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3. Aanmelden, inschrijven en collegegeld 
 
3.2 Aanmelden vóór aanvang van het studiejaar 
Tot en met 15 augustus kun je je inschrijven voor een voltijdse opleiding (art. 3.1.1). Wil je je 
inschrijven voor een deeltijdse variant (art. 3.1.2) dan kun je dat doen tot en met 1 september.  
Voor elke inschrijving geldt, dat je eerst via Studielink (art. 3.1.5) een inschrijfverzoek indient. Zodra je 
minstens tien werkdagen vóór aanvang van het nieuwe studiejaar aan alle inschrijvingsverplichtingen 
hebt voldaan, zoals het betalen van het collegegeld en het volledig doorlopen van de verplichte 
studiekeuzecheck, garanderen we je dat je bent ingeschreven (art. 3.1.7).  
 
Als je je wilt aanmelden voor een voltijdse opleiding waarvoor een selectieprocedure is ingesteld (art. 
3.1.3), kun je je tot en met 15 januari voorafgaand aan het studiejaar aanmelden. Mocht jouw 
inschrijving door bepaalde onvoorziene omstandigheden later dan 15 januari plaatsvinden, dan zou de 
instituutsdirecteur jouw deelname alsnog in overweging kunnen nemen (art. 3.1.4).  
 
Een aantal van onze opleidingen start ook op 1 februari (art. 3.1.10). Wil je je hiervoor aanmelden, 
dan kan dat tot en met 1 februari. Uiteraard gelden hiervoor dezelfde inschrijvingsregels als hierboven 
vermeld. Wil je je als extraneus aanmelden (art. 3.1.11), dan kan dat alleen met toestemming van de 
betreffende instituutsdirecteur. 
 
Als je bij de HAN staat ingeschreven, ontvang je rond 1 juni het verzoek om je via Studielink opnieuw 
in te schrijven voor het volgende studiejaar (art. 3.1.6). Wil je níet opnieuw ingeschreven worden (art. 
3.1.9), dan moet je dat zelf via Studielink kenbaar maken. Inschrijving aan de HAN is niet afhankelijk 
van enige andere financiële bijdrage (art. 6.1.4) dan het collegegeld.  
We kunnen je helaas niet inschrijven (art. 3.1.8) als je niet aan de betalingsverplichting kunt voldoen 
of nog onbetaalde collegegelden van vorige studiejaren hebt. 


