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U kan als cursist vrijstellingen aanvragen voor vakken of modules.
Vrijstellingen dienen ons uiterlijk binnen de 2 weken na de start van cursus hebben bereikt via onderstaande procedure.
Toegestane vrijstellingen gelden zowel voor de lessen als het examen.

Hoe vrijstellingen aanvragen?
Stap 1:

Je meldt aan op de onze databank (VOTAS)
(indien je reeds eerder aangemeld had, kan je meteen naar Stap 2)

1) Via onze website maak je een gebruikersprofiel aan via de rubriek bovenaan rechts ‘Mijn VTS’.
2) Je ontvangt per mail je persoonlijke gebruikersnaam waarmee je in combinatie met je wachtwoord kan
aanmelden
Stap 2:

Je meldt aan met je gebruikersnaam en wachtwoord op onze website via de rubriek bovenaan rechts ‘Mijn
VTS’.

Stap 3:

Ga in de linkermenu naar ‘VTS-digiloket’

Alle vrijstellingen, die door de Vlaamse Trainersschool (VTS) tot op heden worden aanvaard op basis van (deel)kwalificaties,
behaald buiten VTS, vindt u terug op de Vrijstellingstabel VTS.
Op basis van zo’n (deel)kwalificatie een vrijstelling aanvragen kan in 3 eenvoudige stappen:
Vrijstelling module aanvragen

Vrijstelling vak aanvragen

° Klik op ‘doorgaan’

° Klik op ‘doorgaan’

° Vul de nodige gegevens in

° Vul de nodige gegevens in

° Selecteer de juiste module in de lijst

° Selecteer het juiste vak in de lijst

en klik op ‘MODULE TOEVOEGEN’

en klik op ‘VAK TOEVOEGEN’

(alle onderliggende vakken worden automatisch toegevoegd)

° Laad een bijlage op & klik op ‘opslaan’

° Laad een bijlage op & klik op ‘opslaan’

Indien uw (deel)kwalificatie niet vermeld staat op de vrijstellingstabel VTS en u van oordeel bent dat u wel recht heeft op
een vrijstelling voor een module of een vak, kan u een EVK-procedure indienen.

Vrijstellingen voor andere vakken of modules (zonder een VTS-opleiding gevolgd te hebben) dien je steeds aan te vragen
via de EVC-EVK procedure; vrijstellingen op basis van een kwalificatie via de EVK procedure, de andere vrijstellingen via de
EVC procedure.
Bissers met A- of B-scores voor vakken van VTS-opleidingen gestart vóór 2010 nemen best contact met het VTSsecretariaat.
Bissers met A- of B-scores voor vakken van VTS-opleidingen gestart sinds 2010 dienen geen vrijstelling meer aan te vragen
voor deze vakken. Ze worden automatisch toegekend, behalve voor de sportspecifieke vakken en modules van de
opleidingen van het niveau Trainer A aangezien dit geïntegreerde opleidingen zijn. A- en B-scores uit het verleden leiden
hierbij niet tot vrijstellingen.

