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Instructie serviceaanvraag  
Usis universitair registratiesysteem LUMC 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze instructie legt uit hoe je het universitaire registratiesysteem gebruikt voor de selectie en plaatsing 
voor studiejaar 2019-2020. Je kunt de volgende documenten, verklaringen en verzoeken indienen door 
middel van een serviceaanvraag in het universitair registratiesysteem Usis: 
 
•  5vwo-cijferverklaring + gescand afschrift 5 vwo-overgangsrapport  
          alleen de volgende kandidaten mogen 5 vwo-cijfers inleveren: kandidaten die in mei 2019  
          eindexamen doen in het genoemde profiel of  in 2018 het volledig centraal schriftelijk vwo- 
          eindexamen met goed gevolg hebt afgelegd in het genoemde profiel. In alle andere gevallen  
          formulier ‘geen 5 vwo cijfers aanleveren’ invullen!; 
•  Indien volledig eindexamen in 2018 moet goed gevolg afgelegd: naast 5vwo-cijferverklaring en  
         5vwo overgangsrapport (niet het magister)  ook afschrift van vwo-diploma in Usis uploaden; 
•  Verklaring ‘Géén 5vwo cijfers’; 
•  Verzoek en verklaring bijzondere faciliteiten i.v.m. dyslexie of een andere beperking; 
•  Personal statement (voor ronde 2). 
 
Per e-mail heb je de gebruikersnaam van je account ontvangen. Activeer je account via de link in de 
mail. Mocht je geen e-mail hebben ontvangen neem dan contact op met het loket Selectie en plaatsing 
LUMC: 071-5268700 
 
Het indienen van een serviceaanvraag gaat als volgt. 
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1. Log in 
Ga naar de link https://usis.leidenuniv.nl/  

 

Je krijgt het onderstaande inlogscherm. 

Vul je gebruiker-ID en wachtwoord in en klik hierna op aanmelden.   

Kies vervolgens voor de tegel Selectie en plaatsing 

 
 
 

 

 

2. Persoonlijke pagina 

Je komt nu bij je serviceaanvragen, kies voor ‘Nieuwe aanvraag maken’ 

 

 

https://usis.leidenuniv.nl/
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3. Kies voor Onderwijsinstelling (Universiteit Leiden) en vink ‘Selectie & Plaatsing’ aan, klik op  
    volgende 
 

 
 
 
 
 
4. Selecteer de opleiding en klik op volgende 

 
 
 
5. Selecteer een subsoort aanvraag en klik op volgende 
     Let op: 5 vwo-cijferformulier + afschrift 5 vwo overgangsrapport alleen kiezen indien je in 2019  
     eindexamen gaat doen in het genoemde profiel, of in mei  2018 het volledig centraal  
     schriftelijk vwo- eindexamen met goed gevolg hebt afgelegd in het genoemde profiel!  
     Anders moet je ‘Geen 5vwo cijfers aanleveren’ aanvinken en vervolgens de reden van geen  
    5 vwo cijfers aangeven  
    (bijvoorbeeld: ik heb in 2017 eindexamen gedaan).  
     
  Ps: je mag geen gegevens uit het magister versturen, het gaat om het afschrift van je 5vwo-
overgangsrapport. Indien er op dit overgangsrapport geen decimalen staan, vul je de hele cijfers in 
met ,0 bv. bij een 7 vul je 7,0 in.  



4 

 

 

 

    

   

 

Scherm bij keuze 5 vwo-cijferformulier + 5-vwo rapport aanleveren: 

   

Afhankelijk van de subsoort schrijf je wel of niet iets in het veld ‘opmerking’ en voeg je wel of niet 

bijlagen toe   

let op: bij aanleveren 5 vwo-cijfers 2  of 3 bijlagen toevoegen:  

• 5 vwo cijferformulier (let op: cijfer met 1 decimaal invullen) 

• gescand afschrift van je 5 vwo-rapport, waarop datum van het schooljaar staat vermeld 

• Indien in 2018 volledig 5 vwo eindexamen met goed gevolg afgelegd in het gevraagde 

profiel: gescand afschrift van je vwo eindexamendiploma 

 

In de tabel hieronder staat in welke situatie je wel of niet een opmerking/bijlage moet toevoegen.  
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Om een bijlage toe te voegen klik je op ‘bijlage toevoegen’. Browse en selecteer je document en 

klik op ‘uploaden’. Controleer of het juiste document is toegevoegd en klik op ‘indienen’. Let op dat 

het bestand goed leesbaar is en dat je achternaam in de bestandsnaam van elk document staan.  

 
Subsoort Vooraf Opmerking Bijlagenaam 

5vwo cijfers 
formulier + afschrift 
5 vwo-cijfers 
aanleveren  +  
evt. afschrift vwo 
eindexamendiploma 
2018 
 
alleen de volgende 
kandidaten mogen 
5 vwo-cijfers 
inleveren:  
 
 
- kandidaten die in  
  mei 2019   
  eindexamen doen 
  in het genoemde 
  profiel of  in 2018  
  het volledig 
centraal schriftelijk 
vwo-eindexamen 
met goed gevolg 
hebt afgelegd in het 
genoemde profiel.  
In alle andere 
gevallen formulier 
‘geen 5 vwo cijfers 
aanleveren’ 
invullen!) 

2 of 3 documenten: 
Scan het ingevulde en 
ondertekende 
formulier ‘5vwo 
cijferverklaring’  
+ scan het afschrift 
van je 5 vwo-rapport 
(overzicht van al je 5 
vwo-cijfers – 
eindrapport)+ evt het 
eindexamendiploma 
2018 (kandidaten die 
in mei 2018 vwo 
eindexamen hebben 
gedaan).  
 

Voeg geen opmerking toe. Deze wordt 
niet gelezen. Als er iets afwijkends is 
met je cijferlijst, neem contact op het 
loket Selectie en plaatsing LUMC. 

Naam ondertekende formulier ‘5 
vwo cijferverklaring’: 
Achternaam_ 
kandidaatnummer_5vwo-
cijferverklaring.pdf 
 
Naam  afschrift 5 vwo-rapport: 
Achternaam_kandidaatnummer_5v
worapport.pdf 
 
Naam afschrift eindexamendiploma 
2018: 
Achternaam_kandidaatnummer_v
wodiploma 

Géén 5vwo cijferlijst 
aanleveren  

- “Ik beschik niet over een (volledige) 
5vwo-cijferlijst, omdat …” en vul dit aan 
met de reden. 

Voeg geen bijlage toe. 

Verklaring dyslexie 
of andere beperking 
aanleveren 

Scan een recente en 
ondertekende 
verklaring (van 
bijvoorbeeld arts of 
decaan) in. 

“Mijn beperking is <aard en zwaarte 
van de beperking>. Dit belemmert mij 
tijdens <toetsen / gesprekken / 
praktische opdrachten / ……> omdat 
<…..>. Ik wil graag in aanmerking komen 
voor <aard van de bijzondere 
voorziening>.” 

Achternaam_kandidaatnummer_ve
rklaring.pdf 
 

Personal statement 
aanleveren 2e 
ronde 

Sla je ondertekende 
document op als .pdf 
bestand. 

Voeg geen opmerking toe. Deze wordt 
niet gelezen. 

Achternaam_kandidaatnummer_PS
.pdf 
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Aanvragen bekijken of wijzigen 

 

 
 
De kolom ‘Status’ toont de voortgang. Die verloopt van ‘Ingediend’ via ‘In behandeling’ naar 
‘Goedgekeurd/afgehandeld’ of ‘Afgewezen’. Omdat alle kandidaten in dezelfde periode een 
serviceaanvraag indienen kan het even duren voordat jouw serviceaanvraag ‘in behandeling’ 
wordt genomen. Klik onder ‘Soort aanvraag’ op één van je aanvragen in te zien of er een reactie 
of vraag van het LUMC voor je is waarop je moet antwoorden. Je kunt hier ook tekst of bijlagen 
aan je reeds ingediende aanvraag toevoegen. Als je aanvraag is afgewezen vind je in het veld 
‘Opmerking’ de reden. 


