
AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN VRIJSTELLINGEN IN EEN 
ONDERNEMERSCHAPSTRAJECT 

CURSUSJAAR 2021/2022  - SYNTRA Midden Vlaanderen  CAMPUS 

CURSIST 
Naam   Voornaam 
Adres   
Geboortedatum Tel E-mail-adres

CURSUS Traject / e jaar 

Vraagt vrijstelling voor volgende vakken of modules (lesvolging en examen) : 
uren Akkoord SYNTRA 

1. ja / nee 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Vraagt vrijstelling op basis van : 
☐geslaagd zijn in een examen met een gelijke of ruimere leerinhoud bij SYNTRA

☐een getuigschrift of diploma :

☐credits verworven in onderwijsinstellingen :

☐praktijkervaring, te bewijzen door het afleggen van een moduleproef die als vrijstellingsproef gehanteerd
wordt :

 Afgelegde proef : 

 datum : resultaat : 

De cursist Datum Handtekening 



VOORBEHOUDEN VOOR SYNTRA

Motivering beslissing vrijstelling : 

Voor SYNTRA 

De directeur of zijn gevolmachtigde  Datum Handtekening 

_____________________________________________________________________________________
__NOTA BENE 
Reglementering : BVR ondernemerschapstrajecten, art. 26 
Art. 26. Vrijstelling kan worden verleend wanneer de cursist de competenties bewijst aan de hand van één van de 
volgende mogelijkheden: 
1° een diploma of een getuigschrift; 
2° geslaagd zijn in een examen met een gelijke of ruimere leerinhoud in het kader van de vorming van zelfstandigen en 
kleine en middelgrote ondernemingen;       
3° praktijkervaring; 
4° credits behaald in onderwijsinstellingen. 

De cursist kan na inschrijving vóór de vierde cursusdag bij de directeur van het centrum schriftelijk en gemotiveerd een 
vrijstelling aanvragen om cursussen te volgen. 
Na onderzoek overeenkomstig de voorwaarden vastgelegd door de raad van bestuur beslist de directeur van het 
centrum, of zijn gevolmachtigde uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag, over de vrijstelling. 
Binnen 14 kalenderdagen na de mededeling van de beslissing door het centrum kan de cursist bij de regisseur 
schriftelijk bezwaar aantekenen tegen de beslissing van de directeur, of zijn gevolmachtigde.  
Na onderzoek overeenkomstig de voorwaarden vastgelegd door de raad van bestuur en na raadpleging van de partijen 
beslist de raad van bestuur binnen twee maanden na ontvangst van het bezwaar. 

Toelichtingen : 
- Vrijstellingen dienen per cursusjaar aangevraagd te worden.
- Zolang er geen beslissing is over de vrijstellingen, dienen de lessen gevolgd te worden.
- Er kan geen vrijstelling gevraagd worden voor onderdelen van modules.
- ER DIENT EEN KOPIE VAN HET DIPLOMA, GETUIGSCHRIFT OF ATTEST GEVOEGD TE

WORDEN BIJ DE AANVRAAG + IN HET GEVAL VAN NIET-SYNTRA-OPLEIDINGEN OOK EEN
LESSENROOSTER, EEN BESCHRIJVING VAN DE INHOUD EN DE BEHAALDE RESULTATEN.

- Een vrijstellingsaanvraag op basis van praktijkervaring wordt toegekend, als de cursist slaagt voor het examen van
de betreffende module(s) of vak(ken)

- Voor een geïntegreerde cursus of een lineaire cursus beroepskennis mag de vrijstellingsaanvraag maximum 1/3
van het totaal aantal lesuren per cursusjaar omvatten.

!!! Kinderbijslag 
Een cursist heeft recht op kinderbijslag tot en met de maand waarin hij 25 jaar wordt, indien hij/zij in één of 
meerdere SYNTRA-campussen lessen volgt in het kader van de ondernemerschapstrajecten of de voltijdse 
dagopleidingen gedurende ten minste 17 uren per week. Stages die een voorwaarde zijn voor het behalen van een 
diploma of getuigschrift worden beschouwd als lesuren. Uren waarvoor een cursist vrijstelling heeft gekregen, 
tellen niet mee om de 17 lesuren per week te bepalen. 



AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN VRIJSTELLINGEN IN EEN 
ONDERNEMERSCHAPSTRAJECT 

ADDENDUM : SCREENING PRAKTIJKERVARING 

CURSIST 
Naam    Voornaam 
Adres  
Geboortedatum  Tel
E-mail-adres
Beroep
Sociaal statuut (zelfstandige, arbeider, bediende …)

OVERZICHT WERKERVARINGEN 
Geeft hieronder een volledig overzicht van ALLE relevante werkervaringen.  
Dit overzicht dient gestaafd te worden aan de hand van bewijsstukken (bewijzen van zelfstandige 
activiteiten, tewerkstelling … ) 

Bedrijf-
organisatie 

Functie Uitgevoerde 
taken 

Periode (van – 
tot) 

Referenties en/of 
bewijsstukken (1) 

(1) Geef hier een overzicht. De documenten dienen als bijlage toegevoegd te worden bij het dossier.

BESLISSING SYNTRA 

☐ de praktijkervaring is onvoldoende bevonden om deel te nemen aan de vrijstellingsproef
☐ de praktijkervaring is voldoende bevonden om deel te nemen aan de vrijstellingsproef

VRIJSTELLINGSPROEF 

☐ datum vrijstellingsproef :
☐ resultaat :
☐ de vrijstelling op basis van praktijkervaring is goedgekeurd
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