
Naam :__________________________________________________________ 

Studentnummer : __________________________ 

Naam opleiding/afstudeerrichting :_________________________________ Bachelor/ Master 

Mijn verzoek heeft betrekking op het vak: 

Vaknaam 

Studiegidsnummer 

Behaald eindcijfer 

Datum herkansing 

:__________________________________________________________ 

Aangeboden in:               :         Bachelor                     Master 

:

:_________      Behaald bij het (eind)tentamen datum: ______________ 

:________________

Hierbij verzoek ik het OIC om mijn hierboven genoemde cijfer uit de administratie te verwijderen 
en deelname aan de herkansing toe te staan. Ik ben mij er van bewust dat ik bij inwilliging van het 
verzoek mijn eenmalige kans om een voldoende te herkansen heb benut. 

Datum ondertekening:  Handtekening: 

__________________________  ___________________________(student) 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Aanvraagformulier  

Herkansen voldoende tentamenresultaat 

Op grond van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleidingen aan de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, is het éénmaal gedurende de bacheloropleiding en éénmaal gedurende de 
masteropleiding mogelijk om een schriftelijk (deel)tentamen te herkansen wanneer het eindcijfer een 
6,0 of hoger is. 

De voorwaarden staan vermeld in de Onderwijs- en Examenregeling (zie ook de OER 4.1.8) en op de 
Studentenwebsite Administratie > In- & uitschrijven > Inschrijven voor vakken en tentamens op het 
tabblad Rechtsgeleerdheid > Toestemming voldoende herkansen.

Het hoogtste cijfer telt.
Het herkansen van een voldoende eindcijfer vindt altijd plaats bij de reguliere herkansing in het 
lopende studiejaar. Met de docent kunnen dus geen andere afspraken worden gemaakt. 

Wil je een voldoende eindcijfer herkansen? Stuur dan dit formulier volledig ingevuld en ondertekend 
via je uMail naar OIC@law.leidenuniv.nl  De inwilliging of afwijzing van het verzoek ontvang je zo 
spoedig mogelijk per uMail. 

Deadline inleveren aanvraagformulier:
Het aanvraagformulier dient uiterlijk op de 20e kalenderdag na bekendmaking van het 
tentamenresultaat in uSis ingevuld en ondertekend per mail ingeleverd bij het OIC. (Voorbeeld: Is je 
cijfer op 5 mei in uSis verwerkt dan kun je tot en met 25 mei je aanvraagformulier indienen.)

Studentgegevens:

v23092022 
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