Vrijstelling op basis van
Eerder Verworven Competenties (EVC)

A. Omschrijving
EVC staat voor ‘Eerder Verworven Competenties’.
Een competentie is het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door
middel van leerprocessen, waardoor iemand in staat is om effectieve kwaliteitsvolle prestaties
te leveren gericht op een bepaalde functie of rol. De prestaties zijn zichtbaar in concrete
handelingen en verbonden met een bepaalde context.
Mensen verwerven ook competenties buiten de hogeschool of universiteit. Bijvoorbeeld via
beroep, vrijwilligerswerk of mantelzorg. Deze zijn misschien gelijk aan bepaalde competenties
van een bachelor- of masteropleiding. In dat geval kunnen deze als ‘eerder verworven
competentie’ erkend worden en leiden tot vrijstellingen voor deze delen van de opleiding.
Een infobrochure van de Vlaamse Overheid vind je via deze link:
http://www.erkennenvancompetenties.be
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/bewijs-je-bekwaamheid-studievoortgang-opgrond-van-eerder-verworven-kwalificaties-evk-en-competenties-evc

B. Procedure
Voor het opstarten van een EVC-procedure neem je contact met de opleidingsmanager van je
opleiding:
• Voedings- en dieetkunde: Hilde Boeckx (hilde.boeckx@thomasmore.be)
Je dient hiervoor volgende documenten te bezorgen :
• Het ingevulde aanvraagformulier EVC;
• Indien van toepassing een kopie van je rapporten van een vorige opleiding en, indien je
al een diploma behaalde in het hoger onderwijs, een kopie van je diploma en
diplomasupplement;
Een EVC-procedure vraagt enkele maanden voorbereidingstijd. Doe je aanvraag dus tijdig.
De student kan tegen een verwerping van zijn verzoek beroep aantekenen volgens de
procedure, vermeld in de Onderwijs- en examenregeling.

Aanvraagformulier
Bekwaamheidsonderzoek
Gegevens van de aanvrager
naam en voornaam:
geboorteplaats en datum:
nationaliteit
adres:
telefoon:
GSM:
E-mail:
hoogst behaalde diploma
aantal jaren nuttige ervaring

<1

Functionaliteit van de aanvraag

1-2

3-5

6-10

+10 jaren

(schrap onjuiste)

(schrap onjuiste)

Vrijstelling voor deel van de opleiding
Vrijstelling voor volledige opleiding
Professionele doeleinden

De aanvraag heeft betrekking op volgende opleiding:

De aanvraag heeft betrekking op volgende competenties:
nr

competentie

De aanvrager ontvangt van Thomas More een uitnodiging tot betaling van de kosten zoals
vastgelegd in het reglement EVC/EVK van de Associatie KU Leuven. De aanvraag wordt pas
definitief als de verschuldigde bedragen betaald zijn.
datum

handtekening

Te bezorgen aan de betrokken opleidingsmanager

Beslissing
Toekennen van vrijstellingen
op basis van uitgereikte bekwaamheidsbewijs
Gegevens van de student
studentnummer:
naam en voornaam:
ingeschreven in de opleiding:

Verkrijgt op basis van het bekwaamheidsbewijs in bijlage volgende
(deel)vrijstellingen
OPO of
OLA

SAPcode

benaming

studiepunten

Bovenstaande vrijstellingen worden in de databank van Thomas More en in de centrale databank van de
overheid (DHO) opgenomen bij de registratie in volgend academiejaar:
academiejaar

....

- ....

datum

naam en handtekening opleidingsmanager

