Examens
afleggen
via de
examencommissie

Bepaalde diploma’s, getuigschriften en attesten kan
je niet alleen behalen door opleidingen te volgen,
maar ook door je individueel voor te bereiden en de
examens via een examencommissie af te leggen.

Behaal je attest
bedrijfsbeheer

Deze examencommissie, die deel
uitmaakt van het Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming, richt
examens in die leiden naar:

Heb je in het secundair onderwijs
geen attest bedrijfsbeheer behaald
en wil je daarvoor geen opleiding
volgen, dan kan je bij de Centrale
Examencommissie van de FOD Economie, kmo, Middenstand en Energie
het examen over de basiskennis van
het bedrijfsbeheer afleggen. Als je
slaagt, krijg je een getuigschrift.
Als je onderneming ook een gereglementeerd beroep uitoefent, dan
moet je naast de basiskennis van het
bedrijfsbeheer, ook de beroepsbekwaamheid van het gereglementeerde beroep bewijzen.

»» Het getuigschrift van de eerste
graad secundair onderwijs.
»» Het getuigschrift van de tweede
graad secundair onderwijs.
»» Het diploma secundair onderwijs
(aso, tso, kso en bso).
Een diploma behaald via de Examencommissie is gelijkwaardig aan
hetzelfde diploma behaald op school.
Meer info vind je op Examencommissiesecundaironderwijs.be.

Studeren met een
examencontract
Wil je een diploma behalen aan een
hogeschool of universiteit, maar
geen lessen volgen? Kies dan voor
een examencontract. Je schrijft je
dan alleen in voor het afleggen van
examens.
Opgelet: niet voor alle vakken
mogelijk.

Ben je niet in het bezit van een
diploma dat verwijst naar het gereglementeerd beroep dat je wil uitoefenen, en beschik je niet over de
juiste praktijkervaring, dan kan je de
beroepsbekwaamheid ook bewijzen
door een examen af te leggen voor
de Centrale Examencommissie van
de FOD Economie, kmo, Middenstand
en Energie.
Voor de uitoefening van sommige
activiteiten is bovendien een vergunning of melding vereist. Meer info
vind je in de rubriek ‘Ondernemen’
op Economie.fgov.be.
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