
 
 
 

 

aanmelden studie in het hoger onderwijs 2021 en 

andere belangrijke informatie 

 

1 Aanmelden 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 

(vastgesteld aantal plaatsen) of met aanvullende eisen is de uiterste aanmelddatum 15 januari.  

 

Na de tijdige aanmelding heeft de student recht op de studiekeuzecheck. Als de student na deze 

check toch een andere opleiding wil kiezen, dan kan dat. Studenten hoeven zich dus niet voor de 

zekerheid voor meerdere opleidingen tegelijk aan te melden. Let op: voor het aanmelden bij 

Studielink is een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer 5 dagen. 

 

2 Aanmelden voor opleidingen met selectie: 15 januari  
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 numerus fixus (voorheen lotingstudies). Studenten kunnen zich bij 

Studielink voor maximaal twee numerus-fixusopleidingen aanmelden. Voor de opleidingen 

geneeskunde, mondzorgkunde, fysiotherapie, verloskunde en tandheelkunde kan een 

student zich maar bij één hogeschool of universiteit aanmelden. Studenten mogen zich dus 

niet voor twee geneeskunde-opleidingen aanmelden. Maar wel voor geneeskunde en een 

andere opleiding met numerus-fixus. 

• Kleine en intensieve opleidingen zoals de university colleges. 

• Opleidingen met aanvullende eisen, zoals de kunstopleidingen, de ALO (Academie voor 

Lichamelijke Opvoeding) en de Hogere Hotelschool. Voor deze opleidingen zijn bijzondere 

vaardigheden, kennis of aanleg nodig. 

 

3 Lotingsprocedure afgeschaft  
De centrale lotingsprocedure bij numerus fixus-opleidingen zoals geneeskunde is afgeschaft sinds 
het studiejaar 2017-2018. Deze opleidingen selecteren hun studenten nu zelf. Dit zorgt voor een 
betere match tussen student en opleiding.  
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4 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. Studenten die zich 

pas ná 1 mei voor het eerst aanmelden, kunnen door de opleiding geweigerd worden. 

 

5 Met hbo-propedeuse naar de 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 universiteit. De opleiding van 

jouw keuze kan je meer vertellen over de toelatingseisen. 

 

6 Sociaal leenstelsel 
Met ingang van het studiejaar 2015-2016 is het sociaal leenstelsel voor studenten in het hoger 

onderwijs ingevoerd. De studiefinanciering bestaat uit vier onderdelen: lening, studentenreisproduct, 

aanvullende beurs en collegegeldkrediet. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van 

je ouders. Het aanvragen van studiefinanciering doe je via de site van DUO (Dienst Uitvoering 

Onderwijs). 

 

7 Overstap van 5 havo naar 5 vwo   
Wil je de overstap maken van 5 havo naar 5 vwo? Je hebt dan minimaal wiskunde en Frans of Duits 

in je vakkenpakket, want die vakken zijn verplicht op het vwo. Bovendien heb je geen biologie in het 

profiel CM of EM, want dit vak wordt in de bovenbouw vwo in deze profielen niet aangeboden. Op 

het vwo volg je één vak meer dan op de havo. Misschien volg je al een extra vak op de havo. Maar 

wat als dit niet het geval is en je wilt toch de overstap naar 5 vwo maken? Je kiest dan een 

inhaalprogramma voor één van de vakken aardrijkskunde, filosofie of een kunstvak. Dan kun je de 

stof van 4 vwo inhalen tussen je eindexamen en het begin van de zomervakantie. 

 

Wil je de overstap van 5 havo naar 5 vwo maken? Dan dienen je ouders/ verzorgers dit uiterlijk 1 

december 2020 kenbaar te maken via een mail aan de decaan, Bert Menkveld, en de leerjaar-

coördinator, Els Gideonse. Dit geldt ook voor de leerlingen die in 4 havo al een extra vak hebben 

gevolgd. Na de kerstvakantie krijgen de betreffende leerlingen en eventueel ouders een uitnodiging 

voor een gesprek met de decaan waarin het traject en de toelatingseisen voor 5 vwo worden 

besproken.  

 

https://gerritvdveen.nl/onderwijs/toelating-en-bevordering/ 

 

8 SSLeiden examentraining 

 

Heb je een herexamen voor havo of vwo? Of heb je structureel problemen met een bepaald vak? In 

dat geval kan een examentraining van Stichting Studiebegeleiding Leiden uitkomst bieden.  De SSL 

heeft meer dan 20 jaar ervaring opgebouwd waarmee leerlingen optimaal worden voorbereid voor 

het examen of een herexamen. Meer informatie is te vinden op de site: 

 

https://sslleiden.nl/examentraining 
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