
Campus Scholarship Program 2021-2022 
Overzicht van data en deadlines (bij aanmelding vóór 11 januari 2021) 

  

Informatie over de toelatingstesten  
 

 
Voor je aanmelding bij de Amerikaanse universiteit maak je in 
ieder geval een Engelse taaltoets, de TOEFL. De overige 
toelatingstesten, SAT en ACT, worden vanaf januari minder vaak 
aangeboden. Registreer je op tijd voor deze testen! Lukt het niet 
meer om de SAT of ACT te maken? Dan word je aangemeld bij 
test optional schools en heb je mogelijk minder keuze uit 
universiteiten. Heb je vragen? Neem gerust contact op via 
csp@fulbright.nl   
 
Meer informatie, links naar oefenmateriaal en instructies voor 
de registratie vind je hier: https://fulbright.nl/info-over-under 
graduate-studie/aanmelding/toelatingstesten/ 
 

05/11/20 Registratie-deadline voor ACT in december 
20/11/20 Registratie-deadline voor ACT in december  
05/12/20 SAT testdatum. Laatste mogelijkheid om de 

SAT te maken voor het studiejaar 2021-2022. 
11/12/20 ACT testdatum. Leg de ACT bij voorkeur op 

deze datum af.  
12/12/20 ACT testdatum. Leg de ACT bij voorkeur op 

deze datum af.  
15/01/21 Registratie-deadline voor ACT op 5-6 februari 
05/02/21 ACT testdatum 
06/02/21 ACT testdatum. Laatste mogelijkheid om ACT 

te maken voor het studiejaar 2021-2022.  
 
 
 
 
 

Deadlines Campus Scholarship Program 
 
Zorg dat je complete aanmelding, inclusief de online aanmelding, 
cijferlijsten, copy of report, essay, referentiebrieven en vragenlijst 
voor ouders uiterlijk 10 september door de Fulbright Commission 
is ontvangen. Kijk voor een volledig overzicht van benodigde 
documenten en de meest actuele informatie op 
https://fulbright.nl/deadlines-en-aanmelden/ 
 

11/01/21 Deadline voor aanmelding Campus Scholarship 
Program (Early) 

14/01/21 Selectiegesprekken (‘s middags) 
19/01/21 Oriëntatiebijeenkomst voor geselecteerde 

kandidaten en ouder(s) tussen 19:00 uur en 
21:00 uur. 

01/02/21 Deadline definitieve aanmelding CSP 
feb 2021 Je werkt samen met de Fulbright Commission 

aan je aanmelding en het vinden van een 
passende universiteit.  

maart 2021 
– april 2021 

In deze maanden kun je toelatingsberichten 
van de universiteiten verwachten  

april 2021 Je maakt een definitieve keuze voor een 
universiteit 

15/04/2021 Informatiebijeenkomst voor ouder(s) van CSP 
deelnemers 

15/06/2021 Pre-departure bijeenkomst voor de deelnemers 
(verplicht).  

augustus 
2021 

Startdata wisselen per universiteit. De meeste 
Amerikaanse universiteiten starten tussen half 
augustus en begin september. 

 


