Bijlage 2

Aanvraag tot voorlopige erkenning als academie
voor deeltijds kunstonderwijs

1F3C8E-01-180227

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Agentschap voor Onderwijsdiensten
Afdeling Basisonderwijs, Deeltijds Kunstonderwijs en CLB - Scholen en Leerlingen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL
T 02 553 89 84
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kunt u een voorlopige erkenning aanvragen als academie voor deeltijds kunstonderwijs in het kader
van artikel 101 van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs.
Wie vult dit formulier in?
Het schoolbestuur vult dit formulier in.
Waar vindt u meer informatie over dit formulier?
Meer informatie vindt u in de omzendbrief van (datum + opschrift).

Gegevens van het schoolbestuur
1 Vul de naam van het schoolbestuur in.

2 Vul de gegevens van de maatschappelijke zetel van het schoolbestuur in.
straat en nummer
postnummer en gemeente
telefoonnummer
e-mailadres

Gegevens van de academie
3 Vul de gegevens van de academie in.
naam
straat en nummer
postnummer en gemeente
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Ondertekening
4 Vul de onderstaande verklaring in.
Het schoolbestuur bevestigt dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
Het schoolbestuur verklaart op erewoord dat de academie:
- georganiseerd is onder de verantwoordelijkheid van een schoolbestuur
- gevestigd is in gebouwen en lokalen die voldoen aan de voorwaarden van hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid
- een structuur heeft als vermeld in het decreet Deeltijds Kunstonderwijs van 9 maart 2018
- de controle door de onderwijsinspectie mogelijk maakt
- in haar hele werking de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen eerbiedigt op het vlak van de
rechten van de mens en van het kind in het bijzonder.
datum

dag

maand

jaar

handtekening
voor- en achternaam

Aan wie bezorgt u dit formulier?
5 Uw schoolbeheerteam werkt digitaal. Mail de ondertekende versie van dit formulier bij voorkeur in pdf-formaat uiterlijk
op 30 april naar deeltijdskunstonderwijs.agodi@vlaanderen.be.
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Aanvraag tot erkenning en financiering of
subsidiëring van een academie voor deeltijds
kunstonderwijs

1F3C8E-01-180227

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Agentschap voor Onderwijsdiensten
Afdeling Basisonderwijs, Deeltijds Kunstonderwijs en CLB - Scholen en Leerlingen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL
T 02 553 89 84
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kunt u als academie voor deeltijds kunstonderwijs een erkenning, financiering (voor een academie van
het gemeenschapsonderwijs) of subsidiëring (voor een vrije of een officiële academie) aanvragen in het kader van
artikel 111 van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs.
Wie vult dit formulier in?
Het schoolbestuur vult dit formulier in.
Waar vindt u meer informatie over dit formulier?
Meer informatie vindt u in de omzendbrief van (datum + opschrift).

Gegevens van het schoolbestuur
1 Vul de naam van het schoolbestuur in.

2 Vul de gegevens van de maatschappelijke zetel van het schoolbestuur in.
straat en nummer
postnummer en gemeente
telefoonnummer
e-mailadres

Gegevens van de academie
3 Vul de gegevens van de academie in.
naam
straat en nummer
postnummer en gemeente
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Ondertekening
4 Vul de onderstaande verklaring in.
Het schoolbestuur bevestigt dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
Het schoolbestuur verklaart op erewoord dat de academie:
- georganiseerd is onder de verantwoordelijkheid van een schoolbestuur
- gevestigd is in gebouwen en lokalen die voldoen aan de voorwaarden van hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid
- een structuur heeft als vermeld in het decreet Deeltijds Kunstonderwijs van 9 maart 2018
- een pedagogisch geheel vormt
- beschikt over voldoende didactisch materiaal en over een aangepaste schooluitrusting
- de bepalingen naleeft over de taalregeling in het onderwijs en de taalkennis van het personeel
- de controle door de onderwijsinspectie mogelijk maakt
- de reglementering over de organisatie van het schooljaar naleeft
- de reglementering over de einddoelen en leerplannen naleeft
- in haar hele werking de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen eerbiedigt op het vlak van de
rechten van de mens en van het kind in het bijzonder
- een doeltreffend beleid voert om het rookverbod, vermeld in artikel 4 van het decreet van 6 juni 2008 houdende
het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding, kenbaar te maken
en te handhaven, controle uit te oefenen op de naleving van het verbod en overtreders sancties op te leggen
conform het eigen sanctiebeleid, vermeld in het academie- of arbeidsreglement.
Het schoolbestuur verklaart op erewoord dat de academie op het vlak van financiering en subsidiëring:
- voldoet aan de vereiste programmatie- en rationalisatievoorwaarden
- beschikt over een inspraakbeleid bij de afstemming van het opleidingsaanbod en de werking van de academie op
haar lokale culturele omgeving, in het bijzonder op de amateurkunstbeoefening.
datum

dag

maand

jaar

handtekening
voor- en achternaam

Aan wie bezorgt u dit formulier?
5 Uw schoolbeheerteam werkt digitaal. Mail de ondertekende versie van dit formulier bij voorkeur in pdf-formaat uiterlijk
op 30 april naar deeltijdskunstonderwijs.agodi@vlaanderen.be.
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van (datum) betreffende
het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en
de certificering van het deeltijds kunstonderwijs in het deeltijds kunstonderwijs.
Brussel, ... (datum).
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Onderwijs,

Hilde CREVITS
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