Aanvraagformulier voor vrijstellingen op basis van Eerder Verworven
Kwalificaties (EVK)
Gelieve dit aanvraagformulier elektronisch in te vullen. De voorziene ruimte kan je naar
wens aanpassen. Bewaar de elektronische versie als onderdeel van je aanvraag.
Aanvraagdossiers (papieren versie) worden ingediend bij de trajectbegeleider van je
opleiding/departement uiterlijk tot 15 oktober. Inschrijvingen na 15 oktober hebben 7
kalenderdagen tijd om hun aanvraag in te dienen. Voor vakken uit het tweede semester
kan men tot en met week 22 van het academiejaar een aanvraag indienen.
Het dossier van EVK wordt beoordeeld op inhoud, leerresultaten, niveau en omvang.
- Inhoud of leerresultaten: moet grotendeels overeenstemmen
- Niveau: men kan voor een EVK aanvraag voor een vak uit de master (niveau 7
van EQF) geen credit gebruiken uit een bachelor (niveau 6 van EQF)
- Omvang: men kan niet met een creditbewijs van 4 studiepunten, vrijstellingen
aanvragen voor 3 vakken van 4 studiepunten (12 SP in totaal). Eens een
verworven credit is ingewisseld voor een EVK (op basis van diploma een vast
pakket van vrijstellingen verworven bv.), kan men dit credit niet opnieuw
gebruiken om een nieuwe EVK-aanvraag in te dienen.
http://www.ehb.be/begeleiding/overzicht-begeleidingsvormen/trajectbegeleiding
LUIK A. Personalia

NAAM en VOORNAAM:
OPLEIDING waarvoor je wenst in te schrijven:

…………………………………………………
…………………………………………………

LUIK B. Echtheidsverklaring
Ondergetekende verzoekt om een bekwaamheidsonderzoek op stukken, gericht op de
erkenning van eerder verworven kwalificaties met betrekking tot de opleidingsonderdelen
in bijlage 1.
Ter staving van deze aanvraag wordt een dossier opgemaakt dit omvat volgende
bewijsstukken:
ingevuld en ondertekend aanvraagformulier,
- behaalde diploma’s (origineel of gelegaliseerde kopie) of individuele rapporten
(origineel of gelegaliseerde kopie) of creditbewijzen (origineel of gelegaliseerde
kopie)
- opleidingsonderdelenfiches/ ECTS-fiches
- inhoudstabellen van cursussen (eventueel),
- hoofdstukken van cursussen (eventueel),
…
Zonder dit dossier kunnen we uw aanvraag niet behandelen
Ik, ondertekenende, verklaar dat bovenstaande gegevens en de gegevens opgenomen in
het dossier juist en volledig zijn.
Datum, naam en handtekening
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Bijlage 1 - Aanvraagformulier voor vrijstellingen op basis van - Eerder Verworven Kwalificaties
Gelieve dit aanvraagformulier elektronisch in te vullen. De voorziene ruimte kan je naar wens aanpassen. Bewaar de elektronische versie als onderdeel van je aanvraag.
Aanvraagdossiers (papieren versie) worden ingediend bij de trajectbegeleider van je opleiding/departement uiterlijk tot 15 oktober. Inschrijvingen na 15 oktober hebben 7
kalenderdagen tijd om hun aanvraag in te dienen. Voor vakken uit het tweede semester kan men tot en met week 22 van het academiejaar een aanvraag indienen.

http://www.ehb.be/begeleiding/overzicht-begeleidingsvormen/trajectbegeleiding
(Deel)opleidingsonderdelen waarvoor (d)EVK wordt aangevraagd.
Opleidingsonderdelen die in aanmerking komen voor de aanvraag van EVK, waarbij studiebewijzen, hetzij creditbewijzen hetzij een
diploma, werden behaald aan een andere opleiding hoger onderwijs uit zowel binnen- als buitenland.
OO binnen EhB waarvoor je EVK aanvraagt

SP

equivalent OO vorige opleiding

voor SP

Verklaring
EVK, eerder verworven kwalificatie, vrijstelling
OO, opleidingsonderdeel
SP, aantal studiepunten
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