Informatie over aanmelding in Studielink
voor de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs
(vóór 1 juni 2020)

A. Meld je in Studielink éérst aan bij de Hogeschool Leiden.
1. Meld je aan via www.studielink.nl. Inloggen doe je met je DigiD. Heb je nog geen
DigiD dan kun je die aanvragen via www.digid.nl. Let op: het aanvragen van je
DigiD kan een week in beslag nemen, dus meld je op tijd aan!
2. Als je in Studielink bent ingelogd kies je als instelling Hogeschool Leiden en
vervolgens als opleiding Academische Pabo, voltijd. Let op: zorg dat je je verzoek
tot inschrijving in Studielink volledig afrondt met je persoonsgegevens, je
vooropleiding en je financiële gegevens.
3. Let op: je kunt je betaalgegevens en de digitale machtiging voor het
collegegeld pas vanaf 1 april 2020 in Studielink invoeren.
4. Na je aanmelding ontvang je van Hogeschool Leiden een mailtje met daarin je
studentnummer. Houd dit nummer altijd bij de hand als je vragen hebt voor de
Hogeschool.
NB Als je in het bezit bent van een buitenlands diploma voortgezet onderwijs neem dan
zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 juni 2020, per mail contact op met Hogeschool
Leiden en met de Universiteit Leiden. Door beide instellingen moet je buitenlandse
diploma namelijk apart geaccepteerd worden. De contactpersonen hiervoor zijn:
Hogeschool Leiden: Caroline Teeuwisse, studentzaken@hsleiden.nl
Universiteit Leiden: Carien Nelissen, nelissen@fsw.leidenuniv.nl
Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen over je inschrijving? Dan helpen de
medewerkers van het team Studentzaken Hogeschool Leiden je graag.
Balie Studentenzaken, Zernikedreef 11, F0-gang, 2333 CK Leiden
071 518 88 81, studentzaken@hsleiden.nl

B. Meld je vervolgens aan in Studielink aan voor de Universiteit Leiden

1. Meld je als tweede stap in Studielink ook aan bij de instelling Universiteit Leiden en
opleiding Pedagogische Wetenschappen. Geef bij stap 5 in Studielink (‘Specifieke
vragen’) aan dat je deel gaat nemen aan de toelatingsprocedure voor de
Academische Pabo.
2. Let op: je moet je betaalgegevens en de digitale machtiging niet invullen in
Studielink voor de Universiteit Leiden. Dat heb je al gedaan bij de
Hogeschool Leiden.
Wil je aangeven dat je al collegegeld betaalt aan de Hogeschool Leiden,
selecteer dan de optie <Voer je betaalgegevens in> onder <Mijn To Do
lijst>. Op het formulier <Invullen betaalgegevens> vul je als volgt de
gegevens in:
1.Vul in <Ik betaal aan een andere instelling> bij <Wie betaalt het
collegegeld>.
2.Bevestig de betaalgegevens.
3. Na je aanmelding in Studielink ontvang je na enkele dagen per mail bericht van de
Universiteit over de vervolgstappen die je moet zetten om je daadwerkelijk in te
schrijven. Die stappen hoef je pas te gaan zetten nadat je bericht hebt ontvangen
dat je bent toegelaten tot de Academische Pabo (dus: rond 1 juli 2020). Het kan
zijn dat je van de Universiteit toch één of meer verzoeken ontvangt om je
collegegeld te voldoen, omdat dit bericht automatisch verzonden wordt aan iedereen
die zich inschrijft. Die berichten kun je negeren.
4. Zodra je definitief bent toegelaten tot de Academische Pabo (rond 1 juli 2020)
zorgen wij ervoor dat er een Bewijs van Betaald Collegegeld (BBC) door de
Hogeschool naar de Universiteit wordt gestuurd, zodat je inschrijving daar ook
afgerond kan worden.
Wanneer de inschrijving verwerkt is (in juli/augustus), ontvang je van Hogeschool
Leiden én van de Universiteit Leiden een collegekaart met daarop je studentnummer.
Je hebt nu dus twee collegekaarten en twee studentnummers.

Vergeet niet studiefinanciering aan te vragen bij DUO: www.duo.nl
Vragen over je aanmelding?
Hogeschool Leiden
Balie Studentenzaken
Zernikedreef 11, F0-gang
2333 CK Leiden
071 518 88 81
studentzaken@hsleiden.nl
Universiteit Leiden
Studenteninformatiecentrum
Kaiserstraat 25

2311 GN Leiden
071 527 80 11
informatiecentrum@leidenuniv.nl

