
Aanmeldprocedure Premaster Chemistry 
 

 

De premaster Chemistry heeft twee aparte aanmeldprocedures: de premaster-aanmelding en de (hbo) minor-aanmelding. Welke procedure je moet 

doorlopen is afhankelijk van je vooropleiding. In dit document staan de procedures kort beschreven en wie zich via welke route moet aanmelden.  

 

 

Route 1: Premaster-aanmelding  

Om gebruik te maken van deze aanmeldingsroute moet je het hbo chemie diploma al behaald hebben. Wij bevelen studenten altijd aan om zich eerst 

voor de master aan te melden voordat zij zich aanmelden voor de premaster. Door de procedure op deze manier te doorlopen weet je ook direct of je (na 

de premaster) toelaatbaar bent tot de master.  

 

1. Meld je via studielink.nl aan voor de WO Master Chemistry bij de Universiteit van Amsterdam per september (bijlage 1). 

2. Binnen 48 uur ontvang je een UvANetID waarmee je kunt inloggen op DataNose.  

3. Ga na het inloggen naar de tegel “Inschrijving master” (bijlage 2) en vul het formulier volledig in. 

4. Je toelatingsverzoek wordt door de opleiding beoordeeld en, indien nodig, wordt bekeken welke premastervakken je moet volgen. 

5. Indien je een premaster moet volgen krijg je hierover per email bericht. De beoordeling kan tot 8 weken duren. 

6. Indien je een premasterprogramma opgelegd krijgt moet je op Studielink: 

• Je inschrijving voor de WO Master Chemistry per september intrekken. 

• Een nieuwe inschrijving doen voor de WO Bachelor Scheikunde - joint degree UvA-VU, schakelprogramma aan de Universiteit van 

Amsterdam per september (bijlage 3). 

• Een nieuwe inschrijving doen voor de WO Master Chemistry aan de UvA per februari. 

 

  

https://www.studielink.nl/
https://datanose.nl/


Route 2: (hbo) Minor-aanmelding  

Als je nog bezig bent om het hbo chemie diploma te behalen is het mogelijk om de premaster in de minorruimte tijdens de hbo-opleiding te volgen (met 

toestemming van je eigen examencommissie). Studenten die weten dat zij de master willen volgen kunnen zo direct doorstromen na het afronden van de 

hbo-opleiding, zonder een half jaar vertraging op te lopen. Studenten die het hbo-diploma nog niet behaald hebben kunnen niet toegelaten worden via 

route 1.  

 

Studenten die de premaster willen doen in hun hbo-minorruimte moeten: 

• Een hbo chemie opleiding (of gerelateerd) volgen. 

• Minimaal in het derde jaar van de opleiding zitten bij start van de minor. 

• De propedeuse behaald hebben. 

 

Als je aan deze eisen voldoet en interesse hebt om de premaster Chemistry te volgen, volgt hier een kort stappenplan voor de aanmeldprocedure:  

1. Stuur een mail naar premaster-chemistry@uva.nl en geef door dat je graag wil deelnemen aan de premaster Chemistry in de hbo-minorruimte.  

2. Vraag toestemming aan de examencommissie van jouw instelling om dit programma als minor te mogen volgen. 

3. Schrijf je in voor de WO Bachelor Scheikunde – bijvak van de Universiteit van Amsterdam via studielink.nl (bijlage 4). (Dus niet de WO Bachelor 

Scheikunde – schakelprogramma! De schakelprogramma-aanmelding is alleen voor hbo-studenten die hun studie al afgerond hebben.) 

4. Vul het volgende formulier in: https://datanose.nl/#minorChemistry. 

5. Vraag een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) aan bij jouw instelling en lever dit aan de Universiteit van Amsterdam. Meestal kan je een BBC 

aanvragen bij de onderwijsbalie of studentenbalie van je instelling. Dan hoef je niet dubbel collegegeld te betalen. Meer informatie kan je hier 

vinden. 

6. Daarna ontvang je voor de start van de premaster nog verdere details via email. 

 

 

Vragen? 
Om de status van je inschrijving na te vragen, kun je contact opnemen met de Central Student Service Desk (CSSD) via: 

https://student.uva.nl/onderwerpen/central-student-service-desk  

 

Overige vragen over het premasterprogramma en de aanmeldingsprocedure? Mail naar premaster-chemistry@uva.nl. 

Vragen over het masterprogramma? Mail naar chemistry@uva.nl    

mailto:premaster-chemistry@uva.nl
https://datanose.nl/#minorChemistry
https://www.uva.nl/onderwijs/overig-onderwijs/bijvakken/bijvakken.html#Stap-2--Lever-je-Bewijs-Betaald-Collegegeld-in
https://student.uva.nl/onderwerpen/central-student-service-desk
file:///C:/Users/aooster/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7V4EU0E9/premaster-chemistry@uva.nl
mailto:chemistry@uva.nl


Bijlage 1: Studielink.nl (inschrijving voor master) 
 

  



Bijlage 2: DataNose.nl 
 

 

  



Bijlage 3: Studielink.nl (inschrijving omzetten naar premaster) 
 

 

  



Bijlage 4: Studielink.nl (bijvakinschrijving voor premaster) 
 

 


