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Vraag een DigiD aan als je deze nog niet hebt. 
Deze heb je nodig voor je aanmelding in Studielink. 
Het aanvragen duurt ongeveer 3 werkdagen. 

Volg vanaf 7, 8 of 9. Ga daarna verder bij 10

Volg vanaf 10 en ga verder

1. Geldt als je een havo- of vwo-diploma hebt
met een profiel of vakkenpakket waarmee je
niet direct toelaatbaar bent. Bij een rood 
kruis ben je nooit toelaatbaar.

2. Aanmelden via Studielink (vóór 1 mei, voor
opleidingen met een selectie t/m 15 januari)

3. Deficiëntievakken verschillen per opleiding,
zie: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/
voorlichting/toelatingsvoorwaarden/
defciënties/

4. Hierna ontvang je binnen 10 werkdagen
verdere informatie.

1. Geldt als je een internationaal diploma hebt
zie: www.hogeschoolrotterdam.nl/
voorlichting/toelatingsvoorwaarden/

2. Aanmelden via Studielink (vóór 1 mei, voor
opleidingen met een selectie t/m 15 januari)

3. Het buitenlandse diploma moet vergelijk-
 baar zijn met het vereiste Nederlandse 

diploma en je moet de Nederlandse taal 
voldoende beheersen.

Je moet documenten die gelden als eis voor de 
inschrijving uiterlijk 31 augustus ingeleverd 
hebben bij het Studenten Service Center (SSC).  
Op mijn.hr.nl zie je aan welke toelatingseisen je 
nog moet voldoen. Het Studenten Service Center 
informeert je over welke documenten je moet 
aanleveren voor je inschrijving.

Regel je betaling collegegeld uiterlijk 31 augustus 
via bevestiging van de digitale machtiging in 
Studielink. 

Op 31 augustus in mijn.hr.nl aan alle toelatings-
eisen voldaan en status 'ingeschreven' in 
Studielink? Gefeliciteerd met je inschrijving! Je 
ontvangt per post een collegekaart als je nog 
niet eerder bij ons hebt gestudeerd.

1. Controleer vooraf of je toelaatbaar bent met 
jouw mbo-4, havo- of vwo- diploma

2. Je kunt je voor maximaal 4 opleidingen 
aanmelden, waarvan er 2 een selectie mogen 
hebben. Sommige opleidingen werken met 
een max. aantal plaatsen en een selectie-

 procedure. En er zijn opleidingen die aan-
 vullende toelatingsvoorwaarden hebben. 

Meer info vindt je op de website van 
Hogeschool Rotterdam

Als je een verblijfsvergunning voor een studie 
nodig hebt, stuur dan voor 1 mei 2022 een e-
mail naar coia-studentsupport@hr.nl van het 
Centre of International Affairs (CoIA).
Meer informatie over de visumprocedure is te 
vinden op: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/
voorlichting/inschrijving/aanmeldtraject/
studievisum/  
Houd er rekening mee dat je eerst aan alle 
toelatingsvoorwaarden moet voldoen, voordat 
het studievisum kan worden aangevraagd.

Bij Hogeschool Rotterdam is deelname aan de 
studiekeuzecheck verplicht. De studiekeuzecheck 
bestaat uit een studiekeuzeadviesgesprek met 
de opleiding. Tijdens dit gesprek wordt o.a. 
gekeken naar:
- Inhoud opleiding 
- Motivatie student 
- Bespreken werkplek voor de deeltijdopleiding

Ter ondersteuning van dit gesprek kan de oplei-
ding je vragen aanvullende activiteit(en) te doen, 
zoals het uitvoeren van de startmeter (digitale 
vragenlijst), het schrijven van een motivatiebrief, 
het meenemen van een recente cijferlijst of het 
bijwonen van een onderwijsactiviteit. Kijk op 
mijn.hr.nl wat voor jou van toepassing is.

1. Geldt als je niet het juiste diploma hebt en op 1 oktober 2022 21 jaar of ouder bent
2. Aanmelden via Studielink (vóór 1 mei, voor opleidingen met een selectie t/m 15 januari)
3. Aangeven in Studielink dat je niet direct toelaatbaar bent, zie stappenplan

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/toelatingsvoorwaarden/21-zonder-diploma/
4. Hierna ontvang je binnen 10 werkdagen informatie met daarin:

- Bevestiging van je aanmelding
- Inloggegevens (hiermee kun je inloggen op alle systemen van Hogeschool Rotterdam die je nodig hebt als student)
- Informatie over de toelatingseisen waaraan je moet voldoen
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Tip: Om geen informatie te missen check na 
aanmelding regelmatig je studentenmail 
(webmail.hr.nl)

Let op: Alleen het Studenten Service Center kan 
vaststellen of je toelaatbaar bent, opleidingen 
mogen en kunnen hier geen uitspraken over doen!!


