Herinschrijven via Studielink
In het hoger onderwijs moet je voor ieder studiejaar opnieuw worden ingeschreven via de website
van www.Studielink.nl. De Studentenadministratie stuurt je een email wanneer je je weer via
Studielink kunt herinschrijven.
Bij herinschrijven zijn er drie situaties mogelijk:
1. Je gaat verder met de opleiding waarvoor je in het huidige studiejaar staat ingeschreven in
dezelfde opleidingsvorm (voltijd, deeltijd of duaal) en op dezelfde lesplaats
2. Je gaat verder met dezelfde opleiding in een andere opleidingsvorm of andere lesplaats of je
gaat verder met een andere opleiding
3. Je wilt voor het studiejaar 2019/2020 niet langer ingeschreven staan bij Windesheim

Log in op www.Studielink.nl, je bent nu op de home pagina van Studielink.
Onder het kopje
staan je actuele inschrijvingen.
Wanneer de mogelijkheid er is om je te herinschrijven zie je dat hier ook terug.

Klik op de button

(dus ook wanneer je je inschrijving wilt beëindigen)

Je komt nu in het volgende scherm.
Kijk nu bij de bij jou passende situatie om te zien welke stappen je moet doorlopen.

Situatie 1: Verder met dezelfde opleiding en opleidingsvorm
Kies voor Ja ik wil me herinschrijven, en bevestig je keuze.

De dag na herinschrijven kun je je digitale machtiging voor de betaling van het collegegeld regelen.
Bovenaan de website staat de actie vul je betaalgegevens in. Voor verdere uitleg kijk je in de flyer
betalen collegegeld.

Situatie 2: Verder in andere opleidingsvorm / opleiding of andere lesplaats
Wanneer je volgend studiejaar een andere opleiding of opleidingsvorm wilt volgen of je opleiding in
een andere lesplaats wilt volgen, geef je voor de huidige inschrijving aan dat je je niet wilt
herinschrijven.

Kies hier voor de optie Nee, ik wil me niet herinschrijven, en bevestig je keuze. (zie pijl)
Ga vervolgens naar het kopje
(bovenaan de pagina van Studielink)
Klik op de button nieuw verzoek tot inschrijving toevoegen. Kies hier dan voor de opleiding en
opleidingsvorm waarvoor je ingeschreven wilt worden.

Situatie 3: Je wilt niet meer ingeschreven staan voor 2019/2020
Wanneer je volgend studiejaar niet meer ingeschreven wilt staan voor een opleiding bij Windesheim
kies je hier voor de optie Nee, ik wil me niet herinschrijven, en bevestig je keuze.

Je wordt nu uitgeschreven per 31 augustus 2019.

Als je nog vragen hebt kun je contact opnemen met de Studentenadministratie van Windesheim via
studentenadministratie@windesheim.nl of telefonisch via 088-469 9120 (op maandag van 11.00 16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00 – 16.00 uur)

