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CENTRUMREGLEMENT

MODULE 7

Wat als je de leefregels niet naleeft?
Een goede samenwerking tussen de cursist en het personeel van het CVO is een noodzakelijke voorwaarde
voor een vlot functioneren. Als deze samenwerking niet volgens de afspraken verloopt, kan het centrum
passende maatregelen nemen. Als het ordentelijk verstrekken van het onderwijs gehinderd wordt, zal het
centrum de cursist ertoe aanzetten zijn gedrag te verbeteren en aan te passen.

1. Overzicht van de mogelijke begeleidende en ordemaatregelen


een waarschuwing (mondeling),



een vermaning (schriftelijk per brief),



een begeleidingsovereenkomst:

Hierin leggen we samen met jou, en met je ouders als je minderjarig

bent, een aantal gedragsregels vast waarop je je meer zal focussen. Je krijgt de kans om zelf afspraken
voor te stellen waar je mee verantwoordelijk voor bent. Eenmaal de begeleidingsovereenkomst is
afgesloten, zullen we de afspraken samen met jou opvolgen. Op die manier willen je helpen je gedrag
zo aan te passen dat het contact en de samenwerking met personeelsleden en mede-cursisten opnieuw
beter zal verlopen.


een tijdelijke verwijdering uit het leslokaal tot het einde van de lessen.



…

Tegen een begeleidende of een ordemaatregel kan geen beroep aangetekend worden.

2. De tuchtmaatregelen
De directeur van het CVO kan beslissen om je een tuchtmaatregel op te leggen wanneer je de leefregels van
het centrum in die mate schendt dat je gedrag een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede
werking van het centrum of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medecursisten,
personeelsleden of anderen. Dat zal bv. het geval zijn:
•

als je ook na begeleidende en ordemaatregelen de afspraken op school niet nakomt;

•

als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt;

•

als je het project van ons centrum in gevaar brengt.

Er bestaan twee mogelijke tuchtmaatregelen:
een tijdelijke uitsluiting uit de lessen voor een maximale duur van 3 lessen.
Afwezigheden wegens tijdelijke uitsluiting als tuchtmaatregel worden van rechtswege als gewettigd
beschouwd.

een definitieve uitsluiting uit het CVO: de directeur spreekt deze maatregel uit na voorafgaand advies van de
betrokken leerkrachten. Een definitieve uitsluiting gaat in tijdens het schooljaar en uiterlijk op 31 augustus.
Een cursist die uit het centrum verwijderd werd, kan het volgende schooljaar én het daaropvolgende
schooljaar geweigerd worden in het CVO.
Bij het nemen van een tuchtmaatregel worden in ieder geval de volgende regels gerespecteerd:









De tuchtmaatregel moet agogisch verantwoord zijn en in overeenstemming met de ernst van de feiten.
Als je minderjarig bent, worden ook je ouders betrokken.
Je wordt, eventueel bijgestaan door een raadsman, vooraf uitgenodigd voor een gesprek over de problemen.
Je hebt recht tot inzage in het tuchtdossier. Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve
wanneer je ons hiervoor schriftelijke toestemming geeft. Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan
een ander CVO.
De beslissing wordt gemotiveerd.
Je wordt vóór het ingaan van de tuchtmaatregel schriftelijk op de hoogte gebracht van de genomen
beslissing en van de ingangsdatum ervan.
Er wordt nooit overgegaan tot collectieve uitsluitingen..

De tuchtprocedure kan gekoppeld worden aan een preventieve schorsing.
Een preventieve schorsing houdt in dat de cursist in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel niet in de
lessen of in het CVO wordt toegelaten. Dit kan enkel bij de start van een tuchtprocedure en in heel
uitzonderlijke situaties gebeuren:
• bij zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot de definitieve uitsluiting;
•

wanneer de aanwezigheid van de cursist in het CVO een gevaar of ernstige belemmering vormt voor
zichzelf, voor medecursisten of voor personeelsleden van het CVO.

Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan overgaan tot een preventieve schorsing. Hij deelt die beslissing
schriftelijk en kort gemotiveerd mee. Hij bevestigt dit in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt
opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe voor de duur van de
tuchtprocedure.

3. Beroepsprocedure in geval van definitieve uitsluiting
Alleen tegen een definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel kan je (of je ouders als je nog geen 18 jaar bent)
beroep aantekenen. Ook tijdens de beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht.
De beroepsprocedure gaat als volgt:
 Het beroep moet worden ingediend met een aangetekende brief bij het centrumbestuur:
Dhr. Philippe Lecluyse, Voorzitter
Vrije Technische Instituten van Brugge
Boeveriestraat 73, 8000 Brugge


De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de beslissing van je
definitieve uitsluiting werd ontvangen. Er is dus een termijn van vijf dagen (zaterdagen, zondagen en
wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). De aangetekende brief met het bericht van
de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel
geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.
Wanneer het centrum open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur ook daar persoonlijk afgeven.
Je krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum het beroep is ingediend. Wij
geven het beroep daarna door aan de voorzitter van het centrumbestuur.

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen
behandelen.
Het beroep bij het centrumbestuur moet ofwel per aangetekende brief worden verstuurd, ofwel op het
centrum afgegeven worden (met bewijs van ontvangst).
Let op: als het beroep niet aan deze voorwaarde voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen
behandelen.
We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je de definitieve uitsluiting
betwist.


Wanneer het centrumbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In die
beroepscommissie zitten zowel mensen die aan het centrum verbonden zijn als mensen die dat niet
zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die je klacht grondig zal onderzoeken. De persoon
die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de beroepscommissie,
maar zal wel gehoord worden. De beroepscommissie zal ook altijd jou en, in geval je minderjarig
bent, ook je ouders voor dat gesprek uitnodigen. Je kunt je daarbij laten bijstaan door een
vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie
zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte,
overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.
Vóór de zitting kan je het tuchtdossier opnieuw inkijken.



Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet
meegerekend) nadat het centrumbestuur het beroep heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek
te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. De termijn van tien dagen wordt opgeschort tijdens
schoolvakanties. Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De
zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden.

De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt en er zijn
evenveel stemmen voor als tegen, dan geeft de stem van voorzitter de doorslag.
De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen, ofwel vernietigen. De voorzitter
van de beroepscommissie zal je de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke termijn met een
aangetekende brief meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

