
Stappenplan – Digitale machtiging via Studielink (KVA4) 

Let op: betalen met digitale machtiging is alleen mogelijk als je een Nederlandse bankrekening hebt. 

Als iemand anders (bijvoorbeeld je vader/moeder) voor je gaat betalen, dan moet deze persoon ook 

een Nederlandse bankrekening EN  een eigen DigiD hebben.  

 Stap 1: Ga naar ‘Mijn To Do lijst’ en klik op ‘Voer je betaalgegevens in’. (Dit is pas mogelijk nadat 

je je vooropleiding hebt ingevoerd, en een verzoek tot inschrijving hebt gedaan voor de opleiding die 

je wilt gaan volgen). 

 

 Stap 2: Geef aan of je zelf gaat betalen of iemand anders het collegegeld voor jou zal betalen.  

 



WANNEER JIJZELF BETAALT: 

 Stap 3: Geef aan dat je via een Nederlandse bankrekening betaalt.  

 

  



 Sta 4: Geef aan dat je per digitale machtiging wilt betalen. Vul je (bank)rekeningnummer in. Geef 

ook aan of je wel/niet in termijnen wilt betalen. Nadat je de gegevens hebt gecontroleerd, druk je op 

‘Bevestigen’.  

 

  



 Stap 5: Ga naar Mijn Studielink – Mijn To Do Lijst en klik op ‘Bevestig je digitale machtiging’ 

 

  



 Stap 6: In de nieuwe pagina opent jouw digitale machtigingsovereenkomst met daarin de hoogte 

van het collegegeld. Zet een vinkje onderaan de pagina bij ‘Ik verklaar hierbij…’ en druk op 

‘Bevestigen’.  

 

  

 



WANNEER IEMAND ANDERS BETAALT: 

 Stap 3: Geef aan dat iemand anders via een Nederlandse (bank)rekening betaalt. 

 

  



 Stap 4: Geef aan dat via Digitale Machtiging betaald wordt. Vul de gegevens van de 

rekeninghouder in en geef aan of er wel/niet in termijnen betaald wordt. Druk vervolgens op 

‘Bevestigen’.   

 

 Stap 5: Jij (de student) zult nu een e-mail ontvangen op het door jou opgegeven e-mail adres. 

Hierin staan instructies hoe degene die jouw collegegeld zal betalen, de digitale machtiging kan 

bevestigen. Stuur de e-mail direct door aan deze persoon en vraag hem of haar de machtiging zo 

spoedig mogelijk te bevestigen. Deze persoon heeft hiervoor zijn of haar DigiD gegevens nodig.  

Totdat de digitale machtiging bevestigd is heb je in je Mijn To Do Lijst een actie ‘Digitale machtiging 

laten bevestigen’. Als je deze aanklikt kun je opnieuw het bericht met instructies doorsturen aan 

degene die jouw collegegeld gaat betalen.  



 

 Stap 6: Sluit nu eerst alle Studielink vensters! De persoon die het collegegeld zal betalen opent de 

link in de e-mail, logt in met zijn/haar DigiD en vult de activeringscode in (niet overtypen, maar 

kopiëren/plakken om fouten te voorkomen). De pagina ‘Bevestigen digitale machtiging’ opent. Druk 

op ‘Bevestig rekeninggegevens’.  

 

  



 Stap 7: De digitale machtiging opent waarop het collegegeld staat vermeld. Vink ‘Ik verklaar 

hierbij…’ aan en druk op ‘Bevestigen’.  

 

 


