1 Vrijstellingsverzoek

1.1

Wat?

Deelnemers kunnen vrijstellingen aanvragen als zij leerervaring en/of werkervaring
hebben opgedaan die zij kunnen aantonen. Het aanvragen van vrijstelling kan zowel voor
het volgen van (delen van het) onderwijs en/of voor (delen van) examinering.
Een vrijstellingsprocedure brengt in kaart:
welke diploma’s, certificaten en getuigschriften iemand heeft behaald en/of
welke werkervaring iemand heeft opgedaan in relatie tot een opleidingsstandaard (crebostandaard).

1.2

Voor en door wie?

Deze informatie is bestemd voor:


Examencommissie
De examencommissie beslist of de deelnemer voldoet aan (een deel van) de diplomaeisen en daarom het betreffende examen hierover niet meer hoeft af te leggen. Zij
doet dit na een verzoek tot vrijstelling van examinering op basis van aangetoonde
bewijslast.



Bevoegd gezag
Het bevoegd gezag beslist of de deelnemer minder of geen onderwijs hoeft te volgen
ter voorbereiding op het af te leggen examen. Zij doet dit na een verzoek tot
vrijstelling van onderwijs op basis van aangetoonde bewijslast.

1.3

Hoe werkt het?

Na het afronden van de uitgebreide intake kan de deelnemer met een diplomawens een
verzoek doen tot vrijstelling op basis van aangetoonde en erkende leer-werkervaring
(bewijslast). Dit verzoek vindt plaats zoals beschreven in de vrijstellingsprocedure van de
instelling.
De erkenningen worden vervolgens afgezet tegen de diploma-eisen van de gekozen
opleidingsstandaard (crebo-standaard) waarna de waarde van de erkenningen wordt
bepaald.
Op basis hiervan besluit de examencommissie of het bevoegd gezag tot het verlenen van
vrijstelling voor (delen van) het examen en/of het onderwijs c.q. of er nog onderdelen
van de gekozen opleiding zijn waarvoor de deelnemer examens moet doen en/of nog
onderwijs moet volgen.
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De examencommissie is uiteindelijk verantwoordelijk voor het verstrekken van het
diploma (of, indien van toepassing) het certificaat.
NB: Het onderbouwen bij het geven van vrijstellingen is heel belangrijk. De
examencommissie en het bevoegd gezag moeten hierbij dezelfde zorgvuldigheid,
objectiviteit en deskundigheid vertonen als bij een route waarbij geen sprake is van
vrijstellingen.
Zowel voor het geven van vrijstelling van onderwijs als van examinering verdient het
aanbeveling een vrijstellingsprocedure in te richten (processtappen/ stappenplan).
Meer informatie
Voorschriften, wet- en regelgeving rond het geven van vrijstellingen op basis van leeren werkervaringen staan beschreven in het Examen- en kwalificatiebesluit WEB: Artikel
14a. Vrijstelling Instellingsexamens (Geldend van 01-08-2016 t/m heden).
Zie verder ook het examenreglement van de organisatie waar de vrijstelling wordt
aangevraagd.
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