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Verzoek
Uitstel van het staatsexamen
Dit formulier
Kunt u vanwege persoonlijke omstandigheden een examen niet 
maken? Vraag dan via dit formulier een uitgesteld examen aan. U 
kunt tot uiterlijk 8 dagen na het examen uitstel aanvragen. Laat 
vraag 3 invullen door een arts als er sprake is van een medische 
omstandigheid. Stuur een bewijsstuk mee als er sprake is van een niet-
medische omstandigheid.

Opsturen 
Stuur dit formulier met de gevraagde bewijsstukken naar:
staatsexamens@duo.nl

Meer informatie
duo.nl

      1

1.1 Burgerservicenummer

1.2 Achternaam

 
  Eerste officiële voornaam en 

overige voorletters

1.3 Geboortedatum

      2

2.1  Wat is de reden van het verzoek 
om uitstel?

2.2  Voor welk vak/welke vakken 
vraagt u uitstel aan

Gegevens examenkandidaat

|
Voornaam                Overige voorletters

|                  |         n		 Man  n		 Vrouw

Dag  Maand  Jaar

Reden verzoek om uitstel

Lees de toelichting

            Maand  Jaar        Maand  Jaar

n Een medische omstandigheid van   tot  

> Laat vraag 3 invullen door een arts  

            Maand  Jaar        Maand  Jaar

n Een niet-medische omstandigheid van  tot  

>   Beschrijf hieronder de niet-medische omstandigheid en stuur een bewijsstuk mee waaruit dit blijkt      

|                          	 	

|

|

|                           n			CE	 	 n		 CS	 	 n		 CM

|                           n			CE	 	 n		 CS	 	 n		 CM

|                           n			CE	 	 n		 CS	 	 n		 CM



2 van 2

Toelichting 
Bij 2.1  Bewijsstukken

U moet een bewijsstuk meesturen waaruit blijkt dat u niet in staat bent/
was om het examen af te leggen. Vakantie is geen geldige reden voor 
uitstel.

Bij 2.2  Examenonderdeel per vak

Geef per vak aan of u uitstel aanvraagt voor het centraal examen (CE), het 
college-examen schriftelijk (CS) of het college-examen mondeling (CM).

Bij 3  Gegevens arts 

U hoeft geen beoordeling te maken. Dit formulier is geen geneeskundige 
verklaring. Het College voor toetsen en examens beoordeelt of de 
kandidaat een uitgesteld examen krijgt.

      3

3.1 Achternaam

 
  Eerste officiële voornaam en 

overige voorletters

3.2 BIG-nummer

3.3 Naam betrokken kandidaat

3.4   Ik verklaar dat er voor de betrok-
ken kandidaat een medische 
omstandigheid was in de bij 2.1 
ingevulde periode

      4

4.1  Ik verklaar dat ik dit formulier 
volledig en naar waarheid heb 
ingevuld

Gegevens arts   

Lees de toelichting

|
Voornaam                Overige voorletters

|                  |         n		 Man  n		 Vrouw

|

Dag  Maand  Jaar

           
Handtekening arts              Stempel arts

|                  |

Ondertekening

Dag   Maand  Jaar         

   
Telefoon                E-mail 

|                  |
Handtekening

|

DUO en uw gegevens
Uw gegevens worden opgenomen in de systemen van DUO. DUO gebruikt en beveiligt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig om zijn wettelijke 
taken uit te voeren. Dit doet DUO op basis van de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Wilt u meer informatie over hoe DUO met uw 
persoonsgegevens omgaat, kijk dan op duo.nl. Uiteraard controleert DUO uw gegevens bij andere instanties om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u 
recht op hebt. In geval van misbruik doet DUO aangifte bij het Openbaar Ministerie.
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