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Formulier Vrijstellingsverzoek SVMNIVO 
 

Gegevens Aanvrager 

Naam aanvrager:  Adres:  Postcode en plaats:  

Telefoonnummer:  E-mail:  

 

Vraag 1. Voor welk theorie-examen van SVMNIVO vraagt u vrijstelling aan? (maximaal één aangeven)  

 

Vraag 2. Op basis van welke vak(ken)/opleiding(en) vraagt u vrijstelling aan? (vul volledig in) 

Behaald(e) 
vak(ken)/opleiding(en)1: 

Datum van behalen 
vak/opleiding 

Examen-of 
opleidingsinstelling 

Bewijzen van slagen bijgevoegd 
(voeg toe als bijlage)2 

Vrijstellingsinformatie bijgevoegd 
(voeg toe als bijlage)4, 5 

   Ja / nee3 Ja / nee3 

   Ja / nee3 Ja / nee3 

   Ja / nee3 Ja / nee3 

   Ja / nee3 Ja / nee3 

   Ja / nee3 Ja / nee3 

   Ja / nee3 Ja / nee3 

   Ja / nee3 Ja / nee3 

Eventuele opmerkingen:  
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Vraag 3. Is volgens u minimaal 80% van alle examenonderwerpen gedekt door het door bovengenoemde vak(ken)/opleiding(en)? 
Zo nee, dan hebt u geen recht op vrijstelling. Ja / nee3 

 
Ik verklaar hierbij dat ik dit formulier en eventuele bijlage naar waarheid heb ingevuld en dat bijgevoegde bewijzen van slagen en 
vrijstellingsinformatie authentiek en relevant zijn. 
 
Datum en plaats van 
ondertekening:  Handtekening:  

 
1 Meerdere vakken/opleidingen mogen worden ingevuld. Met vak/opleiding wordt bedoeld: de titel van een diploma/certificaat dat u hebt behaald in 

het kader van een vak of opleiding, waarvan de getoetste inhoud volgens u (geheel of gedeeltelijk) overeenkomt met de onderwerpen in de 
toetsmatrijs van een bepaald theorie-examen. Het moet gaan om een door de overheid erkend(e) en onder extern toezicht staand(e) vak of 
opleiding. Bij een in Nederland behaald(e) vak of opleiding betekent dit dat deze onder vavo, CREBO of CROHO moet vallen. Een in het buitenland 
behaald(e) vak of opleiding dient op een vergelijkbare wijze van overheidswege erkend te zijn.  

2 Een vrijstellingsverzoek wordt alleen in behandeling genomen als voor elk behaald vak/opleiding een bewijs van slagen is bijgevoegd. Een bewijs 
van slagen is een document/file waarmee u aantoont dat u vak/opleiding daadwerkelijk hebt behaald. Als bewijs van slagen wordt geaccepteerd: 

a. Een gewaarmerkt origineel van een punten/cijferlijst waarop te zien is dat vak/opleiding met een voldoende is afgesloten en/of;  
b. Een gewaarmerkt origineel van een diploma/certificaat dat laat zien dat vak/opleiding, inclusief relevante onderdelen, is behaald.  

3 Verwijder wat niet van toepassing is. 
4 Een vrijstellingsverzoek wordt alleen in behandeling genomen als voor elk vak/opleiding vrijstellingsinformatie is bijgevoegd. Dit is een 

document/file waarmee u aantoont dat de inhoud van één of meerdere onderwerp(en)/onderde(e)len van vak/opleiding overlapt met de 
meerderheid van de toetstermen van één of meerdere onderwerpen uit de toetstmatrijs van een theorie-examen. Als vrijstellingsinformatie wordt 
geaccepteerd: een beschrijving van de leerdoelen / eindtermen / toetstermen / examenstof van een behaald vak/opleiding, in een examengids / 
studiegids / examenbeschrijving / studiebeschrijving geldend in het jaar waarin vak/opleiding is behaald. Dit kan bijvoorbeeld een tekstbestand, 
screenshot, scan of verwijzing naar een website zijn. (geef eventueel de precieze pagina’s aan) 

5 Is het vak/opleiding te vinden in de vrijstellingenlijst zoals gepubliceerd op de website van SVMNIVO, dan is vrijstellingsinformatie niet nodig. 
 
 
 
 


