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AANVRAAGFORMULIER BIJKOMENDE OPLEIDING/VAK 

Het volgen van een bijkomende opleiding is geen vanzelfsprekendheid. Het engagement, de discipline en de dagelijkse oefenpraktijk die je voor je 
hoofdopleiding dient op te brengen moet je in even grote mate vervullen voor een bijkomende opleiding/vak. Na schriftelijke toestemming van de 
directeur en de betrokken leerkrachten kan een leerling als aanvulling op het lessenrooster één of meer facultatieve vakken volgen 

Onze academie kan een dergelijke gunst enkel ter overweging nemen onder volgende voorwaarden:    

• Je volgt je hoofdoptie (= die optie waarvan je het hoogste leerjaar volgt) in 3e of 4e graad.    

• Je bent voor deze hoofdoptie volledig financierbaar (= 100%; je beroept je niet op vrijstellingen).    

• Er is op datum van 1 oktober van het schooljaar nog voldoende capaciteit binnen het algemene uurrooster en het lessenpakket van de bijkomende optie 
of het facultatief vak dat je beoogt.    

Leerlingen die hiervoor interesse hebben doen via dit formulier een gemotiveerde aanvraag bij de directie. Deze zal dan in overleg met de betrokken 
leerkrachten al dan niet de toelating tot de bijkomende opleiding verlenen en indien nodig het te volgen lessenpakket bepalen. Deze beslissing wordt bij 
elk nieuw schooljaar herbekeken op basis van de behaalde resultaten van voorgaande evaluaties. 

LET OP: je kan de bijkomende opleiding pas starten na toelating. 

 

Volledige naam in DRUKLETTERS: Leerlingennummer: Datum en handtekening:* 

   

Motivatie voor het volgen van de bijkomende opleiding/vak: 

 

Toelating door de leerkracht van de eerste optie: 

Vak: Naam leerkracht: Handtekening leerkracht: 

   

Aanvraag bijkomend opleiding / vak: 

Vak: Naam leerkracht bij voorkeur:** Handtekening leerkracht:** 

   

Eventuele opmerkingen of voorwaarden door de leerkracht(en) gesteld: 

 

Beslissing en handtekening van de directeur (+ eventuele opmerkingen of voorwaarden): 

 

 
*  door ondertekening verbindt de aanvrager zich ertoe aan de gestelde voorwaarden te voldoen en verklaart op eer dat voor deze opleiding nog geen eerdere en/of hogere 
opleiding in DKO, KSO of HKO werd gevolgd. De leerling onderschrijft ook het schoolreglement.  

** enkel in te vullen indien reeds gekend. Dit is geen garantie op plaats! Indien het lesurenaanbod van deze leerkracht ontoereikend blijkt op 1 oktober van het lopend 
schooljaar maar er elders wel plaats is kan de aanvrager van deze bijkomende opleiding in een andere klas ingeschreven worden. 


