Bijlage 3
1F3C8E-01-180227

Aanvraag tot erkenning en financiering of
subsidiëring van een nieuw domein in een academie
voor deeltijds kunstonderwijs

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

Agentschap voor Onderwijsdiensten
Afdeling Basisonderwijs, Deeltijds Kunstonderwijs en CLB - Scholen en Leerlingen
Hendrik Consciencegebouw (4de verdieping)
Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL
T 02 553 89 84
deeltijdskunstonderwijs.agodi@vlaanderen.be
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kunt u voor een academie voor deeltijds kunstonderwijs een erkenning, financiering of subsidiëring
aanvragen voor een nieuw domein en bijbehorende structuuronderdelen. Dit formulier is een toepassing van artikel 115
van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs.
Wie vult dit formulier in?
Het schoolbestuur vult dit formulier in en ondertekent het.
Waar vindt u meer informatie over dit formulier?
Meer informatie vindt u in de omzendbrief van (datum + opschrift).

Gegevens van de academie voor deeltijds kunstonderwijs
1 Vul de gegevens van de academie in.
instellingsnummer
naam

Gegevens van het nieuwe domein en de bijbehorende structuuronderdelen
2 Vul de gegevens in van het nieuwe domein en de structuuronderdelen waarvoor de academie erkenning en
financiering of subsidiëring vraagt.
domein
structuuronderdelen
3 Vul de gegevens in van de vestigingsplaatsen waar u de structuuronderdelen van het nieuwe domein wilt aanbieden.
nr.

straat en nummer

postnummer en gemeente

nieuwe
vestigingsplaats?

1

ja

nee

2

ja

nee

aangeboden
structuuronderdelen
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3

ja

nee

4

ja

nee

5

ja

nee

Studieaanbod
4 Voor alle clusters van opties en voor alle unieke opties die u in het nieuwe domein wilt aanbieden, moet u
onderwijsbevoegdheid aanvragen. Gebruik daarvoor het formulier Aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een
cluster van opties of een unieke optie.
Als het om een nieuw domein muziek gaat, gebruikt u ook het formulier Aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een
cluster van klassieke instrumenten of een muziekinstrument.

Ondertekening
5 Vul de onderstaande verklaring in.
Het schoolbestuur bevestigt dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
datum

dag

maand

jaar

handtekening
voor- en achternaam

Aan wie bezorgt u dit formulier?
6 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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1F3C8E-01-180227

Aanvraag tot erkenning en financiering of
subsidiëring van een nieuw structuuronderdeel in
een of meer nieuwe of bestaande vestigingsplaatsen
van een academie voor deeltijds kunstonderwijs

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

Agentschap voor Onderwijsdiensten
Afdeling Basisonderwijs, Deeltijds Kunstonderwijs en CLB - Scholen en Leerlingen
Hendrik Consciencegebouw (4de verdieping)
Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL
T 02 553 89 84
deeltijdskunstonderwijs.agodi@vlaanderen.be
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kunt u voor een academie voor deeltijds kunstonderwijs een erkenning en financiering of subsidiëring
aanvragen voor een nieuw structuuronderdeel in een of meer nieuwe vestigingsplaatsen. Dit formulier is een toepassing
van artikel 117 en 118 van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs.
Wie vult dit formulier in?
Het schoolbestuur vult dit formulier in en ondertekent het.
Waar vindt u meer informatie over dit formulier?
Meer informatie vindt u in de omzendbrief van (datum + opschrift).

Gegevens van de academie voor deeltijds kunstonderwijs
1 Vul de gegevens van de academie in.
instellingsnummer
naam

Gegevens van het nieuwe structuuronderdeel
2 Vul de gegevens in van het nieuwe structuuronderdeel waarvoor de academie erkenning en financiering of
subsidiëring vraagt.
domein
structuuronderdeel
3 Vul de gegevens in van de vestigingsplaatsen waar u het nieuwe structuuronderdeel wilt aanbieden.
nr.

straat en nummer

postnummer en gemeente

nieuwe
vestigingsplaats?

1

ja

nee

2

ja

nee

3

ja

nee

4

ja

nee

5

ja

nee
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Studieaanbod in het nieuwe structuuronderdeel
4 Een schoolbestuur kan in het nieuwe structuuronderdeel alleen de clusters van opties, de unieke opties, de clusters van
klassieke muziekinstrumenten of de muziekinstrumenten aanbieden waarvoor het al onderwijsbevoegdheid heeft
verkregen.
Voor alle nieuwe clusters van opties, nieuwe unieke opties, nieuwe clusters van klassieke muziekinstrumenten of nieuwe
muziekinstrumenten die u in het nieuwe structuuronderdeel wilt aanbieden, moet u onderwijsbevoegdheid aanvragen.
Gebruik daarvoor het formulier Aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie of
het formulier Aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van klassieke muziekinstrumenten of een
muziekinstrument.

Ondertekening
5 Vul de onderstaande verklaring in.
Het schoolbestuur bevestigt dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
datum

dag

maand

jaar

handtekening
voor- en achternaam

Aan wie bezorgt u dit formulier?
6 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 bestaand structuuronderdeel
in een of meer nieuwe vestigingsplaatsen van een
academie voor deeltijds kunstonderwijs

1F3C8E-01-180227

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

Agentschap voor Onderwijsdiensten
Afdeling Basisonderwijs, Deeltijds Kunstonderwijs en CLB - Scholen en Leerlingen
Hendrik Consciencegebouw (4de verdieping)
Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL
T 02 553 89 84
deeltijdskunstonderwijs.agodi@vlaanderen.be
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kunt u voor een academie voor deeltijds kunstonderwijs een erkenning, financiering of subsidiëring
aanvragen voor een bestaand structuuronderdeel in een of meer nieuwe vestigingsplaatsen. Dit formulier is een
toepassing van artikel 117 en 118 van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs.
Wie vult dit formulier in?
Het schoolbestuur vult dit formulier in en ondertekent het.
Waar vindt u meer informatie over dit formulier?
Meer informatie vindt u in de omzendbrief van (datum + opschrift).

Gegevens van de academie voor deeltijds kunstonderwijs
1 Vul de gegevens van de academie in.
instellingsnummer
naam

Gegevens van het bestaande structuuronderdeel
2 Vul de gegevens in van het bestaande structuuronderdeel waarvoor de academie erkenning en financiering of
subsidiëring vraagt op een nieuwe locatie.
domein
structuuronderdeel
3 Vul de gegevens in van de nieuwe vestigingsplaatsen waar u het bestaande structuuronderdeel wilt aanbieden.
nr.

straat en nummer

postnummer en gemeente

1
2
3
4
5
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Studieaanbod in het bestaande structuuronderdeel in een nieuwe vestigingsplaats
4 Een schoolbestuur kan in het bestaande structuuronderdeel dat uitgebreid wordt naar een nieuwe locatie, alleen de
clusters van opties, de unieke opties, de clusters van klassieke muziekinstrumenten of de muziekinstrumenten aanbieden
waarvoor het al onderwijsbevoegdheid heeft verkregen.
Voor alle nieuwe clusters van opties, nieuwe unieke opties, nieuwe clusters van klassieke muziekinstrumenten of nieuwe
muziekinstrumenten die u in het structuuronderdeel op een nieuwe locatie wilt aanbieden, moet u
onderwijsbevoegdheid aanvragen. Gebruik daarvoor het formulier Aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een
cluster van opties of een unieke optie of het formulier Aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van
klassieke muziekinstrumenten of een muziekinstrument.

Ondertekening
5 Vul de onderstaande verklaring in.
Het schoolbestuur bevestigt dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
datum

dag

maand

jaar

handtekening
voor- en achternaam

Aan wie bezorgt u dit formulier?
6 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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