Procedure voor aanvraag vrijstelling op basis van EVC – EVK
Specifieke lerarenopleiding
1. EVK
EVK staat voor ‘Erkenning van Verworven Kwalificaties’. Dit betekent dat je vrijstelling kunt
bekomen op basis van eerder behaalde studiebewijzen in het hoger onderwijs. Indien je dus
een opleiding volgde met vakken die inhoudelijk overeenstemmen met onze modules en je
kunt aantonen dat je geslaagd bent voor deze vakken, kan je een vrijstelling aanvragen.
Je diploma (datum waarop je bent afgestudeerd) mag niet ouder zijn dan 15 jaar. Ben je
langer dan 15 jaar geleden afgestudeerd, dan kom je niet meer in aanmerking voor
vrijstelling op basis van je diploma.
De volgende ‘Erkenning van Verworven Kwalificaties’ komen in aanmerking:
o
o
o

een creditbewijs uit een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs (hogeschool of
universiteit);
een deelattest uit een opleiding gevolgd aan een CVO in hoger onderwijs;
een studiebewijs uit het buitenland (indien officieel gelijkgesteld).

2. EVC
EVC staat voor ‘Erkenning van Verworven Competenties’. Dit zijn competenties
(vaardigheden) die verworven zijn door ruime werkervaring.

3. In aanmerking komen voor EVK of EVC
Zodra je bent ingeschreven, heb je toegang tot het elektronisch leerplatform Smartschool en
kan je vrijstellingen aanvragen. Je vraagt bij de start van je opleiding alle vrijstellingen
ineens aan.
Je vindt hieronder eerst een lijst van diploma’s waarmee je een vrijstelling kan aanvragen.
Daarna vind je het overzicht met de criteria voor zowel EVK als EVC.
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Lijst diploma’s
BEG

PPC

V

V
V

V
V
V

V
V
V

Master
Vak(ken) gevolgd hebben in een
onderwijscontext:
(Ortho) pedagogische
wetenschappen/psychologie
Educatieve studies

Professionele Bachelor (PBA)
Vak(ken) gevolgd hebben in een
onderwijscontext:
Assistent in de psychologie/toegepaste
psychologie
Maatschappelijk werk/sociaal werk
Orthopedagogie

V = je kan een vrijstelling aanvragen
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Criteria EVK/EVC
Module Vrijstelling via EVK
(diploma)

Vrijstelling via EVC (*)
(ervaring)

DCA

lerarenopleiding gevolgd
(min. 6 SP)

niet mogelijk

DCP

niet mogelijk

min. 2 jaar lesgeven (**)

DCO

niet mogelijk

min. 2 jaar lesgeven

LIN

niet mogelijk

> opdracht ICT: aantoonbare competenties
mbt het ontwikkelen en didactisch inzetten
van digitale werkvormen binnen de
onderwijscontext
> opdracht projectstage: aantoonbare
actieve en duurzame projectervaring in een
context gerelateerd aan de onderwijssetting en -doelgroep
> opdracht onderwijs en maatschappij: niet
mogelijk

VDS

vakdidactisch vak gevolgd
(min. 3 SP)

niet mogelijk

DCS

niet mogelijk

niet mogelijk

OMA

lerarenopleiding gevolgd
(min. 3 SP)

CLB-medewerkers met min. 2 jaar ervaring
met schoolloopbaanbegeleiding

LEV

lerarenopleiding gevolgd
(min. 3 SP)

min. 2 jaar directiefunctie in het
onderwijs of min. 2 jaar secretariaatsmedewerker verantwoordelijk
voor de personeelsdossiers

PPC

> diploma’s: zie lijst
> lerarenopleiding gevolgd
(min. 6 SP)

min. 2 jaar lesgeven OF ervaring
bijzondere jeugdzorg / MPI / CGGZ,
JAC / psycholoog in de sociale sector

BEG

> diploma’s: zie lijst
> lerarenopleiding gevolgd
(min. 3 SP)

min. 2 jaar lesgeven OF ervaring
als leerlingenbegeleider OF ervaring in het
BuSO

KLM

lerarenopleiding gevolgd
(min. 3 SP)

min. 2 jaar lesgeven in het SO
(leerplichtonderwijs)

COO

lerarenopleiding gevolgd
(min. 6 SP)

min. 2 jaar lesgeven EN aantoonbare
ervaring met taalontwikkelend
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lesgeven/taalgericht vakonderwijs
OF gecertificeerde scholing rond
mondelinge en schriftelijke
communicatietechnieken met een
duidelijke link naar de onderwijscontext
(*) Een eventuele vrijstelling wordt gegeven op basis van het assessment dat volgt op een
portfolio (zelfevaluatie basiscompetenties).
(**) Als er bij een module ‘min. 2 jaar lesgeven’ staat, betekent dit dat je minimaal twee jaar
halftijds les hebt gegeven in het secundair en/of volwassenenonderwijs tenzij anders
gespecifieerd.

3.1 Kom je in aanmerking voor EVK
Belangrijk om weten is dat vrijstellingen via EVK steeds individueel worden toegekend, op
basis van diploma en de corresponderende inhouden van reeds gevolgde vakken (met
daaraan gekoppeld voldoende studiepunten).
Essentieel is dat je aanvraag volledig en transparant is. Dit is steeds je eigen
verantwoordelijkheid.
Stap 1: Lees de ECTS-fiche(s)
Op smartschool bij het vak ‘SLO algemeen’ vind je de ECTS-fiches van de verschillende
modules die deel uitmaken van de SLO-opleiding. Neem de fiche(s) van de module(s) waar
je vrijstelling voor wil aanvragen goed door zodat je een duidelijk beeld hebt van de
inhouden van de module(s).
Stap 2: Vul het aanvraagformulier EVK in (Bijlage 1)
Bij het vak ‘SLO vrijstellingen’ op smartschool vind je het aanvraagformulier terug dat je
nodig hebt om een vrijstelling aan te vragen.
In ‘Vak 1’ vul je je hoogst behaalde diploma in, het jaar dat je bent afgestudeerd en de
naam en het adres van de opleidingsinstelling. Indien meerdere diploma’s van toepassing
zijn voor de aanvraag van je vrijstelling, noteer je deze allemaal.
In ‘Vak 2’ noteer je de module(s) waarvoor je een vrijstelling aanvraagt. Gebruik hiervoor
steeds de volledige en juiste benaming.
Daarnaast noteer je de vakken (zoals vermeld op je diplomasupplement) die je hebt
gevolgd samen met de vakinhouden die corresponderen met de inhouden van de module
waar je vrijstelling voor aanvraagt. Je baseert je hiervoor op de ECTS-fiche van de module.
(zie stap 1)
Vergeet niet om ook het aantal studiepunten voor elk vak te vermelden.
Stap 3: Voeg een kopie toe van je diploma en diplomasupplement(en).
Voeg bij je aanvraag steeds een kopie toe van je hoogst behaalde diploma(‘s) en van je
diplomasupplementen.
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3.2 Kom je in aanmerking voor EVC
Belangrijk om weten is dat de criteria om vrijstelling te krijgen op basis van EVC streng zijn.
De minimum vereisten houden in dat de ervaring gericht moet zijn op jongeren en in een
schoolse context verworven moet zijn.
Ook vrijstellingen op basis van EVC worden individueel toegekend.
Stap 1: Lees de ECTS-fiche(s)
Op smartschool bij het vak ‘SLO algemeen’ vind je de ECTS-fiches van de verschillende
modules die deel uitmaken van de SLO-opleiding. Neem de fiche(s) van de module(s) waar
je een vrijstelling voor wil vragen goed door zodat je een duidelijk beeld hebt van de
inhouden van de module(s).
Stap 2: Maak een afspraak met de coördinator voor de vrijstellingen
Voor je een vrijstelling aanvraagt op basis van EVC, maak je een afspraak via smartschool
met de coördinator voor de vrijstellingen (Ilse Bernaert).
Je plant samen een verkennend gesprek waarin de inhouden en na te streven competenties
van de betrokken module(s) worden besproken.
Op basis van dit gesprek wordt beslist of je principieel in aanmerking kan komen voor een
vrijstelling via EVC. Indien ja, ga je verder met stap 3.
Stap 3: Vul het aanvraagformulier EVC (bijlage 2) in en maak een portfolio aan
Bij het vak ‘SLO vrijstellingen’ op smartschool vind je het aanvraagformulier terug dat je
nodig hebt om een vrijstelling aan te vragen. Je noteert de module(s) waarvoor je een
vrijstelling vraagt.
Je maakt een portfolio aan met bewijsstukken van jouw competenties gerelateerd aan de
inhouden van de module (cf stap 1). Het is dus belangrijk dat je zelf de competenties
gerelateerd aan de inhouden van de module bewijst op een concrete, duidelijke en
overzichtelijke manier en dat wij als opleiding deze kunnen verifiëren.
De eindbeoordeling van je portfolio gebeurt steeds via een assessment. Hoe het
assessment zal verlopen, wordt toegelicht door de moduleverantwoordelijke.

4. Belangrijke kanttekeningen


Je kan je aanvraag pas indienen vanaf het moment dat je ingeschreven bent en
toegang hebt tot smartschool.



Semester 1: aanvragen kan je indienen vanaf 1 juni 2017 tot uiterlijk 22 september
2017.
Semester 2: aanvragen kan je indienen vanaf 10 januari 2018 tot uiterlijk 10 februari
2018.



Aanvragen worden enkel ingediend via smartschool: via de uploadzone van het vak
‘SLO-vrijstellingen EVC/EVK’.



Je vraagt bij de start van je opleiding alle vrijstellingen waarvoor je in aanmerking
kan komen ineens aan.
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Dossiers die onvolledig zijn (bijvoorbeeld zonder kopie diploma of zonder een
concrete, duidelijke en overzichtelijke verwijzing naar de vakinhouden) worden als
onontvankelijk beschouwd.



Vrijstellingen zijn instellingsgebonden. Dat betekent dat je de vrijstellingen die je in
een andere instelling hebt gekregen, niet automatisch kan overdragen naar ons
CVO (en omgekeerd).



Wordt je vrijstelling toegestaan, krijg je het inschrijvingsgeld terug.



Alle modules die deel uitmaken van de SLO zijn gekoppeld aan de decretaal
bepaalde basiscompetenties van de leerkracht. Ook als je een vrijstelling krijgt, zal
je nog altijd bij de eindevaluatie, tijdens de eindstage of het LIO-traject, moeten
kunnen aantonen dat je de vooropgestelde competenties op voldoende wijze hebt
verworven.
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