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1.  

 

Memo 

Reglement campus   

 

 

 

   

Datum : 9 juni 2021 

Opsteller : Campus coördinator SOMA College  

   

    

 

1 Uitgangspunt  

Op het SOMA College en op de campus werken, leren en verblijven studenten en medewerkers 

samen. Om een zo prettig mogelijk leef- en leerklimaat mogelijk te maken is het belangrijk dat er 

afspraken zijn. Dit kunnen we alleen samen doen. Het uitgangspunt is dat we met respect met 

elkaar, met bezittingen van anderen en met de gebouwen omgaan. Dit spreekt vanzelf!  

 

Het campus reglement is op alle gebruikers van de campus van toepassing ongeacht leeftijd 

en/of wie er voor je verblijf betaald.  

  

2 Gebruik van het woongebouw en de omgeving van het woongebouw  

■ Je bent samen met je kamergenoten en unitgenoten verantwoordelijk voor het netjes en 

schoonhouden van de door aan jou/jullie toegewezen ruimtes. Dat betekent dat je wekelijks de 

ruimtes opruimt en schoonmaakt voor het weekend. 

■ Voor het aanrichten van schade of het zoekmaken van voorwerpen van/op de campus word je 

persoonlijk aansprakelijk gesteld.  

■ Kamers, kasten, koelkasten en kluisjes mogen door de groepsbegeleiding en de facilitaire 

dienst geopend worden ter controle van de naleving van het reglement – m.b.t. het in bezit heb-

ben van alcohol, drugs en/of wapens. Dit mogen wij doen in jouw afwezigheid en voeren we altijd 

uit met 2 personen. 

■ Parkeren van je auto doe je op P3 of P7 en anders op aanwijzen van de B&I portiers. 

  

3 Afspraken over aanwezig zijn  

■ Om 21.45 uur sluit de toegangspoort van het park. Je kunt het park dan niet meer op.  

■ Om 22.00 uur moet je op je slaapkamer aanwezig zijn zodat de groepsbegeleiding de laatste 

aanwezigheidscheck uit kan voeren.  

■ Als je ’s nachts niet aanwezig kunt zijn, moet je dit van tevoren bij de groepsbegeleiding mel-

den. De groepsbegeleiding neemt contact op met je ouders of verzorgers, als je afwezigheid niet 

tijdig doorgeven is. Dit zal plaatsvinden na de standaard aanwezigheidscheck.   

■ Mocht je onverhoopt ziek worden en je verblijft op de campus dan dien je ons hiervan op de 

hoogte te brengen. Wij zijn verantwoordelijk voor je en kunnen je eventueel hulp bieden.  
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4 Veiligheid  

■ In de kamers en de gangen hangen rookmelders en de slaap en leefruimtes zijn voorzien van 

brandwerende deuren met speciale ventilatieroosters; deuren mogen niet vastgezet worden. 

■ Open vuur in een bosrijk gebied is gevaarlijk. Daarom zijn barbecues en andere vormen van 

open vuur niet toegestaan.  

■ Je moet ten alle tijde de aanwijzingen van de groepsbegeleiding, de BHV’s (bedrijfshulpverle-

ners) en de beveiliging opvolgen.  

■ Omwille van jouw veiligheid en die van de andere studenten en medewerkers hangen er came-

ra’s rondom de woongebouwen en elders op het park. Het kan nodig zijn dat beeldmateriaal te-

rug wordt gekeken door de groepsbegeleiding.  

5 Verboden  

■ Het gebruik of het in bezit hebben van alcohol, drugs en wapens is niet toegestaan.  

De campus hanteert hiervoor de richtlijnen zoals vastgelegd in het Wetboek wapens en muni-

tie, artikel 2.   

■ Openbaar dronkenschap. Wanneer gedrag van studenten als storend wordt ervaren, heeft de 

groepsbegeleiding het recht om hier een sanctie voor op te leggen.   

■ Pesten, fysiek geweld, discriminatie zijn onacceptabel en zal worden gesanctioneerd passend 

bij de situatie.  

■ Het SOMA College is een rookvrije school.  

Roken is enkel nog toegestaan op de daarvoor ingerichte rookplaatsen.  

■ Het is zonder toestemming van de groepsbegeleiding niet toegestaan voor derden om zich in 

de woongebouwen te bevinden.  

 

6 Contact met ouders of verzorgers/ studieloopbaanbegeleiders en opleidingsmanagers  

■ Als je je niet aan de afspraken uit dit reglement houdt, wordt er contact gezocht met je ouders 

of verzorgers.  

■ Er kunnen zich situaties voordoen waarbij de groepsbegeleiding het nodig acht je studieloop-

baanbegeleider en/of opleidingsmanager hiervan op de hoogte te brengen. In dergelijke situaties 

is er dan sprake van individueel opvallend gedrag en/of in groepsverband wat als storend/onveilig 

/ongepast kan worden aangemerkt.  

  

7 Sanctiebeleid  

■ Als je je niet houdt aan deze afspraken, zijn we genoodzaakt om het sanctiebeleid toe te pas-

sen.  

■ Als je van de campus geschorst wordt, vindt geen terugbetaling van de huur van de kamer 

plaats.  

■ Het sanctiebeleid bestaat uit een 4tal treden:  

- 1ste overtreding: melding Magister van een eerst waarschuwing en een telefoontje naar 

ouders/verzorgers   

- 2de overtreding: melding in Magister van een 2de waarschuwing en een telefoontje naar 

ouders/verzorgers 

- 3de overtreding: melding in Magister van een 3de waarschuwing, een sanctiegesprek 

met groepsbegeleiding met een schorsing (duur afhankelijk van de situatie maar mini-
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maal een week) van de campus (geen vrijstelling van onderwijs SOMA College!), te-

vens een brief naar ouders/verzorgers  

- 4de overtreding: melding in Magister van een laatste waarschuwing, een schorsingsge-

sprek met ouders/verzorgers, groepsbegeleiding en coördinator campus  met de optie 

van een leerjaar schorsing van de campus (geen vrijstelling van onderwijs SOMA Col-

lege!) 

Opgemerkt dat deze treden je gehele schooltijd mee tellen en de optie vanuit groepsbegeleiding 

om je een taak uit te laten voeren passend bij het incident bij elk voorval.  

 

 


