AANVRAAGFORMULIER ERKENNINGSCERTIFICAAT
ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

Invullen & indienen
Onderaan dit formulier is een toelichting te vinden. Lees deze eerst goed door.
Vul het formulier digitaal in en sla het op als een PDF-bestand. Het formulier kan (met de
benodigde bijlagen) via het contactformulier op de website verstuurd worden naar de
secretaris van de erkenningscertificaten.
Bijlagen
Ingevuld controleformulier door de organisatie (te downloaden van de website)

Persoonlijke gegevens
Voornaam:
Achternaam:
Studentnummer:
Faculteit:
Afstudeerdatum:
Ik wil het erkenningscertificaat graag in ontvangst nemen:
Tijdens de officiële diploma-uitreiking
Aan de balie van het ESSC

Functie Gegevens
Naam vereniging (Nederlands):
Naam vereniging (Engels):
Positie (Nederlands):
Positie (Engels):
Academisch jaar:
Naam vereniging (Nederlands):
Naam vereniging in (Engels):

Positie (Nederlands):
Positie (Engels):
Academisch jaar:
Naam vereniging (Nederlands):
Naam vereniging (Engels):
Positie (Nederlands):
Positie (Engels):
Academisch jaar:
Ik verklaar mijn aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld.
Ik ben op de hoogte van het feit dat het erkenningscertificaat eenmalig wordt
uitgegeven en het niet mogelijk is om op een later tijdstip functies te laten toevoegen
aan het document. Ik zal in de toekomst dan ook geen functies meer vervullen die ik
wil laten opnemen in het certificaat.

Toelichting
Erkende functies
Het erkenningscertificaat is een officieel document wat laat zien dat een student
zich naast zijn of haar studie breder heeft georiënteerd. Om de waarde van het certificaat in
het maatschappelijke domein te behouden dienen de activiteiten die de student heeft
uitgevoerd te voldoen aan een aantal eisen. Controleer dus alvorens het formulier in te vullen
of je functie is opgenomen in het overzicht erkende activiteiten. Is je functie niet opgenomen
in dit bestand is het mogelijk om via het bestuur van de organisatie een niet erkende functie
aan te dragen bij het secretariaat. Je vindt meer informatie over deze procedure op de
website.
Let op: Er wordt dus geen certificaat uitgegeven op basis van niet erkende functies. Je
aanvraag wordt onder geen voorwaarde in behandeling genomen.
Controleformulier
Om te controleren of je de functie naar behoren hebt uitgevoerd, vragen we je om naast dit
ingevulde formulier ook een controleformulier in te leveren, wat verklaart dat je aan alle
relevante criteria hebt voldaan. Je kunt dit formulier downloaden van de website en laten
ondertekenen door het bestuur van de organisatie. Zorg ervoor dat de functiebenaming
op dit controleformulier overeenkomt met de functiebenaming op dit formulier.

Eisen
Wanneer je een erkende activiteit naar behoren hebt uitgevoerd, is het daarnaast belangrijk
dat je aan de volgende eisen voldoet:
 Het is alleen mogelijk om een erkenningscertificaat in ontvangst te nemen wanneer
je afgestudeerd bent aan de Erasmus Universiteit
 Het erkenningscertificaat kan tot vijf academische jaren met terugwerkende kracht
worden aangevraagd. Dit betekent dat alle activiteiten uitgevoerd in het jaar 20102011 en daarvoor niet in aanmerking komen voor opname in het certificaat.
 Het erkenningscertificaat wordt eenmalig uitgegeven. Dit betekent dat het niet
mogelijk is om op een later tijdstip nog activiteiten toe te voegen. Wanneer je
verwacht in de toekomst nog activiteiten uit te zullen voeren, raden we je aan je
aanvraag uit te stellen.

