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PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam en voorletters:       Man          Vrouw

Straat en huisnummer:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

E-mailadres:

AANVRAAG VRIJSTELLING

Ik vraag vrijstelling aan voor de:

Opleiding:

Module(s):

Voor het beoordelen van de vrijstelling zijn onderstaande documenten verplicht om als bewijsstukken aan te leveren:

• Curriculum Vitae

• Gewaarmerkte kopie van jouw diploma*  
Voeg ook, indien van toepassing, jouw behaalde PE-certificaten (Permanente Educatie) toe.

• Gewaarmerkte kopie van jouw cijferlijst**

• Literatuurlijst***

• Een duidelijke programmabeschrijving****  

Als je in het bezit bent van een Ervaringscertificaat, dan kun je volstaan met het aanleveren van het volledige certificaat. Het certificaat dient uiteraard ondertekend te zijn.
*      Een gewaarmerkte kopie is een kopie van een document met een originele waarmerkstempel (inktstempel) en een handtekening of paraaf van de instelling die het document heeft  
         afgegeven. Let op: het betreft een kopie en niet het originele document. 
**     Een officieel document van de opleider voorzien van een originele waarmerkstempel en een handtekening of paraaf van de onderwijsinstelling. Digitale versies en screenshots kunnen  
         niet in behandeling worden genomen.  
***   Een lijst van het gebruikte studiemateriaal per gevolgde module. Bij gebruik van eigen studiemateriaal door een opleidingsinstituut, graag een kopie van de inhoudsopgave van dit  
         materiaal meesturen.  
**** Per module die gevolgd is en ingezet wordt voor een eventuele vrijstelling hebben wij een programmabeschrijving nodig om onze eigen module en de gevolgde module inhoudelijk  
          te vergelijken. Per module ontvangen wij een overzicht van de leerdoelen, het programma (de onderwerpen), hoe en op wat het vak is getoetst/geëxamineerd. Uiteraard dient deze 

overeen te komen met het jaar waarin de vakken gevolgd zijn.

MOTIVATIE VOOR AANVRAAG VRIJSTELLING
 
Onderdeel:
(Vul de naam van het onderdeel/module in waarvoor je 
vrijstelling aanvraagt)

 
Motivatie voor vrijstelling:
(Beschrijf hier waarom je denkt aan te kunnen tonen dat je voor de genoemde onderdeel/module vrijstelling dient te ontvan-
gen, verwijs hierbij duidelijk naar de aangeleverde bewijsstukken. Dit om jouw vrijstellingsaanvraag snel en correct te kunnen 
afhandelen).
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Je kunt dit formulier, voorzien van een handtekening, mailen naar info@ncoi.nl.

  Voor de lessen en het examen (vrijstellingsaanvraag dient minimaal 6 weken voor aanvang van de module in zijn volledigheid in het bezit te zijn van NCOI Opleidingen)

  Alleen voor het examen (vrijstellingsaanvraag dient minimaal 6 weken voor de examendatum in zijn volledigheid in het bezit te zijn van NCOI Opleidingen)

Aanvraagformulier vrijstelling
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ONDERTEKENING

Plaats en datum: Handtekening:

 

 

2/2

Let op! Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.
Omdat NCOI Opleidingen haar opleidingen ontwikkelt volgens de modernste onderwijsmethoden, zijn er beperkingen gesteld omtrent de geldigheidsduur van een eerder behaald di-
ploma. Er wordt in veel gevallen vrijstelling verleend wanneer het diploma niet ouder is dan 10 jaar en er bewezen is dat er voor minimaal 80% een inhoudelijke overlap aanwezig is.  
Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met één van onze medewerkers via telefoonnummer 035 – 6 400 411 of via e-mailadres info@ncoi.nl.

Je kunt de gevraagde formulieren voorzien van een handtekening en mailen naar info@ncoi.nl onder vermelding van ‘Vrijstellingsaanvraag’. 

Je kunt dit formulier, voorzien van een handtekening, mailen naar info@ncoi.nl.



 

 

Classificatie: Corporate 

Toelichting documenten:   

Gewaarmerkte kopie van het diploma:  

Er is een stempel en handtekening aanwezig op het diploma van de opleidingsinstelling waar het diploma is 

behaald en een handtekening van jouzelf.   

Gewaarmerkte kopie van de cijferlijst:  

Er is een stempel en handtekening aanwezig op de cijferlijst van de opleidingsinstelling. Dit houdt in dat wij geen 

digitale versies, screenshots en dergelijke in behandeling nemen. Het betreft een kopie van de officiële cijferlijst, 

welke af is gegeven met het diploma.  

Literatuurlijst:  

Een lijst van het gebruikte studiemateriaal per gevolgde module. Bij gebruik van eigen studiemateriaal door een 

opleidingsinstituut, graag een kopie van de inhoudsopgave van dit materiaal meesturen.  

Programmabeschrijving:  

Per module die gevolgd is en ingezet wordt voor een eventuele vrijstelling hebben wij een programmabeschrijving 

nodig om onze eigen module en de gevolgde module inhoudelijk te vergelijken. Per module ontvangen wij een 

overzicht van de leerdoelen, het programma (de onderwerpen), hoe en op wat het vak is getoetst/geëxamineerd. 

In het geval van HBO dient de programmabeschrijving ook voorzien te zijn van het aantal EC’s (studiepunten) dat 

is toegekend aan de module.  

 

Toelichting vrijstellingsformulier:  

 

Opleiding:  

Volledige opleidingsnaam benoemen, zoals weergegeven op de website. 

 

Module(s):  

Volledige namen van onze modules die je vrijgesteld wenst te krijgen.  

 

Toelichting motivatie vrijstellingsaanvraag:  

 

Onderdeel:  

Vul hier de naam in van de module die je bij ons vrijgesteld wenst te krijgen. Op onze website tref je onder het 

kopje ‘studieprogramma’ het programma (de modules) van de opleiding en de daarbij behorende onderwerpen.  

 

Motivatie voor vrijstelling:  

Benoem hier op basis van welke gevolgde module je de vrijstelling wenst te krijgen. Verwijs naar de naam van de 

gevolgde module, het bijbehorende studiemateriaal, eventuele paginanummers in de programmabeschrijving, het 

behaalde cijfer, etc. Wees zo volledig mogelijk. Zodat wij weten welke documenten wij kunnen gebruiken om een 

inhoudelijke vergelijking te maken.  

Let op: de motivatie dient modulair ingevuld te worden, niet per fase. Mocht jouw motivatie niet op het formulier 

passen, lever deze dan middels een Word bestand aan. Onderstaand een kort voorbeeld.  

Onderdeel Motivatie 

Module X Op basis van de gevolgde module Y, zie pagina 10 in de volledige programmabeschrijving van 

de opleiding. De onderwerpen zijn hierin uitgebreid aan bod gekomen en komen overeen met 

de onderwerpen van module X bij jullie. Het cijfer dat ik heb behaald, een 7, tref je op de 

cijferlijst. De gebruikte literatuur is …  
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