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ACADEMISCH JAAR IN HET NEDERLANDS OF HET FRANS

Het internaat van het Centrum voor Studie- en Pedagogische Begeleiding
begeleidt een beperkt aantal studenten tijdens het schooljaar. De
student loopt school in een onderwijsinstelling uit de streek. Dat
onderwijs kan gevolgd worden in het Frans (Hannuit, Waremme) of in het
Nederlands (Sint-Truiden, Landen) Er is telkens een ruime keuze aan
mogelijkheden

De jongere wordt actief pedagogisch begeleid in het Kasteel van Velm van
maandag tot vrijdag en hij wordt bij zijn vorming opgevolgd via
geïndividualiseerde begeleiding of in kleine groep gedurende het hele
schooljaar.



Tot wie richt ons internaat zich? 

- tot diegenen die een gezond kader zoeken dat zich leent tot studie
- tot jongeren van wie de ouders niet kunnen garanderen dat ze voldoende tijd kunnen
vrijmaken om voor een regelmatige schoolse opvolging te zorgen
- tot jongeren die uit het schoolsysteem zijn geraakt en er opnieuw willen inkomen
- tot jongeren die de uitdaging willen aangaan om de tweede landstaal te leren of te

vervolmaken

Waarom in Velm studeren ? 

Het objectief buiten het algemeen welzijn van de student en zijn ontplooiing bestaat erin
niet meer achterop te raken en zo het beste te halen uit het onderwijs dat in de school
gegeven wordt.

Het is dus geen formule in de marge van het klassieke onderwijs maar veeleer een
verruiming van dat onderwijs met het oog op meer succes in het schoolsysteem.

Oriënteringskeuze wordt besproken op basis van ambities, middelen, motivering en
schools verleden van de jongere. Aangeboden hulp bestaat in een globale benadering
van de scholing zowel op het niveau van omkadering en leerritme als op het niveau van
repetitie(werk) alsook de mogelijkheid om inhaalcursussen te nemen.

Voor diegenen die in het Nederlands wensen te studeren (verandering van taalregime of
één jaar talen) wordt eveneens specifieke begeleiding in die richting aangeboden.
Let wel: studeren in een andere taal brengt onvermijdelijk een werklast met zich mee en
vraagt bijkomende concentratie die niet te onderschatten valt. Daarom willen wij de
aanpassingsmoeilijkheden  overbruggen om de best mogelijke resultaten te behalen.



Deelnemingskosten

€  5.900 / jaar

Deze prijs omvat 

Beheerskosten van het dossier
Volpension van maandag tot vrijdag (ontbijt, lunchpakket voor de middag, 
vieruurtje en warm avondeten)
Omkaderingspersoneel
Schoolse opvolging en begeleiding
Gemeenschappelijke kamer (2)(mogelijkheid tot eigen kamer)

De prijs omvat niet:

Zakgeld
Boeken en schoolmateriaal
Onkosten voor schoolactiviteiten (excursies, zwemmen, sport;...etc.)
Schoolabonnement
Medische onkosten



INTERN REGLEMENT 

Mevrouw, Meneer,
Beste ouders,
Beste student/ studente

Wij danken u voor het  vertrouwen dat u ons schenkt bij de keuze van het Autonoom Gemend
Internaat van Velm. 

Het reglement dat wij u verzoeken aandachtig te lezen, moet beschouwd worden als een gedragscode
om de veiligheid, het welzijn en het vlot verloop van de studies van eenieder te garanderen in een
ontspannen sfeer.

Dit reglement heeft een wezenlijk educatief karakter. Inderdaad door hen te stimuleren tot een
gedrag dat  hen niet blootstelt aan kritiek wil het bij de vorming van elke student een geest van
burgerzin en solidariteit opwekken naast verantwoordelijkheidszin en een gevoel voor eer.
Om onze taak zo goed mogelijk te vervullen, rekenen we dan ook uitdrukkelijk op uw volledige
medewerking en ondersteuning.

D. Mahieux           

REGLEMENT TEN BEHOEVE VAN DE  INTERNEN

Om in een maatschappij harmonieus samen te leven, moeten wij haar regels kennen en
ook respecteren.

Wij verzoeken u uitdrukkelijk : 

· blijk te geven - overal en altijd - van de grootst mogelijke beleefdheid tegenover
diegenen waarmee u omgaat; 
· de elementaire regels van properheid en hygiëne te respecteren zowel voor uzelf als
voor de plaatsen die u ter beschikking gesteld worden (in het bijzonder de kamers....) 
· de lokalen en de uitrusting die u ter beschikking gesteld worden door het internaat te
respecteren (“wie potje breekt, potje betaalt”) 
· zorg te dragen voor uw materiaal. Het internaat draagt geen enkele verantwoordelijkheid
ingeval van diefstal en/of mogelijke beschadiging die door derden in uw nadeel zouden
begaan zijn; zorg er ook voor dat u ramen en deuren sluit bij het verlaten van uw kamer;
·  onmiddellijk aan het personeel elke toestand mee te delen die mogelijk schade kan
berokkenen aan de veiligheid van de bewoners.



Voor veiligheidsredenen en voor de orde is het formeel verboden:

·  in de kamers en de lokalen te roken (ministerieel besluit) 
· u op te sluiten in uw kamer: zij moet altijd toegankelijk zijn voor de opvoeder of
opvoedster van dienst; 
·  te verblijven of rond te hangen in het internaat buiten de normale toegangsuren; 
·  het internaat te verlaten zonder toelating buiten de voorziene uren (lees de paragraaf
betreffende vrij buitengaan)
· verboden producten (drugs, alcoholische dranken...) binnen te brengen, te verdelen of
te verkopen en te gebruiken. 

PREVENTIE VAN GEWELD IN HET 
SCHOOLMILIEU

Wij dringen erop aan maatregelen te nemen om toestanden te voorkomen die
voortspruiten uit elke vorm van geweld (agressie, bedreigingen, diefstal, beschadigen van
materiaal..) alsook bezit, gebruik of dealen van verdovende middelen zowel in als buiten
de instelling.
Eveneens rekening houdend met wat voorafgaat: 

- Elke student die zich schuldig maakt aan duidelijke geweldfeiten zal het voorwerp
uitmaken van strenge disciplinaire maatregelen (tijdelijke of definitieve uitsluiting van het
internaat volgens het geval)
-  Elk vermoeden ingeval van diefstal enerzijds, bezit of gebruik van verboden producten
(drugs, alcohol) anderzijds kan aanleiding geven tot doorzoeken van plaatsen die
individueel of gezamenlijk met andere internen betrokken worden... met of zonder
tussenkomst van politiediensten.

ALGEMENE RICHTLIJNEN
1. KAMERS

Toegang tot de meisjeskamers is strict verboden voor de jongens en omgekeerd.
Om het werk van het onderhoudspersoneel te verlichten, vragen we u om uw kamer
dagelijks op te ruimen en ook het bed telkens op te maken (gebruik van beddenlakens is
verplicht)
AANDACHT!!! Elke kamer is voorzien van stopcontacten. Buiten elektrische
scheerapparaten, haardrogers en radio’s is omwille van veiligheidsvoorschriften gebruik
van verwarmingselementen of andere absoluut verboden.

Let er bij het verlaten van uw kamer op : 
- lichten en radio (en uw wekker in het weekend) uit te doen
- ramen en kranen te sluiten 
- uw deur te sluiten hoelang ook uw afwezigheid mag duren



Behalve bij ziekte en na de opvoeder van dienst verwittigd te hebben, dienen leerlingen uit
Lager en Middelbaar Onderwijs zich verplicht na het ontbijt naar de schoolinstelling te
begeven
Studenten zijn individueel verantwoordelijk voor de kamer die ze betrekken en gezamenlijk
verantwoordelijk voor de lokalen die hun ter beschikking gesteld worden
Ingeval van misbruiken vastgesteld in de gemeenschappelijke ruimtes en indien de
schuldige(n) niet gekend zijn, houdt de verantwoordelijke van de instelling zich het recht
voor toegang ertoe te ontzeggen.
Elke beschadiging geeft aanleiding tot herstelling door diegene die ervoor verantwoordelijk
is. Indien de schuldige niet gekend is, zijn de herstellingskosten ten laste van de
gemeenschap.
Ingeval van opzettelijke beschadiging wordt herstelling gevolgd door een sanctie.

2. STUDIE

De studie gaat door in de klas volgens toewijzing.
Leerlingen uit het Lager en Middelbaar Onderwijs worden dagelijks gevolgd in hun werk.
De meesten kunnen niet studeren waar het rumoerig is. Tevens vragen wij u in het
algemeen belang onmiddellijk de nodige discretie en voorzichtigheid aan de dag te leggen
(beperk uw bewegingen, klak niet met de deuren, schreeuw niet in de gangen, ...)

3. MAALTIJDEN

Gebruikelijke uren van de maaltijden zijn als volgt bepaald : 
- ONTBIJT vanaf 7u15 
- MIDDAGMAAL (lunchpakket)   volgens onderwijsinstelling
- VIERUURTJE                           vanaf 17u00 
- AVONDMAAL vanaf 19u30 

Aanwezigheid bij de maaltijden is vereist.
Deftige kleding is vereist in het restaurant. 
Na elke maaltijd plaatsen de studenten hun couverts en bord op de daartoe voorziene
plaats



4. DISCIPLINE

Studenten waarvan het gedrag aanleiding zou kunnen geven

· de veiligheid van de andere leerlingen in het gevaar te brengen, alsook de organisatie en
de  goede gang van zaken van het internaat;
· de waardigheid van een personeelslid die verbonden is aan de instelling aan te tasten; 
· de naam van de instelling schade te berokkenen;

zal het voorwerp uitmaken van een disciplinaire maatregel aangepast aan de ernst van de
feiten.  
Disciplinaire maatregelen : 

tot de orde roepen (particulier of publiek)
opheffing van bepaalde gunsten
uitvoering van bepaalde opdrachten in verhouding tot de begane fout
tijdelijke uitsluiting
definitieve uitsluiting
Voorafgaand aan elke sanctie zal de leerling gehoord worden door de verantwoordelijke

van de instelling of zijn afgevaardigde. Voor een fout die de uitsluiting uit het internaat
rechtvaardigt, zal de wettelijke verantwoordelijke uitgenodigd worden om ingelicht te worden



BELANGRIJKE INLICHTINGEN TEN BEHOEVE VAN DE
OUDERS - VERANTWOORDELIJKEN VAN DE INTERNEN

INSCHRIJVING
Een inschrijving is slechts geldig van zodra het dossier van de leerling compleet is en het
inschrijvingsrecht betaald is

Modaliteiten 

Elke kandidaat-interne moet in een onderwijsinstelling ingeschreven zijn.
Inschrijving in een internaat impliceert een wederzijds contract die de kandidaat-interne (en/of
zijn wettelijke verantwoordelijke) en de Instelling bindt, voor het schooljaar. 
Van het moment van inschrijving van de interne is het jaarlijks bedrag vastgelegd voor het
pension (vastgesteld recht) volledig verschuldigd.  Betalingsfaciliteiten kunnen evenwel
toegestaan worden (trimestriële stortingen) voor zover op het ogenblik van de inschrijving de
verantwoordelijken (ouders of voogden) een financiële verbintenis aangaan en ondertekenen
die in tweevoud zal opgemaakt worden. 
Wat ook de gekozen betaalwijze is de stortingen moeten uitgevoerd worden op voorhand
(voor de eerste van de maand die aanbreekt) Let wel: wij sturen geen rappelbrieven. Een
reserveringsrecht ten bedrage van € 450 is verschuldigd bij inschrijving. Die is aftrekbaar van
de laatste storting. Nochtans kan die nooit het voorwerp uitmaken van terugbetaling ingeval
van opgave of stopzetting.
Ingeval van niet-betaling van het pensiongeld kan de leerling niet meer genieten van het
verblijf in internaat. De uitsluitingsmaatregel zal ingaan bij het einde van de eerste maand van
niet-betaling.  

TERUGBETALINGEN (ziekte, stage)  

De eventuele terugbetalingen tengevolge van gewettigde afwezigheid worden alleen gedaan
voor zover de vastgelegde rechten integraal ontvangen werden.

Ziekte:

Afwezigheden van minder dan of gelijk aan 10 opeenvolgende werkdagen binnen dezelfde
maand maken nooit voorwerp uit van terugbetaling.
Afwezigheden van meer dan 10 opeenvolgende werkdagen gewettigd met medisch attest
worden terugbetaald tegen de dagprijs vermenigvuldigd met het aantal werkdagen van
afwezigheid verminderd met 10.
Indien de afwezigheid gespreid is over meerdere maanden zonder onderbreking zal de
vermindering met 10 dagen slechts een keer van toepassing zijn.



Stages: 

Voor zover de duur van de afwezigheid 10 opeenvolgende werkdagen bedraagt, maken de
stages die extra muros doorgaan en die opgenomen zijn in het uurrooster evenals de
contactopnames met de school waar deze stages plaatsvinden, voorwerp uit van terugbetaling.

TERUGKEER IN DE FAMILIE

Terugkeren naar huis is verplicht elke week en bij verlofdagen na het laatste lesuur. Toezicht
wordt verzekerd tot 17u. Daarna is het internaat niet meer verantwoordelijk voor de leerlingen.
De leerling kan het internaat opnieuw binnen op de vooravond van het hernemen van de lessen
tussen 19u en 22u ofwel op de dag van het hernemen van de lessen.
Van zodra hij gearriveerd is, maakt de interne zijn aanwezigheid bekend aan de
verantwoordelijken.

AFWEZIGHEDEN VAN HET INTERNAAT

Elke student die niet in staat is na het weekend of verlofperiode het internaat te vervoegen,
meldt zijn afwezigheid aan de directie.
De minderjarige of meerderjarige student die in het Middelbaar Onderwijs zit en die weg wil

gaan in de loop van de week moet vooraf een schriftelijke toelating voorleggen die gedateerd
en ondertekend is door de persoon die ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.
De meerderjarige student die weg moet in de loop van de week is ertoe gehouden een

document ter ontlasting voor te leggen dat hij voor 16u overhandigt - eigenhandig aan het hoofd
van de instelling of zijn afgevaardigde.
Niet naleven van deze richtlijnen resulteert in een sanctie die kan leiden tot uitsluiting van de

interne indien hij zich er niet aan houdt.

VERLOVEN

Tijdens de week kunnen meerderjarige studenten middels bepaalde formaliteiten toegestaan
worden vrij het internaat te verlaten.
Tenzij afwijking toegestaan door de directie moeten zij het internaat ten laatste om 22u opnieuw
vervoegen.

Tijdens hun vertrek dragen de meerderjarige studenten volledige verantwoordelijkheid voor hun
doen en laten. Zij keren terug in een kader van privé-sfeer en zijn dus niet gedekt door de
schoolverzekering (RC)
Na schriftelijke toestemming getekend door de wettelijke verantwoordelijke en behoudens
tegengesteld bericht gemotiveerd door de directie kunnen minderjarige studenten toegelaten
worden het internaat te verlaten voor een buitenactiviteit.
BUITENGAAN IS EN BLIJFT EEN GUNST EN GEEN VERWORVEN RECHT.
Zij kan ten allen tijde opgeheven worden voor ieder student waarvan het gedrag of prestaties
te wensen laten. Tijdens de afwezigheden en de vertrekken neemt de directie geen enkele
verantwoordelijkheid tegenover deze studenten.
Zij keren terug in het kader van de privé-sfeer en zijn dus niet gedekt door de
schoolverzekering.



MEDISCHE INLICHTINGEN

Elke chronische aandoening moet ons gemeld worden.
In geval van ziekte zal de student de opvoeder van dienst verwittigen die op zijn beurt de dokter zal ontbieden
die verbonden is aan het internaat. Na medisch advies kan de student eventueel in bed blijven. Nochtans moet
elk student die een besmettelijke ziekte opgelopen heeft of voor meerdere dagen in bed moet blijven opnieuw
naar huis.
Alle onkosten (arts, apotheker, ziekenhuis) die voortkomen uit een ziekte vallen ten koste van de
student.

Belgische studenten moeten altijd in het bezit zijn van hun SIS-kaart.  

Buitenlandse studenten moeten een document E111 voorleggen dat zij bij hun ziekenfonds kunnen
verkrijgen.

ONGEVALLEN

Elk ongeval moet gemeld worden op het moment van de feiten ofwel aan de schoolverantwoordelijke (voor
ongevallen op en van en naar school) of aan de internaatsverantwoordelijke (voor ongevallen op het internaat) 
Een ongeval is een onverwachte en abnormale gebeurtenis die voorvalt in de loop van - en dientengevolge -
van het schoolleven, op het internaat of op weg naar school.
Schoolweg:normale reisweg die door de student gevolgd wordt om zich van zijn verblijfplaats naar de
schoolinstelling te begeven en omgekeerd.
Daaruit vloeit voort dat de student niet gedekt is door de schoolverzekering tijdens zijn vertrek.
Het autonoom internaat van Velm wordt verzekerd door SMAP - 24.Rue des Croisiers, B4000 LIEGE. 
De maatschappij betaalt medische onkosten terug tengevolge van een ongeval na tussenkomst van de
mutualiteit van de student. Deze bijleg is beperkt.  


