Betreft: aanmelden studie in het hoger onderwijs 2016

1BAanmelden studie uiterlijk op 1 mei
Studenten moeten zich uiterlijk op 1 mei aanmelden bij Studielink voor de studie van hun keuze. Zij
hebben dan recht op een studiekeuzecheck. Aanmelding tot en met 1 mei betekent ook recht op
toelating tot een andere studie (toelatingsrecht). Voor een opleiding met een numerus fixus is de
uiterste aanmelddatum 15 januari. Wordt een student hiervoor uitgeloot? Dan behoudt hij zijn
toelatingsrecht voor andere opleidingen in het hoger onderwijs alleen als hij zich uiterlijk op 1 mei
heeft aangemeld. Let op: voor het aanmelden bij Studielink is een DigiD nodig. Het aanvragen van
een DigiD duurt ongeveer 5 dagen.





Na 1 mei aanmelden
Studenten die zich na 1 mei aanmedlen, kunnen door de opleiding worden geweigerd.
Veranderen van studiekeuze voor 1 september
Studenten die zich hebben aangemeld voor een studie, kunnen ook nog veranderen van
keuze. Heb je je uiterlijk op 1 mei voor het eerst aangemeld? Dan kan je je tot 1 september
van een studiejaar voor die andere studie aanmelden. Je behoudt dan je toelatingsrecht.
Maximal aanmelden voor 4 studies
Studenten kunnen zich bij Studielink voor maximal 4 opleidingen aanmedlen. Dit zijn 1
lotingsstudie en maximal 3 andere opleidingen.

2 Sociaal leenstelsel
Met ingang van het studiejaar 2015-2016 is het sociaal leenstelsel voor studenten in het hoger
onderwijs ingevoerd. De studiefinanciering bestaat uit 4 onderdelen: lening, studentenreisproduct,
aanvullende beurs en collegegeldkrediet. De aanvullende beurs in afhankelijk van het inkomen van
je ouders. Het aanvragen van studiefinanciering doe je via de site van DUO (Dienst Uitvoering
Onderwijs).

3 Sommige opleidingen: eerder aanmelden
Voor de meeste opleidingen kun je je uiterlijk op 1 mei aanmelden. Maar voor sommige opleidingen
ligt de deadline om je aan te melden veel eerder. Dit geldt voor:
 Opleidingen met een vastgesteld aantal plaatsen (numerus fixus)
 Kleine en intensieve opleidingen, zoals de university colleges.



Opleidingen met aanvullende eisen, zoals de kunstopleidingen. Voor deze opleidingen zijn
bijzondere vaardigheden, kennis of aanleg nodig.

Kijk daarom op tijd op de website van de hogeschool of universiteit wat geldt voor de
opleiding van jouw keuze!

4 Decentrale selectie en deadline
Universiteiten mogen voor sommige opleidingen zelf studenten selecteren (= selectie aan de poort
of decentrale selectie). Zij hanteren hierbij eigen toelatingsprocedures. Ook voor deze opleidingen
moet je je vaak al eerder aanmelden.

5 Met hbo-propedeuse naar universiteit
Universiteiten mogen vanaf studiejaar 2013-2014 toelatingseisen stellen aan een student met een
hbo-propedeuse. Dit is om de uitval van deze studenten terug te dringen. Dit betekent dus dat je
niet meer automatisch met hbo-propedeuse wordt toegelaten tot de iuniversiteit. De opleiding van
jouw keuze kan je meer vertellen over de toelatingseisen.

6 Afschaffen lotingsprocedure
De centrale lotingsprocedure bij numerus fixus-opleidingen zoals geneeskunde verdwijnt. Deze
opleidingen gaan zelf studenten selecteren. Dit zorgt voor een betere match tussen student en
opleiding. De centrale loting wordt vanaf studiejaar 2017-2018 afgeschaft.

