
Stappenplan – Betalen met bewijs betaald collegegeld in Studielink 

 
Let op: een bewijs betaald collegegeld kun je alleen aanvragen in Studielink als je al 

volledig bent ingeschreven bij een onderwijsinstelling en je je betaalgegevens gaat 

invoeren voor een tweede opleiding bij een andere onderwijsinstelling voor hetzelfde 

studiejaar. 
 
➔ Stap 1: Log in op je Studielink account en klik op <Invoeren betaalgegevens> bovenaan de 

pagina of bij de To do van de opleiding in kwestie. Dit is pas mogelijk nadat je een verzoek tot 

inschrijving hebt gedaan voor de opleiding en je onderwijsinstelling deze optie heeft opengezet. 

 

 

  



➔ Stap 2: Je komt bij het tabblad <Betaling>. Hier zie je een overzicht van onderwijsinstellingen 

waar je een verzoek tot inschrijving hebt ingediend. Klik op <Bewijs betaald collegegeld 

aanvragen> bij de onderwijsinstelling waar je wilt betalen met bewijs betaald collegegeld.  

  

 

  



➔ Stap 3: Je komt in een nieuw scherm waar je het bewijs betaald collegegeld aan kan vragen. Bij 

<Onderwijsinstelling waar je al collegegeld hebt betaald> staat aangegeven bij welke 

onderwijsinstelling je volledig ingeschreven staat. Als je bij meerdere onderwijsinstellingen volledig 

ingeschreven staat, dan kun je hier een keuze maken tussen deze onderwijsinstellingen. 

Vervolgens moet je een <Toestemming> geven middels het aanvinken van een button. Lees de 

toestemming goed door. Er wordt informatie van de onderwijsinstelling getoond over het betalen 

met een bewijs betaald collegegeld. Als laatste klik je op <Bewijs betaald collegegeld 

aanvragen>.  

 

 

 

 

 

 

➔ Stap 4: Je krijgt een bevestiging te zien dat je het bewijs betaald collegegeld hebt 

aangevraagd. Klik op <Sluiten>.  

Let op: nog niet alle onderwijsinstellingen ondersteunen het digitaal aanvragen van een bewijs 

betaald collegegeld via Studielink. Je moet in Studielink dan wel aangeven dat je met een 

bewijs betaald collegegeld wenst te betalen, maar je zal dan buiten Studielink om het 

betaalbewijs moeten aanvragen bij de onderwijsinstelling waar je het collegegeld hebt betaald 

en deze indienen bij de onderwijsinstelling waar je met een bewijs betaald collegegeld wilt 

betalen.   



 

➔ Stap 5: Je komt terug op het tabblad <Betaling>. Bij de onderwijsinstelling waar je met een 

bewijs betaald collegegeld wilt betalen zie je onder het blok <Bewijs betaald collegegeld> de 

status van je aanvraag. Hier kun je de voortgang van de aanvraag in de gaten houden. 

 



➔ Stap 6: Als het bewijs betaald collegegeld door de onderwijsinstelling waar je al betaald hebt 

afgegeven wordt en naar de onderwijsinstelling waar je wilt betalen verstuurd is, dan zie je de 

volgende status: 

 

  



➔ Stap 7a, status geaccepteerd: Als de onderwijsinstelling waar je met een bewijs betaald 

collegegeld wilt betalen het bewijs accepteert, zie je de volgende status (met het bedrag dat 

voldaan is en de geldigheidsperiode van het bewijs): 

 

 

  



➔ Stap 7b, aanvullende betaling: Als het bewijs betaald collegegeld de studiekosten bij de 

andere instelling niet volledig dekt, dan is er een aanvullende betaling nodig. Dan zie je de 

volgende status in je Studielink dashboard (met het aanvullende bedrag, de geldigheidsperiode van 

het bewijs en de reden voor aanvullende betaling): 

 

 

Bij status aanvullende betaling ontvang je ook een e-mail op het e-mailadres dat in je Studielink-

account geregistreerd staat. 

  



➔ Stap 7c, afgewezen: Als de onderwijsinstelling waar je met een bewijs betaald collegegeld wilt 

betalen het bewijs niet accepteert, zie je de volgende status (met de reden voor weigering): 

 

 

Bij status afgewezen ontvang je ook een e-mail op het e-mailadres dat in je Studielink-account 

geregistreerd staat. Je dient je betaalgegevens opnieuw in te voeren. 

 

In de Studielink VRAAGbaak (https://help.studielink.nl/nl/) vind je per onderwerp antwoorden op 

vragen over het gebruik van Studielink. Daarnaast vind je algemene informatie en overige 

stappenplannen op https://info.studielink.nl/nl. Kom je er met behulp van de websites niet uit, 

neem dan contact op met je (toekomstige) hogeschool of universiteit.  
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https://info.studielink.nl/nl

