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Arubalening NL| DUO|Arubahuis



Datum: 30 Juni, 2021 Tijd: 2:00 – 3:30 PM | AUA

Programma | onderwerpen:

#ArubaleningNL
Documenten en deadlines | Startpakket | Reisticketkrediet | 

Verzekeringskrediet | Overeenkomst en verklaring

#StudiefinancieringDUO

#OnderwijszakenArubahuis
Begeleiding Arubahuis en mentoren | Huisvesting | 

Online information events 2021

Webinar 1 #StudiaNaHulanda
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James van der Linde

Mentoren Arubahuis
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en medewerkers

Mirjam Walsma

Susan Castelijns

Monique Hoogerwerf



Presentaties: Papiamento | Nederlands

Vragen via Q&A: PAP / EN / NL (DUO)  

Aandachtspunten:

Onderwerp en instantie vermelden in je vraag

Geen persoonlijke vragen



Onderwijszaken

Arubahuis



Onderwijszaken Arubahuis

1. Begeleiding door Arubahuis en mentoren in Nederland

2. Huisvesting

3. Online information events 2021 #StudiaNaHulanda



Begeleiding

Arubahuis en mentoren



Onderwijszaken Arubahuis

1. Voorlichting, begeleiding en 

advies aan aankomende 

studenten uit Aruba

2. Organisatie opvangweek

• Aankomst in augustus

3. Begeleiding in Nederland

• Begeleiding 1e jaars 

studenten door mentor 
(studenten Arubalening)

• Ondersteuning oudere jaars 

door afdeling Onderwijszaken 

Onderwijszaken Arubahuis
Medewerkers afdeling Onderwijszaken 

Mentoren Arubahuis

Plaatselijke opvangcommissies (POC’s)



Mentoren Arubahuis

Begeleiding door mentoren

• Intake en begeleiding vóór aankomst 

in Nederland

• Begeleiding gedurende opvangweek

• Eerste aanspreekpunt voor         

1e jaars studenten Arubalening

• Monitor studieresultaten, persoonlijk 

welbevinden

• Noodgevallen

• Informatie en advies

Contactgegevens en meer informatie: 

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

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


Plaatselijke Opvangcommissies (POC)



Onderwijszaken Arubahuis

Aandachtspunten:

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

2. Reageer op je mails en berichten! 

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

benader de instantie met je vragen. 

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

en onderneem actie! 

5. Volg informatie en advies op van officiële instanties! 

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

(kunnen) doen! 



Huisvesting



 Officieel woonadres in Nederland

 Zorgt voor rust en een goede start van je studiejaar en 

studententijd in Nederland! 

 Geen woonruimte en officieel woonadres betekent:

 geen inschrijving bij gemeente

 geen BSN-nummer om je zaken in Nederland te kunnen regelen, 

o.a. openen van een bankrekening

 geen OV-kaart (reisproduct)

 Veel stress!!

 Eigen verantwoordelijk van (aankomende) student!

 Informerende en adviserende rol Arubahuis

Het belang van huisvesting



Rol van het Arubahuis en mentoren

Wat wel  = Wat niet  ≠

 Informatie en advies over 

huisvesting in Nederland

 Voorlichting over 

huisvesting

 Verwijzen naar mogelijke

aanbieders

 Bijzondere afspraken voor

Amsterdam/Diemen, Delft 

en Breda*

 Zoeken of regelen van 

een kamer voor student

 Een kamer garanderen

 Kamer bezichtigen

namens student

 Niet verantwoordelijk

voor service of 

voorwaarden van 

aanbieders



1. Studentenwoning via woningcorporatie

2. Studentenwoning via jouw onderwijsinstelling

3. Woonruimte via makelaar of bemiddelingsbureau

4. Woonruimte via particuliere aanbieder

5. Woonruimte bij familie, vrienden of kennissen

Meer informatie over alle aandachtspunten per optie? 

→ Check out het webinar van het Arubahuis en DUWO over huisvesting (dec 2020) 

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

Wat zijn de opties? 

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






Brief Arubahuis, 29 juni 2021 

Dringend advies Arubahuis

“...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 

nemen om je mogelijke komst naar Nederland in 2022 beter voor te 

bereiden. Een goede voorbereiding is het halve werk. Hierdoor verhoog je 

jouw kansen voor een goede start in Nederland waardoor je bij aankomst je 

volledig kunt focussen op de start van je nieuwe studie.”



DO’S

 Inschrijven ruim 1 jaar (liefst 2 
jaar) van tevoren

 Wees alert en neem alles goed
door

 Kijk ook buiten je studiestad in 
nabij gelegen stad/dorp

 Benader familie/vrienden in 
Nederland voor advies en hulp

 Check als je aanmerking kunt
komen voor huurtoeslag
(zelfstandige woonruimte)

 De situatie in Nederland 
onderschatten

 Actie blijven uitstellen

 Don’t be “picky” ! 

 begin klein en eenvoudig en
eenmaal in Nederland kun je 
verder orienteren

 Een te dure kamer nemen!

 je moet ook eten en leven! 

 check hoeveel je inkomsten per 
maand zijn en bepaald je max. 
budget voor een kamer

DON’TS

Studentenhuisvesting in Nederland 



www.ea.aw

“Studia na Hulanda” 

http://www.ea.aw/


www.lsvb.nl/kamer

Landelijke Studentenvakbond (LSVB) 

http://www.lsvb.nl/kamer










[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



Onderwijszaken Arubahuis

Webinar 3: Holland-bound | 8 juli 2021

1. Huidige situatie Covid-19 in Nederland

2. Aankomst in Nederland

3. Opvang 2021

4. Update laatste ontwikkelingen 



6-7-2021

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


