
  

INSTRUCTIE  OPGEVEN STUDIE ONLINE bij STUDIELINK.NL 
 

Leerlingen die volgend jaar in Nederland willen gaan studeren moeten zich online 

aanmelden bij www.studielink.nl .  

 

INSTRUCTIE: 

Ga naar www.studielink.nl. Klik rechtsboven op het Nederlandse vlaggetje (rood-

wit-blauw) en klik op Gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen onder „Inloggen 

via Studielink‟ onder „Ik woon buiten Nederland‟.  

Op de volgende pagina: „Aanmaak Studielink account‟ vul alles in en lees goed de 

toelichtingen aan de rechterkant van je scherm.  

Vink het hokje aan over de algemene voorwaarden en klik op Bevestigen. 

 

Je krijgt nu per email een wachtwoord toegezonden. Bewaar dit goed, ga deze email 

message niet deleten, schrijf je wachtwoord op in je agenda! 

 

Ga naar de inlogpagina „Welkom bij Studielink‟ en klik op ‘Inloggen via Studielink’   

Gebruik het per email opgestuurde wachtwoord; verander dit in je eigen wachtwoord. 

Je komt nu op de pagina Mijn Studielink 

Begin nu met het invoeren van je Opleidingsgegevens 

 

VOOROPLEIDINGSGEGEVENS  (gaat over je huidige school!) 

Diploma behaald: klik op Nog niet (tenzij dit wel het geval is)  

Verwachte diplomadatum: 01-06-2015 

Land: NEDERLAND  (hier NIET Aruba kiezen!!) 

Vooropleiding toevoegen: HAVO met profiel of VWO met profiel 

 

DETAILS VOOROPLEIDING 

Klik uit de lijst je profiel aan. Kies voor profiel NIEUW met daarachter de 

afkorting van het Nederlandse profiel: 

Uitleg Nederlandse profielen en Arubaanse profielen: 

C+M = Humaniora; E+M = M&M;  

N+G = NW met WiA of B, SK, BI (NW04, 09, 12);  

N+T = NW met WiB, NA, SK (NW06, 07 en 11) 

E+M en C+M = HU met EC of  M&O 

N+G en E+M = WiA of B met SK, BI en EC (NW05, 10) 

N+T en E+M =  WiB, NA, SK, EC (NW08) 

N+T en N+G =  Wi A of B, NA, SK, BI (NW02, 07)  

  

PLAATS ONDERWIJSINSTELLING (dat is je huidige school):  

klik uit de lijst aan: CARIB NED/AR CUR STM 

Naam onderwijsinstelling: klik aan: -overige- 

Vul naam van onderwijsinstelling in: Colegio Arubano 

 

VAKKEN: steeds een van je vakken aanklikken.  

Let op: bij NE, EN en SP: kies TAAL + LITERATUUR. 

Vul nog geen resultaten in! (tenzij je met een eerder behaald diploma gaat studeren).  

 

Bevestig je ingevoerde Vooropleiding en ga terug naar Mijn Studielink 

Op jouw To-Do lijst staat nu Verzoek tot Inschrijving. Klik hierop. 

 

http://www.studielink.nl/
http://www.studielink.nl/


VERZOEK tot INSCHRIJVING 

Selecteer Opleiding: 

klik aan: studiejaar 2015/2016;  

klik: Hogeschool of Universiteit;  

klik: Bachelor- of andere niet masteropleiding;  

klik: Start in eerste jaar: JA  

Kies je Onderwijsinstelling: maak een keuze (let wel op de officiële naam van je 

onderwijsinstelling, bv. Windesheim heet voluit: Christelijke Hogeschool 

Windesheim; let op: CHN Leeuwarden heet nu Stenden Hogeschool). 

Kies je Opleidingsnaam 

Kies de Plaats 

Kies de Opleidingsvorm: VOLTIJD 

Bevestig de Opleiding 

Bevestig het Instroommoment 

 

   

Beantwoord de Specifieke vragen van je opleiding; 

 

Bij voorbeeld: 

Bij ”wie kunnen we bereiken bij calamiteiten?” (voor het geval van een ongeluk): 

vul in de naam van je ouders of een andere verantwoordelijke persoon (mogelijk in 

Nederland) plus het telefoonnummer. 

Adresgegevens; klik op het rondje om je adres te selecteren. 

bij Betalingsgegevens: klik op het rondje bij „Ik weet nog niet wie er betaalt‟ 

bij: Overzicht van je gegevens: controleer of alle gegevens correct zijn; 

Bevestigen: klik op: Bovenstaande gegevens zijn correct 

 

Klik op het vakje waarbij staat: “Ik bevestig dat ik me wil inschrijven voor deze 

opleiding” en klik op Bevestigen. 

 

N.B.: Studenten uit de Ned.Antillen/Aruba zullen direct een bericht ontvangen dat 

hun inschrijvingsgegevens niet kloppen; dit komt doordat die niet voorkomen in de 

gegevens van de Gemeentelijke Basisadministratie in Nederland. Reageer hier niet op 

met een antwoord naar Studielink of DUO maar stuur een kopie van je paspoort 

(check of het nog geldig is!) naar je onderwijsinstelling (school) in NL en neem 

contact hierover op met hen. 

 

Je kunt je voor maximaal 4 verschillende studies inschrijven via Studielink. Denk er 

wel aan uiteindelijk de studies waarvoor je je hebt ingeschreven maar die je niet gaat 

doen, weer te verwijderen. Indien je je opleiding, je stad of je instelling wilt wijzigen 

(voor aanvang van het studiejaar, studies met loting voor 1 mei 2015), kan je je 

inschrijving weer intrekken (onder Mogelijke Herinschrijvingen op je Home-page) en 

opnieuw een ander Inschrijvingsverzoek indienen.  

 

TROUBLESHOOTING 

Heb je per ongeluk bij de Plaats Onderwijsinstelling onder Vooropleidingsgegevens 

niet Nederland maar Aruba opgegeven, dan kan je daarna bericht krijgen dat je een 

toelatingstest moet gaan doen. Om dit te voorkomen moet je je Vooropleiding 

verwijderen. Ga naar Mijn Vooropleidingen, klik daarop, ga naar je opgegeven 

vooropleiding, klik op het rode kruisje rechts om het zo te verwijderen. Ga dan 

opnieuw je Vooropleiding opgeven, maar nu met Nederland als Plaats 

Onderwijsinstelling (zie instructie hierboven).   


