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Uitzonderlijke omstandigheden 
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Het kan zijn dat je binnen de scoreperiode (van 01-01-2020 tot en met 12-01-2023 voor school en 

studie; van 01-01-2021 tot en met 01-01-2023 voor activiteiten) in omstandigheden bent gekomen 

die een negatieve invloed hebben gehad op jouw school- en studieresultaten of activiteiten. 

 
Als dit op jou van toepassing is, dan kun je dit in het inschrijfformulier aangeven bij het onderdeel 

uitzonderlijke omstandigheden. We vragen hier voldoende bewijs voor, namelijk een verklaring van 

een persoon die de uitzonderlijke omstandigheid kan bevestigen en de impact van de uitzonderlijke 

omstandigheid heeft kunnen vaststellen. Voorbeelden van zo’n persoon: een mentor van je school 

of studieadviseur van je studie. In de tabel hieronder staan de criteria voor dergelijk bewijs. 

 

Criteria  Bewijs voor uitzonderlijke omstandigheden 

Een verklaring voor uitzonderlijke omstandigheden wordt geschreven door een persoon die 
de uitzonderlijke omstandigheid kan bevestigen en de impact van daarvan op jouw school- en 
studieresultaten of activiteiten heeft kunnen vaststellen.  

Deze brief bevat het volgende: 

1. voor- en achternaam van de kandidaat 
2. uitzonderlijke omstandigheid waarin de kandidaat zich heeft bevonden 
3. periode waarin de uitzonderlijke omstandigheid plaatsvond 
4. impact van de uitzonderlijke omstandigheid op de school- of studieresultaten of activiteiten 
5. voor- en achternaam van degene die de brief heeft geschreven  
6. functie van de briefschrijver 
7. naam van de organisatie waar de briefschrijver werkt 
8. mailadres en telefoonnummer van de briefschrijver 

De brief is ook voorzien van: 

9. handtekening van de briefschrijver 
10. datum van ondertekenen 
11. echtheidskenmerken van de organisatie (logo of stempel) 

 

Instructie voor het inschrijfformulier 

1. Zorg er voor dat het bewijs de juiste naam heeft: 

“studentnummer_achternaam_uitzonderlijke_situatie” 

Bijvoorbeeld: “1234567_deboer_uitzonderlijke_situatie” 

2. Voeg het bewijsmateriaal als bijlage toe aan het inschrijfformulier, controleer dit en 

verstuur dit uiterlijk 31-01-2023 23.59 uur Nederlandse tijd via de daarvoor bestemde link.  

Bewijsmateriaal voor uitzonderlijke omstandigheden dat na 31-01-2023 en/of op een andere 

manier dan via het inschrijfformulier is verstuurd, wordt niet beoordeeld. 

 
Belangrijk:  

 Alle kandidaten hebben de afgelopen jaren hinder ondervonden van de coronapandemie, 

bijvoorbeeld activiteiten die niet gedaan konden worden of werden stopgezet. Het heeft dus 

geen nut om de pandemie op te voeren als uitzonderlijke omstandigheid. 

 Het opsturen van alleen medische gegevens (bijvoorbeeld uit je patiëntendossier) heeft geen 

nut, want hieruit blijkt niet wat de impact op jouw school- en studieresultaten of activiteiten is 

geweest. 


