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Vertaling 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN 
DE HUIZEN VOOR HET KIND 

 

1. Inleiding 
 
De Jeugddienst van de Stad Brussel is een overheidsdienst. Haar Huizen voor het Kind staan dus 
open voor iedereen en worden gekenmerkt door hun neutraliteit. Zij zijn met name belast met het 
organiseren, ontwikkelen en begeleiden van buitenschoolse, educatieve, recreatieve, culturele en 
sportieve activiteiten in de vorm van workshops, educatieve projecten of stages die aangename 
momenten van ontspanning, plezier en leren combineren om bij te dragen aan de ontwikkeling en 
emancipatie van kinderen. 
 
Deze opdracht moet worden uitgevoerd in het kader van de deontologie van een overheidsdienst en 
met respect voor de diversiteit van de burgers van de Stad Brussel. 
 
De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar, zonder onderscheid naar geslacht, 
afkomst, cultuur of nationaliteit.  
 

2. Pedagogische doelstellingen  
 

 Het bevorderen van de groei van de persoonlijkheid en de ontwikkeling van de 
geestelijke en lichamelijke gaven en bekwaamheden van elk individu door: 

- initiatieven van kinderen aan te moedigen; 
- hun persoonlijke capaciteiten te benadrukken en hen aan te moedigen deze te 

ontwikkelen; 
- hun vaardigheden, kwaliteiten en prestaties te waarderen; 
- het zelfvertrouwen te ontwikkelen; 
- hen te stimuleren om zichzelf te overtreffen, om veeleisend te zijn voor zichzelf. 

 Het kind voorbereiden om een verantwoordelijke burger te worden die in staat is bij te 
dragen tot de ontwikkeling van een democratische, solidaire, pluralistische samenleving die 
openstaat voor alle culturen, op basis van het beginsel dat heterogeniteit een verrijking is; 
door bewustmaking en opvoeding tot burgerschap door: 

- de ontwikkeling van de socialisatie en de autonomie van het kind;  
- hem/haar de instrumenten te geven om een situatie te analyseren, de uitdagingen te 

omschrijven en zo een standpunt in te nemen; 
- respect en solidariteit bij te brengen als waarden en regels die essentieel zijn voor het 

goed functioneren van een samenleving; 
- het kind in staat stellen actief deel te nemen aan de vormgeving van hun toekomst en 

de samenleving.  
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 Strijden tegen uitsluiting en streven naar gelijke kansen: bij de voorgestelde activiteiten 
wordt bijzondere aandacht besteed aan de sociaal, economisch en cultureel meest 
achtergestelde kinderen om elk van hen datgene te geven wat zij nodig hebben om hetzelfde 
niveau te bereiken als de meer bevoorrechte kinderen. 

 Preventiewerkzaamheden uitvoeren door middel van: 
- preventieve en educatieve voorlichtingsactiviteiten; 
- activiteiten op het gebied van verkeersveiligheid, milieubescherming, ... 
- bewustmakingscampagnes over netheid, gezondheid, gezond eten, ... 

 Het herstellen van sociale banden tussen verschillende delen van de bevolking via lokale 
partnerschappen. 

Daartoe organiseren de teams talrijke activiteiten, workshops, culturele en artistieke 
bewustmakingsprojecten (met name door het creëren van theatervoorstellingen, om de kinderen 
bewust te maken van diverse sociale vraagstukken), sportactiviteiten (ontdekking van nieuwe 
sporten) en aan de leeftijd van de kinderen aangepaste uitstappen. 

3. Toegankelijkheid 
 
De Huizen voor het Kind van de Stad Brussel zijn toegankelijk voor kinderen van 6 tot 12 jaar die op 
het grondgebied van de Stad Brussel wonen (postcodes: 1000-1020-1120 en 1130) of een school 
op hetzelfde gemeentelijke grondgebied bezoeken (een bewijs van inschrijving en aanwezigheid is 
vereist). 

 
De ouder/voogd van een kind met bijzondere behoeften of dat bijzondere medische verzorging nodig 
heeft (allergieën, diabetes, epilepsie, chronische ziekten, enz.) moet de coördinatie van de Huizen 
voor het Kind tijdig op de hoogte brengen, zodat, volgens het advies van de PSE (Bevordering 
Gezondheid op School) van de Stad Brussel, de nodige aanpassingen kunnen worden gedaan om 
een kwaliteitsvolle opvang te waarborgen (wat betreft infrastructuur, uitrusting en personeel). Deze 
dienst doet al het mogelijke om alle kinderen op te vangen en als de dienst het kind geen veilige 
omgeving kan bieden, zal steun voor een heroriëntatie worden aangeboden. 
Elke situatie wordt per geval bekeken. 
 

4. Inschrijvingen  
 
Om een Huis voor het Kind te bezoeken en deel te nemen aan de daar georganiseerde activiteiten, 
moet het kind zich daar eerst inschrijven. De inschrijving geldt voor één schooljaar en moet elk jaar 
worden verlengd.  
 
Ook voor deelname aan activiteiten tijdens schoolvakanties en eventuele externe activiteiten is een 
aparte inschrijving vereist. 
 
Inschrijvingen moeten uiterlijk de week voor de/het activiteit/stage/speelplein plaatsvinden. 
 
Om een optimale begeleiding te garanderen is het aantal plaatsen voor activiteiten waarvoor een 
verplaatsing nodig is, beperkt tot 12 kinderen per animator.  
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Om een kind jaarlijks of tijdens de schoolvakanties in te schrijven, moet de ouder/voogd van het kind 
zich naar het Huis voor het Kind van zijn keuze begeven met:  

 een identiteitsbewijs van het kind;  
 twee klevers van de mutualiteit van het kind; 
 een recente foto van het kind; 
 een fotokopie van de identiteitskaart van de ouder/voogd van het kind (met de bijgevoegde 

infopagina van de identiteitskaart). 
 
De ouder/voogd van het kind zal dus elk jaar een inschrijvingsfiche, een machtiging in verband met 
het beeldrecht, een medische fiche en een "machtiging tot vertrek" moeten invullen.  
 
Het kind moet in het bezit zijn van een MIVB-abonnement (gratis abonnement voor kinderen van 6-
12 jaar) om te kunnen deelnemen aan de externe activiteiten. 
 
Voor kinderen met een bepaald gezondheidsprobleem zijn andere attesten vereist. 
 
Toediening van medicijnen: als het kind medicijnen moet nemen, moet de ouder/voogd van het kind 
een voorschrift van de arts overleggen waarop de naam van de medicijnen, de dosering en de duur 
van de behandeling staan vermeld. Er mogen geen medicijnen worden gegeven zonder 
doktersvoorschrift. 
Het kind moet aan de activiteiten kunnen deelnemen. De verantwoordelijke van het Huis voor het 
Kind behoudt zich het recht voor passende maatregelen te nemen in geval van koorts, luizen of 
enige andere ziekte om een epidemie te voorkomen. Zo nodig kan hij de ouder/voogd van het kind 
vragen het kind op te halen of de medische dienst inschakelen. De terugkeer naar het Huis voor het 
Kind is afhankelijk van de instemming van het team. 
 
 

5. Tarief 
 

Er zijn geen inschrijvingskosten om een Huis voor het Kind te bezoeken, de activiteiten die in de 
lokalen van het Huis voor het Kind plaatsvinden, zijn gratis. 

Alleen in de volgende gevallen wordt een financiële bijdrage gevraagd: 
• voor buitenschoolse opvang: de betaalde uitstappen; 
• voor de activiteiten die worden aangeboden tijdens de schoolvakanties, speelpleinen en 

stages. 

De Jeugddienst zorgt er echter voor dat de financiële bijdrage geen belemmering vormt voor de 
deelname van het kind. Daartoe worden een sociaal tarief en een tarief voor grote gezinnen 
voorgesteld.  

De betalingsvoorwaarden en tarieven worden vastgesteld door het College van burgemeester en 
Schepenen. Deze zijn als bijlage 1 bij dit reglement gevoegd.  

In geval van annulering van de deelname van een kind om een andere reden dan ziekte, wordt 
slechts een terugbetaling toegekend indien de verantwoordelijke van het kind de animatoren 
minstens één week vóór de activiteit/periode op de hoogte brengt. 
 
In geval van ziekte doet de dienst de terugbetaling op voorwaarde dat een medisch attest wordt 
overgelegd. 
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De ouder/voogd van het kind verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat het kind aan de gehele activiteit 
of stage deelneemt. 
 

6. Omkadering 

De kinderen staan onder toezicht van gekwalificeerd personeel dat door de Stad Brussel is 
aangeworven, in overeenstemming met de normen van het decreet betreffende de vakantiecentra 
van 17 mei 1999 en de wijzigingen daarop en in overeenstemming met de artikelen 11, 12 en 13 
van het Algemeen reglement voor vakantieactiviteiten dat door het College van de Stad Brussel 
werd goedgekeurd op zijn zitting van 03/12/2009, door de Gemeenteraad op zijn zitting van 
14/12/2009 en door de Toezichthoudende Autoriteit op 29/01/2010. 

Alle animatoren zijn gecertificeerd of hebben een opleiding gevolgd in verband met de functie. 
Bovendien worden zij gedurende hun hele loopbaan voortdurend bijgeschoold. 

Alle personeelsleden en externe medewerkers moeten een blanco strafblad hebben. 

 
7. De verschillende activiteitenperiodes van de Huizen voor het Kind 

 
A. Buitenschoolse activiteiten buiten de schoolvakanties 

 
 Openingstijden:  

- dinsdag - donderdag - vrijdag: van 15.00 tot 19.00 uur 
- woensdag en zaterdag: van 13.00 tot 19.00 uur 

  
OPGELET: Kinderen die aan het eind van de workshop alleen naar huis mogen, staan niet 
meer onder de verantwoordelijkheid van de animatoren vanaf het moment dat zij de 
activiteiten van het Huis voor het Kind verlaten (bijvoorbeeld als zij voor het lokaal blijven 
spelen). 
 
Indien de ouder/voogd van het kind het kind niet is komen ophalen: 

- vanaf 19.00 uur probeert de animator telefonisch contact op te nemen met de 
ouder/voogd van het kind en informeert hij de coördinatie van het Huis voor het Kind 

- na 19.30 uur, zonder antwoord van de ouder/voogd van het kind, gaat de animator 
naar het dichtstbijzijnde politiebureau.  
 

B. Stages tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie 
 

 Openingstijden: van maandag tot vrijdag: van 10.30 tot 17.30 uur 
 De lunch is niet inbegrepen. De ouder/voogd van het kind moet voor een lunchpakket 

zorgen. 
 Snacks worden verzorgd door de dienst. 

 
C. Speelpleinen - Zomer 

Tijdens de zomer worden de Huizen voor het Kind van de Stad Brussel samengebracht in een 
gemeenschappelijk speelplein. Voor elk Huis voor het Kind wordt opvang georganiseerd. 
 

 Van maandag tot vrijdag: van 8.45 tot 17.00 uur 
 Opvang in het Huis voor het Kind van 8.45 tot 9.00 uur en van 16.30 tot 17.00 uur. 
 Het tarief omvat: 

- alle activiteiten (intra en extra muros); 
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- busreizen van de meest afgelegen opvangcentra naar het speelplein; 
- warme lunch, snack en drankjes. 

 
8. Verzekering:  

 
De Stad Brussel heeft een verzekering afgesloten die de burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijk 
letsel van de kinderen dekt tijdens de activiteiten van de Huizen voor het Kind of op weg naar deze 
activiteiten (binnen de grenzen van de door de Stad afgesloten waarborgen). 
De verzekering dekt niet de persoonlijke bezittingen van het kind (bril, gsm, ...), waarvoor de 
Jeugddienst van de Stad Brussel niet verantwoordelijk is.  
 
Het wordt aanbevolen dat de ouder/voogd van het find een familiale verzekering afsluit. 

 
Bij een ongeval met een kind: 

 Het gewonde kind wordt behandeld in het ziekenhuis of door een arts (bij een ernstig 
ongeval: een ambulance of de 112-spoeddienst wordt gebeld)  

 Een ongevallenaangifte wordt ingevuld met de verantwoordelijke van het Huis voor het Kind 
en vervolledigd door de arts  

 De animator van het Huis voor het Kind informeert de ouder/voogd van het kind en de 
coördinatie van het Huis voor het Kind. 

 De verantwoordelijke maakt de ongevalaangifte zo snel mogelijk over aan het secretariaat 
van de Jeugddienst, dat het ongeval met de verzekeringsmaatschappij zal opvolgen. 

 

9. Leefregels 
 
Respect voor iedereen is verplicht: beleefdheid, respect voor de animatoren en de kinderen, 
stiptheid, respect voor de lokalen en het materiaal, respect voor het goede verloop van de 
activiteiten zijn vereist. Het begrip respect houdt in: de fysieke of morele integriteit van anderen 
niet schaden, niet beledigen, niet slaan, enz. Zowel verbale als fysieke gewelddaden stellen de 
dader bloot aan sancties. 
 
In geval van niet-naleving van de instructies van de animator, en/of de veiligheidsvoorschriften, 
en/of het huishoudelijk reglement, zullen educatieve tuchtmaatregelen worden genomen. 
 
In geval van een ernstig probleem behoudt de Stad Brussel zich het recht voor een tijdelijke of 
permanente uitsluiting op te leggen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: bijlage 1 bij het reglement (tarieven) 
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