
 
 

INTERN AFSPRAKENPLAN ALTERNATIEVE LEERCONTEXT 
Organisatie Alternatieve Leercontext 

 

 

Algemeen 
 

1) De repetitieruimte van de alternatieve leercontext voldoet aan de normen inzake 
bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. 

 
2) De alternatieve leercontext presenteert een dossier of verslag om de kwaliteit van 

de leeromgeving aan te tonen. 

 

3) De aangestelde mentor heeft relevante ervaring (voor te leggen aan de directie) of 
een master in muziek, dans, woord of gelijkwaardig. 
 

4) In samenwerking met de coach van het Conservatorium wordt een jaarplan 

opgemaakt. 
 

5) De aanwezigheden worden door de mentor in een register bijgehouden.  De 
planning van repetities wordt voor het ganse schooljaar aan het Conservatorium 

bezorgd.  Eventuele wijzigingen worden tijdig gecommuniceerd. 
 

6) De repetities gaan bij voorkeur door in de regio waar het Conservatorium Kortrijk 
actief is. 

 
7) De alternatieve leercontext organiseert per schooljaar twee toonmomenten. 

 
8) Leerlingen instrument die alternatieve leercontext willen volgen met een ander 

instrument, dienen dit grondig te motiveren en voor te leggen aan de directeur ter 
goedkeuring. 

 
9) Alle bepalingen opgenomen in het academiereglement artikel 33 tot en met 44 zijn 

van toepassing.  Alle algemene bepalingen inzake leefregels en tucht zijn ook van 
toepassing op de locatie van de alternatieve leercontext.  

 
 

 

Kwaliteitsverwachtingen 
 

1) De leerling en de alternatieve leercontext zetten zich in om via een divers en 
uitdagend repertoire zoveel mogelijk leerwinst te boeken.  Met leerwinst wordt 

bedoeld; toename van kennis en vaardigheden en de ontwikkeling van specifieke 
attitudes die het leerproces bevorderen. 
 

2) De alternatieve leercontext stimuleert de leerling om de nodige studievoortgang te 

boeken.  Sterke competenties worden verder ontwikkeld.  Er wordt aandacht 



geschonken aan die competenties waar nog veel vooruitgang kan geboekt worden.  

De leerling krijgt hierover regelmatig feedback. 
 

3) Elke leerling die binnen de alternatieve leercontext les volgt, krijgt evenveel 
onderwijskansen. 

 
4) De minimaal gewenste output staat gelijk aan het behalen van de leerdoelen aan de 

hand van de ontwikkeling van competenties.  Die leerdoelen worden per jaar in een 
jaarplan ‘Alternatieve Leercontext’ opgenomen. 

 
 

Kwaliteitsbewaking van het leerproces 
 
 

1) De mentor rapporteert aan de coach van het Conservatorium zijn/haar 

bevindingen omtrent het behalen van de leerplandoelen die in het jaarplan 
opgenomen werden. 

 

2) De mentor neemt een constructieve houding aan.  Hij/zij doet systematisch verslag 
aan de coach van het Conservatorium over de evolutie van het leerproces van elke 
leerling.  Dit gebeurt mondeling tijdens de bezoeken van de coach en 1x per 
trimester een schriftelijke evaluatie. 

 
3) De leerling is niet vrijgesteld van evaluatie (zie artikel 38 academiereglement).  

Indien een leerling voor de alternatieve leercontext opteert, dan worden alle 
afspraken i.v.m. jury en toonmoment tijdig besproken met de coach / directie van 

het Conservatorium. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
Artikel 34 §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 melding bij de 
directeur. 
 

Artikel 35 §1. De leerling blijft onderworpen aan het gezag van de directeur of zijn afgevaardigde. 
 
§2. Zowel de verantwoordelijke van de alternatieve leercontext als het Conservatorium 
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 36 §1. De bepalingen rond aan- en afwezigheden zoals vastgelegd in het 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 het Conservatorium. Voor minderjarige leerlingen is 
ook de 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 zowel het Conservatorium als de alternatieve leercontext in geval 
van afwezigheid en bezorgt de wettiging van de afwezigheid aan het Conservatorium. 
 
§5. Ingeval een activiteit van de alternatieve leercontext wegens overmacht niet kan 
plaatsvinden, verwittigt de alternatieve leercontext de leerling/ouders voorafgaandelijk 
indien mogelijk.  

 
Artikel 37 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 38 De leerlingen vallen onder de schoolverzekering (burgerlijke aansprakelijkheid en 
ongevallen) voor wat betreft de activiteiten beschreven op het formulier ‘Leren in 
alternatieve leercontext’. 

 
Artikel 39 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 40 Een leerling die gedurende de afgesproken periode de leeractiviteiten niet langer wil 
volgen in de alternatieve leercontext, legt dit ter bespreking voor aan de directeur. Enkel 
met toestemming van de directeur kan het vak in de loop van het schooljaar terug in het 
Conservatorium worden gevolgd. 
 

Artikel 41 §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. 
 
§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 het Conservatorium volgens de modaliteiten die de directeur hem meedeelt. 

 


