
   

 

Bereikbaarheid 

 
Wij zijn gemakkelijk te bereiken met het 

openbaar vervoer:  

 Kusttram vanuit Oostende of Blankenberge 

 Bus uit Brugge (bus 31) 

 Zowel voor de tram als de bus: afstappen 

aan ‘De Haan aan zee’ en een 15-tal 

minuutjes op de Driftweg wandelen 

richting Oostende. 

Of met de auto:  
vanuit Oostende: via de kustbaan richting 
Blankenberge. 
 
vanuit Blankenberge: via de kustbaan 
richting Oostende. 

 

 

 

 
Contact 
 
Indien u vragen of mededelingen hebt, kunt u Huis 

aan Zee steeds bereiken op volgende gegevens: 

Algemeen 

 Adres: Driftweg 77, 8420 De Haan 

 Sociale dienst: 

socialedienst.huisaanzee@devloedlijn.be of 

telefonisch op 059/23.54.05 

Internaat (weekwerking) 

 Beheerder Eddy Tuytens 

beheerder.huisaanzee@devloedlijn.be of 

telefonisch op het nummer van de sociale 

dienst 059/23.54.05. U vraagt vervolgens naar 

de beheerder. 

IPO (weekend- en vakantiewerking) 

 Hoofdopvoeder Patrick Kindt & Jelle Maddelein 

hoofdopvoeder.huisaanzee@devloedlijn.be of 

telefonisch op het nummer van de sociale 

dienst 059/23.54.05. U vraagt vervolgens naar 

de hoofdopvoeder. 

 

Meer info via 

 

 http://devloedlijn.be/huisaanzee/ 

 huisaanzee@devloedlijn.be 
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Wie zijn wij  

 Huis aan Zee is een permanent 

geopend internaat voor kinderen en 

jongeren uit het buitengewoon 

onderwijs. 

 

 In Huis aan Zee staat een 

multidisciplinair team van opvoeders, 

kinderverzorgers, verpleegkundigen, 

ergo- en kinesitherapeuten, 

orthopedagogen, psychologen en 

maatschappelijk werkers klaar om je 

kind alle nodige zorgen te kunnen 

geven. 

Wat bieden wij 

• 365 dagen per jaar een (t)huis aan zee 

voor 70 kinderen en jongeren uit het 

buitengewoon onderwijs die omwille van 

uiteenlopende redenen thuis (deels) niet 

kunnen worden opgevangen 

• een weekwerking (het internaat) en een 

weekend- en vakantiewerking (het IPO: 

Internaat met Permanente Openstelling)  

• begeleiding, opvoeding en opvang op 

maat aan in een residentiële setting voor 

jongeren vanaf 2,5 jaar tot 21 jaar 

• ondersteuning op opvoedkundig, 

sociaal, therapeutisch en medisch vlak 

 

 

 

 

 

‘internen’ en ‘bewoners’ 

De kinderen uit het internaat verblijven 5 

dagen op 7 in Huis aan Zee en worden ‘de 

internen’ genoemd. De kinderen binnen het 

IPO verblijven 7 dagen op 7 in Huis aan 

Zee en worden ‘de bewoners’ genoemd. 

Internen en bewoners hebben elk hun 

eigen bed binnen Huis aan Zee. 

Zowel in het internaat als IPO worden de 

kinderen onderverdeeld in leefgroepen. 

Afhankelijk van het geslacht, de leeftijd en 

mogelijkheden van uw kind, komt hij/zij in 

een passende leefgroep terecht.  

Elke leefgroep heeft zijn vaste ruimtes en 

begeleider(s). 

 

 

Hoe komt u bij ons als interne 

terecht? 

De leerlingen van de dagschool van het 

lager (De Vloedlijn, De Zandkorrel) en 

secundair buitengewoon onderwijs (Ter 

Zee, De Zeeparel, De Varens) kunnen zich 

inschrijven als interne leerling in Huis aan 

Zee. 

Voor verblijf op ons internaat kunt u steeds 

terecht bij onze beheerder dhr. E. Tuytens 

(beheerder.huisaanzee@devloedlijn.be). 

Hoe komt u bij ons als bewoner 

terecht? 

Alvorens een instap binnen IPO Huis aan 

Zee mogelijk is, dient u doorverwezen te 

zijn vanuit jongerenwelzijn.  

De intersectorale toegangspoort bekijkt je 

dossier en gaat na of ons 

hulpverlenersaanbod aansluit bij jouw 

hulpvraag. Ook kan het dat de 

jeugdrechter je toevertrouwt aan IPO Huis 

aan Zee. 

Voor vragen kunt u steeds bij het Centrum 

voor LeerlingenBegeleiding (CLB) terecht.  

 

 

Wij hebben een 
unieke locatie 
nabij bos, 
duinen en 
strand waar 
kinderen zich 
volop kunnen 
uitleven in de 
gezonde 
zeelucht. 

Ook op onze 
campus zelf 
zijn er diverse 
speel- en 
sportpleinen. 


