Heb je een Internationaal of Europees Baccalaureaat, of een
andere niet-Nederlandse vooropleiding? Lees dan de informatie
op www.uu.nl/bachelors/admission. Je moet je dan ook
aanmelden via het Admissions Office van de UU.

Stap 1: Account aanmaken en inloggen
1.1. Ga naar http://www.uu.studielink.nl/.
1.2. Klik op Inloggen met DigiD.
Vraag op tijd je DigiD aan; het duurt 5
dagen voordat je deze thuis krijgt.
Woon je niet in Nederland, dan kun je
geen DigiD aanvragen. Klik dan op
Inloggen via Studielink en vul zelf een
groot deel van je gegevens in.
1.3. Vul in het volgende scherm je
roepnaam, contactgegevens en correspondentietaal in. De
overige gegevens haalt Studielink automatisch uit de BRP
(Basisregistratie Personen) via DigiD.
Het e-mailadres dat je hier invult wordt gebruikt voor
belangrijke berichten over je inschrijving.

Stap 2: Persoonsgegevens controleren /
aanvullen
2.1. Open Mijn To Do Lijst.
2.2. Klik op de groene button Persoonsgegevens controleren. Je
ziet nu de gegevens die uit de BRP zijn opgehaald.
2.3. Zie je de knop Persoonsgegevens aanvullen, vul dan zelf je
persoonsgegevens aan.

Stap 3: Vooropleiding(en) controleren /
aanvullen
3.1. Open Mijn To Do Lijst.
3.2. Klik op de groene button Vooropleiding(en) controleren.
Klopt er iets niet? Neem contact op met de instelling waar
je de vooropleiding volgt/hebt gevolgd.
3.3. Als er een vooropleiding ontbreekt moet je die zelf
toevoegen (inclusief profielen/vakken).

Als wij je diploma niet kunnen
verifiëren bij DUO krijg je van ons
bericht over hoe je een bewijs kunt
aanleveren.
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Stap 4: Opleiding aangeven
4.1. Open Mijn To Do Lijst.
4.2. Klik op de groene button Verzoek tot inschrijving.
4.3. Controleer het studiejaar waarvoor je het inschrijfverzoek
indient, en selecteer de juiste startdatum.

 Utrecht Law College:

 In Studielink:
-

een inschrijfverzoek doen voor Rechtsgeleerdheid;
aangeven dat je mee wilt doen aan de selectieprocedure
van het Utrecht Law College.

 Aanmelden bij het Utrecht Law College zelf.
 College of Pharmaceutical Sciences:

4.4. Vul de gegevens in van de opleiding die je wilt gaan volgen.
Kijk ook goed hieronder bij de uitzonderingsgevallen.
4.5. Kies bij Instroommoment > Studie starten vanaf maand
voor september.
4.6. Bevestig dat je je wilt inschrijven voor deze opleiding.

Uitzonderingsgevallen
 Media and Culture:

 In Studielink:
-

kiezen voor Media en Cultuur;
aangeven dat je de Engelstalige track wilt volgen.

 Literary Studies:

 In Studielink:
-

kiezen voor Literatuurwetenschap;

- aangeven dat je de Engelstalige track wilt volgen.

 In Studielink:
-

een inschrijfverzoek doen voor Farmacie;
aangeven dat je mee wilt doen aan de selectieprocedure
van het College of Pharmaceutical Sciences.

 Aanmelden bij het College of Pharmaceutical Sciences zelf.
 Een numerus fixus (Biomedische Wetenschappen,
Diergeneeskunde, Farmacie, Geneeskunde of Global
Sustainability Science):

 Geef een tweede keus op in geval je niet door de selectie
komt. Let op: voor Geneeskunde mag je je per studiejaar
uitsluitend bij één instelling inschrijven voor dezelfde
opleiding. Lees het stappenplan: voor de numerus fixus
gelden strenge deadlines.
 Een bachelor met selectie (Academische Lerarenopleiding
Primair Onderwijs, Bestuurs- en Organisatiewetenschappen,
University College Utrecht of University College Roosevelt):

 Kijk op de webpagina’s van deze opleidingen voor meer
informatie over de inschrijf- en selectieprocedure.
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Stap 5: Na je inschrijfverzoek in Studielink

Inschrijfverzoek intrekken?

De Universiteit Utrecht heeft verschillende soorten
bacheloropleidingen; opleidingen met matching, opleidingen met
numerus fixus en opleidingen met selectie. Wat je moet doen
nadat je in Studielink een inschrijfverzoek hebt ingediend, hangt
af van de opleiding waarvoor je je hebt ingeschreven:

Besluit je om toch niet de studie te gaan volgen waarvoor je je
hebt ingeschreven? Trek dan je verzoek tot inschrijving in.

 Een bachelor met matching:
Je ontvangt, na je inschrijfverzoek in Studielink,
inloggegevens voor OSIRIS Online Application. In OSIRIS vul
je het matchingsformulier in. Hierna ontvang je verdere
informatie over de verplichte matchingsactiviteiten.
Lees ook de informatie over matching op de pagina van de
opleiding waarvoor je je inschrijft, én de algemene informatie.
Voor matching gelden strenge deadlines.
 Een numerus fixus opleiding:
Je ontvangt na je inschrijfverzoek in Studielink, inloggegevens
voor OSIRIS Online Application. In OSIRIS vul je het
vragenformulier in. Hierna ontvang je verdere informatie over
de selectieprocedure en de selectiedag.

1.

Ga naar Mijn Studielink-pagina.

2.

Klik op de naam van de opleiding onder Mijn opleidingen.

3.

Klik op Intrekken verzoek tot inschrijving.

De Universiteit Utrecht communiceert per e-mail. Houd
dus de inbox en ook de spambox van het mailadres dat je
in Studielink hebt ingevuld, goed in de gaten.

Vragen?
Heb je vragen over de inschrijfprocedure?
Neem dan contact op met
Studentenservice.

 Een bachelor met selectie:
Kijk bij de opleiding wat er precies gebeurt nadat je je
inschrijfverzoek hebt ingediend in Studielink.
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