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Je herinschrijving regelen via Studielink
Als je studeert aan NHL Hogeschool, moet je je elk jaar opnieuw inschrijven,
oftewel herinschrijven. Herinschrijven, inclusief de machtiging voor de betaling
van het collegegeld, doe je digitaal via Studielink.
1. Openstelling herinschrijving
In mei ontvang je van Bureau Inschrijving een mail op het mailadres dat
geregistreerd staat in Studielink. Hierin word je geïnformeerd over de openstelling
van de herinschrijf-procedure.
2. Log in met je DigiD
Ga naar Studielink en log in met je DigiD.
3. Dien een verzoek tot inschrijving in
Er zijn vier verschillende situaties mogelijk en in elk van deze vier situaties moet je
op een andere manier te werk gaan. Kijk onderstaand welke situatie op jou van
toepassing is.
4. Stuur de gevraagde documenten
Het kan zijn dat je na het indienen van een verzoek in Studielink per mail gevraagd
wordt een kopie van je identiteitsbewijs en/of een gewaarmerkte kopie van je
diploma en cijferlijst op te sturen naar Bureau Inschrijving. De reden hiervan is dat
het niet gelukt is om deze gegevens te controleren via de Basisregistratie Personen
(BRP) of via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Als je zo’n verzoek krijgt, is het
van belang hier direct op te reageren door deze documenten met je naam,
geboortedatum en studentnummer op te sturen. Zorg ervoor dat wij een correct
mailadres van jou hebben, zodat je alle informatie ontvangt.
5. Betaling collegegeld
Voor de incasso van het collegegeld maakt NHL Hogeschool gebruik van de digitale
machtiging via Studielink. Meer informatie over de digitale machtiging en de
hoogte van het collegegeld kun je vinden op de website van NHL Hogeschool.
6. Informatie over de stand van zaken van je herinschrijving
Zodra er wijzigingen zijn, ontvang je daar bericht van via Studielink en/of Bureau
Inschrijving. Meestal gebeurt dit in de vorm van een mail. Hou je persoonlijke
pagina op Studielink en je mailadres in de gaten. Je wordt ook door herinneringsbrieven geïnformeerd als er nog documenten of andere zaken ontbreken. Zorg er
daarom voor dat je mail- en correspondentieadres in Studielink actueel zijn.
7. Bewijs van inschrijving
Pas als aan alle voorwaarden voldaan is en je herinschrijving een feit is, heb je recht
op een bewijs van inschrijving. Zorg dus dat je herinschrijving vóór 1 september in
orde is, want dan krijg je vóór eind september twee papieren bewijzen van
inschrijving toegestuurd.
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Zolang jouw inschrijving niet in orde is en je dus (nog) niet hebt voldaan aan alle
inschrijvingsvoorwaarden, heb je geen recht op onderwijs en mag je niet deelnemen
aan toetsen.

Wat te doen als…
Situatie: verder met dezelfde opleiding

Je gaat verder met de opleiding waarvoor je in het huidige studiejaar staat
ingeschreven. Ook wil je de opleiding blijven volgen in dezelfde opleidingsvorm
(voltijd, deeltijd of duaal).
Log in met je DigiD op Studielink. Vanaf 1 juni staat er onder de balk ´Mijn To Do
lijst´ bij de mogelijke acties de optie ´Regel je herinschrijving´ voor de opleiding die
je op dit moment doet. Wanneer je hierop klikt wordt er op basis van je inschrijving
voor dit jaar een herinschrijving voor komend jaar klaargezet die je moet bevestigen.
Hierna staat voor deze opleiding in ´Mijn To Do lijst´ de actie ´Voer je
betaalgegevens in´. Doorloop de wizard. Zowel de herinschrijving als de
betaalgegevens worden digitaal doorgestuurd naar NHL Hogeschool.
Situatie: verder met dezelfde opleiding in een andere opleidingsvorm

Je gaat verder met de opleiding waarvoor je in het huidige studiejaar staat
ingeschreven, maar je wilt de opleiding gaan volgen in een andere opleidingsvorm.
Bijvoorbeeld je studeert in 2015-2016 in voltijd, maar je wilt dat in 2016-2017 gaan
doen in deeltijd of duaal.
Log in met je DigiD op Studielink en klik onder de roze balk ´Mijn opleidingen´ op
de opleiding waar je nu voor staat ingeschreven. Klik op de button ´Ik wil niet
herinschrijven´ en bevestig de gekozen optie. Daarna ga je terug naar ´Mijn
Studielink Pagina´ en klik je op de roze balk ´Mijn opleidingen´ op ´nieuwe
inschrijving toevoegen´. Je komt in een wizard, waar je de opleiding kiest die je nu
doet. Dan selecteer je de nieuwe opleidingsvorm.
Verder volg je de stappen van Studielink. Hierna staat voor deze opleiding in ´Mijn
To Do lijst´ de actie ´Voer je betaalgegevens in´. Doorloop de wizard. NHL
Hogeschool ontvangt digitaal de afmelding voor je huidige opleidingsvorm en een
verzoek tot inschrijving voor de nieuwe.
Situatie: verder met een andere opleiding bij de NHL

Je gaat niet verder met dezelfde opleiding, maar je gaat het komende jaar een
andere opleiding doen aan NHL Hogeschool. Bijvoorbeeld in 2015-2016 studeer je
Bouwkunde, maar je wilt in 2016-2017 verder gaan met Civiele Techniek.
Log met je DigiD in op Studielink en klik onder de roze balk ‘Mijn opleidingen’ op
de opleiding waar je nu voor staat ingeschreven. Klik op de button ‘Ik wil niet
herinschrijven’ en bevestig de gekozen optie. Daarna ga je terug naar ‘Mijn
Studielink Pagina’ en kies je op de roze balk ‘Mijn opleidingen’ voor ‘nieuwe
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inschrijving toevoegen’. Je komt in een wizard, waar je de opleiding kiest die je wilt
gaan doen. Verder volg je de stappen van Studielink. Hierna staat voor deze
opleiding in ‘Mijn To Do lijst’ de actie ‘Voer je betaalgegevens in’. Doorloop de
wizard. NHL Hogeschool ontvangt digitaal de afmelding voor je huidige opleiding
en een verzoek tot inschrijving voor de nieuwe.
Situatie: je stopt met je opleiding of je bent afgestudeerd

Je wilt niet met je opleiding aan NHL Hogeschool verder gaan, omdat je bent
afgestudeerd voor 1 september 2015 of omdat je wilt stoppen met studeren aan
NHL Hogeschool.
Log met je DigiD in op Studielink en klik onder de roze balk ‘Mijn opleidingen’ op
de opleiding waar je nu voor staat ingeschreven. Klik op de button ‘Ik wil niet
herinschrijven’ en bevestig de gekozen optie. Je inschrijving loopt nu automatisch af
op 1 september 2015. NHL Hogeschool ontvangt digitaal de afmelding bij je
huidige opleiding.

Heb je vragen?
Verdere informatie
Je vindt veel info over de toelatingseisen, inschrijving en studiekosten op de
website van de NHL. Vragen of hulp nodig? Stuur dan een mail naar het
Studentloket: studentloket@nhl.nl. Je kunt ook bellen: 058 - 251 2000.
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