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Studeren in de Verenigde Staten na de
middelbare school
Als je in Nederland de middelbare school hebt afgerond, kun je in de Verenigde Staten gaan studeren. Er zijn
ongeveer 2.800 instellingen voor hoger onderwijs in de VS die een vierjarig undergraduate programma
aanbieden. Daarnaast zijn er ongeveer 1.700 junior colleges. Elke instelling heeft zijn eigen karakter en
toelatingscriteria.

Waarom studeren in de VS?
Voordat je met de aanmelding begint, is het belangrijk om te
bedenken waarom je precies een undergraduate opleiding in de VS
wilt doen. Gaat het je om een jaar studeren in Amerika voor je
aan een studie in je eigen land begint? Of wil je graag een
bachelor's degree behalen? Een undergraduate studie in de
Verenigde Staten is vooral een uitkomst wanneer je meerdere
talenten hebt, maar nog niet precies weet welke richting je uit
wilt. In Amerika krijg je de kans om te combineren, zodat je
bijvoorbeeld zowel je wetenschappelijke interesses als je
kunstzinnige aanleg kunt gebruiken.
Onthoud bij het maken van je keuze dat een bachelor's degree van
een Amerikaanse opleiding niet altijd gelijk staat aan een
Nederlands bachelordiploma. Je wordt niet altijd direct
toegelaten tot een Nederlandse masteropleiding met (alleen) een
Amerikaanse bachelor's degree op zak. Ook liggen de kosten van
een Amerikaanse opleiding vaak hoger dan die van een studie in
Nederland.
Als je geen volledige diploma-opleiding in de VS wilt doen, zijn er
ook andere mogelijkheden. Veel Amerikaanse universiteiten en
de tweejarige junior college opleidingen laten ook studenten toe
die niet speciaal een degree willen halen: non-degree studenten.
Daarnaast bieden veel Nederlandse universiteiten en hogescholen
de mogelijkheid om via een uitwisseling een periode, meestal een
semester, aan een Amerikaanse universiteit door te brengen.
Zet voor jezelf dus goed op een rijtje wat je precies zou willen
halen uit je tijd in Amerika en bepaal zo welk traject het beste bij
je past. Dit informatieblad biedt een goed overzicht om mee te
beginnen. Per onderwerp zijn er ook nog informatiebladen met
meer specifieke gegevens en uitleg beschikbaar. Heb je daarna
nog vragen? Je kunt altijd contact met ons opnemen via het online
vragenformulier, door een mail te sturen naar info@fulbright.nl of
te bellen naar 020 531 59 30. Ook ben je van harte welkom op
een van de informatiebijeenkomsten die we regelmatig
organiseren. Data vind je in de agenda.

Geen centrale aanmelding
Er bestaat geen centrale of nationale inschrijving in Amerika. Alle
instellingen voor hoger onderwijs mogen zelf bepalen welke
toelatingseisen ze hanteren. Een havo-, vwo-, IB- of mbo-diploma
geeft daarom niet automatisch toegang tot een universiteit in de
Verenigde Staten. Je kans om toegelaten te worden wordt groter
naarmate jouw onderwijsniveau, wensen en interesses meer
overeenkomen met de selectiecriteria van de universiteit
waarvoor je je hebt aangemeld.
Het Fulbright Center heeft informatie over alle colleges en
universiteiten in de Verenigde Staten. Verzamel via ons de
informatie die je nodig hebt om te bepalen bij welke
universiteiten of junior colleges je jezelf wilt aanmelden of ga via
internet op zoek. Wij raden je aan om met collegeboard.org en
petersons.com/educationusa te beginnen: uitgebreide databases
met veel informatie die goed doorzoekbaar zijn. Om de gevonden
informatie goed te kunnen interpreteren, is het belangrijk dat je
wat meer weet van het Amerikaanse onderwijssysteem. Dit
informatieblad biedt daarvoor de eerste stap.

Het onderwijssysteem
Colleges en universities
Instellingen voor hoger onderwijs worden in de Verenigde Staten
college of university genoemd. In tegenstelling tot wat veel mensen
buiten de Verenigde Staten denken, zijn colleges kwalitatief niet
minder dan universities. De term college geeft echter aan dat de
instelling zich concentreert op undergraduate studies, terwijl
universities ook graduate studies aanbieden en een breder aanbod
van beroepsgerichte opleidingen hebben (zie ook Fulbright
Center informatieblad nr. 3: ‘Studeren op graduate niveau in de
VS’). Een college is meestal kleiner of maakt onderdeel uit van een
university. In dit informatieblad gebruiken we de Nederlandse
term universiteit, maar we bedoelen daar zowel college als
university mee.

Academisch en beroepsgericht onderwijs
De term academic study wordt gebruikt om een opleiding te
beschrijven die zich richt op algemene kennis en ontwikkeling en
wordt ook wel traditional of liberal arts education genoemd. De
term liberal arts is een afkorting van liberal arts and sciences en
wordt vaak gebruikt door particuliere universiteiten. Zij bieden
namelijk een meer academische opleiding aan in plaats van
beroepsgerichte opleidingen (professional education). Liberal arts
colleges zijn een uniek element in het Amerikaanse
hogeronderwijs-systeem. De voornaamste taak is het aanbieden
van programma's die gericht zijn op algemene vorming. Vakken
die gevolgd kunnen worden zijn talen, literatuur, filosofie,
economie, sociologie, geschiedenis en natuurwetenschappen. Je
kunt er ook opleidingen ter voorbereiding op bepaalde
beroepsopleidingen volgen, zoals pre-med voor een studie
medicijnen of pre-law voor je rechtenstudie.
Beroepsgerichte opleidingen leiden op in een specifiek gebied.
Deze opleidingen vallen binnen het universiteits-systeem, in
tegenstelling tot andere landen (waaronder ook Nederland) waar
bepaalde beroepen alleen op hbo-niveau worden aangeboden.
Grote universiteiten bestaan uit een college of arts and sciences en
een aantal professional schools. Kunst- en muziekopleidingen
worden bijvoorbeeld gegeven op de universiteiten, maar ook
academies en conservatories bieden specifieke opleidingen in kunst
en muziek. Hetzelfde geldt voor techniek: de opleidingen worden
vaak gegeven op universiteiten, maar ook op de speciale institutes
of technology. Voor sommige beroepen kunnen alleen graduate
opleidingen gevolgd worden nadat de undergraduate opleiding is
afgerond. Hieronder vallen bijvoorbeeld rechten, geneeskunde,
tandheelkunde en diergeneeskunde.
Staats- en particuliere universiteiten
Staatsuniversiteiten zijn opgericht en worden gesubsidieerd door
de staat zelf om een betaalbare opleiding aan te kunnen bieden
aan de inwoners van die staat. De studiekosten zijn lager dan die
van particuliere universiteiten. Staatsuniversiteiten zijn vaak groot
en er wordt meestal een grotere verscheidenheid aan studenten
toegelaten dan op de meer concurrerende particuliere
universiteiten. Ze zijn echter wel selectiever in de toelating van
buitenlandse studenten en Amerikanen uit andere staten, die ook
meer collegegeld moeten betalen dan de inwoners van de staat
zelf. Staatsuniversiteiten zijn niet per se kwalitatief minder dan
particuliere
universiteiten.
Er
zijn
veel
uitstekende
staatsuniversiteiten zoals de University of California at Berkeley,
University of Michigan, University of Wisconsin en vele andere.
Hoewel particuliere universiteiten soms wel financiering
ontvangen van de staat, worden ze zelfstandig bestuurd. Hun
inkomsten
bestaan
uit
collegegelden,
schenkingen,
onderzoeksbeurzen en donaties van alumni.
Undergraduate opleiding
De undergraduate opleiding duurt gewoonlijk vier jaar. Studenten
uit andere landen die zich aanmelden voor een undergraduate
opleiding, moeten een diploma hebben dat gelijk staat aan een
Amerikaans high school diploma. Voor studenten uit Nederland is
2 toelatingseis minimaal een havo-, vwo- of mbo-diploma. Een
de
Internationaal Baccalaureaat diploma (IB) voldoet ook.

De bekendste twee undergraduate opleidingen zijn de Bachelor of
Arts (B.A.) en de Bachelor of Science (B.S. of B.Sc.). Voor de B.A.
zijn vaak een vreemde taal en algemeen vormende vakken vereist,
terwijl de B.S. meestal meer de nadruk legt op
natuurwetenschappen. Andere bachelor's graden zijn de B.B.A.
(Bachelor of Business Administration), B.F.A. (Bachelor of Fine
Arts), B. Mus. (Bachelor of Music) en B. Arch. (Bachelor of
Architecture). Twee studenten die dezelfde opleiding doen aan
dezelfde universiteit, volgen niet per se hetzelfde programma.
De eerste twee jaar van de undergraduate opleiding zijn algemeen
vormend. De vakken die je volgt worden lower division courses
genoemd. Je kunt vakken kiezen als Engelse poëzie, geschiedenis,
natuurwetenschap of sociale wetenschappen. Tijdens de eerste
twee jaar heb je de gelegenheid om allerlei vakken uit te
proberen, voordat je een definitieve richting kiest. Als je wel al
weet welke kant je op wilt, kun je al meer gericht vakken volgen.
De laatste twee jaar van het undergraduate programma worden
aan het hoofdvak – je major – gewijd. De vakken die je kiest
worden upper division courses genoemd. Aan het begin van het
academisch jaar bespreek je met je studieadviseur welke vakken
je dat jaar gaat volgen. Naast je major kun je ook een minor of
zelfs een tweede hoofdvak (‘double major’) volgen.
Je wordt tijdens het eerste jaar van je undergraduate opleiding een
freshman genoemd. In het tweede jaar sta je bekend als
sophomore, in het derde en vierde jaar achtereenvolgens als junior
en senior. Tijdens je opleiding volg je algemene core courses
(kernvakken), vakken voor je major (je hoofdvak) en electives
(keuzevakken). Elke soort vormt eenderde van je hele opleiding.
Soorten vakken en je major
Met de core courses bouw je een brede basis op. Je volgt ze tijdens
de eerste twee lower division jaren. Denk aan algemeen vormende
vakken zoals literatuur, taal, economie, sociologie, geschiedenis,
natuurwetenschappen of wiskunde.
De major is eenderde van de hele undergraduate opleiding. Je bent
verplicht om hiervoor zowel algemene als gespecialiseerde
vakken te volgen. De lessen worden veelal als seminar
(werkgroep) gegeven in plaats van als lecture (hoorcollege). Het is
vaak ook mogelijk om aan een individueel project te werken.
Electives hebben niet direct met je hoofdvak te maken, hoewel ze
soms wel vereist zijn voor het halen van je diploma. Veel
studenten kiezen één of twee electives om een vak te leren
kennen dat hen interesseert of om een bepaalde vaardigheid te
verwerven.
Het credit systeem
De meeste universiteiten werken met een semestersysteem dat
uit twee studieperioden van 14 tot 16 weken bestaat. Per
semester moet je een aantal credits halen, ook wel units of
semester hours genoemd. Een vak van drie semester hours bestaat
doorgaans uit drie bijeenkomsten per week per semester. Een
vak met minder bijeenkomsten kan soms meer credits opleveren
vanwege een zwaardere studielast. Het totaal aantal credits voor
de volledige opleiding is 120: gemiddeld 30 credits per jaar,
verdeeld over vier of vijf vakken per semester, afhankelijk van de

universiteit. Wil je meer weten? Zie ook Informatieblad nr. 7:
'Het beoordelingssysteem aan Amerikaanse universiteiten'.
De lessen worden gegeven als lecture, seminar of laboratory work.
De meeste vakken worden afgesloten met een examen of
scriptie, en hebben vaak halverwege het semester tentamens: de
zogenaamde midterms. Je wordt daarnaast beoordeeld op
aanwezigheid en actieve deelname in de klas.
Junior of community colleges
Tweejarige colleges, ook wel junior of community colleges genoemd,
zijn unieke instellingen binnen het Amerikaanse hoger onderwijs.
Ze bieden een breed pakket van opleidingen aan en zijn bedoeld
voor studenten die rechtstreeks van de middelbare school
komen, voor studenten die op latere leeftijd aan een
vervolgopleiding beginnen en voor reeds afgestudeerden van
andere instellingen die zich in bepaalde vakken willen bijscholen.
Community colleges richten zich sterk op de wensen van de regio
waarin ze gevestigd zijn. Het hoofddoel is het verzorgen van
onderwijs voor iedereen die daar behoefte aan heeft, met veel
aandacht voor begeleiding en opvang. De toelatingseisen zijn
minder streng dan bij vierjarige colleges omdat ze iedereen de
mogelijkheid willen bieden om onderwijs te volgen. Er wordt een
zogenaamde open admission gehanteerd: iedereen die zich
aanmeldt en aan de algemene toelatingseisen voldoet, moet
worden toegelaten. Dat geldt ook voor internationale studenten.
Bij de toelatingseisen moet je dan denken aan een middelbare
schooldiploma, een goed resultaat op je Engelse taaltoets en
bewijs dat je over voldoende financiële middelen beschikt om de
kosten te kunnen opbrengen. De eisen die aan niet-Amerikaanse
studenten gesteld worden liggen vaak wel wat hoger dan voor
Amerikanen. De kosten voor studeren aan community colleges zijn
lager dan de kosten voor studie aan universiteiten en colleges
waar bachelor's graden behaald kunnen worden.
Public en Private Colleges
Ook voor junior colleges bestaat er een verschil tussen openbaar
en privé (public en private). De openbare colleges worden
gefinancierd door de stad, de regio of de staat waarin ze zich
bevinden. Studenten uit deze gebieden betalen weinig collegegeld.
Studenten uit andere regio's of het buitenland moeten hogere
bedragen betalen. De meeste studenten blijven tijdens hun studie
thuis wonen en de colleges hebben dan ook veelal geen student
housing. De laatste tijd is dat aan het veranderen, dus houd goed
in de gaten of de college van jouw keuze je misschien toch housing
kan bieden.
Private colleges zijn meestal duurder, maar het collegegeld is voor
studenten uit elke regio hetzelfde. Deze colleges zijn vaak kleiner
dan de openbare colleges en hebben meestal een campus met de
mogelijkheid om intern te wonen. Dat kan voor buitenlandse
studenten een belangrijke overweging zijn bij de keuze voor een
college.

Cursusprogramma's
De hoogste graad die aan tweejarige colleges behaald kan worden
is een Associate's Degree. Dit is een tweejarige opleiding die
overeenkomt met de eerste twee jaar van een Amerikaanse
vierjarige bachelor's opleiding. Je kunt een Associate of Arts degree
(A.A.) halen, een Associate of Science degree (A.S.) of een Associate
of Applied Science degree (A.A.S.) De eerste twee zijn brede,
algemeen vormende opleidingen – de eerste legt de nadruk op de
alfavakken, de tweede op bètavakken. Je kiest elk semester een
pakket van maximaal vijf vakken. Je kunt je in een bepaalde
richting specialiseren en kiest dan een hoofdvak, major, die het
grootste deel van je vakkeuze zal bepalen.
Met een A.A. of A.S. graad is het vaak mogelijk om door te
stromen naar een vierjarige opleiding, wanneer je tijdens je
opleiding deelneemt aan een specifiek transferprogramma voor
dat doeleinde. Je komt dan bij de vierjarige opleiding in het derde
jaar terecht en kan binnen twee jaar een bachelor's graad halen.
Niet alle vierjarige instellingen accepteren automatisch studenten
met een Associate's graad. Wil je graag doorstromen? Zoek dan
van tevoren goed uit wat de mogelijkheden zijn.
De A.A.S. is een beroepsopleiding. De vakken die je binnen deze
opleiding kiest, gelden als voorbereiding op het uitoefenen van
een beroep, zoals automonteur of tandartsassistent. De A.A.S.
wordt ook wel een terminal degree genoemd, omdat het een
afgeronde opleiding is. Met deze graad kun je niet zomaar
doorstromen naar een vierjarige opleiding. Houd ook in
gedachten dat een beroepsopleiding in de Verenigde Staten niet
altijd overeenkomt met de opleiding voor hetzelfde beroep in
Nederland.
Non-degree programma's
Je bent niet verplicht om een graad te halen aan een tweejarige
instelling. Je kunt ook een keuze maken uit het grote aanbod van
non-degree programma's en na afloop een certificaat ontvangen.
De duur van dit soort programma's kan variëren van een paar
weken tot een jaar.
Meer informatie
The American Association of Community Colleges (AACC) is de
overkoepelende organisatie van alle Amerikaanse community
colleges. Het zijn er rond de 1.700. Je kunt meer informatie vinden
over aanmeldingsprocedures, kosten en statistieken van ieder
community college op aacc.nche.edu.

Selecteer een universiteit: waar moet je op
letten?
Wanneer je eenmaal hebt besloten dat je een studie wilt doen in
de Verenigde Staten, kom je bij de volgende lastige stap: bij welke
onderwijsinstellingen meld ik me aan? Bij een weloverwogen
keuze zijn er een hoop factoren die een rol (kunnen) spelen: de
kwaliteit, de kosten, je kansen, de omgeving, en nog veel meer.
Zet voor jezelf op een rijtje wat voor jou belangrijk is en wat
minder belangrijk. Wij raden je aan om daarbij niet alleen naar de
praktische kanten te kijken, maar ook je gevoel te volgen: welke
colleges passen bij je? Als je een periode in het buitenland gaat

studeren, is het van groot belang dat je je op je gemak en op je
plek voelt.
Kwaliteit
Maak een overzicht van wat je studieplannen zijn, in wat voor
vakgebied je graag terecht zou komen en wat voor sfeer je op de
campus verwacht. Kies voor instellingen die het meest
overeenkomen met jouw voorkeuren en controleer of ze
officieel erkend zijn. In de VS bestaat geen officiële classificatie
(ranking) van universiteiten. Er zijn wel verschillende openbare
classificaties, maar daar zijn de meningen over verdeeld. Wil je
deze gebruiken, let goed op welke criteria er gehanteerd zijn:
komen ze overeen met wat jij belangrijk vindt bij het kiezen van
een universiteit?
Toelatingseisen
Vergelijk je studieprestaties en cijfers van toetsen met de
openbare toelatingsmaatstaven (published admission standards) van
de instellingen die je op het oog hebt. De volgende benamingen
geven aan hoe moeilijk of makkelijk het is om toegelaten te
worden tot de universiteit:
•
•
•
•
•
•

most competitive
highly competitive
very competitive
competitive
less competitive
non competitive

•

special

top 10% tot 20% van de klas
top 20% tot 35% van de klas
top 35% tot 50% van de klas
top 50% tot 65% van de klas
top 65% van de klas
alleen high school diploma
nodig, of iets gelijkwaardigs.
dit zijn speciale opleidingen
voor kunst, muziek, verpleging
en dergelijke; hier wordt meer
naar talent en special interest
gekeken dan naar cijfers.

Meld je alleen aan bij een instelling wanneer je studie-prestaties
aan de toelatingseisen van de universiteit voldoen. Wees
realistisch! Heb je in Nederland gemiddeld een 6,5 (vergelijkbaar
met een Amerikaanse C+), dan is het verstandig om je niet aan te
melden bij de drie eerst genoemde instellingen (most, highly en
very). Zelfs voor studenten met hoge gemiddelde scores is het
aan te raden om een paar minder competitive instellingen uit te
zoeken als tweede keuze – zogenaamde safe of likely schools. Meld
je echter nooit aan bij een universiteit waar je eigenlijk niet heen
wilt.
Toelatingseisen junior of community colleges
Als je in het bezit bent van een vmbo-diploma en ouder dan
achttien bent, kun je misschien naar een community college, maar
het hangt af van de instelling of je wordt toegelaten. Heb je een
mbo-, havo- of vwo-diploma, dan kun je ook overwegen om naar
een community college te gaan. Als je voldoet aan de
toelatingseisen van het college waarop je je oog hebt laten vallen,
mag je ervan uitgaan dat je wordt toegelaten, mits je natuurlijk
alle onderdelen van de aanmelding afrondt.
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Kosten en financiële steun
De kosten van een jaar studie, bestaande uit collegegeld en
levensonderhoud, spelen ook een rol bij het kiezen van een
universiteit. De hoogte van het collegeld verschilt per instelling en
staatsinstellingen zijn vaak goedkoper dan particuliere instellingen.
Als buitenlandse student aan een staatsinstelling betaal je wel
ongeveer drie keer meer dan Amerikaanse studenten die in de
staat zelf wonen. De kosten van je levensonderhoud lopen enorm
uiteen, veel meer dan in Nederland. In de steden is het leven
meestal duurder dan daarbuiten. Voor een overzicht van
mogelijke kosten, bekijk informatieblad nr. 6: ‘De kosten van
studeren in de VS’.
Als je als buitenlandse student een undergraduate opleiding wilt
volgen, is je kans op financiële steun klein. Voor getalenteerde
studenten zijn er soms speciale beurzen. Lees de catalogi, naslagwerken en websites goed door om te zien welke instellingen
eventueel steun geven aan undergraduate studenten, bijvoorbeeld
in de vorm van een gedeeltelijke beurs. Universiteiten die actief
buitenlandse studenten werven, hebben soms unadvertised
scholarships beschikbaar, die niet in de studiegids worden vermeld.
Vraag er zelf naar!
Je kunt mogelijk in aanmerking komen voor need-based beurzen
(op basis van financiële behoefte) en voor merit-based beurzen (op
basis van academische verdiensten). Lang niet alle universiteiten
bieden need-based beurzen aan internationale studenten, en
volledige beurzen komen bijna nooit voor. Studenten moeten dan
zelf alsnog aanvullende fondsen zoeken. Een klein aantal
universiteiten hanteert ook voor internationale studenten de
zogenaamde need-blind admissions (meestal Ivy League
universiteiten). Je aanmelding wordt dan eerst beoordeeld zonder
te kijken naar je financiële status. Indien je wordt toegelaten,
wordt er beloofd dat je voldoende beurzen krijgt om je studie te
financieren. De toelating voor deze universiteiten is zeer
competitief en alleen de meest getalenteerde scholieren maken
dan ook een kans.
Let op: in veel gevallen moet je bij je aanmelding bij de
universiteit een aparte aanvraag voor beurzen indienen.
Het Fulbright Center geeft informatie en hulp bij het zoeken naar
universiteiten die beurzen bieden.
Via nafsa.org kun je de brochure Financial Aid for Undergraduate
International Students downloaden. Dit is een zeer nuttig overzicht
van de beschikbare financiële steun met praktische tips en
aanwijzingen. De belangrijkste zoekmachines die je bij het online
zoeken naar beurzen kunt gebruiken zijn de eerder genoemde
collegeboard.org en petersons.com/educationusa, maar ook
fundingusstudy.org van het International Institute of Education in
New York. Je kunt ook financiële steun vinden via populaire
websites met databases voor beurzen als fastweb.com, finaid.org
en fastaid.com. Lees meer over financiële steun in informatieblad
nr. 9: ‘Financiële steun voor studie in de VS’.
Grootte
De grootte van een instelling kan ook een belangrijke factor zijn
bij het kiezen van een universiteit. Hoe kleiner de instelling, hoe
meer persoonlijke aandacht studenten meestal krijgen van de

docenten. De klassen zijn vaak kleiner en de docenten besteden
meer tijd aan lesgeven. Op grote instellingen heb je een groter
aanbod aan vakken, meer buitenschoolse activiteiten, en er lopen
meestal prominente onderzoekers op de faculteit rond. Maak een
zorgvuldige afweging wat voor jou het belangrijkste is.
Huisvesting
Zoek uit of wat voor huisvestingsmogelijkheden de universiteit
van je keuze heeft. Veel universiteiten hebben studentenhuizen
(residence halls), maar lang niet alle. Kijk ook goed of de
studentenhuizen en de kantine open zijn tijdens vakanties. Gaan
ze dicht? Dan moet je rekening houden met extra kosten voor
alternatieve huisvesting in die perioden. Als je een undergraduate
opleiding gaat doen, kan je het beste het eerste semester op de
campus doorbrengen. Niet alleen is on-campus housing goedkoper
dan erbuiten, maar het is ook een belangrijk onderdeel van de
undergraduate experience.
Dienstverlening
Ga na of er een International Student Office op de universiteit is.
Een instelling met zo'n service voor buitenlandse studenten
organiseert
oriëntatieprogramma's,
regelt
gastgezinnen,
organiseert activiteiten en kan buitenlandse studenten op heel
veel verschillende manieren bijstaan.
De regio
Vind je het nog steeds moeilijk om een keuze te maken uit het
enorme aanbod? Je kunt ook eerst bepalen naar welke regio je
voorkeur uitgaat. Vanwege het klimaat bijvoorbeeld of de kosten
van levensonderhoud, of misschien heb je wel familie in Amerika.
Vervolgens kun je binnen de regio op zoek gaan naar
universiteiten die de studierichting aanbieden waarin jij
geïnteresseerd bent.
Aanmelding
Begin op tijd, minimaal 12-18 maanden voor vertrek. Meer over
de aanmeldingsprocedures lees in informatieblad nr. 2
Aanmeldingsprocedures voor Undergraduate Studie in de
Verenigde Staten.
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