Centrum voor Volwassenenonderwijs
CVO VOLT - www.cvovolt.be
Interleuvenlaan 3-5, 3001 Heverlee
T 016 31 99 20 - info@cvovolt.be

AANVRAAG VRIJSTELLING VAN EEN MODULE VIA EVK

[OPLEIDING]
Schooljaar 2017 - 2018
NAAM: ................................................................ Voornaam: ..........................................................
Geboorteplaats: ………………………………… ........ Geboortedatum: ……… - ……… - …….
Tel: .......................................................................... E-mail: ......................................................................
Houder van diploma of getuigschrift waarvan fotokopie als bijlage:
…………………………………………………………………………………………..……………………………
vraagt een vrijstelling voor de volgende modules:

X

Module waarvoor vrijstelling wordt gevraagd:

Datum: ……… - ……… - ………

EVK- EVC Handboek HBO5 Erasmus

Lt/ SP Verworven studiebewijs
(indien geen diploma)

Lt/ SP Akkoord
(J/N)

Handtekening cursist:…………………………………

april 2017

Motivatie van de opleidingscoördinator bij (niet) toekenning van bovenstaande EVK vrijstellingen:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
De directeur beslist het advies van de opleidingscoördinator wel/ niet te volgen.
Bijkomende motivatie van de directeur, indien de beslissing afwijkt van het advies:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Leuven, ……… - ……… - ………
……………………………………

Handtekening directeur:

BELANGRIJK
De volledige procedure vind je terug in het onderwijs- en evaluatiereglement van het
samenwerkingsverband HBO5 Erasmus. Dit reglement vind je op de website www.cvovolt.be.
De cursisten die wensen in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor één of meerdere
modules, dienen dit document in, voorzien van de nodige bewijsstukken, ten laatste 15
werkdagen na de inschrijving in de module. Dit kan op het secretariaat van het centrum.
De cursist is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en volledig indienen van het dossier.
Onnodig zich aan te bieden indien de bijlage bij het aanvraagformulier voor EVK’s (elders verworven
kwalificaties) niet volgende stukken bevat:
behaalde diploma’s, individuele rapporten of modulebewijzen/ creditbewijzen (origineel of
gelegaliseerde kopie). Minimaal moet de eenheid waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd, zijn
gevolgd op hetzelfde of een hoger studieniveau.
Opleidingsonderdelenfiches, modulefiches of ECTS-fiches
inhoudstabellen van cursussen (eventueel),
hoofdstukken van cursussen (eventueel),
…
De directie beslist op basis van het ingediende dossier en na advies van de opleidingscoördinator of u
al dan niet voldoet aan de vereisten.

EVK- EVC Handboek HBO5 Erasmus

april 2017

Centrum voor Volwassenenonderwijs
CVO VOLT - www.cvovolt.be
Interleuvenlaan 3-5, 3001 Heverlee
T 016 31 99 20 - info@cvovolt.be

AANVRAAG VRIJSTELLING VIA EVC

[OPLEIDING]
Schooljaar 2017 - 2018
NAAM: ................................................................ Voornaam: ..........................................................
Geboorteplaats: ………………………………… ........ Geboortedatum: ……… - ……… - …….
Tel: .......................................................................... E-mail: ......................................................................
o vraagt een vrijstelling EVC voor de gehele opleiding …………………………………………….
o vraagt een vrijstelling EVC voor de volgende modules binnen de opleiding ……………………

X

Module waarvoor vrijstelling wordt gevraagd:

Datum: ……… - ……… - ………

EVK- EVC Handboek HBO5 Erasmus

Lt/ SP Akkoord
(J/N)

Handtekening cursist:…………………………………

april 2017

Motivatie van de deskundigen bij (niet) toekenning van bovenstaande EVC vrijstellingen:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
De directeur beslist het advies van de deskundigen wel/ niet te volgen.
Bijkomende motivatie van de directeur, indien de beslissing afwijkt van het advies:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Leuven, ……… - ……… - ………
……………………………………

Handtekening directeur:

BELANGRIJK
De volledige procedure vind je terug in het onderwijs- en evaluatiereglement van het
samenwerkingsverband HBO5 Erasmus. Dit reglement vind je op de website www.cvovolt.be.
De cursisten die wensen in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor één of meerdere
modules, dienen dit een portfolio in, voorzien van de nodige bewijsstukken, ten laatste 15
werkdagen na de inschrijving en voor het registratiemoment van de module. Dit kan op het
secretariaat van het centrum.
De cursist is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en volledig indienen van het dossier.
Onnodig zich aan te bieden indien het portfolio voor EVC’s (elders verworven competenties) niet
volgende stukken bevat:
EVC aanvraag formulier
Curriculum vitae
Attesten, bewijzen, producten, …
Zelfbeoordeling
…
De directie beslist op basis van het ingediende dossier en na advies van de deskundigen of je al dan
niet voldoet aan de vereisten.

EVK- EVC Handboek HBO5 Erasmus

april 2017

AANVRAAG VRIJSTELLING VIA EVC- curriculum vitae
OVERZICHT WERKERVARING:betaald werk/ vrijwilligerswerk/ thuiswerk/ hobby's ...
INSTRUCTIE:
Begin met uw meest recente ervaringen: van nu naar vroeger. Voeg vooral die
getuigschriften, referenties of werkgeversverklaringen toe die aantonen dat de betrokken
competenties in voldoende mate verworven zijn.
Beroep /
functie

Bedrijf/
instelling/
werkplek

Welke taken
werden
uitgevoerd?

Uren per
week

Wanneer?
van: ..-..-..
tot: ..-..-..

Getuigschriften/
referenties/
werkgeversverklaring
(toevoegen als
bijlage)

OVERZICHT SCHOLING, CURSUSSEN EN TRAINING
INSTRUCTIE: • Begin met uw meest recente scholing: van nu naar vroeger.
A. Welk regulier onderwijs heeft u gevolgd? Regulier onderwijs is secundair onderwijs
(ASO, KSO, TSO, BSO) en hoger onderwijs (graduaat, bachelor, master).

Naam school/ onderwijs

Richting/vakken

Wanneer? van: ..-..-..
tot: ..-..-..

Diploma/bewijs
(toevoegen als bijlage)

Opmerkingen:
- Indien je enkel diploma's uit het reguliere onderwijs wenst in te brengen, dan betreft je
aanvraag een procedure van eerder verworven kwalificaties (EVK). Uw EVC-coach vertelt
je graag welke stappen je hiervoor moet ondernemen.
- Indien je in het buitenland regulier onderwijs hebt gevolgd, dan moet er een diplomaonderzoek worden uitgevoerd. Je EVC-coach vertelt u graag welke stappen je hiervoor
moet ondernemen.

EVK- EVC Handboek HBO5 Erasmus

april 2017

B. Overzicht gevolgde cursussen/trainingen Geef een overzicht van alle relevante
cursussen en trainingen die je hebt gevolgd, ook de cursussen voor hobby en vrije tijd.

Naam
cursus/training

Door welke
organisatie
uitgevoerd/
georganiseerd?

EVK- EVC Handboek HBO5 Erasmus

Onderwerp/ inhoud
(doel)

Wanneer? van: ....-.. tot: ..-..-..

Diploma/bewijs
(toevoegen als
bijlage)

april 2017

AANVRAAG VRIJSTELLING VIA EVC- lijst bewijzen
o
o
o
o

Voeg in de lijst enkel die bewijzen in die relevant zijn voor je EVC aanvraag.
Begin met het meest recent verworven bewijzen en eindig met het minst recente
verworven bewijzen.
Het is belangrijk dat de bewijzen authentiek zijn. Ieder bewijsstuk is voorzien van
een handtekening en stempel van de werk-of opdrachtgever.
De bewijsstukken die je gebruikt voor het aantonen van de competenties mogen
niet ouder zijn dan 5 jaar.

EVK- EVC Handboek HBO5 Erasmus

april 2017

AANVRAAG VRIJSTELLING VIA EVC- zelfbeoordeling
In dit deel vergelijk je je ervaringen met de competenties van de opleidingsonderdelen of
modules van de betrokken opleiding. Hierbij ga je dieper in op het beheersingsniveau van
de toegelichte competenties. Je kan kennis genomen hebben van, bijgedragen hebben
aan of een competentie zelfstandig uitgevoerd hebben.
‘Kennisgenomen van' kan betekenen:
Ik heb erover gelezen (beleidsstuk, plan, boek).
Ik heb hierover een presentatie bijgewoond.
Ik heb erover gehoord van collega's.
'Bijdrage geleverd aan' kan betekenen:
Ik heb informatie geleverd.
Ik heb advies of feedback gegeven, bijvoorbeeld over een (eerder) concept.
Ik heb een deel voor mijn rekening genomen, bijvoorbeeld een deel geschreven.
Ik heb hierover een presentatie gegeven.
Ik was lid van een stuurgroep, werkgroep ,.. met betrekking tot dit onderwerp.
'Zelfstandig uitgevoerd' kan betekenen:
Uitgaande van een vooraf aangeleverde structuur.
Op basis van een 'good practice'-voorbeeld.
Met behulp van globale criteria over werkwijze en resultaat.
Op basis van door de opdrachtgever en mijzelf vastgestelde criteria waaraan de
uitvoering en het resultaat moeten voldoen.
De ervaring waarnaar je verwijst mag niet ouder zijn dan 5 jaar.

EVK- EVC Handboek HBO5 Erasmus

april 2017

