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Wat je moet regelen
als je gaat studeren
in Nederland

Als je in Nederland verder gaat studeren, krijg je te maken met verschillende zaken die geregeld
moeten worden. Zeker in het begin, krijg je veel nieuwe informatie over je heen.
Als je in Nederland gaat studeren (en 18 jaar of ouder bent) heb je recht op duo- wsf (wet
studiefinanciering). Daarnaast (extra) kan je de keuze maken om met de hulp van SSC naar
Nederland te gaan. SSC helpt je dan bij het vinden van woonruimte en het regelen van practische
zaken zoals je verzekeringen. Kijk op de website of ga langs bij SSC als je actuele informatie wilt.
Je kunt er ook voor kiezen om zonder SSC alles te regelen. Dit betekent dan wel dat je zelf iets meer
moet doen. Als je in Nederland studeert leen je elke maand een bedrag van DUO, waarvan je zelf
alles moet betalen. Je moet zelf zorgen dat je huur, gas, water, licht, ziektekostenverzekering,
collegegeld en je boeken worden betaald. Daarnaast moet je ook geld overhouden om van te leven.
Het is dus belangrijk dat je goed nagaat wat je per maand te besteden hebt. Om hier een goed
beeld van te krijgen is het verstandig om van te voren een overzicht te maken van je inkomsten en
uitgaven. Zo kom je minder snel voor onaangename verrassingen te staan. Het kan handig zijn als
je in Nederland een contactpersoon hebt, waarop je kunt terugvallen als je ergens zelf niet uit
komt. Dit kan bijvoorbeeld een familielid of een in Nederland wonende kennis zijn. Zorg ervoor dat
je ruim op tijd in Nederland bent, voordat je opleiding van start gaat. Als je zaken moet regelen kan
dat veel tijd en energie kosten.
Zorg voor een goede voorbereiding. Als je bijvoorbeeld al een rijbewijs hebt, neem dan een
uitreksel van bureau rijbewijzen mee naar Nederland. Deze heb je nodig om je rijbewijs te kunnen
verlengen in Nederland. Zorg bijvoorbeeld voor een Verklaring omtrend Gedrag (VOG); het komt
regelmatig voor dat je deze nodig hebt als je je ergens voor in wilt schrijven of als je ergens lid van
wilt worden. Als je hier een bankrekening hebt (bv MCB, BdC, etc), zorg dan voordat je naar
Nederland gaat dat je met deze rekening ook kunt internetbankieren vanuit Nederland. Als je deze
zaken vooraf regelt, voorkomt dit stress en extra onkosten in Nederland.
Het belangrijkste: niet verlegen zijn, vraag gewoon wat je wilt weten. Vraag een mede-student, je
nieuwe buurvrouw, een familielid, een baliemedewerker op je HBO, de cassiere bij de Albert
Heijn.... Je bent met je Nederlandse paspoort en Nederlandse taal een ‘gewone’ Nederlander en
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mensen hebben dan niet door dat je niet alle regels en gebruiken kent. Zeg dit gewoon en je hoeft
je echt niet te schamen. Daarnaast zijn Nederlanders veel directer en minder afwachtend, ze
vinden het normaler om vragen over geld etc te krijgen.
Er is vaak agressieve reclame om abonnementen af te sluiten voor telefoon/GSM/4G, internet,
verzekeringen en allerlei andere diensten. Vraag aan medestudenten, buren of familie welke
abonnementen/ contracten zij hebben en hoeveel geld het hun kost. Maak dan pas een besluit.
Maandelijkse lasten komen elke maand terug en het is moeilijk contracten/ abonnementen terug
te draaien.
Veel succes met alle voorbereidingen en je toekomstige studie! Laat je niet afschrikken door
onbekende dingen, maar vindt inspiratie en plezier in het vinden van nieuwe uitdagingen.

Regelen voor je weggaat
Woonruimte
Studielink (aanmelden studie)
Studiefinanciering (duo)
vliegticket
SSC

Regelen als je in Nederland bent
Burgerservicenummer
Bankrekening
Gegevens aan DUO doorgeven
OV-kaart (‘reisproduct’)
Zorgverzekering
Zorgtoeslag
Verzekeringen

Woonruimte
Als je vrienden of familie in Nederland hebt wonen, kun je ervoor kiezen de eerste tijd bij hen te
verblijven. Je kunt dan rustig op zoek naar een leuke kamer. Bedenk wel dat het voor die vrienden
of familie een inbreuk is op hun privacy en leven; vaak ontstaan er al snel onderlinge spanningen
en ruzies. Ga er dus niet zomaar vanuit dat je bij anderen voor een langere periode kunt blijven.
Begin vroeg met het zoeken naar een kamer. Je kunt huren via een stichting of particulier. Hoe
langer je bent ingeschreven bij een stichting hoe hoger je komt op de wachtlijst en hoe sneller je
kans maakt op woonruimte. Meestal kan je je inschrijven via internet en vaak moet je
inschrijfkosten betalen (10- 30 euro). Als je twijfelt tussen 2 steden om te gaan studeren is het
verstandig om je in beide steden in te schrijven. Het nadeel is dan natuurlijk wel dat je dubbele
inschrijfkosten hebt.
De gemiddelde kamerhuur varieert van 300 tot 600 euro. Let goed op of de huurprijs inclusief het
gebruik van water, elektra, gas en kabel-tv/ internet is of dat je daar apart voor moet betalen. Vaak
moet je, als je gaat huren bemiddelingskosten en 1 of 2 maanden borg betalen. Hou hier rekening
mee met je budget. Elke stad heeft weer andere kamerbureau’s, woningbouwverenigingen,
stichtingen voor studentenkamerverhuur. Start bijvoorbeeld bij www.kamers.startpagina.nl,
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www.duwo.nl of google ‘studentenwoning huren in Den Haag’. En overal zijn oplichters, trap niet
in mooie praatjes! Ook hier geldt: praat met anderen over je afspraken en plannen.

Studielink
Zorg dat je alle ingevulde gegevens/ formulieren uitprint of opslaat met een duidelijke datum
erbij! Zo kan je achteraf terugzoeken als je het zelf niet meer weet of bewijzen aan anderen als
iets is zoekgeraakt. Het geeft veel stress als je bijvoorbeeld een password niet meer weet.
Gebruik ook een emailadres dat je regelmatig gebruikt/ bekijkt en kijk ook in je ‘spam-box’ om
geen mails te missen.
Om je in te schrijven voor een HBO-opleiding of een WO-opleiding moet je je aanmelden via de
website van studielink, dit kan vanaf 1 oktober. www.studielink.nl Hieronder een korte uitleg.
Nadat je een wachtwoord via je email hebt ontvangen, kun je inloggen. Vervolgens kom je in een
scherm waar je je persoonlijke gegevens moet invoeren. Als je weer terug bent in je persoonlijke
studielinkpagina, kun je je aanmelden voor een opleiding. Je klikt hiervoor op ‘nieuw
inschrijfverzoek’.
De gegevens worden vervolgens automatisch doorgestuurd naar de betreffende hogeschool of
universiteit. Als je een studie wilt gaan doen met een decentrale selectie krijg je via studielink hier
meer info over.
Als je een MBO-opleiding gaat doen heb je alleen recht op duo studiefinanciering als je dit voltijd
doet. De aanmelding gaat via de website van de opleiding zelf en niet via studielink. De
aanmeldingsprocedure kan per opleiding verschillend zijn.

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck (SKC) kan per opleiding verschillend zijn, meestal is het een online vragenlijst
(digitale vragenlijst, skype-gesprek, gesprek op Curacao, etc..). Na de studiekeuzecheck krijgt je een
studiekeuzeadvies. Het advies is niet bindend! Stress om de SKC is dus niet nodig….
Het kan zijn dat de opleiding je een algemene brief stuurt, die ze naar alle aankomende studenten
sturen met een uitnodiging voor de SKC in Nederland. Mail dan de opleiding dat je uit Curacao
komt en daar niet aan deel kan nemen. De opleiding is dan verplicht je een alternatief te bieden,
zonder dat je naar Nederland hoeft om een test te maken.

DUO
Voordat je naar Nederland gaat vraag je studiefinanciering aan. Dit moet minimaal 3 maanden van
te voren gebeuren, maar hoe eerder je dit doet, hoe minder stress je hoeft te verwachten. Je krijgt
pas studiefinanciering als je een burgerservicenummer (BSN) hebt, maar die krijg je pas als je je
inschrijft bij de gemeente waar je gaat studeren. Het BSN-nummer is vergelijkbaar met ons
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ID/Sedula-nummer. Daarom is op de site www.DUO.nl een aparte link voor studenten uit Aruba,
Sint Maarten, Curaçao en de BES. Je kunt dan toch studiefinanciering regelen zonder dat je op dat
moment een BSN hebt. Je wordt dan ‘voorlopig’ ingeschreven, als je in Nederland aankomt heb je
2 maanden de tijd om je SBN-nummer aan DUO door te geven.
Je print een pdf-aanvraagformulier uit, vult dit in en je stuurt het met de post of je scant het in en
mailt het naar het emailadres wat op het formulier staat. https://duo.nl/particulier/studiefinancieringaanvragen/aanvragen-vanuit-de-antillen.jsp

Hou er rekening mee dat je pas in september je eerste studiefinanciering krijgt, omdat officieel het
schooljaar 1 september begint. En dit wordt pas aan het einde van elke maand gestort.
Op https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/waar-bestaat-het-uit.jsp zie je uit welke onderdelen de
studiefinanciering bestaat en om welke bedragen het gaat.

Je kunt op de site ook precies zien hoeveel studielening je kunt krijgen en hoeveel schuld je dan
opbouwt na 4 of 5 jaar studeren.
Je bouwt een hoge schuld op als je gaat studeren. Als je in Nederland woont ga je misschien een
bijbaan zoeken en heb je minder lening nodig. Of misschien helpt je familie financieel. Je kunt dan
op elk moment DUO aanpassen en minder gaan lenen. Je kunt dus de hoogte van het maandbedrag
wat je krijgt aanpassen. Zo maak je meer of minder schuld. De schuld die je opbouwt bij DUO is in
euro’s en hoeveel en wanneer je gaat terugbetalen hangt af van de hoogte van je salaris als je gaat
werken na je studie. Een voordeel is wel dat de rente over je schuld heel laag of zelfs nul is.
Als je naast je Nederlandse DUO ook hulp wilt van SSC, bouw je een aparte schuld op in Naf en
betaal je met rente (wisselt tussen de 6% en 8%!) terug aan SSC. Je hebt dan dus 2 schulden af te
betalen.
Op de site van duo.nl krijg je meer informatie over de bedragen die je kunt lenen. Zo is er de
basislening, de OV-kaart, collegegeldkrediet en een gift afhankelijk van het inkomen van je ouders.

OV-kaart
Als student heb je recht op een OV-chipkaart. Hiermee kun je gebruik maken van bus, trein en
tram. Je moet kiezen tussen een doordeweekse- of een weekendkaart. Als je voor een
doordeweekse kaart kiest mag je gratis van maandag t/m vrijdag reizen met het openbaar vervoer.
In het weekend en vakanties mag je met die kaart reizen met 40% korting. Je moet dus voor jezelf
nagaan wat voor jou het meest handig is. Met een weekendkaart is de regeling net andersom.
Op de site van www.DUO.nl vind je meer informatie hierover. Bij het aanvragen van
studiefinanciering via deze site, zie je hoe je de OV-chipkaart moet aanvragen.
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Ticket
Er bestaan grote verschillen in prijs, afhankelijk van de vertrekdatum, dus is het verstandig je te
oriënteren op de verschillende mogelijkheden. Kijk op de sites van de KLM en TUI. Zorg voor een
geldig paspoort!

Bankrekening
In de meeste gevallen moet je zelf persoonlijk in Nederland zijn om een bankrekening te kunnen
openen. Bij alle banken kun je een zogenaamde studentenrekening openen. Hiermee krijg je vaak
een voordelige rente en een gratis pinpas. Bij de meeste banken kun je ook heel voordelig
studentenverzekeringen afsluiten. Je bent dan voor een paar euro per maand verzekerd tegen
inbraak- en brandschade.
bijvoorbeeld: www.abnamro.nl of www.rabobank.nl of www.ing.nl

burgerservicenummer
Zodra je in Nederland bent, moet je een burgerservicenummer aanvragen. Vroeger werd dit het
SoFi-nummer genoemd. Het aanvragen hiervan doe je bij de gemeente (gemeentehuis/
stadsdeelkantoor), op het moment dat je je ook gaat inschrijven. Dit nummer wordt gebruikt bij
alle overheidsinstanties, zoals de DUO, belastingdienst en de gemeente. Geef dit nummer, samen
met je Nederlandse bankrekeningnummer door aan DUO.
Om je te kunnen inschrijven in een gemeente in Nederland, heb je het uitschrijfbewijs nodig van
Kranchi. Vergeet dit dus niet! Hou rekening met langere wachttijden, omdat meer mensen in de
periode voor de zomervakantie gebruik maken van Kranchi (paspoort etc)
www.burgerservicenummer.nl voor meer informatie

Zorgverzekering
Met een zorgverzekering wordt in Nederland hetzelfde bedoeld als met een
ziektekostenverzekering (SVB/ BVZ) op Curaҫao. Het afsluiten van een zorgverzekering is verplicht
en er bestaan een groot aanbod in de aanbieders/ verzekeraars. Een zorgverzekering bestaat uit
een basisverzekering (verplicht), maar daarnaast kun je extra aanvullende verzekeringen afsluiten
voor bijvoorbeeld tandartskosten of fysiotherapie. De kosten per maand hangt af van het ‘pakket’
dat je wilt hebben. Reken, als student, (ongeveer) tussen de 80 en 100 euro per maand voor deze
verplichte verzekering. Op www.studenten-zorgverzekering.nl of www.takecarenow.nl krijg je
meer informatie. Bij www.independer.nl kun je de verschillende verzekeraars met elkaar
vergelijken. De ziektekostenverzekering wordt op Curacao geregeld door SVB/ BVZ, in Nederland
heb je meerdere verzekeringsbedrijven zoals OHRA, FBTO, CZ.
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Zorgtoeslag
Voor mensen die niet zoveel inkomen hebben, bestaat er de zorgtoeslag (je krijgt dan een gedeelte
van de zorgverzekering terug). Deze wordt maandelijks door de belastingdienst uitbetaald. Ook als
student heb je recht op deze zorgtoeslag, vergeet deze dus niet aan te vragen! Je krijgt dan
ongeveer 80 euro per maand terug! Kijk op www.toeslagen.nl om dit aan te vragen of
http://www.18ennu.nl/toeslagen/ voor meer informatie.

Huurtoeslag
Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet je een volledige woning huren. Het geldt dus
niet voor studentenkamers. Ook moet je alleen (of samen met je partner) ingeschreven staan op
dat adres (er mogen geen meerdere mensen op dat adres ingeschreven staan).
Voldoe je aan alle voorwaarden dan kun je dus in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Verzekeringen
Er bestaan voor verschillende zaken een verzekering. Naast de ziektekostenverzekering
(zorgverzekering) is het zeker verstandig ook een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA)
af te sluiten. De WA-verzekering is wel verplicht voor mensen die een auto, motor, brommer of snorfiets
hebben. Daarnaast kan je (hoeft niet) een inboedelverzekering en een ongevallenverzekering
afsluiten. Door deze verzekeringen voorkom je dat je in financiële problemen raakt wanneer je
bijvoorbeeld per ongeluk schade veroorzaakt bij iemand anders. Ook wanneer je te maken krijgt
met brand of inbraak wordt de schade vergoed. Zoals je al hebt gelezen, hoeft een verzekering niet
duur te zijn, zeker niet als je student bent. Bij de bank waar je een rekening opent of bij een
verzekeraar (waar je bv de zorgverzekering afsluit) kun je folders krijgen of op de website
informatie vinden voor andere verzekeringen met een studententarief. Als je niet zeker weet of je
overal aan hebt gedacht, is het handig als je familie of kennissen in Nederland hebt die je hierbij
kunnen helpen.

Geld
SSC betaalt een aantal zaken vooruit en dit wordt opgeteld bij je lening. Als je zonder SSC naar
Nederland gaat heb je dus meer beginkosten, maar na je studie minder schuld. Hou er rekening
mee dat het kopen van een ticket, kamerhuur (+bemiddelingskosten), spulletjes voor je kamer,
kleding, boeken, etc al snel kan oplopen.
okt t/m Aanmelden www.studielink.nl
dec
Inschrijven huisvestingsbureau
Ben je nog geen 18 als je naar Nederland gaat? Informeer bij de voogdijraad
Vanaf
Controleer geldigheid paspoort (eventueel vernieuwen).
jan/ feb
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Haal tijdig ‘een bewijs van goed gedrag’. Dit bewijs is niet strikt noodzakelijk en er
wordt niet altijd naar gevraagd, maar je kunt het maar beter hebben.
Haal tijdig een uitreksel van het geboorteregister.
De meeste officiële papieren mogen niet ouder zijn dan 1 jaar.
Voor studies met een decentrale selectie is de uiterste inschrijfdatum 15 januari!!
Maart/
Studies zonder decentrale selectie of specifieke toelatingseisen (sportopleidingen,
april
creatieve opleidingen, etc.) is de uiterste inschrijfdatum 1 mei!
april
Studiekeuzecheck. De opleiding geeft een advies of het verstandig is de opleiding te
gaaan volgen. Dit is niet bindend! Als je pas na 1 mei inschrijft mag de opleiding de
studiekeuzecheck wel gebruiken als bindend advies.
mei
Leg (weer) contact met de huisvestingsbureaus om te informeren naar de stand van
zaken
juni
Zorg voor gewaarmerkte kopieën van je cijferlijst en diploma
Zorg voor een saneringsbrief (persoonlijk dossier) van huisarts, tandarts, etc..
juli
Uitschrijving bij Kranchi! Uitschrijven kan uiterlijk 2 weken voor vertrek en je moet je
sedula inleveren.
Eventueel voogdijpapieren.
Een set pasfoto’s (altijd handig om bij je te hebben)
Zorg dat een familielid een set kopieën heeft van de formulieren die je meeneemt
In Nederland:
Inschrijven gemeente (geldig paspoort, bewijs van uitschrijving Curaçao, uitreksel
geboorteregister, huurcontract of brief van HBO/WO waarin het woonadres wordt genoemd)
Aanvragen BurgerSurviceNummer (Deze aanvraag wordt gestart als je inschrijft bij gemeente).
Aanvragen DigID www.digid.nl/aanvragen
Bankrekening openen
Verzekering afsluiten
Bij je HBO/WO pasfoto’s en gewaarmerkte papieren (cijferlijst/ diploma) inleveren
DUO/IBG je adres en Nederlandse bankrekeningnummer doorgeven.
Studielink gegevens bijwerken, zodat je post niet meer naar curaçao wordt gestuurd.
Doe mee met de introductiedagen van je HBO/WO!
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