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Miami Beach summer culture – bruisend 

en levendig stadsleven. Miami is een 

bruisende en levendige stad, een geweldige 

plek om nieuwe mensen te ontmoeten en je 

kennis van de Engelse taal te verbeteren.  De 

school ligt middenin het hart van het Art Deco 

District, dichtbij het strand. In je vrije tijd 

kan je ontspannen op parelwitte stranden en 

zwemmen in de azuurblauwe zee. Miami 

heeft tevens een geweldig nachtleven met 

diverse bars en clubs. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden om lekker te shoppen. 

Kortom, Miami heeft voor ieder wat wils! Naast het volgen van je Engelse Taalcursus kan 

je deelnemen aan diverse activiteiten die aangeboden worden door de school.  

 

 

De twee Talencursussen die we aanbieden in Miami verschillen in het aantal uren. Je kan 

kiezen voor Engelse lessen van 15 of 20 uur per week. Deelnemen kan vanaf een week tot 

een jaar. Voordat je start met je program-

ma zal je Engelse taalvaardigheid worden 

getest en aan de hand daarvan zal je 

geplaatst worden in een groep met studen-

ten die hetzelfde niveau Engels hebben. De 

groepen zijn relatief klein en je wordt 

geplaasts bij leeftijdsgenoten. Aan de hand 

van hoogstaande speciaal ontwikkelde 

boeken doorloop je je lessen. Daarnaast zal 

een persoonlijke begeleider je helpen met 

het ontwikkelen en uitvoeren van je studieplan.  

www.stage-usa.nl 

Engelse Taalcursus Miami 
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Je kunt kiezen uit studentenkamers in een    

hostel, Studio’s/appartementen of Homestays. 

De kosten voor je huisvesting zullen ongeveer 

tussen de $190 en de $550 per week liggen. De 

niet te restitueren plaatsingskosten zijn verplicht 

voor iedere student die accommodatie via      

Stage-USA wil boeken.  

 

Stage-USA kan je helpen met het regelen van je transfer van en naar de luchthaven in  

Miami. Dit kost ongeveer $125. Neem contact met ons op voor meer informatie.  

 

Je kunt op verschillende soorten visa naar de USA gaan. Dit kan op een Student Visa 

(F1), of op een ESTA visum (standaard toeristenvisum B1/B2). Deze hang af van je  

situatie. Houd er rekening mee dat de aanvraag van je visum een maand in beslag neemt.  

Als je op een F1 visum gaat zal je via een bankafschrift moeten bewijzen dat je minimaal  

$700 per week beschikbaar hebt tijdens je verblijf. De portokosten voor je Visumdocumen-

ten bedragen 65$. Neem voor meer informatie contact met ons op.   

 

 

Stage-USA kan je helpen met het boeken van je vlucht, je vliegveld transfer en de 

verzekering voor de tijd dat je in het buitenland zit om een Engelse taalcursus te volgen. 

Neem contact met ons op voor meer informatie via:  

info@stage-usa.nl  

+31 (0)20 68 23 026 

www.stage-usa.nl 

Huisvesting 

Luchthaven Transfer 

Visa Voorwaarden 

Overig 
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