Getuigschriftaanvraag

Stuur dit formulier op naar Open Universiteit,
Administratie en onderwijslogistiek,
Inschrijving, toelating en diplomering,
Postbus 2960, 6401 DL Heerlen
Lees voordat u begint met het invullen van dit formulier
eerst de toelichting op de volgende pagina!

Blokletters

Zie toelichting

Persoonlijke gegevens
1. Studentnummer OU
2. Geboortenaam

3. Voorvoegsel

4. Voornamen
6. Geboorteplaats

5. Geboortedatum (dd-mm-jj)
7. Geboorteland
8. Geslacht

Man

Vrouw

9. Naam partner
10. Voorvoegsel naam partner
11. Straat
12. Huisnummer

13. Huisletter

15. Postcode

14. Huisnr toevoeging
16. Plaats

17. Land
18. Telefoonnummer overdag
19. E-mailadres
Gegevens aanvraag
20. Welk getuigschrift of diploma
wilt u aanvragen?

Dossierverklaring

Wo bachelor-getuigschrift

Focusdiploma

Wo master-getuigschrift

Propedeutisch getuigschrift
21. Opleiding

Vul hier de opleiding in waarvoor u een getuigschrift of diploma aanvraagt,
inclusief een eventuele afstudeerrichting of -variant

Ondertekening
22. Plaats

23. Datum

24. Handtekening

Open Universiteit
F19017

www.ou.nl

Toelichting getuigschriftaanvraag
Algemene toelichting
De Open Universiteit verstrekt de volgende getuigschriften: een wo-propedeutisch, een wo-bachelor- en
een wo-mastergetuigschrift.
Daarnaast geeft de Open Universiteit dossierverklaringen af.
Criteria voor toekenning van een wo-propedeutisch, wo-bachelor- of een wo-mastergetuigschrift
Bij elke in de Onderwijs- en examenregeling genoemde wo-bacheloropleiding kunt u een zogeheten
wo-propedeutisch en een wo-bachelorexamen afleggen. Bij elke in de Onderwijs- en examenregeling
genoemde wo-masteropleiding kunt u een zogeheten wo-masterexamen afleggen.
Als de Commissie voor de examens constateert dat u aan de voorwaarden tot verkrijging van een
wo-propedeutisch, wo-bachelor- of een wo-mastergetuigschrift heeft voldaan, stelt zij de uitslag vast.
Die voorwaarden staan beschreven in de vigerende Onderwijs- en examenregeling.
Alle onderdelen dienen met goed gevolg te zijn afgelegd; dit kan ook inhouden dat er vrijstellingen zijn
verleend en/of de compensatorische regeling is toegepast.
Vervolgens geeft de commissie het toepasselijke getuigschrift af. Aan een wo-bachelor- en een
wo-mastergetuigschrift wordt een Engelstalig diplomasupplement toegevoegd.
In verreweg de meeste gevallen hoeft u uw getuigschrift niet zelf aan te vragen.
De Commissie voor de examens neemt zelf contact met u op, zodra zij de uitslag heeft vastgesteld.
U ontvangt dan een persoonlijke inlogcode, waarmee u op de website www.ou.nl/uitreiking uw voorkeur
kunt aangeven voor uitreiking (bij afronding van uw bachelor- of masteropleiding) dan wel toezending van
uw getuigschrift. Een getuigschrift van de propedeuse wordt u altijd toegezonden.
Op genoemde site vindt u per faculteit een overzicht van de geplande uitreikingsdata en locaties.
Voor een aantal getuigschriften dient u wel zelf een aanvraag in te dienen. Dit geldt voor de propedeuse van
de bacheloropleiding Bedrijfskunde en voor de vrije wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen,
waaronder ook de Open bachelorprogramma’s.
Uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen nadat alle relevante certificaten en eventuele vrijstellingsbewijzen van de Open Universiteit aan u zijn verstrekt.
Ook in dit geval neemt de Commissie voor de examens contact met u op zodra zij de uitslag heeft
vastgesteld en geldt verder bovenstaande procedure.
Dossierverklaring
Een dossierverklaring bevat een overzicht van alle cursussen die u met succes heeft doorlopen en waarvan
u de certificaten reeds heeft ontvangen. Deze cursussen mogen echter niet voorkomen op een eerder
afgegeven wo-propedeutisch, wo-bachelor- of een wo-mastergetuigschrift.
Een aantal faculteiten biedt korte focusopleidingen aan. Bij afronding hiervan kunt u een focusdiploma
aanvragen. Dit is een variant op een dossierverklaring. Een dossierverklaring moet altijd schriftelijk worden
aangevraagd via het formulier Getuigschriftaanvraag.
Aandachtspunten
Uw getuigschrift wordt slechts eenmaal verstrekt.
Het getuigschrift, de dossierverklaring of het focusdiploma wordt afgegeven op uw wettige naam, dat wil
zeggen de naam die vermeld staat op de in onze administratie aanwezige kopie van uw paspoort.
Toelichting bij de vragen
2. Geboortenaam
Dit is uw eigen naam, zoals vermeld in uw paspoort of op uw identiteitsbewijs.
9. Naam partner
Dit betreft de naam zoals u wenst te worden aangesproken, of te worden aangeschreven.
Dit kan dus de naam van de partner zijn. Met partner wordt bedoeld diegene met wie u
gehuwd bent, dan wel een geregistreerd partnerschap heeft.

