
Handleiding voor de Common App

Bijna 900 Amerikaanse universiteiten gebruiken de Common Application. Dit
aanmeldsysteem maakt het voor aankomende studenten mogelijk om zich aan
te melden bij meerdere universiteiten, door eenmalig hun informatie, cijferlijsten,
essay en referentiebrieven te uploaden.

Deze handleiding legt stap voor stap uit hoe je gebruik kunt maken van de
Common Application.

Naast het raadplegen van deze handleiding is het aan te raden een kijkje te
nemen op de website van de Common Application en het bijbehorende YouTube
kanaal.

1. Account aanmaken bij Common Application

Om gebruik te maken van de Common Application dien je een account aan te
maken op de Common Application website.

Denk eraan dat de informatie in je aanmelding direct naar de universiteiten van
jouw keuze wordt verstuurd. Gebruik daarom een professioneel ogend
emailadres, bijvoorbeeld VoornaamAchternaam@gmail.com.

Als je buiten de Verenigde Staten woont kun je het kopje State/Province leeg
laten.

Na het aanmaken van een account ontvang je een emailbevestiging. Onthoud je
gebruikersnaam (je emailadres) en je wachtwoord daarom goed of schrijf het op,
zodat je de keren daarna makkelijk in kunt loggen op je account.
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Mocht je niet van plan zijn om je voor volgend collegejaar al aan te melden bij
Amerikaanse universiteiten, ook dan kun je al een account aanmaken op de
Common Application.

2. Instructies

Nadat je voor de eerste keer inlogt is het aan te raden een kijkje te nemen bij de
Instructions and Help sectie aan de rechterkant van de pagina. Daar vind je als je
op de pijl naar een nieuw scherm klikt ook het Applicant Solutions Center, waar je
een antwoord kunt vinden op veelgestelde vragen.
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3. Het vinden van universiteiten

In het menu College Search kun je de universiteiten waarbij je je wilt gaan
aanmelden toevoegen aan jouw account. Je kunt zoeken op de naam van de
universiteit of op een stad.

Daarnaast kun je het aantal resultaten verkleinen door filters toe te voegen.

Door op de naam van de universiteiten in je zoekresultaten te klikken kom je
meer te weten over o.a. de locatie, de aanmelddeadlines, de vereiste testen en de
website en sociale media kanalen van de universiteit.

Als je je bij deze universiteit aan wil melden klik je rechts op “Add to My Colleges”.
De universiteit kun je nu terugvinden onder het My Colleges tabblad.
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Voeg alle universiteiten waar je je mogelijk voor wilt aanmelden toe aan het My
Colleges tabblad. Zo heb je een overzicht van de universiteiten van je interesse en
ontvang je e-mailberichten van de universiteiten. Je kunt altijd universiteiten
verwijderen of toevoegen in My Colleges.

Vergeet niet dat er meer dan 4000 hogeronderwijsinstellingen zijn in de
Verenigde Staten, terwijl er ‘maar’ 900 daarvan zijn aangesloten bij de Common
App. Het kan dus zijn dat universiteiten waar jij je bij wil aanmelden een ander
aanmeldsysteem gebruiken. De University of California heeft bijvoorbeeld een
eigen application. Meer informatie over het vinden van een geschikte universiteit
kun je vinden op de website van de Fulbright Commission.
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4. Common app tabblad

Om ervoor te zorgen dat de universiteiten van je keuze alle benodigde informatie
hebben, dien je in het Common App tabblad een aantal onderdelen in te vullen.
Het voordeel van de Common App is dat je deze informatie maar één keer hoeft
in te vullen voor de universiteiten van je keuze. Het eerste onderdeel is het profile.

4a. Profile

In het profiel geef je informatie voor de volgende subcategorieën op:

- Personal Information (je naam en geboortedatum)
Mocht je roepnaam anders zijn dan de naam in je paspoort, dan kun je je
roepnaam invullen bij ‘preferred name’ (nickname).

- Address (adres)

- Contact Details (telefoonnummer)

- Demographics (religie, etniciteit)
In dit onderdeel wordt gevraagd naar je eventuele religie en je etnische
achtergrond. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor statistische doeleinden
en hebben geen invloed op je aanmelding bij universiteiten. Het invullen van dit
onderdeel is vrijwillig. Mocht je deze gegevens liever niet delen dan kun je dit
onderdeel leeg laten.

- Geography (geboorteplaats- en land)

- Language
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In dit onderdeel kun je aangeven welke talen je beheerst. Bij elke taal kun je
aangeven of dit je moedertaal is, of je in deze taal kunt spreken, lezen of schrijven
en of je deze taal thuis spreekt. Zo kun je onderscheid maken tussen het niveau
van de taal/de talen die je vanuit huis mee hebt gekregen, en talen die je
bijvoorbeeld op school leert maar thuis niet gebruikt.

- Citizenship
In dit onderdeel wordt gevraagd naar je nationaliteit. Mocht je een dubbele
nationaliteit hebben dan kun je beide nationaliteiten selecteren. Ook wordt er
gevraagd of je momenteel in het bezit bent van een geldig visum voor de
Verenigde Staten. Een ESTA, dat Nederlanders aanvragen voor bijvoorbeeld een
vakantie naar de VS, is géén visum. Als je begint aan een studie in de VS heb je
een F1 visum nodig.

- Common App Fee Waiver
Universiteiten kunnen kosten in rekening brengen aan toekomstige studenten
voor het indienen van een aanmelding. Dit heet een application fee. De hoogte
van deze eventuele fee kun je vinden op de pagina van de universiteit op de
Common App website. De financiële situatie van sommige studenten brengt hen
in aanmerking voor een waiver van deze application fee. Zij hoeven deze fees dan
niet te betalen. Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te
komen voor een fee waiver. Vraag bij de universiteit na wat de voorwaarden zijn
en hoe je kunt aantonen dat je aan de voorwaarden voldoet.
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4b. Family

In dit onderdeel geef je informatie op over het gezin waaruit je komt en het
opleidingsniveau van je gezinsleden. Dit geeft het Admissions Office van de
universiteit wat achtergrondinformatie over jou. De vragen spitsen zich toe op:

- Household
In deze sectie geef je aan welke relatie je ouders hebben (bijvoorbeeld getrouwd
of gescheiden). Vervolgens wordt er gevraagd bij wie je woont. Als dit bij één van
de twee ouders is (“parent 1”), houd dan goed in de gaten dat de informatie die je
later opgeeft voor “parent 1” overeenkomt met deze ouder.

- Parent 1
In dit onderdeel wordt onder andere naar het beroep van je ouder gevraagd.
Staat het beroep niet in de lijst, dan kun je kiezen voor “other”, en vervolgens een
beschrijving geven van het beroep.

Het onderdeel “Family” vraagt bij het kopje “Education Level” naar het
opleidingsniveau van je gezinsleden. Hieronder vindt je een overzicht van de
opties in de Common App en de Nederlandse uitleg ervan. Je kiest voor het
hoogste niveau onderwijs dat je ouders hebben bezocht of afgerond.

Opties te vinden in de Common App Nederlandse equivalent

None Je ouder heeft geen onderwijs
gevolgd

Some grade/primary school Je ouder heeft de basisschool bezocht
maar niet afgerond

Completed grade/primary school Je ouder heeft de basisschool
afgerond

Some high/secondary school Je ouder heeft de middelbare school
bezocht maar niet afgerond

Graduated from high/secondary
school

Je ouder heeft een middelbare school
diploma

Some trade school or community
college

Je ouder heeft een mbo-opleiding
gevolgd maar niet afgerond

Graduated from trade school or
community college

Je ouder heeft een mbo-diploma

Some college/university Je ouder heeft een hbo-opleiding of
universitaire bachelor gevolgd maar
niet afgerond

Graduated from college/university Je ouder heeft een hbo- of universitair
bachelor diploma
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Graduate school Je ouder heeft een universitair
masterdiploma of PhD diploma.

Wanneer je aangeeft dat je gezinslid een mbo/hbo- of universitaire opleiding
heeft gevolgd of afgerond zal de Common App je vragen naar de details van deze
opleiding (welke opleiding, aan welke instelling en in welk jaar). Mocht de
instelling waaraan je gezinslid heeft gestudeerd niet in de lijst staan, dan kun je
kiezen voor “I don’t see the college I am looking for in this list”. Vervolgens kun je
de instelling zelf intypen.

- Sibling
Ook voor elke broer of zus die je hebt geef je aan hoe ze heten, hoe oud ze zijn,
wat hun opleidingsniveau is en waar zij studeren of gestudeerd hebben.

4c. Education

- Current or Most Recent Secondary/High School

In dit onderdeel geef je eerst aan naar welke school je nu gaat. De kans is groot
dat jouw school in Nederland niet in de lijst staat. Dan kies je voor “I don’t see my
high school in this list” en vul je handmatig de gegevens van je school in.
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Veruit de meeste scholen in Nederland zijn openbaar ‘public’, al kunnen zij wel
een religieuze grondslag hebben.

Bij graduation date kun je aangeven wanneer je je middelbare schooldiploma
hebt ontvangen of zal ontvangen, bijvoorbeeld ‘June 2021’.

- Other Secondary/High Schools

Als je ook op een andere middelbare school dan bovenstaande hebt gezeten, dan
kun je in dit onderdeel de gegevens van deze tweede middelbare school invullen.
Let er op dat je je huidige middelbare school in de vorige sectie invult. Als je niet
van school bent gewisseld, dan vul je bij Other School een ‘0’ in.
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- Colleges & Universities

Als je al eerder aan een universiteit of hogeschool hebt gestudeerd, kun je dat
hier aangeven en de details invullen. Als je nog niet eerder hebt gestudeerd kun
je hier een ‘0’ invullen. Let op, als je college coursework opgeeft beschouwt de
universiteit je mogelijk als een transfer student. Je volgt dan een andere
aanmeldprocedure dan als eerstejaars student.

Heb je tijdens de middelbare school meegedaan aan een pre-university college
programma voor scholieren? Dan geldt dit niet als college coursework. Je kunt dit
opgeven bij extracurricular activities.

- Grades

Bij ‘graduating class size’ geef je aan hoeveel leerlingen er in jouw
eindexamenjaar zitten. In Nederland wordt er vaak geen ranking gemaakt van
leerlingen op basis van hun cijfergemiddelde. Daarom mag je bij class rank
reporting ‘None’ invullen.
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Bij GPA scale reporting kun je ook ‘None’ invullen en je cumulative GPA en GPA
weighting leeglaten. Probeer niet je cijfergemiddelde om te rekenen naar de
Amerikaanse schaal. Je geeft altijd je Nederlandse cijfers op, waarna de
Amerikaanse universiteit je cijfers omrekent met eigen tabellen of via een
credential evaluation agency.
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- Current or Most Recent Year Courses

In deze sectie vul je het aantal vakken waarin je eindexamen doet of gaat doen in.
Ook geef je aan of je school een rooster heeft waarin het schooljaar in tweeën is
gedeeld (semester), in drieën (trimester) of in vieren (quarter). Het is handig om
hierbij voor de optie ‘semester’ te kiezen. Zo kun je later in je aanmelding de
cijfers van je kerstrapport en overgangsrapport voor de zomervakantie invullen.

Voor het aantal vakken dat je zojuist hebt ingevuld geef je vervolgens de naam
op. Omdat je op een Nederlandse middelbare school elk vak op hetzelfde niveau
volgt (bijvoorbeeld vwo) kun je bij level ‘N/A’ (not applicable), niet van toepassing,
invullen. De Amerikaanse universiteit is goed op de hoogte van het Nederlandse
onderwijssysteem en zal bekend zijn met bijvoorbeeld het verschil tussen havo of
vwo. Dit hoef je hier niet aan te geven. Als je op een internationale school zit
waarbij je een IB diploma gaat halen, dan kun je bij course level International
Baccalaureate invullen. Geef dan bij de course title aan of je het vak op Standard
Level (SL) of Higher Level (HL) volgt.
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- Honors

In deze sectie kun je aangeven of je op school academische onderscheidingen
hebt ontvangen. Dit is in het Nederlandse onderwijssysteem niet heel gebruikelijk
maar mocht je bijvoorbeeld een Cambridge Engels certificaat hebben behaald of
aan een Olympiade hebben meegedaan dan kun je dat hier vermelden. In de
latere sectie Activities kun je andere activiteiten zoals vrijwilligerswerk en Model
European Parliament opgeven, indien van toepassing.

- Community-Based Organizations

In deze sectie kun je aangeven of je hulp hebt gekregen van een organisatie
tijdens je aanmelding bij Amerikaanse universiteiten. De Fulbright Commission is
in Nederland ook het EducationUSA Advising Center. Heb je hulp gekregen bij je
aanmelding van de EducationUSA advisor, dan kun je dat in deze sectie invullen.
Als je geen hulp hebt ontvangen van een organisatie kun je hier ‘0’ invullen.

- Future Plans

Hier geef je aan wat je toekomstplannen zijn. Je kunt aangeven wat voor carrière
je voor ogen hebt. Als je nog niet weet wat voor beroep je later wilt doen, dan kun
je ‘undecided’ invullen. Het Amerikaanse liberal arts & sciences systeem is juist
geschikt om erachter te komen wat je wil doen. Bij de volgende vraag kun je
aangeven op welk opleidingsniveau je uiteindelijk wil uitkomen. Als je na je
bachelordiploma ook een masterdiploma wil halen (ongeacht of dit in de VS is of
niet), kun je ‘Master’s’ invullen. Ook hier kun je voor ‘undecided’ kiezen als je het
nog niet weet.
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4d. Testing

In deze sectie geef je aan welke testen je al hebt afgelegd of welke je nog af gaat
leggen. Let op, de universiteiten willen je score report ook rechtstreeks van de
testorganisatie ontvangen. Zorg dat je het score report ook via de organisatie
doorstuurt, alleen het invullen van je score in de Common App volstaat niet.

Aan internationale studenten wordt in deze sectie nog een extra vraag gesteld
over standard leaving examinations. Nederlandse studenten kunnen hier ‘Yes’
invullen omdat je alleen na het behalen van je eindexamen aan een hogeschool
of universiteit kunt studeren.
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Vervolgens geef je per test aan wat je scores waren op elk onderdeel van de test
en op welke datum je de test hebt afgelegd. Heb je de test meerdere malen
afgelegd? Dan kun je je hoogst behaalde subscore invullen.
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Als je nog geen testen hebt afgelegd maar al wel weet wanneer je een test gaat
afleggen, dan kun je deze datum invullen.

4e. Activities

In deze sectie kun je aan universiteiten laten weten welke activiteiten je hebt
ondernomen tijdens je schooltijd, zowel op school als daarbuiten. Voorbeelden -
in willekeurige volgorde - zijn:

- The Duke of Edinburgh’s International Award
- Model European Parliament
- Leerlingenraad
- Commissies op school (of bij een vereniging)
- Bijbaan
- Vrijwilligerswerk
- Stage
- Sport
- Muziek
- Mantelzorg
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Je kunt maximaal 10 activiteiten opgeven. Denk eraan dat je de activiteit die voor
jou de meeste betekenis heeft als eerste noemt.

Per activiteit kun je aangeven in welke categorie deze valt. Als je geen geschikte
categorie kunt vinden, kun je kiezen voor ‘Other Club/Activity’. Daarna is er ruimte
om de activiteit te omschrijven en aan te geven wat je van de activiteit geleerd
hebt of wat je ermee hebt bereikt. Is er te weinig ruimte om al je activiteiten in te
vullen? Je kunt het beste activiteiten invullen die je langere tijd gedaan hebt, in
plaats van activiteiten die kortdurend waren.

Vervolgens geef je aan in welk schooljaar/welke schooljaren je de activiteit hebt
uitgevoerd en of dit tijdens het schooljaar was, in de vakanties of het hele jaar
door. Let er hierbij op dat grade 9 in de VS gelijkstaat aan het 3e schooljaar van de
middelbare school in Nederland, grade 10 gelijk aan het 4e schooljaar, grade 11
het 5e schooljaar en grade 12 het 6e schooljaar. Als je havo doet is grade 11 het
laatste schooljaar.
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Ook geef je aan hoeveel uur per week je aan de activiteit besteedt of besteedde,
hoeveel weken per jaar en of je van plan bent om deze activiteit ook op de
universiteit te doen.

Als je de volgorde van de activiteiten die je hebt opgegeven wil aanpassen, dan
kun je rechts op ‘Move down’ of ‘Move up’ klikken.
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4f. Writing

- Personal essay

Sommige universiteiten vragen om een persoonlijk essay als onderdeel van je
aanmelding via de Common App. In de Common App kun je zien bij welke
universiteiten van je keuze het Personal Essay een verplicht (required) onderdeel
van je aanmelding is en bij welke niet (not required). Ook als het personal essay
niet verplicht is bij de aanmelding tot de universiteit, kun je er zelf voor kiezen het
toch toe te voegen. Het is verstandig om altijd een essay toe te voegen als de
universiteit die mogelijkheid biedt. Het geeft aan dat je gemotiveerd bent over je
aanmelding en dit geeft de universiteit ook extra context om je aanmelding te
kunnen beoordelen.

In het persoonlijke essay kun je de universiteiten iets over jezelf vertellen dat niet
duidelijk wordt uit de rest van de aanmelding. Je kunt een van de onderwerpen
uit de Common app gebruiken of zelf een onderwerp kiezen om een essay van
tussen de 250 en 650 woorden te schrijven.

Let erop dat je je in je essay niet tot één universiteit richt, omdat dit essay naar
alle universiteiten van je keuze gestuurd wordt.

Wil je advies over je essay? Mail het aan onze educational advisers voor feedback.

- Disciplinary History

In deze sectie kun je aangeven of je door de middelbare school waar je op zit of
hebt gezeten ooit geschorst bent of van school bent gestuurd. Indien je ‘Yes’
invult, kun je in het vak daaronder de situatie beschrijven. Dit betekent niet
meteen dat je niet wordt toegelaten tot een universiteit. Als je in het ‘My Colleges’
tabblad op een universiteit klikt kun je lezen hoe de universiteit van je keuze
omgaat met deze informatie.
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- Additional Information

In deze sectie kun je de universiteiten extra informatie geven als je leven door
bijvoorbeeld Covid-19 veranderd is. Sommige studenten of hun familieleden
hebben tijdens de pandemie te maken met fysieke/mentale/sociale/financiële
problemen die van invloed kunnen zijn op je schoolprestaties of activiteiten.
Universiteiten geven om jouw welzijn en willen dit graag weten.

4g. Courses & Grades

Sommige universiteiten willen graag de cijfers van de middelbare school van je
ontvangen. In deze sectie kun je zien welke van de door jou geselecteerde
universiteiten om je cijfers vragen en kun je de vakken en cijfers toevoegen. Zorg
ervoor dat je je rapporten van jaar 3,4,5 (en indien beschikbaar 6) bij de hand hebt
zodat je de cijfers makkelijk kunt overnemen voor dit tijdrovende klusje.
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Als eerst vul je de vakken in die je in de derde (9th grade) hebt gevolgd. Per vak
vul je je gemiddelde (afgerond op een heel getal) in dat je op je rapport rond
Kerst hebt ontvangen (S1) en aan het einde van het schooljaar (S2). Vervolgens vul
je ook je gemiddelde eindcijfer in (Final). Omdat je geen credits verdient in het
Nederlandse schoolsysteem kun je bij ‘Semester Credits’ N/A (not applicable)
aankruisen.

Je klikt op ‘Add a Course’ om een vak toe te voegen.

Deze stappen herhaal je ook voor de vierde (10th grade), vijfde (11th grade) en - als
je al in de zesde zit - de zesde (12th grade).
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Als je de Common App tijdens het schooljaar invult kun kun je nog niet al je cijfers
van dat schooljaar invullen. In plaats van een cijfer vul je dan ‘incomplete’ in bij
‘Semester Grades’. Het eindcijfer (final) is dan ook incomplete.

5. My Colleges

Voordat je je Common App kunt indienen dien je voor elke universiteit nog wat
vragen in te vullen in het ‘My Colleges’ tabblad. Deze vragen kunnen per
universiteit verschillen. Hieronder worden enkele voorbeelden besproken.
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5a. Questions - general

- preferred start term
Bij deze vraag geef je aan of je in de Fall (najaar) of in de Spring (voorjaar) wil
beginnen met de opleiding. Veruit de meeste studenten beginnen in het najaar.

- preferred admission plan
Bij sommige universiteiten kun je aangeven hoe je je wilt aanmelden. De
beschikbare opties verschillen per universiteit maar worden hieronder uitgelegd:

Early action Studenten melden zich aan voor een
vroege deadline (meestal in
november) en worden rond januari
geïnformeerd of zij zijn toegelaten tot
de universiteit of niet. Studenten zijn
niet gebonden aan de universiteit en
mogen zich voor zoveel mogelijk
universiteiten aanmelden als zij willen.

Restrictive early action Net als bij Early Action melden
studenten zich aan voor de vroege
deadline en worden zij ook vroeg
geïnformeerd of ze zijn toegelaten tot
de universiteit of niet. Je bent niet
gebonden aan de universiteit Je kunt
je meestal maar bij één universiteit
restrictive early action aanmelden. Dit
is dan je enige vroege aanmelding tot
een Amerikaanse universiteit. Hoewel
er uitzonderingen zijn is het aan te
raden te checken bij de universiteit of
je je naast je restrictive early action
aanmelding ook bij andere
universiteiten mag aanmelden of niet.

Early decision Studenten melden zich aan voor de
vroege deadline en horen ook vroeg of
zij zijn toegelaten of niet. Je kunt je
slecht bij één universiteit early
decision aanmelden, maar je kunt je
daarnaast wel early action bij andere
universiteiten aanmelden (check of
jouw universiteiten een  uitzondering
vormen). Early decision is bindend.
Als je bij deze universiteit wordt
toegelaten wordt er vanuit gegaan
dat je naar deze universiteit gaat.
Deze universiteit moet dus je eerste
keus zijn. Je tekent hier een verklaring
voor na je early decision aanmelding.
Meld je zeker ook voor andere
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universiteiten aan als plan B.

Regular decision De meeste studenten melden zich aan
volgens Regular Decision. Studenten
kunnen zich voor zoveel universiteiten
aanmelden als ze willen. De deadline
voor deze aanmelding is meestal
begin januari en de universiteit laat
studenten vaak eind maart/begin april
weten of ze zijn toegelaten tot de
universiteit of niet.

Rolling admissions Deze deadline ligt meestal na de early
en regular deadlines. Aanmeldingen
worden door universiteiten behandeld
zodra ze binnenkomen, er wordt niet
gewacht tot na een aanmelddeadline,
en studenten worden snel
geïnformeerd over hun toelating.
Studenten wordt alsnog aangeraden
zich zo vroeg mogelijk aan te melden.
Studenten zijn niet gebonden aan de
universiteit en zijn vrij zich bij andere
universiteiten aan te melden.

- Need-based financial aid
Universiteiten kunnen vragen of je je wil aanmelden voor need-based financial
aid. Bij deze financiële steun vanuit de universiteit wordt gekeken naar het
inkomen van je ouder/verzorger/degene die voor je opleiding gaat betalen. Wees
eerlijk over of je deze financiële hulp wel of niet nodig hebt voor het financieren
van je studie in de VS.

Helaas is, zo ook bij het voorbeeld hieronder, need-based financial aid bij veel
universiteiten alleen beschikbaar voor Amerikaanse studenten. In het geval van
deze universiteit kun je rechts in beeld dus al lezen dat deze steun niet voor
buitenlandse studenten beschikbaar is. Als dit het geval is bij de universiteit waar
jij je aanmeldt dan vul je ‘No’ in op deze vraag.

Wil je wel need-based financial aid aanvragen? Onthoud dat je hiervoor een
aparte aanvraag moet indienen. Alleen ‘yes’  aanvinken op de Common App is
niet genoeg om in aanmerking te komen voor need-based financial aid. Kijk op
de website van de universiteit welke formulieren je moet indienen om in
aanmerking te komen voor need-based financial aid. Vaak vul je hiervoor het
CSS-profile in. Let ook op de deadlines voor het indienen van de aanvraag.
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5b. Questions - Academics

Universiteiten kunnen vragen welke major (studierichting) je wil volgen. Het kan
zijn dat je dit al weet, dan kun je dit invullen. Maar als je nog geen idee hebt kun
je ‘undeclared’ invullen. In het Amerikaanse liberal arts systeem heb je tijdens het
eerste jaar van je studie de mogelijkheid om uit te vinden in welke studierichting
je wil afstuderen. Daarnaast kun je je major aanvullen met keuzevakken of een
minor. Het is daarom geen probleem voor de universiteit als je nog geen keuze
hebt gemaakt en dit zal geen invloed hebben op je toelatingskansen. Ook als je
bij deze vraag wel al een keuze hebt ingevuld kun je later nog van major
veranderen.

5c. Questions - Activities

In deze sectie kan je gevraagd worden om nader in te gaan op de buitenschoolse
activiteiten die je eerder hebt opgegeven, of om aan te geven aan welke
activiteiten je zou willen deelnemen op deze Amerikaanse universiteit. Je kunt
meerdere activiteiten opgeven of het bij één activiteit houden. Ook deze sectie
heeft geen invloed op je toelatingskansen.

25



5d. Recommenders and FERPA

In deze sectie geef je je school toestemming om jouw schoolresultaten te delen
met universiteiten. Lees eerst de ‘Release authorization’ voordat je verder gaat.

Vervolgens geef je toestemming dat je school je schoolresultaten mag delen met
alle Amerikaanse universiteiten waarbij je je aanmeldt. Daarna kies je ervoor of je
wel of niet afstand doet van je recht om de aanbevelingsbrieven die je
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‘recommenders’ voor je schrijven in te zien voordat ze naar de universiteiten
worden gestuurd. We raden je aan inderdaad afstand te doen (‘waiven’) van je
recht om eerst de aanbevelingsbrieven te bekijken voordat ze worden
doorgestuurd naar de universiteit. Zo weet de universiteit dat de brieven zonder
inmenging van jou zijn geschreven door je ‘recommenders’ en dus betrouwbare
informatie bieden.

Nadat je je keuze hebt geselecteerd geef je aan dat je begrijpt wat deze waiver
inhoudt en dat deze waiver geldt voor alle universiteiten waarvoor je je aanmeldt.
Vervolgens vul je je naam in bij ‘Signature’ en klik je op de datum waarop je dit
formulier invult voordat je klikt op ‘Save and Close’.
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- invite recommenders

‘Recommenders’ zijn mensen die namens jou documenten en informatie naar de
universiteit sturen. Je dient in ieder geval een ‘counselor’ (decaan) en ‘teacher’
(docent) op te geven als ‘recommender’. De ‘counselor’ en ‘teacher’ kunnen niet
dezelfde persoon zijn en zij krijgen toegang tot verschillende formulieren. Het
verschilt per universiteit om hoeveel ‘recommenders’ er gevraagd wordt.
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Als je op ‘Invite Counselor’ klikt verschijnt het volgende scherm. Een decaan zal
door middel van het verstrekken van je cijferlijsten een breder beeld van jou als
leerling geven, terwijl een docent een meer specifieke aanbevelingsbrief voor je
zal schrijven over jou als persoon. Zorg dat alle gegevens correct zijn ingevuld en
klik dan op ‘Invite’.

Daarna kun je en docent uitnodigen als ‘recommender’. Zodra je een decaan of
docent hebt uitgenodigd als ‘recommender’ ontvangt deze persoon een email
van de Common App met daarin de instructies voor de aanbeveling. Docenten
kunnen ook weigeren een aanbeveling voor je te doen. Vraag daarom altijd
voordat je een docent uitnodigt via de Common App aan je docent of hij of zij het
goed vindt om voor jou een aanbeveling in te dienen.
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Als je een docent succesvol hebt uitgenodigd kun je per universiteit aangeven
van welke docent je voor deze universiteit zijn of haar aanbeveling wil gebruiken.

Zodra je docent een uitnodiging tot aanbeveling heeft ontvangen van de
Common App, kun je zelf in de Common App de voortgang in de gaten houden.
In het voorbeeld hieronder kun je bijvoorbeeld zien dat de docent nog niet
begonnen ‘Not Started’ is met de aanbeveling. Het is jouw verantwoordelijkheid
om te zorgen dat je docenten tijdig hun documenten inleveren. Je mag je docent
wel helpen met het uploaden van de documenten. Je kunt hen ook wijzen op de
informatie voor recommenders op de website van de common app.
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Naast een decaan en docenten kun je ook een ‘Adviser’ toevoegen aan je
aanmelding. Een adviser vult geen documenten in namens jou maar kan wel je
aanmelding inzien en je feedback geven. Wil je hulp en advies bij je aanmelding?
Dan kun je een van onze advisers aangeven bij dit onderdeel. Mail ons voor meer
informatie.

Ook kun je naast deze vereiste ‘recommenders’ bij sommige universiteiten nog
andere, optionele ‘recommenders’ opgeven. Hieronder zie je een lijstje van
voorbeelden van mensen in je omgeving die je als ‘recommender’ kunt opgeven.
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5e. Common App insturen

Als je alle benodigde informatie hebt ingevuld is het tijd om je Common
Application in te dienen. In het ‘My Colleges’ tabblad ga je naar Review and
Submit - Common App en kun je klikken op ‘Review and Submit’. Als er nog
informatie ontbreekt voor deze aanmelding, kun je deze nog niet beoordelen en
insturen.

© The US-UK Fulbright Commission

Nadat je op ‘Review and Submit’ hebt geklikt doorloop je drie stappen.

1. De Common App creëert een PDF versie van je aanmelding. Je kunt dit
PDF printen en vervolgens controleren. Nadat je je aanmelding hebt
ingediend kun je je aanmelding immers niet meer aanpassen. Zorg er
daarom voor dat er geen fouten in je aanmelding staan. Dit is het moment
om nog aanpassingen te maken.
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© The US-UK Fulbright Commission

2. Als je je aanmelding hebt gecontroleerd kun je het vakje aanvinken en op
‘continue’ klikken. Als de universiteit waar je je aanmeldt een application
fee vraagt, dan kun je deze met een creditcard betalen.

© The US-UK Fulbright Commission
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3. In de laatste sectie bevestig je dat je de aanmelding naar waarheid hebt
ingevuld en dat je begrijpt dat je je aanmelding niet kunt aanpassen na
het indienen. Als je zeker weet dat alles klopt klik je op ‘Submit’.

Als je hierna ook de Common App voor andere universiteiten indient, neemt de
website automatisch de eerder ingevulde informatie over. Je dient alleen nog de
vragen die specifiek voor deze universiteit gelden in te vullen.

Tot slot:

** Zorg ervoor dat je je aanmelding zorgvuldig hebt gecontroleerd voordat je
deze indient. Je kunt je aanmelding niet aanpassen nadat je deze hebt
ingediend.**

** Het is belangrijk dat je in de gaten houdt of de referenten de gevraagde
documenten al hebben geüpload. Zolang er nog documenten ontbreken is je
aanmelding niet compleet en wordt deze niet in behandeling genomen.
Informeer de personen waarvan je documenten nodig hebt zo vroeg
mogelijk, zodat zij deze voor de deadline kunnen uploaden.

** De Common Application invullen kost veel tijd. Wacht daarom niet tot het
laatste moment om dit te doen.**
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