
                                                                                            

Aanmelding in Studielink voor Master Social Work 
Voltijd/Deeltijd 

Joint Degree Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden Hogeschool  
 
Let op: er is een voltijdvariant en een deeltijdvariant. Schrijf je voor de goede variant in.  
  
Student betaalt zelf   
Ga naar studielink.nl om je in te schrijven.   
Je schrijft je in bij zowel de Hanzehogeschool Groningen als bij NHL Stenden Hogeschool.    
De betaling doe je bij de Hanzehogeschool Groningen. Via Studielink vul je hier dus ook de 
betaalgegevens in. De student betaalt zelf het collegegeld. Kies als betaling ‘digitale 
machtiging’ en geef aan dat je zelf betaalt. Volg de instructies in Studielink. De 
studentenadministratie van de Hanzehogeschool Groningen stuurt een Bewijs Betaald 
Collegegeld (BCC) naar NHL Stenden Hogeschool.    
   
Werkgever betaalt   
Ga naar studielink.nl om je in te schrijven.   
Je schrijft je in bij zowel de Hanzehogeschool Groningen als bij NHL Stenden Hogeschool.    
De betaling doe je bij de Hanzehogeschool Groningen. Via Studielink vul je hier dus ook de 
betaalgegevens in. Kies als betaling ‘digitale machtiging’. Volg de instructies in Studielink. De 
studentenadministratie van de Hanzehogeschool Groningen stuurt een Bewijs Betaald 
Collegegeld (BCC) naar NHL Stenden Hogeschool. Als je een 2e BCC wil ontvangen omdat de 
werkgever het collegegeld betaalt, dan kun je de studentenadministratie mailen. De 
studentenadministratie maakt dan nog een BCC voor je. Deze wordt digitaal en per post naar 
je verstuurd. Het BCC kun je aan je werkgever geven. De betaling van de werkgever (het 
volledige bedrag) moet vóór 1 september binnen zijn (met een verwerkingstijd van 4 
dagen).   
  
Deadline  
We vragen je om je aanmelding vóór 1 september helemaal rond te hebben, je hebt dan ook 
aangegeven hoe de betaling verloopt. Als je aanmeldingen volledig is, dan ben je 
ingeschreven.   
  
Meer informatie   
Voor technische vragen over jouw inschrijving kun je het beste contact opnemen met de 
studentenadministratie van de Hanzehogeschool Groningen via telefoon 050 - 595 27 50 en 
vragen naar Willy Spoelman of Satish Girdhari. Het emailadres 
is studentadministration@org.hanze.nl.   
  
Openingstijden studentenadministratie Hanzehogeschool:   
Maandag tot en met donderdag van 9.00 – 16.00 uur   
Vrijdag 9.00 – 13.00 uur        
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