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Financiële steun voor studie
in de Verenigde Staten
Studeren in Amerika is duur. Maar sommige universiteiten zijn duurder dan anderen. Zo kunnen openbare
universiteiten doordat ze subsidies ontvangen uit staats- en lokale belastinggelden lagere collegegelden
vragen dan particuliere instellingen. Anderzijds zijn particuliere instellingen soms juist in staat goede
beurzen te bieden aan internationale studenten. In dit informatieblad lees je welke bronnen van financiële
steun er zijn voor studenten.

Tijdsplanning
Ben je van plan in de VS te gaan studeren, denk dan al in de
eerste fase van plannen maken na over je budget en het vinden
van financiering. Begin hiermee een jaar tot anderhalf jaar voor
vertrek. Het is verleidelijk om je eerst te concentreren op de
toelating, maar als je tot na je toelating wacht met het vinden van
financiering ben je in de meeste gevallen te laat om dit nog
succesvol te regelen.
Voor scholieren die een associate degree of bachelorstudie in de
VS willen gaan volgen betekent dit dat je, als jij en je ouder(s) of
verzorger(s) de volledige kosten niet zelf kunnen dragen,
onderzoekt of de universiteiten die je op het oog hebt
beursmogelijkheden hebben waarvoor jij wellicht in aanmerking
komt. Voor studenten die een Master of PhD willen gaan volgen
in de VS geldt dit ook en is het daarnaast belangrijk te weten dat
er strikte sluitingsdata zijn voor aanvragen voor financiële steun.

Steun voor undergraduate studie
Financiële steun voor internationale undergraduate studenten die
in de VS een diplomastudie willen volgen is beperkt. Daarom
zullen de meeste internationale undergraduate studenten hun
studie (grotendeels) met eigen middelen of een bijdrage van
familie moeten financieren. Er zijn voor Nederlandse scholieren
die na hun eindexamen een diplomastudie in de VS willen starten
drie bronnen van financiering te onderscheiden: je
ouder(s)/verzorger(s) en je eventuele eigen inkomen, een beurs
van de Amerikaanse universiteit en een lening. De volgende
financieringsbronnen kunnen van belang zijn voor je:
Beurzen van Amerikaanse universiteiten
Hoewel financiële steun aan internationale studenten beperkt is,
kun je toch een aanvraag hiervoor indienen bij de universiteiten
waar je je aanmeldt, tenzij specifiek op de website van een
universiteit vermeld staat dat er geen financiering mogelijk is voor
buitenlandse undergraduate studenten. Het Fulbright Center
verzamelt met collega EducationUSA centers wereldwijd informatie
over aan internationale studenten toegekende beurzen en kan je
hierom in de meeste gevallen goed adviseren over de beurzen die
in het recente verleden door specifieke Amerikaanse

universiteiten zijn toegekend. Daarnaast vind je in het
documentatiecentrum van het Fulbright Center de belangrijkste
naslagwerken
met
beursinformatie.
Je
kunt
het
documentatiecentrum kosteloos op afspraak bezoeken.
Soms kom je automatisch in aanmerking voor beurzen. Dit is met
name het geval bij merit-based beurzen. In andere gevallen dien je
een separate aanvraag in. Soms is dit een essay (merit-based
beurzen), in de meeste gevallen is dit een (online) formulier met
informatie over inkomen en uitgaven van jou en je
ouder(s)/verzorger(s). Websites van de universiteiten geven in de
meeste gevallen heldere informatie over de vereiste
documentatie en de deadline om dit in te dienen. Voor de meeste
Amerikaanse universiteiten geldt dat bij een aanmelding van een
internationale student het budget medebepalend is voor de
toelatingsbeslissing.
Sportbeurzen
Sportbeurzen worden meestal alleen verstrekt aan studenten die
in Nederland op landelijk niveau een sport beoefenen of op hoog
niveau sporten in een sport waarin Nederland in de wereldtop
zit. Zie ook Fulbright Center informatieblad nummer 5
‘Sportbeurzen voor undergraduate studie in de VS’ voor meer
informatie.
Studiefinanciering (DUO)
Voldoe je aan de algemene voorwaarden om een
studiefinancieringslening aan te vragen, dan kom je wellicht in
aanmerking voor een lening voor je studie in de VS. Meer
informatie biedt DUO, http://www.duo.nl.
Als je geen Nederlands staatsburger bent, kun je ook informeren
naar leningen of beurzen die in je eigen land worden verstrekt.
Campus Scholarship Program
Sinds eind jaren veertig van de vorige eeuw biedt het Fulbright
Center een beurzenprogramma voor vwo-scholieren die na hun
eindexamen een jaar in de VS willen studeren. Je kunt vanaf eind
5 vwo een aanmelding indienen voor een van de deadlines (vroeg)
in je eindexamenjaar. Selectie betekent dat je gegarandeerd het
jaar erop een plaats hebt aan een Amerikaanse universiteit,
binnen het budget dat jij en je ouder(s) hiervoor beschikbaar
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hebben. Actuele informatie over deadlines, minimale eigen
bijdrage,
inschrijven
en
ervaringen
vind
je
op
www.fulbright.nl, onder Programma’s. Ook aan havoscholieren biedt het Fulbright Center de mogelijkheid een jaar
met een beurs aan een Amerikaanse universiteit te studeren.
Neem gerust contact op voor meer informatie.
Steun voor Amerikaanse studenten
Heb je (ook) de Amerikaanse nationaliteit, dan kun je op diverse
manieren steun aanvragen. De Amerikaanse federale overheid
voorziet in 75% van deze financiering. Het grootste federale
beursprogramma is het Pell Grant programma, waarbij het uit te
keren bedrag wordt vastgesteld aan de hand van het inkomen van
je ouders of verzorgers, zodat het geld bij de studenten
terechtkomt die het het hardst nodig hebben. Het grootste
algehele federale financieringsprogramma is het Federal Family
Education Loan Program, dat leningen verstrekt aan zowel
studenten als aan hun ouders. De meeste staten steunen ook
beursprogramma’s waarbij het geld verdeeld wordt op basis van
behoefte. Je moet hiervoor de nodige (online) formulieren
invullen. Belangrijke websites zijn studentaid.ed.gov en
fafsa.ed.gov.
Particuliere financieringsorganisaties en de universiteiten zelf
dragen zo’n 20% bij aan de totale financiering voor studenten. De
meerderheid van de financiering wordt toegekend op basis van
behoefte (need-based aid). Het bedrag dat op basis van
studieprestaties (merit-based aid) wordt uitgekeerd is tamelijk
klein. Universiteiten maken voor de beoordeling van
beurstoekenning gebruik van de Estimated Family Contribution
(EFC) die berekend wordt aan de hand van financiele informatie
die je verstrekt.
Je kunt overigens maar van een overheid tegemoetkoming in je
studiekosten ontvangen en dat betekent dat als je leningen en
beurzen ontvangt van Amerikaanse overheidsfondsen, je niet in
aanmerking komt voor een lening via de Nederlandse
studiefinanciering. DUO biedt hierover informatie, www.duo.nl

Steun voor graduate studie
De meeste financiële steun is beschikbaar voor graduate
studenten die een Master of Ph.D. opleiding doen. Het is onze
ervaring dat een student zelden het volledige bedrag uit één bron
krijgt, dus is het belangrijk dat je bij diverse instellingen een
aanvraag doet voor financiële steun. De Amerikaanse
universiteiten financieren een groot aantal buitenlandse graduate
studenten.
Er zijn drie soorten financiering die door Amerikaanse
universiteiten gegeven worden namelijk een beurs (fellowship),
een onderwijsassistentschap (teaching assistantship) of een
onderzoeks-assistentschap (research assistantship).
¶ Fellowship
Een beurs wordt meestal toegekend aan uitmuntende studenten
die een Ph.D. opleiding volgen. De beurs zal gewoonlijk bestaan
uit kwijtschelding van het collegegeld en een maandelijkse toelage.
¶ Teaching assistantship
Een assistentschap is een soort baan. Gemiddeld twintig uur per
week assisteer je een hoogleraar, geef je eerstejaars studenten les
of kijk je examens na. Het is de meest voorkomende vorm van
financiering voor studenten in de geesteswetenschappen, talen en
sociale wetenschappen.
¶ Research assistantship

Een onderzoeksassistentschap houdt meestal in dat je assisteert
bij individuele onderzoeksprojecten van hoogleraren of bij
projecten van de faculteit.
Assistentschappen dekken over het algemeen het collegegeld en
andere kosten van een jaar studie. Ook is een toelage voor het
levensonderhoud vaak inbegrepen. De afdeling of faculteit van de
universiteit waar je je aanmeldt beslist welke ‘sollicitant’ een
assistentschap krijgt. Houd er rekening mee dat de sluitingsdata
voor assistentschappen vaak eerder zijn dan die voor toelating tot
een universiteit.
De werkweek van een graduate student wordt gebaseerd op de
traditionele Amerikaanse 40-urige werkweek. Assistentschappen
worden vaak in blokken van tien uur opgedeeld: instellingen gaan
ervan uit dat een onderzoeksassistent tien uur per week werkt
en een onderwijsassistent ongeveer twintig uur per week. Deze
schattingen zijn vaak niet realistisch, het kost meestal meer tijd.
De vereisten voor assistentschappen verschillen per instelling,
maar in het algemeen wordt verwacht van graduate onderwijsassistenten dat ze goed les kunnen geven. Van laboratoriumassistenten wordt verwacht dat ze in staat zijn laboratoriumwerk
te doen. Assistentschappen zijn niet alleen bedoeld voor de
financiering van de opleiding maar ook voor het opdoen van
academische contacten die voor de student van belang kunnen
zijn in de toekomst.
Externe beursfondsen
Er bestaan een paar Nederlandse en veel Amerikaanse
onafhankelijke sponsoren en semi-overheidsorganisaties waar je
voor studie op graduate niveau een aanvraag voor financiële steun
kunt indienen. Je kunt deze organisaties vinden in naslagwerken
bij het Fulbright Center. Zie ook www.fulbright.nl. Andere
goede bronnen zijn het Fondsenboek en de websites
www.beursopener.nl
en
http://www.fundingusstudy.org
Het Fulbright Center zelf voert het Fulbright programma uit, dat
gesubsidieerd wordt door de Nederlandse en Amerikaanse
overheid en daarnaast in toenemende mate steun ontvangt van
donateurs. Actuele informatie over deadlines vind je op
www.fulbright.nl, onder Programma’s.
Studiefinanciering (DUO)
Voldoe je aan de voorwaarden om een studiefinancieringslening
aan te vragen, dan kom je wellicht in aanmerking voor een lening
voor je studie in de VS. Meer informatie biedt DUO,
http://www.duo.nl.
Als je geen Nederlands staatsburger bent, kun je ook informeren
naar leningen of beurzen die in je eigen land worden verstrekt.

Uitwisselingsprogramma’s en
samenwerkingsovereenkomsten
Veel Nederlandse hoger onderwijsinstellingen (hbo/wo) bieden
studenten de mogelijkheid aan om deel te nemen aan
uitwisselingsprogramma’s of samenwerkingsovereenkomsten met
Amerikaanse universiteiten. Eén van de voordelen van deelname
aan zo’n uitwisselingsprogramma is dat het de kosten drukt.
Uitwisselingsstudenten betalen gewoon aan de Nederlandse
instelling collegegeld. Hoewel het niet alle kosten dekt en je
waarschijnlijk aanvullende financiering nodig hebt, is zo’n
uitwisseling toch een goede manier om de kosten laag te houden.
Je faculteit of het International Office van je instelling heeft hier
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meer informatie over. Zie ook Fulbright Center informatiebladen
nummer 29, ‘Tijdens je Studie naar de Verenigde Staten’.

Veel gestelde vragen over financiële
steun
Is externe financiering voor graduate studie mogelijk
als ik in januari begin?
Het tweede semester wordt heel sporadisch gefinancierd. De
meeste onafhankelijke sponsors en universiteiten geven beurzen
voor een academisch jaar, van september tot en met mei.
Ik weet nog niet of ik ben toegelaten word… Heeft
het dan wel zin een aanvraag voor een beurs in te
dienen?
De sluitingsdata voor aanvragen van beurzen bij externe fondsen
zijn vaak eerder dan je bericht over toelating tot een universiteit
ontvangt. Je moet dus niet wachten met zoeken naar financiële
steun tot je aangenomen bent bij een universiteit. Veel financiers
geven gedeeltelijke beurzen en daarom is het belangrijk om
meerdere aanvragen te doen.
Wat vul ik in als in mijn aanmelding wordt gevraagd
naar mijn financiële middelen?
Zeg dat je bezig bent financiering aan te vragen bij diverse
instellingen.
Mag ik werken naast mijn opleiding in de VS?
In het eerste jaar mogen buitenlandse studenten met een F-1
visum op de campus een bijbaantje hebben voor maximaal 20 uur
per week. Na het eerste jaar mag je eventueel met toestemming
van de U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) ook buiten
de campus werken. Studenten die op een J-1 visum in Amerika
zijn, mogen na het eerste jaar buiten de campus werken voor
maximaal 20 uur per week.
Het geld dat je verdient is extra zakgeld, maar mag niet dienen als
middel om collegegeld mee te betalen of als inkomen voor je
levensonderhoud en is hiervoor ook niet voldoende.
Kunnen graduate studenten sportbeurzen krijgen?
Sportbeurzen zijn alleen voor undergraduate studenten. Sommige
graduate studenten kunnen misschien een baan krijgen als coach
naast hun opleiding.

Andere nuttige informatiebladen
Fulbright Center informatieblad nr 5 ‘Sportbeurzen voor
undergraduate studie in de VS’.
Fulbright Center informatieblad nr 6 ‘Kosten van studeren in de
VS’.
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