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Faculteit Wetenschappen  
en Bio-ingenieurswetenschappen  

Pleinlaan 2 – 1050 Brussel 

Tel: +32 2 629.17.43/33.57 - Fax: +32 2 629.33.89 

 
 

Voorbehouden faculteitssecretariaat   
Binnengebracht op: 

 

 

AANVRAAG TOT VRIJSTELLING  

academiejaar 20..-20.. 

deadline: 1ste semester 15 oktober / 2de semester 15 februari  

Enkel volledig en correct ingevulde aanvragen, die vergezeld zijn van de nodige 
bewijsstukken, en tijdig werden ingediend op het faculteitssecretariaat, worden behandeld 

 
 

Rolnummer:  niet ingeschreven 

Naam, Voornaam:  

E-mail:  Telefoonnummer: 

Opleiding VUB:  

Opleidingsonderdeel waarvoor een vrijstelling wordt aangevraagd 

Titel, studiegidsnummer:  

Titularis:  

Aantal studiepunten: 

Op basis van volgend eerder afgelegd opleidingsonderde(e)l(en) 

Titel:  

Aantal studiepunten:  

Aantal uren theorie:  

Aantal uren oefeningen:  

Instelling / Jaar:  

Behaald resultaat:  

Weblink met vakfiche:  

Bij te voegen bewijsstukken/documenten: 

 Kopie of attest met o.m. de titel van het opleidingsonderdeel op basis waarvan een vrijstelling 
wordt aangevraagd, de gevolgde uren (theorie en oefeningen, afzonderlijk vermeld), behaald 
resultaat (puntenblad), studierichting, studiejaar en instelling waar het opleidingsonderdeel 
werd gevolgd en afgelegd 

 Een officiële korte beschrijving van voornoemd(e) opleidingsonderde(e)l(en) met de 
gedoceerde inhoud en het gebruikte cursusmateriaal 

 

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens en bijgevoegde documenten correct en 
volledig zijn. 

Handtekening student:     Datum: 
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Vak voorbehouden voor de titularis: 

 

Advies van de titularis:  
 

 Gunstig  Ongunstig  Aanvullende informatie vereist:………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indien ongunstig advies: motivering: 

De algemene eindtermen van het opleidingsonderdeel werden niet behaald wegens (duid 

aan): 

 te beperkte inhoudelijke overeenkomst     

 te groot verschil in aantal contacturen/studiepunten/doceervorm 

 onvoldoende wetenschappelijke benadering 

 het creditbewijs werd te lang geleden (> 5jaar) behaald 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Indien ongunstig advies: is een GEDEELTELIJKE vrijstelling mogelijk?    ja    neen  

Zo ja, voor welk onderdeel:………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum:  Handtekening:  

 
 
 

Na advies gelieve het volledig dossier terugsturen per binnenpost naar het 
faculteitsecretariaat WE (4F107b) of per mail naar studentenadministratie@we.vub.ac.be 

 

Vak voorbehouden voor de Decaan 

 

 Vrijstelling toegekend 

 Vrijstelling geweigerd 

 Vrijstelling geweigerd, deelvrijstelling toegekend 

Handtekening: 

 

 

 

 

 

De student werd via e-mail op de hoogte gebracht op:  
 

 


