
Beëindiging inschrijving en eventueel restitutie van collegegeld 
 

Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting. 

PERSOONLIJKE GEGEVENS (* doorstrepen wat niet van toepassing is) 
 

naam:     voorletters:   geboortedatum:   m / v *   

 

adres:        

 

postcode:       

 

telefoonnummer:                                               emailadres:  

 

woonplaats:      banknummer: 

 
GEGEVENS OVER DE INSCHRIJVING 
 

opleiding(en):       studentnummer: 

 

voltijd / deeltijd / duaal * 

 

Stond je dit studiejaar voor de eerste keer ingeschreven in het hoger onderwijs: ja / nee * 

 

Stond je dit studiejaar ook bij een andere instelling in het hoger onderwijs ingeschreven: ja / nee * 

 
BEËINDIGING VAN DE INSCHRIJVING VAN 
opleiding(en):       met ingang van: … / … / … 
De inschrijving kan op zijn vroegst worden beëindigd met ingang van de eerste maand volgend op de maand waarin je het verzoek tot 
beëindiging van de inschrijving hebt ingediend.  

Als je al hebt ingeschreven voor het volgende studiejaar, wil je deze inschrijving 

dan ook beëindigen / annuleren?  ja / nee* 

 

de studiefinanciering wordt of is stopgezet met ingang van: … / … / … 

 

schrijf je uit omdat je afstudeert?        ja/nee 

 
toelichting op het verzoek tot beëindiging van de inschrijving (niet verplicht): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONDERTEKENING 
 

plaats:    datum:     handtekening: 

 

 

BIJLAGE 
 0 bewijs van inschrijving (collegekaart+ eventueel verklaringen van inschrijving) 
(deze altijd bijvoegDit formulier kun je opsturen naar: Universiteit Leiden, expertisecentrum SOZ, Postbus 9500, 

2300 RA Leiden, of inleveren bij de studenteninformatiebalie in Plexus, Kaiserstraat 25 Leiden. 



Toelichting bij het formulier Beëindiging inschrijving 
 
Persoonlijke gegevens 
 

Vul hier je volledige naam en al je voorletters in. Als je getrouwd bent, dien je je meisjesnaam in te 

vullen, niet die van je partner. 

De reactie op je verzoek wordt naar het adres gestuurd dat je hier vermeldt. Mochten medewerkers van 

de universiteit vragen hebben over je verzoek dan zullen ze contact met je opnemen via het 

telefoonnummer of het emailadres dat je hier invult. 

Dit formulier kan niet worden gebruikt om een adreswijziging door te geven.  

Het te restitueren gedeelte van het collegegeld wordt overgemaakt naar de bank- of girorekening die je 

hier aangeeft. Dat mag geen spaarrekening zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van het 

nummer. Mocht je het nummer tussentijds willen wijzigen, dan kan dat zolang er nog geen 

overboeking heeft plaatsgevonden. Geef zo’n wijziging schriftelijk door, telefonisch kan zo’n 

verandering niet worden verwerkt. 

 
Gegevens over de inschrijving 
 

Vul hier de opleiding(en) in waarvoor je op dit moment staat ingeschreven. Gebruik de volledige naam 

van de opleiding. 

Onder een inschrijving in het hoger onderwijs wordt verstaan een inschrijving aan een universiteit of 

HBO-instelling. 

 
Beëindiging inschrijving 
 

Als je voor meer dan één opleiding staat ingeschreven, is het mogelijk de inschrijving voor slechts één 

opleiding te beëindigen. In verband met het Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies in het 

eerste jaar van de propedeuse kan dit belangrijk zijn. Zie ook de toelichting op de procedure. 

Geef de datum aan waarop je de inschrijving wilt beëindigen. De inschrijving kan op zijn vroegst worden 

beëindigd met ingang van de eerste maand volgend op de maand waarin je het verzoek tot beëindiging van de 

inschrijving hebt ingediend.  

Denk eraan dat je vanaf het moment van uitschrijving geen recht meer op studiefinanciering en 
de OV-kaart hebt. Vergeet dus niet op tijd de OV-kaart in te leveren. Als je uitschrijft over een 
periode dat je nog wel de OV-kaart in je bezit had, ontvang je een rekening van Dienst Uitvoering 
Onderwijszaken (DUO). 
Veder zal alle in die periode ontvangen studiefinanciering direct worden teruggevorderd. 
 
Bijlage 
 

Voeg het bewijs van inschrijving van dit en eventueel van het volgend collegejaar bij. Let op: het gaat 

om het bewijs van inschrijving, niet om de identiteitskaart (met je foto). Deze kaart mag je wel houden. 

Tegelijk met je collegekaart heb je ook twee verklaringen van inschrijving ontvangen. Als je ze nog 

niet voor andere doeleinden hebt gebruikt moet je deze verklaringen ook meesturen. 

Vergeet niet het formulier te ondertekenen! Als de bijlage ontbreekt wordt het formulier terug  
gestuurd. 
Het volledige verzoek kan worden ook ingediend bij de Informatiebalie van het 

Studenteninformatiecentrum Plexus. Voor eventuele vragen kun je daar ook terecht. Het adres en 

telefoonnummer vind je achter aan deze toelichting. 

Is je situatie zo ingewikkeld dat deze toelichting je geen duidelijkheid biedt, maak dan een afspraak 

met een studentendecaan. Het adres en telefoonnummer vind je achter aan deze toelichting. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Overige informatie 
 
Restitutie van het collegegeld 
 

Als je inschrijving wordt beëindigd, wordt het collegegeld voor elke maand van het studiejaar die nog  

resteert automatisch gerestitueerd. Als je bent ingeschreven voor meer opleidingen, wordt alleen 

restitutie verleend als je de inschrijving voor alle opleidingen hebt beëindigd.  

Als je aan een andere instelling in het hoger onderwijs staat ingeschreven en aan de Universiteit Leiden 

het collegegeld hebt betaald, moet je, om in aanmerking te komen voor restitutie van collegegeld, bij 

dit formulier het bewijs van beëindiging van de inschrijving van de andere instelling voegen. 

Bij beëindiging van de inschrijving per 1 juli of 1 augustus vindt er geen restitutie van het collegegeld over de 

maanden juli en augustus plaats. 

 
Studiefinanciering 
 

Met ingang van de maand waarin je inschrijving is beëindigd, vervalt het recht op studiefinanciering. 

Dit is alleen het geval als je voor alle opleidingen waarvoor je ingeschreven staat als voltijdstudent je 

inschrijving beëindigt. Je moet zelf je studiefinanciering stoppen door een Wijzigingsformulier naar de 

Dienst Uitvoering Onderwijszaken (DUO) te sturen. ( zie ook onder ‘Beëindiging inschrijving’) 

Voor studenten kan het onderbreken van de studie ernstige consequenties hebben voor de 

studiefinanciering als de studie na de maand waarin de student 30 is geworden wordt hervat. Het is 

daarom raadzaam om in een voorkomende situatie vooraf informatie in te winnen bij DUO. 

 
Bindend Studieadvies 
 

Als propedeusestudent val je onder het ‘Leids studiesysteem’. Dat heeft ondermeer tot gevolg dat je 

niet met een studie mag doorgaan als je in de eerste studiejaren onvoldoende studiepunten behaalt. Als 

je in het eerste jaar van inschrijving voor een propedeuse voor 1 februari te kennen geeft dat je de 

inschrijving wilt beëindigen en die inschrijving ook daadwerkelijk beëindigt, dan kan je een volgend 

studiejaar weer beginnen met die propedeuse. 

 
Regeling financiële ondersteuning studenten 2010 
Als je vanwege ziekte of bijzondere familieomstandigheden de inschrijving beëindigt, heb je wellicht 

studievertraging opgelopen. Je doet er verstandig aan deze periode van studievertraging binnen 30 dagen nadat 

de vertraging zich heeft gemanifesteerd te melden bij je studieadviseur. Dit met het oog op een eventuele uitloop 

van de studie en een daaruit voortvloeiend beroep op het de Regeling financiële ondersteuning studenten 2010. 

 
Herinschrijving 
Als gedurende hetzelfde studiejaar je omstandigheden zodanig wijzigen dat je de studie wilt hervatten, 

kun je in dat jaar opnieuw inschrijven. In dat geval moet je voor het resterende deel van het studiejaar 

opnieuw collegegeld betalen. 

 
Meer informatie 
Meer informatie over deze regeling kun je vinden in het instellingsgedeelte van het Studentenstatuut: 

http://www.studentenstatuut.leidenuniv.nl/ 

Voor mondelinge informatie kun je contact opnemen met de Informatiebalie.  

Informatiebalie 

bezoekadres: Plexus, Kaiserstraat 25, Leiden. 

openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur. 

telefoonnummer: 071 527 8011. 

e-mailadres: informatiecentrum@sea.leidenuniv.nl 

 

Studentendecanen 

op afspraak of gedurende inloopspreekuur maandag tot en met vrijdag van 15.30 tot 16.30 uur 

bezoekadres: Plexus, Kaiserstraat 25, Leiden 

telefoonnummer: 071 5278011 
 

Augustus 2010 


