Aanvraag vrijstellingen
Hoe dien je een vrijstellingsdossier in?
1. Vrijstellingen obv diploma’s, getuigschriften,… (=EVK)

Je kan vrijstellingen aanvragen o.b.v. eerder behaalde diploma’s, getuigschriften,...
In bijlage 1 vind je het document “Aanvraagformulier EVK”. Vul dit document in en plaats dit als eerste blad
in je dossier. Bij dit aanvraagformulier komen de kopies van jouw behaalde diploma’s, getuigschriften,…
samen met per opleidingsonderdeel (=vak) dat je behaalde een ECTS fiche van dit opleidingsonderdeel. 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,…
Let op:
- op het aanvraagformulier EVK geef je zelf aan welke vrijstellingen je wil aanvragen in onze
opleiding.
- je kan enkel vrijstellingen aanvragen voor opleidingsonderdelen die 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.
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.
Mail of bezorg dit dossier aan je opleidingsmanager van je opleiding.
Evi.willemse@thomasmore.be voor Verpleegkunde
Caroline.deceuninck@thomasmore.be voor Vroedkunde
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
hanne.caems@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.
Tijdstip van indienen EVK dossier (zie onderwijs en examenreglement OER)

Jij kan vrijstellingen aanvragen bij je eerste inschrijving voor een opleiding uiterlijk tot en met de derde
woensdag van het academiejaar. Als je na de start van het academiejaar inschrijft, vraag je uiterlijk twee
weken na zijn inschrijving eventuele vrijstellingen aan.
Aanvragen na deze datum worden niet meer behandeld.
Alle EVK aanvragen moeten ingediend worden VOOR de start van de opleiding.
In het verdere studietraject kan de student enkel bijkomende vrijstellingen aanvragen indien er zich nieuwe
elementen aandienen.
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De student richt een aanvraag tot vrijstelling tot de opleidingsmanager. Hij voegt een dossier toe met de
eerder behaalde creditbewijzen, bewijzen van bekwaamheid of andere studiebewijzen.
Concreet: in te dienen documenten:
Om een vrijstelling aan te kunnen vragen is het nodig volgende informatie te bezorgen:
1. Aanvraagformulier(1). Dit aanvraagformulier omvat een overzicht van je behaalde
opleidingsonderdelen en het opleidingsonderdeel uit onze opleiding waarmee dit overeen komt
2. Diploma of attest/ getuigschrift van cursus/ opleiding met hierin een overzicht van je behaalde
credits
3. ECTS fiches van de opleidingsonderdelen waarvan je een credit behaalt hebt
4. Indien nodig een motivatiedossier als je bijkomende vakinhouden wil toelichten
Behandeling EVK dossier:
De EVK dossiers worden zo snel mogelijk behandeld. Hou er mee rekening dat de commissie niet wekelijks
samen komt, maar dossiers verzameld per maand. 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.
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Aanvraagformulier(1) vrijstellingen op basis van
Eerder Verworven Kwalificaties (EVK’s)
Opleiding verpleegkunde – vroedkunde, campus Turnhout

Academiejaar 2019-2020
Gegevens student:
Naam:
Adres:

GSM:
E-mail:
Studentennummer:
Opleiding:

□
□
□
□
□
□
□
□

Verpleegkunde 240
Verkort traject HBO5/MBO4 naar bachelor in de
verpleegkunde niet werkend
Verkort traject HBO5/MBO4 naar bachelor in de
verpleegkunde werkend
Verkort traject vroedkunde naar bachelor in de
verpleegkunde niet werkend
Verkort traject vroedkunde naar bachelor in de
verpleegkunde werkend
Vroedkunde
Vroedkunde O & G
Vroedkunde HBOV

De aanvraag is gesteund op volgende rapporten, diploma’s of creditattesten 1
Diploma, rapport/resultaten of
creditattest

1

Uitreikende instantie

2

Datum

Dossiers voor vrijstellingen worden enkel behandeld als de student is ingeschreven aan de betreffende opleiding.
Elke aanvraag is vergezeld van de nodige bewijsstukken (diploma, resultatenlijst, creditattesten, ECTS fiche van het
reeds gevolgde opleidingsonderdeel, eventuele inhoudstafels,…). Indien het aanvraagformulier niet vergezeld is van de
nodige, geldige bewijsstukken, wordt het dossier niet behandeld.
2

Bijlage 1. De aanvraag heeft betrekking op volgende opleidingsonderdelen:
Fase
(jaar)

Benaming
opleidingsonderdeel3
waarvoor EVK wordt
aangevraagd

aantal
studiepunten

Benaming opleidingsonderdeel4
waarmee je EVK overeen komt in jouw
behaalde opleidingsonderdelen/
opleiding

Studiepunten

Academiejaar
behaald

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . .
Handtekening student: . . . . . . . . . . . . . . . .

3
4

De opleidingsonderdelen en studiepunten vind je terug op de Thomas More-website (programmagids, lestabellen, vakinhouden) www.thomasmore.be
De opleidingsonderdelen en studiepunten vind je terug op de website waar je de opleiding gevolgd/ credits behaald hebt (programmagids, lestabellen, vakinhouden)
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Datum bespreking/goedkeuring: . . . . . . . . . . . . . . . .
Handtekening opleidingsmanager/-coördinator: . . . . . . . . . . . . . . . .

