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Instructie serviceaanvraag 

Deze instructie legt uit hoe je het registratiesysteem gebruikt voor de Selectie en Plaatsing voor het 

studiejaar 2022-2023. Je kunt de volgende documenten en verklaringen indienen door middel van 

een serviceaanvraag in het registratiesysteem: 

 Cijfers overgangsrapport van 5 naar 6 VWO1 

 6 VWO SE-cijfers t/m 15 januari 20222 

 6 VWO SE-cijfers t/m 16 januari 20213 

 HAVO-CSE cijfers of HAVO-SE cijfers voor degenen die in zomer 2020 eindexamen hebben gedaan 

 Overige cijfers4 

 Functiebeperking5 

 

Instromen via  Status Op te geven cijfers  Voor verificatie inleveren 

VWO/Gymnasium/Atheneum  Nog examen doen  6 VWO SE-cijfers t/m 15 januari 
2022 

Ingevulde en ondertekende ‘vwo 
cijferverklaring’. 

VWO/Gymnasium/Atheneum Eindexamen behaald in 2021 6 VWO SE-cijfers t/m 16 januari 
2021 

Ingevulde en ondertekende ‘vwo 
cijferverklaring’. 

VWO/Gymnasium/Atheneum Eindexamen behaald in 2020 
of eerder 

Cijfers overgangsrapport van 5 naar 
6 VWO 

Ingevulde en ondertekende ‘vwo 
cijferverklaring’. 

HBO propedeuse P nog te halen, of P behaald Cijfers Centraal schriftelijk 
eindexamen HAVO of HAVO-SE-
cijfers voor degenen die in de 
zomer van 2020 eindexamen 
hebben gedaan 

Scan de officiële cijferlijst, of een kopie 
van een uittreksel uit het 
diplomaregister. 

HBO Bachelordiploma BA nog te halen Cijfers Centraal schriftelijk 
eindexamen HAVO 

Scan de cijferlijst óf het DUO-uittreksel.  

VAVO – 5 en 6 VWO in één jaar  Tussentijds rapport halverwege het 
schooljaar 2021-2022 

Scan van jouw tussentijdse rapport. 

International Baccalaureate  Reguliere overgangscijfers (niet de 
cijfers mb.t. de study skills) met 
cijfers en aanduiding of het SL of HL 
is plus je overgangsrapport (op een 
na laatste jaar naar laatste jaar) 

Scan van de reguliere overgangscijfers 
plus overgangscijfers, voorzien van 
stempel en handtekening van school. 

 

Per e-mail heb je de gebruikersnaam van je account ontvangen. Ontvang je de e-mail over je ULCN-

account niet binnen drie werkdagen (ook niet in je spamfolder)? Stuur dan een bericht naar 

helpdesk@issc.leidenuniv.nl en vermeld hierbij je studentnummer. 

                                                           
1 Voor degenen die in 2020 of eerder al een VWO-diploma hebben behaald. Cijfers dienen te worden ingeleverd via het 
formulier vwo-cijferverklaring (een scan van het 5-VWO overgangsrapport is niet voldoende). De cijferverklaring is terug te 
vinden op de website. 
2 Voor degenen die nu in 6 VWO zitten en in 2022 eindexamen doen. Cijfers dienen te worden ingeleverd via het formulier 
vwo-cijferverklaring (een scan van het 6-VWO tussenrapport is niet voldoende). De cijferverklaring is terug te vinden op de 
website. 
3 Voor degenen die in 2021 hun VWO-diploma hebben behaald. Cijfers dienen te worden ingeleverd via het formulier vwo-
cijferverklaring (een scan van het 6-VWO tussenrapport is niet voldoende). De cijferverklaring is terug te vinden op de 
website.  
4 VAVO-cijfers, buitenlands diploma, International Baccalaureate o.i.d. 
5 Verklaring dyslexie of andere beperking 

mailto:helpdesk@issc.leidenuniv.nl
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/bachelor/criminologie/toelating-en-aanmelding/benodigde-documenten
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/bachelor/criminologie/toelating-en-aanmelding/benodigde-documenten
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/bachelor/criminologie/toelating-en-aanmelding/benodigde-documenten
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/bachelor/criminologie/toelating-en-aanmelding/benodigde-documenten
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/bachelor/criminologie/toelating-en-aanmelding/benodigde-documenten
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Het indienen van een serviceaanvraag gaat als volgt. 

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 & Plaatsing’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Maak een nieuwe aanvraag 
Je komt nu bij je serviceaanvragen, kies voor ‘Nieuwe aanvraag maken’. 
 

 
 
 

 
 
 

https://usis.leidenuniv.nl/
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Je komt op het scherm hieronder. 

Selecteer bij Onderwijsinstelling ‘Universiteit Leiden’ en vink ‘Selectie en Plaatsing’ aan, klik op 
‘Volgende’. 
 
Selecteer de opleiding en klik op volgende. 
 

 
 
Selecteer de gewenste subsoort aanvraag en klik op ‘Volgende’. 
NB. Als je zowel over VWO cijfers als eindexamencijfers HAVO beschikt, dan dien je je VWO-cijfers te 
uploaden. 
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Scherm bij keuze ‘VWO cijfers’. 

 
Afhankelijk van de subsoort schrijf je wel of niet iets in het veld ‘Opmerking’ en voeg je wel of niet 
een bijlage toe. In de tabel hieronder staat in welke situatie je wel of niet een opmerking/bijlage 
moet toevoegen. 
 
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 en studentnummer in de bestandsnaam van elk 
document staan. 
 
 

Subsoort  Vooraf  Opmerking  Bijlagenaam  

VWO cijfer formulier 
aanleveren  

Scan het ingevulde en 
ondertekende formulier 
‘vwo cijferverklaring’.  

Voeg geen opmerking toe. Deze 
wordt niet gelezen. Als er iets 
afwijkends is met je cijferlijst, 
neem dan contact op met 
Selectie en Plaatsing 
(selectiecrim@law.leidenuniv.nl).   

Achternaam_ vwo-
cijferverklaring_studentnummer.pdf  

Cijfers Centraal schriftelijk 
eindexamen HAVO 
aanleveren, of SE-cijfers 5 
HAVO 

Scan de officiële cijferlijst, of 
een kopie van een uittreksel 
uit het diplomaregister. 

Voeg geen opmerking toe. Deze 
wordt niet gelezen. Als er iets 
afwijkends is met je cijferlijst, 
neem contact op met Selectie en 
Plaatsing 
(selectiecrim@law.leidenuniv.nl). 

Achternaam_ examenhavo-
cijferlijst_studentnummer.pdf 

Verklaring dyslexie of andere 
beperking aanleveren  

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

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

Achternaam_ 
verklaring_studentnummer.pdf  

 
 
 
 

mailto:selectiecrim@law.leidenuniv.nl
mailto:selectiecrim@law.leidenuniv.nl
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3. Aanvragen bekijken 
 

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.  


