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Opdracht aan LOEx
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• Vergelijking onderleggers voor vrijstellingen: welke vooropleidingen 
leveren welke vrijstellingen op? Welke omvang? Wat is het effect op 
studieduur? 

• Indien nodig zorg dragen voor meer afstemming tussen de onderleggers 
voor vrijstellingen om verschillen tussen instellingen te verkleinen. 

• Landelijke afspraken vastleggen in een landelijk raamwerk vrijstellingen 
lerarenopleidingen



Vrijstellingen geharmoniseerd

u Vrijstellingen voor de minor/profileringsruimte op basis van een behaald 
hbo/wo bachelorsdiploma. 

u Overname van landelijk behaalde resultaten (zoals bij de pabo Wiscat, en 
bij pabo en 2e graads de LKT).

u Erkenning van elkaars examinatoren als extern examinator

u Vrijstellingen voor onderzoek op basis van behaald onderzoek in een 
aanverwante opleiding.

u Vrijstellingen propedeuse in geval van dezelfde opleiding elders.



Advies LOEx  

Vereniging HogescholenStrategische agenda VH sector Educatie 2019-2024 4

• Vrijstellingsbeleid geharmoniseerd op een groot aantal generieke 
onderdelen

• Knelpunten voor verdere harmonisatie: 
instellingsbeleid, wetgeving, maatwerk, samenwerking

• Om verdere harmonisatie te verwezenlijken vraagt LOEx om: 
aanpassing OER en toets/examenprogramma’s
eenduidig EVC-beleid (zie Beleidsadvies EVC)
aan te geven wat e.e.a. betekent voor het tijdpad tot 1 sept. 2021



Vervolgstappen implementatie landelijk 
vrijstellingenbeleid

u ADEF, LOBO en LOEx maken o.b.v. het Bestuursakkoord een gezamenlijke handreiking voor 
examencommissies

Doel: in LOEx-verband alvast stappen zetten in het verder harmoniseren van vrijstellingen, 
rekening houdend met de afspraak in het Bestuursakkoord om met ingang van komend 
studiejaar in belangrijke mate geharmoniseerd beleid voeren

u De handreiking bevat gezamenlijk vastgelegde afspraken over geharmoniseerd 
vrijstellingenbeleid. Commitment van alle betrokken partijen, ook als op dit moment het beleid 
per instelling anders is. 
Gereed voor de zomer 2021
In eerste instantie volstaan dan dus de afspraken binnen ADEF, LOBO en het LOEx over het 
hanteren van de landelijke onderleggers bij vrijstellingsaanvragen (basisafspraken vastgelegd 
in een gedeelde landelijke handreiking). Zo zorgt instellingsbeleid niet direct voor vertraging of 
knelpunten. 

u Aandachtspunt: mogelijke juridische knelpunten die kunnen ontstaan bij vastlegging in alle 
OS/OER-en verkennen en mogelijke oplossingen bespreken. 

Doel: realisatie van een werkbaar advies voor zomer 2021



Vervolgstappen implementatie 
landelijk vrijstellingenbeleid

u Uitwerking inhoud handreiking:
u leidende principes voor opstellen van het landelijk vrijstellingenbeleid met als uitgangspunt 

het Bestuursakkoord
u Hulpmiddelen: veel voorkomende profielen van studenten (cf. DNA van de leraar), 

Intakeprocedure, met aandacht voor professionalisering van intakers en rekening houdend 
met rechten en plichten van de examencommissie (WHW). 

u LOEx kan een voorstel doen voor inhoudelijke invulling m.b.t. uitbreiding van de al 
geharmoniseerde generieke onderdelen en waar mogelijk vakonderdelen. Om dat laatste 
te verwezenlijken worden via 10voorde leraar de Landelijke Vak Overleggen (LVO’s) 
ingezet voor advisering.

u Tijdpad en bemensing:
u 1 april is leidend vanwege aanmeldingen 
u Wie zou zich hieraan willen committeren vanuit LOBO (en ADEF)? Vanuit LOEx zal een team 

worden samengesteld op basis van de met de managers gemaakte afspraken over 
individuele beschikbaarheid. Er zijn voldoende fondsen beschikbaar.


