LES 4: AANMELDPROCES, INSTRUCTIE VOOR LEERLING
Je bent bezig met het onderzoeken van een opleiding of je hebt je studiekeuze gemaakt voor een specifieke
opleiding en onderwijsinstelling. Wat zijn dan de stappen die je moet ondernemen om daadwerkelijk te
kunnen starten met de opleiding? Er zijn ook enkele punten die je vooraf moet checken.

1. Check de aanmelddeadline
De uiterste aanmelddatum verschilt per opleiding. Voor veel bacheloropleidingen en associate degrees geldt
een aanmelddeadline van 1 mei. Bij opleidingen met decentrale selectie (numerus fixus ofwel maximum
aantal plaatsen beschikbaar) is de deadline 15 januari. Voor opleidingen met aanvullende eisen zijn er
verschillende deadlines.
2. Check de toelatingsvoorwaarden diploma/profiel/vakken
Heb je het juiste diploma met bijbehorend profiel of vakkenpakket? Check deze toelatingsvoorwaarden voor
jouw opleiding. Indien je toelatingsvoorwaarden niet toereikend zijn en je dus niet direct toelaatbaar bent,
onderzoek dan of en hoe je je deficiëntie kunt opheffen. Deze procedure verschilt per opleiding en per
onderwijsinstelling.
3. Check het aanmeldtraject
Er zijn verschillende aanmeldtraject; studiekeuzecheck, (decentrale) selectie, kenniseisen en aanvullende
eisen. Het is belangrijk om je te verdiepen in de acties die horen bij het voor jouw opleiding geldende
aanmeldtraject. Je kunt jezelf daardoor tijdig voorbereiden en de benodigde acties ondernemen.

4. Meld je aan via Studielink
Je aanmelden voor een studie gaat in de volgende stappen:
1) Om je aan te melden, moet je eerst een DigiD aanvragen. Regel dit nu al. De aanvraag duurt ongeveer
een week.
2) Meld je aan via Studielink. Kijk hier* voor meer informatie over het aantal opleidingen waarvoor je je
maximaal mag aanmelden.
3) Naast je inschrijving voor een opleiding via Studielink moet je, indien je daarvoor in aanmerking komt,
apart een verzoek indienen voor studiefinanciering. Dit kan via de link "Studiefinanciering aanvragen bij
Dienst Uitvoering Onderwijs" die je in Studielink kunt vinden op je "Mijn Studielink" pagina of via de
website van www.duo.nl.
5. Inschrijfproces bij een hoger onderwijsinstelling
De onderwijsinstelling krijgt automatisch bericht wanneer je je hebt aangemeld bij Studielink. Vervolgens gaat
het aanmeldproces bij de instelling starten. Dit proces is bij iedere instelling verschillend. Een aantal zaken
komt overeen:
-

Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving, de voor jou geldende toelatingsvoorwaarden en een
studentnummer met inloggegevens om op de diverse digitale systemen te komen zoals bijvoorbeeld je
eigen e-mailbox of intranet.

-

Je ontvangt informatie om het aanmeldtraject (studiekeuzecheck, (decentrale) selectie of aanvullende
eisen) te kunnen doorlopen. Het aanmeldtraject is één van de toelatingseisen. Om je toelating af te
ronden, moet je uiterlijk 31 augustus (let op: dit kan per hogeschool verschillend zijn) aan alle
toelatingsvoorwaarden (diploma, pasfoto e.d.) voldoen, inclusief de betalingsverplichting van het
collegegeld.

6. Starten met studeren
Via de opleiding ontvang je informatie over de start van de opleiding. Wanneer start je, is er een
introductieprogramma, wat is je lesrooster? Maar ook welke boeken je moet aanschaffen en andere
praktische zaken. Meestal is deze informatie te vinden op het intranet van de instelling.

Andere belangrijke zaken rondom studeren:
▪

Geld
Het is goed om te weten hoeveel geld het kost om te studeren. Kijk op
https://www.studeermeteenplan.nl/hbo-wo/geld met welke uitgave je rekening moet houden.

▪

Wonen
Blijf je thuis wonen of ga je op kamers? Hoe kom je aan een kamer en wat zijn de kosten hiervan. Kijk
op https://www.studeermeteenplan.nl/hbo-wo/op-kamers

Bronnen:

* https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/inhoud/studiekeuze-en-toelating
https://www.studeermeteenplan.nl/
http://info.studielink.nl/nl/studenten/stappenplanstudielink/Pages/hoe-werkt-studielink.aspx

