
ALO  -  AANVRAAG  VRIJSTELLING (versie: sept. 2021) 
 
Verzoeken tot vrijstelling indienen vóór het einde van de 2e lesweek van het 
onderwijsblok waarin het examenonderdeel wordt aangeboden! 
Het verdient aanbeveling om het onderwijs van het betreffende examenonderdeel te volgen totdat van 
de Examencommissie een schriftelijke bevestiging is ontvangen van de vrijstelling. 
 

Gegevens: 
Naam  
Studentnummer  
Groep (Klas)  
HvA-mail adres  
 
Studiefase Propedeuse   /   HF1   /   HF2   /   HF3 
Naam examenonderdeel  
Code examenonderdeel  
Startdatum waarop het 
examenonderdeel gedoceerd wordt 

 

Naam docent  
Datum aanvraag  
Datum aanvraag in SIS  

 

Ik vraag vrijstelling om de volgende reden (dit toelichten op de volgende pagina): 
 
 
 
 
 

 
Procedure: 
1. Student dient via SIS een officieel verzoek in om vrijstelling (www.hva.nl/sis - verzoekschriften).  

Let er hierbij goed op dat het verzoek op werkvormniveau wordt aangevraagd. Anders kan de 
vrijstelling niet in SIS verwerkt worden. Bijvoorbeeld: NIET op studiegidsnummer 
20002EVE15 maar op werkvormnummer 20152EVETS.  

2. Student levert dit volledig ingevulde en ondertekende formulier met bewijsmateriaal in bij de docent. 
3. De docent beoordeelt de aanvraag en beslist op basis van inhoud en bewijsvoering. 
4. Bij een positieve beslissing tekent de docent voor akkoord. 
5. Student levert het gedateerde en ondertekende formulier, inclusief het bewijsmateriaal, in bij het 

secretariaat van de ExCie (digitaal aan examencommissie.alo@hva.nl)  
6. Examencommissie accordeert het verzoek. 
7. De examencommissie verwerkt de verleende vrijstelling in SIS.  
8. Student ontvangt een bevestiging van de verleende vrijstelling via SIS / Examinator ontvangt een 

kopie van het positieve besluit. 
9. Het geaccordeerde verzoek wordt met bewijsstukken bewaard in het archief van de examencommissie. 
 
Voor akkoord:    Voor akkoord: 
Datum:   ………………………. ………… Datum:  ………………………………………........ 
Naam Examinator: ………………..  Vz. Examencommissie:   …………………………. 
Handtekening Examinator:   Handtekening vz Examencommissie: 
…………………………………………… …………………………………………………….. 

http://www.hva.nl/sis
mailto:examencommissie.alo@hva.nl


Toelichting op de aangevraagde vrijstelling 
 

 
 

Bestudeerde literatuur met betrekking tot dit studie-onderdeel 
Titel: Auteur(s): 
  
  
  
  
  

 
 

Tentamens / Examens die ik m.b.t. dit studie-onderdeel heb afgelegd 
Hogeschool / Universiteit: Opleiding: Datum: 
   
   
   

 
 

(Eventuele) Werkervaringen na de opleiding 
Functie: Soort instelling: Periode: 
   
   
   
   

 
 
Van de afgelegde tentamens / examens en werkervaring voeg ik ….. kopieën toe. 
 
 
 
Handtekening student: ……………………………………… 


