Vrijstellingsformulier Faculteit BMS
Verzoek om vrijstelling voor één of meer examens of toetsen of van een praktische oefening
Naam, incl. initialen en
voornaam
Studentnummer
Huidige adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer
Opleiding:

Graag aankruisen voor welke opleiding het verzoek bedoeld is

Bachelor

□ BK / □ BSK / □ CW / □ EPA / □ IBA / □ OWK / □ PSY / □ TBK

Master

□ BA / □ CS / □ ES / □ EST / □ IE&M / □ LVHOM / □ MEEM / □ MPM / □ MPS / □
MRM / □ PA / □ PSTS / □ SEC /

Pre-master

□ BA / □ CS / □ ES / □ EST / □ IE&M / □ MPS / □ PA / □ PSTS / □ SEC

Vaknaam/modulenaam
Vakcode
EC’s/gewicht in module
Naam docent
Informatie over organisatie waarbij de eerder verworven kennis/onderwijs is behaald
Naam onderwijs organisatie
Adres en telefoonnummer organisatie
Hoofdrichting afstuderen
Aantal jaar gevolgd onderwijs
Diploma behaald in (jaar)
Informatie over het vak op basis waarvan vrijstelling wordt
aangevraagd
Naam vak en vakcode
Aantal EC’s en behaald cijfer
Literatuur
Datum behaald
Omschrijf i.g.v. EVC
Datum verzoek
Handtekening student
Graag volledig ingevuld indienen bij de examencommissie
Naam docent

Naam modulecoördinator

Akkoord □ ja □ nee

Motivatie
Hantekening

Handtekening

Examencommissie

□ toegewezen

□ afgewezen

Motivatie
Handtekening
Griffie excie

Besluit

□ afgehandeld

Informatie over hoe en wat je moet doen om een vrijstelling te verkrijgen
1.
2.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Verzoeken om vrijstelling moeten (in principe) 5 weken voordat het examen van het vak wordt
afgenomen ingediend worden.
Verzoeken aan de Examencommissie moeten digitaal (via het web-aanvraagformulier) ingediend
worden.
Verzoeken om vrijstelling moeten per vak apart ingediend worden. Elk formulier moet
onderbouwd zijn met alle benodigde informatie. Formulieren die niet volledig ingevuld zijn kunnen
niet in behandeling genomen worden. Voor hulp of informatie kun je terecht bij de studieadviseur.
Stuur het volledig ingevulde formulier naar de betreffende docent (maak hiervoor een afspraak
met hem/haar). Zorg ervoor dat je alle benodigde informatie ter onderbouwing van je verzoek
digitaal toegevoegd is.
Wanneer je een handtekening met goedkeuring of afkeuring van de docent hebt ontvangen, kun
je het formulier indienen bij de examencommissie.
Na besluitvorming informeert de examencommissie CES/BOZ, de studieadviseur, de opleiding,
de betrokken docent.
Nadere informatie m.b.t.:
Literatuur – informatie over de boeken (artikelen, readers), hoofdstukken of onderdelen waarin je
examen hebt gedaan. Geef zoveel mogelijk informatie.
Aantal EC’s – hoeveel tijd heb je besteed aan het betreffende vak / examen.
Eventueel overige van belang zijnde informatie.
Indien het een vrijstelling voor Eerder Verworven Competenties (EVC) betreft moet duidelijke
informatie over waar en wanneer deze competenties verworven zijn toegevoegd worden. Ook
moet gemotiveerd worden hoe deze competenties zich verhouden tot de competenties in het vak
waarvoor vrijstelling aangevraagd wordt.

