
F.A.Q. ten aanzien van vrijstellingen 

Mogelijk kom je in aanmerking voor vrijstelling van bepaalde onderdelen van deze opleiding vanwege eerder 
verworven competenties in het werkveld en/of eerder gevolgde scholing. Wij kunnen vrijstellingen verlenen op 
basis van originele certificaten van eerder gevolgde scholing en/of na het afnemen van een assessment. 
 
Wil jij vrijstelling aanvragen? Neem dan uiterlijk 7 weken voor aanvang van de opleiding contact met ons op via 
info@fortaopleidingen.nl met een toelichting waar je vrijstelling voor zou willen krijgen en een korte 
onderbouwing waarom dat volgens jou zou kunnen. Voeg de certificaten toe van de scholingen die je hebt 
gevolgd en je cv. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op om de mogelijkheden door te nemen. 
 

Wie kan vrijstelling aanvragen? 
Als je voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding en nadat je je hebt ingeschreven voor de opleiding, is het 
mogelijk om vrijstelling aan te vragen. 

Wanneer wordt vrijstelling verleend? 
Vrijstelling wordt uitsluitend verleend wanneer Forta Opleidingen alle bewijsstukken van jou heeft ontvangen 
waarmee kan worden aangetoond dat je de onderdelen waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd voldoende 
beheerst. Wanneer deze niet of onvolledig worden aangeleverd wordt er geen vrijstelling verleend. 

Voor hoeveel lesdagen kan ik vrijstelling aanvragen? 
Er kan voor maximaal 50% vrijstelling  aangevraagd worden (10 lesdagen). Halve dagen zijn niet mogelijk. 

Binnen welke termijn kan vrijstelling aangevraagd worden? 
Tot uiterlijk 7 weken voor de startdatum van de opleiding kan vrijstelling aangevraagd worden.  
Forta Opleidingen beoordeelt of de cursist in aanmerking komt voor vrijstelling. 

Welke bewijsstukken moet ik aanleveren? 
Dit is afhankelijk van de lesdagen waar je vrijstelling voor aanvraagt. Je kunt denken aan de volgende 
documenten: 

• Relevante diploma’s mét specificatie van de onderdelen waarop getoetst is. 

• Relevante cursuscertificaten mét een weergave van de inhoud van de cursus. 

• Verklaring van werkervaring door werkgever. 

• Curriculum vitae 

Kan ik ook vrijstelling krijgen als ik een buitenlands diploma/certificaat heb? 
Dat is alleen mogelijk als het diploma/certificaat gewaardeerd is naar een Nederlands niveau én als met dat 
diploma/certificaat kan worden aangetoond dat je de onderdelen waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd 
voldoende beheerst.  

Mag ik deelnemen aan de lesdag(en) waar vrijstelling voor is verleend? 
Natuurlijk! Het feit dat je vrijgesteld bent betekent niet dat je niet welkom bent. Als je besluit toch deel te 
nemen aan een lesdag waar je vrijstelling voor hebt, dan kun je dit doorgeven via info@fortaopleidingen.nl. 

Wat kan ik doen als ik de bewijsstukken niet kan aanleveren, maar wel in 
aanmerking denk te komen voor vrijstelling? 
Wij bieden ook de optie om je kennis en/of vaardigheden te toetsen in een assessment. Bij een voldoende 
beoordeling wordt vrijstelling verleend voor de onderdelen waarvoor vrijstelling werd aangevraagd.  
Gezien dit maatwerk betreft vragen wij je om uiterlijk 6 weken voor aanvang van de opleiding contact op te 
nemen via info@fortaopleidingen.nl. Geef een toelichting voor welke onderdelen je voor vrijstelling in 
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aanmerking denkt te komen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op om de mogelijkheden door te 
nemen. 

Mijn vraag staat niet in deze FAQ beschreven, wat kan ik doen? 
Stuur je vraag naar info@fortaopleidingen.nl, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. 

Ik ben te laat met vrijstelling aanvragen, zijn er dan nog mogelijkheden? 
Omdat maatwerk tijd kost is het geen optie om de gestelde termijn van 7 weken aan te passen. 
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