HOE VRAAG IK EEN
VRIJSTELLINGSVERZOEK AAN?
FORMULEER KEUZE
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Kies het juiste formulier om uw vooronderzoek te starten

Theorie Assistent
Makelaar Wonen
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Basistheorie
Vastgoeddeskundige

Praktijkleer
Specialisatie
Wonen/BV/LV

GLOBAAL VOORONDERZOEK
Leg de inhoud van uw vooropleiding naast de omschrijvingen van de onderwerpen. Bij welke
module komt veel overeen?
Kijk naar de termen in de kolom 'omschrijving'
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MODULE KEUZE
Bepaal voor welke modules u een aanvraag wilt doen.
Bij welke modules haalt u minimaal 80% van de termen bij 80% van de onderwerpen?
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4A

4B

4C

VERDIEPEND VOORONDERZOEK
Verzamel zoveel mogelijk tekstuele stukken van uw opleiding om uw verzoek te
onderbouwen.
Zoek uit of de omschrijving van een onderwerp voor minimaal 80% direct terug te vinden is in
de stukken.
Tel de percentages beschreven bij de onderwerpen op, waarbij de omschrijving voor minimaal
80% terug te vinden is in de stukken. Hier moet minimaal 80% behaald zijn.

Voorbeeld 4A:
Vermogensrecht algemeen telt voor 15%
mee als minimaal 80% van de termen
terug te vinden zijn.
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VRIJSTELLING AANVRAGEN
Boek het verzoek in de webshop.
Boek het aantal modules waar u een verzoek voor wilt indienen op svmnivo.nl/webshop/
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KRIJG TOEGANG TOT DE INLEVEROMGEVING
U krijgt binnen een week toegang tot de inleveromgeving.
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VUL HET OFFICIELE VERZOEK IN
Vul het word document in zoals in onderstaand voorbeeld wordt voorgedaan en verzamel
vrijstellingsinformatie*.

7A

7B

7C

8

EIS: paginanummers: verwijs in de vrijstellingsinformatie naar maximaal 10 pagina's per keer.

TIP: inhoudsopgaven: soms zijn boeken inhoudelijk niet meer terug te vinden, maar de
inhoudsopgave wel. Kijk daarom ook in de inhoudsopgave of daar termen direct terug te
vinden zijn.
EIS: boeken: indien een boek of inhoudsopgave wordt bijgevoegd, dient ook bewijs van het
behandelen van het boek en de hoofdstukken worden bijgevoegd. Denk hierbij aan een
cursus-/vakbeschrijving.

LEVER DE STUKKEN IN
Lever het ingevulde word formulier in samen met: uw diploma, uw gewaarmerkte cijferlijst en
de bewijsstukken benoemd in uw verzoek.

*Vrijstellingsinformatie is bewijs dat de inhoud van de onderwerpen/onderdelen van uw behaalde vak/opleiding
overeenkomt met de meerderheid van de toetstermen van de onderwerpen uit de toetsmatrijs van het betreffende
theorie-examen waar u een vrijstellingsverzoek voor indient. Als vrijstellingsinformatie wordt geaccepteerd: een
beschrijving van leerdoelen, eindtermen of toetstermen van examenstof van een behaald vak of opleiding in een
examengids / studiegids / examenbeschrijving / studiebeschrijving geldend in het jaar waarin het betreffende vak of
opleiding is behaald. Dit kan bijvoorbeeld een tekstbestand, screenshot, scan of verwijzing naar een website zijn.

