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Betreft: Situatie studentenhuisvesting in Nederland 

 

 

Beste aankomende studenten en ouders/verzorgers, 

 

Allereerst willen wij alle examenkandidaten feliciteren met het behalen van jullie diploma. Voor 

de kandidaten die nog herkansingen moeten doen of in afwachting zijn van hun examenresultaten 

wensen wij jullie veel succes!  

 

Met deze brief willen wij jullie dringende aandacht vragen voor het volgende. Wij hebben via de 

mentoren kennis genomen van het feit dat een groot aantal van de aankomende studenten voor 

Nederland zich niet tijdig heeft ingeschreven voor huisvesting. Dit baart het Arubahuis en de men-

toren ernstige zorgen. Zoals bekend heeft het Arubahuis een informerende en adviserende rol als 

het gaat om studentenhuisvesting in Nederland. De student (en ouders) is zelf verantwoordelijk 

voor het vinden en voor het regelen van huisvesting in Nederland. Het Arubahuis en de mentoren 

zetten zich in om de aankomende studenten zo goed mogelijk te informeren en te adviseren. In 

zeer uitzonderlijke gevallen is er een mogelijkheid voor het Arubahuis om met beperkte bevoegd-

heid te bemiddelen met onderwijsinstellingen en woningcorporaties maar het Arubahuis kan geen 

woonruimte voor studenten regelen en/of garanderen.  

 

Ondanks het feit dat het Arubahuis en de mentoren gedurende het hele jaar veel investeren in de 

informatie en voorlichting over huisvesting in Nederland in o.a. de lokale media, online en via de 

decanen van de scholen zien wij nog steeds dat veel studenten de situatie in Nederland onderschat-

ten en niet op tijd actie ondernemen. Wij onderstrepen continu het belang om je tijdig te oriënteren 

en in te schrijven als het gaat om huisvesting in Nederland gezien de ernstige tekorten aan studen-

tenkamers in de verschillende regio’s. Op de pagina www.ea.aw/pages/studia-na-hulanda hebben 

we een heel hoofstuk met informatie over huisvesting ingericht waarbij het Arubahuis en de men-

toren uitgebreid informatie geven over de opties, regels en deadlines per regio. Ook heeft het Aru-

bahuis een webinar over huisvesting verzorgd in december 2020 met belangrijke informatie en tips 

die je op de genoemde pagina terug kunt kijken.  

 

Zonder een vaste verblijfplaats waar je jezelf officieel kunt inschrijven bij de gemeente kun je 

niets regelen in Nederland. Dit zorgt niet alleen voor een valse start voor jouw tijd in Nederland 

maar dit levert ook veel stress op voor jouw als student alsmede voor alle betrokkenen. Geen vaste 

verblijfplaats en inschrijfadres betekent geen BSN. Zonder BSN kun je geen bankrekening in Ne-

derland openen en kun je overige officiele zaken niet regelen voor de start van je studie en leven 

hier in Nederland. Kortom, je loopt dan helemaal vast.  

 

http://www.ea.aw/pages/studia-na-hulanda
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Dringend advies aan aankomende studenten uit Aruba 

Gelet op alle genoemde punten hierboven willen wij alle aankomende studenten voor Nederland 

dringend adviseren om je komst naar Nederland uit te stellen indien er geen perspectief is op een 

(studenten)kamer bij aankomst in Nederland en in het geval dat je geen vaste verblijfplaats hebt 

met mogelijkheid om je officieel in te schrijven bij de gemeente. Naar Nederland afreizen zonder 

een kamer of vaste verblijfplaats is een groot risico voor jezelf en zo ook voor alle betrokkenen. 

Indien je kansen op een kamer of vaste verblijfplaats dit jaar klein zijn kun je het komend jaar ne-

men om je mogelijke komst naar Nederland in 2022 beter voor te bereiden. Een goede voorberei-

ding is het halve werk. Hierdoor verhoog je jouw kansen voor een goede start in Nederland waar-

door je bij aankomst je volledig kunt focussen op de start van je nieuwe studie.  

 

Indien je nog vragen hebt kun je altijd de afdeling Onderwijszaken van het Arubahuis of een van 

de mentoren benaderen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

G.Y. (Glenn) Ling 

Directeur Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba 

 

 

c.c.   Directie Onderwijs Aruba 
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