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Als je star t met een opleiding aan de Erasmushoge school Brus sel (EhB),
kan je vrijstellingen aanvragen op basis van je diploma’s, kennis of er varing. Werk je bijvoorbeeld al jaren als A 2-verpleegkundige en wil je nu je
bachelordiploma Verpleegkunde halen? Volgde je al verschillende kor te
sof t ware - of hardware - opleidingen en wil je nu aan de opleiding bachelor
Toegepaste Informatica beginnen? Via Eerder Ver wor ven C ompetentie s en
Eerder Ver wor ven Kwalificatie s kan je vrijge steld worden van bepaalde
delen van een opleiding.

Eerder Verworven C ompetenties
Wil je een opleiding volgen in een domein waarin je al veel werkervaring hebt,
dan kan je deze ervaring als Eerder Verworven Competenties (EVC) laten
erkennen. Zo kan je door de kennis en ervaringen die je opdeed vrijstellingen
krijgen.

Voorbeeld
Je werkt vijf jaar als opvoeder in de welzijnssector en wilt de bachelor Sociaal
Werk volgen. Door je EVC’s te laten erkennen kan je dan een vrijstelling krijgen
voor één of meerdere vakken van de opleiding.

P rocedure
Neem eerst contact op met de EVC-coach van je opleiding. Hij bekijkt met jou
of je je EVC’s kan laten erkennen. Geeft de EVC-coach een positief advies,
dan stel je een portfolio op waarin je materiaal verzamelt dat bewijst dat je
bepaalde competenties al verworven hebt. De EVC-commissie van de EhB
beslist op basis van je portfolio of je kennis en ervaring volstaan voor een
vrijstelling voor één of meerdere vakken.

Eerder Verworven Kwalificaties
Start je met een studie in een domein waarin je al over een diploma, getuigschrift of attest beschikt, dan kan je die als Eerder Verworven Kwalificaties
(EVK) laten erkennen. Zo kan je dankzij deze studiebewijzen bepaalde vakken
overslaan.
Als studiebewijzen komen in aanmerking:
  diploma hoger onderwijs;
  creditbewijs van een Vlaamse hogeschool
of universiteit;
  creditbewijs van een andere opleiding
binnen de EhB;
  studiebewijs van het reguliere onderwijs;
  studiebewijs van buiten het reguliere
onderwijs;
  studiebewijs uit het buitenland.

Voorbeeld
Je behaalde via het avondonderwijs al een
diploma Netwerkbeheer en wilt nu met de
bachelor Toegepaste Informatica beginnen.
Door je diploma als EVK te laten erkennen, kan je vrijstellingen krijgen voor
één of meerdere vakken binnen de specialisatie Networks & Security.

P rocedure
Neem eerst contact op met de trajectbegeleider van je opleiding. Hij gaat
met jou na of je je EVK’s kan laten erkennen. Geeft de trajectbegeleider een
positief advies, dan stel je een dossier samen waarin je je studiebewijzen
verzamelt. De EVK-commissie van je opleiding beslist op basis van je dossier
en de vakinhouden voor welke vakken je wordt vrijgesteld.
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Op w w w.ehb.be /evcevk vind je alle informatie over Eerder Ver wor ven
C ompetentie s en Eerder Ver wor ven Kwalificatie s.
Je tref t op de webpagina ook een overzicht van de E VC - coache s en de
trajectbegeleiders.
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