Stappen aanmelding voor Pre-masterprogramma Pedagogische Wetenschappen in
Studielink
Meldt u zo snel mogelijk maar uiterlijk 1 april 2021 aan in Studielink:
www.studielink.nl Hiervoor heeft u uw DigiD nodig, dus houd dat bij de hand.
In Studielink meldt u zich aan voor de Bacheloropleiding Pedagogische
Wetenschappen. Belangrijk: bij de vraag ‘Start in eerste jaar’ moet u kiezen
voor de optie: ‘Nee (Toestemming noodzakelijk)’.
Na de aanmelding in Studielink zult u binnen één of twee dagen een mail
ontvangen met instructies om uw aanmelding voort te zetten in het systeem
van de Universiteit Leiden. U komt dan op het volgende scherm:

•
•
•

Aanvraag Hogere Jaars aanmelding in Studielink
Voordat we verder kunnen met het verwerken van je aanmelding hebben we extra
informatie nodig. Bij je aanmelding in Studielink heb je aangegeven een hogerejaars
inschrijving te willen. Kun je ons het doel van dit verzoek aangeven?
Ik heb me aangemeld voor:
0
0

Instroom in een hoger jaar van de bacheloropleiding
Een Premaster of schakelprogramma

Alleen indien je een Premaster wilt gaan volgen. Kun je, indien van toepassing, aangeven
voor welke masterspecialisatie je een Premaster wilt doen?

•
•
•

In dit scherm vinkt u aan ‘Een Premaster of schakelprogramma’. De vraag
naar de Masterspecialisatie hoeft u niet in te vullen.
Op het volgende scherm drukt u op de knop ‘indienen’.
Daarna verschijnt het volgende bericht:
“Op basis van de door jou aangegeven aanvullende informatie gaan we het
portaal voor je inrichten. Hou er rekening mee dat dit een paar dagen kan
duren. Zodra het proces gereed is zul je een e-mail ontvangen met het verzoek
opnieuw in je portaal in te loggen.”

•
•

•

Wacht deze e-mail af en dien uw verzoek om inschrijving in het Premasterprogramma dan verder in volgens de instructies.
Zodra u bent geslaagd voor het Toelatingsexamen, wordt u toegelaten tot het
Pre-masterprogramma Pedagogische Wetenschappen per 01-09-2021. U
ontvangt daarover een officieel Toelatingsbesluit. Bewaar dit besluit goed; u
heeft dat later weer nodig bij de toelating tot de Masteropleiding Education
and Child Studies.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die het beste per mail voorleggen
aan Gabriëlle Luykx: gluykx@fsw.leidenuniv.nl
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