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AANVRAAG VAN VRIJSTELLINGEN  

 

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.  

Als je reeds een vergelijkbaar opleidingsonderdeel gevolgd 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).  

Indien je reeds (werk)ervaring opgedaan hebt die relevant is voor de opleiding die je wil aanvatten, als 
je die bagage buiten het (hoger) onderwijs opgedaan hebt en ze misschien niet kan attesteren of 
aantonen met diploma’s of getuigschriften, dan hebben we het over eerder verworven competenties 
(EVC). Competenties zijn het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes dat je opgedaan hebt.  

Met de EVC-procedure kan je deze werkervaring laten beoordelen en erkennen. 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 zichzelf. Met dit 
bewijs kan je een aanvraag voor vrijstellingen doen.  

Je kan het officiële reglement EVC-EVK van de associatie KU Leuven raadplegen op 
http://associatie.kuleuven.be/onderwijs/documenten/reglement-evcevk.pdf.  

 
 



EVK’s zijn eerder verworven kwalificaties  

Kwalificaties zijn creditbewijzen, getuigschriften of binnen- of buitenlandse studie- bewijzen 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.  

Op basis van je behaalde kwalificaties kan je vrijstellingen aanvragen. Een vrijstelling betekent dat je geen 
examen moet afleggen over een (deel van een) opleidingsonderdeel.  

De instelling vergelijkt je behaalde kwalificaties met de inhoud van de opleiding die je wil volgen. Je 
brengt daarom alle relevante bewijsstukken mee. De inhoudstafel van een bepaalde cursus kan een goed 
bewijs zijn, een print van de ECTS-fiche samen met het opleidingsprogramma dat je volgde en waarin alle 
opleidingsonderdelen van je studies vermeld staan.  

De procedure voor EVK is kosteloos, tenzij het gaat om attesten of getuigschriften waarvan de instelling de 
‘waarde’ niet kent en het nodig is om een bijkomend bekwaamheidsonderzoek te doen.  

Kwalificaties zijn creditbewijzen, getuigschriften of binnen- of buitenlandse studiebewijzen.  

Heb je reeds een vergelijkbaar opleidingsonderdeel gevolgd in een andere opleiding en/of een andere 
onderwijsinstelling als 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:  

Je vult daartoe bij aanvang van je studie een aanvraagformulier in (http://www.luca-arts.be/vrijstellingen-
aanvragen ) waarop je vermeldt voor welke opleidingsonderdelen je wenst vrijstelling te verkrijgen, en je 
voegt er een aanvraagdossier aan toe. Vrijstellingen voor opleidingsonderdelen van het eerste semester of 
over het hele academiejaar moeten uiterlijk de vierde woensdag van het academiejaar aangevraagd 
worden. . Vrijstellingen voor opleidingsonderdelen van het tweede semester moeten uiterlijk de derde 
woensdag van het tweede semester aangevraagd worden. 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.  

Je stelt je aanvraag meteen op voor alle opleidingsonderdelen waarvoor je meent vrijstelling te krijgen 
uit de gehele opleiding waarvoor je je wenst in te schrijven.  

 

- Het aanvraagdossier bestaat uit een kopie van de creditbewijzen met vermelding van de datum waarop 
zij werden afgeleverd en, indien van toepassing, een omschrijving van de opleiding waar de bewijzen 
betrekking op hebben (doelstellingen en studieomvang van de opleiding) en een omschrijving van 
doelstelling, inhoud, studieomvang en behaalde examenresultaten van elk opleidingsonderdeel dat 
equivalent wordt geacht met het opleidingsonderdeel waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd.  

Het indienen van uw formulier en dossier gebeurt bij de onderwijsadministratie van uw campus.  

De bevoegde POC (permanente onderwijscommissie) of diens gemandateerde(n) beslissen over het 
verlenen van de vrijstelling(en).  

Nota: 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 deelnemen. Uw vrijstellingsaanvraag dient ook via uw persoonlijk 
ISP aangevinkt te worden.  

EVC’s zijn eerder verworven competenties  

Eerder verworven competenties zijn het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes dat niet werd 
bekrachtigd door een studiebewijs uit een formeel leertraject. Als je ervaring hebt opgedaan in je huidige 
of vorige job(s), door zelfstudie hebt leren werken met bepaalde softwareprogramma’s of een cursus 
volgde bij de VDAB, dan kan je deze ervaring laten erkennen indien ze voldoende breed en relevant is voor 
de opleiding die je wenst aan te vatten.  

Als je denkt dat je de aan een bepaalde opleiding of een bepaald vak verbonden competenties reeds onder 
de knie hebt, kan je de hogeschool daarvan proberen te overtuigen. Onder begeleiding zal je dan een EVC-
dossier samenstellen waarmee je de assessoren zal proberen te overtuigen dat je de beoogde 
competenties reeds bezit. Praktijkwerk zal je beweringen dan ook moeten bevestigen voor de juryleden. 

 Contactpersoon bij wie je terecht kan met je vragen als je een EVC-procedure wil opstarten: 
christian.vancraenenbroeck@luca-arts.be  

 


