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Nederland als studieland 
Belangrijke keuzefactoren 

1. Aanbod/opties 3059 opleidingen (bachelor/master – voltijd/deeltijd/duaal – Nl/ENG) 

231 onderwijsinstellingen (HBO en Universiteit) 

2. Kwaliteit Accreditatie NVAO / BaMa ECTS / Ranglijsten 

3. (Instructie)taal Nederlands / Engels  

4. Studiekosten Wettelijk collegegeld 2020-2021 

1e jaar €1071,-* /  overige studiejaren €2143,- excl. studiematerialen 

5. Financiering Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) / Arubalening Nederland 

“Volledige financiering” in vergelijking met andere studielanden 

6. Aansluiting 

arbeidsmarkt 

Goede aansluiting arbeidsmarkt Aruba/NL/Europa (prive sector + overheid) 

7. Huisvesting Tekort aan studentenhuisvesting in veel steden + flinke prijsstijgingen 

Niet centraal geregeld via onderwijsinstellingen 

8. Afstand +/- 8000 km  / kosten vliegtickets 

9. Cultuur o.a. assertiviteit, eigen verantwoordelijkheid, direct, individueel, liberaal 

10. Het weer 4 seizoenen (gem. temp. zomer 17-18°C/ gem. temp winter 3-4°C ) + neerslag 



Hoger Onderwijs Nederland 



Hoger Onderwijs Nederland 



Studiekeuze 



Studiekeuze123.nl 
De officiële studiekeuzesite 



Studiekeuze123.nl 
De officiële studiekeuzesite 



Studiekeuze123.nl 
Opleidingen vergelijken 





Welke studies passen 
bij mijn interesses? 

Wat kan ik met mijn 
profiel doen? 

In welke stad wil ik 
straks studeren?  

Wanneer zijn de Open 
dagen? 

Welke mogelijkheden heb 
ik? 



Studiekeuze 

https://www.youtube.com/watch?v=whTFMM0ALVk


Studiekeuze 

 

 
Heb je je keuze gemaakt? 

Aanmelden via studielink! 

 

Deadlines 
 

Numerus fixus opleidingen 

15 januari 2020 
 

 

Overige opleidingen 

1 mei 2020 

www.studielink.nl  

http://www.studielink.nl/


Studiekeuze 

 

 

www.ea.aw  - “Studia na Hulanda”  

http://www.ea.aw/


Studiefinanciering 

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 

Studiefinanciering voor HBO en Universiteit: 

1. Lening 

2. Studentenreisproduct 

3. Aanvullende beurs 

4. Collegegeld krediet   www.duo.nl/antillen   
 

 

 

Arubalening Nederland 

Afdeling Studiefaciliteiten 

Directie Onderwijs  

1. Startpakket 

2. Termijnuitbetaling  www.ea.aw  
 

 

 
 

http://www.duo.nl/antillen
http://www.ea.aw/


Huisvesting 



Huisvesting 

Wat zijn de stappen die je moet nemen? 

1. Online oriënteren naar de opties voor huisvesting in de studiesteden en 
via de onderwijsinstellingen waar je geintereseerd in bent.  Doe dit ruim 1 
jaar van te voren! 

 

2. Neem goed kennis van de procedure, regels en deadlines van elke optie 
 

3. Neem actie en schrijf je in online bij de aanbieders van huisvesting. Het 
is aan te bevelen om je in te schrijven bij verschillende organisaties.  

 

4. Inschrijven bij verschillende instanties: in het geval je nog geen 
keuze hebt gemaakt voor een studiestad is het raadzaam om jezelf in te 
schrijven bij de meerdere instanties in de verschillende studiesteden 

 

5. Blijf je inschrijving monitoren: jij bent zelf verantwoordelijk om je 
inschrijving te blijven controleren en om te reageren om kamers 



Huisvesting 

Wat zijn jouw opties? 

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 

 

 





Huisvesting 

www.ea.aw  

http://www.ea.aw/


Huisvesting 

www.lsvb.nl/kamer  

http://www.lsvb.nl/kamer


Huisvesting 



Rol van het Arubahuis en de mentor 

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 



Opvang en begeleiding 

www.arubahuis.nl  

Arubahuis 
- Medewerkers afdeling Onderwijszaken 

- Mentoren 

- Plaatselijke opvangcommissies (POC’s) 

 

1. Voorlichting en advies aan aankomende 

studenten uit Aruba 

2. Opvang en begeleiding 

1. Opvangweek 

2. Begeleiding 1e jaars studenten door 

mentor (studenten Arubalening) 

3. Ondersteuning oudere jaars door 

afdeling Onderwijszaken  

4. Informatie en advies aan young 

profesionals en begeleiding 

terugkerende Arubanen* 

 

http://www.arubahuis.nl/


Afdeling Onderwijszaken 

Mentoren 
 Swinda Venhorst-Thijsen Tilburg / Den Bosch / Breda / Eindhoven / Maastricht / Heerlen /Sittard 

      swindavenhorstthijsen@hotmail.com 

 Lourdes Bramble-Tromp Amsterdam / Diemen / Haarlem / Enschede / Zwolle / Deventer 

      lourdesbramble@hotmail.com 

 Yuraima Henriquez-Rodulfo Arnhem / Nijmegen / Wageningen 

      y.henriquez-mentor@arubahuis.nl  

 John Dirks Rotterdam / Vlissingen 

     jdirks@ziggo.nl  

 Donna van Heukelem-Kock Groningen / Leeuwarden 

    d.kock-mentor@arubahuis.nl  

 Omar Besaril regio Utrecht 

     o.besaril-mentor@arubahuis.nl  

 Shahaira Brokke Den Haag 

     s.brokke-mentor@arubahuis.nl  

 Solange Quandus Den Haag-techniek / Delft / Leiden 

     s.quandus-mentor@arubahuis.nl  
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Opvang en begeleiding  



Opvang, ondersteuning en begeleiding  

vanuit de onderwijsinstellingen 

 Instellingen met speciale begeleiding en activiteiten voor studenten uit 

Aruba en Caribisch deel van het Koninkrijk. Enkele voorbeelden: 

 

 

 

 

Hogeschool van 

Amsterdam 

HvAnti 

Hogeschool van 

Arnhem en 

Nijmegen 

HAN Huntu 

Fontys 

Hogescholen 

Ariba Caribe 

Hogeschool 

Rotterdam 

Antuba 



Studeren in Nederland 
 

Belangrijke websites: 

1. www.arubahuis.nl 

2. www.ea.aw 

3. www.studiekeuze123.nl 

4. www.studielink.nl 

5. www.duo.nl/antillen  

6. www.studyinholland.nl  

7. www.lsvb.nl/kamer  
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