
 

Informatie vrijstellingen binnen BALOV Vorselaar 

 
Het traject Bachelor Lager Onderwijs Verkort (Vorselaar) (BALOV) is een volwaardige bacheloropleiding 

die 180 studiepunten omvat. De voorwaarde om te starten in dit verkort traject is beschikken over een 

bachelor‐ of masterdiploma. Dit document bundelt de informatie over de verschillende vrijstellingen die 

je kan aanvragen. Daarnaast bevat het de procedure voor de aanvraag van de vrijstellingen. (Zie ook 

‘Onderwijs‐ en examenreglement’ (OER), artikel 20 t.e.m. 23, te raadplegen via www.thomasmore.be/OER)  

 

A. Vrijstellingen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) 
 

1. Vrijstellingspakket 

Er is een vast vrijstellingspakket voor elke student die start in het verkort traject Bachelor Lager 

Onderwijs (BALOV). Studenten kunnen starten in het verkort traject indien ze over een bachelor‐ of 

masterdiploma beschikken. Deze studenten hebben de algemene bachelorcompetenties reeds 

verworven waardoor ze hiervan vrijgesteld worden. 

• Studenten die reeds een bachelor‐ of masterdiploma behaalden, maar nog GEEN 

lerarendiploma hebben krijgen een vrijstellingspakket van 83 studiepunten 

• Studenten die ook een lerarendiploma hebben (bv. bachelordiploma secundair of 

kleuteronderwijs, SLO‐opleiding, …) krijgen een vrijstellingspakket van 111 

studiepunten 

Als bewijsmateriaal voor de goedkeuring van de aanvraag van dit vrijstellingspakket dien je een 

kopie van je behaalde diploma’s in. 

2. Vrijstellingen voor opleidingsonderdelen (OPA) of onderwijsleeractiviteiten (OLA) 

toegekend op basis van een eerder behaald diploma 

Het verkort traject Bachelor Lager Onderwijs focust op de essentiële inhouden en didactiek die nodig 

zijn om te functioneren als leraar in het lager onderwijs. Bovenop het vrijstellingspakket worden er 

weinig extra vrijstellingen toegekend. Onderstaand overzicht geeft aan welke bekwaamheidsbewijzen 

recht geven op een vrijstelling van een opleidingsonderdeel (OPO) of een onderwijsleeractiviteit (OLA) 

van het verkort traject Bachelor Lager Onderwijs. 
 

Opmerking: bij een vrijstelling van een onderwijsleeractiviteit (OLA) wordt de eindscore van het 

opleidingsonderdeel (OPO) enkel berekend op basis van de scores van de OLA’s die wel werden afgelegd. 

(cfr. OER 2018-2019, artikel 22) Overweeg dus of het in je voordeel is om de vrijstelling aan te vragen. 

Behaald diploma Automatisch toegekende vrijstelling(en) 
  
Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs:  
Onderwijsvak Frans 

Vrijstelling Frans Basiskennis  
(3 studiepunten, onderdeel OPO Frans) 

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs:  
Onderwijsvak Plastische opvoeding 

Vrijstelling Vaardigheden beeld  
(1 studiepunt, onderdeel OPO MUVO A) 

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs:  
Onderwijsvak Project kunstvakken 

Vrijstelling vaardigheden beeld  
(1 studiepunt, onderdeel MUVOA) en 
Vrijstelling muzisch geïntegreerd werken  
(1 studiepunt, onderdeel MUVOB) 
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Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs:  
Onderwijsvak Geschiedenis 

Vrijstelling OLA Tijd  (1 studiepunt)  
Onderdeel OPO Mens en maatschappij 

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs:  
Onderwijsvak Aardrijkskunde 

Vrijstelling OLA Ruimte  (1 studiepunt)  
Onderdeel OPO Mens en maatschappij 

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs:  
Onderwijsvak Lichamelijk opvoeding 

Vrijstelling vaardigheden beweging  
(1 studiepunt, onderdeel OPO MUVO B) 
Vrijstelling didactiek beweging 
(1 studiepunt, onderdeel OPO MUVO A) 

Bachelor in het onderwijs:  
Kleuteronderwijs 

Vrijstelling vaardigheden beeld  
(1 studiepunt, onderdeel MUVO A)  en 
Vrijstelling vaardigheden muziek  
(1 studiepunt, onderdeel MUVO B) 

Bachelor in het Communicatiemanagement Vrijstelling Frans Basiskennis  
(3 studiepunten, onderdeel OPO Frans) 

Bachelor in de Handelswetenschappen Vrijstelling Frans Basiskennis  
(3 studiepunten, onderdeel OPO Frans) 

Master in de Handelswetenschappen Vrijstelling Frans Basiskennis  
(3 studiepunten, onderdeel OPO Frans) 

Bachelor in de Toegepaste taalkunde, optie Frans 

 

Vrijstelling Frans Basiskennis  
(3 studiepunten, onderdeel OPO Frans) 

Bachelor in de Toegepaste economische wetenschappen: 
handelsingenieur 

Vrijstelling Frans Basiskennis  
(3 studiepunten, onderdeel OPO Frans) 

Master in de Revalidatiewetenschappen en de 
kinesitherapie 

Vrijstelling vaardigheden beweging  
(1 studiepunt, onderdeel OPO MUVO B) 

Bachelor in de Revalidatiewetenschappen en de 
kinesitherapie 

Vrijstelling vaardigheden beweging  
(1 studiepunt, onderdeel OPO MUVO B) 

Bachelor na bachelor: Zorgverbreding en remediërend 
leren 

Vrijstelling Pedagogisch‐didactische vorming C  
(3 studiepunten) 

De opleidingscoördinator beslist over de toekenning van de vrijstellingen en mailt het besluit door 

naar de student.  

3. Vrijstellingen toegekend op basis van creditbewijzen: 

Indien je kan aantonen dat je een groot deel van de inhouden (minimum 80%) van een OPO of een OLA 

reeds verworven hebt door credits te behalen in een vorige opleiding, dan kan je voor deze OPO’s of 

OLA’s ook een vrijstelling aanvragen.  

Als bewijsmateriaal voor de goedkeuring van de aanvraag van deze vrijstelling dien je volgende 

documenten in:  

• Het bewijs dat je één of meerdere credits behaalde voor opleidingsonderdelen met 

gelijkaardige inhouden.  

• De ECTS-fiches van de opleidingsonderdelen waarin de gelijkaardige inhouden aan bod 

kwamen.  

De opleidingscoördinator beslist over de toekenning van de vrijstellingen en over de omvang 

ervan. (cfr. OER 2018-2019, artikel20) 

 

B. Vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties (EVC) 
Een student die een bewijs van bekwaamheid wil verwerven op basis van eerder verworven 

competenties (EVC), dient hiervoor de procedure van de Associatie KU Leuven te doorlopen. 

(http://associatie.kuleuven.be/onderwijs/documenten/reglement‐evcevk.pdf) (cfr. OER 2018‐2019, 

artikel 22) 



 

Procedure aanvraag en toekenning vrijstellingen 

 

“Een student vraagt vrijstellingen aan bij zijn eerste inschrijving voor een opleiding uiterlijk tot en met 

de derde woensdag van het academiejaar. De student die zich na de start van het academiejaar 

inschrijft, vraagt uiterlijk twee weken na zijn inschrijving eventuele vrijstellingen aan. In het verdere 

studietraject kan de student enkel bijkomende vrijstellingen aanvragen indien er zich nieuwe 

elementen aandienen. De student richt een aanvraag tot vrijstelling tot de opleidingscoördinator. Hij 

voegt een dossier toe met de eerder behaalde creditbewijzen, bewijzen van bekwaamheid of andere 

studiebewijzen.” (OER 2018‐2019, artikel 20) 

 

Heb je vragen over vrijstellingen, dan mail je naar de opleidingscoördinator 

(lore.staes@thomasmore.be). De officiële aanvraag van de vrijstelling gebeurt in het KULoket. Dit 

wordt tijdens de onthaaldag toegelicht. Voor de aanvraag van een vrijstelling dien je sowieso het 

bewijsmateriaal (kopie diploma en/of creditbewijzen) digitaal op te laden. Zorg er dus voor dat je deze 

tijdig ter beschikking hebt. 
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