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EVK-PROCEDURE 

Je hebt eerdere kwalificaties (diploma's, creditbewijzen) behaald en wenst een 
aanvraag tot vrijstelling in te dienen.  

Wat is EVK? 

Een EVK is volgens het flexibiliseringsdecreet: “een eerder verworven 

kwalificatie, zijnde elk binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat 
een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met goed gevolg werd 
doorlopen, voor zover het niet gaat om een creditbewijs dat werd behaald binnen 

de instelling en opleiding waarbinnen men de kwalificatie wenst te laten gelden”. 

EVK’s zijn formele studiebewijzen die een student kan gebruiken om 
vrijstellingen aan te vragen, op voorwaarde dat ze inhoudelijk aansluiten bij de 

opleiding die de student wenst te volgen. 

Elke student die meent in aanmerking te komen voor vrijstelling van een 
opleidingsonderdeel op basis van het in het verleden gevolgd hebben van 
bepaalde cursussen, opleidingsonderdelen e.d.m. aan andere 

(onderwijs)instellingen, kan een vrijstelling op basis van EVK aanvragen. De 
student moet alle relevante bewijsstukken ter beschikking stellen. 

EVK-procedure 

De procedure staat beschreven in het onderwijs- en examenreglement.  

De student vraagt de vrijstelling aan in het kader van de samenstelling van het 

individueel studieprogramma. De goedkeuring gebeurt door de  
opleidingsverantwoordelijke.  

De verantwoordelijke  van de opleiding vergelijkt de behaalde kwalificaties (EVK) 

met de inhoud van de opleiding(-sonderdelen) die de student wil volgen en 
neemt een beslissing over het al dan niet toekennen van de vrijstelling. 

Hoeveel kost een EVK-procedure? 

De procedure voor EVK is kosteloos, tenzij het gaat om attesten of 
getuigschriften waarvan de instelling de ‘waarde’ niet kent en het nodig is een 

bijkomend bekwaamheidsonderzoek te doen. Dit is een onderzoek naar je 
verworven competenties (EVC).  

 

 

 



Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen 

(EVK )in UC Leuven-Limburg voor de 

opleiding bachelor in de Mondzorg 

 

Procedure 

Aanvragen van je vrijstellingen op basis van eerder verworven kwalificaties 
(EVK) 

In de EVK-procedure wordt gekeken naar de diploma’s, attesten, creditbewijzen 

die je al behaald hebt. 

Indien je denkt te beschikken over eerder verworven kwalificaties die aansluiten 

bij de inhoud van de opleiding Mondzorg die je wil gaan volgen en die 

beantwoorden aan het niveau van de beoogde opleiding, kan je deze aanvraag 

voor vrijstellingen indienen. Hiervoor gebruik je het 2e deel van dit 

standaarddocument ’EVK-dossier’  

Je brengt een dossier binnen bij de trajectcoach van Mondzorg met volgende 

bewijsstukken: 

 

1. Het document ‘Aanvraag EVK-dossier’  
2. Het origineel uitslagenformulier of de verschillende creditbewijzen 

van de instelling waar credits werden behaald.  Dit uitslagenformulier 
wordt gewettigd met een originele blauwe stempel (op kopie). 
 

3. De ECTS-fiches met doelstellingen/competenties én de inhoudsopgave 

van de opleidingsonderdelen van de reeds behaalde credits. 
 

4. Indien nodig en bij twijfel kan nadien worden gevraagd het gebruikte 
cursusmateriaal binnen te brengen om de geziene inhoud te staven.  

 

Je kan zelf op basis van de programmagids Mondzorg ( beschikbaar vanaf 15 juli 

mei) nagaan voor welke opleidingsonderdelen je een aanvraag wil indienen.  

Daarvoor ga je naar de website van de hogeschool via www.ucll.be/studeren/ 

- kies de groep waarvoor je vrijstellingen wil aanvragen  
- kies de opleiding waarvoor je vrijstellingen wil aanvragen ( bachelor 

Mondzorg) 
- /studieroute/studieprogramma. 

Voor het indienen van een EVK - dossier hoef je niets te betalen en als 

basisvoorwaarden voor het opstarten van een EVK – dossier gelden de algemene 

toelatingsvoorwaarden van UC Leuven-Limburg (zie 

http://www.ucll.be/studeren/


https://www.ucll.be/studeren/info-en-inschrijven/toelatingsvoorwaarden). 

Voldoe je niet aan deze voorwaarden dan kan je contact opnemen met de dienst 

Studentenbeleid, toelatingsonderzoek via toelatingsonderzoek@ucll.be. 

 

Indienen van je EVK – dossier 

Je bent als kandidaat-student zelf verantwoordelijk voor het samenstellen van je dossier door het 

invullen van het standaarddocument en door het zorgvuldig selecteren van relevante bewijzen. 

 

Gelieve een afspraak met de trajectcoach, mevrouw Lies Verdonck, vast te 

leggen via de online afsprakenplanner: 

 maandag 5 september 2016 

 dinsdag 6 september 2016 

 woensdag 7 september 2016 

 maandag 12 september 2016 

 woensdag 14 september 2016 

Jouw EVK-dossier wordt als volgt behandeld: 

- Als je je volledig EVK-dossier indient voor begin september dan mag je de 

beslissing verwachten voor de start van het academiejaar. 
- Als je je volledig EVK-dossier indient na de start van het academiejaar, 

mag je een beslissing verwachten binnen 10 werkdagen. In afwachting 
van deze beslissing neem je, na inschrijving, deel aan alle 
onderwijsactiviteiten.  

- De uiterste data waarop je een vrijstelling kan aanvragen is 30 oktober 
voor de opleidingsonderdelen uit semester 1 en 28 februari voor de 

opleidingsonderdelen uit semester 2. 
 

Indien je je inschrijft voor bachelor in de Mondzorg, word je ingeschreven in een 

onbekend deeltraject en betaal je voorlopig 100 euro inschrijvingsgeld. In een 

latere fase betaal je het resterend bedrag.  

 

Wie beoordeelt je EVK – dossier?  

Het opleidingshoofd beoordeelt jouw EVK-dossier. Indien nodig zal er advies 

ingewonnen worden bij de betrokken docenten.  

Na het EVK-onderzoek informeert de trajectbegeleider je over de beslissing en 

nodigt je uit voor het samenstellen van een studieprogramma. 

 

Beoordelingscriteria 

De bewijsstukken die voorgelegd worden, zijn:  

https://www.ucll.be/studeren/info-en-inschrijven/toelatingsvoorwaarden
mailto:toelatingsonderzoek@ucll.be
https://www.khleuven.be/afsprakenplanner/evenementen/7120
https://www.khleuven.be/afsprakenplanner/evenementen/7122
https://www.khleuven.be/afsprakenplanner/evenementen/7122
https://www.khleuven.be/afsprakenplanner/evenementen/7123
https://www.khleuven.be/afsprakenplanner/evenementen/7121
https://www.khleuven.be/afsprakenplanner/evenementen/7124/hash/5df1a3b42133920e1a132161527f04f60b5366ce


- het origineel uitslagenformulier of een afgestempelde kopie van dit 

uitslagenformulier of een document van de instelling waar de credits 
behaald werden. 

- Een kopie van de inhoudsopgave van het gevolgde OPO in de andere 
instelling. 
 

Deze bewijsstukken worden onderzocht op een aantal criteria: 

- Authenticiteit: zijn deze bewijzen effectief door jou behaald? 

- Relevantie: komt de kwalificatie overeen met de inhoud/kenmerken van 
het (deel)opleidingsonderdeel waarvoor je een vrijstelling aanvraagt 

- Actualiteit: geven deze bewijzen de kwalificaties weer die je op dit 

moment bezit? 
 

Belangrijk om te weten: het indienen van een EVK – dossier met de nodige 

bewijsstukken leidt niet automatisch tot een vrijstelling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bachelor opleiding: Bachelor in de 

Mondzorg 

 

 

 

 

Opleidingsfase I 

 

Semester 1 

OPO OLA SP ECTS-code 

Mondzorgplan  3 MMZ22A 

Lichaam en mond deel 

1 

 6 MMZ01A 

Hoofd en hals  3 MMZ03A 

Infectiepreventie Theorie 3 MMZ02a 

 Vaardigheden 2 MMZ02b 

Materialen en 

producten 

Theorie 2 MMZ05a 

 Vaardigheden 2 MMZ05b 

Motivatie en gedrag  5 MMZ17A 

Beroep en 

communicatie  

Theorie 2 MMZ33a 

SEMESTER 1 SP SEMESTER 2 SP SEMESTER 3 SP SEMESTER 4 SP SEMESTER 5 SP SEMESTER 6 SP

Mondzorgplan 3 Methoden en onderzoek deel 

1

3 Methoden en onderzoek deel 

2

4 Methoden en onderzoek deel 

3

3

9

Evidence based practice 3 Kwaliteitszorg 3 BP - professionele 

ontwikkeling

3

Ethisch redeneren en 

reflecteren

3 Minor - keuze-OPO's 6

Lichaam en mond deel 1 6 Cariologie 5 Lichaam en mond deel 2 5 Mondzorg bij kinderen, 

jongeren en volwassenen

6 Mondzorg bij bijzondere 

doelgroepen

7 BP - Klinische stage 

mondzorg - bijzondere 

doelgroepen

9

Infectiepreventie 5 Parodontologie deel 1 6 Parodontologie deel 2 6 Medische beeldvormende 

technieken

4 International project in 

interdisciplinary health 

promotion

3 BP - Integrale zorg  - 

toegepaste preventie

9

Hoofd en hals 3 Preventieve mondzorg 7 Voeding en mondgezondheid 5 Sociologische vraagstukken 3 Klinische stage mondzorg 7

Materialen en producten 4 Gedragsverandering 4 Gezondheidsbevordering en -

voorlichting

3 Verkenning van de 

beroepspraktijk deel 2 

5

Motivatie en gedrag 5 Verkenning van de 

beroepspraktijk deel 1

4

Communicatie en 

organisatie

Beroep en communicatie 4 Communicatie met de patiënt 

deel 1

5 Communicatie met de patiënt 

deel 2

3 Communicatie met 

professionals en 

stakeholders

3 Wettelijke regelingen 4

24

30 30 30 30 30 30 180

42

Mondgezondheid: 

preventie en zorg
114

De mond - preklinische praktijk De patiënt - klinische praktijk Het beroep - professionele praktijk

Kwaliteit en 

innovatie

BP - afstudeerwerk



 Vaardigheden 1 MMZ33b 

 Kijkstage 1 MMZ33c 

 

Semester 2 

OPO OLA SP ECTS-code 

Methoden en onderzoek 

deel 1 

 3 MMZ23A 

Cariologie Theorie 3 MMZ06a 

 Preklinische Vaardigheden 2 MMZ06b 

Parodontologie deel 1 Theorie 4 MMZ07a 

 Preklinische Vaardigheden 2 MMZ07b 

Preventieve mondzorg Theorie 3 MMZ08a 

 Vaardigheden 2 MMZ08b 

 Stage 2 MMZ08c 

Gedragsverandering  4 MMZ18a 

Communicatie met de 

patiënt deel 1 

Theorie 2 MMZ30a 

 Vaardigheden 3 MMZ30b 

 

Opleidingsfase II 

 

Semester 1  

OPO OLA SP ECTS-code 

Methoden en onderzoek 

deel 2 

 4 MMZ24A 

Lichaam en mond deel 2  5 MMz04A 

Parodontologie deel 2 Theorie 3 MMZ09a 

 Preklinische Vaardigheden 3 MMZ09b 

Voeding en 

mondgezondheid 

Theorie 3 MMZ10b 

 Vaardigheden 2 MMZ10a 

Gezondheidsvoorlichting-

en bevordering 

 3 MMZ19A 

Verkenning van de 

beroepspraktijk deel 1 

 4 MMZ11A 

Communicatie met de 

patiënt deel 2 

Theorie 1 MMZ31a 

 Vaardigheden 2 MMZ31b 

 

 

Semester 2 

OPO OLA SP ECTS-code 

Methoden en onderzoek 

deel 3 

 3 MMZ25A 

Evidence based practice   3 MMZ26A 



Ethisch redeneren en 

reflecteren 

 3 MMZ28A 

Mondzorg bij kinderen, 

jongeren en volwassenen 

Theorie 3 MMZ12a 

 Motivatie en gedrag 2 MMZ12b 

 Preklinische Vaardigheden 1 MMZ12c 

Medische beeldvormende 

technieken 

Theorie 2 MMZ13a 

 Practicum 2 MMZ13b 

Sociologische 

vraagstukken 

 3 MMZ20A 

Verkenning van de 

beroepspraktijk deel 2 

 5 MMZ14A 

Communicatie met 

professionals en 

stakeholders 

 3 MMZ32A 

 

Opleidingsfase III 

 

Semester 1  

OPO OLA SP  

Bachelorproef 

*afstudeerwerk 

 9 MMZ35A 

Kwaliteitszorg  3 MMZ27A 

Minor- keuze 

opleidingsonderdelen 

keuze opleidingsonderdelen 3  

 keuze opleidingsonderdelen 3  

Mondzorg bij bijzondere 

doelgroepen 

Theorie 5 MMz15a 

 Preklinische Vaardigheden 2 MMz15b 

International project in 

interdisciplinary health 

promotion 

 3 MMZ21A 

Klinische stage mondzorg  7 MMZ16A 

Wettelijke regelingen  4 MMZ34A 

*Bachelorproef wordt gespreid over de twee semesters 

 

Semester 2 

OPO OLA SP  

BP-Professionele 

ontwikkeling 

 3 MMZ36A 

BP-Klinische stage 

mondzorg – bijzondere 

doelgroepen 

 9 MMZ37A 

Integrale zorg – 

toegepaste preventie 

 9 MMZ38A 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvraag EVK – dossier 

Dit formulier terugbezorgen aan Lies Verdonck, trajectcoach 

 

 

Datum van aanvraag: 

 

 

 

Persoonsgegevens 

 

Naam: ……………………………………………….. Voornaam: ……………………..… 

Adres: ………………………………………………......................................................... 

Postnummer en gemeente: ……………………………………………………………… 

GSM of telefoonnummer: ………………………………………………………………… 

E-mail: ………………………………………………………………………………………. 

 



Aanvraag vrijstellingen 

 

Nummer 

bewijsstuk 

Behaald 

creditbewijs 

Omschrijving 

bewijsstuk 

(deel)opleidingsonderdeel 

waarvoor een vrijstelling 

aangevraagd wordt. 

Voorbeeld  

 

Communicatie Inhoudsopgave 

Communicatie 

Communicatie met de 

patiënt-deel 1 

1 

 

   

2 

 

   

3   

 

 

4 

 

   

5 

 

   

6 

 

   

7 

 

   

8 

 

   

9 

 

   

10 

 

   

 

 

Belangrijke informatie die ik wil toevoegen 

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

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



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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ik beschik nog over ………punten leerkrediet1.   

                                                           
1  Voor meer informatie zie: www.studentenportaal.vlaanderen.be 



 

Dossier ingediend op naam van: ............................................................................................. 

 

 

Beslissing van het opleidingshoofd betreffende de vrijstellingsaanvraag: 

 

Opleidingsonderdeel Akkoord Niet 

akkoord 

Motivering indien niet akkoord 

1.   

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

   

 

 

 

□    Aanvullende informatie vereist: :……………………………………………………………. 

 

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

 

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

 

 

 

Datum: ………………………………………… Handtekening:………………………………… 

 



 

Artikel 154 Klachtenbehandeling voor een individuele (kandidaat)-student  
Wanneer een (kandidaat-)student meent dat een beslissing van de hogeschool zijn individuele rechten schendt, 
kan hij hiertegen een beroep aantekenen en vragen dat deze beslissing opnieuw in overweging wordt genomen. 
Dit kan:  

-  wanneer hem de toelating tot het volgen van een opleiding of opleidingsonderdelen werd geweigerd;  

- wanneer geweigerd werd een geïndividualiseerd traject te volgen of het type of de inhoud van zijn 
studiecontract te wijzigen;  

- wanneer geweigerd werd redelijke aanpassingen te verlenen op grond van functiebeperkingen.  

- aangaande een tuchtmaatregel;  

-  aangaande een studievoortgangbeslissing.  
 
Het beroep moet worden ingesteld binnen een vervaltermijn van vijf kalenderdagen die ingaat de dag na:  

- de mededeling van de resultaten van de eerste, tweede of derde examenperiode conform de bepalingen 
van dit examenreglement;  

- de schriftelijke mededeling van beslissingen genomen buiten de examenperiode;  
- de openbare mededeling van de resultaten voor een gehele opleiding.  

 

Indien de vijfde kalenderdag samenvalt met een zondag, wordt de beroepstermijn verlengd tot de maandag erop. 

 

( zie ook artikel 155 tot en met artikel 157) 

 


