Hoofdstuk 10 Maatregelen in geval van schending van de leefregels
Artikel 69 Ordemaatregelen
§1 Als een leerling de leefregels schendt, kunnen volgende ordemaatregelen worden genomen:
1. Een mondeling vermaning;
2. een schriftelijke vermaning via een door de betrokken personen te ondertekenen nota;
3. een extra taak – melding gebeurt aan de betrokken personen via een te ondertekenen
nota;
4. een verwijdering uit de les tot uiterlijk het einde van de les en onder toezicht van de
academie – melding gebeurt voor de minderjarige leerling aan de ouders via een te
ondertekenen nota;
5. een gesprek tussen de directeur en de leerling – melding gebeurt voor de minderjarige
leerling aan de ouders via een te ondertekenen nota;
6. voor de minderjarige leerling: de directeur neemt contact op met de ouders en bespreekt
het gedrag van de leerling, al dan niet samen met de leraar. Van dit contact wordt een
verslag gemaakt dat door de ouders wordt ondertekend voor kennisneming;
7. voor de meerderjarige leerling: de directeur bespreekt het gedrag van de leerling met de
leerling, al dan niet samen met de leraar. Van dit contact wordt een verslag gemaakt dat
door de meerderjarige leerling wordt ondertekend voor kennisneming.
Deze opsomming sluit niet uit dat andere maatregelen kunnen worden genomen die meer aan
het onbehoorlijk gedrag van de leerling zijn aangepast.
§2 Deze ordemaatregelen kunnen worden genomen door elk personeelslid van de academie die
toezicht op de leerling uitoefent.
§3 Tegen geen enkele ordemaatregel is er beroep mogelijk.
Artikel 70 Tuchtmaatregelen: tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen
§1 Tuchtmaatregelen kunnen worden genomen indien de leerling de leefregels van de academie
zodanig schendt dat:
- het ordentelijk verstrekken van onderwijs werkelijk in gevaar is of ernstig wordt belemmerd;
- de verwezenlijking van het artistiek pedagogisch project van de academie in het gedrang is;
- zijn handelingen een gevaar of ernstige belemmering vormen voor de fysieke of psychische
integriteit en veiligheid van één of meer leden van de academiepopulatie;
- zijn handelingen ernstige of wettelijk strafbare feiten uitmaken;
- zijn handelingen de naam van de academie of de waardigheid van het personeel aantasten;
- zijn handelingen de academie materiële schade toebrengen.
§2 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:
1° Een tijdelijke uitsluiting zoals bepaald in artikel 50 §1 van het decreet betreffende het
deeltijds kunstonderwijs.
2° Een definitieve uitsluiting zoals bepaald in artikel 50 §2 van het decreet betreffende het
deeltijds kunstonderwijs.
§3 Er is geen mogelijkheid tot collectieve uitsluiting: elk tuchtdossier wordt individueel behandeld.
§4 Tuchtmaatregelen kunnen slechts genomen worden nadat de tuchtprocedure werd gevolgd.
Artikel 71 Bewarende maatregel: preventieve schorsing
§1 In afwachting van een eventuele tijdelijke of definitieve uitsluiting, kan de directeur de leerling
preventief schorsen als bewarende maatregel.
§2 Bij preventieve schorsing wordt de leerling het recht ontnomen om in de loop van het
schooljaar de leeractiviteiten werkelijk en regelmatig te volgen en dit gedurende een periode van
maximaal veertien opeenvolgende dagen.
Het college van burgemeester en schepenen kan, na motivering aan de betrokken personen,
beslissen om deze periode eenmalig met maximaal veertien opeenvolgende dagen te verlengen
indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen de eerste periode kan worden
afgerond.
§3 De schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en wordt aan de betrokken personen
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mondeling én schriftelijk ter kennis gebracht.
§4 Tegen een preventieve schorsing is geen beroep mogelijk.
Artikel 72 Tuchtprocedure
§1 Tuchtmaatregelen worden genomen door de directeur.
§2 Alvorens tot een tuchtmaatregel over te gaan, volgt de directeur de volgende procedure:
1° De directeur wint voorafgaandelijk het advies in van de betrokken leerkrachten.
2° De directeur deelt de intentie om een tuchtmaatregel te nemen, schriftelijk of op elektronische
wijze mee aan de betrokken personen.
3° Aan de betrokken personen wordt schriftelijk of elektronisch meegedeeld dat zij na afspraak
inzage hebben in het tuchtdossier.
4° De betrokken personen worden opgeroepen om te worden gehoord over de vastgestelde feiten
en de voorgestelde maatregel. De directeur bepaalt wanneer dit gesprek plaatsvindt, dit kan ten
vroegste vijf werkdagen na verzending van de oproep. De betrokken personen mogen zich laten
bijstaan door een vertrouwenspersoon. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat door de
betrokken personen wordt ondertekend voor kennisneming.
5° Na dit gesprek neemt de directeur een gemotiveerde beslissing omtrent de tuchtmaatregel die
in overeenstemming is met de ernst van de feiten. De gemotiveerde beslissing wordt aangetekend
meegedeeld aan de betrokken personen binnen de vijf werkdagen na het gesprek vermeld in 4°.
In geval van definitieve uitsluiting vermeldt deze schriftelijke mededeling de mogelijkheid tot het
instellen van het beroep én de bepalingen uit het academiereglement die hier betrekking op
hebben. De beslissing wordt ter kennisgeving meegedeeld aan het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 73 Tuchtdossier
§1 Het tuchtdossier van een leerling wordt opgesteld en bijgehouden door de directeur.
§2 Het tuchtdossier omvat een opsomming van:
- de gedragingen van de leerling die aanleiding geven tot een tuchtmaatregel en de
bewijsvoering ter zake;
- de reeds genomen ordemaatregelen;
- het tuchtvoorstel;
- het advies van de betrokken leerkrachten.
Artikel 74 Beroepsprocedure tegen definitieve uitsluiting
§1 Het beroep tegen een definitieve uitsluiting kan tot uiterlijk 5 kalenderdagen volgend op de
schriftelijke mededeling van de sanctie worden ingediend door middel van een gedateerd en
ondertekend beroepsschrift dat aangetekend wordt ingediend bij het college van burgemeester en
schepenen. Het beroepsschrift vermeldt op straffe van nietigheid ten minste het voorwerp van het
beroep en de feitelijke omschrijving en motivering van de ingeroepen bezwaren. Er kunnen
overtuigingsstukken worden bijgevoegd.
§2 Het beroep wordt binnen de 10 werkdagen behandeld door het college van burgemeester en
schepenen dat beslist tot:
- gemotiveerde afwijzing van het beroep omwille van niet-ontvankelijkheid;
- of bevestiging van de definitieve uitsluiting;
- of vernietiging van de definitieve uitsluiting.
De beslissing wordt uiterlijk na 5 werkdagen aangetekend ter kennis gebracht aan de betrokken
personen. Bij overschrijding van deze termijn is de omstreden definitieve uitsluiting van
rechtswege nietig.
§3 De beroepsprocedure schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op.

21

