
DOCENTENINFO NATUURKUNDE, mail 

English follows Dutch, 

Beste Natuurkunde docent, 

Het door studenten verplicht in/uitschrijven op (her)tentamens/practica/onderzoeken (hieronder “tentamen”) wordt per 1 
februari 2018 veel strakker gehandhaafd.  

Voor docenten betekent dit met name: 

1. Het Educatief Centrum stuurt na de sluitingsdatum van in/uitschrijving (10 dagen voor het tentamen) de lijst van 
ingeschreven studenten naar de docent. Het Educatief Centrum zal alleen nog maar dezelfde officiële lijst ingevuld 
met cijfers en ondertekend accepteren. Andere versies van cijferlijsten zullen niet meer geaccepteerd of in uSis 
geregistreerd worden. Deze cijferlijst moet gestuurd worden naar cijfersLION@science.leidenuniv.nl 
 

2. Studenten die niet ingeschreven staan mogen wél deelnemen aan het tentamen. De student dient echter een verzoek 
tot inschrijving aan de examencommissie te richten binnen 24 uur na het tentamen. Zodra toestemming is verleend 
overhandigt de student deze brief binnen 5 werkdagen na het tentamen aan de docent. De docent zal de 
studentgegevens en het cijfer aan de officiële cijferlijst toevoegen.  
 

3. Studenten die zich niet tijdig hebben uitgeschreven, krijgen een aantekening “Niet Deelgenomen” op de lijst. De 
tentamenkans wordt als gebruikt beschouwd. Een student kan dit voorkomen door binnen 24uur na het tentamen een 
verzoek tot uitschrijving aan de examencommissie te richten. Zodra toestemming is verleend overhandigt de student 
deze brief aan de docent binnen 5 werkdagen na het tentamen. De docent zal bij deze student een aantekening 
“Verzoek uitschrijving” noteren. 

Bijgaand vinden jullie een schematisch overzicht van de nieuwe werkwijze. Mochten er nog vragen zijn, dan horen we dat 
graag!  

Veel dank voor jullie medewerking, 

Koenraad Schalm 
Voorzitter Examencommissie Natuurkunde 

——— 

Dear Physics colleague, 

Students must (un)enroll in uSis for all exams, retakes, practical courses and research projects. As of February 1st, 2018, 
the rules have become more strict, and not complying with the rules will have implications.  

For instructors this will mean in particular: 

1. The Educational Center sends the list of registered students to the instructor directly after the closing date for 
registration (default 10 days before the date of the exam). The Educational Center will only accept this same 
official list with grades entered and signed. Other versions of grade lists will no longer be accepted or registered in 
uSis. Please send the filled out and signed grade list to cijfersLION@science.leidenuniv.nl. 
 

2. Students who are not registered can participate in the exam. However, the student can submit a request to the 
Examination Board for delayed registration within 24 hours of the exam. Once permission is granted, the student will 
hand this letter to the instructor, upon which he/she can add the student name and grade to the official list.  

 
3. If a student who has registered and has not withdrawn from the examination nevertheless fails to sit for it, the 

examination is assumed to have been sit. The lecturer will write down “Niet Deelgenomen” on the grade list. However, 
the student can submit a request to the Examination Board for delayed withdrawal within 24 hours of the exam. Once 
permission is granted, the student will hand this letter to the instructor, upon which he/she can notes a “Verzoek 
Uitschrijving” on the grade list. 

Attached you’ll find an overview of this process. If you have any questions, please do not hesitate to contact us. 

Many thanks for your cooperation, 

Koenraad Schalm,  
chair Board of Examiners Physics 
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Exam rules and regulations Bachelor programme Physics – for lecturers 

Studenten moeten zich verplicht in/uitschrijven voor (her)tentamens, practica en onderzoeken. Vanaf 1 februari 2018 
zijn de regels aangescherpt en zijn er consequenties bij het niet tijdig in/uitschrijven.  

DEADLINES ACTIE 
T/M SLUITINGSDATUM 
VAN HET TENTAMEN  IN/UITSCHRIJVEN 

 

Studenten moeten zich in/uitschrijven voor de sluitingsdatum van het tentamen. De 
sluitingsdatum is standaard 10 kalenderdagen voor de tentamendatum, maar er zijn 
uitzonderingen. De sluitingstijd voor in/uitschrijven is 23.59 uur op de sluitingsdatum. 
Een overzicht van alle sluitingsdata staan in het Tentamenrooster. 

NA SLUITINGSDATUM 
VAN HET TENTAMEN TOEZENDING DEELNEMERSLIJST 

 Het Educatief Centrum stuurt kort na de sluitingsdatum van de inschrijving de 
deelnemerslijst van ingeschreven studenten naar de docent. 

VAN 10 DAGEN VOOR TOT 
24U NA HET TENTAMEN BIJ UITZONDERING IN/UITSCHRIJVEN 

 
Een student die niet tijdig is in/uitgeschreven kan tot 24uur na de tentamendatum een 
verzoek indienen bij de Examencommissie. Alleen bij hoge uitzondering zal een verzoek 
toegekend worden. 

TOT 5 DAGEN NA HET 
TENTAMEN DEFINITIEVE DEELNEMERSLIJST 

 

Enkel en alleen met goedgekeurd verzoek zal een docent een student aan de 
deelnemerslijst toevoegen.  

Enkel en alleen met een goedgekeurd verzoek tot inschrijving wordt het cijfer van deze 
student geregistreerd. 
Enkel en alleen met een goedgekeurd verzoek tot uitschrijving zal de student geen 
aantekening “Niet Deelgenomen” krijgen en is de tentamenkans niet gebruikt. 

TOT 15 WERKDAGEN  
NA HET TENTAMEN BEOORDELING TENTAMEN 

 

Docent vermeldt op de deelnemerslijst per student het cijfer.  
 De beoordeling van de tentamens wordt uitgedrukt in een cijfer van 1 tot 10; afronding 

op een half is mogelijk, uitgezonderd 5½. 
 Research projects worden met een speciaal formulier beoordeeld. 
Docent vermeldt, indien nodig, per student bij kolom opmerkingen: 
 “VI”=”Verzoek Inschrijving”, indien student zich heeft ingeschreven via een verzoek van 

de Examencommissie.  
 “VU”=”Verzoek Uitschrijving”, indien student zich heeft uitgeschreven via een verzoek 

van de Examencommissie.  
 “ND”=”Niet Deelgenomen”, Indien student zich heeft ingeschreven, maar niet heeft 

deelgenomen.  

TOT 15 WERKDAGEN 
NA HET TENTAMEN COMMUNICATIE CIJFERS 

 

Naar studenten: Maak de cijfers bekend via website, Blackboard of mail zonder de kolom 
studentnamen 
Naar Educatief Centrum: Mail de ondertekende cijferlijst naar 
cijfersLION@science.leidenuniv.nl 

Het Educatief Centrum zal alleen nog de deelnemerslijst ingevuld met cijfers én 
ondertekend accepteren. Andere versies van cijferlijsten zullen niet meer geaccepteerd 
of in uSis geregistreerd worden. 

 

Voor alle informatie voor docenten: LION Lecturers page  

https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studie/onderwijsinformatie/roosters/wiskunde-en-natuurwetenschappen/natuurkunde-bsc?cf=wiskunde-en-natuurwetenschappen&cd=natuurkunde-bsc#tab-2
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studie/afstuderen/aanvragen-afstuderen/wiskunde-en-natuurwetenschappen/natuurkunde-bsc?cf=wiskunde-en-natuurwetenschappen&cd=natuurkunde-bsc#tab-3
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Exam rules and regulations Bachelor programme Physics – for lecturers  

Students must (un)enroll in uSis for all exams, retakes, practical courses and research projects. As of February 1st, 2018, 
the rules have become more strict, and not complying with the rules will have implications.  

DEADLINES ACTION 

UP TO CLOSURE DATE OF EXAM  (UN)ENROLL 

 

Students must (un)enroll before the closure date of the exam. The closure date 
is by default 10 days before the date of the exam, but there are some 
exceptions. (Un)enrollment can be done until 23:59 on the closure date. An 
overview of all closure dates can be found in the Exam Schedules. 

AFTER CLOSURE DATE OF EXAM SENDING OVERVIEW OF STUDENT ENROLLMENTS 

 After the closure date, the Education Centre will send an overview of all student 
enrollments to the lecturer.  

BETWEEN 10 DAYS BEFORE UP 
TO 24HRS AFTER THE EXAM EXCEPTION IN CASE OF FAILED (UN)ENROLLMENT 

 If a student has not (un)enrolled in time, the student can send a formal request 
to the Board of Examiners. Only in exceptional cases the request will be granted. 

UP TO 5 WORKING DAYS AFTER 
EXAM DEFINITIVE LIST OF ENROLLMENT 

 

Only with a formal approval from the Board of Examiners the lecturer will add 
the student to the list of enrollment. 
Only with a formal enrollment approval from the Board of Examiners the 
lecturer will register the student’s grade of the exam. 
Only with a formal unenrollment approval from the Board of Examiners the 
lecturer will not write down a “Niet Deelgenomen” on the list. 

UP TO 15 WORKING DAYS 
AFTER EXAM GRADING EXAM 

 

Lecturer register the grade per student on the list of enrollment:  
 Grading is expressed an integer between 1 and 10. Half integers are also 

permitted with the exception of 5.5.  
 Research projects will be graded using a special form. 
Lecturer writes down in the column “Remarks”: 
 “VI”=“Verzoek Inschrijving”. If a student has a formal permission for 

enrollment of the Board of Examiners. 
 “VU”=“Verzoek Uitschrijving”. If a student has a formal permission for 

unenrollment of the Board of Examiners.  
 “ND”=”Niet Deelgenomen”. If a student has enrolled but has not showed up 

for the exam. 
UP TO 15 WORKING DAYS 
AFTER EXAM GRADE COMMUNICATION 

 

To students: Make the grades list public (without! the student names) on your 
website, or Blackboard and/or mail to the students. 
To Education Centre: Enter the grades, sign the list and send it electronically 
back to cijfersLION@science.leidenuniv.nl.  
The Educational Center will only accept the official list with grades entered and 
signed. Other versions of grade lists will no longer be accepted or registered in 
uSIs. 

 

More information on the: LION Lecturers page 

 

https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studie/onderwijsinformatie/roosters/wiskunde-en-natuurwetenschappen/natuurkunde-bsc?cf=wiskunde-en-natuurwetenschappen&cd=natuurkunde-bsc#tab-2
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studie/afstuderen/aanvragen-afstuderen/wiskunde-en-natuurwetenschappen/natuurkunde-bsc?cf=wiskunde-en-natuurwetenschappen&cd=natuurkunde-bsc#tab-3
mailto:cijfersLION@science.leidenuniv.nl
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Student on 
list of registrants?

Exam sit? Exam will be graded

Student hands in a Board of 
Examiners approval of 
withdrawal within 5 

working days after date of 
exam?

Exam will not be graded; On 
grade list add remark 

“Verzoek uitschrijving”

Exam will not be graded; On 
grade list add remark “Niet 

Deelgenomen”

Exam sit?

Student hands in a Board of 
Examiners approval of 

enrollment within 5 
working days after date of 

exam?

Exam will be graded; On 
grade list add remark 
"Verzoek Inschrijving"

Exam will not be graded

YES 

 NO 

NO 

YES 

YES 

YES 

 NO 

NO 

YES 

Exam rules and regulations Bachelor programme Physics – for lecturers       per 1 februari 2018 
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