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Uitschrijven doe je via Studielink
Als je wilt stoppen met je studie of toch niet wilt beginnen, moet je je
uitschrijven via Studielink.
Er zijn verschillende situaties voor uitschrijven mogelijk en in elk van deze situaties
moet je op een andere manier te werk gaan. Kijk onderstaand welke situatie op jou
van toepassing is. Voor alle situaties geldt dat je iets moet regelen via Studielink. Je
logt met je DigiD in op Studielink.
De volgende situaties zijn mogelijk:
 Stoppen tijdens of aan het eind van het studiejaar
- In de loop van een studiejaar omdat je afstudeert
- In de loop van een studiejaar om andere redenen
- Aan het eind van het studiejaar ongeacht de reden
 Ongedaan maken van je inschrijving voordat je begint
- Bij inschrijving per 1 september
- Bij nainschrijving (inschrijving per 1 oktober of later)
Stoppen in de loop van een studiejaar omdat je afstudeert
Als je je tussentijds wilt uitschrijven en restitutie van het collegegeld wilt aanvragen
omdat je bent afgestudeerd, moet je na de laatste studie-activiteit een verzoek tot
uitschrijving indienen via Studielink. Studielink geeft deze mutatie door aan NHL
Hogeschool. De NHL kan pas tot uitschrijving en eventuele restitutie overgaan nadat
de hele interne procedure is afgerond. Je uitschrijving gaat in per de eerste van de
maand volgend op de officiële afstudeerdatum (dit is de datum die op je diploma
komt te staan). Hou daar rekening mee bij beëindiging van je eventuele
studiefinanciering en studentreisproduct. Dit moet je zelf met de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO) regelen.
Stoppen in de loop van een studiejaar om andere redenen
Als je je tussentijds wilt uitschrijven om welke reden dan ook, dan moet je zo snel
mogelijk een verzoek tot uitschrijving indienen via Studielink. Studielink geeft deze
mutatie door aan NHL Hogeschool. De NHL kan pas tot uitschrijving en eventuele
restitutie overgaan nadat de hele interne procedure is afgerond. Je uitschrijving
gaat in per de eerste van de maand volgend op de datum dat je je verzoek via
Studielink hebt ingediend. Hou daarmee rekening bij beëindiging van je eventuele
studiefinanciering en studentreisproduct. Dit moet je zelf met DUO regelen.
Stoppen aan het eind van het studiejaar ongeacht de reden
Als je aan het eind van het studiejaar besluit te stoppen met de opleiding omdat je
bent afgestudeerd of om een andere reden, hoef je geen verzoek tot uitschrijving in
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te dienen. Je inschrijving loopt namelijk automatisch af op 31 augustus. Wel weten
wij graag zo snel mogelijk dat je niet verder gaat. Hiervoor ga je naar Studielink, je
kiest onder ‘Mijn inschrijvingen’ de opleiding die je niet wilt vervolgen. Als je
doorklikt op deze opleiding verschijnen de opties ‘Herinschrijven’ en ‘Ik wil niet
herinschrijven’. Kies voor ‘Ik wil niet herinschrijven’ en bevestig je keuze. Dit bericht
komt bij ons binnen en wij gaan je dan geen herinneringen meer sturen om nog in
te schrijven.
Ongedaan maken van je inschrijving vóór 1 september
Vóór de start van het studiejaar, dus tot 1 september, kun je te allen tijde je (verzoek
tot) inschrijving ongedaan maken, ongeacht of je inschrijving al definitief is of nog
niet. Hiervoor ga je naar Studielink en geef je aan dat je je (verzoek tot) inschrijving
intrekt. Heb je al (een deel van het) collegegeld betaald? Dan wordt het betaalde
bedrag zo spoedig mogelijk teruggestort. Mocht je studiefinanciering en een
studentreisproduct hebben aangevraagd op grond van deze inschrijving, dan moet
je eventuele mutaties zelf doorgeven aan DUO.

Let op! Wanneer je op of na 1 september besluit niet verder te gaan met deze

opleiding en je inschrijving is al definitief, dan val je onder uitschrijving tijdens het
studiejaar.
Ongedaan maken van je inschrijving bij een na-inschrijving: per 1 oktober of
later
Start je later in het studiejaar (bijvoorbeeld per 1 februari)? Ook dan heb je de
mogelijkheid je (verzoek tot) inschrijving in te trekken, ongeacht of je inschrijving al
definitief is of nog niet. Hiervoor ga je naar Studielink en geef je aan dat je je
(verzoek tot) inschrijving intrekt. Heb je al (een deel van het) collegegeld betaald?
Dan wordt het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk teruggestort. Mocht je
studiefinanciering en een studentreisproduct hebben aangevraagd op grond van
deze inschrijving, dan moet je eventuele mutaties zelf doorgeven aan DUO.

Let op! Wanneer je op de ingangsdatum van de na-inschrijving of later besluit niet
verder te gaan met deze opleiding en je inschrijving is al definitief, dan val je onder
uitschrijving tijdens het studiejaar.
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