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31 OER Aeres Hogeschool (Dronten/Almere) Vrijstellingen 
 

Vrijstelling voor modules op grond van vooropleiding of op grond van eerder gevolgd onderwijs op 
Aeres Hogeschool 
 
Voor studenten met een afgeronde VWO of MBO vooropleiding heeft de examencommissie het 
verlenen van vrijstellingen gemandateerd aan de instroomcoördinator. Eens per jaar rapporteert de 
instroomcoördinator hierover aan de examencommissie.  
 
Voor studenten met eerder opgedane kennis en/of ervaring (bijvoorbeeld:  door eerder gevolgd 
onderwijs op Aeres Hogeschool of een ander HBO of buiten het onderwijs om), kan een student een 
intakeprocedure doorlopen. De examencommissie kan vervolgens op advies van de 
instroomcoördinator en de studieleider voor modules (en eventueel leerplandelen) vrijstelling 
verlenen, die tot verkorting van de totale studieduur leidt. De instroomcoördinator en de 
studieleider dienen hiertoe het format ‘Afwijkend studieprogramma’ in te dienen bij de 
examencommissie. 
 
Per student stelt  de examencommissie afhankelijk van de vooropleiding en het vakkenpakket de 
omvang van de vrijstelling vast. De bijbehorende studiepunten van de verleende vrijstellingen tellen 
niet als studieprestaties in het traject voor de vaststelling van het studieadvies na het eerste en 
tweede leerplanjaar. 
 
 
Vrijstelling voor moduleonderdelen op grond van de vooropleiding of op grond van eerder gevolgd 
onderwijs op Aeres Hogeschool 
 
De modulecoördinator/vakdocent kan schriftelijk advies verlenen aan de examencommissie 
aangaande het verlenen van vrijstellingen voor één of meerdere moduleonderdelen. Dit dient 
gedaan te worden op grond van het bezit van een akte, diploma, getuigschrift of ander geschrift, 
waaruit blijkt dat de kandidaat reeds aan de vereisten van het desbetreffende moduleonderdeel 
heeft voldaan.  
 
Bij de moduleonderdelen waarvoor op grond van de vooropleiding de student een vrijstelling heeft 
verkregen, wordt het cijfer 6 (zes) toegekend. Dit wordt als zodanig ook meegenomen in de 
berekening van het module eindcijfer. 
 
De bijbehorende studiepunten kent de examencommissie toe - voor zover de wet dit toestaat - als de 
student de module, waar de vrijstelling deel van uitmaakt, voldoende heeft afgerond. 


