
 Aanvraagformulier vrijstellingen examens vanaf 01-08-2022 

Examencode1: 
(Voorbeeld: 25123 - Vrijstelling) 

-Vrijstelling Studentnummer: 

Naam student: 

E-mailadres student:

Voor welke opleiding wordt 
de vrijstelling aangevraagd:

Niveau opleiding: 

Naam coach: 

Datum aanvraag (dd/mm/jjjj): 
Examinering buitenland: Alleen aankruisen indien van toepassing

 Generieke examens 
 Voor resultaten die bij het Alfa-college zijn behaald op de generieke examens Nederlands, rekenen en Engels, hoeft geen 
 vrijstelling te worden aangevraagd. Deze resultaten volgen de student automatisch bij alle opleidingen. 

Geef aan voor welk onderdeel een vrijstelling wordt aangevraagd: 

Zet een kruisje als je hiervoor vrijstelling wilt aanvragen 
Nederlands 

Rekenen 
Engels 

 Overige examens 

 Voeg het diploma en de bijbehorende resultatenlijst/cijferlijst toe bij de aanvraag. Als geen diploma behaald is,
voeg dan een resultatenoverzicht met examenresultaten toe.

 Als de resultaten bij het Alfa-college zijn behaald, is het toevoegen van bewijsstukken niet nodig. Behalve als het
examen afgenomen is in het buitenland. Dan moeten de beoordelingsformulieren en het beslismodel
toegevoegd worden.

 Vul dit aanvraagformulier in en kies hieronder de locatie waar je je opleiding volgt.
 Vergeet bij de e-mail niet de gevraagde bewijsstukken mee te sturen!

1 In te vullen door de locatie-examencommissie. 
01082022_1.0 

Behaald bij het Alfa-college? 
Beroepsgerichte onderdelen 

 (kerntaken vermelden) 

 Keuzedeel 
(code keuzedeel vermelden) Ja. Opleiding:

Nee

Ja. Opleiding:
Nee

Ja. Opleiding:
Nee

Ja. Opleiding:
Nee

Voltastraat/De Stroom Hoogeveen 

Kardinge Groningen/Assen 

Kluiverboom Groningen

Admiraal de Ruyterlaan Groningen 

Boumaboulevard Groningen 

Parkweg/RTC Hardenberg

@student.alfa-college.nl



01082022_1.0 

In te vullen door de locatie-examencommissie: 

De volgende vrijstellingen zijn toegekend De volgende vrijstellingen zijn niet toegekend 
1. 1.
2. 2.
3. 3. 
4. 4. 
5. 5. 
6. 6. 
7. 7. 
8. 8. 
9. 9. 
10. 10. 
Toelichting niet toegekende vrijstellingen: 

Ondertekening locatie-examencommissie: 

Naam voorzitter/secretaris: Datum: 
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