
© Copyright: Van Hall Larenstein 2016 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document identificatie: 
Versie: 0.6 
Datum: 05.04.2016 
  

  

Hogeschool Van Hall Larenstein 
AANMELDEN OPLEIDING 
 

SIS Portal - Afronden inschrijvingsverzoek hogeschool Van 
Hall Larenstein 
 
 



 
 

  VOORAF 
 

 
SIS Portal - Afronden inschrijvingsverzoek Hogeschool VHL (v0.6);  versie: 0.56 2 Documentdatum 5-4-2016       © Copyright: Van Hall Larenstein 20146  

Vooraf  
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0.2 31-03-2014 M. Verhalle Verbeterde versie na review 
binnen project OASIS 

Concept 
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review binnen project OASIS 

Concept 

0.4 14-05-2014 M. Verhalle Nieuwe versie na 
aanpassingen workflow 

Concept 

0.5 15-05-2014 M. Verhalle Aanpassingen verwerkt na 
review VHL M&C 

Concept 

0.6 05-04-2016 K. Klaver Aanpassingen verwerkt na 
migratie naar OGD 

Nieuw logo 

 

 
Contactinformatie Inschrijvingen Hogeschool Van Hall 
Larenstein 
 
Team Student Service Centre, Hogeschool Van Hall Larenstein, 
Nederland 
 
Email:    inschrijvingen@hvhl.nl   
Telefoon:    058 – 284 62 32    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Wij, van Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL), zijn er om jullie 
studenten te ondersteunen, zodat jullie optimaal onze 
opleidingen kunnen genieten, resulterend in een diploma van 
hoog niveau met inhoudelijke degelijkheid, de juiste praktische 
kwaliteit en maximale maatschappelijke meerwaarde.” 
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Inloggen in he t Studenten Informatie Systeem (SIS) 

KORTE OMSCHRIJVING 

Deze instructie beschrijft de aanmelding in de SIS-Portal in twee stappen:  
• via een externe URL, in combinatie met je account en een  

wachtwoord; 
• direct, met je account en een door jou aangemaakt wachtwoord.  
 
Ingangsvoorwaarden: 

• Rol: studenten 
• In bezit van HVHL-account  

 

 

Deze handleiding is met zorg door hogeschool Van Hall 
Larenstein samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat 
schermen in de SIS-Portal lichtelijk afwijken van de schermen die 
jij in deze handleiding ziet. De schermafdrukken in deze 
handleiding dienen enkel als referentie.  

 
Stap 1: Aanmaken van een wachtwoord 
Op je privé mailadres heb je een e-mail ontvangen van hogeschool Van 
Hall Larenstein met daarin uitleg over de stappen die je moet volgen om 
je inschrijvingsverzoek af te ronden. 
 
Ga naar https://password-prestudent.hvhl.nl en volg de instructies op de 
schermen. 
 
 

 

Heb je problemen met het aanmaken van je wachtwoord, neem 
dan contact op met het Student Service Centre via:  
+31 58 284 62 32. 

 

Stap 2: Inloggen in de SIS-Portal van Hogeschool VHL  
 Typ in de adresbalk van je browser dezeURL in: 
 https://sis.hvhl.nl. Het volgende scherm verschijnt. 
 

 
 
 Typ je e-mail adres in (xxx@hvhl.nl). 
 Voer het wachtwoord in, dat je in Stap 1 hebt aangemaakt. 
 Klik op de knop Aanmelden. Het SIS-startscherm verschijnt. 
 

https://password-prestudent.hvhl.nl/
https://sis.hvhl.nl/nwbc
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 Selecteer op deze landingspagina van de SIS-Portal de optie 

Overzicht aanmelding(en) onder het kopje Aanmeldingen voor 
opleiding(en). 

 
Doorloop vervolgens de zeven stappen in de SIS-Portal. Deze zeven 
stappen worden in het volgende hoofdstuk stuk voor stuk toegelicht.  
 
Controleer daarbij de gegevens die Hogeschool VHL via Studielink heeft 
ontvangen. Vul zo nodig ontbrekende gegevens aan en upload 
gevraagde documenten (voor zover je daar over beschikt).  
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Afronden inschrijvingsve rzoek 

KORTE OMSCHRIJVING 

Heb je je inschrijvingsverzoek via Studielink verstuurd, dan wordt jouw 
verzoek automatisch doorgestuurd naar het Student Informatie Systeem 
(SIS) van Hogeschool VHL. Vanaf dat moment kun je altijd de status van 
je inschrijvingsverzoek bekijken via de portal van het SIS.  
 

 

Ondertussen heb je van Hogeschool VHL een mail ontvangen, via 
het mailadres dat je in Studielink hebt opgeslagen. Daarin staat 
het tijdelijk account, waarmee toegang krijgt tot de SIS-portal. 

 
Om je inschrijvingsverzoek bij Hogeschool VHL af te ronden vul je je 
verzoek via de SIS-portal verder aan, zodat je persoonlijke dossier 
compleet is. Dit doe je in 7 overzichtelijke stappen. 
 
Heb je alle stappen doorlopen en de nodige documenten geüpload, dan 
wordt je verzoek door Hogeschool VHL in behandeling genomen. 
 
Ingangsvoorwaarden: 

• Student-account ten behoeve van het VHL-intranet 
• (Tijdelijk) aangemeld als student 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 0: Overzicht van je aanmelding(en) 
Je bent op het studentenportaal van het Student Informatie Systeem.  
 

 
 
 Klik op de knop Overzicht aanmelding(en). Je ziet dan meteen jouw 

persoonlijke aanmeldingen voor onderwijs bij VHL. 
 In de kolom Toelatingscategorie zie je de status van de toelating of 

aanmelding voor een of meerdere opleidingen. Klik op de 
toelatingscategorie van een van de opleidingen om nadere 
informatie op te vragen. 

 Kent een aanmelding de toelatingscategorie Initiële aanmelding, 
dan betekent dit dat de aanmelding nog niet door Hogeschool VHL 
in behandeling is genomen. 

 Klik op de knop Voltooi aanmelding om je gegevens voor je dossier 
voor deze opleiding aan te passen en/of aan te vullen. 

 

 

Eenmaal goedgekeurde aanmeldingen kunnen niet meer worden 
aangepast. Deze aanmeldingen hebben de status:  
Portal voltooid. 
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Stap 1: Gegevens studiekeuze 
 

 
 
 Markering van de stappen. Je bevindt je nu in Stap 1: Studiekeuze.  
 Hier vind je de gegevens over de door jou, in Studielink gekozen 

studierichting. 
 Klik op de knop Volgende om verder te gaan naar Stap 2: 

Persoonlijke gegevens. 
 

 

Voor deze gegevens geldt: dit zijn centraal opgeslagen data in 
Studielink. Je kunt ze alleen daarop wijzigen en niet in de SIS-
portal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 2: Persoonlijke gegevens 
 

 

Deze gegevens heb je ingevoerd in Studielink, waar je je in eerste 
instantie hebt aangemeld voor een studie aan de Hogeschool 
VHL. Deze gegevens kun je niet in de SIS-portal aanpassen, 
maar enkel op Studielink! 

 

 
 
 De navigatie in het bovenste deel van het scherm geeft aan waar je 

je bevindt: Stap 2, van 7 stappen.  
 Hier zijn je persoonlijke gegevens zichtbaar, zoals in Studielink 

bekend zijn. 
 Klik op de knop Volgende om door te gaan naar stap 3: 

Adresgegevens. 
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Stap 3: Adresgegevens invoeren/aanpassen 

 

De volgende adresgegevens zijn niet aan te passen, omdat je 
deze al in Studielink hebt ingevoerd: 
• Correspondentieadres 
• Woonadres 

 
Het is alleen mogelijk telefoonnummers te wijzigen of toe te voegen.  
 

 
 De gegevens van Correspondentieadres en Woonadres kun je 

bekijken door op deze balken te klikken. Onderliggende gegevens 
worden dan zichtbaar. 

 Om een nieuw telefoonnummer in te voeren, kies je eerst het 
landennummer. Klik op de knop rechts van het linker invoerveld 
Telefoonnummer in noodgevallen. Een uitklapmenu verschijnt.   

 Gebruik de schuifbalk.  
 

 

Om eventueel sneller te zoeken, typ je in het linker invoerveld de 
eerste letter van je land in. In het uitklapmenu kom je dan bij het 
eerste land uit, dat met die letter begint.  

 
 Selecteer je landennummer. Het uitklapmenu sluit. 

 
 
 Typ je abonneenummer in. 
 Klik op de knop Opslaan. 
 Klik op de knop Volgende. Je gaat nu naar stap 4: Vooropleidingen. 
 
Stap 4: vooropleidingen 
Alle vooropleidingen die relevant zijn voor de opleiding waarvoor je je bij 
Hogeschool VHL aanmeldt, heb je al in Studielink vastgelegd. Hier krijg je 
een overzicht.  
 

 
Aangezien deze gegevens centraal zijn opgeslagen in Studielink, 
kun je deze ook alleen daar wijzigen en niet in de SIS-portal. 
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 De in Studielink vastgelegde vooropleiding. 
 De optie Nieuwe vooropleiding toevoegen is weliswaar aanklikbaar, 

maar geeft verder geen invoermogelijkheden. Dit uitklapmenu hoef 
je dan ook NIET te gebruiken. 

 Klik op de knop Volgende. Je gaat nu naar stap 5: 
Opleidinggerelateerde vragen. 

 

Stap 5: Opleidinggerelateerde vragen 
Aan de hand van een aantal aanvullende vragen probeert Hogeschool 
VHL haar opleidingsaanbod zoveel mogelijk toe te snijden op haar 
studenten en wat deze nodig hebben of verwachten.  
 

 

Afhankelijk van de studiekeuze krijg je een bepaalde set aan 
vragen. Het kan voorkomen dat door de beantwoording van een 
(of meer) vragen, er specifieke vervolgvragen verschijnen.  
Met andere woorden: dit is geen standaard vragenlijst voor 
iedereen, maar een specifieke vragenlijst die zo veel mogelijk op 
jou keuze(n) is afgestemd! 

 

 

 
 
 Beantwoord de vragen die betrekking hebben op de opleiding, 

waarvoor je je wenst in te schrijven. Op iedere vraag is maar één 
antwoord mogelijk. 

 Klik op de knop Volgende. Je gaat nu naar stap 6: Opladen 
documenten. 

 
Stap 6: Uploaden documenten 
Om te worden toegelaten tot een opleiding is het belangrijk dat je 
persoonlijke dossier zo volledig mogelijk is. Er kan worden gevraagd om 
twee soorten documenten te uploaden: 

• algemene documenten, zoals een pasfoto, diploma of cijferlijst, 
• specifieke documenten die worden gevraagd bij de aanmelding 

voor een bepaalde opleiding. 
 
Hier wordt het uploaden beschreven van een van de gevraagde 
documenten. 
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 Klik bij het gevraagde document  op de knop Toevoegen. Een 

aantal extra knoppen verschijnt. 
 

 
 
 Klik op de knop Browse om de plaats te selecteren, waar het 

gezochte bestand staat opgeslagen. 

 
 
 Zoek de juiste bestandslocatie. 
 Op de bestandslocatie selecteer je het bestand dat je wilt uploaden. 
 

 

Als je een pasfoto gaat uploaden, dan moet dit bestand een 
zogenaamd JPEG-bestand (JPG) zijn. 

 
 Klik op de knop Open. 
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 Het pad naar het bestand (de bestandslocatie inclusief het bestand) 

is overgenomen. 
 Klik op de knop Upload om het document naar het SIS te uploaden.  
 Nadat dit is gebeurd, klik je op de knop Volgende. Je gaat nu naar 

stap 7: Validatie. 
 
Stap 7: Validatie 
 

 
 
 Vink de verklaring aan, dat je correcte informatie en documenten 

hebt opgeslagen in het SIS. 
 

 

Vink je deze verklaringen niet aan, dan kun je je aanvraag ook 
niet afronden. Deze blijft dan open staan. De informatie die je al 
hebt opgeslagen wordt dan ook niet geverifieerd. 

 
 Klik op de knop Indienen. Hiermee rond je je inschrijving af. Dit 

wordt als het ware bevestigd in het volgende scherm. 
 

 
 
 Klik op de knop Overzicht aanmelding(en). Je verlaat stap 7 van je 

aanmelding om weer terug te keren naar het beginscherm met de 
toelatingsaanvragen. 

 

 

Als je voor meer opleidingen bij Hogeschool VHL een verzoek tot 
inschrijving hebt gedaan, dan doorloop je de zeven stappen voor 
elke opleiding  apart.  
Kijk dus goed op het scherm Overzicht aanmelding(en). 

 

 

Je kunt, na afronding van Stap 7- Validatie, nog aanvullende 
documenten uploaden, zoals je diploma.  
Om dit te doen selecteer je in het linker paneel van het scherm de 
optie Documenten uploaden. 
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Status van je aanmelding 
Je kunt te allen tijde de status van je aanmelding bekijken. Dat doe je op 
het startscherm Overzicht aanmelding(en).  
 

 
 
 Op de onderste regel staat de meest recente toelatingsaanvraag die 

je hebt gedaan. 
 Met portal voltooid wordt bedoeld dat je alle stappen van je 

inschrijvingsverzoek hebt doorlopen.  
 

 

Jij bent nu (voorlopig) klaar. Als Hogeschool VHL jouw 
toegevoegde informatie heeft geverifieerd en correct bevonden, 
dan wordt de toelatingscategorie door Hogeschool VHL op 
Goedgekeurd gezet.  

 
 Zo lang je aanmelding niet is gevalideerd, kun je de details van je 

aanmelding bekijken door op de knop Details te klikken. 
 
 

 

Het kan voorkomen dat je aanvraag de status Afgekeurd krijgt. 
Neem dan via mail of telefoon contact op met Hogeschool VHL. 
De contactinformatie vind je op pagina 2. 

 

 

De status Afgekeurd/teruggetrokken door student  wordt door 
het SIS afgegeven als: 

• jij in Studielink hebt aangegeven dat je afziet van een 
inschrijving op een opleiding, 

• Hogeschool VHL duidelijke redenen heeft om je af te 
wijzen. In dat geval ontvang je ook een bericht met de 
onderbouwing van de afwijzing. 
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Documenten uploaden 

KORTE OMSCHRIJVING 

 
Het uploaden van documenten in het SIS verloopt analoog aan 
Stap 6: Documenten opladen van Aanmelden voor opleiding(en). 

 
Ingangsvoorwaarden: 

• Student-account ten behoeve van het VHL-intranet 
• (Tijdelijk) aangemeld als student 

 
Soorten documenten: algemeen en (verplicht) per opleiding 
Algemene documenten zijn documenten die opleiding-overstijgend zijn. 
Denk aan bijvoorbeeld aan een pasfoto of een kopie paspoort. Verplichte 
documenten daarentegen, zijn documenten die voor bepaalde 
opleidingen binnen VHL van belang zijn, zoals bijvoorbeeld het diploma 
en cijferlijst van een andere opleiding, waarmee je eventueel in 
aanmerking zou kunnen komen voor een of meerdere vrijstellingen. 
 

 
 

 Klik op de optie Documenten uploaden. Je ziet nu dat het mogelijk 
wordt om documenten te selecteren en te uploaden. 

 Het bovenste uitklapmenu is geopend. De categorieën algemene 
documenten zijn hier zichtbaar.  

 De onderste uitklapmenu’s bevatten mogelijkheden om eventueel 
opleidingsspecifieke documenten te uploaden. Welke dit zijn is per 
opleiding verschillend. 

 De gekleurde iconen geven de status van acceptatie door VHL aan: 
• Rood:  Afgewezen 
• Oranje:  Onbeslist 
• Groen:  Goedgekeurd 
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Weergave sta tus toelating 

KORTE OMSCHRIJVING 

Gegevens over de status van je toelating kun je ophalen uit het SIS.  
 
Ingangsvoorwaarden: 

• Student-account ten behoeve van het VHL-intranet 
• (Tijdelijk) aangemeld als student 

 
Status toelating bekijken 
 

 
 
 Klik op de knop Overzicht aanmelding(en). De linker menubalk 

opent. 
 Klik op de optie Weergave status toelating. 
 

 

Heb je meer aanmeldingen en wil je de status daarvan zien, 
selecteer dan bij Program de juiste aanmelding en de 
bijbehorende  periode. Zie daartoe de stappen  en  .  

 
 Klik op de knop aan de rechter zijde van het veld Program. Een 

uitrolmenu verschijnt. Selecteer daaruit de juiste aanmelding. 

 Klik op de knop aan de rechter zijde van het veld Session. Een 
uitrolmenu verschijnt. Selecteer daaruit de juiste onderwijsperiode. 

 Er verschijnt een overzicht van de toelatingsvereisten van de 
gekozen opleiding en de mate waarin je aan deze eisen voldoet. 
Deze worden aangegeven met een rood ( ; voldoet niet aan eis) of 
groen ( ; voldaan aan eis) bolletje.  

 Door op ieder van de eisen te klikken, kun je zien wat je moet doen 
om aan bepaalde eisen te voldoen en je aanmelding te af te ronden. 

 
 
 
 

Kirsten Larissa Boelema; *09.02.1974; Vrouw

Toelatingsaudit
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Uitloggen uit het Studenten Informatie Systeem (SIS) 

KORTE OMSCHRIJVING 

Deze instructie beschrijft de manier van afmelden uit het SIS. 
 
Ingangsvoorwaarden: 

• Rol: studenten 
• In bezit van eigen WUR-account  
• Aangemeld zijn in het SIS. 

 
Uitloggen uit het SIS 
 

 
 
 Klik op de knop Uitloggen, rechts boven in het scherm op de zwarte 

balk. Het venster Afmelden verschijnt. 
 Klik op de knop OK. Je bent nu uit het SIS. 
 

 

Als je op een publieke computer hebt gewerkt, let er dan goed op 
dat je je uitlogt. Zo voorkom je dat anderen in je persoonlijke data 
kunnen kijken. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

1

2


