
Aan deze tekst kan men geen rechten ontlenen.

VERZOEKSCHRIFT
Je bent voltijd, deeltijd of duale student bij Avans Hogeschool 
en overweegt om een verzoekschrift aan de examencommissie 
van je opleiding te sturen.

VERZOEKSCHRIFT AAN DE EXAMENCOMMISSIE
Er zijn persoonlijke omstandigheden waardoor je niet aan je 
studieverplichtingen kunt voldoen. Daarom wil je afwijken van 
bestaande regelingen. En schrijf je een verzoekschrift aan de 
examencommissie. In dit geval wordt de studentendecaan om 
advies gevraagd. Daarom moet je persoonlijke omstandigheden 
altijd vooraf melden bij de studentendecaan.

BELANGRIJK
•  Overschrijd de termijnen niet. Je kunt de termijnen vinden in 

de OER van je opleiding
•  De wijze van indienen van een verzoekschrift is per academie 

anders. Sommige academies willen verzoeken op papier of via 
email. Andere academies kennen een eigen online procedure 
via bijvoorbeeld Blackboard. Informeer bij je studentendecaan 
hoe het bij jouw opleiding is geregeld.

ROL VAN DE STUDENTENDECAAN
Jouw studentendecaan adviseert je over de stappen die 
genomen moeten worden en helpt je bij het opstellen van het 
verzoekschrift. Bovendien kan hij een ondersteunende melding 
sturen naar de examencommissie als dat nodig is.

INFORMATIE
Voor meer informatie of advies, neem je dan contact op 
met een van de studentendecanen. Informeer naar hun 
bereikbaarheid bij een van de Studenten Informatie Balies.
Breda, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg: 088 – 525 75 50. 
Of loop even binnen bij de balie op jouw locatie.

STUDENTWIJZER
Informatiefolder studentendecanaat



Aan deze tekst kan men geen rechten ontlenen.

OPZET VOOR EEN VERZOEKSCHRIFT

Jouw naam:  .....................................................................................................................................................

Adres: ...............................................................................................................................................................

Woonplaats: .....................................................................................................................................................

Studentnummer: ...............................................................................................................................................

Academie: ........................................................................................................................................................

Opleiding:  ........................................................................................................................................................

Studiefase  0 propedeuse  0 hoofdfase

Naam examencommissie:  .................................................................................................................................

Naam opleiding: ...............................................................................................................................................

\Plaats opleiding: ...............................................................................................................................................

Onderwerp: ......................................................................................................................................................

Verzoek ............................................................................................................................................................

INHOUD VERZOEKSCHRIFT
• De bestaande regelingen waar je van wil afwijken.
• De omstandigheden die er spelen in algemene termen, niet in details.
• Datum waarop de omstandigheden gingen spelen.
• De invloed van de omstandigheden op je studie.
• Personen bij wie je de omstandigheden hebt gemeld.
• Reden voor het verzoek.
• De door jou gewenste oplossing.
• Motiveer waarom je denkt recht te hebben op je verzoek.

SLOT VERZOEKSCHRIFT
• Eventueel de opmerking dat de studentendecaan benaderd mag worden voor informatie
• Bijlage(n)/bewijsstukken (opnemen in brief als je die meestuurt).
• Handtekening.

STUDENTWIJZER
Informatiefolder studentendecanaat
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