AANMELDINSTRUCTIE MINORS
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Kies Op Maat leerovereenkomst
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Inschrijving via Studielink
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Bewijs Betaald Collegegeld
AANMELDEN VOOR EEN MINOR BIJ AVANS HOGESCHOOL
Leuk dat je interesse hebt in een minor van Avans Hogeschool. Als je de volgende 3 stappen doorloopt, ben je aangemeld.

1

DE KIES OP MAAT LEEROVEREENKOMST
Ga naar de minor van je keuze op kiesopmaat.nl en meld je aan. Nadat je alle gegevens hebt ingevuld print je de leer
overeenkomst. Onderteken deze overeenkomst eerst zelf en laat hem daarna door de examencommissie van je thuisinstelling
tekenen. Mail dan alle pagina’s van de leerovereenkomst naar het mailadres dat op de overeenkomst staat.
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STUDIELINK
Ga naar studielink.nl en doorloop de volgende stappen:
-	 Log in. Je komt meteen op je eigen studielinkpagina.
-	 Klik bij ‘Mijn opleidingen’ op ‘Nieuwe inschrijving toe
voegen’.

Op deze pagina ‘Verzoek tot inschrijving’:
Je kiest bij de vragen voor het volgende:
• Selecteer bij Studiejaar het jaar van jouw keuze.
• Selecteer bij Onderwijsinstelling de optie Hogeschool.
• Selecteer bij Soort opleiding de optie Bachelor- of andere
niet master opleiding.
• Selecteer bij Start in het eerste jaar de optie Nee.
• Bij Onderwijsinstelling kies je voor Avans Hogeschool.
• Bij Opleidingsnaam kies je de Avansopleiding
waaraan de minor gekoppeld is. Deze naam vind je in de
minorbeschrijving op kiesopmaat.nl.
• Bij Plaats onderwijsinstelling kies je de locatie van de
Avansopleiding. Deze vind je in de minorbeschrijving op
kiesopmaat.nl.
• Bij Opleidingsvorm kies je voor voltijd.
• Klik vervolgens op bevestigen opleiding.

-	Het gedeelte Instroommoment vult zich vanzelf. Klik op ‘bevestigen instroommoment’.
-	Je bent nu aangekomen bij de ‘studiekeuzecheck’. Je hoeft hier niets mee te doen. Klik op ‘bevestigen’.
-	Nu krijg je de pagina met daarop ‘specifieke vragen’. Bij de 1e vraag: “Meld je je aan voor een minor?” Klik je “Ja”
aan. Er verschijnt een lijst waarin je je thuisinstelling aanklikt. De rest van de specifieke vragen zijn voor iedere minor
anders ingericht en daarom NIET opgenomen in deze instructie. Na het beantwoorden van alle vragen klik je op
‘bevestigen’.
-	 Ga terug naar je ‘studielinkpagina’
-	 Klik op ‘Mijn vooropleidingen’. Dan verschijnen al je vooropleidingen automatisch op het scherm. Inclusief de
propedeuseopleiding van je thuisinstelling. Verschijnt deze niet maak dan een scan van je propedeusediploma en
mail deze naar studentenadministratie@avans.nl.

BEWIJS BETAALD COLLEGEGELD
Op je to-do lijst in Studielink staat dat je je betalingsgegevens moet invoeren. Dit hoef je niet te doen.
Omdat je bij je thuisinstelling al collegegeld hebt betaald hoef je dat bij Avans niet nog eens te doen. Je
moet hiervoor wel een bewijs aanleveren. Dit document ‘bewijs betaald collegegeld’ kun je opvragen bij de
studenten- of lesgeldadministratie van je hogeschool of universiteit. Stuur het originele bewijs naar:
Avans Hogeschool
t.a.v. Studentenadministratie
Postbus 90.116
4800 RA Breda

LET OP: een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) is iets anders dan een Bewijs van Inschrijving. Een BBC wordt specifiek
afgegeven voor het volgen van een opleiding bij een 2e onderwijsinstelling en moet je aanvragen bij de studentenadministratie van je eigen opleiding.

Je aanmelding is compleet als je deze 3 stappen helemaal hebt doorlopen.
Succes met het volgen van de minor.
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