Aanvraag uitstellen eerste tentamenkans 2017-2018
Gebruik dit formulier wanneer u de eerste tentamenkans voor een cursus
met een vast startmoment wenst uit te stellen.
Raadpleeg voor u dit formulier invult eerst de toelichting. De tussen
haakjes geplaatste cijfers verwijzen naar de toelichting.
Vul per cursus een afzonderlijk formulier in.
Scan en mail het ingevulde en ondertekende formulier naar info@ou.nl.
Dit formulier kan gebruikt worden tot en met 31 augustus 2018.
Het uitstellen van de eerste tentamenkans van een cursus met een vast
startmoment is kosteloos. Zie voor meer informatie www.ou.nl/tentamen.

Blokletters

Zie toelichting

Persoonlijke gegevens
1. Studentnummer OU
2. Achternaam
3. Geboortenaam
4. Voornaam (voluit)

5. Overige voorletters

6. Straat en huisnummer
7. Postcode en woonplaats

8. Land

9. Telefoon werk

10. Privé

11. E-mailadres
13. Geboorteplaats

12. Geboortedatum (dd-mm-jj)
Gegevens verzoek
14. Cursuscode
15. Cursusnaam
16. De aanvraag heeft betrekking op alle
tentamenonderdelen van de cursus

ja
nee, alleen op het tentamenonderdeel/de tentamenonderdelen

17. Startdatum inschrijving (dd-mm-jj)
18. Datum eerste tentamenmogelijkheid
19. Reden verzoek

studietempo
overig, namelijk

Ondertekening
20. Plaats

21. Datum

22. Handtekening

Open Universiteit

F17003/2

www.ou.nl

Toelichting
Algemene toelichting
Bij cursussen met een vast startmoment van zowel de bachelor- als de masteropleiding
is het verplicht om de eerste tentamenkans te benutten aan het einde van het kwartiel
waarin de begeleiding afloopt, of indien de cursus in twee kwartielen is geprogrammeerd aan
het einde van het kwartiel waarin het betreffende tentamenonderdeel wordt afgenomen.
Dit formulier is bestemd voor studenten die deze eerste tentamenkans niet (goed) kunnen
benutten omdat ze in een lager tempo willen studeren dan waarin de cursus geprogrammeerd is.
Zij kunnen een verzoek indienen om de eerste tentamenkans uit te stellen. Dit kan uitsluitend
indien de student zich nog niet heeft aangemeld voor het tentamen.
Voor een CBI-tentamen dient het verzoek uiterlijk de vrijdag van week 9 – vóór middernacht – van
het kwartiel waarin de begeleiding afloopt, of indien de cursus in twee kwartielen is geprogrammeerd van het kwartiel waarin het betreffende tentamenonderdeel wordt afgenomen, ingediend
te zijn. U kunt vervolgens naar eigen inzicht binnen de inschrijftermijn van de cursus de eerste
tentamenkans inplannen.
Bij een tentamen anders dan CBI dient het verzoek tot uitstel van de eerste tentamenkans
uiterlijk de vrijdag van week 6 – vóór middernacht – van het kwartiel waarin de begeleiding
afloopt, of indien de cursus in twee kwartielen is geprogrammeerd van het kwartiel waarin het
betreffende tentamenonderdeel wordt afgenomen, ingediend te zijn.
U dient vervolgens eerst deel te nemen aan de eerste herkansing respectievelijk de tweede
herkansing. Pas daarna, bij het niet succesvol afronden van de cursus, kunt u gebruik maken
van een derde tentamenmogelijkheid.

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.
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. Cursuscode
De code van de cursus vindt u op uw bewijs van inschrijving
15. Cursusnaam
De naam van de cursus vindt u op uw bewijs van inschrijving.
16. Tentamenonderdeel
Maak een keuze uit de geboden mogelijkheden. Indien u uitstel aanvraagt voor alle bij de cursus
behorende tentamenonderdelen, kies dan 'ja'. Indien u uitstel aanvraagt voor één of enkele
tentamenonderdelen, kies dan 'nee' en vermeld duidelijk de tentamenonderdelen waarop uw
aanvraag betrekking heeft.
19. Reden verzoek
Maak een keuze uit de geboden mogelijkheden. Indien u kiest voor de mogelijkheid ‘overig’
vermeld dan kort in het tekstveld de reden van uw verzoek.
22. Ondertekening
Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de voorwaarden voor het uitstellen
van de eerste tentamenkans.

