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Vrijstellingen  

voor zij-instromers en oud studenten t.b.v. inschrijvingen voor een Leerroute 
 
 

Bij het verlenen van een vrijstelling voor de basiscursus wordt door de Vertelacademie getoetst 

of de student*1 de vereiste competenties van deze cursus dusdanig beheerst, dat de leerroute  

succesvol gevolgd kan worden.  
Zie: http://www.vertelacademie.nl/lesaanbod/alle-cursussen/22-basiscursus-verhalen-vertellen#competenties  
 

 

Ik volgde in het verleden cursussen en workshops bij de Vertelacademie*2  

 

In principe wordt een vrijstelling gegeven voor in het verleden bij de Vertelacademie 

gevolgde scholing. 

Nadat de student kenbaar heeft gemaakt dat hij een leerroute wil volgen, wordt deze 

uitgenodigd voor een intake. Tijdens deze intake vertelt de student een zelf voorbereid 

verhaal. Aan de hand van dit verhaal toetst de docent*3 de competenties van de basiscursus. 

Op grond van deze toetsing wordt besloten of er een vrijstelling wordt verleend.  

Dit toetsingsadvies is bindend.  

 

Is de vrijstelling verleend, dan wordt overlegd hoe het dossier (portfolio) wordt bijgewerkt 

met de resultaten van de al gevolgde cursus(sen) en eventuele workshops.  

 

 

Ik volgde een basiscursus of training bij een andere aanbieder van vertelcursussen  

 
Studenten die cursussen of trainingen bij andere docenten of instellingen hebben gevolgd 

kunnen een vrijstelling aanvragen voor de basiscursus. Op grond van de tijdsduur en inhoud 

van elders gevolgde cursussen wordt besloten of het zinvol is de student uit te nodigen voor 

een intake.  

 

Tijdens deze intake vertelt de student een zelf voorbereid verhaal. Aan de hand van dit 

verhaal toetst de docent*3 de competenties van de basiscursus. Op grond van deze toetsing 

wordt besloten of er een vrijstelling wordt verleend. Dit toetsingsadvies is bindend.   

 

Nadat de vrijstelling is verleend schaft de student het boek Professioneel vertellen aan zodat 

hij zich (verder) kan verdiepen in de bij de Vertelacademie gehanteerde methode (en 

terminologie).  
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Ik volgde een theateropleiding 
 

Vertelkunst en Theater maken zijn twee verschillende kunsten. Daarom verleent de 

Vertelacademie nooit een vrijstelling voor de basiscursus als iemand naast de gevolgde 

theateropleiding niet beschikt over een ruime vertelervaring. Is dit laatste wel het geval dan 

wordt de student uitgenodigd voor een intake. Tijdens deze intake vertelt de student een zelf 

voorbereid verhaal. Aan de hand van dit verhaal toetst de docent*3 de competenties van de 

basiscursus. Op grond van deze toetsing wordt besloten of er een vrijstelling wordt verleend.  

Dit toetsingsadvies is bindend.  

 

Nadat de vrijstelling is verleend schaft de student het boek Professioneel vertellen aan zodat 

hij zich (verder) kan verdiepen in de bij de Vertelacademie gehanteerde methode (en 

terminologie).  

 

 

Vrijstellingen op grond van vertelervaring 

 
In de regel verleent de Vertelacademie geen vrijstellingen op grond van enkel 

“vertelervaring”. De gedachte hierachter is dat de Vertelacademie ervan uitgaat dat het 

opdoen van vertelervaring een essentieel onderdeel is in de ontwikkeling van een verteller.  

En voor een maximale ontwikkeling niet in de plaats komt van het volgen van vertelscholing.  

 

 

Vrijstellingen voor elders gevolgde workshops 
 

In het geval van elders gevolgde cursussen en workshops is het alleen mogelijk een 

vrijstelling te krijgen voor de basiscursus. Een belangrijke reden hiervoor is dat de 

Vertelacademie in staat moet zijn om de student te volgen en zijn of haar vorderingen te 

beoordelen.  

 

 

 

* 1  Waar in de tekst de mannelijke vorm wordt gebruikt, kun je ook de vrouwelijke vorm lezen. 

* 2  Of bij het in 2001 opgeheven Vertelcollectief.  

* 3  Dit betreft altijd een docent die minimaal de basiscursus geeft. 

 

* 4  Het boek Professioneel vertellen boek is te bestellen bij uitgeverij Freemusketeers, 

      www.freemusketeers.nl bij internetboekwinkel Bol.com www.bol.com of via de lokale boekhandel.  

     ISBN: 978-90-484-1020-0  Auteur: Marco Holmer. Prijs: €16.95  
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