College van Bestuur

Melding en Registratie Studievertraging
(‘Regeling financiële ondersteuning studenten 2012’)

DEEL I: MELDING BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
(in te vullen door de studieadviseur)
PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE STUDENT

Naam, voorletters :
Geboortedatum:
Studentnummer :
Adres :
Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer :
E-mail adres
Datum aanvang studiefinanciering :

m/v

GEGEVENS OVER DE OPLEIDING
Opleiding:
Datum aanvang opleiding:

Is BSA van toepassing op betrokkene? J/N

GEGEVENS OVER DE BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
De bijzondere omstandigheden zijn begonnen op:
…./…../……
Student heeft de omstandigheden gemeld op:
…./…./……
De omstandigheden zijn gemeld bij:
De aard van de omstandigheden is:

Betreft studiejaar: …….
Eerste melding: J/N

De verwachte duur van de omstandigheden is:

De inschatting van de mate waarin de omstandigheden de studieprestaties zullen beïnvloeden 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
Op grond van de omstandigheden heeft de student in overleg met de opleiding de volgende studieplanning
gemaakt voor het resterende studiejaar:

VERTRAGING ALS GEVOLG VAN DE BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
De studievertraging die door de bijzondere omstandigheden wordt veroorzaakt (indien bovenstaande planning
wordt gehaald en van de mogelijkheden om achterstand in te lopen gebruik wordt gemaakt)
bedraagt: ………………maanden

Vervolgafspraak:
Datum van het maken van deze planning:
Naam:
Handtekening studieadviseur:
Secretariaat SOZ, februari 2014

Handtekening student:

College van Bestuur

DEEL II: AANVRAAG REGISTRATIE STUDIEVERTRAGING
(in te vullen door studieadviseur en student na afloop van de bovenstaande planningsperiode)

DOOR DE STUDIEADVISEUR IN TE VULLEN
Heeft de student de geplande inspanning geleverd?

J/N

Datum:
Naam:
Handtekening van de Studieadviseur:

DOOR DE STUDENT IN TE VULLEN
Ondergetekende verzoekt om registratie van de bovengenoemde studievertraging:
Naam, voorletters:
Datum:
Handtekening student:

DOOR DE STUDENT MEE TE STUREN BIJLAGEN
1. Studieresultaten vanaf het begin van de opleiding
2. Kopie DUO bericht waaruit blijkt dat gedurende de periode van vertraging gebruik gemaakt werd van
studiefinanciering en waarop de hoogte van het laatstgenoten basisbedrag prestatiebeurs en eventueel
aanvullende beurs vermeld staat.
3. Verklaring van een deskundige of de VGM (niet nodig bij vertraging door onvoldoende studeerbare
opleiding).
4. Aanvullende eigen verklaring van de student (indien door de student gewenst).

INLEVEREN VAN HET FORMULIER MET DE BIJLAGEN
Het aanvraagformulier en de bijlagen kunnen worden ingeleverd bij of opgestuurd aan:
Secretariaat SOZ
Studentencentrum PLEXUS
Kaiserstraat 25, 2e etage
Postbus 9500
2300 RA Leiden

Secretariaat SOZ, februari 2014

