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Algemeen  

 

Wettelijk is vastgelegd, dat er per studierichting studentendossiers moeten worden 
bijgehouden en bewaard. De onderwijsadministratie legt de dossiers aan volgens 
onderstaande procedure. 
De verantwoordelijkheid voor het beheer (de uitvoering) van de studentendossiers ligt bij de 
onderwijsadministratie, de verantwoordelijkheid voor de correcte inhoud ligt bij de 
studiecoördinator. 
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Studenten dossier 
Stappen 
 

1 Opstellen inschrijfformulier op voor nieuwe studenten Stuco 

2 Na introductie bijeenkomst worden de ingevulde formulieren overhandigd aan de 
Onderwijsadministratie 

Stuco 

3 Op basis van de inschrijfformulieren wordt een dossier aangelegd voor alle nieuwe 
studenten. Op elk dossier staan duidelijk vermeld: naam, studentnummer en evt. 
opleiding. 

OA 

4 Bijhouden studentendossier OA 

5 Archiveren dossier na diplomering  OA 

 

Aandachtspunten 
 
Stap 1 

 Studiecoordinator stelt in overleg met de onderwijsadministratie het formulier op. 
Formulier bevat in ieder geval naam, adres en woonplaats (NAW gegevens). Er kan 
gebruik gemaakt worden van het standaard formulier op de website: 
http://media.leidenuniv.nl/legacy/inschrijvingsformulier-eerstejaars-v1-0-
geesteswetenschappen.pdf. Indien met gebruik maakt van een formulier waar ook 
privacy gevoelige informatie op staat dient men na te gaan of het studentendossier ook 
voor docenten toegankelijk is. 

 Er kan ook gebruikt gemaakt worden van de statuskaart uit uSis: 
Rapportagehulpmiddelen > XML-publicaties > Queryrapport weergeven > rapportnaam 
= LEI8581 Statuskaart Student  

 Let op een nieuwe opleiding voor de student betekent een nieuw dossier. 
Stap 2 

 Indien er geen introductiebijeenkomst is, blijft de studiecoördinator ervoor 
verantwoordelijk dat de formulieren worden ingeleverd bij de onderwijsadministratie. 

Stap 4 

 In het dossier worden minimaal de volgende documenten bewaard: 
 

- Inschrijfformulier opleiding 
- Kopie van alle BSA-brieven 
- Kopieën van verzoeken aan de examencommissie, met de uiteindelijke uitspraak van 

de examencommissie. Dit kunnen ook verzoeken uit uSis zijn. 
- Brieven en verslagen betreffende bijzondere omstandigheden en studievertraging 
- Kopie van het propedeusediploma met cijferlijst 
- Kopie van het BA-/MA-diploma en cijferlijsten 
- Indien van toepassing MA aanvraag 
- Indien van toepassing Stageplannen, Stageverslagen en Stageovereenkomsten 

 
Stap 5 

 Vijf jaar na vertrek student kan het dossier verplaatst worden naar het centrale depot 
van de universiteit (DIA); na dertig plus 1 jaar wordt het vernietigd. 

http://media.leidenuniv.nl/legacy/inschrijvingsformulier-eerstejaars-v1-0-geesteswetenschappen.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/inschrijvingsformulier-eerstejaars-v1-0-geesteswetenschappen.pdf
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 Voor verplaatsing naar het DIA moeten de dossiers aan een aantal voorwaarden 
voldoen. 

- Dossiers zitten in een archiefdoos 
- Op de archiefdoos staat duidelijk vermeld wat er in de achiefdoos zit. Bv 

Vertrekkers 2006 BA Geschiedenis 
- Inhoud archiefdoos is geordend. Bv op alfabet, studentnummer of 

dossiernummer 
- Een inhoudsopgave geprint in de doos  
- Een inhoudsopgave digitaalbeschikbaar in word met studentnummers 

 

Documenten 

 Studentendossier 


