HULP BIJ ONLINE INSCHRIJVEN
Maak eerst een profiel aan op ‘Mijn Gent’
Daarna:























Klik op ‘Online Inschrijvingen’
Maak een account aan
Je ontvangt van ons een activatiemail: klik op de link om je account te activeren
Vervolledig je profiel
Klik nu op ‘Inschrijven’
Selecteer het domein 'beeldende en audiovisuele kunsten'
Typ bij 'zoek een vak' jouw opleiding naar keuze. Tip: gebruik de benamingen zoals je
ze terug vindt op onze website: kinderen, jongeren en volwassenen (bv. beeldatelier,
audiovisueel atelier,...)
Klik bij opties jouw opleiding naar keuze aan
Selecteer eventueel een behaald attest
Bij Academie selecteer je 'Academie voor Beeldende Kunst'
Klik op de knop 'Opleidingen zoeken'
Er worden één of meerdere opleidingen voorgesteld. Klik op jouw opleiding naar
keuze.
Selecteer jouw vestigingsplaats, jouw klas naar keuze en voeg bij 'Memo' eventueel
een notitie toe. Klik op 'Verdergaan'
Voeg optioneel documenten toe via de knop 'Bestand kiezen' en de knop 'Bestand
downloaden'. Bij 'Memo' kan je indien gewenst een notitie plaatsen.
Indien je gegevens correct zijn en je akkoord gaat met het reglement, plaats je een
vinkje.
Klik op de knop 'Verdergaan'
Voeg de gekozen opleiding toe aan je winkelmandje. Nu kan je je inschrijving
afronden.
Betaal veilig en snel met online bankieren. Je inschrijving is pas volledig als ze
betaald is.
Je ontvangt automatisch de mail "Voorlopige inschrijving confirmatie" om jou te laten
weten dat we jouw inschrijvingsvraag ontvangen hebben.
Je inschrijving wordt verwerkt door het secretariaat.
Je ontvangt van ons de bevestigingsmail "Inschrijving goedgekeurd": je bent
ingeschreven.

Tip: voor je klikt op winkelmandje kan je steeds terug keren binnen jouw inschrijving om
ingevulde gegevens aan te passen.
Je kan meerdere personen inschrijven voor verschillende studierichtingen. Wil je een
minderjarig gezinslid inschrijven, registreer dan eerst jezelf via de knop aanmelden. Hierna
kan je het account van de minderjarige aan jouw account koppelen. Per persoon kan je slechts
voor één opleiding inschrijven.
Aarzel niet ons te contacteren indien je informatie wenst of problemen ondervindt bij het
online inschrijven: 09 233 58 26

