STUDEREN
IN NEDERLAND
Je hebt interesse in een opleiding van het STC mbo college. Voordat je definitief
besluit om een opleiding bij ons te gaan volgen, is het belangrijk om te weten wat je
allemaal moet regelen voor en na je reis naar Nederland om te studeren in Nederland.

WAT REGEL JE VOOR VERTREK?
Aanmelden en keuring

Om je aan te melden voor een opleiding van het STC mbo
college, moet je een papieren aanmeldformulier invullen en
toesturen. Deze kun je per mail aanvragen via
communicatie@stc-r.nl. Vermeld in deze mail je volledige
postadres en vergeet je naam niet.
Met het invullen en toesturen van het formulier ben je
voorlopig aangemeld. Je wordt pas definitief ingeschreven na
een positief intakegesprek en, in het geval van onze maritieme
opleidingen, een medische scheepvaartkeuring. Deze keuring
moet je regelen voordat je naar Nederland vertrekt. Op de
website van de Inspectie Leefomgeving en Transport vind je
een overzicht van aangewezen keuringsartsen in Nederland en
daarbuiten.

Burgerservicenummer
Zodra je je hebt ingeschreven bij de gemeente, ontvang je een
Burgerservicenummer (BSN). Dit BSN heb je op veel plekken en
bij veel instanties nodig.
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Bankrekening
Wanneer je in Nederland gaat studeren, moet je een rekening
openen bij een Nederlandse bank. Hier wordt bijvoorbeeld je
studiefinanciering op gestort. Zorg er sowieso voor dat je bij
aankomst in Nederland voldoende geld hebt om minimaal
twee maanden van te kunnen leven. Houd daarbij ook rekening
met bijvoorbeeld reiskosten die je gaat maken.

Uitschrijven

Je moet je uitschrijven als bewoner van je land van herkomst
(of in het geval van bijvoorbeeld Bonaire, uit de gemeente waar
je woont). Je krijgt dan een uitschrijfbewijs, deze heb je nodig
om je te kunnen inschrijven bij de gemeente waar je in
Nederland gaat wonen.

Studiefinanciering

Als je 18 jaar of ouder bent en een voltijdopleiding in het mbo
volgt, kun je studiefinanciering aanvragen. Woon je op Aruba,
Curaçao, Sint Maarten of in Caribisch Nederland? Dan gaat
studiefinanciering aanvragen iets anders, omdat je nog geen
Nederlands burgerservicenummer (BSN) hebt. Je moet de
studiefinanciering minimaal drie maanden voor start opleiding
aanvragen via www.duo.nl. De hoogte van de
studiefinanciering is afhankelijk van je persoonlijke situatie.
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STUDEREN IN NEDERLAND
Het intakegesprek
Nadat wij jouw aanmeldformulier hebben ontvangen, krijg je
van ons bericht via e-mail. We maken dan een afspraak voor
een intakegesprek. Dit gesprek vindt in principe plaats op
Curaçao of Aruba. Indien je zelf al afreist naar Nederland, dan
zal de intake in Rotterdam plaatsvinden. Dit is echter op eigen
risico. Om teleurstellingen te voorkomen is ons dringend advies
het intakegesprek op de Antillen plaats te laten vinden.
Doel van het gesprek is om kennis te maken, te kijken hoe
gemotiveerd je bent en te bepalen of je de juiste opleiding hebt
gekozen. Het intakegesprek vindt overigens alleen plaats als we
alle papieren van je hebben ontvangen.
Belangrijk om te weten is dat we van al onze toekomstige
studenten verwachten dat ze de Nederlandse taal voldoende
beheersen in woord en geschrift. Daarnaast kan, als je met de
opleiding gestart bent en er geconstateerd wordt dat het niveau
niet voldoende is, de cursus Nederlands als tweede taal (NT2)
verplicht worden gesteld worden.

WAT REGEL JE NA AANKOMST?
Ziektekostenverzekering

Hiermee verzeker je je tegen de kosten die ontstaan als je ziek
bent, naar het ziekenhuis moet of medicijnen moet gebruiken.

Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd voor
schade die je bij anderen veroorzaakt. Het is niet verplicht een
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, maar we raden je
aan het wel te doen.

Wat kost wonen in Nederland?

MEER WETEN?

Heb je na het lezen van dit leaflet nog vragen over studeren
in Nederland op het STC? Neem dan contact op met de heer
G. van der Meulen.
E-mail: g.e.vandermeulen@stc-r.nl
Telefoon: +31 (0)88 - 318 60 00
Wil je meer weten over onze opleidingen of het STC?
Kijk dan op www.stc.nl.

volg ons online

Uiteraard hangt dit af van waar je gaat wonen en de keuzes die
je maakt, maar grofweg moet je rekening houden met de
volgende gemiddelde maandelijkse kosten:
•
•
•
•

Kamerhuur - € 455 tot € 520
Eten & drinken - € 180
Zorgverzekering - € 100
Telefoon, verzekering, kleding, uitgaan, persoonlijke
verzorging en vakantie - € 200

Let op: dit is slechts een indicatie van kosten. Wil je meer weten,
kijken dan op www.nibud.nl.
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