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Aanmeldingsprocedure voor Graduate Studie in de
Verenigde Staten
In dit informatieblad wordt uitleg gegeven over de aanmeldingsprocedure voor een graduate studie in de
Verenigde Staten. De inschrijving bij een Amerikaanse universiteit verschilt wezenlijk van de inschrijving bij
een Nederlandse universiteit. Het eerste waarmee rekening gehouden moet worden is dat het veel tijd,
inspanning en geld vergt om een inschrijving bij een Amerikaanse universiteit rond te krijgen. Het is daarom
verstandig een jaar voor je wil vertrekken te beginnen met de voorbereidingen. De kosten van inschrijving
bedragen ongeveer €450.
¶ Erkenning: is de instelling als geheel geaccrediteerd en zo ja,
door welke organisatie(s)?
Selectie van instellingen
¶
Bestaan er aparte beroepsorganisaties die faculteiten
Ten eerste is het van belang om na te gaan waarom je in de VS
accrediteren en indien dit het geval is, is de faculteit van de
wilt gaan studeren en wat je met de studie wilt bereiken.
instelling waar je interesse naar uitgaat geaccrediteerd?
Vervolgens moet je uitzoeken waar je vak gedoceerd wordt, op
Om uit te vinden aan welke universiteiten jouw vakgebied
welke wijze, en door wie. Tussen instellingen onderling bestaan er
gedoceerd wordt, is http://www.petersons.com/educationUSA
grote verschillen. Zo zijn er universiteiten die alleen Master's
een goed beginpunt. Hier kun je graduate opleidingen zoeken op
opleidingen aanbieden, universiteiten die zich op een beperkt
vakgebied, staat en stad.
aantal Ph.D. programma's richten, en grote onderzoeksinstellingen
Een goede manier om erachter te komen of opleidingen
waar uit een breed aanbod van zowel Master's als ook Ph.D.aansluiten bij je studiewensen is door te praten met docenten aan
programma's gekozen kan worden. Je moet je realiseren dat elke
de instelling waar je studeert of bent afgestudeerd. Meestal zullen
Amerikaanse universiteit vrij is in het bepalen van de
zij je namen kunnen geven van instellingen en specialisten binnen
toelatingseisen. Dit kan zelfs zo ver gaan dat de faculteiten van
je vakgebied. Vervolgens kun je rechtstreeks contact opnemen
één instelling verschillende toelatingseisen hanteren.
met deze specialisten om na te gaan of de opleiding op de
Op basis van de volgende criteria kan een selectie gemaakt
betreffende universiteit inderdaad aansluit bij wat je zoekt.
worden uit het grote aanbod van instellingen en opleidingen:
Andere goede bronnen voor informatie zijn vakliteratuur,
referentieboeken en studiegidsen. De laatste twee zijn
Vakmatige criteria
beschikbaar in het documentatiecentrum van het Fulbright
¶ De inhoud en opbouw van het studieprogramma binnen je
Center.
vakgebied en binnen daaraan verwante studierichtingen.
Over de waarde van zogenaamde rankings zijn de meningen
¶ Onderzoeksspecialisatie van de vakgroep als geheel en van de
verdeeld. Als je deze wilt gebruiken, let er dan in ieder geval op of
medewerker bij wie je wilt gaan studeren in het bijzonder.
de criteria waarop de classificatie gebaseerd is overeenkomen
¶ De kwalificaties van de medewerkers bij de vakgroep.
met zaken die je zelf belangrijk vindt bij een universiteit.
¶ De ratio studenten : medewerkers.
¶ Specifieke toelatingseisen: bijv. werkervaring voor bepaalde
beroepsgerichte Master's opleidingen of specifieke vakkennis
voor bepaalde Ph.D. opleidingen.
¶ Selectiviteit van de programma's: hoeveel studenten melden
zich aan voor de beschikbare plaatsen.
¶ De kwaliteit van de bibliotheek.
¶ De aanwezigheid en kwaliteit van andere
onderzoeksfaciliteiten (bijvoorbeeld laboratoria).
Financiële criteria
¶ De hoogte van het collegegeld.
¶ De aanwezigheid van financieringsmogelijkheden in de vorm
van beurzen.
Overige criteria
¶ De grootte en de locatie van de instelling. Er zijn vaak meer
keuzemogelijkheden bij grotere instellingen; bij kleinere
instellingen heeft men vaak meer oog voor de individuele
studiewensen.

Aanmeldingsprocedure
Nadat je aan de hand van bovengenoemde criteria een aantal
universiteiten geselecteerd hebt, vraag je bij zo'n vijf tot tien
instellingen inschrijfformulieren aan. Vaak kan je deze downloaden
via de website van de universiteit of in ieder geval on-line
aanvragen. De formulieren moeten ruim voor de sluitingsdatum
ingevuld teruggestuurd worden naar de universiteit. Elke instelling
heeft eigen inschrijfformulieren en hanteert eigen sluitingsdata.
Sluitingsdata kunnen liggen tussen november en april voorafgaand
aan het academisch jaar waarin de studie begint (augustusseptember). Het kan zijn dat je de inschrijfformulieren naar een
centrale afdeling moet terugsturen. Het is ook mogelijk, dat de
formulieren rechtstreeks naar de faculteit teruggestuurd moeten
worden. Je inschrijving zal zowel op centraal niveau als op
faculteitsniveau beoordeeld worden.
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Naast het inschrijvingsformulier dienen de volgende gegevens
opgestuurd te worden:
√ Een overzicht van de tot nu toe gevolgde vakken en de
daarvoor behaalde cijfers vanaf de middelbare school (een
transcript) voorzien van een origineel stempel en handtekening
van de instelling waar je de vakken gevolgd hebt.
√ Indien je al afgestudeerd bent, een kopie van het diploma van
de universiteit of de hogeschool waar je het behaald hebt,
voorzien van een origineel stempel en handtekening van de
instelling.
√ Een vertaling van de diploma's, ook voorzien van een origineel
stempel en handtekening van de instelling. In de meeste
gevallen kun je zelf voor de vertaling zorgen. Het is niet nodig
dat dit door een beëdigd vertaler wordt gedaan.
√ Een schriftelijke motivatie (statement of purpose).
√ Aanbevelingsbrieven.
√ Inschrijfgeld voor het in behandeling nemen van de inschrijving
(application fees). Dit bedrag wordt nooit gerestitueerd.
√ Testuitslag van de Test of English as a Foreign Language (TOEFL).
√ Testuitslag van de Graduate Record Examination (GRE), of de
Graduate Managment Admissions Test (GMAT).
√ Indien aanwezig in je vak, de testuitslag van de GRE Subject
Test.
Zie voor meer informatie over toelatingstesten de Fulbright
Center informatiebladen Nummers. 8a t/m d.

je analytisch inzicht, je intellectuele capaciteiten, je creativiteit en
je vermogen om zelfstandig onderzoek te doen.
Elke universiteit wil originele referentiebrieven ontvangen. Het is
daarom raadzaam om degenen die voor jou een referentiebrief
schrijven, erop te attenderen dat ze kopieën van hun brieven
moeten bewaren.

Beoordeling en acceptatie
Na de sluitingsdatum voor inschrijving zullen selectiecommissies
van de instellingen de inschrijvingen gaan beoordelen. De
selectiecommissies bestaan meestal uit hoogleraren en
universitaire docenten van de faculteit. Zij beoordelen alle
inschrijvingen aan de hand van de selectiecriteria van de
universiteit als geheel en de faculteit of vakgroep in het bijzonder.
Alle inschrijvingen worden ook met elkaar vergeleken. Een
belangrijk selectiecriterium zal zijn of de interesses van de
potentiële kandidaten aansluiten bij de interesses van ten minste
één medewerker van de faculteit. Vrijwel alle universiteiten
krijgen meer verzoeken tot inschrijving dan er plaatsen zijn. Dit is
dus zeker ook een van de factoren waarmee rekening gehouden
wordt.
In het voorjaar voorafgaand aan het begin van het studiejaar
ontvang je vervolgens bericht van de universiteiten of je
aangenomen bent of niet. Indien je bij meer dan één instelling
welkom bent, maak je nu een definitieve keuze en stel je de
andere instellingen op de hoogte van jouw beslissing. Als je ook
de financiering van je studieplannen rond hebt en dit kunt
bewijzen, zal de instelling van jouw keuze je de papieren
toesturen waarmee je op het Amerikaanse consulaat je visum
kunt aanvragen. In september kun je dan beginnen met de
opleiding in de Verenigde Staten.
Bij sommige instellingen is het mogelijk om halverwege het
academisch jaar met de studie te beginnen (mid-year admission).
Indien je echter afhankelijk bent van beurzen om je studie te
financieren, is dit geen goed moment om te starten. Het
merendeel van de beursmogelijkheden vervalt als je in deze
periode aan je opleiding begint.

De schriftelijke motivatie (statement of purpose)
De schriftelijke motivatie (statement of purpose) vormt een
belangrijk onderdeel van de inschrijving. Hierin motiveer je
waarom je een graduate opleiding wilt doen en in het bijzonder
waarom je die wilt doen aan de instelling waarheen je de
motivatie stuurt. Het is hèt onderdeel van de inschrijving waarin
je kunt laten zien wie je bent en wat je onderscheidt van al die
andere kandidaten die zich ook voor de betreffende opleiding
aanmelden. Aan de hand van dit essay zal beoordeeld worden of
je in staat bent helder en duidelijk je gedachten op papier te
zetten en of je studie- dan wel onderzoeksinteresses aansluiten bij
die van de medewerkers van de vakgroep. Voor iedere instelling
waarbij je je aanmeldt zul je een aparte motivatie moeten
schrijven.
Zie voor meer informatie Fulbright Center informatieblad
nummer 14 ‘Richtlijnen voor het Schrijven van een Statement of
Purpose’.

Checklist
Voor een volledige inschrijving zijn de volgende papieren nodig:
√ inschrijvingsformulier
√ transcript
√ kopie van diploma universiteit of hogeschool
√ vertaling van diploma
√ statement of purpose
√ aanbevelingsbrieven
√ testresultaten
√ application fee
De instellingen zullen de inschrijving in behandeling nemen als ze
ook het inschrijfgeld ontvangen hebben.
Lees ook de Fulbright Center informatiebladen nummers 3, 6, 8,
9, 14, 19, 22 en 24 en na toelating de meer gespecialiseerde
Fulbright Center informatiebladen nummer 27 ‘Visa voor Studie,
Onderzoek en Stage in de Verenigde Staten’.

Aanbevelingsbrieven
In het algemeen zullen drie aanbevelingsbrieven gevraagd worden.
Deze moeten geschreven worden door docenten die een beeld
kunnen geven van jou als student en van jouw academische
kwaliteiten. Als je je aanmeldt voor een opleiding tot Master of
Business Administration, of voor andere opleidingen waarbij
werkervaring van belang is, zal de referentie eerder een
(voormalige) werkgever dan een docent moeten zijn. De brieven
kunnen rechtstreeks naar de instellingen gestuurd worden of je
kunt ze zelf in verzegelde enveloppen meesturen met de rest van
de inschrijvingsformulieren.
Aanbevelingsbrieven vormen net als de motivatie een erg
belangrijk onderdeel van de inschrijving. Je moet erop letten dat
degenen die ze schrijven echt iets over je te vertellen hebben. In
de brieven moet onder andere aandacht geschonken worden aan
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