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Dit moet je stuDeren 
voor De banen van De 
toekomst

FunDashon mariaDal

verDer stuDeren? 
misschien is De beste 
oplossing voor jou 
om De hoek…

trabou boluntario  
no ta pagÁ, pero no  
ta pa naDa!
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community collega

Fontys: a leaDing anD 
innovative university 
oF applieD sciences in 
the netherlanDs

ontWikkeling

5 onmisbare tools  
om Digitaal aF 
te kicken bij het 
stuDeren 
 
 
starten eigen zaak; 
volharDing en 
geDulD!
 
hoe kies je een  
mbo-opleiDing
 
stuDentenkamer

 
Het is inmiddels 10 jaar geleden dat de 
toenmalige voorzitter van de commissie 
Studie- & Beroepenmarkt Bonaire bij de 
stichting Ban Boneiru Bèk aanklopte met 
het verzoek om mee te helpen met de 
financiële ondersteuning en organisatie. 
Sindsdien hebben wij ons volledig 
ingezet om de Studie- & Beroepenmarkt 
Bonaire een succes te maken.  
de markt, die we in 2015 omgedoopt 
hebben tot Study & career event is 
niet meer weg te denken van Bonaire. 
ons doel is om jullie, onze Bonairiaanse 
jongeren, ieder jaar te informeren 
over de vervolgstudies en mogelijke 
beroepen. Ook zijn de bedrijven en 
instanties op Bonaire meer en meer 
vertegenwoordigd om te vertellen 
wat de mogelijkheden zijn voor de 
arbeidsmarkt op korte en langere 
termijn. Deze informatie is zeer welkom 
en belangrijk voor jullie als toekomstige 
professionals en helpt om de juiste 
keuze te maken. Daarbij komt ook dat 
Bonaire een substantiële economische 
groei doormaakt, waardoor de 
mogelijkheden steeds meer toenemen. 
Vooral in de sectoren onderwijs, zorg, 
overheid en horeca is er steeds meer 
vraag naar goed opgeleid personeel, 
waarbij ook de technische functies een 
toenemende belangrijke rol spelen.

 builD your career!



eén op de zes studenten 
zal in de toekomst een baan 
krijgen die nu nog helemaal 
niet bestaat. dat klinkt vaag, 
maar je kunt je er prima nu al 
op voorbereiden.

Microsoft inventariseerde 
welke vijf banen het helemaal 
gaan worden. en wij zochten 
voor je uit welke opleiding je 
daarvoor nodig hebt. 

1. ontwerper van virtual reality 
omgevingen
volgend jaar worden er naar 
verwachting meer dan 12 miljoen 
vr-brillen verkocht en de jaren 
daarna zal deze markt alleen maar 
meer geld waard worden, denkt 

marktonderzoeksbureau Superdata. 
de mogelijkheden voor virtual 
reality zijn eindeloos: de technologie 
is bruikbaar in de gezondheidszorg, 
technologie en het onderwijs. over 
een paar jaar gebruiken we de brillen 

net zo vaak als onze smartphone, 
denkt Microsoft.

om al deze nieuwe 
computerwerelden te ontwerpen 
is mankracht nodig. “Ze worden 
de supersterren van de industrie”, 
denken de schrijvers van het 
rapport. als zij hun werk goed doen, 
dan kunnen we voortaan in één 
seconde naar een vergaderruimte 
reizen in het buitenland, hoeven we 
niet meer voor een bezoekje naar 
de huisarts en wordt het in elkaar 
zetten van een ikea-kast een stuk 
gemakkelijker. 

verschillende universiteiten bieden 
daarom vanaf dit jaar speciale 
studierichtingen aan, zoals de 
rijksuniversiteit groningen, 
universiteit twente en de deakin 
universiteit in australië. een opleiding 
in Louisiana laat studenten zich 
specialiseren in onder andere het 
ontwerpen van 3d-modellen voor de 
bril om te gebruiken in de olie- gas- 
en treinindustrie.

2. mensen die gespecialiseerd zijn in 
ethiek en technologie
ook al voelt het nog wat futuristisch, 
toch moeten we er binnenkort 
écht aan geloven: robots in ons 
huis. Binnen vijf jaar is de markt 
zo’n 153 miljard dollar waard en 
dat bedrag zal de jaren daarna 
ongelofelijk hard doorstijgen, zegt 
de Bank of america. nooit meer 
hoeven strijken, afwassen of aan je 
medicijnen hoeven denken klinkt erg 
prettig. “Maar het wakkert ook onze 
grootste angsten aan dat robots de 
maatschappij overnemen, net als 
in the Matrix en the terminator”, 
schrijft het bedrijf in het rapport.

Microsoft ondervond dit probleem 
begin dit jaar zelf met twitterbot tay. 
Het twitteraccount, dat werkte met 
zelflerende software, deed allerlei 
racistische uitspraken en begon 
bijvoorbeeld Hitler te vereren. Maar 

het kan nog veel erger: roboticus 
alexander reben ontwierp een 
robot die bewust kan kiezen om 
iemand pijn te doen, of niet. “ik heb 
bewezen dat kwaadaardige robots 
kunnen bestaan”, zegt hij daarover 
in het rapport. “We hebben daarom 
mensen nodig om te voorkomen 
dat de technologie oncontroleerbaar 
wordt.”

daarvoor hebben we een soort 
‘leraren’ nodig die bepalen wat een 
robot wél en niet mag doen. de 
studie Science and technology richt 
zich op dit vakgebied en is te volgen 
aan universiteiten als Brown en 
Harvard, Maastricht en twente.

3. slimme social media-experts
verwacht wordt dat alleen instagram 
over vier jaar 26,9 miljoen gebruikers 
heeft, bijna het dubbele van twitter. 
en dan hebben we het nog niet 
over de nieuwe social media-
kanalen die in de tussentijd op zullen 
doemen. adverteerders willen al 
deze gebruikers dolgraag bereiken 
en hebben daar veel mensen voor 
nodig. 

designers, analisten en illustratoren 
met een technische achtergrond zijn 
daarom hard nodig. de universiteit 
utrecht biedt daar nu al een master 
in aan.

de huidige generatie studenten 
moet in staat zijn om de brug tussen 
de media en het publiek te slaan 
met eenvoudige, indrukwekkende 
beelden. ook virtual reality zal 
daarbij een rol gaan spelen, denkt 
Microsoft. “Hun vaardigheden stellen 
ze in staat om hele nieuwe werelden 
te bouwen en de wereld van 
generatie Z te verruimen.”

4. Freelance biohackers
de meeste mensen weten nu nog 
niet wat een biohacker doet, maar 
dat zal in de toekomst veranderen. 
Zij proberen bepaalde grondstoffen, 

dit moet je studereN 
voor de baNeN vaN de 
toekomst

tekst: saskia van huijgevoort



zoals menselijk DNA, brandstoffen of 
schimmels te verbeteren. Zo kunnen 
bijvoorbeeld depressies, autisme en 
alzheimer behandeld worden. in de 
toekomst worden we dus allemaal 
supermensen.

“in de toekomst kunnen we alles 
oplossen met deze techniek: van 
oog- tot leverproblemen. over 20 
jaar zal een biohacker zelfs een 
eenhoorn kunnen creëren door 
middel van het manipuleren van 
genen”, schrijft de multinational in 
het rapport.
er zijn talloze laboratoria bezig met 
biotechnologie, bijvoorbeeld het 
amerikaanse genspace Biohacking 
Lab, dat zich bezighoudt met 
bovenstaande onderwerpen.  
in de amsterdamse Waag Society is 
het mogelijk om cursussen te volgen 
om te leren hoe je zelf biomaterialen 
ontwerpt, zoals bijvoorbeeld nieuwe 
brandstoffen. 

5. internet of things experts
in 2025 zijn al onze apparaten op 
elkaar aangesloten: de koelkast 
geeft een seintje aan de supermarkt 
als de melk bijna op is, zodat deze 
automatisch bezorgd wordt. de 
airconditioning gaat automatisch 
aan als je de straat in komt rijden 
en het koffiezetautomaat begint 
dan ook meteen te pruttelen. er zijn 
echter wel mensen nodig die al deze 
technologieën ontwikkelen.

Zij zijn hard nodig, want geschat 
wordt dat de internet of things-
markt in 2020 1,7 biljoen dollar 
waard is. tegen die tijd zullen er in 
dit vakgebied alleen al in engeland 
zo’n 182.000 nieuwe banen zijn, 
schrijft Centre for economics and 
Business research. Mit bood 
daarom in april een zes weekse 
cursus in het vakgebied aan. ook 
KPn biedt onder de naam ‘iot 
academy’ cursussen aan.

Je zit al in de examenklas 
en je weet waarschijnlijk al 
heel goed wat je wilt gaan 
studeren. Heb je slapeloze 
nachten omdat je naar het 

buitenland moet? afhankelijk van 
jouw diploma, examen vakken, en 
eindcijfers kan je kiezen voor een 
studie op het gebied van rechten, 
bedrijfsadministratie, commerciële 
economie, toerisme, maatschappelijk 
werk en bestuurskunde & 
management. Deze studies zijn 
verdeeld over de vier faculteiten van 
de ua en de aandacht ligt bij de 
meeste van de vier faculteiten op 
theorie, onderzoek en de praktijk. 
Tijdens de opleidingen worden er 
individueel en in kleine groepen aan 

diverse projecten gewerkt. Indien 
je binnen de opleiding van jouw 
keuze verplicht wordt om stage te 
lopen, dan kan je als ua student 
op aruba of in het buitenland 
stage lopen. Je kan bij sommige 
programma’s naast je stage ook 
een uitwisselingsprogramma in het 
buitenland volgen. Kijk dicht bij huis 
of beter gezegd om de hoek naar 
mogelijk, de beste oplossing voor jou.
Voor meer informatie over de 
verschillende studiekeuzes aan 
de universiteit van aruba, wordt je 
uitgenodigd op onze website: 
 
www.ua.aw. 
Mail naar: osa@ua.aw | info@ua.aw

verder studeren? misschien is de 
beste oplossing voor jou om de hoek…



de oprichting dateert uit het 
jaar 1922, toen de zusters 
van roosendaal een villa 
met omliggende gronden 
aankochten om een hospitaal 
te realiseren. Dit hospitaal werd 
al gauw in gebruik genomen 
en kreeg de naam ‘San 
Francisco Hospitaal’. Vrijwel 
in hetzelfde jaar bouwden de 
nonnen een klooster op het 
omliggende stuk grond.  

enige jaren later bleek 
het hospitaal echter al 
te klein en werd er een 
nieuw hospitaal voor 
Bonaire gebouwd. Bij dit 
hospitaal werd er tevens 

een dependance voor bejaarden 
gebouwd. Uiteindelijk bleek de vraag 
naar bejaardenzorg dusdanig toe te 
nemen, dat het hospitaal meer en 
meer ouderen huisvestte.

om ouderenzorg en ziekenzorg 
gescheiden te houden, werd er 
wederom een nieuw ziekenhuis 
gebouwd, het oude hospitaal werd 
veranderd in een bejaardenhuis en 
kreeg de naam “Cas di Sosiego”. 
Het nieuwe ziekenhuis was gereed 
in 1976 en is hedentendage nog 
in gebruik. De gezondheidszorg op 
Bonaire, die ooit begonnen was 
met twee zusters in de villa, kwam 
in de zeventiger jaren te vallen 
onder daarvoor opgerichte stichting, 
toentertijd genaamd “Stichting 
Ziekenverpleging & Bejaardenzorg”. 
in 1999 is deze naam veranderd in 
Fundashon Mariadal, oftewel Stichting 
Mariadal, vernoemd naar het klooster 
vanwaaruit de zusters vroeger naar 
Bonaire gezonden werden.
de villa is vandaag de dag in gebruik 
voor het gezondheidscentrum 
“Sentro di Salú convent” en fungeert 
daarnaast tevens als kantoor voor 
het management en administratie van 
Fundashon Mariadal. In 2003 was 
er een nieuwe verpleeghuis gereed. 

In dit nieuwe gebouw “Kas di Kuido” 
worden de meer verpleegbehoeftige 
cliënten verpleegd. In 2016/2017 is 
de nieuwe vleugel van het ziekenhuis 
gebouwd. Hiernaast hebben we 
ook een nieuwe operatiekamer en 
nieuwe special care (intensieve zorg). 
Momenteel wordt hard gewerkt om 
de nieuwe de spoedeisende hulp ook 
af te ronden. 
 
Fundashon mariadal is een instelling 
voor de gezondheidszorg op bonaire 
waaronder de volgende diensten vallen:
• Het ziekenhuis “Hospitaal San  
   Francisco”
• De specialistische zorg afdelingen 
   welke bestaan uit:  Spoedeisende 
   hulp, ambulance, air ambulance, 
   Special care, Specialistenbureau.
• Het verpleeghuis “Kas di Kuido”,
• De dialyse afdeling
• Het thuiszorgcentrum “Sentro di 
   Salú convent”
 

Bovenstaande diensten worden 
ondersteund door het Facilitair 
Bedrijf, de stafafdeling Personeel 
& organisatie, de afdeling icT, 
Bureau Kwaliteit en Veiligheid en 
economische administratieve 
Dienst. Met alle faciliteiten en de 
diverse ondersteunende afdelingen 
is Fundashon Mariadal één van de 
grootste organisaties op Bonaire, met 
wel 600 personeelsleden.
 
Fundashon Mariadal is altijd een 
dynamische organisatie geweest 
echter nadat Bonaire een bijzonder 
gemeente geworden is van 
Nederland, zijn de ontwikkelingen in 
een stroomversnelling geraakt. De 
kwaliteit van de zorg moet nog beter. 
ons doel is om de inwoners van 
Bonaire een betere kans op herstel te 
bieden. Iedereen binnen Fundashon 
Mariadal zet zich in om  
dit te realiseren.

Fundashon Mariadal  |  Kaya Soeur Bartola 2
+599 715-8900 of 717-8900

info@fundashonmariadal.org  |  www.fundashonmariadal.com

Fundashon mariadal

tekst: eugenie roderiques



Notities



Ki benefisio tin p’ami si mi hasi trabou 
boluntario?
•  Boluntarionan ta haña posibilidat pa 
purba diferente sort’i trabou. Asina bo 
por haña sa presis ki área di trabou i 
ki tareanan ta bon pa bo.
•  Bo ta haña chèns pa siña karga 
responsabilidat, kon pa reuní, kon 
pa traha un presupuesto òf kon pa 
organisá un aktividat. Esaki tur ta 
abilidatnan útil den bo bida.
•  Bo por haña hopi eksperensha ku 
bo por usa den bo estudio òf trabou i 
bo por buta nan riba bo CV tambe.
-Komo boluntario bo ta sera konosí ku 
hopi hende ku por yuda bo bai dilanti.
•  Asina tambe bo ta traha riba bo 
netwerk, ku lo yuda bo haña trabou 
mas lihé.
•  Bo por haña referenshanan ku bo 
por menshoná riba bo CV.

•  Tin biaha bo por topa hende 
interesante òf famoso.
•  Tin hopi posibilidat pa partisipá na 
tayer i kursonan (grátis) òf pa partisipá 
na interkambionan internashonal.
•  Hopi fundashon tin trabou pagá 
tambe. Si bo ta boluntario kaba, e ta 
mas fásil pa haña trabou ora tin un 
vakatura den e organisashon, paso 
nan konosé bo kaba i sa kiko bo 
talentonan ta.
•  Kasi tur boluntario ta bisa nan ta 
hasié, pasobra nan gust’é.

Kiko ami por hasi komo boluntario?
Tin basta diferente tipo di trabou 
boluntario i tambe na hopi diferente 
área i nivel. Pasa libremente na NGO 
Plataforma Boneiru (konosí di BoN 
doeT) pa wak si tin algu p’abo!
 kiko ta trabou boluntario? Bo ta 

papia di trabou boluntario ora bo ta 
hasiendo kosnan pa un organisashon 
for di bo mes i sin kobra salario. Pues 
e no ta un trabou ‘regular’. Bo ta hasié 
pa yuda un klup, team, asosiashon òf 
fundashon. Kasi semper ta pa un bon 
kousa den nos komunidat. Ta p’esei 
hende gusta yuda, pasobra nan ta 
sinti ku e ta un kos importante. Trabou 
boluntario ta sin obligashon, pero dor 
ku bo ta traha huntu ku un grupo, bo 
mester tene kuenta si ku nan ta konta 
riba bo.

por ehèmpel:
Bo no ta boluntario ora bo ta hunga 
vòlibòl den un klup. Bo ta boluntario 
si ora bo ta bai guia e training di e 
grupo di muchanan. Òf ora bo ta bira 
sekretaria den direktiva di e klup.
Bo no ta boluntario ora bo ta yuda bo 
ruman traha su kas òf hasi kompras 
pa bo wela òf limpia kura di bo bisiña. 
Bo ta boluntario si ora bo ta yuda fèrf 
e klùphuis di bo team.

Dikon trabou boluntario ta asina 
importante?
Mayoria fundashon i asosiashon 
no por eksistí sin yudansa di 
boluntarionan. Dor ku nan ta hasi 
trabou soshal pa komunidat, nan 
no tin fondo pa paga (hopi) trahadó. 
Imaginá bo mes kon e mundu lo 
ta sin deporte i rekreashon, arte i 
kultura, kuido i bienestar, edukashon 
i formashon, desaroyo soshal i 
naturalesa etc. Organisashonnan 
soshal ta ‘di e hende pa e hende’. 
ora bo ta yuda nan, bo ta yuda bo 
mes tambe!

pakiko ami lo bira boluntario?
ora bo ta duna algu for di bo mes, 
bo ta haña algu bek tambe! Si bo kier 
ta eksitoso den bo trabou i estudio, 
bo tin mester di diferente kualidatnan 
i abilidatnan. Bo mester por deskribí 
nan den un karta di solisitut i tambe 
den un interview pa haña trabou. 
Komo boluntario bo por desaroyá bo 
mes i mehorá bo chèns pa haña un 
bon trabou!

tekst: annemarie klöne  |  ngo plataforma boneiru

kaya grandi 52c - 717-2366  -  ngobonaire@gmail.com

trabou boLuNtario No ta  
PagÁ, Pero No ta Pa Nada!



Worldskills is de olympiade 
voor het vakmanschap. 
elke twee jaar strijden 
ruim duizend jonge 
aankomende vakmensen in 
verschillende vakgebieden 
tegen elkaar om de titel 
‘beste vakman / vakvrouw 
van de wereld’.
 

de skills competities zijn 
ontstaan in de jaren 50 
van de vorige eeuw in 
Spanje, bedoeld om het 
echte vakmanschap na 
de oorlog in europa  te 

bevorderen.
deze wedstrijden zijn in de loop van 
de jaren uitgegroeid tot een groot 
wereldwijd evenement, vergelijkbaar 
met de olympische spelen, met ruim 
60 deelnemende landen.
in de laatste jaren is de roep naar 
werknemers die een vak goed 
kunnen uitoefenen, nog nooit zo  
groot geweest als nu.
 

met trots en talent
de vakwedstrijden zorgen voor de 
promotie van het beroepsonderwijs, 
het bevorderen van vaktrots en de 
talentontwikkeling van jonge mensen 
tot professionals. 
Naast de wedstrijden vinden ook 
vele andere activiteiten plaats die 
gericht zijn op beroepenoriëntatie en 
excellentie. Excellentie in je vak en 
beroep: jong geleerd is nog steeds 
oud gedaan…...

SkillsNetherlandscaribbean is een 
van de 23 deelnemende landen in 
de Skillsamericas competitie, dat is 
het grootste beroepenevenement van 
Noord, Midden en Zuid Amerika.
 
de Skills competitie is bedoeld voor 
MBo studenten (Vocational plus 
training) tot 21 jaar.
 
successen
in april 2014 hebben de BeS 
- MBo studenten hun eerste 
internationale competitie-ervaring 
opgedaan. De BES eilanden waren 
vertegenwoordigd in 5 verschillende 
Skills (vakgebieden) en kwamen terug 
uit Bogota, colombia met 2 bronzen 
medailles in ‘Network cabling’  en in 
‘Floor & Wall Tiles’.  
een groep van 6 Zorg en Welzijn 
leerlingen van het VMBo en de 
Pro deden in maart 2015 mee met 
de finale van de SkillsTalents in 
Zwolle, Nederland. Nog niet in de 
prijzen gevallen, maar wel 2 andere 
provincies van Nederland verslagen!
de echte en beste prijs voor al deze 
jonge aankomende vakmensen is 
echter de internationale uitwisseling, 
het verbreden van hun visie en het 
zekere gevoel dat zij, van een klein 
eiland, er ook bij horen en kunnen 
laten zien waar zij goed in zijn.
 

uitwisseling programma’s.
Skills Netherlands caribbean 
organiseert en steunt uitwisseling 
programma’s met landen in de 
regio. Voor het derde jaar op rij zijn 
studenten van Bonaire naar colombia 
gereisd om daar bij een partner 
school een training te volgen.

De raad onderwijs arbeidsmarkt 
caribisch nederland (roa cn) 
vormt een brug tussen het 
middelbaar beroepsonderwijs 
(mbo) en de arbeidsmarkt op de 
drie eilanden binnen caribisch 
nederland. bonaire, saba en 
st. eustatius hebben behoefte 
aan goed opgeleide, lokale 
arbeidskrachten. roa cn zorgt voor 
afstemming tussen het aanbod 
van mbo-opleidingen en de lokale 
arbeidsvraag.
 
Kennis en vakmanschap overdragen 
op leerlingen: dat is de taak 
van een leerbedrijf. In erkende 
leerbedrijven worden deelnemers van 
beroepsopleidingen getraind voor hun 
toekomstig beroep onder begeleiding 
van een gecertificeerd leermeester. 
een erkend leerbedrijf helpt mbo-

deelnemers bij het ontwikkelen 
van competenties en maakt hen 
wegwijs in de sector. Er zijn op dit 
moment 196 erkende leerbedrijven 
in verschillende sectoren op Bonaire. 
deze sectoren zijn: zorg & welzijn, 
bouw & infra, techniek, horeca & 
hospitality, administratie en media. In 
totaal zijn er 888 erkende leerplaatsen 
omdat een leerbedrijf meerdere 
erkenningen kan ontvangen van 
diverse studierichtingen.  
 
Tijdens het jaarlijkse studie- en 
beroepenmarkt in november kunnen 
studiekiezers vanuit het vmbo en havo 
oriënteren naar beroepsopleidingen. 
de beste kansen op werkgelegenheid 
op Bonaire zijn voor de komende 
jaren met name in sectoren als 
toerisme, bouw en techniek. Het is 
belangrijk dat mbo-deelnemers tijdig 
op zoek gaan naar een leerbedrijf.
 

Worldskills
brug naar het onderwijs

tekst: hein senten

tekst: elyane paul



indian hills community college  
(iHcc) is a two-year post-secondary 
public institution located in the state 
of Iowa in the United States. Its main 
campus is located in ottumwa, 
with a second campus located in 
Centerville. Indian Hills Community 
college is accredited by the Higher 
learning commission of the North 
Central Association. Founded in 
1966, iHcc allows students to 
experience the true small-town 
feel of being in a safe community. 
The college’s beautiful campuses 
encompass modern facilities, on-
campus housing and dining, 24-hour 
security, excellent instruction, and 
an affordable education for around 
$15,000 for tuition, books, fees, 
insurance, housing, meals, airport 
pickups, free shuttles around town 
and on campus activities. With the 
wide variety of programs that we offer, 
we have something for everyone, 

including transfer agreements 
with many well-known institutions 
throughout the United States. IHCC 
offers a wide variety of options for 
your education, and we will assist 
in finding the option that is right for 
you. We offer courses in English as 
a Second language, associates 
degrees in arts and Sciences 
such as business, engineering, 
psychology, culinary arts, music, art, 
theater, sciences such as chemistry 
or biology or associates degrees in 
advanced Technologies in areas such 
as robotics, laser technology, aviation, 
computer networks and security, 
computer software development, 
and Health Sciences fields such as 
nursing, and nutrition and dietary 
management.  
The college offers partial to full 
scholarships and the opportunity for 
part-time on-campus employment, 
both of which help to lower the 
estimated yearly cost even more.
 

mission:
indian Hills community college 
changes lives by inspiring learning, 
diversity, social enrichment, and 
regional economic advancement.

values:
academic excellence and Student 
Success, integrity, relationships, and 
Teamwork. Acceptance, Inclusion, 
and accessibility

history:
What is now known as indian Hills 
community college (iHcc) was 
established as Merged area XV by 
the iowa Board of Public instruction 
on June 3, 1966. The college began 
operations on July 1, 1966, at the 
ottumwa regional airport under the 
governance of a nine-member board 
of trustees.  
Then known as iowa Tech-area XV 
community college, the college 
conducted technical programs that 
included those formerly operated 
by the ottumwa community School 
District. The newly-renovated North 
campus (formerly known as the 
“airport campus”) is where the 

college’s aviation Maintenance 
Technology, aviation Pilot Training, 
Welding Technology, commercial 
driver Training, and automotive 
collision Technology programs are 
taught. The campus covers 215 
acres and is located seven miles 
northwest of Ottumwa.

centerville campus:
on July 1, 1968, the Merged area 
Board assumed responsibilities 
for operations of centerville Junior 
college, which had been established 
by the centerville community School 
Board in 1930.
 
The centerville campus was 
completed in 1970 on a 72-acre 
site in the northwest part of the 
community. Offerings include Arts 
and Sciences courses and several 
advanced Technology programs, 
including construction Technology 
and Sustainable agriculture & 
entrepreneurship, and the Health 
Sciences:  
Practical Nursing program is also 
available at the Centerville Campus.

www.indianhills.edu

indian hills commu8nity college
525 grandview ave, ottumwa, ia 52501  |  +1 641-683-5111

 www.indianhills.edu

indianHills community college

text: karla mccollum



Fontys: a leading and 
innovative university of 
applied sciences in the 
Netherlands

to learn and stay employable during 
his or her entire lifecycle as an iCt-
professional (Life Long Learning). We 
use modern educational methods, 
supported by state-of-the-art iCt-
enabled tooling. 
our fulltime bachelor programme 
offers a variety of 12 different 
specializations, such as: Business, 
Media design, Software engineering, 
technology, applied data Science, 
Cyber Security, digital Publishing, 
education, game design and 
technology, Management and 
Security, open innovation and 
Smart Mobile.
 
there is an english Stream of the 
programme, offering 3 different 
specializations, viz. Business, 
Software engineering and 
technology. enrollment  
is possible for both dutch and 
international students.
in december 2011, the nederlands 

vlaamse accreditatie organisatie 
(dutch Flemish accreditation 
organisation) (nvao) ranked our 
educational programme with the 
qualification: Excellent. 
 
research
Because keeping up with current 
developments in the dynamic 
field of ICT is essential, we have 
6 lectureships and one Centre of 
expertise within the institute.

organisation
Fontys institute of iCt employs 
around 200 teachers and 
researchers, divided over seven 
teams.  Furthermore, we have a 
staff of around 50 employees, active 
in the fields of quality assurance, 
educational science, information 
management, marketing and 
communications, planning & control, 
curriculum, student administration, 
law and housing. 

 
    

Fontys university of 
applied Sciences, 
department of 
information and 
Communication 
technology 
(iCt), located 
in eindhoven 
in the South of 

the netherlands, is a leading and 
innovative institute offering attractive 
and fascinating professional 
education in iCt. the institute not 
only offers education for fulltime 
students in dutch and english, 
but also part-time education for 
employees with a daytime jo (only  
in dutch). More than 3,000 students 
are being educated for a wide 
variety of professions in today’s 
iCt-industry. Fontys maintains 
close co-operation with approx. 
80  iCt-enterprises within the 
Brainport region and other areas 
in the netherlands, where high 
tech manufacturers, suppliers, 
government, municipalities and 
universities co-operate within a 
unique high tech ecosystem.  
our education is always up-to-

date and meets requirements set 
by the labour market. Moreover, 
Fontys institute of information and 
Communication technology is 
engaged in research with a turnover 
of approx. 2 Million euro. the 
institute considers the development 
of people (students, professionals in 
companies and her own employees) 
as her core activity. 

a broad orientation, many choices
in 2011 Fontys institute of iCt 
started offering a broad bachelor 
programme, named: HBo-iCt.
this enables us to respond to new 
developments and challenges in 
the dynamic world of iCt. every 
student determines and chooses his 
or her own field of expertise, based 
on personal interests, passions 
and talents. We teach our students 
how to develop their competencies 
and skills to be employable in 
every possible position in the full 
professional field of ICT, now and in 
the future.  
our didactical approach focuses 
on the development of skills of the 
individual student, who learns how 

more information?  www.fontys.edutechnologyandbusiness

tekst: Frank henning
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persoonlijke ontwikkeling tijdens je studie en carrière
Je leert tijdens je studie en je carrière erg veel. daarnaast is het belangrijk 
om je persoonlijk te blijven ontwikkelen. Want hoe beter je weet wat je sterke 
punten en verbeterpunten zijn, hoe beter je je talenten kunt benutten. Zo 
weet je steeds beter wat je mogelijkheden zijn in je carrière.

competenties ontwikkelen 
Competenties zijn vaardigheden die bepalen of je geschikt bent voor een 
functie of niet. Weet jij welke competenties je al hebt ontwikkeld en welke 
je nog kunt verbeteren? omdat competenties iets over jou zeggen, kun je 
je ermee onderscheiden van anderen. Lees meer over het ontwikkelen van 
competenties. 

wat zijn jouw kernkwaliteiten. als je nog niet veel werkervaring hebt, is het 
belangrijk om meer over jezelf te weten te komen. dat helpt je in je verdere 
carrière. denk dus goed na over wat je kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen 
en allergieën zijn. Binnen de psychologie is het kernkwadrant van daniel 
ofman een bekend model om inzicht te krijgen in je kernkwaliteiten en de 
bijbehorende valkuilen. 

persoonlijk ontwikkelingsplan (pop) 
Weet je waar je in de toekomst wilt staan maar weet je nog niet hoe je 
daar gaat komen? een Persoonlijk ontwikkelings Plan, ook wel PoP 
genoemd, kan daar heel goed bij helpen. Kijk op de pagina Persoonlijk 
ontwikkelingsplan en lees hoe je een PoP maakt. 

ontWikkeling



Kaya Frater Odulfinus, tel: +599 717 8120, Bonaire, Caribisch nederland 

scholengemeenschap bonaire

Je hebt je middelbare 
school afgemaakt en je 
weet dat je meer wilt. 
dan denk je: “Wat nu?” 
MBo Bonaire heeft het 
antwoord voor je. Je 
blijft lekker bij familie en 
vrienden in de buurt. 
Je hoeft geen nieuwe 
cultuur of gewoontes te 
leren kennen. en je leert 
kennis en vaardigheden 
die je helpen om de 
volgende stap te zetten 
in de richting van jouw 
droombaan.

Bonaire is in 
ontwikkeling en 
er liggen volop 
kansen voor jonge 
goed opgeleide 
professionals. er 
liggen kansen 

in  het toerisme nu steeds meer 
toeristen Bonaire weten te vinden 
en zij kunnen op het eiland ook 
steeds meer dingen doen. er 
liggen kansen in de bouw nu er 
veel huizen, kantoren en hotels 
worden gebouwd. en er liggen 
kansen in de welzijnssector nu er 
door de groeiende bevolking meer 
behoefte is aan kinderopvang 
waar ouders hun kinderen aan 
kunnen toevertrouwen. en of jij nu 
in het toerisme, in de bouw of in 
de kinderopvang wil werken, de 
passende beroepsopleiding kan je 
volgen bij MBo Bonaire.

Zonder dat je het door hebt, word 
je op Bonaire vaak geholpen door 
mensen die hun opleiding hebben 
gevolgd bij MBo Bonaire. als je 
een bankrekening opent, word je 
geholpen door iemand met een 
diploma van onze administratie-
opleiding. als je deelneemt aan een 
activiteit bij Jong Bonaire, word je 
begeleid door begeleider met een 
diploma van onze opleiding Sport 
en Bewegen. als vrijdagavond op 
een gezellig terras je eten wordt 
geserveerd, dan is dit klaargemaakt 
door iemand met een diploma van 
onze koksopleiding. en als je je 
komt inschrijven voor een opleiding 
die bij jou past, dan wordt je bij onze 
school geholpen door iemand met 
een secretaressediploma van MBo 
Bonaire!

eind augustus 2018 beginnen weer 
veel jongeren aan het eerste jaar 
van hun opleiding, allemaal met hun 
eigen toekomstdroom. de studenten 
leren de kennis en vaardigheden 
die bij het beroep horen, maar 
ook methodisch werken, plannen 
en samenwerken. als jij ook een 
opleiding bij MBo Bonaire wil 
volgen, kom dan langs bij onze 
stand op de Study & Career event 
2017. We kunnen je veel informatie 
geven, ook over onze vernieuwde 
niveau 2 opleidingen.  en als je wil 
kan je je meteen al inschrijven!

bouw mee aaN de 
toekomst vaN boNaire
tekst: nina Dillen



stoorzenders een tijdje uit voor 
een productieve studeerdag. Leuk 
extraatje: de tijd dat je jouw apps 
uitschakelt, loopt er een tellertje 
dat aangeeft hoelang je al zonder 
onderbreken aan het studeren bent. 
een extra motivator tijdens deze 
duistere examentijden. 
gratis verkrijgbaar voor android. 

procrastination punisher
deze app speelt het nog harder, en 
laat je in de buidel tasten als je jouw 
goede voornemens niet nakomt. 
op voorhand kan je instellen welke 
apps op welk moment geblokkeerd 
moeten worden. Waag je het toch 
om die apps te openen binnen die 
tijdspanne, dan wordt er een bedrag 
van jouw rekening aan het goede 
doel geschonken. valsspelen kan 
je dus duur komen te staan, en je 
wil natuurlijk nog wat centjes over 
houden voor na de examens. 
gratis verkrijgbaar voor android.

cold turkey / selfcontrol
is het eerder de computer dan 
je smartphone die je van je 
studieboeken verwijderd houdt? 
installeer SelfControl (ioS) of Cold 
turkey (Windows) op je computer, 
die ervoor zorgt dat bepaalde sites 

voor een bepaalde tijdspanne 
geblokkeerd worden. Let op: eens 
de blokkade geïnstalleerd is, kan 
je ze niet meer uitzetten. ook 
de computer afsluiten en weer 
aanzetten helpt niet, dus zorg 
ervoor dat je jouw computer niet uit 
frustratie door het raam gooit.  
al is dat ook een oplossing 
natuurlijk, zij het wel een erg dure.
gratis verkrijgbaar voor ioS en 
Windows.

moment / Quality time
Wil je jezelf toch af en toe een pauze 
gunnen op je smartphone? dat 
mag, maar hou het dan beter binnen 
de perken. Met de app Moment 
(ioS) of Quality time (android) 
houdt je smartphone bij hoeveel tijd 
je spendeert op het toestel. Wil je 
maximum een kwartier per dag met 
je gsm bezig zijn? dan kan je een 
limiet instellen. de app waarschuwt 
je wanneer je daar over gaat, zodat 
je zelf met een hopelijk ijzersterk 
karakter kan zeggen wanneer het 
genoeg is geweest.  
Bij de android-versie heb je iets 
minder karakter nodig: 
Quality time kan via de tool take a 
Break tijdelijk bepaalde functies van 
je smartphone uitschakelen.

Studenten vandaag 
hebben het misschien 
wel moeilijker dan 10 
jaar geleden: met een 
constant oplichtende 
smartphone en een 
computer waarop 
Facebook om 
aandacht smeekt is de 
concentratie soms ver  
te zoeken. Met deze 5 
apps en/of programma’s 
zet je die digitale 
verleiding even op pauze, 
zodat je in alle rust 
analoog kan studeren.

stayontask / yelling mom
deze app is nog van het mildere 
soort. Stayontask controleert ten 
gepaste tijde of je nog wel aan het 
studeren bent. een onvoorspelbare 
timer zal af en toe vragen of je flink 
aan het werken bent, en wie er 
op dat moment van schrikt was 
duidelijk niet aan het studeren. een 
vergelijkbare app voor ioS is yelling 
Mom, waarop je verschillende 
geluiden kan instellen die je er 
regelmatig aan herinneren dat er 
gestudeerd moet worden.
goed om de focus te behouden, 
voor diehard smartphoneverslaafden 
is het hardere werk noodzakelijk.

self control for study
deze app schakelt andere apps op 
je smartphone tijdelijk uit zodat je ze 
niet kan gebruiken. Zet Facebook, 
Whatsapp, instagram of andere 

5 oNmisbare tooLs om 
digitaaL aF te kickeN bij 
Het studereN...
tekst: nina Dillen



Bij ForMa kun je een cursus 
ondernemerschap volgen. 
tijdens de cursus leer je een 
ondernemingsplan te maken voor 
jouw eigen bedrijf. de cursus 
“eigen baas avondschool” heeft 
al verschillende ondernemers 
afgeleverd die hun droom om een 
onderneming te starten hebben 
waargemaakt. eén van de cursisten 
die de cursus heeft afgerond 
is eunice Marten. eunice heeft 
een full-time baan bij een lokale 
werkgever, maar heeft altijd de wens 
gehad om iets voor zichzelf op te 
starten. eunice is de eigenaresse 
van Meech, een schoenenwinkel die 
gespecialiseerd is in leren schoenen. 
Meech staat voor More exclusive 
elegance & Comfort on Heels. 
eunice draait haar zaak alleen, 
en is open door de weeks in de 
avonduren en in het weekeinde. 
toen ze voor de eerste keer 
de advertentie voor de cursus 
“eigenbaas avondschool” van 
ForMa voorbij zag komen was 

ze enthousiast geworden, maar 
na lang over nadenken, besloot ze 
om het maar te laten gaan en niet 
in te schrijven. Ze bleef er wel over 
nadenken en heeft het met haar 
dochter erover gehad. toen ze de 
advertentie voor de tweede keer 
onder ogen kreeg wist ze dat dat 
haar kans was om haar droom in 
vervulling te laten gaan.
na inschrijving werd ze opgeroepen 
voor een intakegesprek bij ForMa. 
Ze was heel erg nerveus en dacht 
dat de mogelijkheid bestond dat ze 
niet voor de cursus geselecteerd 
zou worden, wat ze heel erg zou 
vinden. gelukkig was dat niet het 
geval. de intake werd gehouden 
om de motivatie van de cursisten te 
achterhalen en meer informatie over 
de cursus aan de cursist te geven 
zodat ze goed voorbereid de cursus 
kunnen starten.
eunice heeft tijdens de cursus haar 
businessplan geschreven. na het 
houden van haar “pitch” heeft zij 
een verzoek ingediend bij Qredits 

voor financiering, wat ze ook heeft 
gekregen. eunice werkt met een 
schoenenfabriek in Colombia die 
haar schoenen maakt. Meech is 
haar eigen merk. de schoenen die 
zij verkoopt, worden exclusief voor 
haar gemaakt. in de korte tijd dat 
de zaak bestaat, is de zaak al twee 
keer verhuisd. 
eunice geeft aan dat ze het geleerde 
in de cursus dagelijks terug ziet 
komen in haar bedrijfsvoering. 
tijdens de cursus is het opzetten 
van een businessplan heel 
belangrijk. Je rond je cursus af met 
het presenteren van je plan. dat 
doe je door het houden van een 
“pitch” om je idee aan betrokkenen 
te kenbaar te maken. verder komt 
tijdens de cursus uitvoerig het 
Marketing gebeuren aan bod. de 6 
P’s van Marketing worden uitgebreid 
besproken. 6 P’s staat voor Plaats, 
Personeel, Promotie, Prijs, Product 
en Presentatie. ook het bijhouden 
van je Financiën in een kasboek en 

de lokale wetten van de belasting 
worden geleerd. Je leert zelfs welk 
soort bedrijf je juridisch op kunt 
zetten. Zonder al deze kennis 
is het onmogelijk om een goed 
functionerend bedrijf op te zetten.
Het volgen van de opleiding 
eigenbaas avondschool heeft voor 
eunice de doorbraak gegeven om 
haar droom realiteit te maken. Zij 
heeft de cursus als heel erg prettig 
ervaren. de docenten waren ervaren 
in hun stof en er was in de cursus 
veel variatie. de mede studenten 
waren allemaal positief ingesteld en 
ondersteunden elkaar om tot goede 
ideeën te komen.
“voor het starten van een eigen 
zaak is volharding en geduld nodig. 
Zonder die twee kom je niet ver. ik 
heb tot nu toe niet echt een salaris 
kunnen krijgen van mijn zaak. Maar 
ik ben blij dat de zaak loopt en dat 
het allemaal van mij is. goed geld 
verdienen, dat komt wel.” aldus 
eunice, eigenaresse van Meech.

starteN eigeN zaak; 
voLHardiNg eN geduLd!

Volwasseneneducati
e.

Nooit te oud om te leren!

Schrijf je nu in!

Fundashon Forma • Kaya L. D. Gerharts 15
Tel: +599 717 6949 • info@fundashonforma.com • www.fundashonforma.com

tekst: soraida mensche



Raad Onderwijs Arbeidsmarkt
Caribisch nederland

together, we make it work

pa mas 
 tokante bo estudio i chens 

pa trabow, pasa serka roa cn

informashon

 
Binnenkort kies je een nieuwe 
opleiding. Maar hoe kies je uit 
alle verschillende opleidingen 
en  beroepen? Misschien 
wil je je eigen bedrijf hebben 
later, of iets in toerisme of 
techniek?  
Hoe groot is de kans dat je 
daar ook werk in vindt? 

een bewuste studiekeuze vergroot 
de kans dat je een opleiding met 
succes afrondt. Het is belangrijk 
om je tijdig en goed te oriënteren 
op de mogelijkheden. Wat zijn je 
sterke kanten en interesses? Waar 
ligt jouw passie? Praat met mensen 
in je omgeving die jou goed kennen 
of vraag advies van een mentor, 
decaan of studieloopbaanbegeleider. 
Kies een opleiding die bij jou en je 
toekomstplannen past. 

tijdens het jaarlijkse Study & 
Career event op Bonaire kunnen 
studiekiezers oriënteren naar 
beroepsopleidingen. de beste 
kansen op werkgelegenheid op 
Bonaire zijn in komende jaren  

 
vooral in de sectoren toerisme, 
bouw en techniek. in deze 
sectoren is namelijk de meeste 
vraag naar arbeiders. Bedrijven zijn 
geïnteresseerd in lokaal opgeleide 
mensen die gemotiveerd zijn om op 
Bonaire een carrière op te bouwen. 
naast een passende vooropleiding 
vinden werkgevers een goede 
werkhouding zeer belangrijk. de 
voorkeur gaat uit naar mensen die 
plezier hebben in hun werk en die dit 
ook uitstralen. 

de raad onderwijs arbeidsmarkt 
Caribisch nederland (roa Cn) 
vormt een brug tussen het 
middelbaar beroepsonderwijs 
(mbo) en de arbeidsmarkt op de 
drie eilanden binnen Caribisch 
nederland. Bonaire, Saba en 
St. eustatius hebben behoefte 
aan goed opgeleide, lokale 
arbeidskrachten. roa Cn zorgt 
voor afstemming tussen het 
aanbod van mbo-opleidingen en 
de lokale arbeidsvraag. een doel 
in de inspanningen van de raad 
is dat afgestudeerden passend 
werk vinden waarin zij worden 
gewaardeerd. roa Cn onderhoudt 

contact met stakeholders vanuit 
het werkveld, onderwijsinstellingen 
en met de lokale overheid om dit te 
bevorderen. 
Kennis en vakmanschap overdragen 
op leerlingen: dat is de taak van 
een erkend leerbedrijf. in erkende 
leerbedrijven worden studenten 
van beroepsopleidingen getraind 
voor hun toekomstig beroep, onder 
begeleiding van een gecertificeerd 
leermeester. een erkend leerbedrijf 
helpt mbo-studenten bij het 
ontwikkelen van competenties en 
maakt hen wegwijs in de sector. er 
zijn in 2017 maar liefst 196 erkende 
leerbedrijven in de domeinen zorg 
& welzijn, bouw & infra, techniek, 
horeca & hospitality, administratie en 
media. in totaal zijn er 888 erkende 
leerplaatsen omdat één leerbedrijf 
meerdere erkenningen kan hebben 
van diverse studierichtingen. 

Het is belangrijk dat mbo-
deelnemers tijdig op zoek gaan 

naar een leerbedrijf. voltijdstudenten 
lopen stage in bepaalde periodes. 
Maar studenten kunnen op Bonaire 
ook kiezen voor “werkend leren”, of 
de zogeheten beroepsbegeleidende 
leerweg (BBL). BBL studenten 
werken 4 dagen voor een bedrijf 
en volgen 1 dag of 2 avonden per 
week lessen. Sommige bedrijven 
investeren in hun medewerkers 
door het mogelijk maken van een 
BBL-traject. in samenwerking met 
de Scholengemeenschap Bonaire 
en roa Cn worden leerbedrijven 
ondersteund in het aanbieden van 
beroepspraktijkvorming. informatie 
over alle erkende leerbedrijven is 
te vinden op de roa Cn website. 
voor uitgebreide informatie, surf 
naar www.roacn.com en klik op 
companies.

Heeft u interesse om een erkend 
leerbedrijf te worden, of wilt u meer 
informatie? neem telefonisch of via 
email contact op met roa Cn.

Hoe kies je eeN mbo-oPLeidiNg
tekst: elyane paul



studentenkamer 
Je gaat binnenkort op kamers.  
of je hebt al een studentenkamer 
maar bent op zoek naar wat anders. 
daar moet je goed voorbereid aan 
beginnen.  
daarom raden we je aan eerst het 
volgende stuk te lezen. Ben je op de 
hoogte van alles dat komt kijken bij 
het huren van een kamer?  

Waar moet je op letten bij het huren 
van een studentenkamer?
al jarenlang lopen studenten in de 
val van malafide verhuurders. Overal 
op internet zijn verhalen te lezen 
waarin goedgelovige studenten de 
pineut zijn. op Marktplaats worden 
ruime appartementen voor (te) 
interessante prijzen aangeboden. 
of er worden appartementen 
aangeboden die helemaal niet te 
huur staan. er wordt gevraagd een 
voorschot over te maken waarna 
de huurder voor een dichte deur 
staat. Waar moet je in de jungle die 
‘huurmarkt’ heet op letten om te 
zorgen dat je in je recht staat en blijft 
staan.

huurcontract voor bepaalde of 
onbepaalde tijd?
Samen met de verhuurder 
bepaal je op welke wijze je de 
huurovereenkomst vorm wilt 

geven. reguliere huurcontracten 
worden voor onbepaalde tijd 
afgesloten. echter kiezen steeds 
meer verhuurders ervoor om in 
eerste instantie met een tijdelijk 
huurcontract van een jaar te werken. 
Na afloop van het jaar is er dan 
sprake van stilzwijgende verlenging. 
als het niet expliciet is opgenomen 
in het jaarcontract kunnen zowel de 
verhuurder als de huurder niet onder 
dit contract uit. de verhuurder moet 
mocht hij dit willen de overeenkomst 
altijd opzeggen. de opzegtermijn 
moet in acht worden genomen en 
de opzegging moet aan strikte eisen 
voldoen. Mocht je twijfelen of alles 
wel volgens de regels gaat kun je 
altijd terug vallen op  
je huurbescherming.

Wat houdt de huurbescherming in?
om de machtsverhouding tussen 
jou en de verhuurder in balans 
te houden geniet je als huurder 
huurbescherming. de verhuurder 
dient met de onderstaande punten 
altijd rekening te houden:
• Minimaal drie maanden 
   opzegtermijn
• Wettelijke reden voor opzegging
• Huurder moet akkoord gaan
• Indien niet akkoord door huurder is 
   een gang naar de rechter verplicht

Huurverhoging mag dit?
Het staat de verhuurder vrij om een 
keer in de twaalf maanden de kale 
huurprijs te verhogen. Belangrijk 
hierbij is dat de verhoging redelijk 
moet zijn. voor woningen buiten de 
vrije sector geldt een vast wettelijk 
huurverhogingspercentage.

3 must-knows
1) de verhuurder mag in geen geval 
winst maken op de service kosten. 
Mocht er een maandelijks voorschot 
worden betaald moet er altijd 
na zes maanden een afrekening 
plaatsvinden. Kan de verhuurder 
geen informatie verstrekken staat 
het de huurder vrij om naar de 
huurcommissie te stappen.

2)veel woningen worden als vrije 
sector woningen verhuurd terwijl 
dit volgens het puntensysteem 
eigenlijk niet mag. twijfel je of je 
niet te veel betaalt? dan kan je 
de huurprijs laten toetsen door de 
huurcommissie. dit moet binnen zes 
maanden na aanvang. Mocht het 
zo zijn dat de woning op basis van 
de puntentelling niet als vrijesector 
woning mag worden verhuurd zal de 
huur worden verlaagd.

3)de verhuurder heeft een minimale 
opzegtermijn van drie maanden. 

voor ieder jaar dat jij als huurder 
in het appartement zit wordt de 
minimale termijn met een maand 
verlengd. deze verlening kan 
maximaal oplopen tot zes maanden.
Zo, nu kun je aan de slag met het 
regelen van jouw kamer
ga je binnenkort op kamers, dan 
gaat er veel veranderen! Hier vind 
je wat je moet regelen. Weet je al in 
welke stad je wilt wonen en waar je 
het best uit kunt gaan? Zorg dan dat 
je een kamer krijgt. Misschien ken 
je iemand die een kamer verhuurt, 
anders kun je jezelf aanmelden bij 
verschillende websites waar het 
kameraanbod staat. Het is handig 
om de huurtips even te lezen, zodat 
je niet voor verrassingen komt te 
staan. Bij het verhuizen zelf kun je 
de checklists bij de hand houden 
en uiteindelijk zul je jouw kamer 
inrichten. internet en tv moeten dan 
natuurlijk wel zijn aangesloten! Het 
zou kunnen dat je tijdens het dure 
studentenleven weinig geld over 
houdt. dan zou je jouw huur onder 
de loep kunnen nemen. ook kun je 
de energiekosten eens bekijken of 
de energietips doornemen, zodat je 
niet onnodig energie gebruikt. verder 
is het slim een inboedelverzekering 
af te sluiten voor je nieuwe kamer 
zodat je je spullen kunt vervangen bij 
brand of diefstal.

tekst: mijnstudentenleven.nl

studentenkamer




