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1. Algemene bepalingen 

1.1 Begripsbepalingen  

1.2 Universitaire regelingen  

http://www.reglementen.leidenuniv.nl/


http://www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-onderzoek/iudicium-abeundi.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-onderzoek/regeling-bindend-studieadvies.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-onderzoek/regeling-toelating-masteropleidingen.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-onderzoek/regeling-studeren-in-het-buitenland.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/financien/regeling-financiele-ondersteuning-studenten.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/financien/regeling-vergoeding-colleges-en-commissies.html
http://reglementen.leidenuniv.nl/bestuur-beheer/bestuur-en-beheer/beheersreglement/bestuurs-en-beheersreglement.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/bestuur-beheer/medezeggenschap/reglement-voor-de-universiteitsraad.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/bestuur-beheer/medezeggenschap/faciliteitenregeling-universiteitsraad.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/bestuur-beheer/medezeggenschap/reglement-van-orde-universiteitsraad.html
http://reglementen.leidenuniv.nl/bestuur-beheer/verkiezingen/kiesreglement-universiteitsraad.html
http://reglementen.leidenuniv.nl/bestuur-beheer/verkiezingen/kiesreglement-faculteits-en-dienstraden.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/financien/regeling-vergoeding-faculteits-en-dienstraden.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/bestuur-beheer/medezeggenschap/reglement-studentenraad-lumc.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/financien/regeling-tegemoetkoming-organisatie-en-propagandakosten.html
http://reglementen.leidenuniv.nl/rechtsbescherming/reglement-van-orde-college-van-beroep-voor-de-examens.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/rechtsbescherming/reglement-van-orde-commissie-voor-de-beroep-en-bezwaarschriften.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/rechtsbescherming/regeling-ombudsfunctionaris.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/gedragscodes/regeling-melding-onregelmatigheden.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/rechtsbescherming/klachtenregeling-ongewenst-gedrag.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/rechtsbescherming/klachtenregeling-ongewenst-gedrag.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/rechtsbescherming/regeling-overige-klachten.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/gedragscodes/gedragscode-omgangsvormen.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/gedragscodes/gedragscode-internationale-student-in-het-nederlandse-hoger-onderwijs.html
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/privacyverklaring-student
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/privacyverklaring-studiekiezers
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/privacyverklaring-alumni
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/gedragscodes/studeren-met-een-functiebeperking.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/gedragscodes/gedragscode-ict-en-onderwijs.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/gedragscodes/informatievoorzieningen.html
http://www.onderwijs.leidenuniv.nl/onderwijsbeleid/leids-register.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/rechtsbescherming/commissie-overlap-overlapafspraken-2012.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/gedragscodes/regeling-gebruik-universitaire-gebouwen.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/gedragscodes/regeling-wetenschappelijke-integriteit.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/gedragscodes/plagiaat.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/gedragscodes/gedragscode-voertaal.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-onderzoek/regeling-uitstel-afstuderen-universiteit-leiden.html
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2. Toegang en toelating 

2.1 Toegang tot de propedeutische fase  

2.1.1 Vooropleidingseisen propedeutische fase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Deficiënties 

2.1.3 Toelatingsexamen 

 

 

https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding/bachelors


2.1.4 Aangepaste procedure: selectie en plaatsing en (verplichte) matching 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 Bindend studieadvies 

2.2 Toegang tot de postpropedeutisch fase  

2.2.1 Instromen in tweede jaar van de bacheloropleiding 

https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding/bachelors/toelatingseisen#colloquium-doctum
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding/bachelors/toelatingseisen#selectieprocedure-voor-bacheloropleidingen-met-selectie-en-plaatsing
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studie/studievoortgang/bindend-studieadvies/geesteswetenschappen/african-studies-ma?_ga=2.172826467.1792493912.1526464428-1357990849.1503487861&cd=african-studies-ma&cf=geesteswetenschappen
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studie/studievoortgang/bindend-studieadvies/geesteswetenschappen/african-studies-ma?_ga=2.172826467.1792493912.1526464428-1357990849.1503487861&cd=african-studies-ma&cf=geesteswetenschappen


2.2.2 Toelating tot de minoren 

2.2.3 Toelating tot de masteropleiding  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.2.4 Iudicium Abeundi  

http://www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-onderzoek/onderwijs-en-examenregeling.html
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/overig-onderwijs/minoren
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/overig-onderwijs/minoren/aanmelden
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/overig-onderwijs/minoren/aanmelden
https://www.universiteitleiden.nl/iclon/lo/informatie-over-de-opleiding
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen?pageNumber=1&type=master
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen?pageNumber=1&type=master
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/iudicium-abeundi




3. Inschrijving 

3.1 Inschrijving 

3.1.1 Inschrijvingsprocedure 

3.1.2 Voorwaarden voor inschrijving 

3.1.3 Vormen van inschrijving 

 

 

 

 

 

3.1.4 Rechten op grond van inschrijving 

http://aanstaande-studenten.leidenuniv.nl/actueel/nieuwe-inschrijfregels.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-onderzoek/onderwijs-en-examenregeling.html
http://media.leidenuniv.nl/legacy/regeling-inschrijving-etc.2015-2016.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/regeling-inschrijving-etc.2015-2016.pdf


3.1.5 In- en uitschrijving tijdens het studiejaar 

3.2 Collegegeld en examengeld  

3.2.1 Betalingen; tarieven 

3.2.2 Vermindering en vrijstelling collegegeld 

http://www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-onderzoek/onderwijs-en-examenregeling.html
http://media.leidenuniv.nl/legacy/regeling-inschrijving-etc.2015-2016.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/regeling-inschrijving-etc.2015-2016.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/regeling-inschrijving-etc.2015-2016.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/regeling-inschrijving-etc.2015-2016.pdf
https://www.student.universiteitleiden.nl/administratie/geldzaken/collegegeld/hoogte-van-het-collegegeld/universiteit-leiden/gast?cf=universiteit-leiden&cd=gast


3.2.3 Terugbetaling bij beëindiging inschrijving  

3.2.4 Schadevergoeding 

3.2.5 Rechtsbescherming  



4. Onderwijs 

4.1 Kwaliteit van het onderwijs 

4.2 Inrichting opleidingen 

4.3 Studeerbaarheid van het programma 

4.4 Betaalbaar onderwijs 

4.5 Studiebegeleiding  

4.6 Gedragscode Voertaal 

4.7 Opleidingscommissie 

http://www.onderwijs.leidenuniv.nl/onderwijsbeleid/leids-register.html
http://www.onderwijs.leidenuniv.nl/onderwijsbeleid/leids-register.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-onderzoek/onderwijs-en-examenregeling.html
http://media.leidenuniv.nl/legacy/lro2015-16tabel.pdf
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijsonderzoek/onderwijs-en-examenregeling.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijsonderzoek/onderwijs-en-examenregeling.html
file:///C:/Users/HartJt/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JWGTHRSQ/OER
http://studenten.leidenuniv.nl/ondersteuning/begeleiding
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-onderzoek/onderwijs-en-examenregeling.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-onderzoek/onderwijs-en-examenregeling.html
https://studiegids.leidenuniv.nl/


4.8 Wetenschappelijke integriteit, tentamenfraude en plagiaat 

4.9 Regeling studeren in het buitenland  

5. Leids studiesysteem met bindend studieadvies 

5.1 Leids studiesysteem 

5.1.1 Studiebegeleidingsplan 

http://reglementen.leidenuniv.nl/bestuur-beheer/bestuur-en-beheer-faculteiten/
http://vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Code_wetenschapsbeoefening_2004_(2012).pdf
http://vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Code_wetenschapsbeoefening_2004_(2012).pdf
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-onderzoek/regeling-wetenschappelijke-integriteit.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-onderzoek/regeling-studeren-in-het-buitenland.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-onderzoek/regeling-studeren-in-het-buitenland.html
http://www.studereninleiden.nl/universiteit/leids-studiesysteem/
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-onderzoek/regeling-bindend-studieadvies.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-onderzoek/onderwijs-en-examenregeling.html
http://studenten.leidenuniv.nl/rechtspositie-en-regelingen/regelingen/studievaardigheden-verbeteren.html


5.2 Bindend studieadvies 

5.3 Persoonlijke omstandigheden 

5.4 Hardheidsclausule 

http://www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-onderzoek/regeling-bindend-studieadvies.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-onderzoek/regeling-bindend-studieadvies.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-onderzoek/onderwijs-en-examenregeling.html
http://www.studenten.leidenuniv.nl/rechtspositie-en-regelingen/regelingen/bsa.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-onderzoek/regeling-bindend-studieadvies.html


5.5 Dossier 

5.6 Rechtsbescherming 

http://reglementen.leidenuniv.nl/rechtsbescherming/cbe.html


6. Volgen studievoortgang internationale studenten 

6.1 Persoonlijke omstandigheden 

6.2 Hardheidsclausule 

https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/gedragscode-internationale-student-in-het-hoger-onderwijs
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/gedragscode-internationale-student-in-het-hoger-onderwijs
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/ul2student/reglementen/gedragscode-nl1.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/reporting-registering-study-delay.pdf


7. Tentamens en examens 

7.1 Beoordeling en inzage tentamens 

7.2 Fraude  

7.3 Examens 

7.4 Regeling uitstel afstuderen 

7.5 Dossierdiploma  

7.6 Onderwijs- en Examenregeling 

http://www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-onderzoek/onderwijs-en-examenregeling.html
https://studiegids.leidenuniv.nl/
http://media.leidenuniv.nl/legacy/regeling-inschrijving-etc.2015-2016.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/regeling-inschrijving-etc.2015-2016.pdf
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-onderzoek/regeling-uitstel-afstuderen-universiteit-leiden.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-onderzoek/regeling-uitstel-afstuderen-universiteit-leiden.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://studiegids.leidenuniv.nl/


8. Financiële ondersteuning 

8.1 Regeling financiële ondersteuning 

8.2 Ondersteuning bij financiële nood 

8.3 Algemeen studentenfonds 

8.4 Lustrabeurs 

https://www.student.universiteitleiden.nl/administratie/geldzaken/beurzen-en-fondsen/financiele-regeling-ondersteuning-studenten-fos/universiteit-leiden/gast?cf=universiteit-leiden&cd=gast
http://www.studenten.leidenuniv.nl/buitenland/beurzen-fondsen/beurzen/lustra.html
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/begeleiding-en-advies/begeleiders-en-adviseurs/buitenlandcoordinatoren/universiteit-leiden/gast?cf=universiteit-leiden&cd=gast


9. Bestuur en medezeggenschap 

9.1 Centraal bestuur 

9.2 Medezeggenschap  

9.2.1 Passief kiesrecht 

9.2.2 Actief kiesrecht 

http://organisatie.leidenuniv.nl/organisatiestructuur/bestuur-organisatie.html
http://organisatie.leidenuniv.nl/bestuur/cvb.html
http://organisatie.leidenuniv.nl/bestuur/raad-van-toezicht.html
http://organisatie.leidenuniv.nl/medezeggenschap/universiteitsraad/index.jsp
http://reglementen.leidenuniv.nl/bestuur-beheer/bestuur-en-beheer/beheersreglement/bestuurs-en-beheersreglement.html
http://reglementen.leidenuniv.nl/bestuur-beheer/medezeggenschap/reglement-voor-de-universiteitsraad.html
http://reglementen.leidenuniv.nl/bestuur-beheer/bestuur-en-beheer-faculteiten/
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/bestuur-beheer/bestuur-en-beheer-faculteiten/faculteit-der-geneeskunde.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/bestuur-beheer/medezeggenschap/reglement-studentenraad-lumc.html
http://reglementen.leidenuniv.nl/bestuur-beheer/bestuur-en-beheer-faculteiten/
http://www.organisatie.leidenuniv.nl/soz/afdelingen/mare.html
http://www.organisatie.leidenuniv.nl/soz/afdelingen/mare.html
https://www.mareonline.nl/
http://www.stemmen.leidenuniv.nl/


9.2.3 Rechtsbescherming 

 

http://reglementen.leidenuniv.nl/bestuur-beheer/verkiezingen/
http://reglementen.leidenuniv.nl/rechtsbescherming/reglement-van-orde-commissie-voor-de-beroep-en-bezwaarschriften.html
http://www.organisatie.leidenuniv.nl/medezeggenschap/universitaire-verkiezingen/over-verkiezingen/stembureaus.html


 

10. Universitaire voorzieningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studentendecanen.leidenuniv.nl/
http://www.fenestra.leidenuniv.nl/
http://www.studenten.leidenuniv.nl/ondersteuning/studeren-topsport/studeren-en-topsport.html
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/begeleiding-en-advies/begeleiders-en-adviseurs/ombudsfunctionaris
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/begeleiding-en-advies/begeleiders-en-adviseurs/ombudsfunctionaris
http://www.studentenpsychologen.leidenuniv.nl/
http://www.loopbaanservice.leidenuniv.nl/
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/begeleiding-en-advies/begeleiders-en-adviseurs/student-support-services
http://www.plexus.leidenuniv.nl/
http://www.ub.leidenuniv.nl/
http://www.hum.leidenuniv.nl/talencentrum
https://www.student.universiteitleiden.nl/studentenleven/ontspanning/cultuur/studium-generale
http://www.mareonline.nl/
https://www.uscleiden.nl/
http://www.vgm.leidenuniv.nl/
https://www.student.universiteitleiden.nl/studentenleven/ontspanning/cultuur/lak
https://www.student.universiteitleiden.nl/studentenleven/ontspanning/cultuur/lak
http://universiteitswinkel.plexus.leidenuniv.nl/
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studie/studiefaciliteiten/studieplekken/universiteit-leiden/gast?cf=universiteit-leiden&cd=gast


11. Rechtsbescherming 

       11.0 Digitaal klachtenloket 

11.1 Beroep instellen 

11.1.1 Administratief beroep College van beroep voor de examens (CBE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studenten.leidenuniv.nl/rechtspositie-en-regelingen/bezwaar-beroep-klachten/
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/begeleiding-en-advies/klachten/klachten/universiteit-leiden/gast?cf=sociale-wetenschappen&cd=psychologie-bsc
http://www.studenten.leidenuniv.nl/rechtspositie-en-regelingen/bezwaar-beroep-klachten/cbe.html
http://reglementen.leidenuniv.nl/rechtsbescherming/reglement-van-orde-college-van-beroep-voor-de-examens.html
http://reglementen.leidenuniv.nl/rechtsbescherming/reglement-van-orde-college-van-beroep-voor-de-examens.html


 

 

 

11.1.2 Administratief beroep College van Bestuur 

11.2 Bezwaar maken  

11.2.1 Commissie voor Beroep en Bezwaar (CBB) 

https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/reglement-van-orde-college-van-beroep-voor-de-examens?_ga=2.205792147.1647867044.1558336152-1708467392.1551768683
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/reglement-van-orde-college-van-beroep-voor-de-examens?_ga=2.205792147.1647867044.1558336152-1708467392.1551768683
http://reglementen.leidenuniv.nl/rechtsbescherming/reglement-van-orde-college-van-beroep-voor-de-examens.html
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/universitaire-commissies/college-van-beroep-voor-de-examens
http://www.cbho.nl/


11.3 College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) 

 

 

 

 

 

 

 

11.4 Klachten 

11.4.1 Website Klachten  

11.4.2 Ombudsfunctionaris 

http://www.reglementen.leidenuniv.nl/rechtsbescherming/reglement-van-orde-commissie-voor-de-beroep-en-bezwaarschriften.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/rechtsbescherming/reglement-van-orde-commissie-voor-de-beroep-en-bezwaarschriften.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/rechtsbescherming/reglement-van-orde-commissie-voor-de-beroep-en-bezwaarschriften.html
http://www.cbho.nl/
http://www.cbho.nl/contact
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/begeleiding-en-advies/klachten/klachten/universiteit-leiden/gast?cf=universiteit-leiden&cd=gast
http://www.studentendecanen.leidenuniv.nl/
http://www.ombudsfunctionaris.leidenuniv.nl/


11.4.3 Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag 

11.4.4 Vertrouwenspersoon Klokkenluiders 

11.4.5 Klachtencoördinator  

11.5 Gedragscodes 

11.6 Privacy van de studenten 

11.7 Functionaris gegevensbescherming  

11.8 Autoriteit Persoonsgegevens  

http://www.reglementen.leidenuniv.nl/rechtsbescherming/klachtenregeling-ongewenst-gedrag.html
http://www.reglementen.leidenuniv.nl/rechtsbescherming/klachtenregeling-ongewenst-gedrag.html
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/universitaire-commissies/commissie-klokkenluiders
http://reglementen.leidenuniv.nl/rechtsbescherming/regeling-overige-klachten.html
http://reglementen.leidenuniv.nl/gedragscodes/gedragscode-omgangsvormen.html
http://reglementen.leidenuniv.nl/gedragscodes/gedragscode-internationale-student-in-het-nederlandse-hoger-onderwijs.html
http://www.cbpweb.nl/


11.9 Meldplicht datalekken 

11.10 Vragen en klachten 

https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/privacyverklaring-student
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/begeleiding-en-advies/klachten/klachten/universiteit-leiden/gast?cf=universiteit-leiden&cd=gast

