Toelichting Formulieren Studievertraging
Indien je bijzondere persoonlijke omstandigheden hebt die je studievoortgang belemmeren, kan je in
aanmerking komen voor een financiële ondersteuning van de Universiteit. Hiertoe moet je binnen
dertig dagen na de opgelopen studievertraging deze omstandigheden melden aan de studieadviseur. De
stappen die je daarna moet nemen staan hieronder beschreven:

Melding bijzondere omstandigheden en aanvraag registratie studievertraging
- Je maakt een afspraak met de studieadviseur waarin je meldt dat er persoonlijke omstandigheden
zijn waardoor je niet meer volledig kan studeren.
Samen met de studieadviseur kijk je wat de gevolgen van deze omstandigheden zijn voor je
mogelijkheden om je studie te volgen en maak je een studieplanning voor het lopende studiejaar.
Ook wanneer de omstandigheden naar verwachting langere tijd van invloed zullen zijn op de
studievoortgang, maak je voorlopig alleen een planning voor het lopende studiejaar. Aan het begin
van het daaropvolgende studiejaar zal een nieuwe planning worden gemaakt waarbij de ervaringen
van het vorige studiejaar kunnen worden gebruikt.
De melding van de bijzondere omstandigheden en de studieplanning worden op het formulier
“Melding en Registratie studievertraging” vastgelegd. De studieadviseur bewaart het formulier, je
krijgt een kopie en er wordt een kopie naar het Expertisecentrum SoZ gestuurd.
Je maakt met de studieadviseur een vervolgafspraak.
NB. Wanneer de omstandigheden zodanig van invloed zijn op je studie dat je langer dan twee
maanden niet of nauwelijks kan studeren, zal de studieadviseur je aanraden je (tijdelijk) uit te
schrijven voor de studie. Dit kun je doen door het formulier “Beëindiging studie” in te vullen en in
te leveren bij het Expertisecentrum SoZ.
- Aan het einde van het studiejaar vul je samen met de studieadviseur het tweede gedeelte van het
formulier “Melding en Registratie studievertraging” in.
De studieadviseur bepaalt of je de afgesproken studie-inspanning hebt geleverd. Als dit het geval is
kan de studievertraging formeel worden geregistreerd.
Het volledig ingevulde formulier “Melding en Registratie studievertraging” kan je dan opsturen
naar het expertisecentrum SoZ.
- Je ontvangt van SoZ een besluit waarin staat hoeveel maanden studievertraging zijn geregistreerd.
Later in je studie kun je deze maanden laten omzetten in een financiële ondersteuning. In het
algemeen doe je dat wanneer je prestatie- of tempobeurs is afgelopen.

Uitbetaling geregistreerde maanden studievertraging
- Wanneer je de eerder formeel geregistreerde vertraging wilt laten omzetten in financiele
ondersteuning moet je het formulier ‘Aanvraag Uitbetaling Afstudeerfonds’ invullen. Deze stuur je
vervolgens samen met de bijlages op aan SoZ met de gevraagde bijlagen.

Voor meer informatie over de Regeling financiële ondersteuning studenten 2010:
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/financien/

