
Voorwaarden voor het aanvragen van een Fulbright-beurs  

voor graduate studie in de Verenigde Staten 

 

Inleiding 

Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die in de Verenigde Staten wil studeren op graduate 

niveau (Master, non-degree of onderzoek) en daarvoor een beurs wil aanvragen bij het Fulbright 

Beurzenprogramma. In het eerste deel wordt de opzet van dit programma beschreven. In het tweede 

deel worden de algemene voorwaarden vermeld. Deel drie beschrijft de nadere voorwaarden en 

criteria en de werkwijze van het programma. In deel vier vindt u een korte beschrijving van de 

aanmeldprocedure. Deel vijf bestaat uit de link naar het online aanvraagformulier en een handleiding 

voor het invullen daarvan. Voordat u naar het online formulier gaat, vragen wij u eerst deze 

handleiding met de officiële voorwaarden en criteria in zijn geheel te lezen om te controleren of u 

voor de beurs in aanmerking komt.  

I. Het Fulbright Beurzenprogramma 

Het Fulbright Beurzenprogramma is een wereldwijd programma genoemd naar de Amerikaanse 

Senator J. William Fulbright. Hij bedacht het programma in 1946 en zorgde voor een startkapitaal uit 

de opbrengst van de verkoop van oorlogsmateriaal. Op dit moment nemen meer dan 160 landen deel 

aan het programma. Het doel van het programma is om wederzijds begrip te bevorderen. De 

beurzen stellen burgers van de deelnemende landen in staat om in de Verenigde Staten te studeren, 

onderzoek te doen of les te geven, en omgekeerd kunnen Amerikaanse studenten, wetenschappers 

en docenten ook beurzen hiervoor aanvragen voor één van de deelnemende landen.  

Nederland neemt sinds 1949 deel aan het Fulbright Beurzenprogramma. De uitvoering van het 

programma is in Nederland in handen van een binationale commissie, Fulbright Commission the 

Netherlands (voorheen Netherlands America Commission for Educational Exchange). De Fulbright 

Commission ontvangt subsidie van de Nederlandse en Amerikaanse overheid en sponsorgelden van 

stichtingen, bedrijven en (educatieve) instellingen.  

Vanaf 2001 verleent de Netherland-America Foundation steun aan het programma dat in Nederland 

wordt uitgevoerd. Deze organisatie is gevestigd in de Verenigde Staten en beoogt de 

vriendschapsbanden tussen Nederland en de Verenigde Staten te versterken. Ook sponsoren soms 

bedrijven een beurs. In Nederland zijn beurzen beschikbaar voor drie categorieën: graduate 

studenten die vóór vertrek tenminste het Bachelor’s diploma hebben behaald, promovendi en 

wetenschappers. 

De beurzen voor studenten zijn bedoeld voor (het eerste jaar van) een studie op graduate niveau aan 

een goede Amerikaanse universiteit. Dit kan een eerste of tweede master zijn, een non-degree 

programma, en in sommige gevallen onderzoek. Het is niet mogelijk de beurs voor een tweede jaar 



studie aan te vragen. Ook is het niet mogelijk de Fulbright beurs aan te vragen voor (het eerste jaar 

van) een volledig PhD programma in de VS.  

Nederlandse promovendi kunnen beurzen aanvragen voor een verblijf van drie tot zes maanden voor 

onderzoek ten behoeve van hun dissertatie. De beurzen voor wetenschappers zijn bedoeld voor het 

geven van onderwijs, eventueel in combinatie met enig onderzoek. Er is een aparte handleiding voor 

promovendi en wetenschappers. 

Voor het studiejaar 2021-2022 ligt het aantal beurzen op circa 8. Het slagingspercentage voor een 

beursaanvraag ligt de afgelopen jaren op 20 a 25 %. De standaard beurzen bedragen $ 35.000: de 

beurs wordt in dollars uitgekeerd.   

  



II. Algemene Voorwaarden 

1. Fulbright beurzen zijn bedoeld voor personen die de Nederlandse nationaliteit hebben. Een 

aanvrager die de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie heeft, dient in dat 

land een beurs aan te vragen.  

2. Nederlanders die in een ander land van de Europese Unie verblijf houden, kunnen (alleen) in 

Nederland een aanvraag indienen.  

3. Aanvragers met de Nederlandse en de Amerikaanse nationaliteit of een Amerikaanse 

verblijfsvergunning (of deze voor vertrek zullen aanvragen) zijn uitgesloten van deelname.  

4. De kandidaat die 5 of meer jaar aaneengesloten buiten de Europese Unie heeft verbleven in de 

zes jaar voorafgaand aan de aanvraagdatum is uitgesloten van deelname.  

5. Een aanvraag die wordt gedaan terwijl de aanvrager in het studiejaar 2020-2021 reeds in de VS 

verblijft of heeft verbleven, voor studie of om een andere reden (m.u.v. korte vakanties), zal niet in 

behandeling worden genomen. 

6. De kandidaat dient zelf voor aanmelding en toelating bij een Amerikaanse universiteit te zorgen.  

7. Aanvragen die per post of e-mail binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Hetzelfde 

geldt voor aanvragen die na de sluitingsdatum worden ontvangen of die niet compleet zijn.  

8. De beurzen zijn niet bedoeld voor het bijwonen van conferenties, het bezoeken van meerdere 

instellingen, of het doen van onderzoek waarbij sprake is van contact met patiënten. Dit laatste 

betreft bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, onderzoek in de volgende vakgebieden: geneeskunde, 

diergeneeskunde, psychologie, verpleegkunde en fysiotherapie.  

9. Aanvragers zullen worden beoordeeld op basis van hun aanvraag, er zal niet worden beoordeeld 

op afkomst, sekse, godsdienst, seksuele voorkeur, leeftijd, politieke overtuiging, en/of handicaps.  

10. Het bestuur (Board) van de Fulbright Commission beslist over de toekenning van de beurzen, 

mede rekening houdend met een goede verdeling van de beurzen over de verschillende 

disciplines, op basis van het advies van de selectiecommissie. Tegen besluiten van het bestuur is 

geen beroep of bezwaar mogelijk. De inhoud van het advies van de selectiecommissie zal niet aan 

de aanvragers bekend gemaakt worden. Wel kan aan aanvragers die een selectiegesprek hebben 

gevoerd en die zijn afgewezen worden medegedeeld wat de redenen voor afwijzing zijn. Dit is 

een onverplichte service aan de aanvragers, bedoeld om eventuele toekomstige gesprekken met 

meer succes te kunnen voeren. 

11. De ontvanger van een Fulbright-beurs wordt een DS2019-formulier verstrekt waarmee een J-1 

visum moet worden aangevraagd dat de verplichting bevat om na afronding van de studie of 

het onderzoek voor een periode van twee jaar naar Nederland terug te keren alvorens een 

werk- of immigratievisum te kunnen aanvragen. Handelen in strijd met deze voorwaarde leidt 

tot niet uitbetalen, gehele of gedeeltelijke terugvordering van de beurs. Gedurende deze 

periode van twee jaren is het niet mogelijk om een visum te verkrijgen als tijdelijke werknemer 

(H) of voor een intracompany transfer (L). Bovendien komt men gedurende deze periode niet 



in aanmerking voor de status van immigrant of permanent inwoner van de Verenigde Staten.  

Deze voorwaarde geldt voor alle verblijven waaraan de Amerikaanse en/of de Nederlandse 

overheid, direct of indirect, een financiële bijdrage levert. Het is niet mogelijk om deze 

verplichting af te kopen door het terugbetalen van de beurs. Doel van deze regeling is braindrain 

tegen te gaan. 

12. Een toegekende Fulbright beurs vervalt indien de aanvrager om welke reden dan ook geen visum 

voor verblijf in de Verenigde Staten wordt verleend, dan wel bij aankomst de toegang tot de 

Verenigde Staten wordt geweigerd. 

13. Het is niet mogelijk een toegekende beurs door te schuiven naar een volgend academisch jaar. In 

dat geval dient opnieuw een aanvraag te worden gedaan, en zal de normale selectieprocedure 

worden gevolgd.  

14. Een Fulbright beurs wordt toegekend voor het onderwijs- of onderzoeksplan zoals de kandidaat 

dat heeft ingediend bij de aanvraag en voor de universiteiten die in de aanvraag worden 

genoemd. Bij aanmerkelijke wijziging van dit plan of universiteit kan het beursbedrag worden 

verlaagd of kan de toekenning komen te vervallen. 

15. Het Fulbright programma geeft beurzen die wellicht niet alle kosten zullen dekken. Een deel van 

de kosten zal eventueel door de bursaal zelf of door andere fondsen dienen te worden gedekt. 

Het is toegestaan hiervoor bij andere fondsen aanvragen in te dienen. Indien andere beurs 

verstrekkende instanties substantiële bijdragen aan de uitvoering van het onderwijs- of 

onderzoeksplan leveren, kan de Fulbright beurs worden verlaagd of komen te vervallen. Dit zal 

echter alleen gebeuren in die gevallen waar een bursaal de geschatte kosten van het verblijf, zoals 

die worden vermeld op de website van de universiteit, zal overschrijden.  

16. De beurzen worden in dollars uitgekeerd.  

17. Een beurs kan worden ingetrokken, beëindigd of opgeschort. Redenen om een beurs in te 

trekken of te beëindigen kunnen zijn (maar zijn niet beperkt tot): (1) het overtreden van enige wet 

in de VS of in Nederland; (2) enige activiteit of handeling die als beledigend voor de VS kan 

worden gezien; (3) het zich niet houden aan de gebruikelijke academische of professionele eisen; 

(4) een geestelijke of fysieke toestand die normaal functioneren in de weg staat; (5) verwerven van 

inkomsten waarvoor geen goedkeuring is gegeven; (6) het niet in acht nemen van de 

voorwaarden en eisen van het Fulbright-programma; (7) het geven van een onjuiste voorstelling 

van zaken of het vermelden van feiten die niet juist zijn in het aanvraagformulier of tijdens de 

selectieprocedure; (8) zich gedragen op een wijze die het U.S. Department of State of het 

Fulbright programma kan schaden; (9) het schenden van de voorwaarden en eisen die de J. 

William Fulbright Foreign Scholarship Board stelt.  

18. De beurs kan worden opgeschort als de bursaal stopt met de activiteiten waarvoor de beurs is 

toegekend tijdens de beursperiode, of wanneer de bursaal de VS meer dan twee weken verlaat 

zonder de toestemming van de Fulbright Commission of zijn partnerorganisatie.  

 



Beurzen voor het eerste jaar van een studie op graduate niveau 

Fulbright beurzen voor studie op graduate niveau zijn niet (helemaal) kostendekkend, voor 

onderzoek is de beurs ruim voldoende. Vaak zorgt toekenning van een Fulbright beurs vanwege het 

hoge prestige en bekendheid wel voor toekenning van aanvullende beurzen door andere fondsen 

en/of een aanzienlijke verlaging van de kosten door gastinstellingen. Daardoor is de kans zeer groot 

dat de aanvrager de kosten van een eerste jaar studie op graduate niveau kan dekken. Het Fulbright 

programma is bedoeld om de eerste periode van verblijf mogelijk te maken, dan wel een verblijf van 

maximaal één studiejaar – afhankelijk van het studie- of onderzoeksplan. De voorkeur wordt gegeven 

aan kandidaten die niet eerder de kans hebben gehad voor studie of onderzoek in de VS te verblijven. 

 

  



III. Nadere voorwaarden en beoordelingscriteria 

Fulbright beurzen zijn niet bedoeld voor een praktijkstage. De beurzen zijn evenmin bedoeld om de 

kosten te dekken die samenhangen met deelname aan een uitwisselingsprogramma tussen de 

eigen universiteit of hogeschool en een Amerikaanse partneruniversiteit.  

De Amerikaanse gastuniversiteit dient van goede kwaliteit te zijn. Gezien de eisen die aan het 

prestatieniveau worden gesteld, worden alleen goede universitaire studenten en studenten van 

hogescholen met uitstekende studieresultaten tot het programma toegelaten. Studieresultaten zijn 

echter slechts één onderdeel van de selectie, zeker zo belangrijk zijn communicatieve vaardigheden, 

doelgerichtheid, motivatie, brede ontwikkeling en de toelating tot een Amerikaanse universiteit van 

goed niveau.  

Er is geen leeftijdsbeperking. Daardoor is het mogelijk dat personen die reeds werken en 

bijvoorbeeld een MBA programma willen volgen, van het programma gebruik kunnen maken. De 

voorkeur zal echter worden gegeven aan kandidaten die direct na, of binnen enkele jaren na hun 

afstuderen, een beurs aanvragen.  

Fulbright beurzen voor graduate studie zijn bedoeld voor een verblijf van één studiejaar. In de 

praktijk is dit meestal negen kalendermaanden, van september tot en met mei. Om studenten 

tegemoet te komen die vanwege de opbouw van de studie in Nederland moeilijker een vol 

academisch jaar weg kunnen, kunnen studenten geneeskunde, diergeneeskunde en tandheelkunde 

beurzen voor onderzoek voor een korter verblijf aanvragen, echter altijd voor een verblijf van 

minimaal zes maanden. Het verblijf moet wel beginnen na 15 augustus 2021 en voor 1 mei 2022, en 

het beursbedrag zal aan de kortere periode worden aangepast.   

Belang van ambassadorial qualities 

Voor alle aanvragen geldt dat de voorkeur wordt gegeven aan kandidaten die in staat zijn vanuit een 

(toekomstige) leidende positie een beter begrip voor de Amerikaanse samenleving te kweken en de 

capaciteiten hebben om zich tijdens hun verblijf in de VS als een goede vertegenwoordiger van de 

Nederlandse samenleving te presenteren. Deze ambassadorial qualities houden in dat de kandidaat 

een evenwichtige visie heeft op de eigen samenleving en deze goed kan uitleggen. De kandidaat 

kan, met name in het selectie-interview indien hij of zij daarvoor wordt uitgenodigd, worden 

gevraagd naar zijn of haar visie op actuele kwesties en ontwikkelingen.  

In de beoordeling telt hoe wordt geredeneerd, en hoe de visie over het voetlicht wordt gebracht, 

maar niet wat deze visie is. 

Beurshoogte 

De beslissing over al dan niet toekenning van een Fulbright beurs wordt genomen op grond van een 



groot aantal factoren, zoals de bovengenoemde ambassadorial qualities, studieprestaties, keuze van 

de gastinstelling, referenties, etc. De hoogte van de standaard beurs is $ 35.000. Het bestuur kan 

besluiten een ander bedrag vast te stellen (zie ook algemene voorwaarden, 15).   

Studenten geneeskunde 

Voor studenten geneeskunde geldt dat zij geen beurs kunnen aanvragen voor het doen van een 

wetenschappelijke stage of wetenschappelijk onderzoek tijdens de studie. Ook mogen zij tijdens hun 

verblijf in de VS niet beschouwd kunnen worden als nog studerend, wat o.a. kan blijken uit het 

gebruik van de in de VS verworven credits als studiepunten voor de Nederlandse opleiding of een 

inschrijving als (PhD) student in de VS. Aanvragen op het gebied van geneeskunde hebben alleen 

kans van slagen als de aanvrager vóór vertrek het artsexamen/master met goed gevolg heeft 

afgelegd.  

De enige mogelijkheid voor aanvragers in geneeskunde is dus om als ‘visiting researcher’ in de VS 

met een Fulbright beurs te verblijven. Dit verblijf is slechts mogelijk voor een periode van één jaar, en 

kan niet worden verlengd. Ook mag er tijdens het verblijf geen klinisch patiëntencontact 

plaatsvinden.  

Omdat de voorwaarden voor geneeskunde strikt zijn, raden we aanvragers aan om eerst contact met 

de Fulbright Commission op te nemen over de mogelijkheden alvorens een aanvraag in te dienen via 

l.pietersen@fulbright.nl.  

Patiëntencontact 

De studie of het onderzoek mag geen direct klinisch patiëntencontact inhouden, noch het 

voorschrijven van, dan wel toedienen van medicamenten. Dit geldt niet alleen voor studenten 

geneeskunde, maar ook diergeneeskunde, verpleegkunde, tandheelkunde, fysiotherapie en 

psychologisch onderzoek of elk ander terrein waar direct klinisch contact met patiënten of cliënten 

plaatsvindt. 

  



IV. Aanvraagprocedure – deadline 21 januari 2021, 12.00 uur ’s middags 

Voor aanvragen voor het academische jaar 2021-22 is de uiterste indiendatum 21 januari 2021, 12 uur 

‘s middags. De student is zelf verantwoordelijk voor de aanmelding en toelating tot een goede 

Amerikaanse universiteit en het vinden van aanvullende financiering. U vindt de link naar het online 

aanvraagformulier voor een Fulbright beurs hieronder in de handleiding voor het aanvraagformulier. 

Op basis van het online ingediende aanvraagformulier wordt door de selectiecommissie beslist of u 

voor een selectiegesprek wordt uitgenodigd. Deze gesprekken vinden plaats op 2, 3, en 4 maart 

2021. Het is niet mogelijk een voorkeur voor éen van deze data uit te spreken.  

In principe is aanwezigheid bij het gesprek verplicht. Voor aanvragers die verder dan 600 km van 

Amsterdam wonen, kan het gesprek eventueel per conference call of Skype plaatsvinden, maar de 

kans op toekenning van een beurs is hoger indien u persoonlijk aanwezig bent bij het gesprek.  

Wie kunnen een beursaanvraag indienen? 

Aanvragen kunnen worden ingediend door: 

√ studenten in de Bachelor fase, studerend aan een universiteit of hogeschool  

√ studenten die op graduate niveau studeren aan een universiteit of hogeschool 

√ (recent) afgestudeerden van een universiteit of hogeschool 

De aanvrager moet tenminste de Bachelor’s graad behalen vóór vertrek naar de VS. De toelating tot 

de Amerikaanse universiteit moet zijn voor het eerste jaar van een programma dat op graduate 

niveau ligt, onafhankelijk van of dit een Master, non-degree programma of onderzoek is. Het is 

mogelijk om beurs aan te vragen voor het eerste jaar van een eerste of tweede Master. Voor 

studenten geneeskunde geldt dat zij hun artsexamen dienen te hebben afgelegd vóór hun verblijf in 

de VS. Het is niet mogelijk om een beurs aan te vragen voor het eerste jaar van een complete PhD 

studie in de VS.  

N.B. Afhankelijk van de deadlines van de universiteiten waar de aanvrager zich gaat aanmelden, kan 

het in de praktijk zo zijn dat de aanmelding voor graduate opleidingen plaatsvindt voor de deadline 

van de Fulbright beurs aanmelding. Vaak is de beslissing over toelating tot de universiteit echter nog 

niet bekend terwijl de selectie voor de Fulbright beurs wel al wordt afgerond: de beurs wordt dan 

toegekend onder voorwaarde van toelating tot één van de opleidingen die in de beursaanvraag 

worden genoemd.  

 

 

 

Wat biedt de Fulbright Commission aan ondersteuning? 



Ter voorbereiding van het verblijf organiseert de Fulbright Commission een pre-departure 

bijeenkomst waarin alle praktische aspecten van de beurs en het verblijf in de VS aan de orde komen. 

Eveneens verzorgt de Fulbright Commission de visumdocumenten, hulp bij het aanvragen van het 

visum en vrijstelling van de kosten hiervoor. Tijdens het verblijf is de Fulbright Commission 

beschikbaar voor vragen en hulp, net als de partnerorganisatie in de VS, het Institute of International 

Education (IIE). De IIE houdt de voortgang van de studie in de gaten en biedt bij visa e.d.. Ook 

organiseert het IIE verdiepingsactiviteiten in de VS. Een Fulbright-beurs is dus méér dan alleen een 

beurs om de kosten van studie en levensonderhoud te dekken.  

 

De bursaal neemt deel aan een programma met een zeer hoog prestige en naamsbekendheid, met 

name in de Verenigde Staten. Daarnaast omvat de beurs méér dan alleen de financiële bijdrage van 

de Fulbright Commission, te weten een (beperkte) verzekering tegen ziektekosten, de mogelijkheid 

tot deelname aan zogenaamde enrichment seminars en andere activiteiten om het verblijf te 

ondersteunen en interessanter te maken, en na afloop van de studieperiode de mogelijkheid deel te 

nemen aan activiteiten van de Netherlands Fulbright Alumni Association, een netwerk van alumni. 

Ook is het mogelijk om een 3-daags oriëntatie-programma met Fulbrighters uit de hele wereld bij te 

wonen voorafgaand aan de start van het studieprogramma.  

  



 

Lijst van acties voor het indienen van een aanvraag  

 

Voor het indienen van een aanvraag dienen de volgende acties te worden ondernomen: 

✔ Vul het online aanvraagformulier Engelstalig volledig in. Zorg ervoor dat u deze uiterlijk hebt 

ingediend op 21 januari 2021, voor 12 uur ’s middags. Aanvragen die later, incompleet of niet 

online worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.  

✔ In het online formulier kunt u alle benodigde documenten uploaden, er hoeft niets per post naar 

de Fulbright Commission te worden gestuurd. Indien u wordt geselecteerd voor uw afstuderen, 

dient u voor vertrek aan te tonen dat u daadwerkelijk bent afgestudeerd door middel van een 

digitale kopie van uw diploma.  

✔ Na ontvangst van de online aanvraag en het verstrijken van de deadline zendt de Fulbright 

Commission een ontvangstbevestiging. 

✔ Een selectiecommissie maakt een eerste selectie. De beoordeling vindt plaats op grond van de 

door de aanvrager ingediende aanvraag en de ontvangen referentie brieven. In deze fase spelen 

studieprestaties, motivatie zoals verwoord in de aanvraag, en referenties een belangrijke rol. 

✔ De selectiegesprekken vinden plaats op 2, 3 en 4 maart 2021. Houd deze data dus vrij! De 

gesprekken worden in het Engels gevoerd en duren ongeveer 20 minuten. 

✔ Een selectiegesprek is een absoluut vereiste voor toekenning van een beurs. De aanvrager moet 

in principe in persoon verschijnen. Gesprekken door middel van conference calls of video 

conferences zijn slechts mogelijk indien uw woonplaats ten tijde van de datum van het 

selectiegesprek verder dan 600 km van Amsterdam is. Dan kan het selectiegesprek te worden 

gevoerd bijvoorbeeld Skype of Zoom. De kans op toekenning van een beurs is echter groter 

indien u persoonlijk bij het gesprek aanwezig bent.  

✔ De selectiecommissie doet een voordracht aan het bestuur van de Fulbright Commission, mede 

rekening houdend met een goede verdeling van de beurzen over de disciplines. Het bestuur 

beslist over toekenning van de beurs. 

✔ De aanvrager ontvangt in de maand maart de uitslag door middel van een mail/brief. Indien 

positief dient de aanvrager te bevestigen de toezegging te accepteren. 

✔ Eind mei/begin juni 2021 vindt een officiële uitreiking van de beurzen plaats in aanwezigheid van 

de Amerikaanse ambassadeur en / of de Nederlandse Minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap. De bursaal dient hierbij aanwezig te zijn. 

  



Beoordelingscriteria 

De beoordeling van aanvragen vindt plaats door een selectiecommissie. Deze stelt een advies op voor 
het bestuur van de Fulbright Commission. De selectiecommissie beoordeelt de aanvraag onder meer 
op de volgende aspecten: 

✔ Heeft de aanvrager consistent goede studieresultaten behaald, dus in geval van Master 

studenten ook tijdens de Bachelor fase? 

✔ Is de aanvrager sterk gemotiveerd om een periode van studie in de VS te ondernemen? 

✔ Heeft de aanvrager extra-curriculaire activiteiten ondernomen? Welke activiteiten zijn dit en in 

hoeverre is sprake van bestuurlijke of leidinggevende activiteiten?  

✔ Beschikt de aanvrager over goede communicatieve vaardigheden? 

✔ Is de kennis van het Engels voldoende om een opleiding op graduate niveau in de VS te kunnen 

volgen? 

✔ Is de aanvrager in staat en bereid om de opgedane kennis en ervaring mee terug naar Nederland 

te nemen en daar toe te passen? 

✔ Is de aanvrager van plan om minimaal één studiejaar in de Verenigde Staten te gaan studeren op 

graduate niveau? 

✔ Indien de aanvrager een kortere periode (maar minimaal zes maanden) in de VS onderzoek wil 

gaan doen na het behalen van de Master-titel, studeert de aanvrager dan aan een Nederlandse 

universiteit in een van de volgende vakgebieden: (dier)geneeskunde of tandheelkunde, en zal de 

graad behalen vóór vertrek worden behaald?  

✔ Kan verwacht worden dat de aanvrager vóór vertrek naar de VS tenminste de graad van Bachelor 

heeft behaald aan een Nederlandse universiteit? 

 

Hoe wordt beoordeeld? 

Een goede en duidelijke motivatie is, naast de studieprestaties, een van de belangrijkste elementen 

van de aanvraag. Het is niet voldoende om de motivatie te beschrijven in algemene termen (‘het is 

voor mij belangrijk...’ etc.). Een duidelijke motivatie is specifiek, geeft aan wat het verband is tussen 

wat de aanvrager tot nu toe heeft ondernomen en in de toekomst wil ondernemen en beschrijft het 

belang van het verblijf in dit licht. Het is niet alleen zaak om duidelijk te maken wat men uit de 

ervaring wil halen, maar ook wat men kan brengen. Welke specifieke kwaliteiten heeft de aanvrager 

in dit verband? Wat heeft hij of zij de Amerikaanse (universitaire) gemeenschap en de Amerikaanse 

samenleving te bieden? Gezien de doelstelling van het Fulbright programma speelt een belangrijke 

rol hoe de aanvrager het wederzijds begrip denkt te bevorderen. Ook hier geldt dat algemene (vage) 

ideeën minder goed scoren dan duidelijke en specifieke ideeën en activiteiten, die ook nog 

oorspronkelijk van karakter zijn.  

 

Extra-curriculaire activiteiten geven een goed beeld van de broadness of development, net als 



sportieve of kunstzinnige prestaties buiten het eigen vakgebied. Uiteraard is ook kennis van de eigen 

samenleving van groot belang, bijvoorbeeld tot uiting komend in belangstelling voor politieke en 

maatschappelijke vraagstukken, kennis van de eigen literatuur e.d. Overigens is niet van belang 

welke politieke overtuiging de aanvrager heeft. Deze speelt geen enkele rol in de beoordeling van de 

aanvraag. 

Gesponsorde en Bedrijfsbeurzen 

Gesponsorde en bedrijfsbeurzen zijn Fulbright beurzen waarbij de beurs niet door de Nederlandse of 

Amerikaanse overheid wordt gefinancierd, maar het resultaat is van afspraken tussen het bedrijf of 

de fondsenwervende instelling en de Fulbright Commission. In alle gevallen draagt de Fulbright 

Commission de kandidaat aan de sponsor voor. Alle informatie hierover is te verkrijgen bij de 

Fulbright programma manager van de Fulbright Commission. De beurzen worden verstrekt als 

Fulbright beurzen. Dit houdt in dat de aanmeldingsprocedure en alle voorwaarden gelijk zijn aan die 

voor andere Fulbright beurzen. U komt automatisch voor deze beurzen in aanmerking doorhet 

indienen van uw aanvraag. Uiteraard is het wel zinvol om te bedenken of de extra voorwaarden die 

hieronder zijn beschreven acceptabel voor u zijn. Bedrijfsbeurzen kunnen ruimer zijn dan een 

Fulbright beurs. De beslissingen over toekenning van bedrijfsbeurzen worden pas genomen na 

afsluiting van de selectieprocedure.  

Loyens & Loeff 

Loyens & Loeff stelt in principe jaarlijks een Fulbright beurs ter beschikking voor een LL.M 

programma aan een Amerikaanse universiteit voor een Nederlandse rechtenstudent na het behalen 

van zijn of haar Master in Nederland. De beurs vergoedt het volledige collegegeld (tuition fee), en 

omvat een bijdrage voor de internationale reiskosten en huisvestingskosten. Bovendien wordt een 

maandelijkse toelage uitgekeerd. De ontvanger treedt na afloop van het studiejaar in dienst van de 

sponsor. De toekenning van deze beurs is mede afhankelijk van selectiegesprekken met 

vertegenwoordigers van het kantoor.  

Fulbright beurzen van de Netherland-America Foundation 

De Netherland-America Foundation (NAF) is een in de Verenigde Staten gevestigde stichting, die 

beoogt de vriendschapsbanden tussen Nederland en de Verenigde Staten in stand te houden en te 

versterken. Sinds het jaar van oprichting (1921) heeft de NAF financiële steun verleend aan tal van 

projecten op het gebied van onderwijs en cultuur. De NAF wordt financieel gesteund door bijdragen 

van individuele leden en donaties van het bedrijfsleven. De beurzen voor voortgezette studie in de 

Verenigde Staten worden mogelijk gemaakt door een nalatenschap van het echtpaar Wilhelmina en  

Leendert Reuvers en een bijdrage van de Wilhelmina Charitable Trust aan de NAF. Door middel van 

fondsenwerving en sponsoring worden de middelen aangevuld. Vanaf het studiejaar 2002-2003 zijn 



de beurzen van de Netherland-America Foundation ter beschikking gesteld als Fulbright beurzen.  

Voor deze zogenaamde Netherland-America Foundation-Fulbright beurzen gelden dezelfde 

voorwaarden als voor de reguliere Fulbright beurzen. Men komt automatisch in aanmerking voor een 

NAF-Fulbright beurs als er een graduate Fulbright beurs wordt aangevraagd. De ontvanger van een 

door de NAF gesponsorde beurs ontvangt een NAF-Fulbright beurs. Tijdens het verblijf in de 

Verenigde Staten organiseert de NAF één of meer sociale activiteiten, waarvoor alle ontvangers van 

NAF-Fulbright beurzen worden uitgenodigd. De NAF blijft na afloop van de beurs en de 

studieperiode graag in contact met de door haar gesponsorde studenten.  

 

 

Heeft u nog vragen over uw beursaanvraag: neem dan contact op met de programmamanager, 

Linda Pietersen, via l.pietersen@fulbright.nl  

 

De sluitingsdatum voor aanvragen is 21 januari 2021, 12 uur ‘s middags 

Dit geldt voor alle onderdelen van het online aanvraagformulier, ook de referenties! 



 


