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Hoe is het hoger onderwijs in de VS 
georganiseerd?

• Circa 1200 instellingen:
– Groot vs. klein
– Stad vs. platteland
– Staat vs. prive

• Andere manier toezicht 
houden:
- Kwaliteitsverschillen
- Eigen toelatingsbeleid
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Hoe kies ik een Amerikaanse universiteit?

Begin vroeg: de 
deadlines zijn rond 1 

januari, het is veel 
werk, en je hebt vaak 

hulp van anderen 
nodig

Vaktijd-
schriften

Studie
program-

ma’s

Praten met 
docenten in 
Nederland

Ranking 
lists

Schrijf je bij meerdere 
instellingen in (5-7)!



Fulbright beurzenprogramma
Idee: Senator J. William Fulbright

Doel: het bevorderen van 
wederzijds begrip

Middel: het verstrekken van 
informatie en van beurzen voor 
studie, onderzoek en onderwijs

Het Fulbright Center ontvangt 
subsidies en werft fondsen. 



Voorwaarden

• Nederlandse nationaliteit (heb je een andere nationaliteit, 
dan vraag je in dat land aan)

• Tenminste een Bachelor diploma vóór vertrek

• In de V.S. gaan studeren op graduate niveau (geen hele PhD)

• Eén jaar of langer in de VS studeren (beurs geldt 1 jaar)

• Terugkeerverplichting/2-year home requirement

• Terugkeerverplichting gaat in na afloop studieprogramma



• Prima studieresultaten
• Brede ontwikkeling bijv. aantoonbaar door 
extra-curriculaire activiteiten

• Duidelijke en overtuigende motivatie
• Communicatieve vaardigheden
• Open houding, ‘ambassadorial qualities’

• Eerste selectie op papier door commissie
• Tweede selectie d.m.v. selectiegesprek
• Derde selectie: toelating tot prima universiteit, 
goedkeuring FSB, visum

Beoordelingscriteria



Deadlines en Bedragen 2018-19
Deadline 25 januari 2018
Gesprekken:  6, 7, en 8 maart 2018
Uitslag eind maart 2018

Basis beursbedrag is $ 25.000 
Bedrijfsbeurzen: evt. bedrag kan
dan hoger zijn
Incl. ziektekostenverzekering, 
officiële uitreiking, visum-kosten
en begeleiding in de VS



Engelstalige aanmelding geheel online, bestaat uit:

•Contactgegevens
•Gegevens opleiding(en)
•Cijfers van opleidingen
•Keuze van universiteiten/programma’s
•Essay / motivatie
•Scores van testen als TOEFL, GRE, indien 
bekend/noodzakelijk
•Curriculum Vitae
•Gegevens referenten: 3 referenten dienen referentie 
online in. 
•Kopie paspoort en handtekeningenformulier

Fulbright-beursaanvraag 



Meer informatie op www.fulbright.nl !

Welcome



Vragen ?


