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A A N V R A A G V R I J S T E L L I N G E N 2018 - 2019

Naam:
Adres:
Postnummer:

Gemeente:

E-mail :

Gsm:

Opleiding waarvoor je wenst in te schrijven:
Eerder gevolgde opleiding(en):
Aan de hogeschool /universiteit:
Aanvraagdossiers worden ingediend voor 28 oktober 2018 bij de studieloopbaancoördinator Peggy Saey, Campus Sint
Lucas, Sint-Jozefstraat 35, 2018 Antwerpen, bureau B108bis, peggy.saey@kdg.be. Inschrijvingen na 1 oktober 2018
hebben 28 kalenderdagen tijd om hun aanvraag in te dienen.
Het dossier van de vrijstellingen wordt beoordeeld op inhoud, niveau en omvang:
- Inhoud of leerresultaten: moet grotendeels overeenstemmen (http://ects.kdg.be/).
- Omvang: men kan niet met een creditbewijs van 4 studiepunten vrijstellingen aanvragen voor een vak van 12
studiepunten. Eens een verworven credit is ingewisseld voor een vrijstelling kan men dit credit niet opnieuw gebruiken
om een nieuwe vrijstellingsaanvraag in te dienen.
Het aanvraagdossier dient volledig te zijn en omvat in volgorde:
- Ingevuld aanvraagformulier
- Behaalde diploma’s, individuele rapporten of creditbewijzen kopie
- Studiegidsfiche/ECTS-fiches van vorige opleiding
Enkel een volledig dossier kan worden behandeld.
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Bijlage 1: Aanvraagformulier voor vrijstellingen
Gelieve dit aanvraagformulier elektronisch in te vullen en te bezorgen aan chris.cools@kdg.be.
Bewaar de elektronische versie als onderdeel van je aanvraag. Via mail ontvang je de genomen beslissing (goedkeuring of
weigering).
(Deel)opleidingsonderdelen waarvoor vrijstellingen worden aangevraagd:
Opleidingsonderdelen die in aanmerking komen voor de aanvraag van vrijstellingen, waarbij
studiebewijzen/creditbewijzen/diploma werden behaald aan een andere opleiding in het hoger onderwijs uit zowel binnenals buitenland.
OO binnen SLA waarvoor je EVK aanvraagt

SP

equivalent OO vorige opleiding

SP

Verklaring:
EVK: elders verworven kwalificatie, vrijstelling
OO: opleidingsonderdeel
SP: aantal studiepunten
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