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BESTE OUDER(S)
Het feit dat u deze folder leest, betekent dat u overweegt om uw 
zoon of dochter in te schrijven in ons internaat ‘De Muze’. 
Als team internaat bieden we een warme, thuisondersteunende 
omgeving. Hierbij staat uw zoon of dochter steeds centraal. 

Als team hechten we belang aan het welzijn van onze jongeren. 
Jongeren die zich veilig voelen, kunnen optimale groei –en 
leerkansen ontwikkelen. Bij ons mogen jongeren fouten maken. 
We zien gedrag als een opportuniteit om de opvoedingsbehoeften 
van elke jongere te realiseren. Samen gaan we op zoek naar 
oplossingen en perspectieven wanneer het moeilijker loopt. 
We gaan steeds uit van de positieve eigenschappen en de 
krachten van onze jongeren. Onvoorwaardelijke acceptatie van 
de eigenheid en de persoonlijkheid van de jongere binnen zijn/
haar context maakt integraal deel uit van onze pedagogische 
grondhouding . 

Naast jullie zoon of dochter, 
zijn jullie als ouder onze 
belangrijkste bron van 
informatie en partner 
in de opvoeding. Jullie 
kennen jullie zoon of 
dochter als geen ander. 
Als opvoedingspartner 
treden we met jullie 
in dialoog om onze 
gezinsondersteunende 

rol ten volle te kunnen waarmaken. Enkel als de jongere, de 
opvoeders, de ouders en de school samenwerken kunnen we 
de juiste groeiruimte creëren voor uw zoon of dochter.

We vertrekken als team vanuit de idee dat je als opvoeder 
als vertrouwensfiguur functioneert voor de internen. Internen 
krijgen een individuele begeleider (IB) bij wie ze steeds 
terecht kunnen. Deze opvoeder zal doorheen het schooljaar op 
regelmatige basis met u in overleg gaan.

Ons pedagogisch kader is gebaseerd op :

 » het pedagogisch project van het GO! 
 » de missie en visie van ons internaat
 » Nieuwe Autoriteit van Haim Omer
 » systeem en contextgericht handelen
 » handelingsgericht werken
 » de pedagogische vaardigheden van Patterson
 » ontwikkelingstaken voor adolescenten (Spanjaard en 
Slot) 

Meer informatie hierover vindt u op onze website: 

www.kunsthumaniorabrussel.be/internaat 

Heeft u interesse of wenst u meer informatie? 

Dit kan telefonisch via de beheerder van het internaat David 
De Decker of de beleidsmedewerker Evelien Adam op 
02/474.06.03 

Het team van opvoeders: 0472 78 30 05

U kan ons ook via mail bereiken op: 

internaat.demuze@kunsthumaniorabrussel.be

Hoe inschrijven? 

Dit kan via de website: 

www.kunsthumaniorabrussel.be/inschrijven

Alvast van harte welkom! 
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BESTE TOEKOMSTIGE INTERNE

Het feit dat je deze folder leest, betekent dat je overweegt om op 
internaat te gaan, niet? 

Waarom zou je kiezen voor het internaat van Kunsthumaniora 
Brussel? Om zovele redenen!

Eerst en vooral, omdat je als interne steeds centraal staat in ons 
internaat. 

Ten tweede omdat we een warm 
team van opvoeders zijn, die 
er willen voor zorgen dat het 
internaat jouw tweede thuis is. We 
vinden het dan ook belangrijk dat 
we elkaar kunnen vertrouwen en 
samen plezier kunnen maken. 

Je krijgt op internaat een 
individuele begeleider (IB) uit het 
team van opvoeders, die voor 
jou een  vertrouwenspersoon wil 
zijn. Bij hem/haar kan je steeds 
terecht. We willen dat je gelukkig 
kan zijn op internaat.

Uiteraard moet er ook gestudeerd 
worden. Samen bekijken we 
welke leerstijl je hebt en wat jij nodig hebt om een goede 
studiemethode te ontwikkelen. Zo kan je je eigen leerproces in 
handen nemen. Je kan rekenen op hulp van de opvoeders tijdens 
de studiebegeleiding. 

We zijn een ingebouwd internaat, dit betekent dat ’s avonds alle 
lokalen van de school beschikbaar zijn voor jullie. Hierdoor kan 

je als interne terecht 
in de dansstudio’s, 
muzieklokalen, 
theaterzalen, … om 
voor je kunstvakken te 
oefenen of  te repeteren.

Op internaat krijg je een persoonlijke kamer met eigen sleutel. 
Deze kamer geldt als je persoonlijke leefruimte. Je bent vrij om 
deze in te richten zoals je zelf wil. 

Ons internaat is gelegen 
in een groene omgeving, 
vlakbij centrum Brussel. 
We organiseren regelmatig 
activiteiten binnen en buiten 
ons internaat. Als interne 
heb je hier ook inspraak in 
en kan je het aanbod mee 
bepalen. Dit doe je door 
je te engageren voor de 
bewonersraad. We komen 

minstens maandelijks samen om de dagelijkse werking van 
het internaat te bespreken. Als team vinden we het bijzonder 
belangrijk dat er vanuit de internen vertrokken wordt om het 
internaat vorm te geven. 

We willen je ouders zowel op formele als op informele wijze 
betrekken bij alle aspecten van het internaatgebeuren (studie, 
ontspanning, ontwikkeling van sociale vaardigheden, …). 
Ouders kunnen steeds een afspraak maken met de beheerder, 
beleidsmedewerker en de opvoeders.

Interesse? Ga naar www.kunsthumaniorabrussel.be/inschrijven

Alvast van harte welkom!
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