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1 PROCEDURE  
 
 
Inleiding 
 
Sinds het flexibiliseringsdecreet bestaan er flexibele leerwegen in het hoger onderwijs. Het huidige 
studievoortgangssysteem gaat ervan uit dat je op een aangepaste wijze en op je eigen tempo aan 
het hoger onderwijs kan deelnemen. 
 
Heb je reeds een vergelijkbaar opleidingsonderdeel gevolgd en er een creditbewijs voor behaald in 
een andere opleiding en/of aan een andere onderwijsinstelling, dan kan je vrijstellingen aanvragen. 
We hebben het dan over de erkenning van eerder verworven kwalificaties (EVK). 
 
Heb je reeds (werk)ervaring opgedaan buiten het (hoger) onderwijs, die relevant is voor de opleiding 
die je wil aanvatten, maar kan je deze bagage niet attesteren of aantonen met diploma’s of 
getuigschriften, dan hebben we het over eerder verworven competenties (EVC). Waarbij 
competenties het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes zijn die je opgedaan hebt. 
 
 
EVC’s of eerder verworven competenties 
 
Deze werkervaring laten beoordelen en erkennen kan via een EVC-procedure. Onder begeleiding zal 
je dan een EVC-dossier samenstellen waarmee je de assessmentjury het bewijs levert dat je de 
beoogde competenties reeds bezit. 
In een volgende fase kan de instelling waarbij je je competenties hebt laten erkennen en waarvoor 
je een bewijs van bekwaamheid hebt gekregen, beslissen om (deel)vrijstellingen toe te kennen. De 
EVC-procedure leidt dus in de eerste plaats tot een bewijs van bekwaamheid en is nog geen 
vrijstelling op zich. Met dit bewijs kan je vervolgens een vrijstellingsaanvraag doen. 
 
Je kan het officiële reglement EVC-EVK van de associatie KU Leuven raadplegen  op: 
http://associatie.kuleuven.be/onderwijs/documenten/reglement-evcevk.pdf. 
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Contactpersoon bij wie je terecht kan met je vragen als je een EVC-procedure wil opstarten: 
christian.vancraenenbroeck@luca-arts.be 
 
 
EVK’s of eerder verworven kwalificaties 
 
Kwalificaties zijn creditbewijzen, getuigschriften of binnen- of buitenlandse studiebewijzen die 
aangeven dat je een formeel leertraject met goed gevolg hebt doorlopen. 
 
Er is pas sprake van een kwalificatie als de doelen op voorhand vastliggen en deze uiteindelijk ook 
formeel worden geëvalueerd via een examen. Een bewijs van deelname aan een vorming of 
opleiding is bijgevolg geen kwalificatie. 
 
Met de term ‘eerder’ wijst de overheid erop dat het gaat om een kwalificatie die je hebt verworven 
vóór de aanvang van de opleiding waarvoor je de kwalificatie wil laten gelden. 
Heb je reeds een vergelijkbaar opleidingsonderdeel gevolgd in een andere opleiding en/of aan een 
andere onderwijsinstelling dan waarvoor je je nu wenst in te schrijven, dan kan je in de campus waar 
je de nieuwe opleiding wil volgen, vrijstelling aanvragen op basis van EVK: 
een vrijstelling betekent dat je geen examen moet afleggen voor een bepaald opleidingsonderdeel 
(OPO) of een deel ervan (OLA). 
 
De instelling zal leerdoelen, inhouden en studieomvang van je behaalde kwalificaties vergelijken met 
die van de LUCA-OPO’s of –OLA’s waarvoor je een vrijstelling wil verwerven. Relevante 
bewijsstukken hierbij zijn: de ECTS-fiche en/of de inhoudsopgave van het eerder behaalde credit, 
het volledige opleidingsprogramma waarvan het deel uitmaakt, en het officiële transcript of 
records/ het rapport ervan.  
 
Ben je al ingeschreven voor een LUCA-opleiding en wil je een vrijstelling aanvragen, neem dan 
contact op met de trajectbegeleider van je campus of je opleiding.Daarna dien je de aanvraag in 
via KU Loket > 'vrijstellingen'. Voeg ook behaalde creditbewijzen (transcript of records), eventueel 
getuigschrift of kopie van je behaalde, relevante diploma toe aan je aanvraag. De Handleiding 
vrijstellingstool gidst je doorheen de stappen van je aanvraag. 
Ben je nog niet ingeschreven voor een LUCA-opleiding en wil je alvast weten of je in aanmerking 
komt voor één of meerdere vrijstelling(en), neem dan contact op met de trajectbegeleider van de 
opleiding die je wenst te volgen. Hier vind je de lijst van alle LUCA- trajectbegeleiders 20/21. 
 
In beide gevallen doe je meteen een aanvraag voor alle opleidingsonderdelen waarvoor je 
vrijstelling wenst te krijgen; dus uit de gehele opleiding waarvoor je je wenst in te schrijven of al 
ingeschreven bent. (bvb. voor bachelortrajecten: uit de drie fases ervan). Behalve bij de geleidelijke 
introductie van een nieuw curriculum. 
 
DEADLINE aanvraag vrijstellingen: uiterlijk op de 4de woensdag van het academiejaar moeten alle 
aanvragen gebeurd zijn voor OPO’s van het eerste semester en voor jaar-OPO’s.  
Voor OPO’s van het tweede semester ligt de deadline voor aanvraag op de derde woensdag van 
het tweede semester.  
Voor opleidingen of opleidingsonderdelen die een andere kalender volgen dan het academiejaar, 
moeten de aanvragen plaatsvinden uiterlijk op het einde van de derde week na aanvang ervan. 
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De bevoegde POC (permanente onderwijscommissie) van je opleiding of diens gemandateerde(n) 
beslissen over het verlenen van de vrijstelling(en). 
 
Opgelet: zolang de vrijstellingen niet werden toegekend en bevestigd, moeten de betrokken 
opleidingsonderdelen in het individueel studieprogramma (ISP) opgenomen worden of blijven en 
moet de student aan alle onderwijsactiviteiten ervan deelnemen. Je ISP is pas volledig gefinaliseerd 
als ook het vrijstellingsdossier volledig werd afgerond.  
Verwerf je een vrijstelling en is het aantal studiepunten waarvoor je vrijgesteld bent, gelijk aan het 
officiële aantal studiepunten van het OPO, dan heb je een volledige vrijstelling gekregen. Je hoeft dit 
opleidingsonderdeel niet meer af te leggen. 
Indien dit aantal kleiner is dan het officiële aantal studiepunten van het opleidingsonderdeel dan 
gaat het over een deelvrijstelling (voor een OLA). Je moet dan nog een deel/meerdere delen van het 
opleidingsonderdeel afleggen. 
 
Verworven vrijstellingen worden automatisch ingebracht in je individueel studieprogramma (ISP). 
Je kunt je goedgekeurde programma en een overzicht van je vrijstellingen ten allen tijde raadplegen 
op het web via je KU Loket (http://studloket.luca-arts.be) onder het tabblad "Onderwijs & 
Studenten" 
 
Met vragen over vrijstellingsbeslissingen kun je terecht bij je trajectbegeleider.  
 
Deze EVK-procedure is kosteloos, tenzij het gaat om attesten of getuigschriften waarvan de 
instelling de ‘waarde’ niet kent en er bijgevolg een bijkomend bekwaamheidsonderzoek van de 
kandidaat moet gebeuren. 
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