Aanvraag verlenging inschrijfduur afstudeeropdracht
(scriptie)/stage bachelor 2019-2020
Gebruik dit formulier wanneer u een verlenging van de inschrijfduur voor een
afstudeeropdracht (scriptie) of een stage wenst. Geldig voor aanvragen tussen
1 september 2019 en 31 augustus 2020.
Raadpleeg eerst de toelichting voor u dit formulier invult. De tussen
haakjes geplaatste cijfers verwijzen naar de toelichting.
Vul per verlenging per afstudeeropdracht (scriptie) of stage 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.

Zie toelichting
Persoonlijke gegevens
Studentnummer OU (1)
Achternaam
Geboortenaam (2)
Voornaam (voluit)

Overige voorletters

Straat en huisnummer (3)
Postcode en woonplaats

Land

Telefoon werk (4)

Privé

E-mailadres
Geboortedatum (dd-mm-jj)

Geboorteplaats

Gegevens verzoek
afstudeeropdracht (scriptie)
Ik verzoek om een verlenging
van de inschrijfduur van (5) Deze verlenging is kosteloos.

stage

Naam afstudeeropdracht
(scriptie)/stage (6)
Cursuscode afstudeeropdracht
(scriptie)/stage (7)
Kosten en ondertekening
Kosten (8) De verlenging van de inschrijfduur voor het academisch jaar 2019-2020 is kosteloos.

Plaats

Datum

Handtekening

Open Universiteit

F19004_1

www.ou.nl

Toelichting
Algemene toelichting
Dit formulier is bestemd voor studenten die met hun afstudeeropdracht (scriptie)/stage van de
bachelor bezig zijn en er niet in slagen deze binnen 12 maanden af te ronden.
Studenten van de bacheloropleiding kunnen op verzoek de inschrijfduur, aansluitend aan de
einddatum van de reguliere inschrijving, eenmalig kosteloos met 8 maanden verlengen,
waardoor de inschrijfduur voor dit onderwijsonderdeel 20 maanden bedraagt.
Toelichting bij de vragen
1. Studentnummer
Het studentnummer is u toegekend bij de eerste inschrijving aan de Open Universiteit.
Het is vermeld op uw bewijs van inschrijving.
2. 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.
3. Adresgegevens
Hier dient u uw woonadres (volgens de Basisregistratie Personen) in te vullen.
4. Bereikbaarheid
Bereikbaarheid per telefoon of e-mail is van belang in verband met advisering.
5. Verlenging inschrijfduur
Conform de inschrijfvoorwaarden krijgen studenten die met hun afstudeeropdracht (scriptie)
dan wel stage bezig zijn en er niet in slagen deze binnen 12 maanden af te ronden, op verzoek
eenmalig kosteloos een verlenging inschrijfduur van 8 maanden, aansluitend aan de einddatum
van de reguliere inschrijving.
6. Naam afstudeeropdracht (scriptie)/stage
De naam van de scriptie/stage vindt u op uw bewijs van inschrijving.
7. Cursuscode afstudeeropdracht (scriptie)/stage
De cursuscode van de scriptie/stage vindt u op uw bewijs van inschrijving.
8. Kosten en ondertekening
Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met een kosteloze verlenging van de
inschrijfduur. Gedurende de verlengingsperiode van 8 maanden wordt u éénmaal de kans
geboden om alle openstaande tentamenverplichtingen af te leggen en krijgt u toegang tot
de digitale bronnen.

