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Ederlin Integration Services – Studenten 
 
Details van de services 
 
SERVICE 
Administratie en Informatie 

 Website 
o Algemene informatie en weblinks 

 
 Persoonlijk Informatiepakket (pdf, brochures) 

o Informatie over wat te doen vóór vertrek naar Nederland, welke 
documenten en hoeveel geld mee te nemen, wat verder mee te 
nemen 

o Informatie over bestaande richtlijnen, trends en regelgeving ten 
aanzien van inschrijving en huisvesting in Nederland   

o Informatie over Nederland en de studiestad 
 

 Persoonlijk draaiboek voor de services 
o Contract, kosten en betaling 
o Activiteitenplan 
o Checklists 

 
 Helpdesk voor studenten en ouders gedurende 1 jaar 

o Per telefoon, e-mail, whatsapp, skype 
 

Studie en school 
 Advies bij studie en schoolkeuze 

 
 Hulp en advies bij het inschrijven bij de opleiding 

 
 Het wegwijs maken van de student binnen het opleidingsinstituut 

o Vestigingen 
o Decanaat 
o Studiementoren 
o Het systeem van studiepunten 
o De introductie binnen de opleiding 

Studiefinanciering DUO 
 Informatie over de studiefinanciering van DUO 

 
 Hulp bij de aanvraag van de studiefinanciering 

 
 Administratieve afhandeling bij DUO – voor studenten uit de voormalige 

Antillen / Aruba 
o Controle gegevens 
o Aanlevering ontbrekende gegevens als BSN nummer, 

bankrekeningnummer, adres, telefoon 
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 Soms moet eerst een afspraak gemaakt worden 
 
Huisvesting 

 Hulp en advies bij de inschrijving bij de huisvestingsinstantie 
o Contactgegevens en procedures 
o Inschrijving huisvestingsinstantie (hier zijn kosten aan 

verbonden) 
 

 Hulp en advies bij het ondertekenen van het huurcontract 
o Controleren huurcontract en bezichtigen kamer 
o Bemiddelen bij betaling huur / borg 

 
 Bemiddelen voor tijdelijk verblijf als er nog geen kamer 

gehuurd/beschikbaar is 
 

 Ophalen van de kamersleutels 
 

 Hulp en advies bij de inrichting van de kamer 
 
Voogdij en Volmacht 

 Minderjarigen dienen een voogd in Nederland te hebben, anders geen 
uitschrijving uit de voormalige Antillen / Aruba mogelijk en dan geen 
inschrijving in Nederland 
 

 Let op: Het hele proces duurt twee maanden en dient dus ruim voor 
vertrek gestart te worden 
 

 Bemiddeling bij het administratieve proces 
 

 De voogd is bij voorkeur een familielid dat in Nederland woont 
 

 Een volmacht is nodig voor inschrijving bij instanties, huurcontract, 
verzekeringen, bankrekening 
 

Zorgverzekering 
 Informatie over verzekeringen 

 
 Advies keuze zorgverzekering 

o Studentenverzekering (student zonder bijbaan) 
o Basisverzekering (student met bijbaan) 

 
 BSN nummer nodig 

 
Gezondheidszorg 

 Hulp en advies bij de keuze 
o Huisarts 
o Tandarts 
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o Apotheek 
o Ziekenhuis 
o Overige gezondheidszorg 

 
 Zorgverzekering en BSN nummer nodig 

 
Overige verzekeringen 

 Hulp en advies bij de keuze 
o Wettelijke Aaansprakelijkheid 
o Ongevallenverzekering 
o Inboedelverzekering 
o Uitvaartverzekering met transportkosten bij overlijden 
o Reisverzekering 

 
 BSN nummer nodig 

 
Transport Schiphol – studiestad 

 Ontvangst van de student op Schiphol 
 

 Transport naar de studiestad per auto 
 

Ontvangst in de studiestad 
 Ontvangst van de student bij aankomst in de studiestad 

 
 Ondersteuning bij het doen van eerste inkopen 

 
 Wegwijs maken van de student in de regio / studiestad 

 
Inschrijven in de gemeente 

 Inschrijven binnen 5 dagen na aankomst in Nederland 
o Persoonlijk, eerst afspraak maken 
o Nodig 

 Verhuisbericht uitschrijving voormalige Antillen / Aruba 
 Akte van geboorte 
 Huurcontract + kopie legitimatiebewijs van de eigenaar, 

koopcontract of toestemming voor inwoning (verklaring 
van de hoofdbewoner + kopie legitimatiebewijs 
hoofdbewoner) 

 Geldig legitimatiebewijs 
 

 Na een tot vier weken ontvangt de student zijn BSN nummer 
o Het BSN nummer is vereist voor transacties met 

overheidsinstanties, afsluiten van verzekeringen, openen van 
een bankrekening 

o Een telefoonabonnement kan pas afgesloten worden na het 
openen van een bankrekening 

 
Mobiele telefoon 
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 Advies tijdelijke telefoonkaart bij aankomst in Nederland 
 

 Keuze provider en abonnement met/zonder telefoon 
 

 Bankrekening nodig met saldo 
 

Openbaar Vervoer 
 Uitleg Openbaar Vervoer 

 
 Uitleg gebruik OV-chipkaart 

o Anonieme OV-chipkaart  
 Indien nog geen bankrekening 

o Persoonlijke OV-chipkaart 
 Bankrekening met internetbankieren nodig 
 Digitale pasfoto nodig 
 Nodig voor studentenreisproduct van  DUO 

 
Bankrekening 

 Openen / activeren van een bankrekening / spaarrekening / betaalpas / 
internetbankieren 
 

 Afspraak maken en bezoek bank met de student voor het openen van 
een rekening 

o BSN nummer nodig 
o Studentenrekening is gratis 

 
 Uitleg gebruik bankrekening en internetbankieren 

 
Hulp en advies bij 

 Fiets kopen 
 Computer kopen 
 Digid aanvragen 

o Digitaal aanvragen 
 Overschrijven rijbewijs 

o Antilliaans rijbewijs mag max 185 dagen na inschrijving in 
Nederland gebruikt worden 

 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
o Mogelijk bij zelfstandige woonruimte en laag inkomen 

 Belastingdienst 
o Huurtoeslag: alleen voor zelfstandige woonruimte 
o Zorgtoeslag: niet van toepassing bij studentenzorgverzekering 

 SVB (kinderbijslag) 
o Meestal niet van toepassing 
o Voogd van minderjarige kan hier mogelijk aanspraak op maken 

 
Kluswerkzaamheden 

 Montage meubels 
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 Aanleg elektra 
 Schilderen 
 … 

 
Mentor 

 Begeleiding / mentorschap tijdens de opleiding 
o Contract met student of met ouders (minderjarige) student 
o Maandelijks telefonisch overleg, elke twee maanden een bezoek 

aan de student 
o Rapportage en advies 

 
 


