Procedures en termijnen
bij de erkenning van eerder verworven competenties

informatie
introductie

beëindiging procedure

oriëntatie
intakegesprek
voorlopige registratie

vervolledigen erkenningsaanvraag
op basis van intakegesprek

< minimaal 4 weken >

aanvraag intakegesprek

inschrijven
definitieve registratie en betaling

aanvraag begeleiding portfolio
informatie en oriëntatie

begeleiding portfolio
eenmalige ondersteuning door begeleider
< min. 2 weken >

< minimaal 4 weken >

herkenning
voorbereiding portfolio
inventaris (verzamelen van bewijzen)
vergelijken van competenties
structureren van competentieprofiel
aanvullen van bewijzen
zelfevaluatie en kritische doorloop
portfolio

indienen portfolio
< maximaal 8 weken >

beoordelingsgesprek
criteriumgericht interview

herkenning
beoordeling
vaardigheidsproef
mogelijkheid bijkomend onderzoek

beslissing door de beoordelingscommissie
motivering en eindbeslissing
< max. 2
weken >

beoordeling
erkenning

< max. 5
kal.dagen >

besluit van het bekwaamheidsonderzoek
en bewijs van bekwaamheid
bekendmaking resultaat aan kandidaat

erkenning
beroep

inleiden bezwaar
schriftelijke formulering bezwaar

bezwaarprocedure
evaluatie en uitspraak bezwaar

< max. 15
kal.dagen >

1 basisschema

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen

Versie 20110203

1

Procedures en termijnen
bij de erkenning van eerder verworven competenties

informatie
introductie

beëindiging procedure

aanvraag intakegesprek (voor 1 februari)

oriëntatie
intakegesprek
voorlopige registratie

vervolledigen erkenningsaanvraag
op basis van intakegesprek

inschrijven (voor 1 maart)
definitieve registratie en betaling

aanvraag begeleiding portfolio (voor 15 maart)
informatie en oriëntatie
herkenning

voorbereiding portfolio
inventaris (verzamelen van bewijzen)
vergelijken van competenties
structureren van competentieprofiel
aanvullen van bewijzen
zelfevaluatie en kritische doorloop
portfolio

begeleiding portfolio (voor 15 april)
eenmalige ondersteuning door begeleider

indienen portfolio (voor 1 mei)
herkenning
beoordeling
vaardigheidsproef
mogelijkheid bijkomend onderzoek

beoordelingsgesprek
criteriumgericht interview

beslissing door de beoordelingscommissie
(voor 5 juni) motivering en eindbeslissing
beoordeling

< max. 5
kal.dagen >

erkenning
besluit van het bekwaamheidsonderzoek
en bewijs van bekwaamheid (voor 19 juni)
bekendmaking resultaat aan kandidaat

erkenning
beroep

inleiden bezwaar
schriftelijke formulering bezwaar

bezwaarprocedure
evaluatie en uitspraak bezwaar

< max. 15
kal.dagen >

2 voorjaarsprocedure
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Procedures en termijnen
bij de erkenning van eerder verworven competenties

informatie
introductie

beëindiging procedure

aanvraag intakegesprek (voor 1 september)

oriëntatie
intakegesprek
voorlopige registratie

vervolledigen aanvraag
op basis van intakegesprek

inschrijven (voor 1 oktober)
definitieve registratie en betaling

aanvraag begeleiding portfolio (voor 15 oktober
informatie en oriëntatie
herkenning

voorbereiding portfolio
inventaris (verzamelen van bewijzen)
vergelijken van competenties
structureren van competentieprofiel
aanvullen van bewijzen
zelfevaluatie en kritische doorloop
portfolio

begeleiding portfolio (voor 15 november)
eenmalige ondersteuning door begeleider

indienen portfolio (voor 1 december)
herkenning
beoordeling
vaardigheidsproef
mogelijkheid bijkomend onderzoek

beoordelingsgesprek
criteriumgericht interview

beslissing door de beoordelingscommissie
(voor 31 januari) motivering en eindbeslissing
beoordeling

< max. 5
kal.dagen >

erkenning
besluit van het bekwaamheidsonderzoek
en bewijs van bekwaamheid (voor 16 februari)
bekendmaking resultaat aan kandidaat

erkenning
beroep

inleiden bezwaar
schriftelijke formulering bezwaar

bezwaarprocedure
evaluatie en uitspraak bezwaar

< max. 15
kal.dagen >

3 najaarsprocedure
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