
Ga je je voor aankomend studiejaar herinschrijven?JA NEE

Ik ga verder met

dezelfde studie

Ik ga verder studeren,

maar in een andere vorm (voltijd, 

deeltijd, duaal)

 en/of op een andere locatie,

óf ik ga een andere studie doen

Ik ga aan het eind

van het studiejaar met

mijn studie stoppen

Klik op 

‘Regel je herinschrijving’

Klik bij de studie die je nu volgt 

onder ‘Detailgegevens Opleiding’ 

op de optie

‘Ik wil me niet herinschrijven’

Ik ben afgestudeerd/

ik ga afstuderen 

vóór 1 september
2

Klik op de optie

“Ik wil me niet herinschrijven’

bij de studie die je

momenteel volgt

Klik onder ‘Detailgegevens 

Opleiding’ op de button

‘Verzoek tot uitschrijving’ bij de 

studie die je momenteel volgt

Vul de gevraagde gegevens in via 

‘Regel je herinschrijving’ en klik 

op bevestigen

Er is voor jouw huidige studie een 

nieuw inschrijvingsverzoek 

ingediend voor het aankomend 

studiejaar

Jouw huidige inschrijving 

wordt automatisch 

per 31 augustus beëindigd

Selecteer bij ‘Mijn Opleidingen’ de 

link ‘Nieuwe inschrijving 

toevoegen’ om jouw studie met de 

juiste vorm

 en/of de juiste locatie 

óf de nieuwe studie in te voeren
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Het inschrijvingsverzoek wordt 

door de Centrale 

Studentenadministratie in 

behandeling genomen

(zie inkomend bericht)

Vul in:

• afstuderen

• (verwachte) afstudeerdatum

• toelichting: ik ben 

afgestudeerd of ik ga 

afstuderen

• teruggave: zie opmerking
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Er is voor jouw huidige studie 

een uitschrijfverzoek ingediend 

(zie inkomend bericht)

Jouw huidige inschrijving 

wordt automatisch 

per 31 augustus beëindigd

(zie inkomend bericht)

De Centrale 

Studentenadministratie schrijft jou 

uit zodra er akkoord is voor het 

uitreiken van jouw diploma

1 Het kan zijn dat het door jou gekozen keuzeonderwijs voor de eerste helft van het studiejaar (periode 1 en 2) niet meer mogelijk is. Neem daarom contact op met je studiebegeleider.

2 Als je na 31 augustus afstudeert of nog niet weet of je voor 1 september afstudeert adviseren wij je te herinschrijven. Mocht je alsnog voor 1 september klaar zijn dan ben je geen collegegeld verschuldigd voor het 

nieuwe jaar. Mocht je op dat moment al collegegeld betaald hebben voor het nieuwe jaar, dan wordt dit gerestitueerd.

3 Restitutie (indien je daarvoor in aanmerking komt) dient aangevraagd te worden wanneer je je eindgetuigschrift aanvraagt. Dit gaat niet via Studielink.

Met vragen kun je terecht bij de Centrale Studentenadministratie via csa@inholland.nl, telefoon 023 522 3228 

of Whatsapp 06 2111 5555 

Stappenplan Indienen Verzoek in Studielink 

Ga naar www.studielink.nl

en log in

Ga naar www.studielink.nl

en log in

Ga naar ‘Mijn Opleidingen’

Ga naar www.studielink.nl

en log in

Ga naar ‘Mijn Opleidingen’

Ga naar www.studielink.nl

en log in

Ga naar

‘Mijn opleidingen’

Ga naar ‘Mijn Opleidingen’

Check op ‘Mijn Studielink pagina’ 

via ‘Mijn ontvangen berichten’ en 

‘Mijn opleidingen (status)’ de 

voortgang van je verzoek 
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