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Bijlage 2: Overzicht voorwaarden leren in alternatieve leercontext 

 

1. Voorwaarden verenigingen 

1. De leercontext is gevestigd op het grondgebied Boom, Puurs-Sint-Amands of Rumst. Voor 

verenigingen die niet gevestigd zijn op het grondgebied Boom, Puurs-Sint-Amands of Rumst 

moet een aparte aanvraag worden ingediend zodat kan worden nagegaan of het haalbaar is 

deze vereniging toe te laten. 

2. De leercontext staat onder leiding van een verantwoordelijke met een relevante opleiding. 

(Ter verduidelijking: met deze opleiding wordt bedoeld: in het bezit zijn van een diploma dat in 

de huidige structuur van het DKO als ‘vereist’, ‘voldoende geacht’ of ‘andere’ wordt 

beschouwd voor het geven van het vak vermeld in bijlage 3 waarvoor de aanvraag wordt 

ingediend.) 

3. De leercontext ondertekent het Afsprakenkader ‘Leren in alternatieve leercontext’ tussen 

de academie en de leercontext. 

4. De leercontext is geen private of publieke opleidingsverstrekker. 

De leercontext biedt geen gestructureerde opleidings- en vormingsactiviteiten aan die de 

100% financierbaarheid (naar urenpakket) van de leerlingen van de academie in het gedrang 

brengt. 

Er wordt in de alternatieve leercontext geen onderwijs gegeven in vakken zoals bv. 

domeinoverschrijdende initiatie, notenleer/nootstudio/Muzikale Culturele Vorming en 

hoofdvak instrument, … 

5. De leercontext engageert zich om leerlingen die in aanmerking komen toe te laten vanaf 1 

september, ongeacht de geplande concerten/wedstrijden/voorstellingen van de leercontext. 

Wenselijkheid van deelname aan concerten of wedstrijden tijdens het eerste trimester kan 

afgesproken worden met de leerling, maar het bijwonen van de repetities is een vereiste. 

De leercontext plant op jaarbasis voldoende uren repetitie, overeenkomstig het curriculum 

binnen de academie (36u/schooljaar) 

6. De leercontext kan gevraagd worden om deel te nemen aan een activiteit van de academie 

en dit in overleg met de directeur van de academie. 

7. Het niet naleven van (een van) deze voorwaarden kan leiden tot stopzetting van de 

samenwerking. 

 

2. Voorwaarden leerlingen 

1. Een leerling volgt een opleiding in de derde graad, vierde graad of specialisatiegraad van 

de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Boom 

2. Een leerling kan een vak enkel in de alternatieve leercontext volgen met uitdrukkelijk 

akkoord van zowel de alternatieve leercontext als de directeur van de academie. Dit akkoord 

wordt gegeven via het formulier ‘Leren in alternatieve leercontext’ (bijlage 3) 
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Een leerling vraagt per schooljaar de alternatieve leercontext opnieuw aan bij de academie 

en de leercontext. 

3. De leerling ondertekent het formulier ‘Leren in een alternatieve leercontext’. 

4. De leerling moet 100% financierbaar (naar urenpakket) zijn voor de Gemeentelijke 

Academie voor Muziek en Woord Boom. Hij volgt bijgevolg alle vakken van de graad aan de 

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Boom. 

5. De leerling is stipt aanwezig op repetities en concerten. 

In geval van afwezigheid verwittigt de leerling zowel de academie als de leercontext en 

bezorgt de wettiging van de afwezigheid aan de academie. 

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling de alternatieve leercontext voor het einduur 

verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de verantwoordelijke van de leercontext, de 

directeur of de contactpersoon van de academie. Voor minderjarige leerlingen is ook de 

toestemming van de ouders vereist. 

6. De leerling kan gevraagd worden om deel te nemen aan een activiteit van de academie en 

dit in overleg met de directeur van de academie. 

7. Het niet naleven van (een van) deze voorwaarden kan leiden tot stopzetting van de 

samenwerking.
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Bijlage 3: Formulier leren in alternatieve leercontext 

 

Academie: Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Boom 

(Vestigingsplaatsen Puurs, Rumst, Ruisbroek en Breendonk) 

Instellingsnummer: 49916 

Inrichtende macht: Lokaal bestuur van Boom 

 

DEEL I: in te vullen door de leerling en de alternatieve leercontext 

 

1. Leerling  

Naam  

Geboortedatum  

Adres 

 
 

Telefoon  

E-mail  

 

2. Vak waarvoor de aanvraag wordt ingediend 

Vak, optie, studierichting  

Graad en leerjaar  

(Instrument)  

Periode 
⃝ volledig schooljaar 

⃝ van ……….. tot ……….. 

Volume 
⃝ volledig vak 

⃝ ……….. uur per week van het vak 

 

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de voorwaarden zoals beschreven in het 

document ‘Overzicht voorwaarden Leren in alternatieve leercontext’ 

(naam, datum en handtekening leerling/ouder) 
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3. Alternatieve leercontext waar de leerling het vak wil volgen 

Naam  

Officieel adres / zetel 
 

 

Statuut 

⃝ Vzw 

⃝ Feitelijke vereniging 

⃝ Andere, namelijk: ……………………………………………….. 

Vertegenwoordiger van 

de alternatieve 

leercontext 

- Naam 

- Telefoon 

- E-mail 

 

Persoon die binnen de 

alternatieve leercontext 

fungeert als inhoudelijk 

verantwoordelijke 

- Naam 

- Telefoon 

- E-mail 

 

Opdracht van de leerling¹  

Dag en Tijdstip van de 

leeractiviteiten 
………………………….dag van ……….. tot ……….. uur 

Adres van de 

leeractiviteiten 
 

Voor akkoord 

(naam, datum en 

handtekening van de 

vertegenwoordiger van 

de alternatieve 

leercontext) 

 

 

 

 

 

 

¹ Bijvoorbeeld: spelend lid, specifieke taken, … 
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DEEL II: beslissing van de directeur – in te vullen door de academie 

 

De leerling voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in het document ‘Overzicht 

voorwaarden Leren in alternatieve leercontext’ 

⃝ JA 

⃝ NEEN: motivering: ……………………………………………………………………………….. 

De alternatieve leercontext beantwoordt aan het toetsingsinstrument zoals gevalideerd door 

de inspectie op datum van 09.06.2018. 

⃝ JA – vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van  23.04.2020  

⃝ NEEN, motivering: ……………………………………………………………………………….. 

Datum waarop met de alternatieve leercontext de overeenkomst ‘Afsprakenkader leren in 

alternatieve leercontext’ is afgesloten: ……………………………………………………………… 

Contactpersoon van de academie 

- Naam 

- Telefoon 

- E-mail 

 

Personeelslid van de academie om 

als ‘contactpersoon van de 

academie’ in te staan voor de 

inhoudelijke opvolging  

(naam, datum en handtekening van 

de contactpersoon) 

 

Beslissing directeur 
⃝ AKKOORD 

⃝ NIET AKKOORD 

Motivering in geval van niet akkoord:  

 

Datum  

Handtekening en naam directeur 

 

 

 

 

 

Opgemaakt in viervoud: 

 - 1 exemplaar voor de leerling 

 - 1 exemplaar voor de alternatieve leercontext 

 - 1 exemplaar voor de directeur 

 - 1 exemplaar voor de contactpersoon van de academie 


