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Verzoek om Registratie Studievertraging 

 
PERSOONLIJKE GEGEVENS 
Naam :  
Studentnummer : 
Telefoonnummer : 
E-mail adres: 
Datum aanvang studiefinanciering : 
 
GEGEVENS OVER DE OPLEIDING 
Opleiding: 
Datum aanvang opleiding:  
 
GEGEVENS OVER DE BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 
De bijzondere omstandigheden zijn begonnen op:   …./…../…… 
Studievertraging als gevolg hiervan ontstond voor het eerst op:   …./…./…… 
De studievertraging is gemeld bij de studieadviseur, dhr./mevr. ……………. op …./…./…… 
Ik geef toestemming om aan de studentendecaan die mijn verzoek in behandeling neemt om  contact 
op te nemen met mijn studieadviseur.   Ja/Nee * 
 
De aard van de omstandigheden is (bv familieomstandigheden, functiebeperking, ziekte): 
 
 
De verwachte duur van de omstandigheden is: 
 
 
Welke mogelijkheden zijn er om de verwachte vertraging in te halen of te compenseren (herkansingen 
e.d.): 
 
 
PLANNING NAAR AANLEIDING VAN DE BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 
Heb je op grond van de omstandigheden in overleg met je studieadviseur een alternatief studieplan 
opgesteld?   Ja/Nee * 
 
 
Vul hieronder het alternatieve studieplan in, mits dit aan de orde is. Geef ook aan hoeveel 
studiepunten je zou behalen op grond van het alternatieve studieplan.  
 
 
 
 
 
 
Naam: 
Datum: 
Handtekening: 
 

 
 
 

*Geef je geen toestemming contact op te nemen met je studieadviseur? Dien dan een verklaring van je 
studieadviseur in bij je verzoek, waaruit duidelijk wordt wanneer je de studievertraging gemeld hebt 
en of je je aan de afgesproken studieplanning hebt gehouden of je opnieuw hebt gemeld.  
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INLEVEREN VAN HET FORMULIER MET DE BIJLAGEN 
Het aanvraagformulier en de bijlagen kunnen vóór 1 februari van het studiejaar volgend op 
het studiejaar waarin de vertraging is opgelopen, worden ingeleverd bij of opgestuurd aan: 
 
Secretariaat Student Support Service 
Studentencentrum PLEXUS 
Kaiserstraat 25, 2e etage 
Postbus 9500 
2300 RA Leiden 

 
MEE TE STUREN BIJLAGEN 

 
1. Studieresultaten vanaf het begin van de opleiding 
2. Kopie DUO berichten waaruit je studiefinancieringsgeschiedenis blijkt. Helder moet worden 

dat je gedurende de periode van vertraging gebruik maakte van studiefinanciering en  dat je 
nog niet langer dan de nominale opleidingsduur studiefinanciering had genoten toen je 
vertraging door overmacht opliep.  

3. Verklaring van een deskundige.  
4. Eigen verklaring van de student. 

 
 
 

 


