
 
 
 
 
 

  

Data en deadlines voor programmajaar 2022-2023 
Bijgaande planning geldt voor de deadline van 5 september 2022 

 
Registratiedeadlines en testdata ACT en SAT testen  
 

Veel Amerikaanse universiteiten vragen aankomende studenten om één van de gestandaardiseerde 
toelatingstesten (SAT of ACT) te maken. Deze kun je op een beperkt aantal data in Nederland afleggen. 
Registreer je ruim op tijd om verzekerd te zijn van een plaats.  Bij het samenstellen van deze informatie waren 
testdata nog niet definitief. Dit overzicht is mogelijk niet meer actueel. Voor de meest actuele testdata 
raadpleeg je: https://global.act.org/content/global/en/products-and-services/the-act-non-us/registration.html 
(ACT) of https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/international (SAT). 
 
ACT registratie deadline 
17 juni 2022 
11 augustus 2022 
24 september  
12 november  

ACT testdatum  
15 of 16 juli 2022 
9 of 10 september 2022 
8 of 9 oktober 2022 
10 of 11 december 2022 

SAT registratie deadline 
29 juli 2022 
2 september 2022 
3 november 2022 

SAT testdatum  
27 augustus 2022 
1 oktober 2022 
3 december 2022 

 

Data Campus Scholarship Program  
 

 Datum  Onderdeel  

□ Juli/augustus  

 
Registratie Amerikaanse toelatingstesten (ACT of SAT)  
Omdat het aantal testdata beperkt is en plaatsen snel vol zitten vragen wij je om je al vóór je 
aanmelding in te schrijven. Lees voordat je je registreert alle instructies goed door op 
https://fulbright.nl/deadlines-en-aanmelden/ Daarna kies je zelf welke test je wilt maken en op 
welke datum je deze wilt afleggen. Zorg dat je de test zo vroeg mogelijk maakt. Lukt dit niet? 
Leg de test uiterlijk in oktober af. Zo hebben we je score op tijd binnen.   

□ Rond 22 
augustus 

 
Maak de Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 
De TOEFL maak je bij voorkeur twee weken voor de CSP-deadline. Lukt dit niet of wil je de 
TOEFL een tweede keer maken om je score te verbeteren? Dan maak je de test in september. 
Lees voordat je je registreert de instructies op https://fulbright.nl/deadlines-en-aanmelden/ 
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□ Maandag   
5 september 

 
Deadline aanmelding Campus Scholarship Program 
Zorg dat je complete aanmelding, inclusief de online aanmelding, cijferlijsten, copy of 
report, essay en motivatievragen, referentiebrieven en de vragenlijst voor ouders vóór, 
maar uiterlijk op deze datum door de Fulbright Commission is ontvangen. 
 

□ Donderdag  
8 september 

 
Selectiegesprekken  
De selectiegesprekken vinden plaats in de ochtend. Kandidaten die op basis van hun 
aanmelding worden uitgenodigd voor een gesprek ontvangen hiervoor een uitnodiging 
per e-mail. Ben je op deze datum verhinderd door bijvoorbeeld een toetsweek? Laat dit 
dan voor de deadline aan ons weten.  
  

□ Dinsdag 13 
september 

 
Oriëntatiebijeenkomst voor geselecteerde kandidaten 
Geselecteerde kandidaten ontvangen een uitnodiging voor een oriëntatiebijeenkomst 
voor kandidaten en ouder(s). Deze vindt plaats in de avond.  
 

□ Maandag 3 
oktober  

 
Deadline definitieve aanmelding 
Na de oriëntatiebijeenkomst beslis je of je definitief deel wilt nemen aan het Campus 
Scholarship Program. Dit is de deadline voor het indienen van de definitieve 
aanmeldingsformulieren en het betalen van de administratiekosten.  
 

□ 
 
Oktober – 
december   
 

Aanmelding Amerikaanse universiteiten voorbereiden 
Je werkt samen met de Fulbright Commission aan je aanmelding, de aanvraag van 
studiebeurzen, en het vinden van passende universiteiten. 

□ 
 
Februari - april  
 

Toelatingsberichten  
In deze maanden kun je toelatingsbeslissingen van je universiteit(en) verwachten. 

□ Half april 

 
Keuze 
Je maakt een definitieve keuze voor een universiteit. Deze moet je voor 1 mei aan de 
universiteit bevestigd hebben. Dit is de ‘national decision day’ in de VS.  
 

□ Half april 

 
Ouderavond 
Informatiebijeenkomst voor ouder(s) van CSP deelnemers met o.a. praktische informatie 
over verzekeringen, de visumaanvraag en het voorbereiden van je vertrek naar de VS.  
 

□ Half juni  

 
Pre-departure bijeenkomst  
Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op je studie in de VS organiseren we voor de 
deelnemers een verplichte pre-departure bijeenkomst. We vertellen je over de 
cultuurverschillen, afwijkende regels en wetten en hoe je om kunt gaan met uitdagingen. 
 

□ Juni - augustus 

 
Visumaanvraag 
Nadat je de aanvraagpapieren van je universiteit ontvangen hebt kun je in de 
zomermaanden je visum aanvragen. 
 

□ Augustus - 
september 

 
Vertrek naar de campus  
De meeste Amerikaanse universiteiten starten tussen half augustus en begin september 
met een oriëntatieweek voor internationale studenten.  


