Stappenplan
Studielink

Waar vind je Studielink?

Je bereikt Studielink via de website van de
hogescholen en universiteiten of rechtstreeks
via www.studielink.nl.

Mocht het opvragen van de gegevens via het
GBA niet lukken, dan ontvang je hierover een
e-mail met nadere instructies.

Om een verzoek tot inschrijving via Studielink
te doen heb je de volgende gegevens nodig:
1) eigen DigiD account.
2) Persoonsgegevens en contactgegevens,
zoals naam, adres, telefoonnummer, etc.
2) Diploma ('s) die je hebt behaald of gaat
behalen.
3) Betalingsgegevens, wie betaalt je
collegegeld, wat is zijn/haar
rekeningnummer? (Dit kan ook op een
later tijdstip).

Als je jouw persoonsgegevens in Studielink
hebt ingevoerd kun je direct verder gaan met
het indienen van een verzoek tot
inschrijving (kies op jouw HOMEpagina voor
‘Nieuw inschrijvingsverzoek’).

Hoe werkt Studielink?

Gedurende het inschrijfproces moet je een
aantal stappen doorlopen.
Voordat je gebruik kunt maken van Studielink
moet je eerst beschikken over een eigen
DigiD. Heb je geen DigiD vraag deze dan
eerst aan via www.digid.nl en volg de
instructies die daar worden gegeven. Houd er
rekening mee dat de aanvraag 5 dagen
duurt. Vraag je eigen DigiD dus ruim voor de
deadlines voor loting en inschrijving aan.
Zodra je een eigen DigiD hebt ontvangen ga
je naar www.studielink.nl. Kiest dan eerst
voor “inloggen met DigiD” en daarna
“Ga verder naar het DigiD inlogscherm”.
Zodra je bent ingelogd ga je verder met het
invoeren van je persoonsgegevens.
Wanneer je daarmee klaar bent en de
gegevens bevestigd hebt, vraagt Studielink
bij de Gemeentelijke Basis Administratie
(GBA) je actuele gegevens op. Hiermee wordt
voldaan aan de wettelijke bepaling dat je
geïdentificeerd moet zijn voor je kunt
meedoen aan een loting en/of ingeschreven
kunt worden voor een opleiding. Als de
controle van je persoonsgegevens is gelukt
ontvang je hierover een mailbericht ter
bevestiging.

Tijdens het indienen van het verzoek tot
inschrijving vragen we je om gegevens over
je vooropleiding (school/profiel/vakken
/cijfers) in te voeren. Deze gegevens worden
gecontroleerd. Afhankelijk van je
vooropleiding kan dit via een centraal register
gebeuren of zal de hogeschool/universiteit
waar je gaat studeren je verzoeken om
kopieën van je diploma en cijferlijst op te
sturen.
Als je de hele inschrijfwizard in Studielink
hebt doorlopen, ben je klaar met het indienen
van je verzoek tot inschrijving via Studielink.
Er kunnen echter nog meer stappen zijn in
het inschrijfproces, waaronder verschillende
toelatingseisen. Houd daarom altijd de status
van jouw inschrijvingsverzoek in Studielink in
de gaten en kijk in de voorlichtingsbrochure
of op de website van de
hogeschool/universiteit welke stappen je nog
meer moet ondernemen.
Je moet in ieder geval altijd zelf actie
ondernemen om het collegegeld te
betalen. Zonder betaling collegegeld kan je
namelijk niet worden ingeschreven. De
mogelijkheden hierover verschillen per
hogeschool en universiteit. Studielink geeft je
gegevens wel door aan de betreffende
hogeschool/universiteit. Kijk altijd voor meer
informatie over de te volgen betaalprocedure
eerst op de website van de
hogeschool/universiteit.
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Studiefinanciering en Studielink

Informatie tijdens het gebruik van
Studielink

Indien je voor Studiefinanciering in
aanmerking komt moet je hiervoor nog apart
een verzoek indienen. Dat kan via de knop
‘Aanvragen studiefinanciering’ die je in
Studielink kunt vinden bij ‘Mijn inschrijvingen’
of via de website van DUO optie
studiefinanciering.

Tijdens het invullen van Studielink kom je op
verschillende plaatsen een i-button tegen.
Onder deze i-button staat informatie die je
verder kan helpen bij het invullen van je
gegevens in Studielink. Ook tref je in
Studielink aan de rechterzijde van het scherm
extra informatie aan die je helpt bij het
invullen. Mocht je nog vragen hebben, ga dan
naar de V&A Studielink op info.studielink.nl.

Loting en Studielink

Indien de opleiding die je wilt gaan doen een
loting en/of decentrale selectie kent zijn er
ook verschillende andere stappen in het
proces van aanmelding en inschrijving. Kijk
voor meer informatie op de website van DUO.
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