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Handleiding vrijstellingstoepassing 

1 EVK-monitor invullen en doorsturen 

Om officieel je vrijstellingen aan te vragen moet je eerst de vrijstellingsprocedure doorlopen in de 
EVK-monitor. Sommigen deden dit al voor hun inschrijving. Als je dit nog niet deed, dan moet je je 
registreren op www.vives.be/evkonline. Je vindt op de website ook een handleiding.  

• Maak een gastaccount aan en log in met je gastaccount.  
• Vul je persoonlijke gegevens in.  
• Selecteer de opleiding die je wenst te volgen.  
• Selecteer je diploma's, creditbewijzen en/of attesten (bv. EHBO, muziekschool,…) 

die je al hebt behaald en laad deze digitaal op.  
• Dien je dossier in. Klik op "indienen." 

 

We kunnen je dossier niet behandelen als je niet alle stappen van de EVK-procedure doorlopen hebt.  

Na het indienen bekijken we je documenten en bepalen je vrijstellingen. Je ontvangt dan van ons een 
mail met de link naar je EVK-dossier. Op die manier kom je je vrijstellingen te weten en dus het te 
volgen programma.  

Daarna kan je je vrijstellingen officieel aanvragen in KU Loket.  

 

2 Hoe ga je van start 

Je kan je vrijstellingen aanvragen als je: 

1. Je EVK-dossier via mail hebt ontvangen 

2. Effectief bent ingeschreven aan de lerarenopleiding van VIVES campus Kortrijk 

 

We voorzien begeleiding bij het aanvragen van je vrijstellingen op het starmoment en september en 
februari. 

 

Je kreeg na je inschrijving een gebruikersnaam en wachtwoord van VIVES. Hiermee kan je inloggen 
op Kuloket (kuloket.vives.be).  

• Kies voor Studie & Examens 
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• Kies voor de tegel Vrijstellingen 

 

 
 

3 Hoe vraag je een vrijstelling aan? 

Klik rechts op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.  
 

 
 
Vervolgens moet je de volgende 3 stappen doorlopen: 

1. Opleidingsonderdeel 
waarvoor je een vrijstelling 
aanvraagt. 

2. Aangeven op basis waarvan je 
deze vrijstelling aanvraagt. 

3. Het toevoegen van bijlagen. 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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3.1 Opleidingsonderdeel waarvoor je een vrijstelling 
aanvraagt 

3.1.1 Vrijstelling op basis van EVK 

Je duidt aan voor welk OPO je een vrijstelling aanvraagt (aan de hand van je EVK-dossier). Je kan 
zoeken op OPO-code, OPO-naam of de hele lijst van de opleiding bekijken door op de blokjes 
achteraan te klikken. Je kan ook gewoon de OPO-code intikken.  
Druk op ENTER na het intikken van de OPO-code.  

 
 

Als het gekozen opleidingsonderdeel bestaat uit meer 
dan 1 onderwijsleeractiviteit (OLA1), kun je ook een 
vrijstelling aanvragen voor één of meerdere OLA’s binnen 
het OPO.   

 

 

 

 

Standaard wordt voorgesteld dat de vrijstellingsaanvraag geldt voor het volledige OPO.  

 

Als het gaat om een vrijstelling voor 1 of meer OLA’s binnen het OPO, moet je Nee antwoorden op de 
vraag ‘de vrijstelling geldt voor het volledige opleidingsonderdeel’.  

Je moet eerst zoeken via de OPO-code (op je evk-dossier staat de OLA-code). 

Lager:  

• Vrijstelling OLA EHBO aanvragen binnen het opleidingsonderdeel wereldoriëntatie natuur 
(V3I831)  

 

1 OLA = onderwijsleeractiviteit. Een OPO (opleidingsonderdeel) bestaat altijd uit 1 of meer OLA’s 

Je kan zoeken op naam van het 
opleidingsonderdeel (bijv. 
Nederlands kennis lager) of op de 
code (bijv. V3I3004). 
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• Vrijstelling OLA beweging didactiek aanvragen binnen het OPO beeld, beweging en muziek 
didactiek (V3I349)  

• Vrijstelling OLA beweging basisstage aanvragen binnen het OPO beeld, beweging en muziek 
basisstage (V3I348) 

 

Kleuter:  

• Vrijstelling OLA EHBO aanvragen binnen het opleidingsonderdeel wereldoriëntatie kennis 2 ( 
V3H117)). 

 

Daarna kun je aanduiden voor welke OLA’s je de deelvrijstelling wilt aanvragen: 

 

 

3.1.2 Vrijstelling op basis van bachelordiploma kleuteronderijs (voor 
studenten EBALO AO) 

Studenten lager onderwijs die een diploma kleuteronderwijs hebben, moeten een vrijstellingspakket 
van 22 studiepunten aanvragen. Het nummer van het vrijstellingspakket is RHVIV22. Druk op ENTER 
na het invoeren van de code. Daarbij moet het diploma kleuteronderwijs opgeladen worden. 

Als je het verkort traject voor r.k.-godsdienst mag volgen, dan vraag je een vrijstelling aan voor 
‘V3I800: R.-K. Godsdienst kennis verkort traject lager 2 (3 stp)”. Druk op ENTER na het invoeren van 
de code omdat de naam van het onderdeel niet automatisch verschijnt. Daarbij moet je je 
diplomasupplementen indienen of het bewijs van het volgen van r.-k. godsdienst in de 
lerarenopleiding.  

 

3.1.3 Vrijstelling op basis van EVC 

Ontvang je een EVC (= vrijstelling op basis van elders verworven competenties, bv. werkervaring), 
dan volg je dezelfde procedure. Als bijlage dien je je document in dat je via mail ontvangen hebt na 
de EVC-procedure. Je geeft aan dat het om een EVC gaat: 
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Je bent nu klaar voor de volgende stap: geef aan op basis waarvan je deze vrijstelling aanvraagt. 

 

3.2 Geef aan op basis waarvan je deze vrijstelling aanvraagt 

Geef aan op basis waarvan je je vrijstelling aanvraagt door op “+” te klikken.  
 

 
 

• Kies een opleiding die getoond wordt of voer die zelf in via “Ander”. Als je dubbelklikt op je 
vroegere opleiding wordt alles correct ingevuld. 
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• Instelling, Opleiding en Academiejaar moeten verplicht ingevuld worden. Indien je niet meer 
weet in welk jaar je een bepaald opleidingsonderdeel hebt gezien, dan mag je het laatste jaar 
van je studies kiezen.  

• Indien mogelijk vul je ook de naam van het gevolgde opleidingsonderdeel (OPO) in.  

 

• Voor EVC’s behaald binnen VIVES: 

o Bij Instelling: VIVES Zuid 
o Opleiding: EVC via werkervaring 
o Academiejaar: jaar wanneer de EVC door VIVES werd toegekend. 
o Als bijlage kan dan de goedkeuring voor de EVC opgeladen worden. 

 



 

Handleiding vrijstellingstoepassing KULoket EBAKO AO & EBALO AO 

3.3 Bijlagen 

Je bent verplicht om je diplomasupplement of examenresultaten of creditbewijs als bijlage op te 
laden. Je kunt dezelfde bijlage gebruiken bij meerdere vrijstellingen. Wanneer je een creditdossier 
(opleiding niet volledig afgerond) hebt, mag je alle credits in 1 pdf plaatsen en opladen. Let er op dat 
je officiële documenten indient met handtekening en stempel en bv. geen printscreen van een 
studievoortgangsdossier.  
 

• Klik op het ‘+’ teken. 
 
 

 
 

• Selecteer je bijlage. 
 

 
 

 
• Voeg de volgende bijlage toe. Het is mogelijk dat je een foutmelding ontvangt wanneer je 

maar 1 bijlage toevoegt. Je kan deze foutmelding negeren of het resultaat van je evk-dossier 
toevoegen.  

 



 

Handleiding vrijstellingstoepassing KULoket EBAKO AO & EBALO AO 
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4 Opslaan en indienen 

Elke aanvraag moet je apart opslaan door rechts onderaan op “opslaan” te klikken.  

 

 

Je kan nu een nieuwe aanvraag indienen. 

 

Als je alle aanvragen ingevuld hebt, kan je het dossier indienen via de groene knop ‘Indienen 
dossier’ rechts onderaan. Vergeet dit zeker niet te doen!  
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Je krijgt de melding: je dossier is ingediend. 

 

Nadat het dossier is ingediend kunnen geen bijkomende aanvragen ingediend worden tot alle 
eerder ingediende aanvragen volledig behandeld werden. Je kan je vrijstellingsdossier wel 
raadplegen. 

Wanneer al je aanvragen zijn behandeld, kan je bijkomende aanvragen indienen. 

Je ontvangt een e-mail zodra de aangevraagde vrijstelling wel/niet werd goedgekeurd. 
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