Let op! Deze instructie is voor kandidaten die zich aangemeld hebben voor de bachelor Politicologie
(inclusief de specialisaties Internationale Politiek en International Relations and Organisations):


die in 6 vwo zitten, of al een vwo diploma hebben behaald;



die hun hbo dit jaar gaan afronden of al een hbo diploma hebben behaald.

Hoe dien je je cijfergemiddelde in? Lees de instructies hieronder.
Nog géén vwo diploma? Lever je 6vwo gemiddelde SE-cijfers in die je tot begin januari behaald
hebt, per vak op 1 decimaal.
•

Vul het SE cijfergemiddelde in het online formulier Cijfergemiddelde1 in én

•

Upload een gewaarmerkte cijferlijst met gemiddelde Schoolexamen (SE) cijfers (in pdf vorm)
in het uSis selfservice portaal ‘Selectie & Plaatsing’.

6 vwo diploma behaald? Lever je cijfers van je eindexamenlijst in.2
•

Vul het online formulier Cijfergemiddelde3 in én

•

Upload je 6 vwo eindexamenlijst* (in pdf vorm) in het uSis selfservice portaal ‘Selectie &
Plaatsing’.

Laatste jaar hbo of hbo diploma behaald?
•

Download en vul het hbo cijfergemiddeldeformulier4 in én

•

Upload je hbo cijfergemiddeldeformulier én je hbo cijferlijst* of hbo eindcijferlijst (in pdf
vorm) in het uSis selfservice portaal ‘Selectie & Plaatsing’.

*uittreksel DUO mag ook
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Cijfers dienen te worden ingeleverd via het online formulier Cijfergemiddelde (een pdf bestand van je gemiddelde SE-cijfers t/m 15-012021 uploaden in de S&P tegel alleen is niet voldoende).
2 Indien je in het bezit bent van een wo propedeuse, gebruik de cijfers van je vwo eindexamenlijst.
3 Cijfers dienen te worden ingeleverd via het online formulier Cijfergemiddelde (alleen een pdf bestand van je officiële eindexamen cijferlijst
uploaden in de S&P tegel is niet voldoende).
4
Het hbo cijfergemiddelformulier is te vinden via de website van de opleiding, te vinden onder ‘Aanmelding en toelating’, onderaan de
webpagina met ‘Benodigde documenten’.
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Lees onderstaande instructies hoe je via het uSis portaal Selectie en Plaatsing een service aanvraag
indient. Logingegevens voor uSis ontvang je per mail na je aanmelding in Studielink. Mocht je geen
e-mail hebben ontvangen, check dan je spam inbox of neem contact op met het Frontoffice
Studentenzaken. Als het inloggen niet lukt, neem dan contact op met helpdesk@issc.leidenuniv.nl

1. Meld je aan in uSis
Ga naar uSis en vul je Gebruikers-ID en Wachtwoord in en klik op ‘Aanmelden’.

Klik op de blauwe ‘Selectie & Plaatsing’ tegel.
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2. Nieuwe aanvraag
Klik op ‘Nieuwe aanvraag maken’ om je SE-cijferlijst of eindexamenlijst in te dienen.

Kies voor ‘Onderwijsinstelling (Universiteit Leiden)’, en zet een vinkje bij ‘Selectie & Plaatsing’,
klik op ‘Volgende’.

3. Kies de opleiding
Kies ‘Selectie & Plaatsing Politicologie’ en klik op ´Volgende’.
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4. Selecteer een subsoort aanvraag
Selecteer het bestand dat je wilt uploaden en klik op ‘Volgende’.

5. Bijlage pdf toevoegen
Klik op ‘bijlage toevoegen’, browse en selecteer je document en klik op ‘uploaden’.
Controleer of het juiste document in pdf format is toegevoegd en klik op ‘indienen’.
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6. Volg de status van je service aanvraag

De kolom Status toont de voortgang. Die verloopt van ‘Ingediend’ naar ‘afgehandeld’ of
‘Afgewezen’.5
Als je service aanvraag is goedgekeurd, staat de status op ‘afgehandeld’.
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Je bent zelf verantwoordelijk om te controleren of je service aanvraag goedgekeurd en afgehandeld is.
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Als de ge-uploadde documenten niet in orde zijn, dan wordt je service aanvraag afgewezen.
Je ontvangt dan een email, ‘Belangrijk: wijziging in de status van je service aanvraag’
Klik dan in de kolom ‘Soort aanvraag’ om de reden van de afwijzing te lezen.

Is je service aanvraag afgewezen, dien dan een nieuwe service aanvraag in.
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