Straks studeren…

VOORLICHTING
AAN DE OUDERS EN
LEERLINGEN VAN
H5 en V6
VAN
HET SCHAKELCOLLEGE

Agenda:
• Welkom
•
•
•
•
•
•

Wat moet je allemaal regelen?
Studiefinanciering en begeleiding Arubahuis
Studiefinanciering en studeren in Nederland
Toelating HBO/WO
Studeren in de USA en Canada
Wijziging studie voor aanvang

• Vragenrondje
• Afsluiting
PowerPoint op website : Schakel College / decanaat
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Wat moet je allemaal regelen?
 Aanvraag studielening: Arubalening en Nederlandse
studiefinanciering
 Afronden studiekeuze door juiste informatie over de
studie in te winnen via studiegidsen en/of internetsites
van de verschillende onderwijsinstellingen,
gesprek(ken) met decaan en ouders.
 Bepaling stad van studie.
 Inschrijven bij www.studielink.nl (max. 4 studies, 2
studies met numerus fixus). Uiterlijke datum: 1 mei
2018. Voor numerus fixus studies: 15 januari 2018
 Opgeven bij kamerbureaus (zo snel mogelijk!!)

Wat moet je allemaal regelen?

 Formulieren aanvraag studiefinanciering:
 Formulier Arubalening voor alle landen, te downloaden:
www.ea.aw
 Inleveren bij Directie Onderwijs, afdeling studiefaciliteiten,
Cumana:
- stap 1 in februari 2018
- stap 2 uiterlijk juli 2018
 Formulier Studiefinanciering Nederland , te downloaden:
www.duo.nl (‘aanvraag studiefinanciering hoger onderwijs voor
studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland’)

 Formulier opsturen naar DUO
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Wat moet je allemaal regelen?
 Arubalening (3%):
 Startpakket van Afl.15.000,- voor studenten die alleen
een Arubalening wensen voor het 1ste studiejaar
 Startpakket van Afl. 15.000,- plus max.11 termijnen van
Afl 3.181, Ticket- en verzekeringskosten worden bij startpakket in
mindering gebracht
 Startpakket (andere bedragen en voorwaardes) ook voor
studeren op Aruba, in Regio, in de VS /Canada
 Voor 1ste jaars studenten geldt: zonder Arubalening toch
opvang in Nederland door mentoren van het Arubahuis

Wat moet je allemaal regelen?
 Documenten inleveren voor aanvraag Arubalening:
 Bewijs van inschrijving bevolkingsregister (bij Censo)
 Bewijs van Nederlanderschap (bij Censo)
 Kopie/uittreksel geboorte-akte (bij Censo)
* in geval van buitenland: kopie trouwboekje van ouders en
bewijs van inschrijving van beide ouders (bij Censo)
 Bewijs van je persoonsnummer (bij de Servicio di Impuesto)
 Indien ouders gescheiden: afschrift vonnis benoeming voogd
 Kopie van de eerste pagina van je paspoort
 Recente pasfoto’s
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Studiefinanciering en begeleiding
Arubahuis
 Begeleiding Arubahuis:
 Studiementoren in elke studiestad:
- opvang studenten
- hulp bij regelen huisvesting
- hulp bij problemen met verzekeringen
(zie ook: www.arubahuisstudenten.nl
- toezicht op studie en resultaten
 Lijst studiementoren op www.arubahuis.nl

Studiefinanciering en begeleiding
Arubahuis
 Opvang in Nederland:
 Op Schiphol: door de Studiementor Arubahuis
 In de stad van studie : door Plaatselijke Opvang Commissie
(P.O.C.) die helpt met:
-inschrijving in de gemeente
-openen van bankrekening
-kamer regelen
-advies over aankopen
-introductie in de stad
 Tip: bezoek www.arubahuis.nl/onderwijszaken .
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Studiefinanciering en begeleiding
Arubahuis

 Nog geen 18 jaar?
 Word je pas 18 jaar als je al studeert?
 Je bent dan nog minderjarig en hebt geen tekenbevoegdheid
voor contracten e.d.
 Je hebt dan voor die periode een voogd nodig, bv. een
familielid of goede vriend van je ouders die in Nederland
woont.
 Om vast te leggen dat iemand voogd is, moet er een
verklaring door een notaris worden opgemaakt.

Studiefinanciering DUO
 Studiefinanciering Nederland: gedurende 7 jaar
(bron: www.duo.nl)
1. Lening, moet altijd worden terugbetaald. Wijzigen of stopzetten
is toegestaan.
2. Aanvullende beurs, afhankelijk van inkomen van ouders.
Max 387.92 Euro, 4 jaar. Inkomensgegevens doorgeven aan DUO
3. Collegegeldkrediet: 167.17 Euro
4. Studentenreisprodukt , 5 jaar. Ook mogelijk zonder lening.
Totaal : 1034,85 Euro per maand
 Punten 2 en 4 worden omgezet in gift als diploma binnen 10 jaar
behaald wordt.
 Rentepercentage 2018 : 0.0 %
 Aflossingstermijn is 35 jaar
 Onbeperkt bijverdienen is toegestaan
 MBO : vanaf 18 jaar, studentenreisprodukt WEL < 18 jaar
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Studiefinanciering DUO
Aanvragen vanuit Aruba is een beetje anders geregeld, omdat je
nog geen burgerservice nummer hebt.
1. Studiefinanciering aanvragen, ten minste 3 maanden voordat je
naar Nederland gaat.
2. Brief DUO na verwerking aanvraag. Brief meenemen naar
Nederland.
3. Inschrijven bij gemeente zodra je in Nederland bent → Je
ontvangt een brief met je burgerservice nummer.
4. Burgerservice nummer en woonadres doorgeven aan DUO
m.b.v. brief.
5. Je ontvangt tijdelijk studiefinanciering, voor een periode van 2
maanden.
6. Zodra je burgerservice nummer bekend is bij DUO, gaat je
studiefinanciering definitief in.
7. Eerst een maandelijkse vergoeding i.p.v. een reisproduct.
8. Met een burgerservice nummer, kun je alsnog het reisproduct
regelen. De vergoeding wordt dan stopgezet.

Studeren in Nederland
 Voor alle studies: opgeven bij www.studielink.nl
 Je kunt je inschrijven voor een HBO of Universiteit
 HBO bachelor (4 jaar): toegankelijk met een
Havodiploma, opleiding is gericht op beroepspraktijk.
 Na behalen bachelorsdiploma heb je toegang tot een
HBO master opleiding.
 Universiteit bachelor (3 jaar) : toegankelijk met Vwodiploma, heeft een wetenschappelijk uitgangspunt.
 Na behalen bachelor heb je toegang tot een universitaire
master opleiding.
 Hoge scholen en universiteiten bepalen zelf de
toelatingseisen voor een masteropleiding.
 Het is niet meer met alle HBO propedeuses mogelijk om
door te stromen naar Universiteit!
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Studeren in Nederland

 Voordelen:
 Automatische toelating, mits je het juiste profiel
hebt gevolgd.
 In aantal gevallen: toelatingstest.
Check via websites van de onderwijsinstellingen.
 Studiefinanciering mogelijk.
 De opleidingen zijn erkend.

Studeren in Nederland
 Nadeel:
 Kamernood: met name in de grote steden zoals
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Leiden en Delft.
 Andere mogelijkheden: kies voor een studiestad
in het noorden: Alkmaar, Leeuwarden, Groningen;
in het oosten: Zwolle, Enschede, Arnhem, Nijmegen,
Wageningen;
in het zuiden: Den Bosch, Breda, Tilburg,
Eindhoven, Maastricht.
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Studeren in Nederland

 Kamerbureaus:
 Aanmelden bij kamerbureaus online, bij stad
van je keuze
 Bij landelijke websites (veel mogelijkheden)
 Hoe eerder hoe beter!!

Toelating HBO/WO
 Opgeven via www.studielink.nl : max. 4 studies, 2 studies numerus
fixus* . (Voor aantal en frequentie zie : www.schakelaruba.com /
Schakel College / decanaat

15 januari voor opleidingen met numerus fixus

1 mei voor opleidingen zonder numerus fixus

Drie vormen van toelating:
1.Directe plaatsing: geen aanvullende eisen . Een 8 of hoger
gemiddeld is afgeschaft!!
2.Decentrale selectie (numerus fixus): gemiddelde
eindexamencijfer EN motivatie, persoonlijkheid, eerdere
schoolprestaties. Uitslag:15 april
3.Kleine en intensieve studies en studies met selectie (kunst,
sport)
*2 dezelfde opleidingen op 2 verschillende onderwijsinstellingen, m.u.v. geneeskunde, fysiotherapie,
tandheelkunde en mondzorgkunde

•
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Toelating HBO/WO
 Steeds meer scholen roepen aankomende studenten op voor een
studiekeuzecheck.
 Gebeurt om vast te stellen of de studie past bij de student, of er
een ‘match’ is.
 Kan in de vorm van een toets, gesprek, motivatiebrief of
proefcollege. Laat het direct weten wanneer een
proefcollege verwacht wordt.
 Vindt plaats in de periode maart-juni.
 De studiekeuzecheck is verplicht, het kan worden gevolgd door
een -niet bindend- studiekeuzeadvies.
 Het advies kan zijn: kies een andere studie.
 Kijk op de website van je opleiding voor informatie.
 We zien steeds vaker dat scholen vermelding van buitenschoolse
activiteiten belangrijk vinden (vrijwilligerswerk, etc.)

Studeren in de USA en Canada
 Geen automatische toelating!
 Overeenkomst Aruba met verschillende colleges en universiteiten in de USA
en Canada (zie : www.ea.aw)
 Alleen verlaging van collegegeld (tuition fee), andere kosten blijven
hetzelfde (campus fee, etc.)
 Studiefinanciering is niet volledig, hoewel er scholarships mogelijk zijn voor
gedeeltelijke financiële steun.
 Toelatingstest TOEFL is in de meeste gevallen verplicht (Test Of English as
a Foreign Language). Meerdere data mogelijk. Cambridge Certificaat kan
voldoende zijn.
 Meestal is een SAT-examen verplicht (Scholastic Aptitude Test), met name
voor universitaire opleidingen. Meerdere data mogelijk.
 Test dagen : zie www.schakelaruba.com / Schakel College / decanaat
 Universiteiten en Colleges eisen dat je actief bent (geweest) in enige vorm
van Community Service, vrijwilligerswerk bij bv. Red Cross, YMCA e.d.
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Studeren in de USA en Canada

 Obstakels:
 Alleen met de Arubalening red je het niet.
 Beperkte mogelijkheden v.w.b.scholarships.
 In deze landen is het niet makkelijk, soms zelfs niet
toegestaan, om een bijbaantje te krijgen.
 Nadat men afgestudeerd is of steeds onvoldoende
studieresultaten heeft, dient men het land te verlaten!

Wijziging studie voor aanvang

 Doorgeven aan Directie Onderwijs, afdeling Studiefaciliteiten via
het WA formulier
 Doorgeven aan DUO: via website Studielink.
 Eerst aanmelding studie annuleren, daarna opnieuw aanmelden
(voor 1 mei 2018).
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Belangrijke websites

 www.duo.nl
 www.ea.aw
 www.studielink.nl
 www.studiekeuze123.nl
 www.startstuderen.nl
 www.schakelaruba.com

Studiekeuzetest en overige zaken

 Sabine de Groot : Studie Talent Competent
www.schakelaruba.com / Schakel College / decanaat
 Stchting “WeConnect”
 Brief Ministerie Onderwijs , Cultuur en Wetenschap
 Vragen?
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Einde
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