
1    Versie mei 2019 
Studieadviseurs bachelor Geneeskunde i.s.m. Examencommissie Geneeskunde 

 
 

AANVRAGEN HINDERVERKLARING 2018-2019 
 
Wat te doen als je denkt dat je een negatief studieadvies gaat krijgen en je het daar niet mee eens 
bent omdat je in je studie werd gehinderd door persoonlijke omstandigheden  
 
Wanneer in actie komen? 
Als je nog niet zeker weet of het je lukt om aan de BSA-norm (45 EC) te voldoen en je 
studievoortgang wordt gehinderd door ziekte, een functiestoornis, zwangerschap of ernstige 
bijzondere familieomstandigheden, dan moet je actie ondernemen om te proberen een negatief 
Bindend Studieadvies te voorkomen. Dit doe je door vóór 15 juli 2019 bij de Universiteit Leiden een 
hinderverklaring aan te vragen. Hoe eerder je in actie komt, hoe groter de kans dat de 
Examencommissie Geneeskunde jouw situatie nauwkeurig kan beoordelen en je op tijd (= nog in 
augustus) duidelijkheid krijgt over de vraag of je de studie mag blijven volgen.  
 
Hebben je persoonlijke omstandigheden te maken met een functiebeperking (bijv. dyslexie of ADHD) 
dan heb je begin van het studiejaar je bewijs daarvan al bij de studentendecanen ingeleverd en heb je 
hier al een bevestiging van gekregen. In dit geval krijg je in de maand mei van de studentendecanen 
een mail waarin de procedure die voor jou geldt wordt uitgelegd. 
 
Let op: breng altijd de studieadviseur op de hoogte van je aanvraag via osp@lumc.nl 
 
Hoe vraag ik een hinderverklaring aan?  
Zie hiervoor deze link  

De verzoekformulieren inclusief bijlage(n) komen binnen op het emailadres: 
commissieBSA@sea.leidenuniv.nl. Dit e-mailadres kun je gebruiken als je vragen hebt over de 
aanvraagprocedure voor een hinderverklaring.  

Verklaring deskundigen 
 
In geval van medische of psychische omstandigheden 
Als je in verband met de persoonlijke omstandigheden onder behandeling bent geweest bij een arts 
of psycholoog vraag dan bewijsstukken over je behandeling. Dat kan bijv. ook een afsprakenkaart 
zijn, ook kun je vragen om een kopie van je dossier. Zorg dat je de data waarbinnen je ziek of in 
behandeling was noemt in je eigen verklaring.  

Heb je een duidelijke medische deskundige verklaring dan hoef je géén afspraak bij een 
studentendecaan te maken. Neem bij twijfel contact op met de studentendecaan.  

In geval van bijzondere (familie)omstandigheden 
Als het om bijzondere familieomstandigheden gaat, neem dan contact op met de 
studentendecanen. Denk hierbij aan bijv. overlijden binnen je familie, ernstige ziekte van een naast 
familielid, of echtscheiding van je ouders in dit huidige studiejaar. Je kunt met de studentendecanen 
een afspraak maken via deze link. Heb je te maken met “andere” omstandigheden die van invloed 
zijn op je studie overleg dan eerst met de studieadviseur wat de beste route is. 
 
  

mailto:osp@lumc.nl
https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/ul2student/bsa-studie-vertraging/bsa-bij-bijzondere-situatie
mailto:commissieBSA@sea.leidenuniv.nl
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/begeleiding-en-advies/begeleiders-en-adviseurs/studentdecanen/geneeskunde-lumc/geneeskunde-bsc?cf=geneeskunde-lumc&cd=geneeskunde-bsc
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/begeleiding-en-advies/begeleiders-en-adviseurs/studentdecanen/geneeskunde-lumc/geneeskunde-bsc?cf=geneeskunde-lumc&cd=geneeskunde-bsc
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Behandeling van je verzoek 
Het streven van de universiteit Leiden is om een compleet verzoek binnen 10 werkdagen af te 
handelen. In juli kan dit langer zijn. 
 
Verzoeken met medische stukken worden bekeken door een externe arts, die dit samen met de BSA 
commissie bespreekt. De verwerkingstijd van een compleet dossier kan daarom langer dan 10 dagen 
duren. 
 
Gesprek met de Examencommissie Geneeskunde 
Het is mogelijk dat de Examencommissie Geneeskunde op basis van je studieresultaten je uitnodigt 
voor een gesprek om je situatie toe te lichten. Je kunt ook zelf om een gesprek met de 
Examencommissie Geneeskunde vragen om je situatie toe te lichten. Tot en met 15 juli 2019 kun je 
je verzoek bij de Examencommissie Geneeskunde indienen. Dit doe je door een mail te sturen naar 
Examencommissie-gnk@lumc.nl met daarin een toelichting op de reden van gesprek en eventuele 
bijlagen. Geef ook aan of je in het bezit bent van een hinderverklaring van de Universiteit Leiden. Je 
ontvangt zo spoedig mogelijk een bericht waarin wordt uitgelegd hoe de procedure verder verloopt.  
 
Twijfel je of dit de goede weg is overleg dan met de studieadviseurs. 
 
Een gesprek zal plaatsvinden in de week van 5 t/m 9 augustus 2019. Hier wordt niet vanaf geweken.  
 
Uiterlijk op 15 augustus ontvang je een mail van de Examencommissie met daarin het Bindend 
Studieadvies en een gemotiveerde brief indien je een ‘gesprek persoonlijke omstandigheden’ met de 
Examencommissie hebt gevoerd.  
 

Datum Wat Waar 

14 juni 12.30-13.30 uur Uitleg over BSA door 
Examencommissie 

CZ-1 

1 juli Deadline aanvragen van de 
hinderverklaring  

secretariaat@sea.leidenuniv.nl   

15 juli  Deadline aanvragen gesprek 
met Examencommissie 

Examencommissie-
gnk@lumc.nl  

5 t/m 9 augustus  Persoonlijke gesprekken LUMC 

Uiterlijk 15 augustus Uitbrengen Bindend 
Studieadvies  

Mail 

 
Meer informatie over de BSA regeling 
Zie art. 7.1.2 van de Regels en Richtlijnen Examencommissie Geneeskunde en hoofdstuk 2 van de 
Regeling Bindend Studieadvies Universiteit Leiden.  
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