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Webinar 3: Holland-bound

Presentaties: Papiamento | Nederlands

Vragen via Q&A: Papiamento | Nederlands | Engels

Vragen zullen via Q&A en/of live na afloop worden beantwoord
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Reisticketkrediet

Reisticketkrediet no ta obligatorio. E 

studiante tin e opcion pa scoge si e kier 

biaha hunto cu e grupo grandi di studiante 

of e mes kier boek su ticket pa Hulanda.

E fechanan di biahe pa aña 2021 ta:

1, 2 y 4 di augustus 2021

Discovery Travel ta suministra e 

studiantenan tur informacion tocante 

entrega di nan E-ticket.



Dia 1 di augustus 2021 ta biaha studiantenan 

cu ta bay studia na:

• Maastricht, Eindhoven, Venlo, Amsterdam, 

Diemen, Haarlem, Almere, Delft en Utrecht.

Reisticketkrediet



Dia 2 di augustus 2021 ta biaha studiantenan 

cu ta bay studia na:

• Arnhem

• Nijmegen

• Tilburg

• Breda

• Den Bosch

• Groningen

• Leeuwarden

• Wageningen

Reisticketkrediet



Dia 4 di augustus 2021 ta biaha studiantenan 

cu ta bay studia na:

• Rotterdam

• Vlissingen

• Zwolle

• Enschede

• Deventer

• Leiden

• Den Haag

Reisticketkrediet



Booking reisticket ta tuma luga:

20 – 27 juli 2021 via Discovery Travel na 

Renaissance Marketplace.

Mester entrega via e-mail:

• Copia di paspoort

• Copia di Verklaring tot Toekenning

• E-mail: info@discoveryaruba.com

Reisticketkrediet



Censo



Registro Civil y Censo ta informa

Hoofdkantoor Censo

Schoolstraat 2, Oranjestad, Aruba 

Encuentro Informativo



Prome cu bo por bai studia afor, mester regla diferente asunto e.o:

• Bo mester kita bo nomber (schrijf uit) for di e Registro di   

Populacion (bevolkingsregister) di Aruba; 

• Esaki ta conta pa TUR studiante cu ta bay biba afo, tambe pa 

esnan cu ta bai studia na Merca y den region.

Informacion pa studiantenan di Aruba 

cu ta bai biba afor.  



Ley di e Registro di Populacion (Bevolkingsregister)

di Aruba 

E registro di populacion di Aruba ta contene datos di tur 

residentenan di Aruba.

Pa un persona por keda registra como residente di Aruba, e 

persona mester biba realmente akinan. Tur otro persona cu 

NO ta biba akinan pa un of otro motibo (entre otro pa 

estudio), MESTER kita nan nomber (schrijf uit).

Si un persona no haci esaki e lo wordo kita automaticamente!!



Importante!

• Ora di schrijf uit trese bo paspoort mas un copia;

• Si bo ta bai studia na Hulanda, indica na Censo na cua

municipio (gemeente) bo ta bai BIBA (schrijf in) y NO unda

bo ta bai studia;

• Si bo mester pasa rijbewijs ainda bo no por schrijf uit prome

cu bo ricibi bo rijbewijs.

• Si bo no a nace na Aruba, corda aplica na tempo pa un acta

di nacimento for di e pais cu bo a nace. Si ta necesario laga

traduci y legalisa of apostille esaki!!



Bo mester inscribi bo mes (schrijf in) na e municipio (gemeente) na unda

bo ta bai BIBA na Hulanda (esaki mester wordo haci dentro di 5 dia di 

trabou).  

Studiantenan cu ta bai studia na Hulanda.

Si bo dicidi pa inscribi bo mes na un otro municipio cu esun cu bo a indica na

Censo, esaki por trece cun’e cu e inscripcion na Hulanda por tarda, cu 

consecuencia cu bo lo por haya bo number di servicio civil (BSN) mas laat!!



Documentonan necesario na momento cu bo ta bai

inscribi bo mes den Gemeentelijke Basisadministratie

(GBA) na un municipio (gemeente).

• Paspoort valido (pa nan por establece bo identidad);

• Comprobante di mudansa (uitschrijvingsbewijs) ricibi for di Censo Aruba;

• Comprobante di e direccion na Hulanda (copia di e contracto di huur of un 

carta firma y un copia di e cedula di e miembro di famia cu ta declara cu por 

lo pronto bo por biba serca d’je).



Ta recomendabel pa bo verifica adelanta ariba e website di e 

municipio, cua documentonan e municipio ey ta pidi exactamente

pa e inscripcion den GBA. 

Inscripcion den Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).



Tur studiante cu ta biahando pa Hulanda lo ricibi un email

for di e oficina di Registro Civil y Censo.

Den e mail ta wordo indica e fecha y ora exacto pa e studiante bin schrijf

uit y bin busca su acta di nacemento.

Peticion na studiantenan: keda pendiente y atento pa e email aki!!



26-7-2021

Hoofdkantoor Censo
Schoolstraat 2, Oranjestad, Aruba 

Punto di contacto na Aruba

Si bo haya un problema cu bo inscripcion na Hulanda entre otro pa 

falta di documento por email e departamento di Censo na

info@censo.aw



AZV



Uitschrijving studenten

8 juli 2021



ORA DI SALIDA

• Cancela (schrijf uit) prome for di Censo.

• AZV ta cancela bo inscripcion (desde e fecha di salida) a base 
di e datonan ricibi di Departmento di Enseñansa.

• Si bo no ta bay cu e grupo di bursalen por manda bo ticket y 
paspoort pa klantenservice@uoazv.aw pa nos schrijf bo uit
te cu e dia bo ta bula.

• Den e AZV app (digiZorgpas) por wak te                             
ki dia bo ta segura y bo gastonan medico ta
wordo paga door di AZV.

mailto:klantenservice@uoazv.aw


ORA DI REGRESO

• Ora bo regresa Aruba, lo bo mester pasa Censo pa inscribi
bek. (No lubida di cancela bo inscripcion na e pais unda bo a 
studia)

• Tambe na AZV bo mester wordo inscribi di nobo. (Haci esaki
mas lihe cu ta posibel despues di bo inscripcion na Censo).

• E polisa/inscripcion cu bo tabatin prome cu bo
a bay for di Aruba no ta valido mas.



ORA NO TA BAY MAS

• Den caso cu bo a cancela na Censo (schrijf uit) y bo plannan
di estudio den exterior a cambia pa cualkier motibo, percura
pa bo inscribi bek na Censo y AZV.



Danki pa bo atencion!



Discovery Travel | KLM



Onderwijszaken

Arubahuis



Onderwijszaken Arubahuis

1. Huidige situatie Covid-19 in Nederland

2. Aankomst in Nederland

3. Opvang 2021

4. Benodigde documenten per instantie

5. Online activiteiten #StudiaNaHulanda



Onderwijszaken Arubahuis

Let op !! 

1. Neem contact / hou contact met je mentor!

2. Lees je mails en berichten en neem goed kennis van de inhoud! 

3. Reageer op je mails en berichten! 

4. Begrijp je een mail of bericht niet? Vraag advies aan je mentor of 

benader de instantie met je vragen. 

5. Hou de deadlines van de verschillende instanties goed in de gaten 

en onderneem actie! 

6. Volg informatie en advies op van je mentor en officiële instanties! 

Wij staan klaar om je te helpen maar uiteindelijk moet jij het zelf 

(kunnen) doen! 



Huidige situatie en

ontwikkelingen ivm

Covid-19



Huidige situatie in Nederland

Algemene maatregelen:

• 1,5 meter afstand blijft van toepassing

• Mondkapje in situaties / ruimten waar 1,5 meter niet mogelijk is 

en waar het nog verplicht wordt gesteld

• Blijf thuis bij klachten

Aandachtspunten Hoger Onderwijs:

• Neem goed kennis van de regels / aanpak en van de mails van je 

toekomstige hogeschool | universiteit en opleiding

• Mogelijk nog combinatie online en fysieke onderwijsactiviteiten

• Introductie activiteiten dit jaar mogelijk aangepast / deels online

• Prioriteit aan fysieke onderwijsactiviteiten voor eerste jaars studenten, 

tentamens, practica en begeleiding van kwetsbare studenten



Huidige situatie in Nederland

Aandachtspunten:

• Komst naar Nederland blijft een eigen overweging / beslissing in 

samenspraak met je ouders/verzorgers

• Een goede voorbereiding is heel belangrijk!

• Ben je nog onzeker, heb je twijfels? Heb je vóór vertrek nog geen

zekerheid van huisvesting bij aankomst in Nederland? Dringend

advies om je reis naar Nederland dit jaar uit te stellen!

Advies en aanpak Arubahuis

• Mogelijkheid om te vaccineren voor vertrek naar Nederland 

• Inzet sneltests tijdens opvang waar nodig



Huidige situatie in Nederland

Belangrijke informatiebronnen:

• Rijksoverheid:                     

https://www.rijksoverheid.nl/coronavirus

• Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): 

https://www.rivm.nl/

• Schiphol:                 

https://www.schiphol.nl/nl/pagina/coronavirus-en-schiphol-

meest-gestelde-vragen/

• De website van je onderwijsinstelling

https://www.rijksoverheid.nl/coronavirus
https://www.rivm.nl/
https://www.schiphol.nl/nl/pagina/coronavirus-en-schiphol-meest-gestelde-vragen/


Aankomst in Nederland



Aankomst in Nederland

1. Aankomst 2021
• Maandag 2 augustus 2021

• Dinsdag 3 augustus 2021

• Donderdag 5 augustus 2021

2. Ontvangst op Schiphol
• Aanwezigheid Arubahuis, mentoren en student-assistenten

3. Busvervoer naar studiesteden
• Per regio / studiestad

• Anderhalve meter norm / mondkapje



Aankomst in Nederland

4. Hotelverblijf eerste nacht 
• Bekostigd door overheid voor studenten op de vluchten 

• Informatie over hotel door mentor

• Kennismaking met mentor en studentenassistenten | opvangleden

5. Uitchecken hotel volgende dag
• Naar eigen kamer of verblijfadres

• Mogelijke verlenging verblijf hotel op eigen kosten 

6. Start opvangweek



Aankomst in Nederland

Aandachtspunten aankomst 2021
• Aangepaste opzet voor ontvangst op Schiphol ivm 

voorzorgsmaatregelen

• Gezondheid en veiligheid van iedereen staat voorop

• Mogelijke quarantaine periode na aankomst in geval van klachten

• Aanwezigheid familie, vrienden en kennissen op Schiphol

• Alle vragen en verzoeken in overleg met mentor

• Huisvesting



Aankomst in Nederland

Aandachtspunten aankomst 2021
Een belangrijke voorwaarde die wij dit jaar moeten stellen is dat alle aankomende 

studenten bij aankomst in Nederland over huisvesting moeten beschikken. 

De voorwaarden omtrent huisvesting zijn: 

• De student beschikt bij aankomst in NL over een getekend huurcontract voor een 

kamer/woning

• De student beschikt indien hij nog geen kamer/woning heeft kunnen vinden over 

een vaste inschrijf- en verblijfadres met een bijbehorende ondertekende 

toestemmingsbrief 



Opvang 2021



Opvang 2021

Uitgangspunten:

• Opvangprogramma met meest essentiële onderdelen

• Minimaliseren reizen met grote groepen met openbaar vervoer

• Minimaliseren aantal groepsbijeenkomsten binnen 

• Waar mogelijk bepaalde sociale | culturele activiteiten door laten gaan

Algemene richtlijnen / maatregelen:

• Opvangprogramma is minimaal 3 dagen

• Anderhalve meter norm

• Mondkapje in het openbaar vervoer en waar vereist



Opvang 2021

Op basis van de uitgangspunten is de volgende prioritering voor het 

programma aangebracht: 

1. Inschrijven bij gemeente

2. Bankrekening openen 

3. Studiegerelateerde zaken

Onderwijsinstelling | DUO | DigiD | Studielink | OV-chipkaart

4. Tijd voor regelwerk inzake je kamer en inrichting

5. Informatiebijeenkomsten | informatieboekjes | informatiefilmpjes 

6. Sociale en culturele activiteiten indien toegestaan / mogelijk



Opvang 2021

Inschrijven bij gemeente
Fysieke afspraak of documenten aanleveren via mentor/op afstand

Bankrekening openen 
Informatie via mentor | vanaf dit jaar BSN vereist! 

Studie en studiegerelateerde zaken

Onderwijsinstelling 
• aanleveren van ontbrekende (originele) documenten

• Invullen en ondertekenen van betalingsopdracht collegegeld

• Rondleiding door instelling (indien mogelijk)

DUO
• Aanleveren ontbrekende documenten en controle documenten op afstand 

Informatie en voorlichting
Over o.a. openbaar vervoer, verzekering/gezondheidszorg, inschrijving huisarts en apotheek, financiële 

zaken incl. belastingen, toeslagen, boodschappen doen, vrije tijd. 



Opvang 2021

Inschrijving bij de gemeente in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP):

• Paspoort (voor het vaststellen van je identiteit);

• Bewijs van uitschrijving (ontvangen van de Censo op Aruba);

• Bewijs van adres in Nederland, bijvoorbeeld 
• een kopie van het huurcontract of 

• een brief met ondertekening en kopie identiteitsbewijs van een familielid dat je daar 

voorlopig mag inwonen;

Optioneel:

• Afschrift geboorteakte 
• Sommige gemeenten vragen om een geboorteakte. Raadpleeg van te voren bij de 

gemeente (of via mentor) of een geboorteakte wordt gevraagd bij inschrijving. 

• Let op; als je niet op Aruba bent geboren dan moet je tijdig de (buitenlandse) 

geboorteakte aanvragen en zo nodig laten vertalen en legaliseren of van een 

apostille (legalisatie) stempel te voorzien.

• Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) is niet nodig! 

Bron: Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)



Opvang 2021

DUO | Onderwijsinstelling:

• Gewaarmerkte kopie diploma 

en cijferlijst

• Alle brieven/correspondentie 

van DUO en van je 

onderwijsinstelling 

meenemen!



Opvang 2021

Bijzondere groepen:

1. Minderjarige studenten

2. Studenten met kinderen/gezin

3. Studenten met een medische indicatie

4. Studenten die buiten studiestad gaan wonen (studiestad vs. woonstad)

5. Studenten die van studiestad/onderwijsinstelling zijn gewijzigd

6. Freemovers – studenten zonder Arubalening (MBO/HBO/WO)
• Deadline voor aanmelding opvang: 1 juli 2020

7. Studenten die eerder aankomen

8. Studenten die later aankomen  









Q&A met onderwijsinstellingen
Erasmus Universiteit

Universiteit Utrecht

Universiteit Leiden



[www.ea.aw] 

Studia na Hulanda
Studiefinanciering

Studiekeuze

Aanmelden voor een studie

Huisvesting

Verzekering

Uitschrijving Aruba

Inschrijving in Nederland

Overige informatiebronnen

Opvang en begeleiding

Contactinformatie mentoren

Nieuws

FAQ 2021

Online information events



26-7-2021

Onderwijszaken Arubahuis:

Telefon

(+31) 070-3566230

Email 

info@arubahuis.nl

studianahulanda@ea.aw

Website 

www.arubahuis.nl

www.ea.aw/pages/studia-na-hulanda 

Facebook

facebook.com/onderwijszakenarubahuis

Instagram

instagram.com/onderwijszakenarubahuis



Pregunta?
www.ea.aw



Masha danki
www.ea.aw


