
Aanmelden voor een opleiding via Studielink 

Om je in te schrijven voor een HBO-opleiding of een WO-opleiding moet je je aanmelden via de website van 

Studielink (www.studielink.nl). Hieronder volgt in het kort een uitleg over hoe je je kunt aanmelden.  

De eerste keer Studielink gebruiken  

Als je voor het eerst op de site van Studielink komt, moet je je eerst als gebruiker van studielink bekend- maken. Klik 

daarvoor op de link “Gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen”. Voordat je je bekendmaakt, moet je akkoord gaat 

met de voorwaarden van Studielink: je klikt hiervoor op het betreffende blokje en daarna op de button ‘Ga verder’. 

Vervolgens moet je zelf een gebruikersnaam en wachtwoord verzinnen en invullen (bewaar deze gegevens zorgvuldig, 

want je hebt  ze nodig om de volgende keer in te loggen op Studielink). Ten slotte moet je op deze pagina je 

telefoonnummer invoeren waarna je op de button ‘Ga naar de volgende stap’ klikt. Je moet aangeven dat de door jou 

ingevoerde gegevens correct zijn en op de button ‘Verstuur mijn gegevens’ klikken. Je ontvangt daarna direct een 

password op het door jou ingevoerde e-mailadres. Druk vervolgens op de link ‘Ga naar de welkomstpagina’.  

Inloggen  

Nadat je je bekend hebt gemaakt in Studielink en het wachtwoord via e-mail ontvangen hebt, kun je inloggen. Je klikt 

op de link ‘Inloggen’ en voert de door jou gekozen Gebruikersnaam en het via mail ontvangen Wachtwoord in. 

Vervolgens kom je in een scherm, waarbij je stapsgewijs je persoonlijke gegevens kunt invoeren. Als je weer terug 

bent in je persoonlijke Studielink pagina, kun je je aanmelden voor een opleiding. Je klikt hiervoor op de button 

‘Nieuw inschrijvingsverzoek’ 

 Let op  

• Op de vraag “waar de vooropleiding is/wordt behaald” klik je aan “in Nederland”, dan kies je wat voor 

opleidingsniveau dat is, daarna geeft je aan of je de diploma al hebt behaald, welke datum en de juiste vooropleiding.  

• Na het invoeren van de vooropleiding wordt de student gevraagd de plaats te kiezen waar de school/instelling van 

zijn vooropleiding is gevestigd en dan kies je “Carib Ned/ Ar Cur Stm”. Bij school/ instelling  klik je aan “overige” 

en dan pas kan je de naam van je school/instelling zelf invullen. 

• Bij het onderdeel ‘Vooropleiding’ is het belangrijk dat je de vraag om ‘Toestemming voor de controle van je 

vooropleiding en het doorgeven van betalingsgegevens’ met Ja beantwoordt.  

 

In 8 stappen word je door het aanmeldproces gevoerd. Let hierbij op een aantal zaken:  

• kies voor het juiste studiejaar (als je met je studie begint in september 2015 moet je kiezen voor het studiejaar 

2015/2016.  

• kies voor de juiste opleiding (let op: de namen van de reguliere bachelor opleidingen beginnen met een B, de 

Associate Degree opleidingen beginnen met de letters Ad).  

• als een opleiding op meerdere locaties wordt aangeboden, kun je de door jou gewenste lesplaats kiezen. Wanneer een 

opleiding in meerdere varianten (voltijd, deeltijd en duaal) wordt aangeboden, kun je ook hier je keuze kenbaar 

maken. Eventueel kun je je keuze nog aanpassen (via de link ‘opnieuw zoeken’).  

• Vervolgens moet je de door jou gevolgde vooropleiding invoeren. Let op: het gaat hierbij om een vooropleiding die 

toelating geeft tot de door jou gekozen studie. Als je geen HAVO, VWO of MBO hebt gedaan kies je voor de optie 

‘Anders’; in een volgend scherm kun je dan de door jou afgeronde vooropleiding kiezen, zoals het hierboven al wordt 

aangegeven.  

Ten slotte verschijnt in het scherm nog een totaaloverzicht van de ingevulde gegevens. Als je die gecontroleerd hebt, 

kun je dat aangeven door op het blokje voor de tekst ‘De bovenstaande gegevens zijn correct’ te klikken. Daarna moet 

je een afdruk van de gegevens maken voor je eigen administratie en je moet je inschrijvingsverzoek versturen door op 

de button ‘Verstuur mijn inschrijvingsgegevens’ te klikken.  

Bevestiging  

Van je aanmelding via Studielink ontvang je direct bericht: een via e-mail in de postbus van het door jou ingevoerd e-

mailadres en een via een bericht op je persoonlijke Studielink pagina.  

Daarnaast ontvang je van de door jou gekozen instelling een schriftelijke ontvangstbevestiging.  

Vragen  

Als je vragen hebt over de werking van Studielink, kun je tijdens kantooruren ( 7.30 – 16.00 uur) contact opnemen 

met de SSC op telefoonnummer 737-8488. 


