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Aanvraagformulier vrijstelling 

Vul deel 1 en 2 compleet in het stuur het ingevulde en digitaal ondertekende 
formulier, inclusief documentatie, per e-mail naar de secretaris van de sub-
Examencommissie van de eigen opleiding. 

1. Persoonlijke gegevens
Naam student 
(+ voorletters): 

Student 
nummer: TU Delft e-mail: 

Opleiding: 

Bespreek een voorgenomen vrijstellingsverzoek eerst met de studieadviseur 

Verzoekt op grond van aantoonbare competentie door eerdere opleiding en/of praktijkervaring te 
worden vrijgesteld van het vak / component van de studie*: 
Vakcode Vaknaam EC ** Niveau 

Totaal 

Component (alleen voor studenten MSc Science Education & Communication) 

Vakwetenschappelijke component op grond van de behaalde MSc: 

Vakwetenschappelijke component op grond van de nog te behalen MSc: 

Basisdeel lerarenopleiding op grond van succesvol afronden minor/basisdeel: (schoolvak)  *** 

De vrijstelling wordt gevraagd op grond van (kopieën van diploma’s, certificaten e.d., alsmede 
omschrijving vakinhoud en niveau uit studiegids toevoegen): 
Vakcode Vaknaam EC Niveau 

Totaal EC 

Bedrijf Functieomschrijving Functieomvang 

Totaal 

Toelichting verzoek 
Verzoek besproken met de studieadviseur   Ja   Nee 
Toelichting door de student: … 

Datum: Handtekening student: 

* Voor de MSc Science Education and Communication kunnen per aanvraagformulier meerdere vrijstellingen aangevraagd worden
**   Bij gedeeltelijke vrijstelling: 0 EC
*** Opleidingscoördinator vult het aantal EC in

EC

60

60

(naam MSc)

(naam MSc)
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2. Toelichting docent van het vak waarvoor vrijstelling wordt gevraagd (of de opleidingscoördinator in
het geval vrijstelling voor de minor of de vakwetenschappelijke component wordt gevraagd):

De vakken zijn qua inhoud, niveau en omvang equivalent / 
De vakken vormen een samenhangend pakket van 
voldoende omvang: 

 Ja  Deels  Nee 

Toelichting: 

Naam: Handtekening: 

Functie: 

Datum: 

3. Besluit Examencommissie
  Het verzoek tot vrijstelling wordt goedgekeurd   Het verzoek tot vrijstelling wordt niet goedgekeurd 

Toelichting op besluit Examencommissie 

Ondertekening besluit examencommissie 
Examencommissie: 

Naam: Handtekening: 

Functie: 

Datum: 

Let op: Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen! 

Tegen het in deze brief vervatte besluit kunt u overeenkomstig artikel 7.61 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) binnen 6 weken na toezending hiervan 
beroep indienen. Dit kan per e-mail naar jz@tudelft.nl of per post onder vermelding van “beroep” naar College van Bestuur, t.a.v. LS/Legal Affairs, Postbus 5, 2600 AA Delft.
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