
Campus Scholarship Program 2021-2022 
Overzicht van data en deadlines (bij aanmelding vóór 30 oktober 2020) 

  

Informatie over de toelatingstesten  
 

 
Je maakt één van de twee volgende toelatingstesten: 
de SAT of de ACT. Daarnaast maak je ook een Engelse  
taaltoets, de TOEFL. Je kunt de tests op meerdere data  
in Nederland afleggen. Let op, in het najaar zitten de test- 
data snel vol. Plan de tests dus goed en registreer je op tijd.  
Vergeet niet de score recipient code van Fulbright in te vullen. 
Meer informatie, links naar oefenmateriaal en instructies voor 
de registratie vind je hier: https://fulbright.nl/info-over-under 
graduate-studie/aanmelding/toelatingstesten/ 
 

21/08/20 Registratie-deadline voor ACT in september 
26/08/20 Registratie-deadline voor SAT in september 
04/09/20 Registratie-deadline voor SAT in oktober 
11/09/20 ACT testdatum 
12/09/20 ACT testdatum 
18/09/20 Registratie-deadline voor ACT in oktober 
26/09/20 SAT testdatum 
Oktober 
2020 

Maak de TOEFL bij voorkeur twee weken voor 
de CSP deadline. Lukt dit niet of wil je de 
TOEFL een tweede keer maken? Doe dit 
uiterlijk eind oktober.   

03/10/20 SAT testdatum. Voorkeursdatum! 
09/10/20 ACT testdatum. Voorkeursdatum! 
10/10/20 ACT testdatum. Voorkeursdatum!  
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.  
11/12/20 ACT testdatum. Laatste mogelijkheid.  
12/12/20 ACT testdatum. Laatste mogelijkheid.  

Deadlines Campus Scholarship Program 
 
Zorg dat je complete aanmelding, inclusief de online aanmelding, 
cijferlijsten, copy of report, essay, referentiebrieven en vragenlijst 
voor ouders uiterlijk 30 oktober 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/ 
 

30/10/20 Deadline voor aanmelding Campus Scholarship 
Program (Early) 
 

03/11/20 Selectiegesprekken (‘s middags) 
05/11/20 Selectiegesprekken (‘s middags) 
10/11/20 Oriëntatiebijeenkomst voor geselecteerde 

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

24/11/20 Deadline definitieve aanmelding CSP 
nov 2020 -  
jan 2021 

Je werkt samen met de Fulbright Commission 
aan je aanmelding en het vinden van een 
passende universiteit.  

Feb 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. 


