
1

Ben je bij Ma momenteel een 
mbo-2- of mbo-3-student? Nee

Ben je bij Ma momenteel een 
mbo-4-student? Ja

Deze beslisboom is niet voor jou 
bedoeld. 
Ga naar de beslisboom op pagina 2.

Is dit je eerste jaar bij je huidige 
opleiding?

Ja

Nee Helaas is het aanvragen van 
vrijstelling niet (meer) mogelijk.

Is het nog vòòr 1 maart binnen het 
schooljaar?

Ja

Is de datum van je (diploma-)
cijferlijst minder dan 7 
jaar oud dan de geplande 
diplomeringsdatum van je huidige 
opleiding?

Ja

Nee

Nee

Heb je op die mbo-opleiding rekenexamen op 2F- 
of 3F-niveau gedaan?

Heb je hiervoor een eerdere mbo-
opleiding gedaan?

Ja

Je kunt vrijstelling aanvragen middels het vrijstellingenformulier op pagina 5. 

mbo-2/3 Vrijstellingen 
Rek, Ned, Eng

Heb je op die mbo-opleiding examen Nederlands op 
2F-niveau gedaan?

Ja

Ja

Was je eindcijfer een voldoende (6 of hoger)?

Ja

Ja

Nee

Aan de uitkomst van deze beslisboom kun je geen rechten ontlenen; het is slechts een hulpmiddel. 
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Ben je bij Ma momenteel een 
mbo-4-student? Nee

Ben je bij Ma momenteel een 
mbo-2- of mbo-3-student? Ja

Deze beslisboom is niet voor jou 
bedoeld. 
Ga naar de beslisboom op pagina 1. 

Is dit je eerste jaar bij je huidige 
opleiding?

Ja

Nee Helaas is het aanvragen van 
vrijstelling niet (meer) mogelijk.

Is het nog vòòr 1 maart binnen het 
schooljaar?

Heb je hiervoor havo of vwo 
gedaan?

Ja

Is de datum van je (diploma-)
cijferlijst minder dan 7 
jaar oud dan de geplande 
diplomeringsdatum van je huidige 
opleiding?

Ja

Nee

Nee

Nee

Heb je toen rekenexamen op 3F-niveau gedaan?

Heb je hiervoor een eerdere 
MBO-opleiding gedaan? Nee

mbo-4 Vrijstellingen 
Rek, Ned, Eng

Heb je toen examen Engels op A2-B1-niveau gedaan?

Ja

Heb je toen examen Nederlands op 3F-niveau gedaan?

Ja

Was je eindcijfer een voldoende (6 of hoger)?

Ja

Ja

Was je eindcijfer een voldoende (6 of hoger)?

Ja

Ja Ja

Was je eindcijfer een voldoende (6 of hoger)?

Ja

Ja

Aan de uitkomst van deze beslisboom kun je geen rechten ontlenen; het is slechts een hulpmiddel. 

Je kunt vrijstelling aanvragen middels het vrijstellingenformulier op pagina 5. 
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Ben je bij Ma momenteel een 
mbo-student? Nee

Deze beslisboom is niet van toepassing op 
het vmbo en andere scholen.

Is dit je eerste jaar bij je huidige 
opleiding?

Ja

Nee Helaas is het aanvragen van 
vrijstelling niet (meer) mogelijk.

Is het nog vòòr 1 maart binnen het 
schooljaar?

Ja

Is de datum van je (diploma-)
cijferlijst minder dan 5 
jaar oud dan de geplande 
diplomeringsdatum van je huidige 
opleiding?

Ja

Nee

Nee

mbo-4 Vrijstellingen 
Keuzedelen

Was je cijfer een 5,5 (of hoger) of een V of een G?

Ja

Ja

Nee

Aan de uitkomst van deze beslisboom kun je geen rechten ontlenen; het is slechts een hulpmiddel. Let op: Er mag geen overlap zijn tussen de inhoud van je huidige opleiding en de inhoud van het keuzedeel. 

Je kunt vrijstelling aanvragen middels het vrijstellingenformulier op pagina 5. 
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Ben je bij Ma momenteel een 
mbo-student?

Is dit je eerste jaar bij je huidige 
opleiding?

Ja

Nee Helaas is het aanvragen van 
vrijstelling niet (meer) mogelijk.

Is het nog vòòr 1 maart binnen het 
schooljaar?

Ja

Heb je hiervoor een MBO-
opleiding gevolgd waarin dezelfde 
kerntaak voorkomt als je in 
huidige opleiding hebt?

Ja

Nee

Nee

mbo Vrijstellingen 
Kerntaken

Ja

Is de datum van je (diploma-)
cijferlijst minder dan 5 
jaar oud dan de geplande 
diplomeringsdatum van je huidige 
opleiding?

Heb je deze kerntaak 
aantoonbaar met een V, G of 
minimaal 6 afgerond?

Ja

Nee
Deze beslisboom is niet van toepassing op 
het vmbo en andere scholen.

Nee

Ja

Nee

Aan de uitkomst van deze beslisboom kun je geen rechten ontlenen; het is slechts een hulpmiddel. 

Je kunt vrijstelling aanvragen middels het vrijstellingenformulier op pagina 5. 
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Mediacollege Amsterdam

Aanvraag vrijstellingen

 Met dit formulier kun je vrijstellingen aanvragen voor (onderdelen van) examens1. 
De examencommissie beslist over vrijstelling van examens. 
Vrijstelling van lessen of opdrachten is een beslissing van het team.

Naam: ..................................................................  Datum aanvraag:

Studentnummer: ..................................... 

Opleiding: .................................................... Duur:  2 / 3 / 4 jaar (*omcirkel studieduur)

Generieke examens 

Heb je rekenen of Nederlands op het vmbo behaald? Dan is vrijstelling niet mogelijk.

Rekenen 2F / 3F

o Centraal examen rekenen

o Rekentoets 3F (havo/vavo/vwo)

Nederlands 2F / 3F

o Centraal examen Nederlands lezen/luisteren

o Instellingsexamen Nederlands

o Nederlandse taal en literatuur (havo/vavo/vwo)

Engels A2 / B1 / B2

o Centraal examen Engels lezen/luisteren

o Instellingsexamen Engels

o Engelse taal en literatuur (havo/vavo/vwo)

Keuzedelen
(omschrijving en code)

o K

o K

o K

o K

1 Een aanvraag vrijstellingen voor de generieke examens Nederlands, Engels en rekenen is alleen nodig voor resultaten die bij 
een andere school of instelling zijn behaald. Bij doorstroom binnen het Mediacollege Amsterdam gaan behaalde resultaten, 
mits voldoende, automatisch mee. 

Prognose diplomeringsjaar:   ..............Cohort (jaar start opleiding):    ..............

 (in te vullen door examenbureau)

Vervolg aanvraag vrijstellingen

BPV

Beroepsgerichte examens
o Werkprocessen 

(aanleveren gewaarmerkte kopie relevante certificaten)

 Stuur dit formulier naar examenbureau@ma-web.nl of lever het in bij het examenbureau.

 Voeg een kopie (geen foto) van je diploma en de resultatenlijst/cijferlijst toe.

 Formulieren zonder de vereiste bewijsstukken worden niet in behandeling genomen.

 In te vullen door de examencommissie:

 Toegekende vrijstelling(en):

 1.       2.

 3.       4.

 
 Toelichting niet toegekende vrijstellingen:

 
 Datum:      Handtekening:


