New BELSO vzw
Cursistenovereenkomst 2020 - 2021
Afspraken met betrekking tot uw deelname en aanwezigheid:
- De deelname aan deze opleiding is steeds op basis van vrijwilligheid en op eigen
verantwoordelijkheid.
- U tracht steeds aanwezig te zijn. Elke afwezigheid moet gemeld worden aan de Principal van
BELSO, hetzij lang voordien in het geval van een voorziene afwezigheid, hetzij 48 uur voor
het seminarie in het andere geval. In geval van overmacht kan de cursist eveneens afwezig
blijven.
- Indien de cursist in de loop van een cursus de les verlaat, verwittigt hij schriftelijk en
rechtstreeks de docent.

-

U bent op de hoogte dat om het certificaat en/of het diploma te kunnen behalen, het
noodzakelijk is dat u 80% aanwezig bent in de opleiding.

Afspraken met betrekking tot de studie:
Betreffende de cursusinhoud bent u op de geïnformeerd en akkoord met de opleidingstaken,
inherent verbonden aan de gevolgde opleiding zoals bijvoorbeeld (deze lijst is niet limitatief):
- het memoriseren van cursusinhoud
- het voorbereiden en uitvoeren van taken
- literatuurstudie. (De aankoop van literatuur valt buiten het cursusgeld)
- het actief deelnemen aan de opleidingsweekends
- Foto's en afbeeldingen genomen door studenten of docenten tijdens de cursussen kunnen door
de school worden gebruikt.
Echter, de leerlingen kunnen de opnames niet voor eigen publiciteit gebruiken.
- alle didactisch materiaal (cursussen, presentaties, video’s, etc.) door Belso ter beschikking
gesteld, blijven ten allen tijde eigendom van New Belso VZW. Ze mogen in geen enkel geval
verspreid of gedeeld worden.
Risicoaanvaarding:
- Ik verklaar dat ik op de hoogte ben van de risico’s en nawerkingen die kunnen optreden bij het
gebruik van manipulatieve technieken.
- Ik ga akkoord dat docenten en medestudenten manipulatieve technieken op mij toepassen”.
Afspraken met betrekking tot de evaluatie van de cursus
U bent op de hoogte dat het niveau van de leerling elk weekend geëvalueerd wordt.
U bent op de hoogte dat, voor het bekomen van het einddiploma aan volgende criteria dient
voldaan te worden:
- De cursist was 80% aanwezig gedurende de opleiding
- De cursist vereffende al de betalingen
- De cursist voldeed al de opdrachten
- De cursist slaagt in een theoretische en praktische evaluatie op het einde van de opleiding.
Deze evaluatie kan onder volgende vormen: mondeling, schriftelijk, meerkeuzevragen,
individueel of in groep.
- Om het einddiploma osteopathie te behalen dient een eindwerk ingediend en met succes
voorgesteld te worden.
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Inschrijvingsrechten
Om deel te kunnen nemen aan de cyclus moet de cursist het
inschrijvingsformulier en de cursistenovereenkomst volledig ingevuld en ondertekend terugsturen
naar het secretariaat.
De directie en het docententeam houden zich het recht toe op gelijk welk moment een cursist te
weigeren.
Elke cursist moet meerderjarig zijn.
Elke cursist moet in het bezit zijn van een medisch of paramedisch diploma om het diploma als
osteopaat te kunnen behalen.
Echter, elke geïnteresseerde mag de opleiding aanvatten na akkoord van de Raad van Bestuur.
In beide gevallen zijn de opleiding, studiebegeleiding, examens, het diploma en de
beroepsuitoefening identiek.
Inschrijvingskosten
U bent op de hoogte van de betalingswijze van de opleiding:
- Indien u gebruikt maakt van de kmo-portefeuille, geldt de wetgeving van de kmo-portefeuille.

U dient voor de start van de opleiding een inschrijvingsformulier/overeenkomst te
ondertekenen en te bezorgen aan het secretariaat.
o U heeft tot uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding om uw projectaanvraag
o in te dienen bij de kmo-portefeuille. De gegevens nodig voor deze aanvraag vindt
u op onze website.
o U maakt persoonlijk het saldo van uw kmo-project over vanuit uw portefeuille naar
de vzw NEW BELSO, en dit binnen de maand na de start van de opleiding.
Indien u geen gebruik maakt van de kmo-portefeuille, stort u ten laatste 5 werkdagen voor de
aanvang van de opleiding het saldo op rekening van de vzw NEW BELSO, Peter
Benoitstraat 4B,, 9100 Sint-Niklaas. IBAN BE05 0013 5092 6575. BIC GEBEBBEL.
o

-

Annulering van de opleiding door BELSO:
Indien de opleiding wegens een tekort aan inschrijvingen niet kan doorgaan zal het volledig
bedrag van het betaald inschrijvingsgeld teruggestort worden.
Annuleringsvoorwaarden
U bent op de hoogte van de annuleringsvoorwaarden na uw inschrijving:
- Annulering door BELSO:
Indien de opleiding niet doorgaat wegens een tekort aan inschrijvingen, zal het volledige bedrag
teruggestort worden.
- Annulering door cursist:
Annulering enkel schriftelijk ter attentie van de principal van BELSO, (Peter Benoitstraat 4B, 9100
Sint-Niklaas of info@belso.be)
Bij annulering gelden volgende voorwaarden:
-bij annulering tot een maand voor de activiteit: 0% van je collegegeld is verschuldigd
-bij annulering tot 10 dagen vooraf : 50 % van het collegegeld is verschuldigd
- bij annulering binnen de 10 dagen voor de start van de opleiding of bij niet-annulering :
100% van het collegegeld is verschuldigd.
Annulering van de opleiding door een cursist:
- Een cursist kan de opleiding volledig stopzetten wanneer hij dat wenst, zonder enige
bijkomende financiële verplichtingen voor beide partijen als gevolg.
- Er is geen verhaal tot recuperatie mogelijk voor sommen die overeenkomen met het aantal
niet bijgewoonde seminaries.
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In uitzonderlijke gevallen
(bij voorbeeld overmacht, zware ziekte of handicap, overlijden, lang verblijf
van de student in het buitenland) kan de raad van beheer van BELSO over
een mogelijke terugbetaling beslissen.
Betaald educatief verlof
De opleidingen georganiseerd door BELSO komen in aanmerking voor betaald educatief verlof.
Indien u als werknemer tewerk gesteld bent, informeert u bij uw personeelsdienst of uw functie in
aanmerking komt voor betaald educatief verlof.
U bent ervan op de hoogte dat u zelf het inschrijvingsbewijs en het attest van aanwezigheid
opvraagt bij het secretariaat van BELSO, dit op het einde van elk trimester.
GEDRAGSCODE New BELSO vzw
De school BELSO is gevestigd in een samenleving waarin diversiteit een realiteit is. Sociale
verschillen kunnen als een meerwaarde beschouwd worden.

Medewerkers en studenten van BELSO behandelen elkaar met respect. Men doet of zegt niets
wat iemand anders als een inbreuk op zijn waardigheid kan aanvoelen.
Elke vorm van grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, racisme, seksisme, discriminatie en
ongewenst seksueel gedrag, zowel door middel van woorden, beelden, als door handelingen of
gedragingen, wordt niet getolereerd. De regels voor online conversaties zijn niet anders dan voor
andere vormen van communicatie.
Wanneer een student, medewerker of docent getuige is of kennis heeft van grensoverschrijdend
gedrag kijkt hij niet weg, maar poogt dit gedrag te verhinderen. Hij komt in woord en daad op
voor slachtoffers van ongewenst gedrag, .
Wanneer men grensoverschrijdend gedrag niet kan verhinderen, dan heeft men de
verantwoordelijkheid dit gedrag te melden, ook als getuige.
Als directielid, docent of student is men bewust van de voorbeeldfunctie in woord en gebaar.
Elke overtreding is ernstig en wordt opgevolgd.
Seksisme, racisme, en agressie willen en kunnen we binnen BELSO niet tolereren. Wij voeren
een actief beleid om elke vorm van discriminatie op basis van kleur, ras, religie, herkomst,
geaardheid, klasse, leeftijd, seksualiteit, fysieke of mentale gezondheid te voorkomen.
Ons engagement
Elke melding van een ongewenst gedrag wordt zorgvuldig en vertrouwelijk onderzocht en
behandeld. Alle betrokken partijen worden hierbij, zonder vooroordeel, gehoord ivm de gemelde
feiten. We streven naar een correct afhandelen waarbij alle partijen zich kunnen vinden.
Tot slot, als communicatie of houding aanzetten tot haat, segregatie of geweld stellen ze de
daders bloot aan strafrechtelijke vervolging.
Heb je vragen of bezorgdheden?
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Contacteer gerust de
ombudsman en vertrouwenspersonen, ook je opleidingshoofd zal jou helpen.
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