
De uitvoering van het 
 beurzenprogramma is in handen 
  van de Netherland-America 
   Foundation en de Stichting Giving 
    Back. Leden van de Giving Back 
     Student Community krijgen 
       voorrang bij de toekenning 
        van beurzen.

Dekker-Padget Dutch2USA Internship Program

Wil je gaan stagelopen in de VS maar heb je onvoldoende geld om dit te
betalen? Dien dan een aanvraag in voor een beurs van het Dekker-Padget
Dutch2USA Internship Program.   

Jacob Gelt Dekker en John Padget zijn de
sponsoren van het naar hen genoemde
beurzenprogramma. Zij zijn vanaf de
oprichting nauw betrokken geweest bij de
stichting Giving Back, een organisatie die
ambitieuze scholieren en studenten met een
multiculturele achtergrond steunt in hun
persoonlijke en professionele ontwikkeling.
De sponsoren willen studenten uit minder
welvarende gezinnen de kans geven stage
te lopen in Amerika.            

Minimum-eisen voor deelname

   Je vindt zelf een stageplaats in de
V.S. die wordt goedgekeurd door je
opleiding, met of zonder toekenning
van studiepunten en die voldoet aan
de voorwaarden van de Amerikaanse
overheid.     

 
 Je staat als voltijds student

ingeschreven bij een Nederlandse
hogeschool of universiteit.  

 
 Je studieresultaten moeten

voldoende zijn om de stage te kunnen
ondernemen.  

  Je bent 18 jaar of ouder op de datum
waarop je je aanvraag indient. 

  Je bent op het moment van vertrek
ouderejaars student (de beurzen
worden niet aan eerste-jaarsstudenten
toegekend).   

 
 Je kennis van het Engels moet

voldoende zijn.  
 Je hebt zonder de beurs onvoldoende

fi nanciële middelen om je stage te
fi nancieren.  

Stagelopen in de
Verenigde Staten? 

Meer informatie op: 
dutch2usa

https://thenaf.org/dutch2usa-internship-program/
https://www.linkedin.com/company/the-netherland-america-foundation/
https://www.facebook.com/thenaf.org/
https://twitter.com/thenethamfound


Meer informatie op: 
dutch2usa

Beoordelingcriteria
Het aantal toe te kennen beurzen is beperkt, daarom is selectie
nodig. Deze bestaat uit een beoordeling van je aanvraag en een
selectiegesprek. Om te worden uitgenodigd voor een gesprek, moet
je aan de eerder genoemde eisen voldoen. Na het selectiegesprek
bepaalt de selectiecommissie of je een beurs krijgt toegekend. 
De commissie let op het volgende:    

 Motivatie om stage te lopen in de VS.
Samenhang vakgebied, inhoud stage en toekomstplannen.
Communicatieve vaardigheden, ambassadeurskwaliteiten en
leiderschapspotentieel.
Studieprestaties en extra-curriculaire activiteiten.
Of je de beurs nodig hebt. 

 


 


Hoogte van de beurs
De hoogte van de beurs wordt vastgesteld op grond van je
begroting van inkomsten en uitgaven. De beurs kan worden
gebruikt ter dekking van de kosten van de visumaanvraag, 
internationale reiskosten, levensonderhoud, ziektekosten- 
verzekering en eventuele andere kosten. 

Meer weten?
dutch2usa

Deadlines Programma
Je kunt tweemaal per jaar een aanvraag
 indienen. 

   Vertrek je tussen 1 augustus en 31
    december, dan moet je aanvraag niet
     later dan 1 mei binnen zijn. 

       Vertrek je tussen 31 december en 31 juli,  
       dan moet je aanvraag niet later dan 
        30 september zijn ontvangen. 

           EXTRA DEADLINE!
            Wil je stagelopen in het najaar 
             van 2021? Zorg dan dat je aanvraag 

15 juli binnen is! 

 

https://thenaf.org/dutch2usa-internship-program/
https://thenaf.org/dutch2usa-internship-program/
https://www.linkedin.com/company/the-netherland-america-foundation/
https://www.facebook.com/thenaf.org/
https://twitter.com/thenethamfound

