
AANVRAAG EERDER
VERWORVEN 
KWALIFICATIES (EVK)
INFORMATIEFOLDER

Studeerde je reeds eerder in het hoger onderwijs? Behaalde je al creditbewijzen?
Deze kan je misschien inbrengen om vrijstellingen te bekomen? Op deze manier kan je je 
studie lichter maken of reeds vakken uit een hogere trajectschijf opnemen.



WAT IS EEN EERDER 
VERWORVEN KWALIFICATIE 
(EVK)? 
EVK staat voor ‘Eerder Verworven Kwalifi-
catie’. Dit zijn alle binnenlandse of buiten-
landse studiebewijzen die aangeven dat een 
formeel leertraject, al dan niet binnen on-
derwijs, met goed gevolg werd doorlopen. 
Creditbewijzen die werden behaald binnen 
de instelling en opleiding waarbinnen men 
de kwalificatie wenst te laten gelden, vallen 
hier niet onder.

Meer concreet gaat het over alle documen-
ten (diploma’s, getuigschriften, attesten, …) 

die een eerder gevolgde studie certificeren. 
Dit kan gaan van een reeds behaald credit-
bewijs in een andere opleiding of instelling 
voor hoger onderwijs, tot een reeds behaald 
diploma binnen een hogeschool of univer-
siteit.

Een EVK heb je nodig om, via het volgen 
van de juiste procedure, een vrijstelling aan 
te vragen. Hiervoor dien je je EVK te laten 
erkennen.



HOE LAAT JE EEN EVK 
ERKENNEN EN VRAAG JE 
VERVOLGENS EEN 
VRIJSTELLING AAN? 
1.  Je aanvraag kan je digitaal doen via jouw 

studieloopbaan-dossier in “MIJN SLB”.
 Surf bij (her)inschrijving naar http://

mijnslb.pxl.be en kies voor “Aanvraag 
EVK/Vrijstellingen”. 

 Bij het aanvragen van je EVK/vrijstelling 
moet je de nodige bewijzen uploaden:
➤ een kopie van het studiebewijs dat 

recht geeft op een vrijstelling
➤ een officieel bewijs van de behaalde 

studieresultaten
➤ een beknopte inhoud van de oplei-

dingsonderdelen waarvoor een vrij-
stelling wordt aangevraagd

Je neemt hiervoor best contact op met de 
trajectbegeleider van je opleiding. Deze 
begeleidt je bij de samenstelling van het 
erkenningsdossier, de afbakening van de 
aanvraag en het elektronische indienen van 
de aanvraag. Je krijgt een automatische be-
vestigingsmail als je aanvraag succesvol ver-
zonden is.

2. Wanneer je aanvraag elektronisch ver-
zonden is, bekijkt je trajectbegeleider 
jouw aanvraag inhoudelijk en neemt 
het opleidingshoofd een beslissing over 
jouw aanvraag.

3.  Wanneer je aanvraag goedgekeurd is, 
krijg je eveneens een bevestiging via 
e-mail. Je wordt dan uitgenodigd om in 
“MIJN SLB” jouw contract betreffende de 

 vrijstelling(en) digitaal te ondertekenen.

WAT ALS JE NIET AKKOORD
GAAT MET DE BESLISSING 
OVER JE INDIVIDUEEL 
TRAJECT?
Je kan binnen de zeven kalenderdagen na 
bekendmaking van de beslissing beroep 
aantekenen bij een interne beroepscommis-
sie. De te volgen procedurestappen vind je 
terug op onze website in de onderwijs- en 
examenregeling.
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CONTACTGEGEVENS
Voor meer informatie betreffende de 
aanvraag of goedkeuring van je individueel 
traject, kan je terecht bij je trajectbegeleider.

Hun contactgegevens kan je terugvinden 
op www.pxl.be/contact.

Voor vragen die los staan van je opleiding/
afstudeerrichting kan je terecht bij de coör-
dinator studieloopbaanbegeleiding,
Anneleen Huisman.

tel. 011/77.58.64
e-mail: anneleen.huisman@pxl.be

(dienst studievoortgang)

MEER LEZEN?
Andere publicaties die je kan verkrijgen:
➤ INFORMATIEFOLDER EVC
➤ INFORMATIEFOLDER IT
➤ INFORMATIEFOLDER FACILITEITEN
 VOOR STUDENTEN MET EEN 
 FUNCTIEBEPERKING
➤ INFORMATIEFOLDER 
 FACILITEITEN VOOR STUDENTEN
 IN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
➤ INFORMATIEFOLDER FACILITEITEN
 VOOR TOPSPORTERSTUDENTEN
➤ INFORMATIEFOLDER FACILITEITEN
 VOOR WERKSTUDENTEN
➤ INFORMATIEFOLDER LEERKREDIET
➤ INFORMATIEFOLDER
 STUDEREN… HOE DOE IK DIT?
➤ INFORMATIEFOLDER STUDDY BUDDY
➤ INFORMATIEFOLDER 
 ORIËNTERINGSTRAJECT
➤ INFORMATIEFOLDER 
 ZORGBEGELEIDING

Vraag ernaar bij de studentenondersteuner 
of trajectbegeleider in het studentpoint, de 
coördinator studieloopbaanbegeleiding of 
de coördinator studentenondersteuning.
Hun contactgegevens kan je terugvinden
opwww.pxl.be/contact.


