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Huishoudelijk reglement
WAT IS EEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT?
Het is een algemeen document dat eenzijdig uitgaat van de organisator;
het bevat de algemene bepalingen over de werking en de leefregels van de kinderopvanglocatie;
en is voor elk gezin op dezelfde manier van toepassing.
WELKE EXTRA INFORMATIE MOET ER TOEGEVOEGD WORDEN SINDS HET NIEUWE DECREET?
• gegevens organisator kinderopvanglocatie (o.a. rechtsvorm en ondernemingsnummer)
• gegevens Kind en Gezin
• beleid over aangeboden kinderopvang + kenmerken
• inschrijving + opname (voorrangsregels)
• brengen en afhalen kind
• gebruik medicatie
• veiligheid en begeleiding bij eventuele verplaatsingen
• afwezigheid van een kind
• recht op wennen
• klacht: eerst bij organisator
• respect voor privacy
• verwijzing naar inlichtingenfiche, aanwezigheidsregister, kwaliteitshandboek,…
• modaliteiten bij wijziging huishoudelijk reglement

BELANGRIJKE WEETJES
• Maak een afzonderlijk huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst, dit zijn twee
verschillende documenten
• Het huishoudelijk reglement moet getekend worden voor ontvangst en kennisneming, niet
voor akkoord.
• Je moet ouders minstens 2 maanden op voorhand wijzigingen schriftelijk meedelen en laten
tekenen voor ontvangst. Het gezin heeft 2 maanden (nadat ze op de hoogte zijn gebracht) de
tijd om de schriftelijke overeenkomst op te zeggen zonder enige schade- of opzegvergoeding.
• Info over opzeg en wijzigingen in opvangplan horen in de schriftelijke overeenkomst te staan
(ouders moeten dit tekenen voor akkoord, terwijl een huishoudelijk reglement alleen ter
kennisgeving is).
• Werk je met IKG, neem dan duidelijk in je HHR op hoe je ‘bestellen is betalen’ organiseert.

EXTRA INFO
• Model voor huishoudelijk reglement:
http://www.kindengezin.be/img/huishoudelijkreglement-model.docx
• Algemene brochure rond het huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst:
http://www.kindengezin.be/img/huishoudelijk-reglement-en-schriftelijke-overeenkomst.pdf
• Als je met IKG werkt, kan je veel informatie met betrekking tot het IKG-systeem (het
prijsbeleid, gerechtvaardigde afwezigheidsdagen, bestellen is betalen,…) terugvinden in de
brochure inkomenstarief voor de opvang:
http://www.kindengezin.be/contact-en-help/vragen-over-mijn-kind-engezin/inkomenstarief/
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