Master Kunsteducatie
Hanzehogeschool Groningen & NHL Hogeschool
Inschrijvingsprocedure Master Kunsteducatie bij inschrijving per 1 februari 2017
-

Schrijf je voor de Master Kunsteducatie in via www.studielink.nl. Omdat de opleiding een Joint Degree
is en door de NHL Hogeschool en de Hanzehogeschool samen wordt verzorgd is het noodzakelijk dat je
je bij beide hogescholen inschrijft. Dat wijst zich vanzelf in Studielink. Je collegegeld moet je slechts
aan de NHL betalen! Als je automatisch een verzoek tot betaling krijgt van de HG, dan kan je dat
verzoek negeren.
Heb je vragen over studielink of de machtiging/ betaling aan de NHL, neem dan contact op met:
Bureau inschrijving NHL; bur.inschrijving@nhl.nl, tel. 058-2511892 of Studentenadministratie HG:
studentadministration@org.hanze.nl, tel. 050-5952750. Geef dan aan dat je i.v.m. de Joint Degree
zowel bij de HG als bij de NHL staat ingeschreven en dat afgesproken is dat je alleen aan de NHL moet
betalen. Contactpersoon bij Bureau Inschrijving NHL is Suzanne Dijkema en bij STAD zijn dat Willy
Spoelman en Ineke van der Veen-Gieskens.
Nadat je betaling/ machtiging aan de NHL rond is, zal Bureau Inschrijving een verklaring van betaald
collegegeld naar de HG sturen. Je inschrijving bij beide hogescholen is vervolgens rond.
Toelichting Studielink
Via Studielink doorloop je alle stappen die nodig zijn om je in te schrijven. Je krijgt een account waarmee je je
eigen inschrijving kunt regelen. In Studielink kan je de voortgang van je inschrijving zelf volgen. Ook als je je
inschrijving of je eigen gegevens wilt wijzigen doe je dat via Studielink (bv. adreswijzigingen).
Om je in te schrijven via Studielink heb je je DigiD nodig. Informatie hierover vind je op http://www.digid.nl/
Kosten
De hoogte van het collegegeld is in 2016-2017 € 1984,- als je vanaf 1 september staat ingeschreven. Start je in
februari 2017 met de opleiding, dan betaal je 7/12 deel van € 1984,- = € 1.157,35 Afhankelijk van het
persoonlijk studieprogramma komen er nog kosten bij voor studiemateriaal. Reken daarbij op ongeveer € 500, Lerarenbeurs
Ben je werkzaam in het onderwijs? Dan kan je de kosten laag houden door de lerarenbeurs aan te vragen.
https://duo.nl/particulier/leraar/de-lerarenbeurs/aanvragen-lerarenbeurs.jsp. Aanvragen kan vanaf 1 april
2017 (dan start de aanvraagronde). Zorg dat je hem op tijd aanvraagt, want 'wie het eerst komt, het eerst
maalt'. De beurs zal vanaf 1 september 2017 ingaan. De beurzen van studiejaar 2016-2017 zijn namelijk al
verdeeld.
Tegemoetkoming leraren
Kan je geen lerarenbeurs aanvragen, bijvoorbeeld doordat je niet werkzaam bent in het onderwijs? Onder
bepaalde voorwaarden kan je dan wel gebruik maken van een tegemoetkoming voor leraren. Dit is o.a.
afhankelijk van de hoogte van jouw (eventueel gezamenlijke) inkomen. Meer informatie is te vinden via:
https://duo.nl/particulieren/leraar/een-tegemoetkoming-voor-leraren/tegemoetkoming-voor-wie.asp
Vragen?
Start van het studiejaar, rooster e.d. : g.beckmann@pl.hanze.nl, tel. 050-5951344,
masterkunsteducatie@org.hanze.nl, tel. 050-5954961 (Anet de Hoop, ma, di, do) of 050-5951348
(Marloes Bijsterbosch, vr)
Inschrijving NHL Hogeschool: bur.inschrijving@nhl.nl, contactpersoon Suzanne Dijkema, tel. 0582511892
Inschrijving Hanzehogeschool: studentadministration@org.hanze.nl, contactpersonen Willy Spoelman
en Ineke van der Veen-Gieskens, tel. 050-5952750
Lerarenbeurs: DUO, afdeling Lerarenbeurs: 050-5999099 of lerarenbeurs@duo.nl.

