
 
 

Vrijstelling modules opleiding ABW 1 en ABW 2  

Indien je van mening bent op grond van elders/eerder verworven competenties in aanmerking te 

komen voor vrijstelling, dan kun je voor maximaal één module een gemotiveerde aanvraag 

indienen. Het betreft vrijstelling voor de volgende modules:  

 

  ABW 1:   ABW 2  

  Omgevingswet 1                                                  Omgevingswet 2 

  Besluit Bouwwerken Leefomgeving 1 Besluit Bouwwerken Leefomgeving 2  

Procedure Aanvragen Vrijstelling  

− Voor de module moet schriftelijk een vrijstelling worden aangevraagd met het “Aanvraagformulier 

vrijstellingen ABW 1 en ABW 2”. 

− Met het ingevulde formulier dien je alle volgende bewijsstukken mee te sturen: 

 omschrijving van huidige taken en verantwoordelijkheden en 

 kopie van diploma(‘s), cijferlijst(en), certificat(en), tentamenbewijzen en 

 eindtermen en/of omschrijvingen van gevolgde studieprogramma’s.  

− Indien niet alle documenten aangeleverd worden, kan de aanvraag niet in behandeling genomen. 

− Het ingevulde aanvraagformulier met bijlagen dient uiterlijk twee maanden voor aanvang van de 

module ingediend te zijn.  

− De ontvangst van het aanvraagformulier wordt schriftelijk bevestigd. Stuur dit formulier met 

benodigde bijlages per email naar blaauw@bob-kob.nl. 

− Uiterlijk 4 weken na het bevestigen van de aanvraag voor vrijstelling wordt de aanvrager schriftelijk 

op de hoogte gesteld van het wel of niet verlenen van een vrijstelling. 

− Het aanvraagformulier wordt in behandeling genomen door een beoordelingscommissie. 

− De toekenning van een vrijstelling is persoonsgebonden, er kunnen geen rechten aan worden 

ontleend door derden. 

Beoordelingscommissie  

Een beoordelingscommissie zal jouw aanvraag behandelen.   

De commissie beoordeelt de vrijstellingsaanvraag aan de hand van het criterium dat tenminste 90% 

of meer van de eindtermen/competenties van de betreffende opleiding/module, wordt afgedekt door 

de eerder of elders behaalde diploma’s en/of certificaten.  

Geldigheidsduur  

De geldigheid van een vrijstelling is twee jaar.  

Bezwaar  

Het is niet mogelijk een bezwaar in te dienen tegen een afwijzing van een aanvraag tot vrijstelling. Het 

betreft een éénmalige bindende uitspraak.  
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Aanvraagformulier vrijstelling modules ABW-1 en ABW-2  

Gegevens aanvrager:      

Voorletters:________________ Achternaam: ________________________________ О M / О V  

Meisjesnaam:________________________________  

Adres: _________________________________ Postcode: __________ Plaats: _________________  

Telefoon werk:________________ Telefoon privé_________________ Mobiel_________________  

E-mailadres: ________________________________________ 

Geboortedatum: ______________________Geboorteplaats: ___________________________  

=============================================================================  

 

Ondergetekende wil een vrijstelling aanvragen voor de module: 

 

(Je kunt voor maximaal één module een gemotiveerde aanvraag indienen!) 

  

 

Met het ingevulde formulier dien je alle volgende bewijsstukken mee te sturen: 

 omschrijving van huidige taken en verantwoordelijkheden en 

 kopie van diploma(‘s), cijferlijst(en), certificat(en), tentamenbewijzen en 

 eindtermen en/of omschrijvingen van gevolgde studieprogramma’s.  

 

Indien niet alle gevraagde bewijsstukken aangeleverd worden, kan de 
aanvraag niet in behandeling genomen! 

 

 

 

 

Datum: _____________  Handtekening aanvrager:_______________________  

 

=============================================================================  

  

ABW 1 ABW 2
  

О Omgevingswet 1  

О Besluit Bouwwerken Leefomgeving 1  

О Omgevingswet 2
О Besluit Bouwwerken Leefomgeving 2 


