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Inleiding 
In dit document vind je de regels rondom de vrijstelling van examens. Daarnaast wordt uitgelegd hoe 

je deze vrijstelling aanvraagt. 

Deze vrijstellingsregeling is voor studenten die vanwege eerder behaalde examenresultaten of 

eerder behaalde resultaten voor burgerschap en keuzedelen, vrijstelling willen aanvragen. 

Studenten die een diploma hebben behaald vragen via het aanvraagformulier vrijstelling aan bij de 

examencommissie. Een student die tijdens zijn opleiding wisselt van opleiding, hoeft geen vrijstelling 

aan te vragen. Eventuele examenresultaten volgen de student automatisch naar de nieuwe opleiding 

bij het proces van wijzigen inschrijving. 

Algemene afspraken 
• De examencommissie is verantwoordelijk voor het verlenen van vrijstellingen voor examens 

• De afdeling Onderwijs & Kwaliteit ondersteunt en adviseert de examencommissie bij de 

aanvragen 

• Deze vrijstellingsregeling regelt alleen de vrijstellingen voor examens. Als de 

examencommissie een vrijstelling van examen heeft toegekend, dan besluit teamleider i.s.m. 

de vakdocent of de student vrijstelling krijgt voor ontwikkelingsgerichte toetsen en 

onderwijstijd. 

• Een afgegeven vrijstelling is geldig gedurende de studietijd van de student, ongeacht 

vertragingen in het studietraject. 

Vrijstellingsregeling examens 

Aanvragen vrijstelling 
Op verzoek van de student kunnen reeds behaalde resultaten aanleiding zijn voor het verlenen van 

een vrijstelling voor het afleggen van één of meer examenonderdelen. De student vraagt de 

vrijstelling bij voorkeur aan tijdens het intakeproces. 

De student dient de vrijstelling schriftelijk (digitaal) aan te vragen bij de examencommissie en levert 

hierbij aan: 

• Ingevuld (compleet) aanvraagformulier 

• Een officiële bewijsstuk: 

o Diploma en bijbehorend resultatenlijst met daarop de reeds behaalde resultaten 

o Een instellings- of mbo-verklaring 

o Een ander door een examencommissie uitgegeven bewijs 

 

Aanvragen vrijstelling beroepsspecifiek 
Voor het aanvragen van vrijstelling voor beroepsspecifieke onderdelen zijn geen algemeen geldende 

afspraken. Dit is een individueel traject, en kan dus per student verschillen. Daarom wordt de 

examencommissie hierin ondersteunt door de afdeling Onderwijs & Kwaliteit. 

De afdeling Onderwijs & Kwaliteit behandelt de aanvraag i.s.m. het team en adviseert de 

examencommissie. De examencommissie toets op basis van onderstaande punten en kent de 

vrijstelling toe of af. 

• de kerntaken en/of werkprocessen zijn gelijk (100% overlapping) aan de examens waarvoor 

de student de vrijstelling aanvraagt.  
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• een specifieke examenresultaat is qua eisen gelijk aan het examen waarvoor de student de 

vrijstelling aanvraagt. 

 

Aanvragen vrijstelling generiek; Nederlands, Rekenen en Engels (niv4) 
Een student krijgt vrijstelling voor deelname aan centrale examinering en/of de instellingsexamen 

of een onderdeel van het instelingsexamen als de examencommissie heeft vastgesteld dat: 

• Het betreffende examenonderdeel is afgelegd zoals is vastgesteld voor een beroepsopleiding 

van hetzelfde of een hoger niveau. 

• Het betreffende examenonderdeel is afgelegd als eind- of staats- of deeleindexamen zoals 

vastgesteld voor havo of vwo mits duidelijk op de resultatenlijst het behaalde niveau vermeld 

staat. 

• De student voor het betreffende onderdeel minstens het eindcijfer 6 heeft gehaald. 

• Er niet meer dan tien studiejaren verstreken zijn tussen de diplomering  van de opleiding op 

basis waarvan de vrijstelling wordt verleend. 

• Er wordt geen vrijstelling verleend op basis van een pilotexamen; een pilotexamen is 

afgenomen in de periode voorafgaande aan de invoering van centrale examinering en staat 

niet gelijk aan het CE examen. 

 

Zijn de eerder behaalde resultaten meer dan tien jaar oud, dan volgt er een maatwerktraject om vast 

te stellen of het niveau nog wordt beheerst door de student. Het maatwerk wordt opgesteld door de 

afdeling Onderwijs & Kwaliteit i.s.m. het team Taal en Rekenen. 

 

Aandachtspunten bij het verlenen van een vrijstelling generiek: 

• Het resultaat van Nederlands lezen/luisteren, Engels lezen/luisteren en/of rekenen moet met 

een centraal examen (CE) behaald zijn 

• Op basis van een vmbo-diploma is vrijstelling niet mogelijk, behalve in het uitzonderlijke 

geval waarin de student het betreffende onderdeel op havo of vwo niveau heeft afgerond. 

• Bij vrijstelling op basis van het resultaat voor Nederlands 2F, waarbij cijferdifferentiatie is 

toegepast, geldt dat het cijfer inclusief cijferdifferentiatie het uitgangspunt is voor vrijstelling  

en dit cijfer is ook het cijfer dat op de resultatenlijst van de vervolgopleiding komt te staan 

• Er kan ook vrijstelling voor de generieke onderdelen worden aangevraagd o.b.v. een 

keuzedeel 

 

Aanvragen vrijstelling keuzedelen 
Een student krijgt vrijstelling voor een keuzedeel wanneer: 

• Deze is afgerond met minimaal een 6.  

• En er wordt voldaan aan de wettelijke eisen ten aanzien van koppeling en overlap: 

o Het keuzedeel is gekoppeld aan de opleiding waarvoor een vrijstelling wordt 

aangevraagd 

o Het keuzedeel is niet gekoppeld, maar zit in het schoolbrede aanbod en heeft geen 

ondoelmatige overlap met de opleiding waarvoor een vrijstelling wordt aangevraagd 



Vrijstellingsregeling examens september 2022 5 
 

Is het keuzedeel niet gekoppeld, dan moet de student een koppelingsaanvraag doen. Deze aanvraag 

dient de student digitaal in bij de afdeling Onderwijs & Kwaliteit. Als hieruit blijkt dat er geen 

ondoelmatige overlap is, kan de student vrijstelling aanvragen voor het keuzedeel. 

 

Overige situaties vrijstelling met een keuzedeel 

• Vrijstelling met een keuzedeel voor een onderdeel van de kwalificatie – niet generiek 

o Als hetgeen in het keuzedeel geëxamineerd is, overeen komt met het onderdeel van 

de vervolgkwalificatie, kan de student vrijstelling krijgen voor dat onderdeel van de 

kwalificatie, mits daarbij een inhoudelijke onderbouwing wordt aangeleverd. 

• Vrijstelling met een onderdeel van de kwalificatie voor een keuzedeel – niet generiek 

o Als hetgeen wat in de kwalificatie geëxamineerd is overeenkomst met het keuzedeel, 

kan de student vrijstelling krijgen voor dat keuzedeel, mits daarbij een inhoudelijke 

onderbouwing wordt aangeleverd. 

• Vrijstelling generieke vakken bij doorstroom van niveau 3 naar niveau 4 

o Als een student een keuzedeel generiek behaald heeft, kan de student hiervoor 

vrijstelling vragen voor het generieke onderdeel van de kwalificatie. 

• Vrijstelling generiek Nederlands en/of rekenen bij afstroom van niveau 4 naar niveau 3 

o als het generieke deel Nederlands 3F of rekenen 3F in de niveau 4 opleiding behaald 

is, kan de student bij afstroom naar niveau 3 vrijstelling krijgen voor het keuzedeel 3F 

én voor het generieke deel 2F. In dit geval is het examenonderdeel bij een andere 

beroepsopleiding behaald, en kan volgens artikel 3b uit het EKB vrijstelling voor 

zowel het keuzedeel als het generieke deel gegeven worden. 

Aanvragen vrijstelling Loopbaan & Burgerschap 
Burgerschap 

• Een student kan vrijstelling aanvragen voor Burgerschap als zij de verschillende dimensies 
heeft afgerond met een voldaan op de resultatenlijst.  

In het verantwoordingsdocument Loopbaan en Burgerschap is aangeven wat bij ROC Menso Alting 
valt onder burgerschap, daaraan toetst de examencommissie of de vrijstelling toegekend wordt. 

Loopbaan 

• Voor Loopbaan is geen vrijstelling aan te vragen. Als school sluiten wij aan bij wat de mbo 

raad aangeeft over het in ontwikkeling blijven. 

Eigenaar blijven van je eigen loopbaan vraagt continu aandacht voor je ontwikkeling – of je 

nu starter, herstarter of doorstarter bent. Je ontwikkeling houdt niet op als je als beginnend 
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beroepsbeoefenaar de arbeidsmarkt betreedt. Succesvol kunnen meebewegen met deze 

veranderingen vraagt van werkenden flexibiliteit en pro-activiteit. 

Bron: mbo raad 

Tijdspad 
In de regel krijgt een student binnen 4 weken een terugkoppeling op de vrijstellingsaanvraag. De 

complexiteit van de aanvraag kan ervoor zorgen dat de aanvraag langer duurt. Dit wordt dan 

gecommuniceerd met de student. 

Werking en duur 
Deze vrijstellingsregeling geldt voor alle vrijstellingsaanvragen vanaf 1 september 2022. Mocht de 

wet- en regelgeving veranderen, dan wordt deze regeling daarop aangepast. 

Verantwoording 
Dit document is opgesteld op basis van de volgende (juridische) documenten: 

• de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) 

• het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB 

 

Registratie van de vrijstellingen 
De afgegeven vrijstellingen worden door het examenbureau geregistreerd in het daarvoor bestemde 

systeem. Op de resultatenlijst komt de vrijstelling met resultaat en het woord vrijstelling te staan. 

  

 


