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1.

Algemene informatie vrijstellingen

Type hier de tekst van het rapport. (Text)
1.1 Inleiding
Studenten die een verpleegkundige vervolgopleiding of een opleiding tot medisch
ondersteunend beroepsbeoefenaar gaan volgen, hebben de mogelijkheid tot het verkrijgen
van vrijstelling.
Het doen van een vrijstellingsverzoek stem je – voor aanvraag - af met je leidinggevende.
Vrijstellingen kunnen verleend worden op grond van eerder verworden competenties door
een recent gevolgde opleiding en relevante werkervaring.
Beoordeling van vrijstellingsaanvragen voor het theoretisch deel van de opleiding wordt
gedaan door de opleider(s) van betreffende opleiding. De opleider brengt advies uit aan de
Onderwijs- en Examencommissie van afdeling Educatie Zorgsector.
De Onderwijs- en Examencommissie besluit of de vrijstelling toegekend wordt, zoals
vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling(OER).
Vrijstellingsaanvragen voor het praktisch deel van de opleiding dienen te worden gedaan bij
de zorginstelling van waaruit het praktijk gedeelte van de opleiding wordt gevolgd. De
zorginstelling stelt, met inachtneming van CZO-erkenningscriteria en rekening houdend met
relevante diploma’s/certificaten de duur van het praktisch opleidingsdeel vast.
Deze procedure wordt hier niet verder behandeld.
1.2 Wat is een vrijstelling
Met een vrijstelling wordt bedoeld de ontheffing van de verplichting om een
opleidingsonderdeel (module, module onderdelen), te volgen en/of hierover een examen af
te leggen. Een vrijstelling wordt verleend op grond van door de student aangeleverde
bewijsstukken, die de aanvraag onderbouwen. In de meeste gevallen betreft dit een
gevolgde opleiding met een vergelijkbaar karakter (relevante inhoud) waar van de student
een diploma, getuigschrift en/of certificaat kan overhandigen.
Wanneer een diploma en/of certificaat niet meer dan 5 jaar geleden is uitgereikt kan een
vrijstelling verleend worden voor een theoretisch opleidingsonderdeel. De student heeft
voor het doen van een aanvraag toestemming nodig van de leidinggevende.
Vrijstellingen voor theoretische opleidingsonderdelen moeten worden aangevraagd bij het
opleidingsinstituut. Een vrijstelling dient minimaal 6 weken voor aanvang van de opleiding
digitaal aangevraagd te worden op de website van Educatie Zorgsector op ‘mijn pagina’.
Bij aanmelding bij het CZO dient de verkregen vrijstellingen door gegeven te worden.
NB. Voor vrijstellingen middels EVC-procedure gelden andere termijnen.
1.3 Wat is een EVK
Eerder gevolgde opleiding(en) kunnen bij een aanvraag meetellen in het kader van eerder
verworven kwalificaties (EVK). Vrijstellingen zijn alleen mogelijk op basis van eerder
gevolgde opleidingen waarvan de student een diploma, getuigschrift en/of certificaat kan
overhandigen en bewijs kan aanleveren dat er sprake is van aantoonbare recente
werkervaring in het vakgebied.
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Wanneer het diploma, getuigschrift en/of certificaat niet meer dan vijf jaar geleden is
uitgereikt, wordt de vrijstelling in de Onderwijs− en Examenregeling (artikel 4.11 OER)
aangeduid als een automatische vrijstelling. Dit is van toepassing voor opleidingen die
gevolgd zijn bij EZ of de BIAZ van het Erasmus MC. Voor elders gevolgde opleidingen geldt de
EVC procedure.
Aan een EVK-traject zijn geen kosten verbonden, tenzij het gaat om diploma’s,
getuigschriften, of certificaten waarvoor een bijkomend bekwaamheidsonderzoek nodig is.
1.4 Wat is een EVC
Eerder of elders verworven kennis en/of praktijkervaring kan meetellen als een eerder
verworven competentie (EVC). De competenties die de student door een beroep of werk
verworven heeft, kunnen overeenkomen met de competenties die aangeleerd worden in
(bepaalde opleidingsonderdelen van) de opleiding die de student wil starten. Met andere
woorden de student is in staat met deze verworven competenties al bepaalde (delen van)
kerntaken uit de beroepspraktijk uit te voeren en beschikt daarbij over het juiste denk- en
werkniveau.
Wanneer de student meent over voldoende kennis, vaardigheden en gedrag te beschikken
voor een − van de opleiding − betreffend onderdeel dient deze een verzoek in voor een EVCprocedure in. In de aanvraag dient het betreffende onderdeel vermeld en het verzoek
onderbouwd te worden en vergezeld te gaan van relevant bewijsmateriaal.
Een verzoek voor een EVC-procedure dient minimaal 8 weken voor aanvang van de
opleiding aangevraagd te worden.
1.5 Wanneer kom je in aanmerking voor een EVC-procedure?
Een student komt in aanmerking voor een procedure erkennen van eerder verworven
competenties en niet voor een EVK procedure indien:
 deze in het bezit is van een erkend en relevant diploma/certificaat van een (vervolg)
opleiding dat meer dan vijf jaar geleden behaald is;
 deze in het bezit is van certificaten van een opleiding behaald bij een ander
opleidingsinstituut, waarvan de inhoud van het gevolgde curriculum onbekend is;
 je beschikt over vakinhoudelijke expertise en/of relevante werkervaring van minder
recente datum (> 5 jaar).
De opleider beoordeelt of het bewijsmateriaal daadwerkelijk is afgestemd op het theoretisch
opleidingsonderdeel waarvoor vrijstelling middels een EVC-procedure wordt gevraagd. De
opleider kan besluiten dat de beginsituatie van de student nader onderzocht dient te
worden en legt dit voor aan de Onderwijs- en Examencommissie .
De Onderwijs- en Examencommissie kan besluiten dat voor het krijgen van een vrijstelling
de student een theoretische (instap)toets, een portfoliogesprek, een proeve van
bekwaamheid i.o.m. de zorginstelling, of een combinatie hiervan moet doorlopen. Na een
positieve beoordeling ontvangt de student een bewijs van bekwaamheid en kan de
vrijstelling gehonoreerd worden.
Aan een EVC-procedure zijn kosten verbonden. De kosten van de EVC-procedure zijn
afhankelijk van het bekwaamheidsonderzoek dat gedaan moet worden.
1.6 Kom je in aanmerking voor een vrijstelling?
Het is aan de student om zelf te onderzoeken of deze in aanmerking zou kunnen komen voor
een vrijstelling en zo ja, voor welke vrijstelling. De student kan op de website
www.opleidingenlumc.nl de studiegids van de betreffende opleiding downloaden. In deze
studiegids staat informatie over de opleiding en onderwijsmodules. Bij onduidelijkheden kan
de student natuurlijk altijd contact opnemen met de opleider van betreffende opleidin
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2.

Het aanvragen van een vrijstelling

Studenten die vermoeden dat zij op basis van EVK of EVC in aanmerking menen te komen
voor vrijstelling van een bepaalde module, een moduleonderdeel of een praktijkopdracht
leggen hun aanvraag ter beoordeling voor aan de opleider van betreffende opleiding. De
definitieve aanvraag voor vrijstelling wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de Onderwijsen Examencommissie .
Het is ook mogelijk dat een werkgever vermoedt dat een student voor een vrijstelling in
aanmerking komt. In dat geval geldt dezelfde procedure.
Het vrijstellingsverzoek wordt door de student digitaal ingediend op ‘’mijn pagina” (link EZ)
met de daarbij behorende bewijslast.
De student doet dit door te klikken op de knop “vrijstelling aanvragen”. Het verzoek wordt
ter besluitvorming voorgelegd aan de Onderwijs- en Examencommissie .
2.1 Wanneer kan de vrijstelling aangevraagd worden
Een verzoek tot vrijstelling kan alleen ingediend worden na aanmelding voor de opleiding.
Een verzoek tot vrijstelling van een module of moduleonderdeel dient uiterlijk 6 weken vóór
aanvang van de opleiding ingediend te worden (mits het geen EVC-procedure behelst). Een
verzoek tot vrijstelling dient geaccordeerd te zijn voordat de aanmelding bij het CZO wordt
gedaan. Deze aanmelding vindt uiterlijk plaats 6 weken na start opleiding. Wordt deze
termijn overschreden dan volgt er vanuit het CZO een boete.1
Aanvragen ingediend na de verstreken termijn worden niet door de Onderwijs- en
Examencommissie behandeld, tenzij bijzondere omstandigheden − ter beoordeling van de
Onderwijs- en Examencommissie − een uitzondering op deze regel rechtvaardigt.
2.2 Aanvraag vrijstelling
De aanvraag moet in ieder geval voorzien worden van:
 De opleiding waarvoor de vrijstelling gevraagd wordt.
 De module of deel van de module van de opleiding waarvoor vrijstelling gevraagd
wordt.
 De reden tot het verzoek voor vrijstelling; dus motivering voor de vrijstelling.
 Of en over welke recente werkervaring in het vakgebied student beschikt.
 Curriculum Vitae en bewijslast die het verzoek tot vrijstelling onderbouwt.
Bewijslast kan zijn: diploma, getuigschrift en/of certificaat van een opleiding, portfolio
waarin eerder verworven kwalificaties en competenties worden verwoord en/of worden
aangetoond. Maar ook een bewijs van recente relevante werkervaring in de sector waarvoor
de vrijstelling wordt gevraagd, kan als bewijslast ingediend worden mits deze verklaring is
ondertekend door een leidinggevende.
2.3 Wanneer wordt een vrijstelling afgegeven
De Onderwijs- en Examencommissie , geadviseerd door een opleider en/of praktijkopleider
besluit op basis van een geleverde bewijslast of een vrijstelling wordt verleend voor een of
meerdere modules/module onderdelen.
De opleider beoordeelt of het bewijsmateriaal daadwerkelijk is afgestemd op de module of
module onderdelen waarvoor vrijstelling wordt gevraagd.

1
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In geval van EVC−vrijstellingsaanvragen kan de Onderwijs- en Examencommissie besluiten
de beginsituatie van de student nader te onderzoeken. De student wordt dan uitgenodigd
voor een portfoliogesprek (criteriumgericht interview).
Uiterlijk drie werkweken nadat het verzoek tot vrijstelling bij de onderwijsexamencommissie is ingediend, deelt de Onderwijs- en Examencommissie de beslissing schriftelijk
mee aan de student en de werkgever.
.
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3.

Een EVC procedure

Een student of een zorginstelling kan voor een (vervolg) opleiding een procedure “eerder
verworven competenties” (EVC) aanvragen bij de Onderwijs- en Examencommissie , na
consultatie van de opleider.
Voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een EVC-procedure dient de student
aangemeld te zijn voor de betreffende opleiding.
De aanvraag voor een EVC-procedure dient minimaal 8 tot maximaal 6 weken voor de start
van een opleiding gedaan te worden. De totale doorlooptijd van een EVC-procedure
bedraagt na aanlevering van gevraagde documentatie maximaal 4 weken.

Student vraagt EVC procedure aan bij
onderwijsexamencommissie

Secretaris onderwijsexamencommissie laat na
overleg met opleider weten welke documenten
aangeleverd dienen te worden

Op basis van competenties voor te
volgen opleiding wordt aangegeven
welke diploma’s, certificaten of
portfolio benodigdheden moeten
worden aangeleverd

Student kan op basis van verkregen informatie
starten met verzamelen van gevraagde documenten

Indien alle documenten verzameld zijn, kan student
de aanvraag inclusief documentatie eenmalig
indienen bij de onderwijs-examencommissie

Onderwijsexamencommissie komt tot een
schriftelijk advies na analyse documentatie

Advies kan bestaan uit:
Afgifte bekwaamheid certificaat
Advies opleidingstraject (in theorie en praktijk)
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Het advies komt tot stand op basis van
aangeleverde documentatie en in
overleg met het werkveld van de
(aankomend) student.

Alvorens tot advies gekomen kan
worden kan het voorkomen dat
assessment noodzakelijk is
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Bijlage 1 Vrijstelling Opleiding

Vrijstelling Opleiding

Automatische vrijstelling
(zie toelichting vrijstelling en EVC procedure

Geen automatische vrijstelling

Zie stroomdiagram
EVK/EVC procedure

(zie H3)

Verzoek opleider aan
organisator opleiding voor
maken vrijstellingsbrief

Vrijstellingsbrief naar
student/leidinggevende/
praktijkopleider/TL
EZ/opleider door organisator
opleiding

Secretaris OEC stelt
brief waarin uitkomst
procedure gemeld wordt

Brief naar student/
leidinggevende/
praktijkopleider/TL EZ/
opleider door organisator
opleiding

Student meldt zich aan bij
het CZO. Bij een vrijstelling
geeft EZ de theorie
vrijstelling door bij het
accorderen van deze
aanmelding.

Student meldt zich aan bij
het CZO. Bij een vrijstelling
geeft EZ de theorie
vrijstelling door bij het
accorderen van deze
aanmelding.

Vrijstellingsbrief wordt
opgeslagen in studentdossier

Vrijstellingsbrief wordt
opgeslagen in studentdossier

Kopie vrijstellingsbrief aan
medewerker belast met
facturatie opleidingen
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Geen vrijstelling:
Geen actie richting CZO

Vrijstellingsbrief wordt
opgeslagen in studentdossier

Kopie vrijstellingsbrief aan
medewerker belast met
facturatie opleidingen
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Bijlage 2 Overzicht van automatisch vrijstellingen
Aan de hand van de vrijstellingentabel kan de student bekijken of het indienen van een
verzoek tot een automatische vrijstelling zinvol is. Mocht de opleiding er niet bij vermeld
staan, wil dat niet per definitie zeggen dat geen vrijstelling verkregen kan worden.
Echter een verzoek voor vrijstelling dient dan te worden ingediend bij de Onderwijs- en
Examencommissie .
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan onderstaande tabel. De Onderwijs- en
Examencommissie besluit of een vrijstelling toegekend wordt.

Opleiding

In bezit van diploma, certificaat 2of
getuigschrift ≤ 5 jaar

Mogelijk vrijstelling voor
module

Acute Opname Verpleegkunde
Vitale functies en klinisch
redeneren (A-1), indien
doorstroom na HBOV

Cardiac Care verpleegkunde
Intensive care verpleegkundige Medium
care verpleegkundige Recovery
verpleegkundige
Spoedeisende hulp verpleegkundige

Vitale functies en klinisch
redeneren (A-1)
Basismodule Care (I-1)

High Care Neonatologieverpleegkunde
Kinderverpleegkundige
Obstetrie verpleegkundige

De pasgeborene met
gezondheidsproblemen (K-3).

Intensive Care verpleegkunde
Cardiac care verpleegkundige
Medium care verpleegkundige
Recovery verpleegkundige
Spoedeisende hulp verpleegkundige

Vitale functies en klinisch
redeneren (A-1)
Basismodule Care (I-1)
MC module voor MC
verpleegkundigen

Intensive Care Neonatologieverpleegkunde
Kinderverpleegkundige
Obstetrie verpleegkundige

De pasgeborene met
gezondheidsproblemen (K-3)

High care neonatologie verpleegkundige

De pasgeborene met
gezondheidsproblemen (K-3)

2

HBOV-ers afgestudeerd aan de Hogeschool Leiden krijgen vrijstelling voor de afgeronde theoretische module(s)
van
het minoren traject op vertoon van hun certificaat(-caten)
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Kinderverpleegkunde
Intensive care neonatologie

De pasgeborene met
gezondheidsproblemen (K-3).

verpleegkundige
High care verpleegkundige

Vitale functies en klinisch
redeneren (A-1)

Obstetrie verpleegkundige

Medium Care verpleegkunde
Vitale functies en klinisch

Cardiac care verpleegkundige

redeneren (A-1)
Basismodule Care (I-1)

Opleiding

In bezit van diploma, certificaat3 of
getuigschrift ≤ 5 jaar

Mogelijk vrijstelling voor
module

Recovery verpleegkunde
Intensive care verpleegkundige

Vitale functies en klinisch

Medium care verpleegkundige

redeneren (A-1)
Basismodule Care (I-1)

Cardiac care verpleegkundige

Vitale functies en klinisch

Spoedeisende hulp verpleegkundige

redeneren (A-1)
Basismodule Care (I-1)

Spoedeisende hulp verpleegkunde
Intensive care verpleegkundige

Vitale functies en klinisch
redeneren (A-1)
Basismodule Care (I-1)

Cardiac care verpleegkundige Medium

Vitale functies en klinisch

care verpleegkundige

redeneren (A-1)

Recovery verpleegkundige

Basismodule Care (I-1) 
(geldt niet voor MC
verpleegkundigen)

Operatieassistent
MBO-V of HBO-V

Beroepsvoorbereidende periode
(BVP)

Anesthesiemedewerker
MBO-V of HBO-V
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Beroepsvoorbereidende periode
(BVP)

Aanvragen vrijstelling op grond van EVK en EVC augustus 2020

