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Belangrijke deadlines inschrijving 2023 - 2024 

Start je in september 2023 met een opleiding aan De Haagse Hogeschool? Dan moet je je in de meeste 
gevallen voor 1 mei 2023 aanmelden via Studielink. Hier vind je alle belangrijke deadlines voor 
aanmelden en inschrijven. Beantwoord de vragen en vind de deadlines die voor jou gelden.  
 

Bekijk wat voor jouw situatie van toepassing is 
 
Kom jij uit de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland?  
 
Houd dan de volgende deadlines aan: 
 
Deadline   Wat jij doet 
15 januari 2023  Meld je aan via Studielink aan voor de opleiding Huidtherapie (voltijd en  

deeltijd) voor deze datum. 
 

15 januari 2023 Veel deeltijd- en duale opleidingen starten in februari. Check de pagina of je 
opleiding een februari-instroom heeft. Dan kun je je tot uiterlijk 15 januari 
aanmelden.  

 
1 mei 2023  Meld je via Studielink aan voor een voltijdopleiding of een van de 1 
    duale opleidingen HBO-Rechten, Bestuurskunde/  
    Overheidsmanagement of Integrale Veiligheidskunde. 
 
    Kijk voor meer informatie op deze pagina over het aanmeld- en inschrijfproces.  
 
31 augustus 2023  Upload alle documenten nodig zijn om je identiteit en je  
    vooropleiding te verifiëren in Osiris.  
 
31 augustus 2023 Upload de taaltoets in Osiris (indien van toepassing). 
 
31 augustus 2023  Laatste dag om je inschrijving te voltooien. Op deze datum dien je aan álle  
    inschrijfvoorwaarden, inclusief de (machtiging voor de) betaling van het  
    collegegeld, te hebben voldaan. 

 
  

http://www.studielink.nl/
https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/deeltijd-studeren/starten-in-februari
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dehaagsehogeschool.nl%2Fstudie-kiezen%2Fdeeltijd-studeren%2Fstarten-in-februari&data=05%7C01%7CP.Spiegelberg%40hhs.nl%7Cd483f98b2c8f4341ce9908daa8471c82%7Ca2586b9bf8674b3c93635b435c5dbc45%7C0%7C0%7C638007320611026663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fi21p0qS8owau0A67LaHiOsYMUh%2Bbdi1RxmKnOsAlmA%3D&reserved=0
http://www.studielink.nl/
https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/alles-over-aanmelden-en-inschrijven/aanmelden-hoe-doe-je-dat
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Kom jij niet uit de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland 
EN woon je niet in Nederland?  
 
De Haagse Hogeschool vraagt voor jou een verblijfsvergunning aan. Houd de volgende deadlines aan: 
 
Deadline   Wat jij doet 
15 januari 2023 Meld je via Studielink aan voor de opleiding Huidtherapie (voltijd en deeltijd) 
 
15 januari 2023 Veel deeltijd- en duale opleidingen starten in februari. Check de pagina of je 

opleiding een februari-instroom heeft. Dan kun je je tot uiterlijk 15 januari 
aanmelden. 

 
1 mei 2023  Meld je via Studielink aan voor een voltijdopleiding of een van de 1 
    duale opleidingen HBO-Rechten, Bestuurskunde/  
    Overheidsmanagement of Integrale Veiligheidskunde. 
 
Kijk voor meer informatie op deze pagina over het aanmeld- en inschrijfproces. 
 
15 juni 2023  Upload alle documenten die nodig zijn om je identiteit en je  
    vooropleiding te verifiëren in Osiris.  
     
15 juni  2023  Upload de taaltoets in Osiris (indien van toepassing). 
 
15 juni 2023  Upload alle documenten met betrekking tot de immigratieprocedure en  
    het betalen van de package fee in Osiris. 
  
31 augustus 2023  Laatste dag om je inschrijving te voltooien. Op deze datum dien je aan  
    álle inschrijfvoorwaarden, inclusief de (machtiging voor de) betaling van  
    het collegegeld, te hebben voldaan.  

http://www.studielink.nl/
https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/deeltijd-studeren/starten-in-februari
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dehaagsehogeschool.nl%2Fstudie-kiezen%2Fdeeltijd-studeren%2Fstarten-in-februari&data=05%7C01%7CP.Spiegelberg%40hhs.nl%7Cd483f98b2c8f4341ce9908daa8471c82%7Ca2586b9bf8674b3c93635b435c5dbc45%7C0%7C0%7C638007320611026663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fi21p0qS8owau0A67LaHiOsYMUh%2Bbdi1RxmKnOsAlmA%3D&reserved=0
http://www.studielink.nl/
https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/alles-over-aanmelden-en-inschrijven/aanmelden-hoe-doe-je-dat
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Kom jij niet uit de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland 
EN heb je wel een geldige Nederlandse verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel 
studie? 
 
Houd dan de volgende deadlines aan: 
 
Deadline   Wat jij doet 
15 januari 2023  Meld je via Studielink aan voor de opleiding Huidtherapie (voltijd en deeltijd) 
 
15 januari 2023 Veel deeltijd- en duale opleidingen starten in februari. Check de pagina of je 

opleiding een februari-instroom heeft. Dan kun je je tot uiterlijk 15 januari 
aanmelden. 

 
1 mei 2023  Meld je via Studielink Studielink aan voor een voltijdopleiding of een van  
    de duale opleidingen HBO-Rechten, Bestuurskunde/Overheidsmanagement 
    of Integrale Veiligheidskunde.  
 
15 juni 2023  Upload alle documenten die nodig zijn  om je identiteit en je  
    vooropleiding te verifiëren in Osiris.  
 
15 juni 2023  Upload de taaltoets in Osiris (indien van toepassing). 
     
15 juni 2023   Het uploaden van documenten met betrekking tot de  
    immigratieprocedure  
 
31 augustus 2023  Laatste dag om je inschrijving te voltooien. Op deze datum dien je aan  
    álle inschrijfvoorwaarden, inclusief de (machtiging voor de) betaling van  
    het collegegeld, te hebben voldaan. 
 
 
 
  

http://www.studielink.nl/
https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/deeltijd-studeren/starten-in-februari
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dehaagsehogeschool.nl%2Fstudie-kiezen%2Fdeeltijd-studeren%2Fstarten-in-februari&data=05%7C01%7CP.Spiegelberg%40hhs.nl%7Cd483f98b2c8f4341ce9908daa8471c82%7Ca2586b9bf8674b3c93635b435c5dbc45%7C0%7C0%7C638007320611026663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fi21p0qS8owau0A67LaHiOsYMUh%2Bbdi1RxmKnOsAlmA%3D&reserved=0
http://www.studielink.nl/
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Kom jij niet uit de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland 
EN heb je een diploma dat komt uit Nederland of de Nederlandse Antillen (Aruba, 
Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius of Sint Maarten) EN heb je een geldige 
Nederlandse verblijfsvergunning, maar niet voor studie (een ander verblijfsdoel)? 
 
Houd dan de volgende deadlines aan: 
 
Deadline    Wat jij doet 
15 januari 2023   Meld je via Studielink aan voor de opleiding Huidtherapie  

(voltijd en deeltijd) 
 
15 januari 2023 Veel deeltijd- en duale opleidingen starten in februari. Check de pagina 

of je opleiding een februari-instroom heeft. Dan kun je je tot uiterlijk 15 
januari aanmelden. 

 
1 mei 2023   Meld je via Studielink aan voor een voltijdopleiding of een van  
     de duale opleidingen HBO-Rechten, Bestuurskunde/  
     Overheidsmanagement  of Integrale Veiligheidskunde. 
 
     Kijk voor meer informatie op deze pagina over het aanmeld- en  

inschrijfproces. 
 
31 augustus 2023   Upload alle documenten die nodig zijn  om je identiteit en je  
     vooropleiding te verifiëren in Osiris.   
 
31 augustus 2023   Upload de taaltoets in Osiris (indien van toepassing). 
   
31 augustus 2023   Laatste dag om je inschrijving te voltooien. Op deze datum dien je aan  
     álle inschrijfvoorwaarden, inclusief de (machtiging voor de) betaling van  
     het collegegeld, te hebben voldaan. 
 
  

http://www.studielink.nl/
https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/deeltijd-studeren/starten-in-februari
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dehaagsehogeschool.nl%2Fstudie-kiezen%2Fdeeltijd-studeren%2Fstarten-in-februari&data=05%7C01%7CP.Spiegelberg%40hhs.nl%7Cd483f98b2c8f4341ce9908daa8471c82%7Ca2586b9bf8674b3c93635b435c5dbc45%7C0%7C0%7C638007320611026663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fi21p0qS8owau0A67LaHiOsYMUh%2Bbdi1RxmKnOsAlmA%3D&reserved=0
http://www.studielink.nl/
https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/alles-over-aanmelden-en-inschrijven/aanmelden-hoe-doe-je-dat
https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/alles-over-aanmelden-en-inschrijven/aanmelden-hoe-doe-je-dat
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Kom jij niet uit de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland 
EN heb je een diploma dat niet komt uit Nederland of de Nederlandse Antillen 
(Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius of Sint Maarten) EN heb je een geldige 
Nederlandse verblijfsvergunning, alleen niet voor je studie (een ander 
verblijfsdoel)? 
 
Houd dan de volgende deadlines aan: 
 
Deadline    Wat jij doet 
15 januari 2023   Meld je via Studielink aan voor de opleiding Huidtherapie  

(voltijd en deeltijd) 
 
15 januari 2023 Veel deeltijd- en duale opleidingen starten in februari. Check de pagina 

of je opleiding een februari-instroom heeft. Dan kun je je tot uiterlijk 15 
januari aanmelden. 

 
1 mei 2023   Meld je via Studielink aan voor een voltijdopleiding of een van   
     de duale opleidingen HBO-Rechten, Bestuurskunde/  
     Overheidsmanagement  of Integrale Veiligheidskunde. 
      
Kijk voor meer informatie op deze pagina over het aanmeld- en inschrijfproces. 
 
31 augustus 2023  Upload alle documenten die nodig zijn  om je identiteit en je  
     vooropleiding te verifiëren in Osiris.    
 
31 augustus 2023   Upload de taaltoets in Osiris (indien van toepassing). 
 
31 augustus 2023    Laatste dag om je inschrijving te voltooien. Op deze datum dien je aan  
     álle inschrijfvoorwaarden, inclusief de (machtiging voor de) betaling van  
     het collegegeld, te hebben voldaan. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.studielink.nl/
https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/deeltijd-studeren/starten-in-februari
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dehaagsehogeschool.nl%2Fstudie-kiezen%2Fdeeltijd-studeren%2Fstarten-in-februari&data=05%7C01%7CP.Spiegelberg%40hhs.nl%7Cd483f98b2c8f4341ce9908daa8471c82%7Ca2586b9bf8674b3c93635b435c5dbc45%7C0%7C0%7C638007320611026663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fi21p0qS8owau0A67LaHiOsYMUh%2Bbdi1RxmKnOsAlmA%3D&reserved=0
http://www.studielink.nl/
https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/alles-over-aanmelden-en-inschrijven/aanmelden-hoe-doe-je-dat
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