
Checklist afstuderen 
 
Doctoraal/ master 

1. Neem contact op met de secretaris van de examencommissie om je 
programma te laten controleren. 

2. Indien dit in orde wordt bevonden ontvang je een verklaring van afstuderen.  
3. Overleg met je scriptiebegeleiders over een geschikte datum voor je 

buluitreiking.  
4. Ga met de verklaring van afstuderen en je originele propedeusebul naar de 

pedel om een afspraak te maken.  
In geval van een collectieve afstudeersessie (zie 9) lever je de propedeusebul 
in op het secretariaat. 

5. Geef aan de pedel door welke afstudeerdatum er op je bul moet komen te staan 
(dat is vaak de datum waarop je je laatste onderdeel hebt afgerond; de datum 
van buluitreiking is dus niet per se gelijk aan de afstudeerdatum). 

6. Geef aan het secretariaat GLTC en aan de secretaris van de examencommissie 
door wat de datum van buluitreiking is, en welke afstudeerdatum er op je bul 
moet komen te staan. 

7. In collegejaar 2006-7 (Academiegebouw dicht): maak met het secretariaat en 
de secretaris examencommissie afspraken over een locatie. 

8. Vul een formulier met het verzoek tot beëindiging inschrijving in (te vinden op 
internet of op te halen bij Plexus), en lever dit in bij Plexus. 
Indien je deelneemt aan de collectieve afstudeersessie in september (zie 9), 
hoef je je niet opnieuw in te schrijven voor het volgende collegejaar. 

9. Wanneer je in de zomermaanden klaar bent, en deelneemt aan de collectieve 
afstudeersessie, hoef je alleen punt 1 te volgen. Je propedeusebul lever je in bij 
het secretariaat, waar alle practicalia geregeld worden. 

 
 
Bachelor 

1. Lever een aanvraag bachelorexamen in bij het secretariaat (te vinden op de 
homepage van GLTC). 

2. Overleg met je scriptiebegeleider wanneer je je scriptie moet inleveren zodat 
de voldoendeverklaring en het definitieve cijfer op tijd bij het secretariaat 
bekend zijn (zie de homepage van GLTC voor deadlines). 

3. Indien je verder gaat met de doorstroommaster: neem contact op met de 
studiecoördinator om je MA-programma te bespreken. 
Indien je verder gaat met de MPhil: controleer de deadlines voor het 
solliciteren naar een plek in de MPhil. 

4. Zet je inschrijving van bachelor-student om naar een inschrijving als 
masterstudent. In de zomermaanden kan je dit invullen op het 
inschrijfformulier dat je thuisgestuurd krijgt van de universiteit. Wanneer je 
afstudeert in januari moet je even bij Plexus langsgaan om dit te regelen. 
Wie niet verder gaat met een master na het bachelor-afstuderen vult in de 
zomermaanden niet opnieuw het inschrijfformulier in dat door de universiteit 
opgestuurd wordt. Wie in januari afstudeert en niet verder wil met de master 
kan een formulier met het verzoek tot beëindiging inschrijving invullen (te 
vinden op internet of op te halen bij Plexus), en inleveren bij Plexus. 



5. Lever je propedeusebul in op het secretariaat, zodat alle practicalia voor de 
collectieve afstudeersessie geregeld kunnen worden. 
 


