

Maaltijden

$1,500- $3,500 per jaar

Studenten die niet op de campus wonen kunnen
desgewenst een tegoed voor maaltijden op de campus
kopen.

Gezondheidszorg op de campus

$150-$400 per jaar

Medische verzekering

$250-1,200 per jaar

Overige kosten

Informeer in eigen land en in de VS naar de kosten
alvorens een keuze te maken voor een bepaalde
verzekering.
Persoonlijke uitgaven

$2,000-3,000 per jaar
Uitgaven voor uitstapjes, feestjes, pizza's, romans etc.

Verblijf tijdens de zomermaanden
Gelijk aan de totale kosten voor een semester
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Samenvatting per categorie
A Kosten van inschrijving:
B Studiekosten:
C Reiskosten:
D Huisvesting op de campus:

$500-$1,000
$6,000-$67,000
$1,500-$2,500
$6,000-$14,000

of
E Huisvesting buiten de campus:
F Overige kosten:

$6,500-$15,000
$4,500-$8,000

Totaal
A + B + C + D + F = $18,500-$84,500
of

Totaal
A + B + C + E + F = $19,000-$93,500
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