
SKOLE6

“Na verloop van tijd ga je jouw 
vrienden echt zien als familie. 
Spelletjes spelen, babbelen ... Je bent 
nooit alleen.”
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Waarom hebben jullie gekozen voor het internaat? 

Drees Parmentier (VLTI): “Het internaat is vooral 
heel erg praktisch. Ik moet anders veel te vroeg 
opstaan om op school te raken en zou ook laat 
thuiskomen. Je boekt een enorme tijdswinst als je 
die verplaatsingen niet moet maken.”

Manon Dochy (College): “Ik woon thuis op een 
boerderij. M’n ouders zijn altijd heel druk in de 
weer. Hier vind ik structuur, lekker en gevarieerd 
eten en zijn er ook de leuke activiteiten natuurlijk.”

Thibault Geldhof (Middenschool): “Vergeet ook 
niet dat je hier heel veel tijd kan doorbrengen met 
je vrienden!”

Niki Vanheule (College): “Na verloop van tijd ga 
je jouw vrienden echt zien als familie. Spelletjes 
spelen, babbelen ... Je bent nooit alleen. Mijn 
mama en zus zaten hier ook. Ik hoorde thuis allerlei 
spannende verhalen over hun internaatsleven en 
dacht: Dat wil ik ook!”

Laura Driessens (Middenschool):  “Ik zit hier voor 
een stuk ook omdat mijn papa het mij voordeed. 
Hij zei me dat het een leuke ervaring in je leven is. 
En ik moet hem gelijk geven (lacht).”

Bieke Verhaegen (SiVi): “Je papa heeft zeker gelijk! 
Bovendien leer je op internaat je plan trekken. 
Internen zijn sneller volwassen. Je leert plannen, 
je moet je valies maken voor een volledige week 
… Normaal kijk je ‘s morgens eens door het raam 
om te zien welke kleren je die dag zal aantrekken. 
Op internaat moet je op alles voorzien zijn. Als je 
enkel een short meehebt als het sneeuwt dan kan 
je enkel de schuld op jezelf steken (lacht).”

Laura: “Dat herken ik! Ik ben nog een pak jonger, 
maar ik maak ook mijn valies alleen. Als je dan 
iets vergeet, maak je die fout geen tweede keer 
(lacht).”

Pepijn Werbrouck (VLTI): “Bij mij helpt het vooral bij 
het studeren. Ik weet dat ik thuis niet onmiddellijk 
een boek in handen pak. Hier is er de verplichting 

om dat te doen.”

Smeed je op het internaat een vriendschapsband 
voor het leven? 

Bieke: “De band is in elk geval erg intens. Meestal 
zijn je beste internaatsvrienden ook nog eens 
klasgenoten. Dan zit je echt wel heel veel op 
mekaars lip en weet je alles van mekaar.”

Niki: “Als je samen eet, studeert, les volgt en bij 
manier van spreken ook nog eens samen slaapt 
en naar het toilet gaat dan zijn er inderdaad geen 
geheimen meer (lacht).”

Bieke: “Het kan eens botsen ook. Maar dan moet 
je het uitspreken. Als het klikt, blijft de band wel 
hangen en smeed je vriendschappen die voor 

altijd zijn.” 

Christ Parmentier 
(internaatbeheerder): 
“We hebben het ooit 
meegemaakt dat er een 
koppeltje ontstond in 

het eerste jaar. Ze zijn als koppel het zesde jaar 
uitgekomen, ondertussen gehuwd en ze hebben 
kinderen. Dat is natuurlijk een extreem voorbeeld, 
maar het bestaat. We hebben trouwens heel 
wat Facebookpagina’s waar internen na hun 
schoolcarrière contact houden met elkaar en met 
ons. Die pagina’s leven toch wel.”

Drees: “Soms klikt het ook gewoon niet met 
iemand. Dat hoort er weliswaar gewoon bij. Het 
is normaal dat je niet met iedereen zo intens 
overweg kunt. Zo heb ik eens ruzie gehad met 
iemand wat toch geduurd heeft tot die jongen 
vertrokken is.”

Bieke: “Soms ben je inderdaad boos op elkaar 
omwille van iets waarvan je zelfs niet meer weet 
hoe het begonnen is. Dat heeft dan gewoon te 
maken met het feit dat je mekaar gewoon beu 
bent. Persoonlijkheden veranderen ook in de loop 
der jaren. Wij zijn niet meer diezelfde persoon als 
toen we hier binnenkwamen in het eerste jaar.”

PANELGESPREK INTERNAAT

Wie zelf ooit op internaat ging, weet het: het internaatsleven is iets speciaals. Je leert er je plan trekken, 
smeedt banden voor het leven en maakt er verhalen mee die jaren later nog af en toe naar boven komen. 
Is dat vandaag ook nog steeds zo? En welke impact had de lockdown daarop? Wij brachten enkele internen 
rond de tafel voor een openhartig gesprek over studeren, leuke activiteiten en ... samen naar het toilet 
gaan.

“Op internaat leer 
je je plan trekken. 
Internen zijn 
sneller volwassen.”
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Heb je diezelfde band ook met de opvoeders? 

Bieke: “Na een tijdje kan je hen zien als een soort 
van nonkel of tante (lacht). Soms zeg je meer tegen 
hen dan tegen je vrienden. Ze kennen je door en 
door. Mijn band met sommige opvoerders is beter 
dan met sommige internen.”

Laura: “Ik heb me ooit al eens versproken en mama 
gezegd tegen de opvoedster (lacht).”

Christ: “Zijn wij eigenlijk een streng internaat?”

Pepijn: “Jullie zijn streng wanneer het streng moet 
en laten los waar het kan.”

Manon: “De opvoeders 
hebben wel alles in de 
gaten hoor (lacht). Maar 
ze staan altijd klaar met 
raad. Al mogen ze ons 
soms toch eens wat 
meer loslaten (lacht).”

Thibault: “In de 
beginjaren zijn ze 
natuurlijk wel nog wat 
strenger wat ook logisch 
is. Maar ze zijn er wel 
voor je als je ze nodig hebt. Je mag er alles tegen 
zeggen als je dat op een respectvolle manier doet.”

Laura: “Ik zat ooit op een internaat waar er 
gewoon geen regels waren en dan vind ik het hier 
toch aangenamer. Daar zat iedereen bijvoorbeeld 
constant op de gsm. Dat is niet de manier om met 
je vrienden te leren omgaan.”

Bieke: “Toen mijn ouders indertijd een internaat 
zochten voor mijn broer hebben ze alle internaten 
uit de regio bezocht. Ze kozen toen voor Torhout 
omdat er hier veel studieuren voorzien worden, 
maar ook omdat discipline hier belangrijk is. Ik 
vind dat achteraf gezien een goeie keuze.” 

Het gevoel van op school te zitten blijft niet hangen 
als je na de lesdag het internaat binnenkomt? 

Manon: “Neen, helemaal niet. Als je de 
woensdagmiddag uit de klas komt, heb je echt 
wel het gevoel dat je er even uit bent en dat je tot 
rust kan komen.”

In welke mate heeft de coronapandemie een 
invloed op het internaatsleven? 

Christ: “De impact is natuurlijk gigantisch.  

Er zijn heel wat leuke activiteiten die niet 
kunnen doorgaan. Denk maar aan de grote 
internatenhappening of onze jaarlijkse uitstap 
naar het Boudewijnpark in Brugge waarbij we 
de volledige ijsbaan voor ons alleen hebben. We 
zijn op dit moment gebonden aan activiteiten 
per graad of zelfs per jaar om de bubbels te 
respecteren.”

Thibault: “Onze opvoeders zoeken wel naar 
alternatieven. Woensdag gaan we bijvoorbeeld 
poffertjes maken. Dat is ook wel tof, maar uiteraard 
zijn de echt grote uitstappen er voorlopig niet bij.”

Christ: “Tijdens de eerste lockdown waren we zelfs 
helemaal dicht tot we onze deuren toch openden 
voor de leerlingen die het thuis moeilijk hadden.”

Drees: “Ik doe al sedert de eerste lockdown al mijn 
schoolwerk vanop het internaat. Wij zijn thuis met 
vijf kinderen en er zijn onvoldoende computers 
om tegelijkertijd les te volgen. Er was toen niet 
veel volk op het internet. We waren op ons gemak 
(lacht).”

Christ: “Dat was inderdaad het internaatsleven in 
z’n pure vorm. Het schoolrestaurant De Brug was 
in die periode niet open dus we gebruikten de 
keukentjes van de Middenschool en de opvoeders 
traden op als kok. Best gezellig eigenlijk, maar we 
hopen het toch niet meer te moeten meemaken.” 

Pepijn: “Ik zat tijdens de eerste lockdown thuis 
en dan kon je zien aan mijn punten. Nu zit ik 

op internaat wat 
niet alleen beter is 
voor m’n resultaten, 
maar ook voor m’n 
gemoedstoestand. Je 
hebt hier toch meer 
sociale contacten dan 
dat je thuis zou hebben.”

Manon: “De vaste 
structuur was helemaal weg. Het was toen 
moeilijk om de moed te vinden om te studeren. 
Mijn mama moest me vragen of ik de taak al had 
ingediend (lacht). Nu is het wel gemakkelijk dat ik 
vanuit het OLC kan werken.”

Nicky: “Tijdens de eerste lockdown merkte ik dat 
ik het internaat begon te missen. Daarom blijf 
ik hier nu wel een hele week ook al heb je de 
mogelijkheid om halverwege de week terug naar 
huis te gaan. Ik volg de online lessen in het OLC 
met m’n eigen laptop.”

“Tijdens de 
lockdown was de 

vaste structuur 
helemaal weg. 

Het was toen 
moeilijk om de 

moed te vinden 
om te studeren. 

Op internaat is die 
structuur er wel.” 

“Het internaat kan 
gebruik maken van 
sportinfrastructuur 
die anders niet 
zo makkelijk 
toegankelijk zou 
zijn.”
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Stel dat iemand twijfelt om op internaat te gaan. 
Hoe overtuig je die dan om toch de stap te zetten? 

Pepijn: “Dan geven de activiteiten toch wel de 
doorslag. Je doet hier dingen waar je normaal 
niet  aan zou denken. Dat kan gaan van het 
rustgevende pottenbakken tot het opwindende 
archery tag (een spel waarbij je met pijl en boog 
schiet op elkaar, nvdr).”  

Bieke: “Er zijn inderdaad een heel pak leuke 
activiteiten om op te sommen. Ik denk aan 
‘De Slimste Intern’, de ‘Homo Internicus’, de 
kookactiviteiten of de erg populaire casinoavond.”

Drees: “Bovendien 
kan het internaat 
gebruik maken van 
sportinfrastructuur die 
anders niet zo makkelijk 
toegankelijk zou zijn.”

Thibault: “Verder is 
de studiebegeleiding 
absoluut top. Zo kan je 

een beroep doen op een begeleider die jou uitlegt 
hoe je kan studeren en hoe je moet plannen en 
samenvattingen maakt.” 

Manon: “Het eten is toch ook wel een aanrader. 
Je hebt altijd keuze tussen verschillende soorten 
maaltijden en de dessertjes mogen er absoluut 
zijn (lacht).” 

Bedankt voor dit leuke gesprek! Hopelijk kunnen 
jullie snel weer ten volle genieten van een vrank en 
vrij internaatsleven zonder coronamaatregelen. 

PANELGESPREK INTERNAAT

“Het eten in 
De Brug is een 
aanrader. Je hebt 
altijd keuze tussen 
verschillende 
soorten 
maaltijden.”

“Ik zat ooit op 
een internaat 
waar er gewoon 
geen regels 
waren en 
dan vind ik 
het hier toch 
aangenamer.”

Het is duidelijk: de opvoeders spelen een 
doorslaggevende rol in het internaatsleven. Wij 
legden enkele quotes voor aan Jan Taillieu, al jar-
en een vaste waarde in het opvoedersteam. 

“De opvoeders hebben alles in de gaten. Ze sta“De opvoeders hebben alles in de gaten. Ze stade gaten. Ze sta--
an altijd klaar met raad en daad. Al mogen ze onsan altijijd klaar met raad en daad. Al moget raad en daad. Al mogen ze onen ze onss
soms toch eens wat meer loslaten.”soms toch eens wat meer loslaten.”laten.”

Jan: “Regels zullen er altijd zijn. Anders is er cha-
os. We proberen die ook altijd goed uit te leggen. 
Wij zijn geen vastgeroeste vestiging. We nemen 
elke regel elk jaar opnieuw onder de loep. Daa-
rbij proberen we onze internen te laten groeien 
naar zelfstandigheid. Zo kan een intern uit de
derde graad een aantal keer per jaar ‘s avonds
het internaat verlaten tot 23 uur. De verplichte
ochtendstudie valt na verloop van tijd ook weg
en een intern krijgt zelf de verantwoordelijkheid
om op het ontbijt te verschijnen. Er blijft natu-
urlijk wel een vorm van controle. We hebben dus 
bijna alles in de gaten (lacht).”))

“Als je de woensdagmiddag uit de klas komt,“A“Als je de woensdagmiddag uit de klamiddag uit de klas koms koomtt,,
heb je echt het gevoel dat je tot rust kan komen.”heb je echt het gevoel dat je tot rust kan kt het gevoel dat je tot rust kaan koomeomen.”n.”

Jan: “Daar streven we inderdaad naar! In de 
eerste graad organiseren we nog heel veel zelf 
voor de speelse kinderen. Hoe ouder ze worden,
hoe meer ze er echter naar snakken om even op
adem te komen. Als opvoeder is het soms verve-
lend dat er dan weinig animo is voor georgan-
iseerde activiteiten, maar je moet je planning 
durven omgooien voor een idee dat uit de groep
komt.  Samen naar een film kijken kan voor ie-
mand van de derde graad een midweeks rust-
puntje zijn in de drukke schoolweek. We doen 
onze uiterste best om er ‘te zijn’ voor al onze in-
ternen.”


