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Studielink: óók voor decanen 

 
ontwikkelingen & informatiebehoefte 



Kort voorstellen 

 

Verwachting van de info/workshop? 
 

 

 



Doel info/workshop 

 

 

• Informeren over mobiele site, tips&trucs geven 
over gebruik 

 

• Informeren over Selectie & Plaatsing en rol van 
Studielink 

 

• Ideeën ophalen over mogelijke 
informatiekanalen en hoe deze in te zetten 

 
 

 

 



Mobiele site - start 

 

• Enquête om de behoeftes te peilen 

• Waardevolle aanvullende kwalita-                 

tieve uitspraken 

• Top 3 functionaliteit 

- herinschrijven 

- digitale machtiging bevestigen 

- status/gegevens/berichten inzien 

 
 

 

 



Mobiele site – overbrugging 

 

• Beperkte mobiele versie van Studielink 

• Alleen voor studenten die inloggen met DigiD 

en al een verzoek tot inschrijving hebben 

 
 

 

 



Mobiele site - functionaliteit 



Mobiele site – schermen 

 

 
 

 

 



Mobiele site – schermen 

 

 
 

 

 



Selectie & Plaatsing 

 

- Aanleiding en doel 

- Wie doet wat 

- Hoever in het proces 

- Verschil met loting 
 

 

 



Selectie & Plaatsing 

 
 

 

 

• Het afschaffen van de centrale loting is geregeld in de wet Kwaliteit in 

Verscheidenheid 

• De centrale loting wordt afgeschaft per 1 oktober 2016, hetgeen 

betekent: 
– De laatste centrale loting plaatsvindt voor studiejaar 2016-2017 

– De nieuwe systematiek ingaat per 1 oktober 2016, studiejaar 2017-2018 

• Selectie en plaatsing heeft als doel om: 
– De inhoudelijke match tussen student en opleiding te vergroten (en daarbij 

bij te dragen aan studiesucces) 

– Begrijpelijk, uitvoerbaar en betaalbaar te zijn voor zowel student als 

onderwijsinstelling 

• Het ranken van aanmelders heeft als doel om: 
– Vast te stellen welke deelnemers aan de selectie een plaats aangeboden 

krijgen (deze rangnummers vallen binnen de capaciteit)  

– En om de deelnemers die niet (direct) een plaats aangeboden krijgen ten 

opzichte van elkaar te ranken, om te bepalen in welke volgorde vrijgekomen 

plaatsen worden toebedeeld 

 



Wie doet wat? 

Organisatie Rollen en verantwoordelijkheden 

OCW Publiceert regeling, informeert onderwijsinstellingen en VO/MBO 

Hogescholen en universiteiten Bepalen of opleiding capaciteitsbeperking krijgt 
Voeren selectie uit, bepalen de selectiecriteria 
Bepaalt rangnummer 
Eigenaar van historische deelnames 
Bezwaar en beroep 

DUO Houdt bij welke opleidingen een capaciteitsbeperking hebben 

Studielink Faciliteert het inschrijfproces:  
voert controle uit op landelijke deadline, aantal deelnames, 
aantal verzoeken.  
Verstuurt het door onderwijsinstelling uitgegeven rangnummer 
Hierop wordt mogelijk plaats uitgegeven, geeft acceptatie of 
weigering door aan onderwijsinstelling 
Tonen van historische deelnames 



Hoever in proces? 

 
 

 

 

• In 2014 gestart met uitwerken nieuwe systematiek door OCW en 

onderwijsinstellingen 

• In 2015 gestart met bouw nieuw proces in Studielink 

• Eind 2015 wordt bouw afgerond 

• Ondertussen wordt communicatie opgestart 

• Binnenkort brief van OCW naar HO instellingen, VO en MBO 

• Begin 2016 start testfase 

 



Selectie & Plaatsing 

Centrale loting – uitgevoerd door DUO 
(decentrale selectie door instellingen) 

Selectie&Plaatsing  
(geheel door instellingen) 

Onderscheid in studie- en opleidingsfixus Geen onderscheid, S&P per opleiding/instellingen (ISAT/BRIN) 

Aanmelden voor één fixus opleiding per studiejaar Aanmelden voor twee selectieprocedures per studiejaar (m.u.v. 
limitatieve lijst waarvoor max. 1 aanmelding geldt, 
Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en 
Mondzorgkunde) 

Gewogen lotingklassen en ministerplaatsen die verzekeren van 
een plaats (lotingklasse A) 

Geen lotingklassen. Selectie op basis van twee criteria, minimaal 
1 betrekking op non-cognitieve eigenschappen. Wordt door 
onderwijsinstelling bepaald.  

Verschillende momenten waarop bewijsstukken 
vooropleidingseisen aangeleverd moeten zijn, anders verwijderd 
uit loting 

Studenten die plaats aangeboden hebben gekregen, moeten 
voor een door de instelling vastgestelde datum hebben 
aangetoond te voldoen aan de vooropleidingseisen  

Aanmelden landelijk mogelijk tot en met 15 mei Aanmelden landelijk mogelijk tot en met 15 januari (datum die 
reeds voor verschillende decentrale selecties wordt gehanteerd) 

Loting wordt altijd uitgevoerd Alleen uitvoer van selectie indien capaciteit is overschreden, 
anders alle studenten plaats aangeboden en recht op SKC 

Uitslag loting landelijk op 16 juli Uitslag selectie landelijk op 15 april 

Plaatsing op basis van  
- Decentraal geselecteerd 
- Direct geplaatst (lotingklasse A/ministerplaatsen) 
- Willekeurige trekking lotnummers 

Plaatsing op basis van rangnummer dat binnen 
onderwijscapaciteit valt  

Bezwaar&Beroep afgehandeld door DUO  
(m.b.t. decentrale selectie door instelling) 

Bezwaar&Beroep afgehandeld door instelling 



Informatie 

 

Ideeën ophalen over mogelijke informatiekanalen 

en hoe deze in te zetten 
 

 

 



Informatie - behoefte 

 

Bron: Studenttevredenheidsonderzoek 2015 

 

Hoe kwam je er voor het eerst achter dat je je via 

Studielink moet aanmelden voor een opleiding bij 

een hogeschool of universiteit? 
 

 

 



Informatie 

 

Wie is bekend met deze website? 

 
 

 

 



Informatie - behoefte 

 

Wie zoekt actief naar informatie over Studielink?  

 

Waar wordt gezocht? 

 

Is de informatie daar gevonden? 

 

Via welke communicatiekanalen kan welke 
informatie over Studielink volgens jullie het beste 
worden aangeboden? 

 
 

 

 


