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Kleinschalige Voorziening 

Hendric van Veldekehof 29 

1064 JG Amsterdam 

Algemene nummer Spirit: 020-5400500 

www.spirit.nl 

 

 

Huisregels van de Kleinschalige Voorziening   

 

Je bent geplaatst in de Kleinschalige Voorziening (KV). Dat is gebeurd op advies van de Raad 

voor de Kinderbescherming of de (Jeugd-)Reclassering. In de KV verblijf je in de periode van 

je voorlopige hechtenis. Je hoeft voor die voorlopige hechtenis dus niet naar een Justitiële 

Jeugdinrichting. Het verblijf in de KV is mogelijk op grond van artikel 493, derde lid van het 

Wetboek van Strafvordering (Sv).  

 

In de KV wonen en werken mensen samen. Om dat goed te laten verlopen, zijn regels nodig 

waar iedereen zich aan moet houden. De belangrijkste regels staan in de ’Huisregels van de 

KV’. Ze zijn als bijlage bij het bevel voorlopige hechtenis gedaan. Ze liggen ook ter inzage 

voor jou op de KV. 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

 

In de bijlage staat de uitleg van de verschillende begrippen. 

 

 

Artikel 2 Reikwijdte van de huisregels 

 

 Deze huisregels gelden voor jou en voor de andere jongeren die bij de KV verblijven. Ze 

gelden in de groepsruimte, op de gangen, in je eigen kamer en buiten de KV. 

 Het idee van de huisregels geldt ook voor de bezoekers van jou en van de andere 

jongeren in de KV. Bezoekers worden over deze regels geïnformeerd.  

 Uitzonderingen op regels zijn alleen mogelijk als ze in het belang zijn van de zorg en 

begeleiding. Dat gebeurt altijd in overleg met de gedragswetenschapper of 

projectleider.  

 

 

  

http://www.spirit.nl/
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Artikel 3  Aanwijzingen en opdrachten 

 

 De medewerkers van de KV hebben de taak jouw verblijf in de KV zo goed mogelijk te 

laten verlopen. Daarvoor kunnen ze je aanspreken op je gedrag. Ze kunnen je 

aanwijzingen en opdrachten geven. 

 Aanwijzingen en opdrachten van medewerkers moet je opvolgen. 

 

 

Artikel 4 Respectvolle omgangsvormen  

 

 De mensen die op de KV verblijven en werken zijn allemaal verschillend. Mensen 

kunnen anders denken of doen dan jij. Vanuit een eigen cultuur, levensovertuigingen, 

gewoontes en ideeën. In de omgang met elkaar vragen we om ruimte en respect voor 

ieder ander. De omgangsvormen gelden overal: binnen de KV, tijdens het uitwaaien en 

buiten de KV. 

 Je gaat respectvol met elkaar om. Zo is de sfeer voor iedereen prettig.  

 In de KV spreek je Nederlands. Zo kan iedereen elkaar verstaan. 

 Je mag geen seksuele omgang hebben met anderen. Niet met een jongere, niet met een 

medewerker, niet met een bezoeker.  

 

 

Artikel 5  Individueel plan 

 

 Het is belangrijk de tijd in de KV goed te benutten. Samen met jou kijken we naar je 

toekomstplannen. Jij werkt hier aan mee.   

 Zo snel mogelijk na je aankomst in de KV praten we met jou over je dagbesteding. We 

maken afspraken die gelden tijdens je verblijf en in de periode erna. Die afspraken 

zetten we in jouw dossier.  

 We kijken ook naar plannen die je al met andere hulpverleners hebt gemaakt. We 

betrekken je wettelijk vertegenwoordiger bij het maken van het  plan. Het plan wordt 

ook besproken met de Raad voor de Kinderbescherming/(Jeugd-)Reclassering.  

 

 

Artikel 6  Kleding en verzorging 

  

 Met je kleding en verzorging houd je rekening met de anderen. 

 In de KV draag je gepaste kleding. Bijvoorbeeld niet te bloot, geen petje en geen jas. 
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Artikel 7  Activiteiten tijdens de KV 

 

 Je luistert naar de medewerkers en volgt hun instructies altijd op. Dit is voor de 

veiligheid. 

 Zolang je op de KV verblijft, ga je volgens jouw rooster naar school of volg je 

dagbesteding die is afgesproken. Je gaat direct vanuit de KV naar school/dagbesteding 

en na afloop ook direct weer terug naar de KV. Ergens blijven hangen of een omweg 

maken is niet toegestaan. Dit wordt gecontroleerd. 

 

 

Artikel 8  Je eigen kamer 

 

 Als je in de KV komt, kijken we samen naar de spullen in jouw kamer. We kijken of alles 

aanwezig is en of de spullen in orde zijn. Als je de KV verlaat of een andere kamer krijgt, 

dan kijken we opnieuw naar alle spullen. Als spullen ontbreken of kapot zijn, dan moet jij 

of je wettelijk vertegenwoordiger de kosten daarvan betalen. Als er iets kapot gaat of 

beschadigd raakt, dan moet je dat meteen melden bij één van de medewerkers.   

 Je kamerdeur en het raam mag je niet blokkeren en niet afschermen. Ook de lampen en 

de rookmelder mag je niet bedekken. Deze regels hebben te maken met veiligheid en 

brandveiligheid.   

 Op je kamer is een intercom. Die mag je alleen gebruiken als je dringend hulp nodig hebt.  

 Je mag geen bezoek ontvangen op je kamer. Ook andere jongeren uit de KV mogen niet 

op jouw kamer komen.   

 Je eigen kamer moet je elke dag opruimen. Je moet er ook voor zorgen dat deze schoon 

is.  Je mag niet eten op je kamer.   

 

 

Artikel 9 Spullen die je niet mag hebben in de KV 

 

In de KV staat veiligheid voorop. Daarom is vastgelegd welke spullen je wel en niet mag 

hebben.  

 

Spullen in de kluis 

 Sommige spullen mag je wel hebben, maar niet mee naar binnen nemen. De 

huismeester bewaart deze spullen voor je in een kluis. Dat geldt voor:   

o lucifers en aanstekers; 

o cash geld; 

o telecommunicatieapparatuur, bijvoorbeeld mobiele telefoons, usb-sticks of andere 

gegevensdragers; 
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o film- en videoapparatuur en fotocamera’s; 

o voorwerpen, waarmee je anderen, jezelf en spullen kunt beschadigen, waaronder 

ook scheermesjes en spuitbussen. 

 Je scheerspullen vraag je aan de huismeester. Na gebruik lever je deze weer in.  

 

Verboden spullen 

 De volgende spullen mag je niet hebben: 

o voorwerpen of afbeeldingen die voor anderen kwetsend, aanstootgevend of 

discriminerend kunnen zijn; 

o alcoholische dranken en verdovende middelen (drugs); 

o eten en drinken van buiten de KV; 

o wapens of voorwerpen die mogelijk als wapen kunnen dienen. 

 Als je in de KV aankomt, wordt gekeken of je verboden spullen bij je hebt. De 

huismeester neemt deze van je af en bewaart ze voor je totdat je de KV verlaat. Je krijgt 

een bewijs van ontvangst. Aangebroken eten en drinken, drugs en toebehoren worden 

niet bewaard maar vernietigd. Mogelijke wapens gaan naar de politie. 

 Je kamer wordt regelmatig gecontroleerd door twee medewerkers. Dit wordt niet van te 

voren aangekondigd.  

 Controles zijn mogelijk als je verdacht wordt van het bezit van verboden spullen. 

Controles worden altijd gedaan in overleg met de projectleider of 

gedragswetenschapper. Mogelijke controles zijn: een extra kamercontrole, onderzoek 

aan je lichaam en kleding en een urine controle. Urine controle gebeurt volgens de 

regeling Urine Onderzoek Jeugdigen, zoals die gebruikt wordt in een Justitiële 

Jeugdinrichting. Als je in de KV aankomt, wordt je urine standaard gecontroleerd. 

Verdere afspraken over controles staan in je individuele plan.  

 

 
Artikel 10 Geslotenheid 

 

 De KV is een gesloten instelling. Daarom mag je de KV alleen verlaten met toestemming 

van de medewerkers. De huismeester laat je binnen wanneer je terugkomt. Je krijgt geen 

sleutel van de KV.  

 ’s Avonds ga je om 22.00 uur naar je kamer. Van 22:00 uur ‘s avonds tot 7:00 uur de 

volgende ochtend is je deur op slot. In die tijd is er een huismeester aanwezig. Die kun je 

bereiken via de intercom. 
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Artikel 11 Roken, drinken van alcohol en gebruik van verdovende middelen 

  

 Als je jonger dan 18 jaar bent, dan is het verboden om te roken. Medewerkers en 

anderen mogen geen rookwaar voor je regelen. Ben je 18 jaar of ouder, dan verbieden 

we je niet om te roken.  

 In de KV mag je binnen niet roken. Roken mag alleen op het balkon. Je rookwaar is in 

beheer bij de huismeester. 

 Je mag tijdens je verblijf in de KV geen alcohol en verdovende middelen gebruiken. Als 

we denken dat je dat wel hebt gedaan, wordt je urine gecontroleerd. Daar moet je aan 

meewerken.   

 

 

Artikel 12  Zakgeld 

 

 Je krijgt maximaal 20 euro zakgeld per week. Je wettelijk vertegenwoordiger zorgt voor 

dit zakgeld en voor geld voor vervoer. Artikelen voor persoonlijke verzorging krijg je van 

de KV. 

 

 
Artikel 13  Bezoek  

 

Het is belangrijk dat je tot jezelf komt in de eerste periode van het verblijf in de KV. Bezoek 

en telefoontjes leiden je af van het werken aan je doelen. Daarom zijn er regels voor bezoek. 

Die zijn er ook omdat niet alle jongeren tegelijk bezoek kunnen ontvangen. 

 In de KV mag je maximaal twee keer per week bezoek ontvangen van je ouder(s), 

broer(s) en zus(sen). Als het voor je begeleiding van belang is, kan hierop een 

uitzondering worden gemaakt. Het bezoek mag je ontvangen in de huiskamer of een 

daarvoor beschikbare kamer. Op je slaapkamer is bezoek niet toegestaan. Jouw bezoek 

moet vooraf toestemming vragen om op bezoek te komen. Het bezoek moet zich bij 

aankomst bij de huismeester legitimeren. Bezoek mag uiterlijk tot 21.30 uur blijven.  

 Bezoek van vrienden en andere familieleden is niet toegestaan. Als dat toch nodig is, 

worden daarover afspraken met medewerkers gemaakt.  

 Bezoek van sommige mensen is altijd toegestaan. Dat geldt voor de 

vertrouwenspersoon, leden van de Klachtencommissie, je 

gezinsvoogd/jeugdreclasseerder, een coach, behandelaren en je advocaat. Dit geldt ook 

voor alle medewerkers die te maken hebben met jouw voorlopige hechtenis.  

 Bezoekers moeten van tevoren aangeven wat ze voor jou willen meebrengen. Een 

medewerker zet de spullen op de invoerlijst. Bij binnenkomst worden de spullen 

gecontroleerd bij de receptie.  
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Artikel 14 Telefoneren 

 

 Als je in de KV komt, maken we afspraken over telefoneren. Die afspraken staan in de 

belcontactenlijst in je individuele plan. Je mag alleen mensen uit jouw belcontactenlijst 

bellen. In jouw plan staat dus wie jij mag bellen en wie jou mag bellen. Maar ook hoe 

vaak dat mag en op welke tijden.   

 Je hebt drie keer per week een belmoment. Deze belmomenten duren maximaal tien 

minuten.   

 Je (gezins)voogd, jeugdreclasseerder, coach en advocaat mag je altijd bellen. Dat kan op 

momenten die passen in het dagschema. Deze telefoontjes tellen niet als belmoment. 

 

 

Artikel 15 Post 

 

 Je mag op de KV post versturen en ontvangen. Post die je ontvangt, maak je open als er 

een medewerker bij is. Post die je wilt versturen, plak je dicht als de huismeester erbij is. 

De pedagogisch medewerker mag de inhoud van jouw post lezen.  

 

 

Artikel 16  Slotbepalingen 

 

 Deze huisregels gelden vanaf 1 september 2016. 

 De directie van Spirit kan deze huisregels intrekken of wijzigen.  

 De officiële naam van dit document is ‘Huisregels van de KV'.  Deze naam wordt gebruikt 

om naar dit document te verwijzen.  


