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Stappenplan inschrijven academie. 
Om je in te schrijven voor het academiejaar 2020 – 2021 moet je surfen naar de website 

https://www.mijnacademie.be/kabkoudenaarde. 

Indien je meer informatie wenst over de verschillende opleidingen of de academie zelf kan je terecht 

op onze website: https://oudenaarde.be/kabk  

Als je vragen of opmerkingen hebt i.v.m. de inschrijvingen kan je mij bereiken op 

pepijn.degryse@oudenaarde.be.  

Je kan ons ook telefonisch bereiken op het nummer 055 34 31 01, tijdens de openingsuren van het 

secretariaat. 

SECRETARIAATSUREN: 

Opgelet: gesloten van 6 juli t.e.m. 16 augustus. 

Maandag :  13.30 – 19.00 
Dinsdag :  09.00 – 12.30 / 13.30 – 16.30 
Woensdag :  13.30 – 19.00 
Donderdag :  Gesloten 
Vrijdag :  09.00 – 12.30 / 16.30 – 19.00 
Zaterdag :  09.00 – 12.30     
 

Stap 1: Account aanmaken 

 

Rode kader: 

Hier kan je de nodige gegevens invullen om een account van mijnAcademie aan te maken. Je zal 

hiervoor dan een e-mail ontvangen. 

Orange kader: 

Nadat je je account hebt aangemaakt, kan je via deze weg inloggen. 

https://www.mijnacademie.be/kabkoudenaarde
https://oudenaarde.be/kabk
mailto:pepijn.degryse@oudenaarde.be
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Stap 2: Leerling koppelen aan je account 
Om jezelf in te schrijven moet je jezelf als leerling toevoegen aan je account, dat kan je doen door op 

één van de respectievelijke knoppen te drukken (rode kaders). 

 

Nadat je je gegevens hebt ingevuld zal er gevraagd worden om een token in te geven. Je moet 

hiervoor op de blauwe link “Ik heb geen token” klikken. Er wordt een e-mail naar jouw e-mailadres 

verstuurd met de token (dit kan tot 5 minuten duren, controleer zeker je spamfolder). 

 

Hierna ben je als leerling toegevoegd aan je account en kan je je inschrijven. 

Je moet dit proces herhalen voor elk gezinslid dat je wilt inschrijven in de academie. Deze worden 

dan allemaal aan hetzelfde account gekoppeld. 
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Stap 3: Inschrijven aan de academie 
Nadat je jezelf als leerling hebt toegevoegd, kan je je inschrijven in de academie. 

Je kan dit doen door in de linkerkolom op je eigen naam te klikken (rood) of door jezelf te selecteren 

in de lijst (oranje). 

 

Bij de volgende stappen krijg je de optie om je vak en lesmomenten te selecteren. 

Als je van vak wilt veranderen zal je sowieso het secretariaat moeten contacteren. 

Indien het vak of het lesmoment waarvoor je je wilt inschrijven er niet tussenstaat, zal je contact 

moeten opnemen met het secretariaat. 

Stap 4: betalen van de inschrijving 
De betaling van de inschrijving kan enkel via MijnAcademie gebeuren en enkel via online banking. 

Wij aanvaarden dus geen overschrijvingen. 

Op het startscherm zal u enkele vakjes zien met het te betalen bedrag; 

  

Voor gezinnen met meerdere inschrijvingen is het eenvoudiger om eerst alle gezinsleden in te 

schrijven en daarna de betaling in één keer te doen. 
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Heb je recht op vermindering? 
Op het volgend scherm kan u ook aanduiden of u recht heeft op een vermindering. 

 

Hier kan u de reden voor vermindering ingeven,  alsook het geldige attest hiervoor uploaden. 

Wanneer dit attest is goedgekeurd door de academie zal het bedrag aangepast worden naar het 

verminderd tarief.  

 

Wij moeten dit handmatig goedkeuren, het kan dus 1-2 dagen duren voordat uw attest wordt 

goedgekeurd. Als u ons (via e-mail) op de hoogte brengt, gebeurd dit veel sneller, uitgezonderd in de 

vakantieperiode van 6 juli tot en met 16 augustus want dan is er niemand om de inschrijvingen op te 

volgen. 
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Wij wensen u alvast veel plezier in het volgende academiejaar! 

 

 

 

Het academieteam KABK Oudenaarde 

Annick De Zutter  

Directeur KABK Oudenaarde 
tel 055 31 34 01 

annick.de.zutter@oudenaarde.be 
http://www.oudenaarde.be 

 

Pepijn Degryse 

KABK Oudenaarde 

administratief medewerker 
tel 055 31 34 01 

pepijn.degryse@oudenaarde.be 

http://www.oudenaarde.be 

 

Christel Hoste 

KABK Oudenaarde 

administratief medewerker 
tel 055 31 34 01 

christel.hoste@oudenaarde.be 

http://www.oudenaarde.be 

mailto:annick.de.zutter@oudenaarde.be
http://www.oudenaarde.be/
mailto:pepijn.degryse@oudenaarde.be
http://www.oudenaarde.be/
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