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Je aanmelden in Studielink
Als je gaat studeren aan een hogeschool, moet je je aanmelden via Studielink.
1. Log in met je DigiD
Ga naar Studielink en log in met je DigiD. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan
aan via digid.nl. Het aanvragen van DigiD duurt ongeveer vijf werkdagen. Hou de
volgende gegevens bij de hand:
o diploma(‘s) die je hebt behaald of gaat behalen
o betalingsgegevens, wie betaalt je opleiding, wat is zijn/haar
rekeningnummer?; betalingsgegevens kun je invoeren vanaf juni
2. Dien een verzoek tot inschrijving in
Volg de aanwijzingen in Studielink en doe een verzoek tot inschrijving voor de
opleiding van je keuze. Nadat je het verzoek tot inschrijving hebt gedaan, ontvang
je van Studielink een bevestigingsmail. Vervolgens ontvang je vanaf maart een
welkomsmail van NHL Hogeschool.
3. Informatie vanuit de NHL
Vanaf april ontvang je een brief met de verdere procedure en je studentnummer.
Bewaar deze goed en hou het bij de hand wanneer je contact hebt met de NHL.
Vanaf juni ontvang je bericht van de afdeling ICT over je NHL-account. Hiermee kun
je alvast kennismaken met de systemen binnen NHL Hogeschool. Nadat je je
accountgegevens hebt ontvangen, kun je via mijnpas.nhl.nl je NHL-kaart aanvragen.
4. Stuur de gevraagde documenten op
Het kan zijn dat je na het indienen van een verzoek in Studielink per e-mail gevraagd
wordt om 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 dan niet is gelukt 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 je een
correct mailadres hebt in Studielink, zodat je alle informatie in goede orde 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 inschrijving
Zodra er wijzigingen zijn, ontvang je daarover bericht 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.
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7. Bewijs van inschrijving
Pas als aan alle voorwaarden is voldaan en je inschrijving een feit is, heb je recht op
een bewijs van inschrijving. Zorg dus dat je inschrijving voor 1 september in orde is,
want dan krijg je vóór eind september twee papieren bewijzen van inschrijving
toegestuurd.
Zolang jouw inschrijving niet in orde is en je (nog) niet hebt voldaan aan alle
inschrijvingsvoorwaarden, heb je geen recht op onderwijs en mag je niet deelnemen
aan toetsen.

Aan welke inschrijfvoorwaarden moet je voldoen?
Na je aanmelding via Studielink word je pas definitief ingeschreven als je vóór de
start van het studiejaar (1 september) aan alle, voor jou geldende, inschrijfvoorwaarden hebt voldaan. Welke voorwaarden op jou van toepassing zijn, is afhankelijk
van bijvoorbeeld de opleiding die je wilt volgen, je nationaliteit of het land waar jij je
diploma hebt behaald.
Voor alle studenten geldt dat ze uiterlijk 31 augustus aan de volgende
inschrijfvoorwaarden moeten voldoen:




Afgeronde vooropleiding die toegang geeft tot de gekozen opleiding.
Digitale machtiging invullen én bevestigen via Studielink. Dit kan vanaf 1 juni.
Je identiteit moet geverifieerd zijn. In de meeste gevallen kunnen je
persoonsgegevens geverifieerd worden bij de Basisregistratie Personen
(BRP). Lukt dit niet, dan ontvang je per email bericht hierover. Je krijgt dan
van ons het verzoek om een kopie of een scan van je paspoort of ID-kaart op
te sturen.

Wanneer je je vooropleiding al hebt afgerond, zou deze al geverifieerd moeten zijn.
Ga in je Studielinkaccount naar 'Mijn vooropleidingen' → klik op je vooropleiding →
kijk bij 'Vooropleiding verificatie' of je diploma vooropleiding is
geverifieerd. Mocht je dit jaar je diploma halen/hebben gehaald, check dan na de
uitreiking van je diploma of je vooropleiding automatisch geverifieerd is. Als dit niet
het geval is, stuur dan een gewaarmerkte kopie van je diploma en cijferlijst op naar
Bureau Inschrijving, Postbus 1080, 8900 CB Leeuwarden.
Je kunt in Leeuwarden ook met je originele diploma naar het Studentloket van de
NHL gaan en daar een gewaarmerkte kopie laten maken. Mocht je op een van de
andere vestigingen van NHL Hogeschool studeren, dan kun je daar bij de
administratie gewaarmerkte kopieën laten maken.
Let op: Als je na 1 september nog een of meerdere activiteiten moet doen om je
diploma te behalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met het Studentloket
van NHL Hogeschool om dit te melden: studentloket@nhl.nl, telefoon 058 - 251
2000.
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Voor de meeste opleidingen geldt:
Wie bij de NHL een opleiding wil gaan volgen, krijgt te maken met de NHLStudiekeuzecheck. Deze digitale vragenlijst geeft jou als aankomend student inzicht
in je eigen oriëntatie. Als je je goed oriënteert en een realistische verwachting van
de opleiding hebt, wordt jouw kans op studiesucces groter. Je ontvang de NHLStudiekeuzecheck via de mail nadat je je hebt aangemeld.
Als je niet afkomstig bent uit een EU/EER-land of Zwitserland geldt als
aanvullende eis:
Een kopie van een verblijfsdocument (naast de kopie van je paspoort) op grond
waarvan je in Nederland mag verblijven. Het document moet geldig zijn op de dag
van inschrijving en je moet 18 jaar of ouder zijn.

Wat je nog meer moet weten?
Hoogte collegegeld
Het bedrag aan collegegeld dat je moet gaan betalen hangt onder meer af van je
inschrijvingshistorie tot nu toe. Kom je net van de middelbare school en heb je recht
op studiefinanciering dan ben je voor het studiejaar 2016-2017 hoogstwaarschijnlijk
het wettelijk collegegeld verschuldigd van € 1.984,-. Heb je al eerder gestudeerd of
heb je een nationaliteit die niet valt onder de EU/EER, dan kan er een ander
collegegeld in rekening worden gebracht.
Studiefinanciering
Als je studiefinanciering hebt aangevraagd voor het nieuwe studiejaar, dan moet je
een eventuele wijziging of intrekking zelf doorgeven aan de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO). De NHL doet dit niet voor je.
Afzien van inschrijving
Als je niet van plan bent je voor het studiejaar 2016 - 2017 voor één van onze
opleidingen in te schrijven, trek dan je verzoek(en) tot inschrijving in via Studielink.
Dit voorkomt dat wij je onnodig herinneringen sturen.
Verdere informatie
Je vindt veel info over de toelatingseisen, inschrijving en studiekosten op de
website van de NHL. Heb je naar aanleiding van je aanmelding of inschrijving bij
NHL Hogeschool nog vragen? Stuur dan een mail naar het Studentloket:
studentloket@nhl.nl. Je kunt ook bellen: 058 - 251 2000.
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