
 

 

Juridische Zaken 8 november 2012 

 

REGELING UITSTEL AFSTUDEREN UNIVERSITEIT LEIDEN 

Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.11, derde lid 
van de wet juncto artikel 9.2, tweede lid, van de wet alsmede op artikel 9.5 van de 
wet, besluit tot de Regeling uitstel afstuderen Universiteit Leiden, luidende als volgt: 

Artikel 1.  

1. In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. uitreiking: de datum waarop het getuigschrift wordt gesteld; 

b. student: degene die aanspraak heeft op uitreiking van een getuigschrift in de 
 zin van de wet; 

c. de wet: de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.  

 

Artikel 2.  

De student die aanspraak heeft op uitreiking van een getuigschrift kan de 
examencommissie verzoeken daartoe nog niet over te gaan. Een verzoek tot uitstel 
dient via het formulier “verzoek uitstel afstuderen” te worden ingediend. 

 

Artikel 3.  

Het in het vorige lid bedoelde verzoek dient binnen vijf werkdagen nadat de 
student via uSis het bericht “constatering afstuderen” heeft ontvangen, aan de 
examencommissie bekend te worden gemaakt. 

 

Artikel 4.  

Het verzoek bevat de redenen voor het uitstel en een aanduiding op welke datum 
het getuigschrift kan worden gesteld alsmede een verklaring van de periode van 
inschrijving voor de desbetreffende opleiding.  

 

Artikel 5.  

De examencommissie willigt het verzoek in, indien de student niet langer dan de 
studieduur plus één jaar staat ingeschreven voor de opleiding waarvoor het verzoek 
is ingediend. De datum waarop het getuigschrift zal worden uitgereikt kan uiterlijk 
worden gesteld op de genoemde studieduur plus één jaar. De examencommissie 
kan in bijzondere gevallen anders besluiten. 
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Artikel 6. 

Deze regeling treedt in werking per 1 september 2013. 

 

 

Deze regeling is, na advies door de Universiteitsraad op d.d.  december, 
vastgesteld door het College van Bestuur bij besluit van 18 december 2012. 

 

0-0-0 

 

Toelichting 

Artikel 7.11, tweede lid, van de wet bepaalt dat de examencommissie een 
getuigschrift uitreikt zodra het examen met goed gevolg is afgelegd. Het kan echter 
zijn dat de student de uitreiking wil uitstellen, bijvoorbeeld om een extra vak te 
kunnen afronden zodat ook dat op het getuigschrift kan worden vermeld. Het 
derde lid van het genoemde wetsartikel geeft daartoe de mogelijkheid en draagt het 
instellingsbestuur op daaromtrent regels te stellen. 

Artikel 7.11. Getuigschriften en verklaringen 

3. Degene die aanspraak heeft op uitreiking van een getuigschrift, kan overeenkomstig 

door het instellingsbestuur vast te stellen regels de examencommissie verzoeken daartoe 

nog niet over te gaan. 

Opgemerkt wordt dat onder het begrip “uitreiking” voor deze Regeling wordt 
verstaan de datum waarop het getuigschrift wordt gesteld. Dit om verwarring te 
voorkomen met de datum waarop de officiële ceremoniële uitreiking van het 
getuigschrift aan de student zal plaatsvinden. De data voor de ceremoniële 
uitreiking worden door de desbetreffende opleidingen of de examencommissie 
bepaald. De twee momenten hoeven derhalve niet op dezelfde datum te zijn. 

In beginsel wordt aan een verzoek tot uitstel van afstuderen gevolg gegeven indien 
de student niet langer dan de studieduur plus één jaar staat ingeschreven voor de 
desbetreffende opleiding waarvoor het verzoek is ingediend. De examencommissie 
kan daarvan afwijken als zij meent dat zwaarwegende belangen zich daartegen 
verzetten; het ligt in de rede dat daarvan slechts bij hoge uitzondering sprake zal 
zijn.  

Het verzoek kan door de student in ieder geval worden ingediend vanaf het 
moment dat het bericht “constatering afstuderen” is ontvangen dan wel zoveel 
eerder als de student verwacht dat de aanspraak op het getuigschrift zal ontstaan. 

Het afstuderen wordt in de regel niet langer uitgesteld dan de geldende studieduur 
van de desbetreffende opleiding plus één jaar. Voor een bacheloropleiding met een 
studieduur van 180 studiepunten betekent dit dat het getuigschrift bij een nominale 
studieduur uiterlijk aan het einde van het vierde studiejaar van inschrijving voor 
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deze opleiding kan worden uitgereikt. Hoewel die termijn in vrijwel alle gevallen 
naar verwachting voldoende zal zijn om bijvoorbeeld een extra vak af te ronden, 
kan de examencommissie in bijzondere gevallen ook daarvan afwijken. 

0-0-0 


