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1 EVK OF EERDER VERWORVEN KWALIFICATIES: WAT IS EVK? 

EVK staat voor ‘eerder verworven kwalificaties’. Dit betekent dat je vrijstelling kunt 
bekomen op basis van eerder behaalde opleidingen/modules. Indien je dus een opleiding 
volgde met vakken die inhoudelijk overeenstemmen met onze modules én je kunt 
aantonen dat je geslaagd was voor deze vakken, is vrijstelling in theorie mogelijk. o een 
deelattest uit een opleiding gevolgd aan een CVO; o een Vlaams studiebewijs (bijv. 
diploma secundair onderwijs) o een studiebewijs uit het buitenland (indien officieel 
gelijkgesteld).Procedure voor de aanvraag van vrijstelling op basis van EVK. 

 

2 EVC OF EERDER VERWORDEN COMPETENTIES: WAT IS EVC? 

EVC staat voor ‘eerder verworven competenties’. Dit zijn competenties (vaardigheden) 
die verworven zijn door ruime (werk)ervaring.Procedure voor de aanvraag van vrijstelling 
op basis van EVC 
Afspraken bij EVK 
Alle vrijstellingsaanvragen worden ingediend bij de start van de opleiding. Een 
vrijstellingsaanvraag via EVK kan enkel gebeuren op basis van modules/opleidingen 
waarvoor je geslaagd bent. Lees hieronder of je in aanmerking komt voor EVK of EVC 
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3 HOE EVK EN/OF EVC AANVRAGEN? 

Alle vrijstellingsaanvragen worden ingediend bij de start van de opleiding. Een 
vrijstellingsaanvraag via EVK kan enkel gebeuren op basis van modules/opleidingen 
waarvoor je geslaagd bent. Lees hieronder of je in aanmerking komt voor EVK of EVC 

3.1 Afspraken bij EVK? 

Stap 1: Vul het aanvraagformulier EVC/EVK in. 
Op het secretariaat of via je leerkracht kan je het aanvraagformulier bekomen dat je 
nodig hebt om een vrijstelling aan te vragen. Noteer de module(s) waarvoor je een 
vrijstelling aanvraagt. Gebruik hiervoor steeds de volledige en juiste benaming (vraag dit 
even aan je leerkracht). 

Stap 2: Voeg een kopie toe van je diploma/certificaten. 
Voeg bij je aanvraag steeds een kopie van het diploma/getuigschrift/certificaat. Zonder 
deze kopieën wordt je aanvraag niet aanvaard. 

3.2 Afspraken bij EVC? 

Belangrijk om weten is dat de criteria om vrijstelling te krijgen op basis van EVC erg streng 
zijn. Vrijstellingen op basis van EVC worden INDIVIDUEEL toegekend. Je kan slechts één 
keer een assessment (EVC) voor eenzelfde module afleggen. 

 
Stap 1: Lees de vakinhouden van de modules. 

Op onze website www.cvo-crescendo.be vind je een overzicht van de vakinhouden van de 
verschillende modules die deel uitmaken van de opleiding. Zo weet je alvast wat de 
modules inhouden. 

Stap 2: Maak een afspraak met je leerkracht. 
Voor je een vrijstelling aanvraagt op basis van EVC, maak je een afspraak met je 
leerkracht. Eerst vindt een verkennend gesprek plaats, waarin de na te streven 
competenties van de betrokken module worden besproken. Op basis van dit gesprek 
wordt beslist of je principieel in aanmerking komt voor een vrijstelling via EVC en wordt 
een afspraak voor een instapproef gemaakt. 

Stap 3: Vul het aanvraagformulier EVC/EVK in. 
Je noteert de modules waarvoor je een vrijstelling vraagt. Je verzamelt de bewijsstukken 
(bv. Cursusmateriaal) met vermelding van de daar verworven competenties. De 
beoordeling van deze bewijsstukken wordt aangevuld met de resultaten van de 
instapproef. De finale beoordeling gebeurt door de leerkracht en de directie. 
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4 BELANGRIJKE OPMERKINGEN 

• Aanvragen breng je binnen bij de start van je opleiding. Je geeft je dossier af op het 
secretariaat aan de secretariaatsmedewerker (niet via e-mail). 

• Je kan per module slechts 1 keer een vrijstellingsaanvraag indienen. 
• Dossiers die onvolledig zijn (bijvoorbeeld, zonder kopie diploma, cursusmateriaal, 

resultaten van instapproef , ….) worden definitief als onontvankelijk beschouwd. 
• Je leerkracht brengt je op de hoogte en meldt vanaf wanneer je het vrijstellingsattest 

kunt afhalen. 
• Vrijstellingen zijn instellingsgebonden. Dat betekent dat je de vrijstellingen die je in 

een andere instelling hebt gekregen, niet automatisch kunt overdragen naar ons CVO 
(en omgekeerd). 

 
 

5 BIJLAGEN 

5.1 Aanvraag Vrijstelling 

5.2 Voorbeeld Proces-Verbaal Vrijstelling 
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ACADEMIEJAAR: 

Naam cursist: 

Voornaam cursist: 

Adres: 

Tel/GSM: 

E-mail: 
 

 

 
 

Module waarvoor je vrijstelling aanvraagt 
Bijlagen: 

Overzicht ingediende bewijsstukken 
OF resultaten instapproef 

  

  

  

 
 
 

Datum en plaats: 
Handtekening 
cursist: 

Aanvraag vrijstelling op basis van EVK / EVC - SVWO 
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Mevrouw Marleen Mast, directeur, verklaart dat de hieronder vermelde cursist 

 
 
 

 
 
 

vrijgesteld is voor de modules zoals hieronder opgesomd. 
 

 
Opleiding: 

 

 
Module Reden van vrijstelling: 

EVK / EVC / vrijstellingsproef 

  

  

 
 
 

Datum: 
 

Voor akkoord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leerkracht 
Naam . 
Vak: 

Directeur 
Marleen Mast 

Naam cursist(e): 
 
Geboortedatum: 

PROCES-VERBAAL VAN VRIJSTELLING 
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