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AANVRAAGFORMULIER 
ERKENNEN CIJFERS BEHAALD IN HET BUITENLAND 
(na terugkomst) 
 

Gegevens student  
Naam:  
Studentnummer:  
Emailadres:  
Telefoonnummer:  
Inleverdatum:  

 
Vraagt erkenning en verwerking van cijfers behaald bij onderstaande cursussen: 

Titel cursus cursuscode ECTS Cijfer* 
(origineel) 

Cijfer** 
(omgerekend) 

     
     

     

     

     

     

* Geef met een sterretje aan als het tentamen met meerkeuzevragen betreft. 
** In te vullen door de examencommissie (na eventuele omrekening) 
 

De cursussen werden gevolgd op: 
Universiteit  
Faculteit:  
Opleiding:  
Adres:  
Plaats, Land:  

 
Checklist bijlagen:  
  Bijlage: originele cijferlijst incl. handtekening en stempel 
  Bijlage: duiding cijfersysteem / grade system 
  Bijlage: (indien van toepassing) goedgekeurde aanvraag minor buitenland & stagevervanging  
 
Behaalde studiepunten moeten worden opgenomen als: 
 invulling van de minorruimte in het bachelor examenprogramma 
 invulling van de minorruimte en als stagevervanging in het bachelor examenprogramma  

(moet vooraf goedgekeurd zijn) 
 (indien van toepassing) extracurriculaire cursussen:  

 
 

 
Datum: Handtekening aanvrager: 
 
 
 

 
 
 

  
In te vullen door examencommissie Sociologie 
Datum: Akkoord examencommissie Sociologie: 
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SAVE A TREE – print deze pagina niet onnodig – deze informatie vind je ook op het intranet 

 

Wanneer gebruik je dit formulier? 
 
Aanvraag erkennen cijfers behaald in buitenland 
Als je voorafgaand aan je studie in het buitenland toestemming hebt gevraagd en gekregen hebt, dien je na terugkomst de 
examencommissie Sociologie te vragen de cijfers te laten erkennen en zo nodig om te rekenen.  
 
Geef op het formulier aan: 
- De titel van de cursus, de cursuscode en het aantal ec’s. 
- De gegevens van de betreffende universiteit. 
Voeg als bijlagen (1)  de originele cijferlijst (incl. handtekening en stempel), (2) duiding cijfersysteem en eventueel (3) 
goedkeuring minor buitenland & stagevervanging toe. 
 
Formulieren die niet volledig zijn, dus niet bovengenoemde informatie bevatten, worden niet in behandeling genomen. Het is aan 
te raden om tijdig een verzoek (voordat de cursussen beginnen) in te dienen, zodat je zekerheid hebt vóór aanvang van de 
cursussen. 
 
Deze informatie vind je ook op het intranet: vrij keuze ruimte/minor   eigen minorinvulling. 
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