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Hoofdstuk 7 Leren in een alternatieve leercontext  

Artikel 38    

§1 Een leerling die onder de voorwaarden van het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs  
een vak geheel of gedeeltelijk wil vervangen door leeractiviteiten in een alternatieve leercontext, legt zijn vraag 
tijdig en uiterlijk bij inschrijving voor aan de directeur en de betrokken leerkrachten via het formulier ‘leren in 

alternatieve leercontext’.Dit formulier is als bijlage 4 bij dit reglement gevoegd.  
 
§2 Het leren in een alternatieve leercontext kan voor de duur van het volledige schooljaar. 
 

§3 De leerling zit minimaal in de 3e graad. 
 
§4 Domein muziek: in de 3e graad wordt het vak MCV gevolgd aan Muzarto of een andere academie. De 

repetities van de leercontext tellen enkel mee voor het vak groepsmusiceren. 
 
§5 In de 4e graad kan enkel in de studierichting vertolkend muzikant, acteur of danser de alternatieve 
leercontext gevolgd worden. 

Indien de directeur oordeelt dat een aanvraag voor ALC een meerwaarde betekent voor de opleiding in de 
studierichting creërend muzikant, acteur of danser kan hiervoor aan de leerling uitzonderlijk toestemming 
verleend worden. 
 

§6 Domein muziek: Leerlingen die een instrument bespelen dat niet tot de standaardbezetting van een 
vereniging behoort, kunnen het vak groepsmusiceren enkel in graad 3 vervangen binnen die vereniging.  
 

 
Artikel 39    

§1 De aanvraag wordt enkel ingewilligd als elk van de volgende voorwaarden zijn vervuld:  
- de alternatieve leercontext voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden zoals opgenomen in het door de 

inspectie gevalideerde toetsingsinstrument dat als bijlage 5 is gevoegd bij dit reglement; 
- de alternatieve leercontext ondertekent de overeenkomst ‘leren in alternatieve leer context’ van het 

schoolbestuur; 
- de directeur oordeelt dat de alternatieve leercontext relevant is voor het verwerven van de 

basiscompetenties, specifieke eindtermen of het behalen van de beroepskwalificatie. 
 
§2 De aanvraag, de concrete modaliteiten, de contactpersonen en het akkoord worden vastgelegd v ia het 

formulier ‘Leren in alternatieve leercontext’. 
 

Artikel 40  
§1 De verantwoordelijke van de leercontext staat in voor de structurele inhoudelijke begeleiding van de 

leerling met het oog op het realiseren van de einddoelen. Hij geeft de leerling regelmatig feedback en 
houdt alle relevante informatie beschikbaar voor de academie. Hij mag alle nuttige inlichtingen 
betreffende de leerling inwinnen bij de contactpersoon van de academie.  

 
§2 De academie blijft eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van het leerproces. De directeur, zijn 
afgevaardigde en de contactpersoon van de academie kunnen te allen tijde de leerling ter plekke 
observeren.  

 
§3 Tussen de contactpersoon van de academie en de verantwoordelijke van de leercontext wordt 
regelmatig overleg gepleegd.  
 

Artikel 41  
§1 De leerling gedraagt zich welvoeglijk en voorkomend binnen de alternatieve leercontext. Hij eerbiedigt 
de belangen van de alternatieve leercontext. 

 
§ 2 De leerling leeft de instructies en voorschriften eigen aan de alternatieve leercontext na evenals de 
veiligheidsvoorschriften.   
 

§3 De leerling kan weigeren om taken uit te voeren die zijn fysische of psychische mogelijkheden te boven 
gaan. Hij maakt hiervan omstandig schriftelijk of elektronisch melding bij de directeur. 
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Artikel 42  

§1 De leerling blijft onderworpen aan het gezag van de directeur of zijn  afgevaardigde. 

 
§2 Zowel de verantwoordelijke van de alternatieve leercontext als de academie kunnen te allen tijde de 
leerling aanspreken bij niet-naleving van gemaakte afspraken. De verantwoordelijke van de alternatieve 

leercontext meldt dit tevens aan de directeur.  
 

Artikel 43  
§1 De verantwoordelijke van de leercontext beoordeelt samen met de contactpersoon van de academie de 

leerling 2 keer per schooljaar. 
 
§2 De leerling is niet vrijgesteld van de evaluatieactiviteiten. 

 

Artikel 44  
§1 De bepalingen rond aan- en afwezigheden zoals vastgelegd in dit academiereglement blijven onverkort 

van toepassing.   
 
§2 In uitzonderlijke gevallen kan de 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 schriftelijke toestemming van de ouders vereist. 
 
§3 Een leerling die te laat komt op de alternatieve leercontext, geeft de reden hiervan door aan de 

verantwoordelijke van de alternatieve leercontext. 
 
§4 De leerling verwittigt de alternatieve leercontext in geval van afwezigheid en bezorgt, indien van 
toepassing, de wettiging van de afwezigheid aan de alternatieve leercontext. 

 
§5 Ingeval een activiteit van de alternatieve leercontext wegens overmacht niet kan plaatsvinden, 
verwittigt de alternatieve leercontext de leerling/ouders voorafgaandelijk indien mogelijk.  

 
Artikel 45 De alternatieve leercontext staat in voor het effectief en continu toezicht op de leerling zodra de leerling 

de alternatieve leercontext betreedt tot hij ze verlaat. Het schoolbestuur draagt hierbij geen enkele 

verantwoordelijkheid. 
 

Artikel 46 De leerlingen vallen onder de verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen) van de vereniging 
waar ze leeractiviteiten volgen in het kader van de alternatieve leercontext voor wat betreft de activiteiten 

beschreven op het formulier ‘Leren in alternatieve leercontext’. 
 
Artikel 47  

§1 De leerling betaalt het officiële inschrijvingsgeld bij Muzarto. 

 
§2 De leerling maakt geen aanspraak op enige financiële tussenkomst voor het vervoer van en naar of voor 
de deelname aan de activiteiten van de alternatieve leercontext. 

 
Artikel 48 Een leerling die gedurende de afgesproken periode de leeractiviteiten niet langer wil volgen in de 

alternatieve leercontext wordt ook geschrapt als leerling van de academie. 
 

Artikel 49  
§1 De alternatieve leercontext kan beslissen de leerling niet langer toe te laten:  
- bij zware inbreuken tegen de afspraken; 

- indien de leerling opzettelijk zware schade veroorzaakt;   
- indien de leerling herhaald onwettig afwezig is;  
- wanneer de leerling wangedrag vertoont;  
- wanneer de leerling de activiteiten van de alternatieve context hypothekeert. 

 
§2 De directeur kan de toestemming om de leeractiviteiten in de alternatieve leercontext te volgen, 
intrekken wanneer het leren in de alternatieve context inefficiënt of onnuttig is.  
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§3 Het leren in de alternatieve leercontext wordt van rechtswege beëindigd als de overeenkomst tussen de 
alternatieve leercontext en het schoolbestuur (al dan niet voortijdig) ten einde loopt.  
 

§4 De directeur / alternatieve leercontext maken elke beslissing tot stopzetting schriftelijk en gemotiveerd 
bekend aan de leerling/ouders. De leerling moet het vak dan verder volgen in de academie volgens de 
modaliteiten die de directeur hem meedeelt.  


