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Workshop inschrijven voor een studie

Programma

• 3 categorieën van aanmeldingen toelichten

• Het inschrijven op Studielink voordoen
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Voordat jij je gaat inschrijven voor een studie

• Stap 1. Lees je goed in

• Stap 2. Bezoek de open dag(en)

• Stap 3. Spreek met een student

• Stap 4. Krijg een goed idee van het toekomstperspectief

• Stap 5. Maak een keuze en schrijf  je in

Het inschrijven

Wettelijk

Wettelijke inschrijving via studielink   -> deadline 1 mei 

Aantal gevallen

Inschrijving bij de onderwijsinstelling -> deadline is afhankelijk van de soort        
aanmelding
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Aanmelding
3 categorieën

• A Studiekeuzecheck/Matching

• B Studies met aanvullende eisen en toelatingsselectie

• C Numerus Fixus studies: 100% decentrale selectie

Altijd belangrijk!

• Check de inschrijfdeadline bij de onderwijsinstelling

• Check de toelatingseisen
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A  Studiekeuze check of  matching

• Aanmelden vóór 1 mei biedt toelatingsrecht
• Past opleiding bij mij? Juiste student op de juiste plek
• Verschillend per opleiding 
• Digitale vragenlijst, proef  studeren, gesprekken met studenten/docenten
• Maximaal 4 studies
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B Studies met aanvullende eisen
Bepaalde eigenschappen of  talent

Toelatingsselectie

Om aan de onderwijsinstelling te laten zien dat je die eigenschap of  dat talent hebt, 
moet je meedoen aan een selectieprocedure. 

• Kunstopleidingen waarbij je auditie moet doen

• Sportopleidingen waarvoor je een sporttest moet doen. 

• Of  een hotelschool of  opleiding tot verpleegkunde waarbij je toelating moet doen. 

Hoe meld je je aan?

Het aanmelden gaat vaak anders dan bij andere opleidingen. De wettelijke 
aanmelddeadline in Studielink is 1 mei, maar hiervoor moet je je vaak al bij de 
onderwijsinstelling zelf  aanmelden.
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C Numerus Fixus Studie

Als voor een opleiding een numerus fixus bestaat wordt slechts een beperkt aantal 
studenten tot die opleiding toegelaten (decentrale selectie).

• Veel strenger wordt gekeken naar wie je bent en wat je kan

• Aanmelden vanaf  1 oktober 2020

• Laatste aanmelddatum is 15 januari 2021

• Deelname selectieprocedure (Uitslag decentrale selectie vanaf  15 april 2021)

Regels voor Numerus Fixus studies 

• Aanmelden voor MAX 2 Fixusstudies

• Mag ook dezelfde studie op 2 verschillende onderwijsinstellingen zijn

• Uitzonderingen:

Geneeskunde,Tandheelkunde, Fysiotherapie, Mondzorgkunde, Verloskunde

• Wettelijk 3x aanmelden bij dezelfde studie
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Samenvattend

Aanmelding studielink

Stap 1:

• www.digid.nl DigiD aanvragen met sms

• ontvangst DigiD binnen 5 werkdagen

Stap 2: 

• Aanmaken van eigen account op www.studielink.nl

• Aanmelden studie (max 4)

• Nadere info via de onderwijsinstelling. CHECK!
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Workshops

21 januari: workshop over financiële zaken tijdens je studie 
• Studiefinanciering

• Kosten van studeren

4 februari: workshop over een tussenjaar / studeren in het buitenland

2 februari: voorlichtingsavond 4strax
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Vragen?

• lb.decanen@atscholen.nl

Handige websites

• https://duo.nl/particulier/inschrijven-bij-school-of-universiteit.jsp

• https://www.studiekeuze123.nl/wat-ga-jij-kiezen/studie-kiezen/hoe-moet-
ik-mij-aanmelden

• http://info.studielink.nl/nl/studenten/stappenplanstudielink/Pages/Default
.aspx


