
Stoppen voor 1 februari als 1e jaars student  
Heb je besloten om vóór 1 februari te stoppen met je studie, dan lees je hieronder welke 
stappen je moet zetten en wat de consequenties zijn.  
 
BSA  
Wanneer je je uitschrijft vóór 1 februari en dit het eerste jaar is dat je deze opleiding aan de 
VU volgt, zal je geen Bindend Studieadvies ontvangen. Dat betekent dat je je voor volgend 
studiejaar kunt her-inschrijven voor deze opleiding via Studielink.  
Studenten Criminologie hoeven dan niet opnieuw deel te nemen aan de decentrale selectie, 
maar worden direct toegelaten. Meer informatie over het BSA lees je op VUnet.  
 
Uitschrijven  
Je dient via Studielink uiterlijk 31 januari een verzoek tot uitschrijving te doen. Vervolgens 
word je uitgeschreven op de eerste dag van de maand die volgt op het uitschrijfverzoek. Als 
je je verzoek eind januari doet, betekent dat dat je op 1 februari wordt uitgeschreven. Je zal 
dan geen Bindend Studieadvies ontvangen. Meer informatie over uitschrijven vind je op 
VUnet.  
 
Restitutie collegegeld  
Voor de maanden van het studiejaar waarin je niet meer staat ingeschreven hoef je geen 
collegegeld te betalen. Heb je al betaald? Het eventueel te veel betaalde collegegeld wordt 
automatisch teruggestort.  
 
Studiefinanciering, OV-studentenkaart, verzekering  
Je bent zelf verantwoordelijk voor het stopzetten van je studiefinanciering en OV-
studentenkaart bij uitschrijving: dit gaat niet vanzelf! Wanneer je vóór 1 februari stopt met je 
studie kunnen je studentenreisproduct en beurs onder bepaalde voorwaarden een gift 
worden. Een eventuele lening moet je wel terugbetalen. Lees meer informatie hierover de 
website van DUO. Let ook op je (studenten)verzekering als je je studie onderbreekt of 
stopzet.  
 
Behaalde vakken  
Wanneer je vóór 1 februari vakken hebt behaald en je volgend studiejaar verder gaat met 
dezelfde opleiding, zullen de behaalde vakken blijven staan. Wanneer je eind januari nog 
tentamens doet, zijn de cijfers pas in februari bekend, maar omdat de tentamens gedateerd 
worden op de tentamendatum eind januari, zullen ook die vakken blijven staan. Het cijfer 
van een paper dat pas in februari worden nagekeken, blijft niet staan, omdat het cijfer 
gedateerd wordt in februari.  
 
Mentor en tutor  
Breng je mentor en tutor ervan op de hoogte dat je stopt met je studie.  
 
Andere opleiding  
Stop je met de opleiding omdat die toch niet helemaal bij je past en wil je een andere 
opleiding gaan doen aan de VU? Dat kan pas weer per 1 september. Het Studiekeuze-
actieplan kan je helpen bij je oriëntatie op een nieuwe studie.   
 

https://rechten.vu.nl/nl/opleidingen/reglement/bsa/index.aspx
https://vunet.login.vu.nl/services/pages/categorydetail.aspx?cid=tcm%3a164-438809-16
https://duo.nl/particulier/opleiding-stoppen-of-wijzigen/index.jsp
https://bachelors.vu.nl/nl/hoe-kies-je-een-studie/van-studie-wisselen/index.aspx#accept
https://bachelors.vu.nl/nl/hoe-kies-je-een-studie/van-studie-wisselen/index.aspx#accept

