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 AANMELDING VOOR DE DIPLOMA-UITREIKING VAN DE  

MASTER DIERGENEESKUNDE 

inleveren uiterlijk 8 weken vóór de diploma-uitreiking bij OSZ 

 

 
Naam  ..………………………………………………………………………………………………………… 

 

Voornamen (voluit)……………………………………………………………………………………..         

 

Geboren dd.  ……………………………………… te ……………………………………………………… 

 

Adres ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Plaats  ……………………Postcode………………… Tel.nr. ……………………………………………. 

 

 

Wenst deel te nemen aan de diploma-uitreiking op: ……………….………………….……………… 

 

Studentnummer: …………………………… 

 

Afstudeerrichting en Track: ............................................................................................................... 

 

Geef aan in welke maand* je Track portfolio (ePASS) gereed is om te worden beoordeeld:  

 

……………………………………………. 

 
* Hiermee wordt bedoeld dat je portfolio op de eerste dag van de genoemde maand compleet is! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrecht, datum…………………….……… Handtekening…….………………………. 

 

 

 

IN TE VULLEN DOOR MEDEWERKER OSZ: 
 

Stukken die overlegd moeten worden: 

. kopie van identiteitsbewijs (paspoort)       ja/nee 

 

. afstudeerverklaring ja/nee      

 

. afstudeerverklaring afgehaald/opgestuurd dd………………. 

  

☐Ik geef hierbij toestemming om mijn persoonsgegevens  

aan de studieverenigingen te geven i.v.m. de afstudeerceremonie. 

☐ Ik neem deel aan het afleggen van de Veterinaire Eed aan het eind 

van de diploma-uitreiking.  

☐ Ik heb de toelichting bij dit formulier gelezen, en ga hiermee akkoord. 
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TOELICHTING BIJ DE AANMELDING VOOR DE DIPLOMA-UITREIKING 

VAN DE MASTER DIERGENEESKUNDE 
 

 

Studenten dienen zich voor een diploma-uitreiking aan te melden. Deze aanmelding moet 

uiterlijk geschieden 8 weken voor de datum waarop de diploma-uitreiking plaatsvindt. De 

laatste onderwijsverplichtingen moeten uiterlijk 2 weken voor de diploma-uitreiking met een 

voldoende resultaat zijn afgerond.  

Controleer in Osiris of je persoonsgegevens juist zijn! Op het diploma worden deze gegevens 

namelijk gebruikt (naam, voornamen, geboortedatum en geboorteplaats). 

 

Het tijdpad voor de portfolio beoordeling en de diploma uitreiking: 

Zodra je portfolio gereed is, moeten er leden van de beoordelingscommissie worden 

aangewezen die jouw portfolio (ePASS) gaan beoordelen. Deze commissieleden hebben tijd 

nodig om het portfolio te kunnen beoordelen. Daarna moeten de twee onafhankelijke 

beoordelingen worden vergeleken en tot één eindoordeel worden gevormd. In enkele 

situaties is een derde beoordelaar noodzakelijk. Het eindoordeel is pas definitief na 

goedkeuring van de voorzitter van de beoordelingscommissie. Nadat alle beoordelingen van 

de Master (inclusief de ePASS beoordeling) bekend zijn kan de examencommissie beslissen 

of je mag afstuderen. Vervolgens moeten het diploma en het IDS nog worden gemaakt.  

Dit totale proces kost tijd. Vandaar dat aanmelden voor een diploma uitreiking 8 weken 

tevoren moet gebeuren en je portfolio ook ruim voor de datum van de uitreiking compleet 

moet zijn. Compleet betekent dat alle documenten gevalideerd moeten zijn.  

 

Controle 

De afdeling Onderwijs- en Studentenzaken zal in opdracht van de examencommissie 

controleren of aan alle verplichtingen van het Masterexamen is voldaan, en of alle 

onderdelen met een voldoende resultaat zijn afgelegd. Controle op de betaling van 

collegegeld is gekoppeld aan de vraag of het diploma uitgereikt mag worden. Universitair is 

bepaald dat bij betalingsachterstand geen diploma mag worden uitgereikt. 

 

Diploma-uitreikingen 

Maandelijks (uitgezonderd de maand augustus) is er een diploma-uitreiking voor de 

geslaagde kandidaten voor het Masterexamen.  Een student is verplicht om bij de diploma-

uitreiking aanwezig te zijn en het diploma onder toeziend oog van de examencommissie te 

ondertekenen. Aan het eind van de ceremonie worden kandidaten gevraagd om de 

Veterinaire Eed af te leggen. Zie de studentensite voor de inhoud van de Eed.  

 

Tot slot 

Vergeet niet om je tijdig uit te schrijven als student bij de Universiteit Utrecht. Zie hiervoor de 

informatie over uitschrijven op: www.students.uu.nl -> praktische zaken -> afstuderen 

 

 

 

 

 

 

http://www.students.uu.nl/

