
Vrijstellingsverzoek Open Juridische Hogeschool

Gegevens verzoek 

Blokletters Zie toelichting

Lees voordat u begint met het invullen van dit formulier

eerst de toelichting! Het onjuist invullen van het formulier 

leidt tot vertraging in de afhandeling van uw verzoek.

20. Welke opleiding(en) heeft u
hiervoor gevolgd?

F2
00

16

Stuur dit formulier op naar: Open Juridische Hogeschool

p/a Open Universiteit, Faculteit Rechtswetenschappen

Postbus 2960, 6401 DL  Heerlen 

Vul hier alleen gevolgde opleiding(en) in die relevant is/zijn voor dit verzoek.

Bewijsstukken dienen gewaarmerkt te zijn (zie toelichting).21. Meegezonden bewijsstukken

Geldig voor aanvragen van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021

>>>

Open Juridische Hogeschool

1. Studentnummer OU

13. Huisletter

2. Geboortenaam

4. Voornamen

5. Geboortedatum (dd-mm-jj) 6. Geboorteplaats

7. Geboorteland

8. Geslacht

17. Land

18. Telefoonnummer overdag

19. E-mailadres

15. Postcode 16. Plaats

11. Straat

10. Voorvoegsel naam partner

12. Huisnummer

Persoonlijke gegevens

Indien u nog geen studentnummer heeft, dient u een kopie van uw geldige paspoort of 
identiteitskaart (voor- en achterzijde) bij te voegen.

3. Voorvoegsel

14. Huisnr toevoeging

9. Naam partner

Man Vrouw

www.ojh.nl



23. Plaats 24. Datum

Ondertekening

Gegevens betaling

Ondergetekende verzoekt de Examencommissie het vrijstellingsverzoek in behandeling te nemen 
en machtigt de Open Juridische Hogeschool/Open Universiteit om éénmalig het bedrag van 
€ 161,- van zijn/haar bankrekeningnummer af te schrijven.

22. Wijze van betalen

25. Handtekening

Alleen voor studenten uit het buitenland
Ondergetekende verzoekt de Open Juridische Hogeschool/Open Universiteit om toezending van een 
betalingsopdracht van € 161,-.

Invullen rekeningnummer is verplicht omdat u via een machtiging betaalt. Het IBAN (International Bank 
Account Number) van een Nederlands rekeningnummer bestaat uit 18 tekens (cijfers en letters) en het 
rekeningnummer komt er altijd in voor. 

(Wijzigingen voor behouden)

IBAN



Algemene toelichting

Toelichting bij de vragen

Toelichting

1. Studentnummer
Indien u reeds eerder als student aan de Open Universiteit ingeschreven bent geweest, dan wordt u 
verzocht hier uw studentnummer te vermelden. U vindt dit nummer op uw bewijs van inschrijving dat 
u destijds bij uw inschrijving heeft ontvangen.

2. Geboortenaam
Dit is uw eigen naam zoals vermeld in uw paspoort of op uw identiteitsbewijs.

9. Naam partner
Dit betreft de naam zoals u wenst te worden aangesproken of te worden aangeschreven. Dit kan dus 
de naam van de partner zijn. Met partner wordt bedoeld diegene met wie u gehuwd bent, danwel een 
geregistreerd partnerschap heeft.

21. Meegezonden bewijsstukken
U dient een vrijstellingsverzoek voorzien van bewijsstukken in te dienen (indien mogelijk in een
aparte bijlage). De hiervoor benodigde documentatie kan zijn:
– een overzicht van afgelegde tentamens en/of examens en de daarbij behorende gewaarmerkte 

tentamenbewijzen c.q. cijferlijsten ( inclusief diploma’s) en het jaar waarin betreffende tentamens/
examens zijn behaald

– indien de examens van eerder gevolgde opleiding(-en) niet onder Rijkstoezicht zijn afgelegd: 
gegevens waaruit blijkt op welk niveau de stof werd bestudeerd (bijvoorbeeld tentamen- en 
examenopgaven en/of een overzicht van tentameneisen)

– gewaarmerkte kopieën van literatuurlijsten of kopieën van teksten uit studiegidsen of leerstof-om-
schrijvingen, waaruit blijkt welke (delen van) boeken of onderwerpen tot de verplicht te bestuderen 
stof behoorden

– gegevens over de studielast (in netto-uren). Hiervoor kunnen kopieën van lesroosters
worden gebruikt.

Indien u dat wenst, kunt u aan de hand van de inhoudsopgave van de opleiding HBO-Rechten een 
overzicht samenstellen waarin u schattingsgewijs aangeeft met welke blokken uw eerdere opleiding
(-en) overeenstemmen.

Waarmerken van bewijsstukken:
Kopieën van literatuurlijsten, cijferlijsten en diploma’s dienen te worden gewaarmerkt. Onder 
waarmerken wordt verstaan dat de kopie voor ‘eensluidend-conform-het-origineel’ wordt ondertekend 
en afgestempeld door een daartoe bevoegd persoon.
Bevoegd om te waarmerken is de onderwijsinstelling waar de opleiding  is afgerond, een notaris, of 
een gemeente (indien uw gemeente deze service biedt). Kopieën van einddiploma’s en eindcijferlijsten 
kunnen – na afspraak en onder overlegging van de originelen – door een bevoegde medewerker 
in een studiecentrum van de Open Universiteit (voor overzicht en nadere informatie zie: 
www.ou.nl/studiecentra) worden gewaarmerkt. 
Alle overige bewijsstukken zoals leerstofomschrijvingen, (zelf samengestelde) literatuurlijsten, 
tentamenbrie�es, certificaten en dergelijke dienen door de desbetreffende (onderwijs-)instelling te 
zijn gewaarmerkt. Voor gegevens over de studielast (in netto-uren) kunt u kopieën van lesroosters 
gebruiken.
U wordt uitdrukkelijk verzocht geen originele diploma’s en cijferlijsten mee te zenden.

22. Betaling
Aan de behandeling van een verzoek zijn – ongeacht de uitspraak – administratiekosten van € 161,- 
verbonden. In Nederland dienen deze via eenmalige machtiging te worden voldaan. Studenten in
het buitenland kunnen verzoeken om een betalingsopdracht. 
(Wijzigingen voorbehouden)

Vrijstelling
De Examencommissie van de Open Juridische Hogeschool hanteert bij de beoordeling van 
vrijstellingsverzoeken het criterium dat de door de verzoeker gevolgde opleiding (-en) naar inhoud, 
omvang en niveau in voldoende mate overeen dient/dienen te stemmen met een of meer blokken 
van de opleiding HBO-Rechten waarvoor vrijstelling wordt verzocht.
De commissie heeft het recht om aanvullende informatie op te vragen bij verzoeker of derden.
Uiterlijk twee maanden na registratie van het vrijstellingsverzoek, ontvangt u nader bericht.


