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Persoonlijk essay voor een undergraduate studie
in de Verenigde Staten
Veel Amerikaanse universiteiten vereisen als onderdeel van de toelatingsprocedure een persoonlijk essay. In
dit informatieblad lees je hoe je dat het beste kunt schrijven.

Doel van het essay

nadenkt, wat juist als een positieve eigenschap gezien wordt in
plaats van als een negatieve.
Als de selectiecommissie je vraagt te reageren op een bepaalde
vraag of een bepaalde uitspraak, dan betekent dat niet dat er
maar één goed antwoord is. Ze geven je gewoon een idee om
verder uit te werken naar jouw eigen inzicht en creativiteit.

Voor Amerikaanse universiteiten moet je als onderdeel van de
aanmeldingsprocedure een essay schrijven, zodat de
selectiecommissie een beter beeld van je krijgt en niet alleen af
hoeft te gaan op je cijfers en de uitslagen van de toelatingstesten.
Men wil graag essays die origineel zijn, waar je je ideeën en
interesses in verwerkt en waaruit blijkt dat je je gedachten
begrijpelijk en grammaticaal correct op papier kunt zetten. Het
essay is een goede manier om jezelf voor te stellen aan de
selectiecommissie, zelfs als het onderwerp dat je kiest niet direct
over jou gaat. Probeer spontaan en eerlijk te zijn, zodat het essay
de aandacht trekt en nieuwsgierigheid opwekt.
Het essay wordt ook gebruikt om een indruk te krijgen van je
schrijfvaardigheid. Ongeacht het onderwerp van je essay zal er
gelet worden op grammatica, duidelijkheid en stijl. Mocht je
minder goed gescoord hebben op de SAT of ACT, dan kan je dat
wellicht deels compenseren door een goed essay te schrijven. Op
sommige universiteiten wordt je essay ook gebruikt om vast te
stellen op welk niveau je Engels ligt en welke aanvullende
cursussen Engels je misschien moet gaan volgen.

Lengte van het essay
Vaak wordt een limiet gesteld aan de lengte van het essay. Het
essay wordt persoonlijk behandeld, maar het is wel één van de
honderden essays die ze moeten lezen, dus om de
selectiecommissie genoeg tijd te geven om een beslising te nemen
mag het essay niet te lang zijn. Bovendien zijn sommige
aanmeldsystemen ook op die woordenlimiet ingesteld. Met
andere woorden, is je essay te lang, dan zal het laatste deel niet te
lezen zijn voor de toelatingscommissie. Voor je begint met
schrijven moet je je concentreren op de inhoud en later kun je
altijd nog dingen schrappen als dat nog nodig is. Een goed essay
maakt de selectiecommissie nieuwsgierig naar wie je bent en
nodigt uit tot verder doornemen van je aanmelding.
Het essay is een belangrijk onderdeel van je aanmelding. Hoewel
de universiteiten er rekening mee houden dat je een non-native
speaker bent, kun je toch beter een native speaker of je leraar
Engels je brief na laten lezen en eventuele spellings- en
grammaticale fouten eruit laten halen. Zorg er wel altijd voor dat
de taal, stijl en ideeën van jou zijn.

Inhoud en stijl
Een essay heeft twee basis-ingrediënten: inhoud en stijl. Je krijgt in
de regel de keuze uit een aantal onderwerpen. Zorg ervoor dat
ongeacht het onderwerp je kiest, de lezer jou na het lezen van
het essay weer wat beter kent. Je essay hoeft zeker geen
opsomming van je leven tot nog toe te zijn. Die informatie kan
een universiteit in andere delen van je aanmelding vinden. Een
goed essay is een aanvulling op die informatie: wat vind jij
belangrijk, waar gaat jouw hart sneller van kloppen? De
selectiecommissie wil bijvoorbeeld graag weten wat voor plannen
en ideeeën je hebt, hoe je ze denkt te gaan verwezenlijken, welke
mensen invloed op je hebben (gehad) en waarom, en dergelijke.
Kies een onderwerp waarin je jouw visie en ideeën kwijt kunt.
Zorg dat je je goed aan de opdracht houdt en geef aan waarom
iets wat je doet zo belangrijk voor je is. Als je bijvoorbeeld in het
discussieteam van je school of de leerlingenraad zit, beschrijf dan
waarom je dit interessant vindt en wat je er van leert en niet zo
zeer wat je doet. Wees eerlijk en toon je gevoelens en
betrokkenheid. Uit je essay mag best blijken dat je nog niet zeker
bent van je toekomst. Dit toont alleen maar aan dat je erover

De volgende Fulbright Center informatiebladen zijn interessant
om te lezen als je als undergraduate student wilt gaan studeren in
de Verenigde Staten: Nrs 1, 2, 5, 6, 7, 8 A, 8 C, 9, 15, 16 en 22.
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