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Handleiding aanmelden Interior, Design & Styling opleidingen Saxion Next 

In dit document staat het aanmeldproces uitgelegd voor de opleiding Interior, Design & Styling die via 
Saxion Next wordt aangeboden. Om je  aan te kunnen melden voor deze opleiding, moet je eerst een 
user id en wachtwoord aanvragen. Je kunt deze aanvragen via sis.saxion.nl/account  (let op: invoeren 
zonder www.). 

 

 

 

 

Na het aanvragen van een persoonlijk  user ID en wachtwoord (samen het account), ontvang je op het e-
mailadres dat je bij deze aanvraag hebt aangegeven een e-mail met daarin de gebruikersgegevens voor 
dit account (check eventueel ook je spambox!).  

LET OP:  
Indien je eerder ingeschreven bent geweest bij Saxion Hogescholen (Edith Stein, IJselland) dien je 

GEEN nieuwe user ID/wachtwoord aan te vragen. Je gebruikersnaam is dan je oude studentnummer. 
Mocht je je wachtwoord niet meer weten kun je dit opnieuw aanvragen via ‘wachtwoord vergeten?’ 

op sis.saxion.nl. Indien je je studentnummer niet meer weet, neem dan contact op met Saxion. 



Met deze inloggegevens kun je inloggen in de aanmeldportal via sis.saxion.nl.  

 

Na het inloggen wordt de startpagina van het aanmeldportal getoond.  

 

  



Klik op de knop [Nieuwe aanmelding] en het onderstaande scherm opent zich: 
Selecteer de opleiding Interior Design & Styling bij ‘Soort studierichting’. Vul je persoonsgegevens aan en 
vul je adresgegevens in. Klik daarna op ‘Aanmelden’ rechts onderaan het aanmeldformulier. 

 

In het volgende scherm doorloop je nog een aantal stappen en ga je akkoord met de Algemene 
Voorwaarden van Saxion Next.  

 

 



 
Verplichte documenten direct toevoegen: kopie paspoort en kopie havo/vwo/mbo-4 diploma.  
Mocht je jouw diploma nog niet hebben behaald, upload dan een tussentijdse cijferlijst. Je kunt je 
definitieve diploma uploaden zodra je deze in ontvangst hebt genomen. 

Let op: je aanmelding wordt pas in behandeling genomen indien je alle stappen hebt doorlopen en op 
‘Aanmelding bevestigen’ hebt geklikt. 

Je aanmelding is hierbij afgerond. Mocht je hierover nog vragen hebben dan kun je terecht bij onze 
helpdesk. 

Voor inhoudelijke vragen over de opleidingen kun je terecht bij de opleiding: 
 
Interior Design & Styling: ids.next@saxion.nl en 088 - 019 3400 

Voor vragen of problemen in de aanmeldportal kun je terecht bij het Servicepoint van Saxion: 

Studentenbalie Enschede: 088 - 019 1808 
Studentenbalie Deventer/Apeldoorn: 088 - 019 3773 

 


