
Aanvraag verlenging inschrijfduur afstudeeropdracht 
(scriptie)/stage Psychologie (uitlopende master)

1. Studentnummer OU

10. Privé

8. Land

2. Achternaam

3. Geboortenaam

4. Voornaam (voluit) 5. Overige voorletters

6. Straat en huisnummer

7. Postcode en woonplaats

12. Geboortedatum (dd-mm-jj) 13. Geboorteplaats

9. Telefoon werk

11. E-mailadres

Gegevens verzoek 

Blokletters Zie toelichting

Persoonlijke gegevens

F1
70

06

Raadpleeg voor u dit formulier invult eerst de toelichting. De tussen 

haakjes geplaatste cijfers verwijzen naar de toelichting. 

Vul per verlenging per afstudeeropdracht (scriptie) of stage Psychologie 

een afzonderlijk formulier in.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar de Open Universiteit, 

afdeling Tentaminering en certificering, Postbus 4444, 6401 CX  Heerlen, 

of scan en mail het ondertekende formulier naar info@ou.nl. 

Gebruik dit formulier wanneer u een verlenging van de inschrijfduur voor een afstudeer- 
opdracht (scriptie) of een stage Psychologie wenst, in de uitlopende master. 

Open Universiteit
www.ou.nl

14. Ik verzoek om een verlenging
van de inschrijfduur van

afstudeeropdracht (scriptie)

           
    

stage Psychologie

           
    

15. Naam afstudeeropdracht (scriptie)/stage

16. Code afstudeeropdracht (scriptie)/stage

Afwijkend factuuradres

Invullen indien het factuuradres afwijkt van het woonadres 

17. Straat en huisnummer

18. Postcode 19. Woonplaats

Kosten en ondertekening

De verlenging van de inschrijfduur voor het academisch jaar 2017-2018 is kosteloos.

21. Plaats

20. Kosten

22. Datum

23. Handtekening



Toelichting bij de vragen

Toelichting

De verlenging heeft een duur van 8 maanden. Binnen deze periode kunt 
u de afstudeeropdracht (scriptie) of stage Psychologie afronden. 

1. Studentnummer
Het studentnummer is u toegekend bij de eerste inschrijving aan de Open Universiteit. 
Het is vermeld op uw bewijs van inschrijving.

3. Geboortenaam
Dit is uw eigen naam. Alleen in te vullen als u de geboortenaam niet als achternaam gebruikt. 
Dit is noodzakelijk in verband met de tenaamstelling van certificaten, getuigschriften en 
dergelijke.

6. Adresgegevens
Hier dient u uw woonadres (volgens de Basisregistratie Personen) in te vullen. 

9. Bereikbaarheid
Bereikbaarheid per telefoon of e-mail is van belang in verband met advisering.

14. Verlenging inschrijfduur
Conform de inschrijfvoorwaarden krijgen studenten die met hun afstudeeropdracht (scriptie) 
dan wel stage Psychologie bezig zijn en er niet in slagen deze binnen 12 maanden af te ronden, 
op verzoek eenmalig gratis een verlenging inschrijfduur van 8 maanden, aansluitend aan de 
einddatum van de reguliere inschrijving. Hierdoor bedraagt de totale inschrijfduur voor een 
scriptie c.q. stage Psychologie 20 maanden.

N.B. 
Bij een bijzondere verplichting dient het werkstuk, de opdracht, de scriptie e.d. uiterlijk op de
einddatum van de achtmaandentermijn in ons bezit te zijn.

15. Naam afstudeeropdracht (scriptie)/stage
De naam van de scriptie/stage vindt u op uw bewijs van inschrijving.

16. Code afstudeeropdracht (scriptie)/stage
De code van de scriptie/stage vindt u op uw bewijs van inschrijving.

20. Kosten en ondertekening
Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met een verlenging van de inschrijfduur. 
Binnen de periode van 8 maanden krijgt u toegang tot de digitale bronnen en kunt u de 
afstudeeropdracht (scriptie) of de stage binnen deze periode afronden.

Algemene toelichting

Dit formulier is bestemd voor studenten die met hun afstudeeropdracht (scriptie) van de 
bachelor- of master-opleiding, met de stage Psychologie dan wel met zgn. lintmodules bezig zijn 
en er niet in slagen deze binnen 12 maanden af te ronden. Zij krijgen op verzoek en met 
goedkeuring van de faculteit aansluitend aan de einddatum van de reguliere inschrijving 
eenmalig kosteloos 8 maanden extra inschrijfduur, waardoor de inschrijfduur voor deze 
onderwijsonderdelen 20 maanden bedraagt.

Studenten die al eerder voor betreffende scriptie of stage Psychologie 8 maanden extra 
inschrijfduur hebben gekregen kunnen geen gebruik meer maken van een extra verlenging.


