
 

ONLINE INSCHRIJVEN 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Stappenplan online inschrijven aan StAPwest 

1. Account aanmaken 

Om je online te kunnen inschrijven voor schooljaar 2019-2020, heb je een account nodig op 

www.mijnacademie.be/stapwest 

 

Eén account per gezin is voldoende. Klik op ‘Nog geen account?’ en vul je gegevens in. Klik 

om af te sluiten op ‘Maak een account’. Je krijgt daarna een bevestigingsmail. Indien je 

vorig schooljaar reeds een account hebt aangemaakt, dan maak je terug gebruik van 

datzelfde account. 

 

Een wachtwoord moet tussen 8 en 20 tekens bevatten waarvan minstens één hoofdletter, 

minstens één kleine letter en minstens één cijfer. 

 

Wachtwoord vergeten? Klik dan op ‘Wachtwoord vergeten’. Vul je mailadres in. Je krijgt een 

mail om je wachtwoord te resetten. 

 

Heb je een account aangemaakt? Dan kan je inloggen in ‘mijnACADEMIE’ en krijg je een 

startscherm te zien. Hierop kan je de gezinsleden bekijken, je adres en de betalingen. 

Afmelden kan door op ‘afmelden’ te klikken in de rechter bovenhoek. 

 

2. Gezinslid toevoegen aan leefeenheid 

Aan je account kan je één of meerdere gezinsleden toevoegen. Door mensen toe te voegen 

aan hetzelfde account met hetzelfde adres, worden deze personen gezien als leefeenheid 

(één of meer meerderjarigen en/of één of meer minderjarigen die hun hoofdverblijfplaats 

hebben op hetzelfde adres). Op basis hiervan worden de kortingstarieven toegekend. 

Wanneer de inschrijver aangemeld is, dan ziet hij of zij bovenaan in de linker kolom een 

blokje ‘mijn gezin’. Wanneer een nieuw gezinslid moet worden ingeschreven, dan kan dat 

via de groene knop ‘Nieuw gezinslid…’. 

Bijvoorbeeld: Twee zussen zijn op een verschillend adres gedomicilieerd. Dit komt soms 

voor bij gescheiden ouders. De zussen behoren niet tot dezelfde leefeenheid. Hierdoor kan 

geen verminderingstarief aangerekend worden. Er zullen twee verschillende accounts 

moeten worden aangemaakt bij mijnACADEMIE. 

Om een gezinslid toe te voegen vul je de naam, voornaam, rijksregisternummer en 

geboorteplaats in. Voor leerlingen zonder de Belgische nationaliteit kan je werken zonder 

rijksregisternummer. Klik dan op ‘geen rijksregisternummer: klik hier’. Ook hier vul je de 

gevraagde gegevens in. (Naam, voornaam, nationaliteit, geslacht, geboortedatum en 

geboorteplaats.  

Leerlingen met Belgische nationaliteit moeten altijd ingeschreven worden met 

rijksregisternummer. 

Alvorens deze leerling te kunnen inschrijven, moet je nog enkele stappen doorlopen. 

Controleer de contactgegevens en de extra vragen door te klikken op ‘Klik hier om die nu te 

controleren’. Vul bij de contactgegevens zeker een mailadres en telefoonnummer in. Dit kan 

door op de knop ‘toevoegen’ te klikken. Sla dit op met de knop ‘Bevestigen’. Het vakje komt 
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nu in het groen te staan. Bij het invullen van de extra vragen, zijn enkel de vragen met een 

* verplicht. 

Eens ingevuld kan je de gegevens niet meer wijzigen. Vul dit dus correct en volledig in. 

Wens je toch nog aanpassingen te doen, contacteer dan de administratie. 

 

3. Online inschrijven 

1) Voorstel bekijken 

Voor alle cursisten die reeds dit schooljaar ingeschreven zijn, wordt er een traject 

uitgestippeld door de software. Indien dit logisch vervolg niet klopt, of de leerling 

wenst hiervan af te wijken kan er telefonisch contact opgenomen worden met de 

hoofdschool (058/33.56.01). Een nieuw vervolg zal worden geprogrammeerd 

waardoor de leerling alsnog van thuis kan inschrijven. 

 

Om het logisch vervolg te bekijken, klik je op de naam van het gezinslid en klik je op 

‘voorstel bekijken’. Nieuwe leerlingen kiezen voor ‘nieuwe inschrijving’. 

2) Lesmoment kiezen 

Nieuwe leerlingen kiezen eerst de optie die ze wensen te volgen en de 

vestigingsplaats. Het is nu de bedoeling dat voor de klassikale vakken een klas 

gekozen wordt. Dit kan je doen door te klikken op het groene potloodje. Als een klas 

volzet is, dan staat dat er ook bij vermeld en kan je deze klas niet kiezen. Wens je op 

de wachtlijst te staan? Geef een seintje aan de academie of vermeld dit bij extra 

opmerkingen. 

 

In de linker kolom zie je een percentage staan indien je het vak in meerdere 

lesmomenten moet volgen. Staat er bijvoorbeeld 50% dan wilt dit zeggen dat je nog 

maar de helft van de te volgen lestijd hebt aangeduid. Je zal nog een lesmoment 

moeten aanduiden. 

 

Leerlingen kunnen voor de individuele lessen geen leerkracht en lesmoment kiezen. 

Bij huidige leerlingen staat hun leerkracht van vorig schooljaar vermeld. 

3) Eventuele opmerkingen 

Na het aanduiden van de lesmomenten kan je in het vak eventuele opmerkingen 

noteren. Deze opmerkingen kunnen bijvoorbeeld zijn:  

- Ik wens meer info te geven omtrent de gezondheid van de leerling 

- Ik denk recht te hebben op het verminderingstarief. 

- Ik wens een vrijstelling voor vak x + reden 

- Ik wens een 2de instrument te volgen (vanaf 3de graad) 

- Ik wens een 2de optie te volgen binnen hetzelfde domein. 

Deze opmerkingen zullen worden behandeld door de administratie. De leerling zal 

hierover worden gecontacteerd. 

4) Betalen 

De inschrijving is gebeurd maar is nog niet betaald. Klik hiervoor in de linker kolom op 

‘Nu betalen’. Je krijgt een overzicht van de betalingen per gezinslid. Na de inschrijving 

heb je een half uur de tijd om de betaling in orde te brengen. Klik nogmaals op ‘Nu 

betalen’ om je online betaling af te ronden. 

5) Bevestigingsmail 



Je zal een bevestigingsmail ontvangen per gezinslid waarin vermeld staat waarvoor je 

bent ingeschreven en dat je reeds betaald hebt. Je vindt in deze mail ook algemene 

informatie terug over de opstart van het schooljaar. 

6) Samenvatting online inschrijven 

 Maak een account aan op mijnacademie.be/stapwest 

 Voeg gezinsleden toe. 

 Vul per gezinslid de contactgegevens en de extra vragen in. 

 Schrijf gezinslid per gezinslid in. (Kies optie, vestigingsplaats, lesmoment en 

vul eventuele opmerkingen in.) 

 Betaal de inschrijvingen. 

 Controleer je bevestigingsmail(s). 

 Proficiat! Je hebt je inschrijving afgerond. Hou je inloggegevens goed bij (ook 

voor volgend schooljaar). 

7) Belangrijke weetjes 

Bij problemen kan u steeds contact opnemen met het secretariaat via 

stapwest@veurne.be. Indien u telefonisch geholpen wenst te worden, dan kan dat op 

058 335 601, de openingsuren van het secretariaat vindt u op de website.   

 

In 99% van de gevallen kunnen we via e-mail of telefonisch het probleem oplossen. 

Naar de hoofdschool komen is dus niet meer nodig. 

 

De ondersteuning voor mijnACADEMIE gebeurt door de academie waar de leerling wil 

inschrijven of ingeschreven is. Voor alle vragen over je inschrijving in StAPwest 

Veurne kan je bij de administratie terecht. 

 

Inschrijven ter plaatse in de hoofdschool of vestigingen? 

- We hebben het rijksregisternummer nodig 

- Je moet de mogelijkheid hebben om je mails te kunnen checken van op je 

smartphone. 

- Ook de kaartlezer van de bank dient meegebracht te worden om de betaling te 

kunnen doorvoeren. 

 

Praktische info betalingen en vermindering 

1. Tarieven schooljaar 2019-2020 
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Betaling gebeurt uitsluitend door online inschrijving via mijnACADEMIE. Bij moeilijkheden 

kan eventueel ter plaatse in het secretariaat van Veurne, Koksijde en Nieuwpoort 

ingeschreven worden. Neem dan zeker de kaartlezer van uw bank mee. 

 

2. Aangerekende supplementen 

- € 10 werkingsbijdrage per hoofdelijke leerling (2x € 10 voor de leerlingen die les volgen 

in de kunstkriebels) 

- € 40 voor wie een instrument huurt of wenst te huren (dit dient ter plaatse in de loop 

van september in het secretariaat betaald te worden via bancontact.) 

- € 23,50 (lesboekjes Muziekatelier) 

- Ander materiaal dient zelf aangekocht te worden door de leerling (mappen, partituren,…) 

Dit in samenspraak met de leerkracht. 

3. Vermindering om sociale redenen 

- Uitkeringsgerechtigde volledige werkloze en personen ten laste (attest VDAB of RVA) 

- Verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende op grond van de reglementering in verband 

met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid (attest VDAB of RVA) 

- Leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is (attest 

OCMW of UiTpas met kansenstatuut op naam.) 

- Een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen (attest Rijksdienst 

voor Pensioenen of UiTpas met kansenstatuut op naam). 

- Erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de FOD Sociale 

zekerheid ontvangen. 

- Voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn. 

- Begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor tenminste 66%) 

- In een gezinsvervangend tehuis, of in een MPI of een pleeggezin verblijven. 

- Statuut erkend politiek vluchteling en deze ten laste daarvan. 

- Begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming. 

 

OPMERKING: Een attest samenstelling gezin (te verkrijgen bij uw gemeentebestuur) moet 

steeds worden voorgelegd indien het gaat over een persoon ten laste. Terugbetaling volgt, 

na controle van het attest. Dit in de loop van december/januari. Er dient dus altijd eerst 

volledig tarief betaald te worden. 

4. Terugbetaling 

Uitschrijving en terugvordering inschrijvingsgeld beperkt tot 30/09! 

 

  



Praktische info online inschrijven 

1. Voorrangsregel 

Voor overbevraagde instrumenten worden niet méér leerlingen ingeschreven dan er lesuren 

beschikbaar zijn. Bespreek vooraf met je zoon/dochter of er nog een ander instrument is 

dat hij/zij wil spelen. Als er dan niet aan de instrumentenkeuze kan voldaan worden, dan 

heb je een alternatief achter de hand. 

BELANGRIJK: Datum en uur van inschrijving is het enige geldige bewijs voor 

toekenning voorrang bij instrumenten of vakken! 

Een uur afgesproken met de leerkracht, maar te laat ingeschreven = plaats kwijt 

(wettelijke bepalingen nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs.) 

Let op! Bestaande leerlingen hebben slechts voorrang tot 30 juni! 

 

Leerlingen die reeds les volgden kunnen inschrijven vanaf 22 juni 2019 13u30. Leerlingen 

die in De Panne wonen en de Tuttiklas willen volgen, kunnen inschrijven vanaf dinsdag 25 

juni. De andere leerlingen voor de tuttiklas en de nieuwe leerlingen kunnen inschrijven 

vanaf 1 juli 2019. 

2. Individuele uren voor bv. instrument 

Online inschrijven voor de klassikale vakken kan als bestaande of nieuwe leerling via 

www.mijnacademie.be/stapwest 

Achteraf kan je een uur prikken bij de leerkrachten voor de individuele vakken. Bestaande 

leerlingen mogen gewoon op het uur teruggaan van vorig schooljaar, tenzij anders 

afgesproken door de leerling/leerkracht. 

3. Vragen over online inschrijven 

Wie vragen heeft over het online inschrijven, kan altijd info en hulp krijgen via het 

secretariaat van Veurne, Koksijde of Nieuwpoort. Inschrijvingen via telefoon of mail worden 

echter niet aanvaard. 

4. Start lessen 

De lessen van het schooljaar 2019-2020 starten op maandag 2 september 2019. 

Uitzonderingen worden op de website vermeld. 

Verhuur instrumenten 

1. Betaling huur instrumenten 

Niet voor piano, gitaar, slagwerk, orgel. 

Wie van plan is om een instrument te huren dient in de loop van september naar het 

secretariaat van Veurne, Koksijde of Nieuwpoort te komen om dit bedrag te vereffenen. 

Voor één schooljaar komt dit op € 40. Wie nog moet beginnen met een instrument, dient dit 

ook al te komen betalen.  

In de loop van september/oktober wordt dan via de leerkracht doorgegeven welk 

instrument je mag komen afhalen.  

2. Stoppen huur instrument 

Wie stopt met een instrument of geen instrument meer wenst te huren, moet dit 

vanzelfsprekend voor 1 juli terug afgeven! Hiervoor dien je eerst ter controle bij de 

leerkracht te komen, om het daarna binnen te brengen in het secretariaat op de opgegeven 

uren. Indien dit moment voor u niet schikt, mag u gerust contact opnemen met 

Tine.verhaeghe@veurne.be 
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Algemene contactgegevens 

1. Hoofdvestigingsplaats 

De hoofdvestigingsplaats is gelegen in het centrum van Veurne, vlakbij de Grote Markt: 

Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Westhoek 

Noordstraat 18 

8630 Veurne 

058/33 56 01 

De ingang voor de leerlingen bevindt zich in de Pannestraat 4a. 

2. Vestigingsplaatsen 

Er zijn vestigingsplaatsen in: 

- ALVERINGEM:  

Sint-Rijkersstraat 8 blok 1, 8690 Alveringem, tel. hoofdvestigingsplaats: 058/33 56 01 

- DE PANNE:  

De Korre, Koninklijke Baan 7, 8660 De Panne, tel. hoofdvestigingsplaats: 058/33 56 01 

- HOUTEM:  

tel. hoofdvestigingsplaats: 058/33 56 01 

- KOKSIJDE:  

Noordduinen, Helvetiastraat 47 (2de verdiep), 8670 Koksijde, tel.: 058/53 33 80 

- NIEUWPOORT:  

‘t Kasteeltje, Hoogstraat 2, 8620 Nieuwpoort, tel.: 058/23 51 43 

- OOSTDUINKERKE:  

Gemeentelijke Basisschool, Dorpsstraat 4, 8670 Oostduinkerke, tel. Koksijde: 058/53 33 80  

- STAVELE:  

Ijzerstraat 6, 8691 Stavele, tel. hoofdvestigingsplaats: 058/33 56 01 
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