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Heb je jezelf aangemeld voor een bachelorstudie aan de Universiteit Twente?  
Zo ja, dan ontvang je vlak nadat je aanmelding is bevestigd een uitnodiging om deel  
te nemen aan een online matchingonderzoek (tenzij je jezelf hebt ingeschreven voor 
het programma Technische Geneeskunde of University College Twente).

Na het invullen van het onderzoek ontvang je een gepersonaliseerd advies waarin staat  
of je verwachtingen, interesses en vaardigheden een match zijn met de studie van jouw  
keuze. De resultaten hebben geen invloed op het toelatingsproces. Voor sommige studies 
is een aanvullende activiteit vereist, zoals een persoonlijk gesprek.

START AANMELDING
Je meldt jezelf aan voor een studie via Studielink. Vul hier ook je vakken in, zodat kunnen 
we controleren of je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen. Het Studielink-platform 
zorgt ervoor dat jouw gegevens correct worden doorgegeven aan Universiteit Twente.

BEVESTIGING VAN AANMELDING
Direct na je aanmelding ontvang je hiervan bevestiging per e-mail, zodat je zeker weet dat je 
aanmelding is ontvangen. Als je nog aanvullende documenten moet indienen, ontvang je per 
e-mail aanvullende instructies over hoe je de aanmelding compleet maakt. Als je het vwo-diploma 
hebt behaald en je profiel past bij de studie waarvoor je jezelf hebt aangemeld, ontvang je in juni 
informatie van Universiteit Twente over je inschrijving en hoe je het collegegeld kunt betalen.

MATCHING
Matchingactiviteiten zijn studiespecifieke activiteiten die je helpen om te bepalen of deze studie 
goed bij je past. Let op: voor sommige studies is deelnemen aan matchingactiviteiten verplicht. 

BETALING REGELEN
Je kunt het betalen van je collegegeld regelen via Studielink.

INSCHRIJVING
Wanneer je collegegeld betaald is en je eventueel aanvullende documenten hebt ingeleverd, 
wordt er nog een laatste check uitgevoerd. Als alles eenmaal goedgekeurd is, schrijven we je in 
voor je studie. Dit proces kun je volgen via je ‘status’ in Studielink. Mochten we nog aanvullende 
vragen hebben, dan nemen we contact met je op. Houd je mail goed in de gaten!

BEVESTIGING VAN INSCHRIJVING
Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving en je collegekaart per post.

KICK-IN
De Kick-In is de introductieperiode voor alle nieuwe studenten van de Universiteit Twente.  
Dit is het perfecte moment om elkaar te leren kennen, maar ook de universiteit, de campus,  
de stad Enschede en alles wat het te bieden heeft. Met andere woorden, de ideale introductie 
tot alle leuke aspecten van het studentenleven.
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