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INLEIDING
Welkom in de studentenwereld, waar het vergaren van kennis het
allerbelangrijkste is en feesten op een goede tweede plaats komt!
Het grootste deel van je tijd spendeer je nu al klagend over de
cursussen, over je examens en over de taken en over hoe je elke
maand weer krap bij kas zit. Maar wees gerust, je kunt er zeker van
zijn dat dit de mooiste, waardevolste tijd van je leven zal zijn. En om
ervoor te zorgen dat je niet al te veel klaagt, zal dit handige boekje
je helpen om te voldoen aan een groot deel van de ‘ik-ben-verantwoordelijk-en-volwassen’-vereisten. Met budgetvriendelijke tips
voor alle aspecten van het studentenleven – van het veranderen
van je computertas in een rugzak tot het openmaken van een fles
wijn zonder kurkentrekker – zet je nog voor het begin van het eerste semester de stap van groentje naar goed voorbereide student!
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TOPHACKS
VOOR
STUDENTEN
Vergeet je altijd weer je lesrooster en het lokaal waar
je moet zijn? Is het verschonen van je lakens een vreselijke opdracht die dubbel zoveel tijd vraagt als nodig
is? In dit hoofdstuk vind je de belangrijkste hacks om
ervoor te zorgen dat je dit allemaal overleeft.
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VERSTERKER VOOR
JE ALARM
Is je alarm op je telefoon net niet luid genoeg om je uit je vredige
slaap te rukken als je op tijd op moet staan om naar de les te gaan?
Met deze hack weet je zeker dat je nooit meer te laat komt.
Snijd een gleuf in een wc-rolletje dat groot genoeg is voor je telefoon en voorkom dat het rolletje wegrolt door er een paar prikbordspelden in te steken als pootjes. Zo heb je niet alleen een steun
voor je telefoon, maar je hebt ook meteen een versterker (die je ook
kunt gebruiken als je muziek luid wilt afspelen).
Telefoonscherm
(meestal gebarsten)

Wc-rolletje/
versterker

Prikbordspelden
voor stabiliteit
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PLANNINGPLANNER
Mis nooit meer een les met deze hack.
Als je aan het begin van het academiejaar je lesrooster krijgt, maak je er een
screenshot van dat je dan gebruikt als
achtergrond op je telefoon. Als je in bed
ligt en niet meer weet of je naar de les
moet, hoef je alleen je arm maar uit te
steken en je hebt meteen het antwoord.

Net zichtbaar lesrooster
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7:30
Dag

Vak

Tijd

Lokaal

Ma

Ned. literatuur

09:00

B21

Di

Psychologie

11:00

A13

Wo

Ned. grammatica

10:00

B18

Do

Geschiedenis

09:00

C12

Vr

Ned. literatuur

10:00

B21

Schuif om te
ontgrendelen
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JE DEKBEDOVERTREK
VERVANGEN
Ben je het beu om veel tijd te verspillen aan het verschonen van je
beddengoed? Dan heb je deze hack
nodig.
Draai de schone dekbedovertrek
binnenstebuiten en leg hem met de
opening aan de onderkant van je bed
netjes op je matras. Leg het dekbed
erbovenop en zorg dat alle hoeken
goed samenvallen. Rol het dekbed
nu van boven naar beneden op. Na
het rollen trek je de overtrek aan een
kant van de rol om het dekbed zodat
je de goede kant ziet. Doe hetzelfde
aan de andere kant en daarna in het
midden. Rol je overtrek nu uit en
voilà: een prachtig opgemaakt bed.
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