
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       SELECTIEPROCEDURE – 1STE JAAR SPECIALISATIE - 2022-2023 
 
o Online inschrijven voor het 1ste jaar specialisatie is niet mogelijk. 
o Specialisatie wordt enkel toegelaten voor de studenten die in het bezit zijn van een bewijs van afstuderen 

in Graad 4 binnen de discipline waarop ze een vervolg – een specialisatie – willen volgen. Dit document 
werd uitgereikt op de AHA! of op een andere erkende academie. Indien behaald op een andere academie 
dient dit document voorgelegd te worden bij intekenen op de selectielijst.  

o Het aantal inschrijvingen voor Specialisatie is beperkt tot de totale wettelijke capaciteit voor dit atelier 
aangevuld met de klascapaciteit per specifiek atelier.  

o Iedere student die wil kandidateren voor het atelier Specialisatie en op de selectielijst wil terecht komen, 
meldt zich voor 25 juni ‘22 aan op het AHA! secretariaat voorzien van de dagen en lesmomenten waarop 
hij/zij specialisatie wenst te volgen. Bij zijn/haar kandidaatstelling wordt ook een atelier van 2de optie 
opgegeven (ben je niet toegelaten tot Specialisatie zal er ruimte vrij gehouden worden in een ander 
atelier van de 4de graad zodoende je toch je traject op de academie kan verder zetten). 

o Na 25 juni ’22 krijgen alle kandidaten Specialisatie de melding of ze werden toegelaten via het 
secretariaat dit na een selectie door de docenten uit de 4de graad.  

o Toegelaten studenten worden door het secretariaat ingeschreven. Je krijgt via het secretariaat de melding 
om je inschrijvingsgeld in orde te brengen. 

o Niet geselecteerd? Dan zal het secretariaat je de vraag stellen of je je wenst in te schrijven voor de optie 
4de graad die je bij je kandidatuur had ingegeven. Het secretariaat brengt de inschrijving in orde en je 
krijgt te melding om je inschrijvingsgeld in orde te brengen. 

 
 

SELECTIEPROCEDURE – 2DE JAAR SPECIALISATIE - 2022-2023 
 
o Online inschrijven voor een 2de jaar specialisatie is niet mogelijk. 
o Studenten die geslaagd zijn in hun 1ste jaar specialisatie krijgen een plaats in hun 2de jaar specialisatie op 
hetzelfde lesmoment en lesdag als in hun 1ste jaar.  
o Belangrijk is dat de student Specialisatie voor woensdag 29 juni ’22 aan het AHA! secretariaat laat weten 
of ze zich terug willen inschrijven voor hun 2de jaar Specialisatie. Indien ze van lesmoment of lesdag willen 
veranderen wordt dit meegegeven. Enkel indien er op woensdag 29 juni ‘22 nog plaats is om van  
lesmoment te veranderen kan dit aangepast worden. Geen plaats meer om van moment te veranderen  
dan moet de 2de jaar student Specialisatie op hetzelfde moment en lesdag aanhouden. 
o Indien de kandidaat leerling Specialisatie zich niet heeft aangemeld via het AHA!-secretariaat  
voor woensdag 29 juni’22 wordt zijn/haar plaats in het atelier vrij gegeven aan andere kandidaat  
leerlingen. 
 


