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P r o c ed u r e  b eo o r d e l en  ma atw er k  v r i j s te l l i n g s v er z o e k  

Inleiding 

De verantwoordelijkheid voor het vrijstellingenbeleid voor de Associatie-examens ligt bij de manager 

Examinering. Voor de vakinhoudelijke toetsing kan een beroep worden gedaan op vakinhoudelijk 

deskundigen.  

 

Procedure toetsing  

De Associatie heeft een lijst beschikbaar met standaardvrijstellingen. Als de kandidaat een vrijstelling 

wil aanvragen die niet vermeld staat op de lijst, kan de kandidaat het examenproduct ‘Vrijstelling 

(maatwerk)’ aanvragen. Bij de aanvraag voegt de kandidaat bewijsstukken toe, die aantonen dat de 

opleiding qua inhoud en qua niveau overeenkomt met de module waarvoor vrijstelling wordt 

aangevraagd.  

 

Bewijsstukken 

Voor een evenwichtige beoordeling wordt aangeleverd:  

• Het examenprogramma (al dan niet met vakindeling en examenreglement)  

• Indien van toepassing de literatuurlijst en eventueel voor de beoordeling van belang zijnde 

aanvullende gegevens.  

 

Daarnaast kan het dossier bestaan uit de volgende documenten:  

• Diploma's, getuigschriften, certificaten, cijferlijsten, curriculum vitae, werkgeversverklaringen 

• Omschrijving van gevolgde studieprogramma's, al dan niet aangevuld met gegevens over 

(verplichte) literatuur en studiebelasting (studiepunten, studiebelastingsuren etc.)  

• Werkgeversverklaringen met betrekking tot aangetoonde vaardigheden, zoals 

computervaardigheden, sociale vaardigheden e.d.  

 

Voor het behalen van het diploma dient minimaal 50% van de examens van het te behalen diploma 

door de Associatie te zijn afgenomen.  

 

Tijdspad 

De maximale beoordelingstermijn is acht weken.  

 

Leidraad toetsing  

De volgende vragen kunnen centraal staan bij de beoordeling:  

 

De opleidingshistorie: 

• Hebben de gevolgde opleidingen raakvlakken met het vakgebied van de opleiding waarvoor 

een verzoek is ingediend?  

• Zijn de opleidingen afgerond en zijn er diploma's, getuigschriften of andere bewijsstukken 

behaald?  

• Hoe lang geleden zijn de opleidingen gevolgd?  

• Zijn bij in het buitenland gevolgde opleidingen erkende bewijsstukken (bijvoorbeeld van de 

Nuffic) met betrekking tot de diplomawaardering voorhanden? 
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• Betreft het een diploma, getuigschrift of certificaat afgegeven door of namens de overheid dan 

wel een onafhankelijke exameninstelling?  

• Is de waardering van het behaalde diploma, getuigschrift of certificaat minimaal gelijk aan het 

niveau van het diploma van de Associatie?  

• Is de vakinhoud van het diploma, getuigschrift of certificaat minimaal gelijk aan 90% van de 

vakinhoud van het desbetreffende onderdeel van het diploma van de Associatie? 

Indien geen 100% dekking van de vakinhoud aanwezig is, zijn er dan onderdelen die niet in 

het desbetreffende onderdeel van de Associatie worden geëxamineerd? Zo ja, welke? 

 

De werkervaringshistorie  

• Valt de werkervaring binnen of buiten het vakgebied van de opleiding waarvoor een verzoek is 

ingediend?  

• Zijn er werkgeversverklaringen bijgevoegd?  

• Wat is/was de duur van de werkervaring?  

• Hoe recent is de werkervaring?  

• Wat zijn/waren de functies/ competenties binnen het werk? 

 

Criteria  

Een vrijstellingsverzoek wordt toegekend als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:  

• De module, de deelkwalificatie of het vak wordt voor 90% of meer afgedekt door de 

eindtermen van de behaalde diploma's, getuigschriften en/ of certificaten;  

• Voor het betreffende vak is een voldoende behaald.  

• De betreffende diploma's, getuigschriften en/ of certificaten zijn niet langer dan 5 jaar geleden 

afgegeven. 

• Bij een afgiftedatum langer dan 5 jaar geleden speelt recente ervaring in het werkveld een rol. 

In sommige gevallen bestaan er mogelijkheden van de 5 jaar regel af te wijken. In die gevallen 

is het examenreglement leidend.  

• Bij een dekking van de vakinhoud van lager dan 100% is een aantoonbare meerwaarde 

aanwezig op basis van de andere geëxamineerde onderdelen.  

• De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van alle benodigde informatie. 

 

Kosten 

De kosten voor het behandelen van een vrijstellingsverzoek staan op de website vermeld. Bij een 

afgewezen aanvraag worden de kosten niet gerestitueerd. 


