
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvraag vrijstellingen 

Mijn vrijstellingsdossier  

Alle informatie m.b.t. het aanvragen en indienen van vrijstellingen vind je via volgende link: 
(https://thomasmore365.sharepoint.com/sites/s-Studentenadministratie/SitePages/Mijn-
vrijstellingsdossier.aspx) 

Wat is mijn vrijstellingsdossier?  

In het vrijstellingsdossier kan je vrijstellingen opvragen en de status van je vriistellingsaanvragen opvolgen. 
Een vrijstelling is de opheffing van de verplichting om over een opleidingsonderdeel of een deel ervan een 
examen af te leggen, op grond van een creditbewijs, een ander studiebewijs of een bekwaamheidsbewijs. 
Na de goedkeuring van de vrijstellingen en je ISP zal het opleidingsonderdeel de aanduiding vrijstelling 
krijgen in je ISP. 
Je vrijstellingsdossier bereik je via het KU Loket, rechts onder het tabje Studie en Examens , vind je de 
tegel vrijstellingen. 
Let op: je moet je vrijstellingen tijdig doorsturen. 

Wanneer moet ik mijn vrijstellingen aanvragen?  

De deadlines voor het aanvragen van een vrijstelling zijn dezelfde als voor het doorsturen van je ISP. De 
data kan je hier vinden. 
Jij kan vrijstellingen aanvragen bij je eerste inschrijving voor een opleiding uiterlijk tot en met de tweede 
woensdag van het academiejaar. Info over de deadlines kan je nalezen in het Onderwijs en examenreglement van 

Thomas More. Aanvragen na deze datum worden niet meer behandeld. 

Hoe vraag ik een vrijstelling aan?  

1. Je kan vrijstellingen aanvragen o.b.v. eerder behaalde diploma’s, getuigschriften,... (=EVK of eerder 

verworven kwalificatie) 

Om je vrijstellingen aan te kunnen vragen moet je volgende documenten in je bezit hebben: 
- Een overzicht van jouw behaalde diploma’s, getuigschriften,…  
- ECTS fiches van je behaalde opleidingsonderdelen. Als je deze ECTS-fiche niet op je oude school kan 

bemachtigen, bezorg dan voldoende informatie om een zicht te geven op het behaalde 
opleidingsonderdeel. Bv. inhoudstafels, cursusmateriaal,… Voor de inhouden van onze vakken wil ik 
je doorverwijzen naar de ECTS-fiches die je vindt op de website www.thomasmore.be, via de 
opleiding verpleegkunde/ vroedkunde, programmagids 
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- Attesten/ getuigschriften die aantonen dat je een opleiding gevolgd hebt. 
- Indien nodig een motivatiedossier als je bijkomende vakinhouden wil toelichten  

 
Let op:  

- In het KUloket geef je zelf aan welke vrijstellingen je wil aanvragen in onze opleiding en met welk 
opleidingsonderdeel dit inhoudelijk overeen komt.   

- je kan enkel vrijstellingen aanvragen voor opleidingsonderdelen die je behaald hebt. Je kan niet 
voor meer studiepunten een vrijstellingen aanvragen, als het aantal studiepunten dat je behaald 
hebt.  

- Een aanvraag voor vrijstellingen wil niet zeggen dat de aanvraag goedgekeurd is.  
- Als je lessen starten voor de beslissing van je EVK aanvraag, volg dan alvast alle lessen.  

 
 

2. Vrijstellingen o.b.v. ervaring als verpleegkundige, vroedvrouw,… (=EVC)  

Heb je ervaring als verpleegkunde op bv. een HBO5 niveau, als vroedvrouw of in een ander zorgberoep, dan 
kan je mogelijks vrijstellingen krijgen o.b.v. je werkervaring. Mail voor meer informatie naar 
sophie.vosters@thomasmore.be.  
 
Let op: 

- Als je een HBO5/MBO4 diploma van verpleegkunde hebt en je wil starten in de opleiding 
verpleegkunde, dan kan je vrijstellingen  krijgen (dit zijn EVK’s, zie puntje 1). Voor bepaalde 
trajecten is er een vastgesteld vrijstellingspakket. Bij twijfel of je een EVK/EVC dossier moet invullen 
contacteer de opleiding.  

 

Concreet: Hoe vraag je dit nu aan in het KU loket?  

Rechts bovenaan klik je op nieuwe aanvraag. 

• Je duidt aan voor welk opleidingsonderdeel je een vrijstelling aanvraagt. Je kan zoeken op de code 
van het opleidingsonderdeel  de naam van het opleidingsonderdeel of de hele lijst van de opleiding 
bekijken door op de blokjes achteraan te klikken 

• Geef aan op basis waarvan je je vrijstelling aanvraagt door op "+" te klikken. 
o Kies een opleiding die getoond wordt of voer zelf in via "andere". 
o Instelling, Opleiding en Academiejaar moeten verplicht ingevuld worden. 

• Bij bijlagen kan je 3 types van bijlagen opladen 
o Examenresultaat/diplomasupplement/transcript 
o ECTS-fiche/vakinhoudelijke beschrijving opleidingsonderdeel aan te tonen 
o Ander 

Elke aanvraag moet je apart opslaan door rechts onderaan op opslaan te klikken. Om een bijkomende 
aanvraag te doen, ga je terug met het pijltje bovenaan. 
Als je alle aanvragen ingevuld hebt, dan kan je het dossier indienen via de groene knop indienen rechts 
onderaan. 
Nadat het dossier is ingediend kunnen geen bijkomende aanvragen ingediend worden tot alle eerder 
ingediende aanvragen volledig behandeld werden. Je kan je vrijstellingsdossier wel raadplegen. 
Wanneer al je aanvragen zijn behandeld, kan je bijkomende aanvragen indienen. 
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Behandeling EVK dossier:  

 
De EVK dossiers worden zo snel mogelijk behandeld.  Wil je antwoord voor de aanvang van jouw opleiding, 
dien dan zo snel mogelijk je dossier voor de start van het academiejaar in. 
De opleidingsmanager communiceert over de toekenning van de vrijstellingen en over de omvang ervan, 
indien nodig na overleg met de betrokken docenten. Het aantal studiepunten waarvoor vrijstelling wordt 
verleend, wordt opgenomen in het individueel studieprogramma van de student. 
 
 

Mail ook steeds je EVK aanvraag aan je opleidingsmanager van je opleiding.  

Evi.willemse@thomasmore.be voor Verpleegkunde regulier 
Sophie.vosters@thomasmore.be voor Verpleegkunde Verkorte trajecten 
Irina.coomans@thomasmore.be voor Vroedkunde  
 
 

mailto:Evi.willemse@thomasmore.be
mailto:Sophie.vosters@thomasmore.be
mailto:Irina.coomans@thomasmore.be

