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Beste studiekiezer,  
 
Ga je volgend jaar studeren? Lees deze brief dan goed. Er staat belangrijke 
informatie in over je studiekeuze, aanmelding bij het hoger onderwijs en 
studiefinanciering.  
 
Kies zorgvuldig  
Oriënteer je goed op je studie. Spreek met je decaan, mentor of 
studieloopbaanbegeleider. Omdat je ver van Nederland woont, is het meestal niet 
mogelijk om open dagen te bezoeken. Maar je kunt je ook oriënteren via websites 
van hogescholen en universiteiten. Ook kun je op 14 november naar de Studie- 
en Beroepen Markt op Bonaire. 
Onafhankelijke informatie over open dagen, opleidingen, kansen op de 
arbeidsmarkt, oordelen van studenten in het hoger onderwijs en nog veel meer 
vind je op www.studiekeuze123.nl. En op www.startstuderen.nl staat praktische 
informatie, zoals een checklist voor wat je moet regelen als je gaat studeren.  
Studiekeuze123 heeft een pagina over "Studia na Hulanda"1 (onder het kopje 
Over studeren op de website) en veel hogescholen en universiteiten hebben 
specifieke informatie opgenomen voor studenten uit het Caribisch deel van het 
Koninkrijk. 
 
Studeren in de regio 
Ga je een opleiding volgen in Caribisch Nederland, Curaçao, Aruba, Sint Maarten, 
Amerika of in de Caribische regio? Dan kun je ‘Studiefinanciering BES’ krijgen via 
RCN-Studiefinanciering. Studiefinanciering BES bestaat uit een prestatiebeurs en 
eventueel een lening. Als je op tijd je diploma haalt, hoef je de prestatiebeurs niet 
terug te betalen. De lening moet je altijd terugbetalen mét rente. 
Haal je geen diploma of haal je je diploma niet op tijd? Dan moet je ook de 
prestatiebeurs terug betalen, inclusief rente.  
Voor meer informatie over studiefinanciering BES kun je terecht 
op www.rijksdienstcn.com/studiefinanciering.  
Studenten die gaan studeren op Aruba of Curaçao komen in aanmerking voor 
begeleiding van een van de mentoren op de eilanden. Dat wordt via RCN-
Studiefinanciering geregeld. 

                                                
 
1 http://www.studiekeuze123.nl/antillen  
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Studeren in Europees Nederland 
 
Meld je op tijd aan: uiterlijk op 1 mei 2016  
Keuze gemaakt? Meld je dan zo snel mogelijk aan op www.studielink.nl, maar in 
elk geval uiterlijk op 1 mei 2016, zelfs al heb je nog geen diploma. Een 
hogeschool of universiteit hoeft je niet toe te laten als je je na die datum pas 
aanmeldt. Voor opleidingen die studenten selecteren, moet je je vaak al uiterlijk 
15 januari aanmelden. Kijk daarom nu alvast op de website van de hogeschool of 
universiteit wat de uiterste aanmelddatum is.  
Wil je een tussenjaar nemen, denk er dan aan dat vanaf 2017 geen loting meer 
plaatsvindt bij opleidingen met meer aanmeldingen dan plaatsen. Voor deze 
opleidingen moet je je dan uiterlijk 15 januari aanmelden om aan de decentrale 
selectie mee te kunnen doen. Met ingang van 2017-2018 zullen er geen 
ministersplaatsen meer zijn voor de Caribische delen van het Koninkrijk.  
 
DigiD 
Omdat je geen DigiD hebt, kies je op de site van Studielink voor de optie 
‘Inloggen via Studielink’, in plaats van ‘Inloggen via DigiD’.  
 
Studiekeuzecheck  
Na je tijdige aanmelding voor een opleiding in Europees Nederland heb je recht op 
een studiekeuzecheck en een advies door de opleiding. Hoe die check eruit ziet, 
verschilt per opleiding. Het kan een gesprek zijn, proefcolleges, een digitale 
vragenlijst of iets anders. Hierbij is de onderwijsinstelling verplicht rekening te 
houden met het feit dat je op dit moment nog buiten Europees Nederland woont. 
Als de opleiding je geen studiekeuzecheck aanbiedt, dan kun je er zelf om vragen, 
je hebt er recht op. De opleiding mag je niet afwijzen als je mee hebt gedaan aan 
de studiekeuzecheck, dat kan alleen als je je te laat hebt aangemeld. 
Hogescholen en universiteiten kunnen je verplichten om mee te doen aan de 
studiekeuzecheck. Als je weigert, hoeft de instelling je niet toe te laten tot de 
opleiding. Vraag daarom of deelname verplicht is en wat de gevolgen zijn als je 
niet meedoet.  
Wil je na de studiekeuzecheck toch een andere opleiding kiezen, dan kan dat. 
Omdat je je op uiterlijk 1 mei in Studielink hebt aangemeld, behoud je 
toelatingsrecht tot andere opleidingen. Je hoeft je dus niet voor de zekerheid voor 
meerdere opleidingen tegelijk aan te melden. 
 
Extra toelatingseisen  
Kijk op de website van je opleiding of op www.studiekeuze123.nl (het tabje 
“toelating en kosten” van jouw opleiding) of er extra toelatingseisen gelden, zoals 
een profiel, bepaalde vakken (vo) of een opleiding in een bepaald domein (mbo).  
Zo geeft een hbo-propedeusediploma niet langer meer automatisch 
toelatingsrecht tot de universiteit. Ook de pabo stelt extra eisen. Kijk 
op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl welke eisen worden gesteld en hoe je je 
daarop kunt voorbereiden. 
 
Functiebeperking  
Heb je een functiebeperking? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de 
opleiding van je keuze en vraag welke voorzieningen er zijn. Op www.handicap-
studie.nl staat een overzicht van regelingen die voor jou nuttig zijn in Europees 
Nederland. 
  

http://www.studielink.nl/
http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/
http://www.handicap-studie.nl/
http://www.handicap-studie.nl/
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Studiefinanciering aanvragen voor je opleiding in Nederland  
Via www.duo.nl/antillen kan je studiefinanciering aanvragen. Vraag 
studiefinanciering aan, ten minste 3 maanden voordat je naar Nederland gaat. 
Zodra je in Nederland bent, schrijf je je in bij de gemeente. Je krijgt van de 
gemeente een burgerservicenummer. Geef je burgerservicenummer en je 
woonadres vervolgens direct door aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 
 
Studiefinanciering voor een opleiding in het hoger onderwijs (hbo en universiteit) 
bestaat uit een studentenreisproduct voor iedereen, een eventuele aanvullende 
beurs2 en de mogelijkheid om gebruik te maken van een lening.  
Voor een opleiding in het mbo bestaat de studiefinanciering uit een basisbeurs en 
een studentenreisproduct voor iedereen, een eventuele aanvullende beurs en de 
mogelijkheid om gebruik te maken van een lening.  
Een lening sluit je onder gunstige voorwaarden af bij DUO. Deze lening is niet 
verplicht. Je bepaalt zelf of je leent en hoeveel je leent.  De rekenhulp 
op www.startstuderen.nl/rekenhulp kan je daar bij helpen. Wat je leent betaal je 
na je studie naar draagkracht terug.  
 
Als je in Nederland gaat studeren dan heb je te maken met extra kosten,  zoals 
een vliegticket, de aanschaf van een fiets en warme winterkleren. Om deze 
kosten te kunnen betalen, kun je eenmalig een bedrag ontvangen van RCN-
Studiefinanciering. Dit wordt de ‘Opstarttoelage’ genoemd. Deze toelage bestaat 
uit een prestatiebeurs en  eventueel een lening. Hiervoor gelden dezelfde 
voorwaarden voor als voor Studiefinanciering BES. 
Let op! Als je mbo niveau 1 of 2 in Nederland gaat volgen, dan heb je geen recht 
op de Opstarttoelage. 
Meer informatie over de opstarttoelage vind je 
op www.rijksdienstcn.com/studiefinanciering. 
 
Begeleiding 
RCN-Studiefinanciering regelt dat studenten die in Europees Nederland gaan 
studeren hierbij begeleid kunnen worden. Op dit moment wordt de begeleiding 
verzorgd door BESST. BESST regelt onder meer een vliegticket en woonruimte 
voor je en sluitverzekeringen voor je af. Ook zorgt BESST ervoor dat je een 
persoonlijke mentor in Nederland hebt. Zie voor meer informatie www.besst.nl. 
Welke partij komend studiejaar begeleiding gaat verzorgen, is nog niet bekend. 
 
Ik wens je heel veel succes met je eindexamen en veel wijsheid bij het maken 
van een goede studiekeuze!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
 
 
 
dr. Jet Bussemaker 

                                                
 
2 Via www.duo.nl/studiepunt/rekenhulp/studiefinanciering/ kun je berekenen of je in 
aanmerking komt voor een aanvullende beurs.  

http://www.duo.nl/
http://www.startstuderen.nl/rekenhulp
http://www.rijksdienstcn.com/studiefinanciering
http://www.duo.nl/studiepunt/rekenhulp/studiefinanciering/

