
Informatie over aanmeldprocedure en studiefinanciering 
 
 

Aanmeldprocedure 
 

Inschrijving hoger onderwijs 
Examenleerlingen/aankomende studenten kunnen zich aanmelden voor een opleiding op het hbo/de 
universiteit via de website van studielink: www.studielink.nl. Om je aan te kunnen melden via studielink heb je 
ook een DigiD nodig. Deze kun je aanvragen op de website van DigiD: www.digid.nl.   
 
LET OP: dit staat los van het aanvragen van studiefinanciering. De aanvraag hiervoor moet je apart doen, 
namelijk via www.duo.nl.  
 

 Als jouw opleiding gebruik maakt van een decentrale selectieprocedure moet je je vóór 15 januari 
2017 aanmelden.  

 Als jouw opleiding geen decentrale selectieprocedure heeft, dan is de deadline om je aan te melden 
ingesteld op aanmelden vóór 1 mei 2017. 

 Deadline voor aanmelding staat altijd weergegeven op de website van de opleiding zelf. 

 

Loting verdwijnt 
Vanaf studiejaar 2017-2018 
De centrale loting via DUO wordt afgeschaft. Vanaf het studiejaar 2017-2018 gaan hogescholen en 
universiteiten zelf studenten voor hun lotingsstudies selecteren. Dit heet decentrale selectie. Er wordt dan niet 
meer alleen gekeken naar je gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook je motivatie, persoonlijkheid en 
eerdere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn. Zo wordt de kans 
groter dat de juiste student op de juiste plek komt. 
 
Maximaal 2 selectiestudies 
Per studiejaar mag je je voor maximaal 2 opleidingen met een decentrale selectie aanmelden. Dat kan ook 
dezelfde opleiding zijn op 2 verschillende onderwijsinstellingen. Uitzonderingen zijn Geneeskunde, 
Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde. Voor die studies geldt dat je maar 1 opleidingsplaats mag 
kiezen. Dit zijn namelijk studies waar zich altijd meer studenten voor aanmelden dan dat er plek is. 
 
Hoe vaak meedoen? 
Het verschilt per opleiding hoe vaak je mag meedoen. Dit is maximaal 3 keer, maar kan ook minder zijn. Heb je 
vóór 2017 al meegeloot, dan telt die deelname mee. 
 
Aanmelden voor studiejaar 2017-2018 
Je kunt je aanmelden vanaf 1 oktober 2016. Dit doe je via Studielink.  
De uiterste aanmelddatum is 15 januari 2017. Daarna beginnen de onderwijsinstellingen met hun 
selectieprocedure. Zijn er minder aanmeldingen dan plaatsen? Dan vindt er geen selectieprocedure plaats. Ook 
heb je dan recht op een studiekeuzecheck. 
 
Uitslag 
De uitslag van de decentrale selectie wordt bekendgemaakt op 15 april 2017. Je ontvangt de uitslag via 
Studielink. Dit wordt zo gedaan omdat je, mocht je niet toegelaten worden, je op die manier nog vóór de 
deadline van 1 mei 2017 voor een andere opleiding kunt inschrijven zonder selectieprocedure.  
 
Is mijn opleiding een opleiding die onder bovenstaande regeling valt? 
Alle opleidingen die onder bovenstaande decentrale selectieprocedure vallen, zijn te vinden in een overzicht. 
Dit overzicht is te vinden op https://duo.nl/particulier/student-hbo-of-universiteit/loten/decentrale-selectie.jsp 

 

Toelatingseisen 
De toelatingseisen van opleidingen in het hoger onderwijs zijn te vinden op de website: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-11514.html - zie bijlage A en B op deze website 
voor de toelatingseisen. 
  

http://www.studielink.nl/
https://www.digid.nl/
http://www.duo.nl/


Studiefinanciering 
Per studiejaar 2015/2016 is er een nieuw stelsel voor studiefinanciering ingevoerd. Zie hieronder waaruit de 
studiefinanciering tegenwoordig bestaat en wat de belangrijkste regels zijn.  
 

 
 
Voor vragen over de studiefinanciering, neem contact op met de decaan of met duo via www.duo.nl. 
 

Tegemoetkoming scholieren 
Als je 18 wordt en je zit nog op de middelbare school, dan krijgen je ouders geen kinderbijslag meer voor jou. In 
dit geval kun je de tegemoetkoming scholieren aanvragen, welke je kunt ontvangen vanaf het eerste kwartaal 
na jouw 18

e
 verjaardag. Deze tegemoetkoming is een gift (geen lening!) en mag bij voorkeur 3 maanden voor 

de 18
e
 verjaardag aangevraagd worden. Meer informatie hierover is te vinden op de website: 

https://duo.nl/particulier/scholier/financiering-voor-scholieren/een-tegemoetkoming-aanvragen.jsp 
 

Meer informatie? 
Meer informatie over alles omtrent studeren is te vinden op de volgende websites: 

- Aanvragen & informatie over DigiD: www.digid.nl  
- Aanmelden opleiding: www.studielink.nl 
- Aanvragen & informatie over studiefinanciering: www.duo.nl 
- Overzicht alle opleidingen hoger onderwijs, incl. informatie: www.studiekeuze123.nl 
- Alles over beginnen met studeren: www.startstuderen.nl  
- Alles omtrent de veranderingen in het hoger onderwijs: www.rijksoverheid.nl  

 

Vragen? 
Heb je nog vragen, neem dan contact op met de decaan, Laurie Rademakers, via 
l.rademakers@heerbeeck.nl  
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