
Studeren op campus
Het Fulbright Center, het 
nationale kenniscentrum 
voor studie en stage in de 
Verenigde Staten, 
organiseert in 2006 voor 
de eerste keer een 
intensief zomer-
programma in Amerika. 
Doel van dit programma is 
om Europese jongeren 
kennis te laten maken met 
het studeren op een 
Amerikaanse universiteits-
campus. Het programma is bedoeld voor leerlingen 
in de eindexamenklas van HAVO en VWO, voor 
leerlingen van MBO’s en voor studenten aan 
hogescholen en universiteiten in het eerste jaar van 
hun studie. De kosten van reis en verblijf en van alle 
activiteiten worden gedragen door het 
Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij 
de toelating tot dit programma zal de voorkeur 
worden gegeven aan kandidaten die niet eerder in 
Amerika zijn geweest en over weinig mogelijkheden 
beschikking om de hoge kosten van studie in 
Amerika te betalen.

Wat biedt het programma?
Het programma biedt de deelnemers de kans om 
kennis te maken met de Amerikaanse cultuur en 
samenleving en een aantal vaardigheden te 
ontwikkelen, zoals Engelse spreek- en 
schrijfvaardigheid en presentatie-vaardigheden. 
Daarnaast biedt elke gastuniversiteit de keuze uit 
verschillende cursussen (management, leiding geven 
e.d.). Bedrijven en non-profit instellingen in de 
omgeving zullen korte stages aanbieden. Sprekers 
met verschillende achtergronden (etnisch, religieus, 
cultureel) zullen in lezingen en presentaties ingaan 
op allerlei aspecten van de Amerikaanse 
samenleving en het Amerikaanse bedrijfsleven. In de 
weekeinden zijn bezoeken gepland aan steden en 
bezienswaardigheden. Deelnemers die het 
programma succesvol afronden, krijgen een 
deelnamecertificaat van de gastuniversiteit.

Begeleiding
Gedurende dit programma krijgt iedere deelnemer 
een mentor toegewezen. Deze wordt gekozen uit 

ouderejaars studenten 
met internationale 
ervaring.

Data van het 
programma
Het programma begint 
op vrijdag 7 juli 
2006 en  duurt tot 
het weekeinde van 
19 / 20 augustus 
2006. Vlak voor het 
vertrek houdt het 
Fulbright Center een 

oriëntatiebijeenkomst voor de geselecteerde 
deelnemers. In de herfst vindt nog een bijeen-
komst plaats.

Welke universiteiten bieden het 
programma aan?
Op dit moment is nog niet bekend welke 
universiteiten aan het programma zullen 
deelnemen. Zeker is dat de opvang, de 
accommodatie en de faciliteiten van uitstekend 
niveau zullen zijn en de kwaliteit van het onderwijs 
en de stages prima zullen zijn. Bovendien zal bij de 
keuze van de gastuniversiteiten worden gelet op 
ervaring met het ontvangen en begeleiden van 
buitenlandse studenten, en op de aanwezigheid van 
voorzieningen om de deelnemers hun geloof te 
laten praktiseren; op adequate huisvesting, die 
overigens altijd op de campus zal zijn en op 
voldoende mogelijkheden voor sport en 
ontspanning.

Kennis van het Engels
Om voor deelname aan dit programma in 
aanmerking te komen, is het noodzakelijk een 
redelijk niveau van kennis van het Engels te 
hebben. Omdat de deelnemers uit verschillende 
Europese landen komen,  inclusief het Verenigd 
Koninkrijk, kunnen er flinke verschillen in de 
Engelse taalbeheersing zijn. Daarom worden twee 
programma’s aangeboden. Eén programma staat 
open voor scholieren en studenten die de Engelse 
taal goed beheersen; het andere programma staat 
open voor deelnemers die het Engels nog niet zo 
goed beheersen. Het Fulbright Center bepaalt door 
middel van het toetsen van het geschreven Engels 

Wil je deze zomer zonder kosten zes weken doorbrengen op een 
Amerikaanse universiteit  - dan is dit je kans !



en een selectiegesprek welk niveau kandidaten 
hebben.

Waar komen de deelnemers vandaan?
De deelnemers komen uit Denemarken, Frankrijk, 
Duitsland, Spanje, Verenigd Koninkrijk en 
Nederland. Er zullen ongeveer 40 studenten uit 
deze zes landen samen kunnen deelnemen. Er zijn 8 
plaatsen beschikbaar voor deelnemers uit 
Nederland. 

Wat wordt er na afloop van je verwacht?
Na terugkeer wordt er van je verwacht dat je je 
actief inzet voor het programma, dat ook de 
volgende jaren zal worden aangeboden. Dit kan 
betekenen dat het Fulbright Center je vraagt om 
aan belangstellenden over je ervaringen te vertellen 
of mee te helpen bij het werven van geschikte 
kandidaten. 

Voor wie is het programma bedoeld?
Het Fulbright Center bevordert het wederzijds 
begrip tussen Nederlanders en Amerikanen. Het 
belangrijkste middel daartoe is het mogelijk maken 
van studie en stage van Nederlanders in Amerika 
en van Amerikanen in Nederland. Naast het geven 
van voorlichting over de mogelijkheden, heeft het 
Fulbright Center ook beurzen beschikbaar, die 
kunnen oplopen tot bedragen van $ 40.000. Dit 
intensieve zomerprogramma past in de beleid van 
het Fulbright Center om te stimuleren dat jonge 
mensen die gewoonlijk minder kansrijk zijn bij het 
vinden van toelating tot Amerikaanse universiteiten 
en daarbij veel obstakels ondervinden, een steun in 
de rug krijgen. Daarbij richt het Fulbright Center 
zich vooral op maatschappelijk betrokken en 
actieve jongeren. De eisen die aan de deelnemers 
worden gesteld zijn daarom de volgende:
• Je hebt een open en leergierige houding
• Je bent maatschappelijk betrokken blijkend uit 

feitelijke activiteit
• Je bezit eigenschappen waardoor je leiding kunt 

geven
• Je hebt goede studieresultaten behaald 
• Je bent tussen de 17 en 23 jaar oud
• Je haalt in 2006 je HAVO- of VWO-diploma óf 

je doet een MBO-opleiding óf je haalt in het 
studiejaar 2005-2006 voldoende studiepunten 
om door te gaan met het 2e studiejaar aan 
hogeschool of universiteit

• Je hebt een redelijke kennis van de Engelse taal 
in woord en geschrift

• Je hebt weinig of geen studie-  of reiservaring in 
het buitenland

Maatschappelijke betrokkenheid kan bijvoorbeeld 
blijken uit het bestuurslidmaatschap van een 
organisatie met een ideële doelstelling; uit het actief 
inzetten voor het realiseren van verbeteringen in 
de sociale omgeving; uit politiek actief zijn; uit actief 
lidmaatschap van een kerkelijke organisatie. Let op: 
bij de keuze van kandidaten door het Fulbright 
Center spelen voorkeuren gebaseerd op politieke 
voorkeur, ras, geslacht of godsdienst geen enkele 
rol!

Kosten
Het Fulbright Center organiseert dit programma 
met financiële steun van het Amerikaanse 
Ministerie van Buitenlandse Zaken (‘Department of 
State’). Afgezien van wat zakgeld en enige reiskosten 
in Nederland, zijn er voor de deelnemers geen 
kosten verbonden aan deelname.

Selectiegesprek
Op vrijdag 28 april vinden de selectiegesprekken 
plaats. Hou deze datum vrij in je agenda! Je 
ontvangt binnen enkele dagen na de deadline van 
indiening voor aanmelding (vrijdag 21 april) bericht 
of je voor een selectiegesprek bent uitgenodigd.

Meer weten?
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten 
over dit programma? Maak dan een afspraak met de 
programmacoördinator, Nuray Dogan. Als je wilt, 
mogen je ouders meekomen naar dit gesprek, dat 
op het kantoor van het Fulbright Center zal 
plaatsvinden.  Nuray’s doorkiesnummer is 
020-5315937.  Als zij afwezig is, kun je met de 
receptioniste bellen, 020-5315930. 

Hoe meld je je aan?
Dien het aanmeldingsformulier in niet later 
dan vrijdag 21 april 2006 om 17.00 
uur bij het Fulbright Center te Amsterdam. 
Formulier en toelichting vind je bijgaand of is 
te downloaden op www.fulbright.nl. Je kunt 
ook een email sturen naar info@fulbright.nl. 
Vermeld in je email je naam en ‘toezending 
summer program application form’. Je ontvangt 
de informatie dan per email.

Vragen? Neem contact met Nuray Dogan, 
n.dogan@fulbright.nl.

Fulbright Center
Postbus 17374

1001 JJ Amsterdam
020-5315930
Bezoekadres:  

Herengracht 472 (tram 1, 2, 5, 16, 24, 25)


