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Tijdschema voor aanmelding
bij Amerikaanse universiteiten
Het kost in de regel meer tijd om je bij een Amerikaanse universiteit aan te melden dan bij een Nederlandse
en het is belangrijk om zorgvuldig te plannen. Het tijdschema in deze brochure geeft in grote lijnen aan wat
op welk moment gedaan moet worden. Het is raadzaam om ongeveer achttien maanden voor je vertrek te
beginnen met het hele proces. Het duurt ongeveer een jaar om je aanmelding helemaal rond te krijgen als je
je zelfstandig aanmeldt bij een Amerikaanse universiteit. Als je via een uitwisselingsprogramma naar
Amerika gaat, is de procedure vaak iets korter. Maar ook dan is het van belang om twaalf maanden voor
vertrek uit te gaan zoeken welke mogelijkheden er zijn. Onderstaand schema is voornamelijk bedoeld voor
studenten die op eigen gelegenheid naar Amerika willen.
Achttien tot twaalf maanden voor vertrek
ü Begin je te oriënteren op de opleidingsmogelijkheden in de
VS en stel vast of je het aanmeldingsproces in werking wilt
zetten.
ü Overweeg welke eisen je stelt aan de instelling waaraan je
wilt gaan studeren
ü Ga na wat voor financieringsmogelijkheden er zijn om je
plannen te realiseren.
ü Zoek uit wanneer de sluitingsdata zijn voor aanmelding en
financiële steun.
ü Selecteer universiteiten op basis van hun programma’s,
docenten en wetenschappelijk medewerkers die aan de
faculteit verbonden zijn, de classificatie van de instelling,
opleidingen die aangeboden worden, kosten, locatie, grootte,
enz.
ü Informeer als graduate student bij (hoog)leraren aan de
instelling waar je nu studeert, welke instellingen in de VS
goed aangeschreven staan in je vakgebied en ga na met welke
docenten in de VS je contact kunt opnemen.
ü Zoek op websites van universiteiten naar informatie en
aanmeldprocedures. Informeer ook meteen hoe je voor
eventuele financiële steun in aanmerking kunt komen.
ü Zoek uit of er standaardtoetsen vereist zijn en schrijif je in
voor deze toetsen. Graduate studenten moeten de GRE of
GMAT doen. Undergraduate studenten moeten de SAT of ACT
afleggen, aangevuld met Subject Tests voor aanmelding bij
sommige universiteiten, en alle studenten moeten zich
inschrijven voor een Engelse taaltoets, vaak is dat de TOEFL
toets, soms wordt ook IELTS geaccepteerd.
ü Benader minimaal drie referenten met het verzoek om ieder
een aanbevelingsbrief voor je te schrijven.
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Maak als undergraduate student een Engelstalig transcript en
laat dit waarmerken door je middelbare school, eventueel
aangevuld met een school profile, een beschrijving van je
school.
Zorg voor letterlijke vertalingen van diploma’s die je al hebt
behaald en laat ze waarmerken door je Nederlandse
onderwijsinstelling.
Dien als graduate student een aanvraag in voor financiële
steun bij de Amerikaanse universiteiten en bij particuliere
fondsen.
Meld je ruim vóór de sluitingsdatum aan bij de universiteit.

Januari - april
ü Neem contact op met de universiteiten en vraag of ze je
formulieren wel ontvangen hebben als je nog niets van ze
hebt gehoord.
ü Universiteiten laten je weten of je aangenomen bent of niet.
April - juni
ü Besluit naar welke universiteit je wilt en laat ook alle andere
instellingen je beslissing weten.
ü Vul alle formulieren van de universiteit van je keuze in.
ü Neem contact op met het Bureau Huisvesting van de
universiteit en regel een kamer voor het komende jaar.
ü Neem contact op met de internationale studiebegeleider
voor specifieke informatie over aankomst en oriëntatieprogramma’s.
ü Download de Pre-Departure Information en andere relevante
informatiebladen van www.fulbright.nl.

Augustus-december
ü Maak als graduate student een Engelstalig academisch
transcript en laat dit waarmerken door je Nederlandse
instelling.
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ü Zorg dat je genoeg geld hebt voor je reis, registratie en
huisvesting als je in de VS aankomt.
ü Zoek uit hoe het zit met ziektekostenverzekeringen, of je dit
via de universiteit regelt of via je verzekerings-maatschappij
in Nederland.
ü Boek je reis.
ü Vraag een visum aan zodra je het I-20 of DS-2019 formulier
ontvangen hebt.
ü Als je het nodig vindt, kun je regelen dat je opgehaald wordt
op het vliegveld door iemand van de International Student
Service.
Bij aankomst
ü Meld je bij de internationale studiebegeleider met je
paspoort, visum, enz. De studiebegeleider moet je aankomst en verblijf aangeven bij de plaatselijke immigratiedienst.
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