Procedure aanvraag vrijstellingen in het kader van
Eerder verworven kwalificaties (EVK)
in de opleiding bachelor in de podologie
Onder EVK (eerder verworven kwalificaties) verstaan we de erkenning van creditbewijzen, diploma’s, certificaten, … die het
resultaat zijn van een formeel leertraject van geaccrediteerde opleidingen of opleidingen die op basis van een precedent
hiermee gelijkgesteld kunnen worden. Het gaat hier dus over studiebewijzen uit het onderwijs.

STAP 1
start

STAP 2
vooronderzoek

STAP 3
aanvraag

STAP 4
procedure

•Je hebt een opleiding aan de Arteveldehogeschool gekozen
•Je hebt eerder kwalificaties (diploma's, creditbewijzen) behaald en wenst een aanvraag tot vrijstellingen in te
dienen.
•De aanvraag moet uiterlijk 15 kalenderdagen na het begin van het academiejaar binnen zijn, bij laattijdige
inschrijving binnen de 15 kalenderdagen na de inschrijving.
•Raadpleeg de ECTS-fiches van de opleiding bachelor in de podologie
(www.arteveldehogeschool.be > kandidaat student > link "ECTS" > "ga naar de ECTS fiches van onze opleidingen" >
kies eenvoudige zoekmachine met modeltrajecten).
•Kijk na of de inhouden, de competenties en de studiepunten van een opleidingsonderdeel overeenstemmen met de
inhouden van een opleidingsonderdeel waarvoor jij een credit behaalde.
•Raadpleeg ook de precedentenlijst van de opleiding (www.arteveldehogeschool.be> kandidaat student> opleiding
bachelor in de podologie, kies in het rechtermenu "vrijstellingen")

•Vul het aanvraagdocument in (document 1)
•Maak een overzicht van je aanvraag (document 2).
•Voeg bewijzen toe. Als bewijsstukken gelden originele creditbewijzen vergezeld van een ondertekend en
gestempeld rapport of een kopie van het diploma met diplomasupplement of het attest., ...
•Bezorg het dossier onder gesloten omslag t.a.v. trajectbeheer podologie

•De aanvraag wordt geregistreerd en de procedure start op
•Er volgt een intern onderzoek
•De opleidingsdirecteur tekent al dan niet voor akkoord
•Binnen de 30 dagen na de aanvraag mag je een antwoord verwachten via mail én ontvang je bij goedkeuring het
document vrijstellingsdossier.
•Ga je vervolgens inschrijven
•Aandacht!!: zolang je geen groen licht kreeg voor je vrijstellingen, volg je alle lessen (indien je al ingeschreven
was)

Indien je nog vragen hebt of een gesprek wenst met de trajectbeheerder, neem dan contact op via mail
(trajectbeheer.podologie@arteveldehs.be) met een korte beschrijving van de situatie en/of de vraag naar een gesprek.
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Aanvraag vrijstellingen in het kader van de EVK-procedure
in de opleiding bachelor in de podologie
document 1

Naam en voornaam: ________________________________________ Geboortedatum: __________________________

Adres: ___________________________________________________
_________________________________________________

Tel:

_________________________________________________ GSM: ____________________________________

E-mail adres: _____________________________________________
Rijksregisternummer: ___________________________________________________

Vorige onderwijsinstelling: _____________________________________________________

Opleiding: ___________________________________________________________________
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Overzicht aanvraag vrijstellingen
in de opleiding bachelor in de podologie
document 2

Schijf

Naam van het opleidingsonderdeel of leereenheid waarvoor je een
vrijstelling vraagt

Datum:

Arteveldehogeschool
Bachelor in de podologie
Kantienberg 66
BE-9000 Gent
T 09 234 70 00

aantal
studiepunten

Naam van het opleidingsonderdeel waarvoor je een
credit hebt verworven in je vorige opleiding +
academiejaar waarin deze behaald is

Handtekening:

www.arteveldehogeschool.be

aantal
studiepunten

Bewijsstuk zie
bijlage nr.

