
 
 
Verzoek tot vrijstelling Tilburg School of Humanities and Digital Sciences 
In te dienen bij de Examencommissie, via TSHD.ExCom@tilburguniversity.edu 

 
Voeg bij deze aanvraag: 
- een overzicht van bestudeerde literatuur 
- een overzicht van de studielast in uren 
- fotokopieën van diploma’s en cijferlijsten 
- overige gegevens die van belang kunnen zijn voor de beoordeling 

> invullen   
 

Hier alleen invullen door studentservices 
naam aanvrager     
 
straatnaam+huisnummer    
 
postcode en woonplaats     
 
studentnummer     

> per cursus een afzonderlijke aanvraag indienen  
 
datum aanvraag   
 
vrijstelling wordt gevraagd  
voor de cursus    ___________________________  
   
vakcode   aantal ECTS-credits    
 
docent   
 

0 bachelorvak 0 premastervak     0 mastervak 

 
huidige opleiding     
 
vooropleiding:      
 
vrijstelling wordt   
gevraagd op grond van      
 
      

0 Universitair vak  0 HBO-vak 

Let op! Onvolledige aanvragen worden niet behandeld; sluit de bovenstaande bijlagen bij! 

 

> Hieronder alleen invullen door de Examencommissie 

Formulier inclusief alle bijlagen in te dienen bij de Examencommissie, via TSHD.ExCom@tilburguniversity.edu.  
 

beoordeling verzoek 0 vrijstelling akkoord 

 0 vrijstelling niet akkoord, 

□  de cursus(sen) op grond waarvan vrijstelling gevraagd wordt is (zijn) niet vergelijkbaar qua 

niveau en/of omvang met de cursus waarvoor vrijstelling wordt gevraagd, i.c. academisch werk- 
en denkniveau 

□ de cursus(sen) op grond waarvan vrijstelling gevraagd wordt sluit(en) niet/onvoldoende aan op 

de cursus waarvoor vrijstelling wordt gevraagd 

□  er is (zijn) inhoudelijk geen/onvoldoende overlap  met de cursus waarvoor vrijstelling wordt 

gevraagd 

□ anders namelijk  

 

 
datum beoordeling Voor akkoord namens de Examencommissie 
 H.J.M. Spiertz  BA 
 
 
Eén kopie voor: Student Administration, docent en dossier. 
Wanneer u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen, op grond van art. 7.59a e.v. WHW, binnen zes weken beroep  instellen bij het College 
van Beroep voor de Examens. Kijk voor meer informatie over de procedure en voor het indienen van een ber oepschrift op 
www.tilburguniversity.edu/beroep . Neem, indien u overweegt om tegen deze beslissing in beroep te gaan, eerst contact op met de studieadviseur.  

mailto:TSHD.ExCom@tilburguniversity.edu
http://www.tilburguniversity.edu/beroep

