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Inschrijvingen [22.23] 
(versie: 6 mei 2022) 
 
De online inschrijvingen voor het schooljaar [22.23] gaan van start op 14 mei 2022. 
In deze brief geven we antwoord op al je mogelijke vragen hieromtrent. 
Vind je toch het antwoord niet, dan staat het secretariaat van de AHPodium je graag telefonisch bij.  
 
Succes! 
 
Wanneer starten de online inschrijvingen? 
• Vanaf zaterdag 14/05/2022 om 9.00u kan je je inschrijven voor het ruime aanbod muziek, theater en 

dans van de AHPodium. 
  

Waar vind ik het online-inschrijfplatform? 
• Via https://mijnacademie.be/ahpodium kom je op de inschrijfsite. 

  

Kan ik nu al iets doen? 
• Je kan nu reeds je account van vorig jaar controleren of starten met het aanmaken van een nieuwe 

account en het toevoegen van de gezinsleden die je wil inschrijven in de AHPodium. 
• Zorg er zeker voor dat je de rijksregisternummers van jezelf en je gezinsleden bij de hand hebt. 
• We vragen om de naam van de dagschool en het leerjaar in te vullen voor schoolgaande leerlingen; 

geef gewoon (een deel van) de naam, (een deel van) het adres, de postcode of de gemeente in en 
selecteer de juiste school; deze info zal ons helpen om accurater te communiceren met de 
dagscholen. 

• Nieuw: we voegden een extra vraag toe: “Heb je een zorgvraag en wens je gecontacteerd te worden 
door onze zorgcoördinator?” Ja of neen. 
Je hoeft deze vraag niet in te vullen indien je dit niet wenst. Klik dan gewoon op ‘Bevestigen’. 

 

Hoe werkt het online inschrijven? 
• Je volgt al les? Dan staat er een voorstel voor volgend jaar klaar. 
• Je bent nieuw? Dan krijg je een voorstel dat aangepast is aan je leeftijd of die van je gezinsleden. 

Makkelijk toch? 
  
• Belangrijk: als je inschrijft voor Muziek graad 2 en je weet nog niet welk instrument je wil gaan 

spelen, kies dan voor 'Ik kies mijn instrument later'. We nodigen je dan begin september uit om alle 
instrumenten uit ons aanbod te leren kennen. 

• Ook belangrijk: we factureren het geld voor de muziekboeken (Muziekhuis, - Stad, - Land of -Wereld, 
AMV Compleet en Jazz- en popanalyse) direct bij de inschrijvingen. Zo hoeven we dat niet meer in de 
loop van het jaar te factureren en krijgt elke ingeschreven leerling direct in de eerste les zijn of haar 
boek. Snel en efficiënt. 
Het overzicht van het ‘winkelmandje’ vind je terug bij ‘Betalingen’. 

• Zeker belangrijk: bij Muziek graad 3 en graad 4 werken we met ‘modeltrajecten’. Je zal dus meerdere 
keuzes krijgen, met telkens andere vakken, aangepast aan de muzikant die jij bent of wil worden. 
Maak jij de juiste keuze? 

• Heel erg belangrijk: het gebruik van de inschrijfsite mijnacademie.be is niet vrijblijvend! Door in te 
schrijven via mijnacademie.be verplicht de leerling of de ouders zich er toe om het decretaal 
bepaalde inschrijvingsgeld en de retributie te betalen . 

  

https://mijnacademie.be/ahpodium
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Hoe betaal ik? 
• Betalen kan makkelijk online met bancontact of de apps van Belfius, ING of KBC (geen Visa-kaarten, 

geen overschrijvingen of dergelijke). 
Je hebt na de laatste inschrijving nog een half uur om de betaling te doen en dan ben je helemaal 
klaar. 

  

Wat als ik niet verder kan of ik begrijp iets niet? 

• Uiteraard zijn we er dan om je te helpen! Het secretariaat van de AHPodium is telefonisch bereikbaar 
op volgende dagen en uren: 
o maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16.00u tot 19.00u 
o woensdag van 13.00u tot 19.00u 
o zaterdag van 9.00u tot 12.00u 

• De medewerkers leiden je dan door de inschrijving, desnoods tot aan de online betaling. 
• Ons telefoonnummer: 011 701 650 
• Mailen kan naar inschrijven@ahpodium.be; hou er wel rekening mee dat het erg druk kan zijn tijdens 

de inschrijvingsperiode; de secretariaatsmedewerkers doen er alles aan om zo snel als mogelijk te 
antwoorden. 

 

Wanneer kan ik aan de balie terecht voor inschrijvingen? 
• Op 1, 2 en 4 juli en vanaf 23 augustus kan je – na afspraak – op de academie terecht om fysiek in te 

schrijven (onder voorbehoud van de op dat moment geldende coronamaatregelen voor het DKO). 
  

En in de andere gemeentes? 
• Voorlopig zijn er geen andere mogelijkheden dan online inschrijven. 

Maar je merkt het hierboven: moeilijk is het niet. 
  

Wanneer moet ik ingeschreven zijn? 
• De inschrijvingen sluiten af op 15 september, maar als je zeker wil zijn van je plaats in de les, moet je 

ervoor zorgen dat je vóór 15 juli ingeschreven bent. 
  

Moet ik alles in één keer betalen? 
• Een inschrijving is pas geldig als het inschrijvingsgeld volledig betaald is. 

Maar we begrijpen dat dat soms moeilijk is. Daarom voorzien we mogelijkheden om gespreid of 
uitgesteld te betalen. Neem daarvoor zo snel mogelijk contact met de directie van de school via 
directie@ahpodium.be.  

  

Ik heb recht op het verminderde inschrijvingsgeld; kan ik dat online aanvragen? 
• De ‘gezinskorting’ wordt automatisch verrekend voor alle leerlingen die tot je leefeenheid behoren; 
• Andere (sociale) kortingen kan je eveneens aanvragen via de inschrijfsite; zorg dat je de nodige 

bewijsstukken bij de hand hebt om die te uploaden; de administratie kijkt je aanvraag en je 
document zo snel mogelijk na; pas als het goedgekeurd is, wordt het verminderd tarief toegepast. 
Wie recht heeft op het verminderd tarief vind je hier. 

 

Kan ik me nog terug uitschrijven? 
• Uitschrijven kan tot 30 september.  

Dit kan enkel schriftelijk via info@ahpodium.be.  
Het betaalde inschrijvingsgeld wordt dan teruggestort vanaf 1 oktober. Ook het boekengeld wordt 
terugbetaald als het boek ongeschonden terug wordt ingeleverd. 

mailto:inschrijven@ahpodium.be
mailto:directie@ahpodium.be
https://www.ahpodium.be/home/tarieven-21-22/
mailto:info@ahpodium.be
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Belangrijk: Wie pas na 1 oktober vraagt om uitgeschreven te worden, moet het verschuldigde 
inschrijvingsgeld en de retributie betalen en heeft geen recht op terugbetaling.  

 

Enkele weetjes: 
• Sinds vorig jaar factureren we de lesboeken voor Muziekatelier Jongeren (2.1 tot 2.4) en 

Muziekatelier Tieners en Volwassenen (enkel 2.1) en Chordlab bij de inschrijving. Dit zijn de prijzen 
van de boeken: 

- Muziekhuis (2.1 Jongeren): 22€ 
- Muziekstad (2.2 Jongeren): 22€ 
- Muziekland (2.3 Jongeren): 22€ 
- Muziekwereld (2.4 Jongeren): 22€ 
- AMV Compleet 1 (2.1 Tieners en Volwassenen): 19,5€;  
- AMV Compleet 2: 19,5€ 
- Jazz- en popanalyse: 17,5€ 

Alle details vind je in je 'winkelmandje' bij de betalingen. 
 

• De huur van muziekinstrumenten (50€ huurgeld + eventuele waarborg) wordt nog apart gefactureerd 
in de loop van het jaar. 
 

• Leerlingen die een deel van hun opleiding in een ‘alternatieve leercontext’ (harmonie, fanfare, 
brassband, koor, …) kunnen dit ook online aanvragen. 
Binnen je modeltraject graad 3 of 4, kies je voor het vak ‘Groepsmusiceren instrumentaal of vocaal 
(klassiek) in ALC’. Je krijgt een overzicht van de verenigingen waarmee we al samenwerken.  
Staat jouw vereniging er niet bij? Duid dan de eerste (niet nader bepaalde) klas aan. 
Daarna sturen we je een verzoek om je aanvraag voor ‘Leren in een Alternatieve Leercontext’ te 
bevestigen. 
 

We wensen je alvast veel succes met de inschrijving voor je volgend schooljaar in de AHPodium. 
 
 
 
 
 

Geert Lavrysen en het online-team van de AHPodium. 
 


