
Webinar 4:

Studeren en budgetteren



Datum: 10 juli 2021 Tijd: 10:00 – 12:30 AM | AUA

Programma/onderwerpen:

• Introductie
• . 

• Mijn ervaring met geld 

• Mijn relatie met geld 

• Mijn inkomsten als student

✓
Studiefinanciering – Arubalening en DUO

• Mijn uitgaven als student en hoe maak ik een budget | begroting

• Mijn bankzaken

• Bespaartips voor studenten

Webinar “Studeren en budgetteren”



Bespaartips voor studenten

“tips & tricks”



Bespaartips voor studenten
• Kijk of je studieboeken (online) tweedehands of digitaal kunt vinden. Of 

leen ze in de bibliotheek of van ouderejaars;

• Ga sporten tegen een laag tarief bij een (studenten-)sportvereniging;

• Neem je eigen lunch mee van huis in plaats van een broodje te kopen in 

de kantine;

• Koken! in plaats van regelmatig eten bestellen of uiteten;

• Fietsen! in plaats van taxi, auto of openbaar vervoer (zonder OV);

• Vraag naar studentenkortingen bij bijv. de kapper, cafés en bioscoop;

• Kies voor goedkopere merken voor bijv. kleding en boodschappen;

• Bewaar de bon/factuur van een aankoop goed ivm garantie of in het geval 

dat je het product terug wilt brengen/sturen om je geld terug te krijgen;



Bespaartips voor studenten
• Koop kleding buiten het seizoen voor goede kortingen (bijv. koop jas in 

lente/zomer);

• Spaar alle plastic flessen waar statiegeld op wordt gerekend en breng ze 

terug naar de supermarkt voor “korting” op je boodschappen;

• Een goedkoper telefoonabonnement: kleinere bel- of internetbundel, sim-

only is voordeliger dan een abonnement met telefoon; 

• Zoek een bijbaantje om de extra’s zoals vakantie en uitgaan te betalen 
(advies: vanaf 2e jaar).

• Vraag de toeslagen/tegemoetkomingen aan waar je als Arubaanse 

student recht op hebt bijv. aanvullende beurs en huurtoeslag (zorgtoeslag 

uitsluitend als je een betaalde bijbaan of stage hebt en in de basisverzekering zit).

• Kijk of je kwijtschelding kunt aanvragen voor regionale belastingen (o.a. 

waterschapsbelasting, riool- en afvalheffing)



Bespaartips voor studenten
Handige websites en apps 
• www.nibud.nl/studeren - informatie over geldzaken voor studenten

• www.wijzeringeldzaken.nl/studeren - informatie over geldzaken en studeren

• www.kieskeurig.nl - prijs vergelijker, onafhankelijk informatie en reviews

• www.consumentenbond.nl - onafhankelijk advies en reviews

• www.surfspot.nl - not profit ICT-webwinkel met speciale onderwijskorting op 

software, clouddiensten en hardware exclusief voor studenten en medewerkers

• Stocard - “mobile wallet” app voor al je kortingskaarten / loyalty kaarten

• www.groupon.nl - online deals en kortingscodes 

• www.socialdeal.nl - online deals en kortingscodes

• www.marktplaats.nl - tweede handse boeken en artikelen

http://www.nibud.nl/studeren
http://www.wijzeringeldzaken.nl/studeren
http://www.kieskeurig.nl/
http://www.consumentenbond.nl/
http://www.surfspot.nl/
http://www.groupon.nl/
http://www.socialdeal.nl/
http://www.marktplaats.nl/


Masha danki!

www.ea.aw | @educationaruba | @onderwijszakenarubahuis


