
 

 

INSCHRIJFVOORWAARDEN 
  
Na het succesvol afronden van je toelatingsexamen/auditie stuurt de afdeling Studentenzaken je een 
brief ter bevestiging van je toelaatbaarheid. Na ontvangst van deze brief kun je je inschrijving bij ArtEZ 
afronden.  
Let op: pas vanaf half juni is het mogelijk om de betaalmodule in Studielink in te vullen. 
 
Je moet uiterlijk 31 augustus aan onderstaande inschrijfvoorwaarden voldoen om te kunnen starten 
met je studie bij ArtEZ. 

 Taaleisen 
Voor alle opleidingen gelden taaleisen. Kijk op ArtEZ.nl wanneer je aan welke taaleisen moet 
voldoen. Stuur, wanneer dit van toepassing is, een kopie van je taalcertificaat naar de afdeling 
Studentenzaken (studentenzaken@artez.nl). Deze kopie moet uiterlijk 31 augustus bij de 
afdeling Studentenzaken binnen zijn. 
 

 Verificatie persoonsgegevens 
In de meeste gevallen worden je persoonsgegevens door Studielink centraal geverifieerd bij 
de Basisregistratie Personen (BRP). Als je niet geregistreerd staat bij het BRP ontvang je een 
e-mail met het verzoek om een kopie van je ID-kaart of paspoort te sturen naar de afdeling 
Studentenzaken. Deze kopie moet uiterlijk 31 augustus bij de afdeling Studentenzaken binnen 
zijn. 
  

 Vooropleidinggegevens 
Voor een HBO studie is een succesvol afgeronde havo, vwo of mbo-4 opleiding een vereiste, 
voor een Masterstudie is minimaal een Bachelor (of gelijkwaardig) diploma vereist.  
DUO controleert je vooropleidinggegevens. Wanneer DUO je vooropleidinggegevens niet kan 
verifiëren ontvang je een e-mail met het verzoek om een kopie van je diploma en cijferlijst te 
sturen naar de afdeling Studentenzaken. Deze kopie moet uiterlijk 31 augustus bij de afdeling 
Studentenzaken binnen zijn. 
 

 Collegegeld betalen 
Je kunt zelf de hoogte van je collegegeld checken met behulp van de Collegegeldwijzer.  
Alle studenten krijgen in juni een bericht van de afdeling Studentenzaken over het betalen van 
collegegeld. Uiterlijk 31 augustus moet je betaling geregeld zijn. 

Wij wijzen je erop, dat je zelf verantwoordelijk bent voor het tijdig voldoen aan de 
inschrijfvoorwaarden. In Studielink kun je de status van je inschrijving inzien. 

https://www.artez.nl/studeren-bij-artez/taaleisen
mailto:studentenzaken@artez.nl
https://www.artez.nl/studeren-bij-artez/collegegeld/bereken-collegegeld

