AANVRAAGFORMULIER VRIJSTELLINGEN

Lees voor het invullen van het formulier eerst de toelichting. Deze is te vinden vanaf bladzijde 3
van dit document. Het onduidelijk, onjuist of onvolledig invullen van het formulier kan leiden tot
vertraging in de afhandeling van het vrijstellingsverzoek.
1. Kies één van onderstaande opties:
 Je bent niet ingeschreven bij THIM, maar wilt vrijblijvend weten of je in aanmerking komt
voor vrijstellingen. Op basis van de uitkomst kun je besluiten of je je wilt inschrijven.
 Je hebt je al ingeschreven voor de opleiding, maar bent nog niet gestart.
 Je bent student bij THIM.
2. Studentnummer (indien bekend)
3. Man / vrouw
4. Achternaam
5. Voorletters
6. Voornaam
7. Straat en huisnummer
8. Postcode en woonplaats
9. Telefoon
10. E-mailadres
11. Ik vraag vrijstelling aan voor (meerdere keuzes mogelijk):
 Studiejaar 1
 Minorprogramma (max. 30 ECTS)
 Afstudeerwerkstuk (15 ECTS)
 Stage 1
12. Ik stuur de volgende bewijsstukken mee:
 Diploma
 Cijferlijst
 Modulebeschrijving / studiehandleiding
 Afstudeerwerkstuk vorige opleiding
 Beoordeling afstudeerwerkstuk vorige opleiding

>>>

13. Motiveer jouw vrijstellingsaanvraag

14. Betaling*
Ondergetekende verzoekt de Examencommissie het vrijstellingsverzoek in behandeling te
nemen en machtigt THIM om eenmalig het bedrag van € 250,- van zijn/haar bankrekeningnummer af te schrijven.
IBAN (18 tekens)
* Dit hoeft alleen ingevuld te worden, wanneer je nog niet ingeschreven bent bij THIM, zie
toelichting.
15. Ondertekening
Plaats
Datum

Handtekening

Mail of stuur het ingevulde formulier naar:
THIM Hogeschool voor Fysiotherapie
T.a.v. Examencommissie
Newtonbaan 6
3439 NK Nieuwegein
examencommissie@thim.nl
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TOELICHTING

Algemene toelichting
De Examencommissie beoordeelt bij vrijstellingsverzoeken of de inhoud, omvang en het niveau
van de door de verzoeker gevolgde opleiding(en) overeenkomt met één of meerdere
programmaonderdelen van de opleidingen van THIM. De commissie kan nadere informatie
opvragen bij de verzoeker en/of bij derden. Uiterlijk 20 werkdagen na registratie van het
vrijstellingsverzoek ontvang je bericht.
Er wordt géén vrijstelling voor programmaonderdelen verleend op grond van:
 Diploma’s ouder dan 10 jaar, m.u.v. minorprogramma. Wanneer het diploma ouder is dan 10
jaar, maar de vaardigheid middels aantoonbare werkervaring op peil is gehouden, kan hier
een uitzondering op worden gemaakt
 Werkervaring, m.u.v. stage 1
 Mbo-opleidingen (ongeacht niveau)
Fraude
In geval van (vermoedens van) fraude wordt geen vrijstelling verleend. Eventuele toekomstige
vrijstellingsverzoeken van de betreffende aanvrager zullen niet in behandeling worden
genomen.
Kosten en korting
Voor de vrijstellingsaanvraag voor aanvang van de studie wordt een bedrag van EUR 250,00 in
rekening gebracht. Wanneer je je vervolgens inschrijft, vervalt het inschrijfgeld van EUR 250,00.
Voor studenten die al zijn ingeschreven bij THIM Hogeschool is de vrijstellingsaanvraag kosteloos.
Wanneer alleen vrijstelling wordt aangevraagd voor het minorprogramma is de procedure
kosteloos voor alle aanvragers.
Wanneer een vrijstellingsverzoek wordt gehonoreerd, levert dit een korting op op het
collegegeld:
 Vrijstelling levert een korting op het collegegeld op van EUR 35,00 per vrijgestelde credit.
Deze korting wordt verrekend met het collegegeld van het laatste studiejaar. Wanneer de
student besluit de vrijgestelde onderdelen toch te volgen, is deze korting niet van toepassing.
 Wanneer vrijstelling wordt verleend voor zowel het minorprogramma als het
afstudeerwerkstuk (totaal 45 EC), is inschrijving in de deeltijd “High Potential” groep mogelijk.
Kijk voor informatie over het aangepaste collegegeld op het inschrijfformulier of neem
contact op met THIM via info@thim.nl.
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Toelichting bij de vragen
Vraag 1. Student
Jouw status (al dan niet ingeschreven als student van THIM Hogeschool) kan van invloed zijn op
de kosten die verbonden zijn aan de vrijstellingsaanvraag. Meer informatie over kosten staat bij
de algemene toelichting.
Vraag 2. Studentnummer
Wanneer je als student gestart bent bij THIM, dan heb je een studentnummer gekregen. Dit
nummer vind je op jouw studentenpas.
Vraag 4. Achternaam
Vul de achternaam in zoals vermeld in jouw paspoort.
Vraag 12. Bewijsstukken
Het vrijstellingsverzoek moet ondersteund worden door bewijsstukken. De documenten dienen
gewaarmerkt te zijn door een daartoe bevoegde persoon of instantie. Stuur geen originele
documenten mee. In tabel 1 staat een overzicht van de aan te leveren bewijsstukken.
Tabel 1: Bewijsstukken

Studiejaar 1
Minorprogramma
Afstudeerwerkstuk
Stage 1

Diploma

Cijferlijst

Afstudeerwerkstuk

x

Modulebeschrijving/
studiehandleiding
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

Vraag 13: Motivatie
Je kunt hier motiveren waarom jouw verzoek moet worden ingewilligd. Geef daarbij aan hoe je
kunt bewijzen dat je de betreffende competenties eerder hebt verworven. Wanneer je een
vrijstelling aanvraagt voor het afstudeerwerkstuk beschrijf je hier de relatie tussen jouw eerder
uitgevoerde afstudeerwerkstuk en de competentiegebieden van het KNGF Beroepsprofiel
Fysiotherapeut (2014). Geef argumenten, gerelateerd aan de competenties van het KNGF
Beroepsprofiel, waarmee jij kunt aantonen dat jouw afstudeerwerkstuk betrekking heeft op het
zorg- of welzijnsdomein, bijv.:
 Leg uit wat de relatie is tussen jouw afstudeerwerkstuk en het beroep van de fysiotherapeut.
 Geef aan wat de doelgroep is en wat jouw afstudeerwerkstuk voor die doelgroep betekent.
 Maak de vertaalslag van jouw product naar de fysiotherapie. Wat is de betekenis van jouw
product voor het fysiotherapeutisch domein?
Vraag 14: Betaling
Je hoeft deze vraag niet te beantwoorden als je al student bij THIM bent of als je uitsluitend voor
het minorprogramma een vrijstelling aanvraagt. In deze gevallen worden er geen kosten in
rekening gebracht. Kijk voor meer informatie over de kosten bij de algemene toelichting.
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