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Aanvraagformulier extra herkansing 

Vul deel 1 en 2 compleet in en stuur het ingevulde en digitaal ondertekende 
formulier per e-mail naar de secretaris van de sub-Examencommissie van de 
eigen opleiding. 

1. Persoonlijke gegevens
Naam student 
(+ voorletters): 

Student 
nummer: TU Delft e-mail: 

Opleiding: 

Bespreek een voorgenomen verzoek tot herkansing eerst met de studieadviseur 
Een extra herkansing kan worden toegekend, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

• het betreft het laatste openstaande vak;
• de student heeft voldoende serieuze pogingen gedaan om het vak te halen;
• de student studeert nominaal of bijna-nominaal (3e of 4e jaars-student);
• de student zou zonder extra herkansing onnodige studievertraging oplopen.
Bijzondere persoonlijke omstandigheden die bij de studieadviseur bekend zijn worden in de overweging betrokken.

Verzoekt om een extra herkansing voor het vak: 
Vakcode Vaknaam EC Niveau 

Toelichting verzoek 
Ik voldoe aan de voorwaarden:   Ja   Deels 

Verzoek besproken met de studieadviseur   Ja   Nee 
Toelichting door de student: … 

Datum: Handtekening student: 

2. Advies studieadviseur (bij persoonlijke omstandigheden of afgesproken studieplanning)
Advies studieadviseur: … 

Naam: Handtekening 

Datum: 

3. Besluit Examencommissie
  Het verzoek voor een extra herkansing is goedgekeurd   Het verzoek voor een extra herkansing is niet goedgekeurd 

Toelichting op besluit Examencommissie 

Ondertekening besluit examencommissie 
Examencommissie: 

Naam: Handtekening 

Functie: 

Datum: 

Let op: Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen! 

Tegen het in deze brief vervatte besluit kunt u overeenkomstig artikel 7.61 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) binnen 6 weken na toezending hiervan 
beroep indienen. Dit kan per e-mail naar jz@tudelft.nl of per post onder vermelding van “beroep” naar College van Bestuur, t.a.v. LS/Legal Affairs, Postbus 5, 2600 AA Delft.
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