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Aanmelden
Je kunt gebruik maken van Studielink als je woont op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of
in Caribisch Nederland. Je kunt echter in de meeste gevallen geen DigiD aanvragen. Je
persoonsgegevens worden dan in Studielink geverifieerd (gecontroleerd) door middel
van het scannen van je paspoort of ID. Ga je voor het eerst gebruik maken van
Studielink dan maak je een account aan zonder DigiD. Dit doe je als volgt:
1. Ga naar www.studielink.nl en selecteer de link 'Studielink-account aanmaken
zonder DigiD'.
2. Upload een scan van je paspoort of ID.
3. Controleer je persoonsgegevens goed, corrigeer deze indien nodig. Bevestig
zodra de gegevens goed zijn.
4. Na het bevestigen van de gegevens krijg je een activatielink toegestuurd naar
het door jou opgegeven e-mailadres.
5. Klik op de link in de email of plak het in je browser. Hiermee verifieer je je
emailadres.
6. Je wordt teruggeleid naar de startpagina. Klik hier op 'Inloggen zonder DigiD'
7. Je gaat nu vooropleidinggegevens invoeren, selecteer hierbij het eiland waarbij jij
je vooropleiding hebt behaald. Je kunt nu een verzoek tot inschrijving indienen.
Het maken van je account is pas volledig afgerond als je een verzoek tot
inschrijving hebt ingediend.
8. Als je jouw verzoek hebt bevestigd kom je op jouw dashboard terecht, dit is je
overzichtspagina. Je account is aangemaakt. De volgende keer dat je inlogt zul
je direct op je persoonlijke dashboard terecht komen.

Inloggen
Nadat je je bekend hebt gemaakt in Studielink en het wachtwoord via de e-mail
ontvangen hebt, kun je inloggen. Je klikt op de link ‘inloggen' en voert de door jou
gekozen gebruikersnaam en via de mail ontvangen wachtwoord in. Vervolgens kom je
in een scherm, waarbij je stapsgewijs je persoonlijke gegevens kunt invoeren. Als je
weer terug bent in je persoonlijke Studielinkpagina, kun je je aanmelden voor een
opleiding. Je klikt hiervoor op de button ‘nieuw inschrijfverzoek'.
Vul in dat je op Curacao je diploma gaat behalen.
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Bij het onderdeel ‘vooropleiding' is het belangrijk dat je de vraag om ‘toestemming
voor de controle van je vooropleiding en het doorgeven van de betaalgegevens
met Ja beantwoordt.
In 8 stappen word je door het aanmeldproces geleid. Let hierbij op een aantal zaken!
Kies voor de juiste opleiding ( let op: de namen van de reguliere bachelor opleidingen
beginnen met een B)
Als een opleiding op meerdere locaties wordt aangeboden, kun je de door jou
gewenste vestigingsplaats (de stad waar je wilt gaan studeren) kiezen. Wanneer een
opleiding in meerdere varianten ( voltijd, deeltijd en duaal) wordt aangeboden, dan kun
je ook hier je keuze kenbaar maken. Eventueel kun je je keuze aanpassen, dat doe je
via de link ‘opnieuw zoeken'. Normaal kies je voor ‘voltijd’, dit is ook nodig om
studiefinanciering te krijgen.
Vervolgens moet je de door jou gevolgde vooropleiding invoeren. Let op : het gaat
hierbij om een vooropleiding, die toelating geeft tot de door jou te volgen opleiding;
Als je geen HAVO, VWO of MBO hebt gedaan, dan kies je voor de optie ‘anders'. In
een volgend scherm kun je dan de door jou afgeronde vooropleiding kiezen, zoals dat
hiervoor al is aangegeven.
Ten slotte verschijnt in het scherm nog een totaaloverzicht van de ingevulde
gegevens. Als je die gecontroleerd hebt, kun je dat aangeven door op het blokje voor
de tekst ‘de bovenstaande gegevens zijn correct' e klikken. Daarna moet je een
schermprint maken voor je eigen administratie en moet je je inschrijfverzoek versturen
door op de button ‘verstuur mijn inschrijfgegevens'te klikken.

