Vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring
Lange procedure (inclusief assessment),
geldig voor aanvragen tussen 1 september 2022 en 30 juni 2023
Stuur dit formulier op naar Open Universiteit,
Onderwijslogistiek, team Inschrijven, toelaten en diplomeren,
Postbus 4444, 6401 CX Heerlen
Lees voordat u begint met het invullen van dit formulier eerst
de toelichting! Het onjuist invullen van het formulier leidt tot
vertraging in de afhandeling van uw verzoek. Bij eerste inschrijving
dient u een kopie van uw geldige paspoort of identiteitskaart bij
te voegen.

Zie toelichting

Kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)

Persoonlijke gegevens
1. Studentnummer OU

Indien u nog geen studentnummer heeft, dient u een kopie van uw geldige
paspoort of identiteitskaart (voor- en achterzijde) bij te voegen.

2. Geboortenaam

3. Voorvoegsel

4. Voornamen
6. Geboorteplaats

5. Geboortedatum (dd-mm-jj)
7. Geboorteland
8. Geslacht

Man

Vrouw

9. Naam partner
10. Voorvoegsel naam partner
11. Straat
12. Huisnummer

13. Huisletter

14. Huisnr toevoeging

15. Postcode

16. Plaats

17. Land
18. Telefoonnummer overdag
19. E-mailadres
Gegevens verzoek
20. Kruis de juiste formulering
van uw verzoek aan
(slechts één optie aankruisen)
21. Kruis de bacheloropleiding
van uw keuze aan
(slechts één optie aankruisen)
en vervolg daarna met vraag 23

a Vrijstelling binnen een bacheloropleiding
b Verkorting van het schakelprogramma
c Vrijstelling binnen een masteropleiding

Ga naar vraag 21
Ga naar vraag 22
Ga naar vraag 22

bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen
bacheloropleiding Bedrijfskunde
bacheloropleiding Informatica
bacheloropleiding Informatiekunde
bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen
bacheloropleiding Psychologie
bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

F22011

open bachelorprogramma (vul hieronder de naam in van het open bachelorprogramma)

22. Kruis de masteropleiding
van uw keuze aan
(slechts één optie aankruisen) en vervolg
daarna met vraag 23

Master Onderwijswetenschappen
Master Kunst- en cultuurwetenschappen, variant Cultuurgeschiedenis
Master Kunst- en cultuurwetenschappen, variant Letterkunde
Master Kunst- en cultuurwetenschappen, variant Kunstgeschiedenis
Master Kunst- en cultuurwetenschappen, variant Filosofie
Master Artificial Intelligence
Master Business Process Management and IT
Master Computer Science
Master Software Engineering
Master Managemen t
Master Environmental Sciences
Master Psychology, variant Arbeids- en organisatiepsychologie
Master Psychology, variant Gezondheidspsychologie
Master Psychology, variant Klinische kinder- en jeugdpsychologie
Master Psychology, variant Klinische psychologie
Master Psychology, variant Levenslooppsychologie
Master Gezondheidswetenschappen
Master Gegevensbescherming en Privacyrecht
Master Rechtsgeleerdheid, generieke master
Master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Privaatrecht
Master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Bestuursrecht
Master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Internationaal en Europees recht
Master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Staatsrecht en Encyclopedie
Master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Strafrecht
vrije masteropleiding (vul hieronder de naam in van de vrije masteropleiding)

23. Meegezonden bewijsstukken

Aankruisen wat van toepassing is. Het meesturen van uw curriculum vitae, overzicht
van verwachte vrijstellingen en een portfolio is altijd verplicht.
curriculum vitae
overzicht van cursussen die volgens u voor vrijstelling in aanmerking komen
beknopt portfolio
vrijstellingsbeschikking op grond van vooropleiding
werkgeversverklaring
wetenschappelijke publicaties

Kosten
24. Wijze van betalen

Ondergetekende verzoekt de Commissie voor de examens van de Open Universiteit
het vrijstellingsverzoek in behandeling te nemen en machtigt de Open Universiteit
om het bedrag van € 1243,- van zijn/haar bankrekeningnummer af te schrijven.
Bankrekeningnummer (IBAN)
Betalen in termijnen is mogelijk. Kruis hieronder uw keuze voor het aantal termijnen
aan. Bij betaling in 6 termijnen brengen wij € 22,- aan administratiekosten in
rekening.

Hierlangs afscheuren

Machtiging 1 termijn
Machtiging 2 termijnen

Machtiging 6 termijnen

Alleen voor studenten uit het buitenland
Ondergetekende verzoekt de Open Universiteit om toezending van een
betalingsopdracht van € 1243,-

Ondertekening
25. Plaats

27. Handtekening

26. Datum

Toelichting
Algemene toelichting
Vrijstelling
De Commissie voor de examens van de Open Universiteit hanteert bij de beoordeling van
vrijstellingsverzoeken het criterium dat de verzoeker vaardigheden en/of kennis moet
bezitten, opgedaan buiten het hoger onderwijs, welke naar niveau, omvang en inhoud in
voldoende mate overeenstemmen met een deel van de OU-opleiding waarvoor vrijstelling
wordt verzocht.De commissie heeft het recht om aanvullende informatie op te vragen bij
verzoeker of derden. Uiterlijk twee maanden na registratie van het vrijstellingsverzoek,
ontvangt u nader bericht.
Toelichting bij de vragen
2. Geboortenaam
Dit is uw eigen naam, zoals vermeld in uw paspoort of op uw identiteitsbewijs.
9. Naam partner
Dit betreft de naam zoals u wenst te worden aangesproken, of te worden aangeschreven.
Dit kan dus de naam van de partner zijn. Met partner wordt bedoeld diegene met wie u
gehuwd bent, dan wel een geregistreerd partnerschap heeft.
24. Betaling
Aan de behandeling van een verzoek zijn – ongeacht de uitspraak – administratiekosten van
€ 1243,- verbonden. In Nederland dienen deze via eenmalige machtiging te worden voldaan.
Studenten in het buitenland kunnen verzoeken om een betalingsopdracht.

