
Hoe vraag je vrijstellingen aan op basis van eerder verworven 

kwalificaties (EVK)? 
 

LET OP! Vraag meteen vrijstellingen aan voor opleidingsonderdelen uit 

ALLE FASES van de opleiding! 

 

Ga naar KULoket, kies ‘Studie & Examens’ en selecteer ‘Vrijstellingen’. 

 
 



2/12 

Hoe vraag je vrijstellingen aan op basis van eerder verworven 

kwalificaties (EVK)? 
LET OP! Vraag meteen vrijstellingen aan voor opleidingsonderdelen uit ALLE FASES 

          van de opleiding! 
 

 

Je krijgt nu een overzicht van de opleidingen waarvoor je bent ingeschreven (geweest). Je ziet ook eventueel vorige 

vrijstellingsaanvragen.  

Wil je een nieuwe vrijstellingsaanvraag starten? Selecteer dan de opleiding waarin je een vrijstelling wil aanvragen. Daarna klik 

je rechtsboven op ‘Nieuwe aanvraag’. 
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Hoe vraag je vrijstellingen aan op basis van eerder verworven 

kwalificaties (EVK)? 
LET OP! Vraag meteen vrijstellingen aan voor opleidingsonderdelen uit ALLE FASES 

          van de opleiding! 
 

 

Bij een nieuwe aanvraag krijg je volgend scherm te zien. Hier duid je eerst aan voor welk opleidingsonderdeel je een vrijstelling 

wil aanvragen. 

 



4/12 

Hoe vraag je vrijstellingen aan op basis van eerder verworven 

kwalificaties (EVK)? 
LET OP! Vraag meteen vrijstellingen aan voor opleidingsonderdelen uit ALLE FASES 

          van de opleiding! 
 

 

Wanneer je de lijst met beschikbare opleidingsonderdelen aanklikt krijg je het volgende te zien.  

Kies voor welk opleidingsonderdeel je een vrijstelling wil aanvragen. 
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Hoe vraag je vrijstellingen aan op basis van eerder verworven 

kwalificaties (EVK)? 
LET OP! Vraag meteen vrijstellingen aan voor opleidingsonderdelen uit ALLE FASES 

          van de opleiding! 
 

 

Heb je een opleidingsonderdeel aangeduid? Dan keer je automatisch terug naar het vorige scherm.  

Voeg nu de nodige gegevens toe over het elders behaalde opleidingsonderdeel via het blauwe +-teken. 
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Hoe vraag je vrijstellingen aan op basis van eerder verworven 

kwalificaties (EVK)? 
LET OP! Vraag meteen vrijstellingen aan voor opleidingsonderdelen uit ALLE FASES 

          van de opleiding! 
 

 

 

Er verschijnt een pop-upscherm met een overzicht van de vorige opleidingen die je volgde.  

Selecteer de opleiding waar je het opleidingsonderdeel reeds behaalde. Staat de opleiding niet in de lijst? Kies dan voor ‘Andere’.  
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Hoe vraag je vrijstellingen aan op basis van eerder verworven 

kwalificaties (EVK)? 
LET OP! Vraag meteen vrijstellingen aan voor opleidingsonderdelen uit ALLE FASES 

          van de opleiding! 
 

 

Vul daarna minstens alle velden met een * correct aan.  

BELANGRIJK!  Vraag je een vrijstelling aan op basis van meerdere opleidingsonderdelen? Voeg dan via het blauwe +-teken 

rechtsonder de informatie van al deze opleidingsonderdelen toe! 
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Hoe vraag je vrijstellingen aan op basis van eerder verworven 

kwalificaties (EVK)? 
LET OP! Vraag meteen vrijstellingen aan voor opleidingsonderdelen uit ALLE FASES 

          van de opleiding! 
 

 

Scrol verder naar onder. Daar moet je bijlagen toevoegen om je aanvraag te motiveren.  

 

BELANGRIJK! Laad per aanvraag minstens twee bijlagen op: 

 

1) Een document om de behaalde score van het elders gevolgde opleidingsonderdeel aan te tonen. Dit is bij voorkeur een 

officiële puntenlijst. Volgende elementen moeten duidelijk zichtbaar zijn: 

- Naam van de student 

- Naam van het opleidingsonderdeel 

- Academiejaar waarin het opleidingsonderdeel met succes gevolgd werd 

- Behaalde score 

- Kenmerk van de onderwijsinstelling waar het opleidingsonderdeel gevolgd werd 

 

2) Een document dat de inhoud van het elders gevolgde opleidingsonderdeel bevat. Dit is bij voorkeur de ECTS-fiche uit 

het academiejaar waarin de student dit opleidingsonderdeel heeft behaald. Eventueel voeg je ook inhoudstafel van de 

cursus toe. (ECTS-fiches kan je opvragen bij het secretariaat van je vorige opleiding/school en zijn vaak ook beschikbaar op de website met hun 

onderwijsaanbod.) 
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Hoe vraag je vrijstellingen aan op basis van eerder verworven 

kwalificaties (EVK)? 
LET OP! Vraag meteen vrijstellingen aan voor opleidingsonderdelen uit ALLE FASES 

          van de opleiding! 
 

 

De bijlagen voeg je toe via het +-teken.  

Voor eerder opgeladen documenten klik je op ‘kies een eerder opgeladen bijlage’.  
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Hoe vraag je vrijstellingen aan op basis van eerder verworven 

kwalificaties (EVK)? 
LET OP! Vraag meteen vrijstellingen aan voor opleidingsonderdelen uit ALLE FASES 

          van de opleiding! 
 

 

Heb je alle informatie ingevuld en alle documenten opgeladen? Klik dan rechtsonder op ‘Opslaan’. 
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Hoe vraag je vrijstellingen aan op basis van eerder verworven 

kwalificaties (EVK)? 
LET OP! Vraag meteen vrijstellingen aan voor opleidingsonderdelen uit ALLE FASES 

          van de opleiding! 
 

 

Wil je voor meerdere opleidingsonderdelen een vrijstelling aanvragen? Klik dan rechtsboven op ‘Nieuwe aanvraag’.  

Doorloop voor elk opleidingsonderdeel de vorige stappen opnieuw.

 
BELANGRIJK! Vraag meteen vrijstellingen aan voor opleidingsonderdelen uit ALLE FASES van de opleiding! 
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Hoe vraag je vrijstellingen aan op basis van eerder verworven 

kwalificaties (EVK)? 
LET OP! Vraag meteen vrijstellingen aan voor opleidingsonderdelen uit ALLE FASES 

          van de opleiding! 
 

 

Heb je al je aanvragen aangemaakt? Dan kan je je dossier indienen bij je trajectbegeleider.  

Klik hiervoor rechtsonder op ‘Indienen dossier’. Je dossier kan pas behandeld worden nadat het is ingediend. 

 


