
Nadat je aanvaard bent als student aan de universiteit

Zodra je een studierichting hebt gekozen en een plaats aan een universiteit hebt ingeschreven, 

kun je beginnen met de voorbereiding van je studie. Deze checklist zal je helpen om je studies 

probleemloos te beginnen:

Een paar maanden voor het begin van het semester moet je je al bezighouden met de basisorga-

nisatie van je studie. Dit betreft onder meer je woonsituatie in de stad waar je gaat studeren en de 

financiering van je studie.

Inschrijvingsgeld betalen voor: 

Kot zoeken bijv. kotbazen aanschrijven 

Het organiseren van de verhuis

Registreren in de nieuwe stad

Waar?

Studietoelagen of andere financiële ondersteuning aanvragen voor: 

Onderzoek doen naar studiebeurzen

Studentenjob zoeken

Notities:

Checklist voor het begin van je studies

https://www.c-and-a.com/be/nl/shop/verhuisadvies-en-inrichting


Kort voor de start van het semester

Vóór je eerste echte studiedag kan het nuttig zijn om je te informeren over de toekomstige studie-

-inhoud en om de campus te leren kennen. Zorg ook voor alle noodzakelijke toegangs- en identifi-

catiedocumenten, zodat je goed voorbereid aan je studie kunt beginnen.

Maak jezelf vertrouwd met de studierooster en stel een studieplan op

Maak een tijdschema 

Vraag een bibliotheekpas aan

Vraag een studentenchipkaart aan

Vraag online toegang tot internetportalen aan

Organiseer studiemateriaal, boeken, enz.

Laat je collegekaart valideren (indien nodig)
Waar?
Verken de campus: collegezalen, examenlokaal, bibliotheek, eetzaal, enz.

De weg weten naar de eerste leslokalen en collegezalen

Bijwonen van introductiedagen (bijv. introweek)

Deelnemen aan voorbereidende cursussen

Maak een map voor studiemateriaal

Thuis een studieplek inrichten

Verken de stad waar je studeert

Tip: Voor studenten met een 
handicap: informeer bij de univer-
siteit naar de toegankelijkheid van 
lokalen, werkplekken die geschikt 
zijn voor studenten met een 
beperking en mogelijkheden om 
nadelen te compenseren.





Voor de start van het semester

Als je studie begint, is het tijd om het semester te plannen en je in te werken door contact te leggen 

met medestudenten, docenten of studieadviseurs.

Noteer afspraken, examens en inleverdatums:

Informeren over de bibliotheek, het uitleensysteem en literatuuronderzoek 

Opzetten van campus wifi & VPN:

Maak kennis met het studentensecretariaat en de studentenvertegenwoordiging van  

de universiteit

Socializen met je medestudenten: 

 Het eerste semester feestje bezoeken. Wanneer:                            Waar: 

 Vormen van leergroepen

Contact met docenten

Informatie inwinnen over aanvullende aan b i e - 

di n gen (bijv. sportcursussen, het koor en  

taalcursussen). 

Notities:





Tip: Maak een agenda om je taken 
bij te houden en gebruik to-do-li-
jstjes om je dagelijkse studierouti-
ne te organiseren.
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Meer nuttige informatie voor beginnende studenten vind je in onze artikel over 

studiekeuze.

https://www.c-and-a.com/be/nl/shop/studie-kiezen
https://www.c-and-a.com/be/nl/shop/studie-kiezen

