
  
AANVRAAG ALTERNATIEVE LEERCONTEXT KAVR 1 

 

Kunstacademie Voeren-Riemst 
AANVRAAG  

Alternatieve Leercontext (ALC) 
 

DEEL I: in te vullen door de leerling (of ouder) en de vereniging waar de 
alternatieve leercontext plaatsvindt 

 

Leerling: 

Naam en voornaam  

Geboortedatum  

Adres  

Telefoon en GSM  

E-mail  

 

Vak waarvoor de aanvraag wordt ingediend: 

Vak  

Graad en leerjaar  

Instrument  
(indien van toepassing) 

 

 

De leerling verklaart de voorwaarden bepaald in het ‘Afsprakenkader ALC’ te hebben gelezen en 
goedgekeurd: 

‘Voor akkoord’ 
 
(minderjarige leerling laat 
deze aanvraag door een 
ouder ondertekenen) 

Datum  

Naam  

Handtekening  

 

Vereniging waar de leerling het vak in de ALC wil volgen: 

Naam  

Officieel adres/zetel  
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Statuut: vzw, feitelijke 
vereniging, … 

 

Contactpersoon van de ALC 
 

Naam/Voornaam  

GSM-nummer  

E-mail  

‘Voor akkoord’ 
 
Contactpersoon van de ALC 

Datum  

Handtekening  

 

Alternatieve leercontext: 

Adres waar de ALC 
plaatsvindt 

Naam lokaal  

Straat  

Gemeente  

Locatie voldoet aan de 
voorwaarden: 
bewoonbaarheid, 
veiligheid en hygiëne 

O JA: document brandweerverslag is beschikbaar 
 
O NEEN 

Dag  

Tijdstip  

Artistiek verantwoordelijke 
(lesgever/begeleider)  
van de ALC 
 

Naam/Voornaam  

GSM-nummer  

E-mail  

De artistieke begeleider 
gaat akkoord met de 
voorwaarden binnen het 
‘Afsprakenkader ALC’ en 
het academiereglement  

Datum  

Handtekening  

Een CV of portfolio van de artistiek verantwoordelijke ALC wordt bij deze aanvraag toegevoegd. Ze 
moet aantonen dat de begeleider over voldoende artistiek-pedagogische competenties en 
ervaring beschikt, zodat de kwaliteit van de leeromgeving wordt gewaarborgd. 
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Deel II: Beslissing directeur – in te vullen door de academie 
 

De alternatieve leercontext beantwoordt aan het toetsingsinstrument zoals gevalideerd door de 
onderwijsinspectie op 20 januari 2020 en aan de voorwaarden binnen het afsprakenkader ALC: 
 
O JA: De directeur geeft toestemming tot het volgen van het gevraagde vak in de ALC voor het 
schooljaar: 

O NEEN – motivering: 
 
 

 

Contactpersoon van de 
academie die instaat voor 
de inhoudelijke opvolging 
en evaluatie 

Naam/Voornaam  

GSM-nummer  

E-mail  

 

 
Datum: 
 
Handtekening Directeur, 
Conrad Onclin 
 
 
 
 

 

Opgemaakt in drievoud,  
waarvan 1 exemplaar aan de betrokken leerling en  
1 exemplaar aan de vereniging wordt overhandigd.  

 

 

 


