Vrijstellingsregeling
Een verzoek tot vrijstelling van een onderdeel van het programma van de
Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen, de Masteropleiding Education and
Child Studies of de Research Masteropleiding Developmental Psychopathology in
Education and Child Studies dient u, uiterlijk één week na aanvang van het eerste
college van het vak waarvoor u vrijstelling aanvraagt, in bij:
de secretaris van de examencommissie,
p/a Instituutsdienst Pedagogische Wetenschappen,
Wassenaarseweg 52,
2333 AK Leiden
Indien het verzoek later dan één week na het eerste college wordt ingediend wordt uw
aanvraag niet in behandeling genomen.
In het verzoek vermeldt u voor welk vak c.q. welke vakken (bij naam te noemen) u
vrijstelling aanvraagt. Voor elk vak voegt u een aparte bijlage in tweevoud bij waarin u
de volgende gegevens vermeldt:
1. de naam van het betreffende vak;
2. de naam van het corresponderende vak van de reeds genoten opleiding;
4. Een volledige en gewaarmerkte kopie van de vakbeschrijving van het reeds gevolgde
vak (inclusief de bestudeerde literatuur, met vermelding van de uit de genoemde
boeken bestudeerde gedeelten). NB Voor beschrijvingen van vakken die behaald zijn
aan de Universiteit Leiden geldt dat een ongewaarmerkte print uit de E-studiegids
voldoende is.
5. Een gewaarmerkte kopie van het voor het vak behaalde resultaat;
6. Een gewaarmerkte kopie van het reeds behaalde diploma op basis waarvan de
aanvraag wordt ingediend (propedeuse-, bachelor- of masterdiploma);
7. Uw naam, studentnummer en volledige adres.
NB Uw aanvraag met bijgevoegde documenten kunt u uitsluitend per reguliere post
(niet per email) sturen naar bovenstaand adres.
De examencommissie besluit binnen twintig werkdagen na ontvangst van het
verzoek. Daarbij wordt er vooral op gelet of de volgens de aanvraag al
bestudeerde literatuur wat inhoud, niveau en omvang betreft voldoende
overeenkomsten vertoont met de literatuur die is voorgeschreven voor het vak waarvan
vrijstelling wordt gevraagd.
Let op De examencommissie verleent geen vrijstelling voor een vak wanneer een
student al heeft deelgenomen aan een tentamengelegenheid van het desbetreffende
vak.
Wanneer vrijstelling wordt verleend voor een vak, wordt in de cijferlijst bij het vak in
kwestie als ‘resultaat’ VR vermeld (en dus niet het cijfer dat behaald is bij de eerdere
opleiding).

