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Veel gestelde vragen door cursisten van de Vlaamse Trainersschool
1. Wat is het rekeningnummer van de Vlaamse Trainersschool (IBAN +BIC) ?
IBAN: BE93 3751 1172 3467
BIC: BBRUBEBB
Betalingen voor opleidingen of bijscholingen van de Vlaamse Trainersschool kunnen enkel correct gebeuren mits
vermelding van de gestructureerde mededeling die je ontving bij de bevestigingse-mail naar aanleiding van je
registratie.
2. Waarvoor, wanneer en hoe kan ik een vrijstelling aanvragen?
Waarvoor?:
Ga naar: www.sport.vlaanderen/vts onderaan de pagina
Wanneer?:
Ga naar: www.sport.vlaanderen/vts onderaan de pagina
Hoe?:
Via ‘VTS-digiloket’ – ‘Aanvraag vrijstellling vak’ of ‘Aanvraag vrijstelling module’
Voor vakken die je sinds 01/01/2010 met succes hebt afgelegd (score A of B) hoef je niets te ondernemen. Deze
worden je automatisch toegekend. Je vindt ze terug op je persoonsfiche.
3. Hoe en wanneer kan ik een deelname- en betalingsattest aanvragen?
Je hoeft dit niet aan te vragen aangezien je dit kan zelf raadplegen via je ‘MijnVTS’ achter de corresponderende
module en dit binnen de 3 weken na het einde van de cursus. Een betalingsattest alleen wordt niet afgeleverd.
4. Hoe en wanneer kan ik mijn scores raadplegen?
Je kan je scores zelf raadplegen via je ‘MijnVTS’ achter de corresponderende module zodra ze beschikbaar zijn. In
principe is dit maximaal 3 weken na de het (her)examen.
5. Kan ik een duplicaat van mijn diploma krijgen?
Voor elke kwalificatie (voltooide opleiding) die je ooit bij de Vlaamse Trainersschool behaalde, heb je via je
‘MijnVTS’ een gratis digitaal duplicaat ter beschikking. Van elke module die je met succes aflegde sinds 01/01/2010
vind je ook een gratis slagingsattest achter de corresponderende module.
Er worden geen fysieke duplicaten opgemaakt.
6. Heb ik recht op korting?
Ga naar: www.sport.vlaanderen/vts onder de rubriek ‘Opleiden en bijscholen’ > ‘Opleidingen’ > ‘Nuttige info voor
cursisten’ of rechtstreeks via deze link.
Kortingen kunnen enkel worden toegestaan mits het aanleveren van een bewijs via het ‘VTS-digiloket’.
7. Ik ben student, Bachelor of master Lichamelijke opvoeding, wat nu?
Als student, Bachelor of Master Lichamelijke Opvoeding ben je in vele gevallen vrijgesteld voor een aantal vakken
en modules of gelijkgesteld met een aantal vakken of modules of opleidingen. Voorwaarde is wel dat je bij de
Vlaamse Trainersschool gekend bent als student LO.
Stap 1: Controleer je ‘MijnVTS’
Stap 2a: Vind je daar een vermelding als Bachelor/Master LO, kijk dan op je ‘Persoonsfiche’
Stap 2b: Vind je daar geen vermelding als Bachelor/Master LO, laad dan de nodige bewijsstukken op via het ‘VTSdigiloket’.
Zodra je aanvraag goedgekeurd kan worden door het VTS-secretariaat ontvang je een bericht en verschijnen je
vrijstellingen en/of gelijkstellingen op je ‘Persoonsfiche’.
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8. Waar vind ik de informatie over toelatingsvoorwaarden en toelatingsproeven?
Via deze link kan je op zoek gaan naar de opleiding die je interesse wegdraagt. Zodra je klikt op de details van
een opleiding op de kaart of op de tegels (‘Meer’) krijg je de toelatingsvoorwaarden te zien.
Lees deze eerst aandachtig. Sommige opleidingen vereisen het eerst geslaagd zijn voor een toelatingsproef. Dit
laatste is de verantwoordelijkheid van de betrokken sportfederatie.
9. Wat betekent mijn status naast een vak, module of opleiding?
‘Wachtend op fiattering’: inschrijving dient nog te worden goedgekeurd door het VTS-secretariaat
‘Wachtend op betaling’: betaling is nog niet geregistreerd (reken op 5 werkdagen)
‘Geweigerd’:
inschrijving wordt niet aanvaard
‘Ingeschreven’:
je bent definitief ingeschreven (betaling en inschrijving is in orde)
‘Vrijstelling’:
er werd een vrijstelling toegekend voor dit onderdeel
‘Op wachtlijst geplaatst’: momenteel is dit opleidingsonderdeel volzet. Bij annuleringen komen er plaatsen vrij
’Gestart’:
je bent begonnen met dit onderdeel, maar voltooide het nog niet
‘Niet voltooid’:
je bent niet geslaagd voor dit opleidingsonderdeel
‘Voltooid’:
je bent geslaagd voor dit opleidingsonderdeel
10. Kan ik ergens mijn persoonlijk lessenrooster raadplegen?
Ga naar ‘MijnVTS’ en klik op de link ‘Mijn lessenrooster’ bovenaan de pagina.
Dit lessenrooster bevat alle les-, examen- en herexamenmomenten waarvoor je bent ingeschreven en dit in
chronologische volgorde.
Je kan je lessenrooster eveneens terugvinden via de mobiele applicatie 'SportDB' (iOS en Android).
11. Melding van het deliberatieresultaat van een module?
1. Je was aanwezig op het (her)examen
Je examenresultaat (scores en beoordelingen) en je betalingsattest (niet voor erkende cursussen) vind je terug
achter de corresponderende module. Ga naar ‘MijnVTS‘
LET WEL: indien je betaling nog niet in orde is, kan je geen resultaten raadplegen.
Er zijn 2 opties:
1. Je bent geslaagd voor de module (Voltooid):
Je kan een duplicaat van het slagingsattest consulteren achter de corresponderende module
2.

Je bent niet geslaagd voor de module (Niet Voltooid):
a. Indien dit een examenmoment (1ste zit) betreft:
i. Je hebt herexamen voor alle vakken met een C,D of N-score
ii. Je hebt vrijstelling voor alle vakken met een A of B-score
iii. Je vindt de data van het herexamen op je ‘Mijn lessenrooster’
iv. We verwachten je op het herexamen zonder extra berichtgeving vanuit VTS
b. Indien dit een herexamenmoment (2de zit) betreft:
i. Bij een nieuwe inschrijving (bisser) voor dezelfde module krijg je automatisch
vrijstelling voor alle vakken waar je een A of B-score voor haalde.
ii. Bij een nieuwe inschrijving (bisser) voor dezelfde module kan je een aanvraag tot
korting van 50% indienen

2. Je was niet aanwezig op het (her)examen
Je werd niet beoordeeld door de docenten en bent dus niet geslaagd voor deze module. Je kan deelnemen aan
het herexamen indien dit een examenmoment betrof. Je kan opnieuw inschrijven indien dit een
herexamenmoment betrof.

