Aanmelden en inschrijven minor Leiderschap ’22-’23
Beste student,
Fijn dat je je wilt inschrijven voor de minor Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten van
Hogeschool Utrecht (HU). Dit document helpt je om je aan te melden en in te schrijven voor
onze minor in het studiejaar 2022-2023. Zodra je deze stappen volledig hebt doorlopen, ben
je ingeschreven en kun je deelnemen aan de minor. De deadline om alles te regelen is 31
augustus 2022. Als je ergens vastloopt, neem dan gerust contact met ons op via
leiderschap@hu.nl
STAP 1: Laat ons docententeam voor 16 augustus per e-mail weten dat je je gaat inschrijven
Als docententeam weten we graag zo vroeg mogelijk wie er allemaal meedoen, zodat we de
bijeenkomsten daarop kunnen inrichten. Meld je daarom bij de minordocenten aan door een
mail te sturen aan leiderschap@hu.nl. Zet in je mail:
• je volledige naam
• je e-mailadres & telefoonnummer waarop je bereikt wilt worden
• je onderwijsinstelling en welke opleiding je doet
• je (bestuurs)functie komend jaar en bij welke organisatie je dat bent
STAP 2: Je regelt de toestemming van de examencommissie van je opleiding om de minor
te mogen volgen via een leerovereenkomst op de site van Kies op Maat.
Ga naar www.kiesopmaat.nl om de leerovereenkomst van de minor Leiderschap voor
bestuurlijk actieve studenten te downloaden. Vul de leerovereenkomst in en vraag de
examencommissie van je opleiding de leerovereenkomst te tekenen en een stempel te zetten.
Teken de leerovereenkomst zelf ook. Controleer of alle gegevens zijn ingevuld en maak een
PDF van de leerovereenkomst. Let op: studeer je aan een universiteit? Gebruik dan deze
informatie om je verzoek om toestemming om de minor te mogen volgen te onderbouwen.
STAP 3: Je schrijft je in bij de HU via Studielink.nl, zodat je voor een jaar óók HU-student
wordt
Ga in Studielink naar de tab opleidingen en klik hier op Nieuw verzoek tot inschrijving
toevoegen. Vervolgens klik je bij ‘Onderwijsinstelling’ op Hogeschool Utrecht én vul je als
Zoekterm ‘Minor’ of ‘KOM’ in. Er verschijnt een lijst met de KOM minoren van HU. Klik op de
minor Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten, beantwoord de vragen en meld je aan.
Na registratie in Studielink ontvang je twee mails: één die je aanmelding bij HU bevestigt en
direct daarna een mail met daarin de inlogcodes voor én de link naar Osiris Aanmelding van
HU. Ontvang je de tweede mail niet, check dan eerst je spam en stuur anders een mail naar
leiderschap@hu.nl. Log in bij Osiris Aanmelding van HU. Beantwoord de vragen, upload je
leerovereenkomst en verstuur de aanmelding.

STAP 4: Je vraagt in Studielink je BBC (bewijs betaald collegeld) aan. Je BBC dient uiterlijk
31 augustus 2022 bij HU binnen te zijn.
Om het BBC aan te vragen zet je de volgende stappen:
1. Zorg voor een complete herinschrijving bij je thuisinstelling en bevestig je
betalingsgegevens in Studielink. Voor het nieuwe studiejaar kun je dit regelen vanaf mei of
juni.
2. Daarna kun je je BBC aanvragen via de betaalopties van je aanmelding bij HU in
Studielink*. Bij het tabblad <Betaling> klik je op <Invullen betaalgegevens>.
*Let op: wanneer je instellingscollegegeld betaalt, dan kun je niet via Studielink een BBC
aanvragen. In plaats van onderstaande stappen te volgen vraag je via mail een BBC aan bij je
thuisinstelling.
3. Nadat je het vestigingsland van je bank hebt ingevuld, kies je voor de betaalwijze <Bewijs
Betaald Collegegeld> en klik je vervolgens op ‘Volgende vraag’.
4. Selecteer de onderwijsinstelling waarbij je het Bewijs Betaald Collegegeld wilt gaan
aanvragen. Dit betreft de onderwijsinstelling waar je reeds een machtiging voor het
collegegeld hebt afgegeven. Klik vervolgens op ‘Volgende vraag’.
5. Controleer de overzichtspagina en zet een vinkje bij ‘Ik verklaar…’. Als je dat hebt gedaan
klik je op <Opslaan>. Hiermee heb je de aanvraag voltooid. Houd de voortgang van de
aanvraag van het Bewijs Betaald Collegegeld in de gaten onder de tab <Betaling> in je
Studielink-account.
STAP 5: Ondertekende leerovereenkomst en collegekaart HU
In Osiris Aanmelding kun je nu de ondertekende leerovereenkomst downloaden. Na
verwerking van je BBC door HU ontvang je op je Studielink emailadres een bericht met het
verzoek je HU-account te activeren. Hou je mailbox van je HU-studentenmailadres, na
activering goed in de gaten. Hierop krijg je informatie over je collegekaart en de start van het
onderwijs.
Als je ergens vastloopt, laat het ons gerust weten. We helpen je graag verder!
Met vriendelijke groet,
Laurens van der Vuurst
Coördinator minor Leiderschap @ Hogeschool Utrecht
06 – 45 08 69 58 | leiderschap@hu.nl

