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Vrijstellingenlijsten 
 

a. Standaardvrijstellingen 
 

Standaardvrijstellingen worden verleend: 
- als een kopie van het genoemde diploma overlegd kan worden, en  
- als het maximumaantal vrijstellingen van 50% van de examenonderdelen, waaruit een opleiding bestaat, niet wordt overschreden. 
 

Een standaardvrijstelling kost € 20,- per examenonderdeel. 
 

LSSO examenonderdelen Vereist diploma of certificaat Opmerkingen 

Anatomie en Fysiologie Diploma HBO V of HBO Fysiotherapie; certificaat Anatomie, Fysiologie 
en Pathologie (LSSO Medisch Secretaresse oude structuur) 

Vrijstelling uitsluitend bij deze diploma’s / dit cer-
tificaat 

Boekhouden  Diploma BKB, PDB of MBA (Associatie of Stibex)  
Kantoorpraktijk Certificaat Praktijkvaardigheden LSSO  
Management Nemas Basiskennis management (of Middle Management)  
Marketing - Diploma Nima-A 

- NIMA Basiskennis Marketing (of NIMA Marketing Oriëntatie) 
 

Nederlandse Bedrijfscorrespon-
dentie 

- Zakelijke Communicatie Nederlands (Associatie)  

Pathologie Diploma HBO V of HBO Fysiotherapie; certificaat Anatomie, Fysiologie 
en Pathologie (LSSO Medisch Secretaresse oude structuur)  

Vrijstelling uitsluitend bij deze diploma’s / dit cer-
tificaat. 

Praktijkvaardigheden Certificaat Kantoorpraktijk LSSO  
PR/Bedrijfscommunicatie Diploma Nima-PR  
Rekenvaardigheid - Diploma Havo/Vwo met voldoende voor wiskunde 

- MBO-3/4 met voldoende voor Economie 
- BKC (Associatie of Stibex) 

 

Spreadsheet - Spreadsheet ECDL/ICDL Niet langer dan drie jaar geleden behaald. 
Tekstverwerken - Tekstverwerken ECDL/ICDL Niet langer dan drie jaar geleden behaald. 
Telefoneren Diploma LSSO Office Assistant (voorheen Secretaresse) Bij doorstroming naar opleiding FAM* en CAM*. 
Toetsenbordvaardigheid - Typevaardigheid ECDL/ICDL Niet langer dan drie jaar geleden behaald. 
Zakelijk Engels MBO-3/4 Secretaresse (diploma)  
Zakelijk Nederlands - MBO-3/4 Secretaresse (diploma) 

- Bedrijfscorrespondentie (Associatie of Schoevers) 
 

* FAM = LSSO Financieel Administratief Medewerker. 
* CAM = LSSO Commercieel Administratief Medewerker. 
 
De lijst met standaardvrijstellingen kan op gezette tijden worden aangepast op grond van nieuwe beoordelingen. 
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b. Vrijstelling voor computer gerelateerde examenonderdelen 
 

Dit betreft de examenonderdelen Toetsenbordvaardigheid, Tekstverwerken en Spreadsheet. 
 
ECDL/ICDL-diploma’s (niet ouder dan drie jaar) behoren tot de standaardvrijstellingen. 
Andere diploma’s of certificaten voor de genoemde examenonderdelen kunnen recht geven op een vrijstelling; wij onderzoeken dit na inzending van de 
kopie van diploma of certificaat en na betaling van het verschuldigde bedrag.  
 
Een vrijstellingsaanvraag voor computer gerelateerde examenonderdelen kost € 30,- per examenonderdeel. Uitzonderingen zijn vrijstellingen op basis van 
een ECDL/ICDL-diploma; deze vallen onder het tarief van standaardvrijstellingen (€ 20,- per examenonderdeel). 
 
Een vrijstelling wordt uitsluitend verleend indien de vooropleiding, op basis waarvan de vrijstelling wordt aangevraagd, aan de volgende eisen voldoet: 
- de inhoud van de opleiding/cursus blijkt duidelijk uit de ingezonden stukken; 
- de lengte of studiebelasting van de opleiding/cursus blijkt duidelijk uit de ingezonden stukken; 
- de inhoud van de opleiding/cursus komt voor minimaal 80% overeen met de inhoud van het LSSO-examenonderdeel; 
- de lengte van de opleiding/cursus is minimaal 80% van het LSSO-examenonderdeel; 
- de opleiding/cursus is met een examen afgesloten; 
- het examen van de opleiding/cursus is met goed gevolg afgelegd; 
- het examen van de opleiding/cursus is niet langer dan drie jaar geleden afgelegd (gerekend vanaf de start van het LSSO-examenonderdeel waaraan je wilt 

deelnemen); 
- het maximumaantal vrijstellingen van 50% van de examenonderdelen, waaruit een opleiding bestaat, niet wordt overschreden. 
 
Kijk goed of jouw diploma/getuigschrift aan deze eisen voldoet om onnodige kosten te voorkomen. Bij een negatief oordeel over een vrijstelling volgt geen 
restitutie van het betaalde bedrag. Kijk ook onder d., waar een overzicht staat van vooropleidingen die tot een negatieve beschikking hebben geleid. 
 
c. Vrijstelling op grond van gelijkwaardige vooropleiding 
 

Het kan zijn dat je beschikt over een diploma of certificaat, dat niet bij de standaardvrijstellingen genoemd staat, maar waarvan je vindt dat het minimaal 
gelijkwaardig is. In dat geval kun je het diploma/certificaat met eventuele cijferlijst door ons laten beoordelen op de mogelijkheden voor één of meerdere 
vrijstellingen. 
 
Een vrijstellingsaanvraag op grond van gelijkwaardige vooropleiding kost € 75,- ongeacht het aantal vrijstellingen dat wordt toegewezen. 
 
Een vrijstelling wordt uitsluitend verleend indien de vooropleiding, op basis waarvan de vrijstelling wordt aangevraagd, aan de volgende eisen voldoet: 
- de inhoud van de opleiding/cursus komt voor minimaal 80% overeen met de inhoud van het LSSO-examenonderdeel;  
- de lengte van de opleiding/cursus is minimaal 80% van het LSSO-examenonderdeel;  
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- de opleiding/cursus is met een examen afgesloten;  
- het examen van de opleiding/cursus is met goed gevolg afgelegd;  
- het maximumaantal vrijstellingen van 50% van de examenonderdelen, waaruit een opleiding bestaat, niet wordt overschreden. 
 
Stuur zoveel mogelijk informatie over je vooropleiding op, zodat wij een goede beoordeling kunnen geven. Je kunt daarbij denken aan: 
- het examenprogramma van de vooropleiding;  
- documenten die het niveau van de opleiding aangeven; 
- een goede omschrijving van inhoud en lengte van de vooropleiding (bijv. een studiegids).  
 
Kijk goed of jouw diploma/getuigschrift aan de hierboven genoemde eisen voldoet om onnodige kosten te voorkomen. Het betaalde bedrag voor de vrijstel-
lingsaanvraag wordt bij een negatieve beschikking niet terugbetaald. Kijk ook onder d., waar een overzicht staat van vooropleidingen die tot een negatieve 
beschikking hebben geleid.  
 
d. Lijst van afgewezen vrijstellingsaanvragen 
 

In deze lijst publiceren wij de vooropleidingen, op basis waarvan een vrijstelling niet is toegewezen. Je weet dan dat een aanvraag op basis van deze voorop-
leiding niet zinvol is en kunt onnodige kosten voorkomen. Deze lijst kan op gezette tijden worden aangepast op grond van nieuwe beoordelingen. 
 

LSSO examenonderdeel Beoordeeld diploma of certificaat 

Alle examenonderdelen Diploma’s niveau MBO-2. 
Alle examenonderdelen Diploma’s, certificaten of getuigschriften, waar geen examinering/toetsing aan verbonden is geweest. 
Computerexamenonderdelen Diploma’s ouder dan 3 jaar. 
Medische examenonderde-
len 

Alle aanvragen. Voor medische examenonderdelen verstrekt LSSO geen vrijstellingen, uitgezonderd Anatomie/Fysiologie en 
Pathologie (zie standaardvrijstelling onder punt a). 

Anatomie en Fysiologie Diploma MBO verpleegkunde, diploma MBO verzorging, interne ziekenhuiscursussen. 
Kantoorpraktijk Kantoorvaardigheden van Fabius Opleidingen. 
Pathologie Diploma MBO verpleegkunde, diploma MBO verzorging, interne ziekenhuiscursussen. 
Toetsenbordvaardigheid Indien niet aan de minimumeisen (blindtypen, met 10 vingers typen, 130 apm, dipl. niet ouder dan drie jaar) wordt voldaan. 
Zakelijk Engels Havo Engels. 
Zakelijk Nederlands Havo Nederlands. 

 


