
 

 

 
 

 
Aanmelden studie in het hoger onderwijs 2022 en andere belangrijke informatie 

 

1 Aanmelden studie uiterlijk op 1 mei 

Je moet je vanaf oktober maar uiterlijk 1 mei aanmelden bij Studielink voor de studie van je keuze. Je 

hebt dan recht op een studiekeuzecheck. Ze gaan dan samen met jou kijken of de opleiding bij je past. 

Bij sommige opleidingen moet je een toets maken, bij anderen doe je een test en er zijn scholen waarbij 

je een kennismakingsgesprek gaat voeren. Als je je aanmeldt voor 1 mei, heb je ook recht op toelating. 

Voor een opleiding die werkt met numerus fixus geldt dat niet. Daarbij is de deadline voor het aanmelden 

bij deze studies is 15 januari. Zo hebben de opleidingen de tijd om hun selectie te maken. Uiterlijk 15 

april hoor je of je aangenomen bent en daarna heb je twee weken de tijd om je plekje te accepteren. Je 

kan je voor maximaal 4 opleidingen aanmelden waarvan maximaal 2 numerus fixus-opleidingen.  

 

Voor het aanmelden bij Studielink heb je een DigiD nodig. Zorg dat je die tijdig hebt, want moet je er een 

aanvragen of ben je je wachtwoord vergeten, dan duurt het ongeveer vijf dagen voordat je een nieuwe 

hebt. En dan kan het zomaar zijn dat de deadline voor de inschrijving verstreken is.  

 

2 Veranderen van studiekeuze voor 1 september   

Stel: je hebt je aangemeld voor een studie, maar je bent van gedachten veranderd en wil toch wat 

anders. Dat kan als je je voor 1 mei hebt aangemeld. Je hebt dan nog tot en met 31 augustus de tijd om 

je keuze aan te passen en je houdt het toelatingsrecht. Als je je na 1 mei pas voor het eerst aanmeldt, 

kan de opleiding je weigeren.  

 

3 Met hbo-propedeuse naar de universiteit 

Met een HBO-propedeuse kan je daarna naar de universiteit. Wel stellen de universiteiten eisen: soms 

moet je een paar vakken op vwo-niveau halen, een schakeljaar volgen of een (motivatie)toets maken. 

Om te weten wat er geldt voor de opleiding die jij op het oog hebt, moet je contact opnemen met de 

opleiding.  

 

4 Studiefinanciering 

De studiefinanciering bestaat uit vier onderdelen: lening, studentenreisproduct, aanvullende beurs en 

collegegeldkrediet. Het studentenreisproduct (je OV-kaart) en de aanvullende beurs zijn een gift (gratis, 

maar alleen als je je studie afmaakt😉). De lening en het collegegeldkrediet moet je uiteindelijk 

terugbetalen als je eenmaal aan het werk bent.  Waar je precies recht op hebt is afhankelijk van allerlei 

factoren: de opleiding die je volgt, of je nog thuis woont of op kamers bent etc. Op de website van DUO 

vind je een rekentool waarmee je kan uitrekenen op hoeveel geld jij kan rekenen. Je vraagt de 

studiefinanciering aan via de site van DUO.   
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https://app.studielink.nl/front-office/

