
Gedragscode Schoolmaatjes ONS 

Vrijwilligers en coördinatoren binnen Schoolmaatjes ONS houden zich aan onderstaande 

gedragscode van Lelievita/ Ouderbetrokkenheid-PLUS. 

Met het naleven van deze gedragscode wordt beoogd: 

- de veiligheid van de kinderen te bewaken; 

- de privacy van de gezinnen te bewaken; 

- de gelijkwaardigheid tussen ouders en vrijwilligers te bewaken. 

 

 In schoolmaatjesprojecten houden we ons aan de rechten van kinderen en de bescherming 

van kinderen tegen schade, zoals vastgelegd in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

van de Verenigde Naties (1989). Kindermishandeling (lichamelijk, emotioneel of seksueel van 

aard; verwaarlozing, exploitatie en intimidatie omvattend) moet voorkomen dan wel zo 

spoedig mogelijk beëindigd worden. 

 

 Van vrijwilligers is een VOG-verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag) beschikbaar, gebaseerd 

op de betreffende werkzaamheden met kinderen.  

 

 Van de coördinator en de vrijwilligers wordt grote zorgvuldigheid gevraagd in de omgang 

met ouders en kinderen, om te voorkomen dat de kinderen schade wordt berokkend. We zijn 

ons terdege bewust van de kwetsbaarheid van nieuwkomers en doen ons uiterste best om 

de kinderen een veilige omgeving te bieden.  

 

 De coördinator en de vrijwilligers ondernemen geen activiteiten met de kinderen zonder 

toezicht van (een van de) ouders of verzorgers van de kinderen.  

 

 De coördinator en de vrijwilligers praten niet met school of andere instanties over de 

gezinnen buiten hun aanwezigheid. Een uitzondering kan gemaakt worden wanneer de 

ouders hier zelf om verzoeken en wanneer de veiligheid van de kinderen in het geding is. 

 

 De coördinator en de vrijwilligers beschouwen de informatie die zij verkrijgen en ervaringen 

die zij opdoen binnen het gezin als vertrouwelijk. Wel mogen de vrijwilligers over hun 

ervaringen spreken met de coördinator. Binnen intervisie worden ervaringen gedeeld zonder 

de namen van de betreffende mensen te noemen.  

 

 Foto's en filmpjes van de ouders en kinderen worden alleen met hun toestemming gemaakt 

en worden alleen op hun verzoek gedeeld met anderen.  

 

 Eventuele blogs die over de ervaringen in het schoolmaatjesproject worden geschreven 

worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden altijd voor toestemming voorgelegd aan 

de betrokken ouders, waarbij rekening wordt gehouden met de taalbarrière.  

 

 De contactgegevens van de gezinnen worden bewaard gedurende de looptijd van dit project. 

Na afloop van het project wordt de gezinnen gevraagd of zij willen dat de contactgegevens 

worden verwijderd uit de bestanden van de coördinator en de vrijwilliger, of dat zij daar in 

willen blijven staan.  

 



 De coördinator en de vrijwilligers stellen zich gelijkwaardig op aan de ouders. De basis van 

gelijkwaardig samenwerken wordt gevormd door autonomie en respect. Ieder staat op eigen 

benen en vanuit ieders specifieke rol en verantwoordelijkheid wordt er samengewerkt met 

respect voor de ander en met zelfrespect.  

 

 De vrijwilligers zijn zich daarbij ervan bewust dat zij slechts een brugfunctie tussen school en 

ouders vervullen. Zij nemen niet de regie van de ouders over in het contact met school, noch 

in de opvoeding van de kinderen. Zij stellen zich ook niet op als 'de betere ouder'.  

 

 Wanneer er sprake is van een ongezonde situatie of grensoverschrijdend gedrag, zullen de 

vrijwilligers een duidelijke grens moeten aangeven. In geval van twijfel neemt de vrijwilliger 

hierover contact op met de coördinator. 

 

 Het geven en aanvaarden van eten, cadeaus en geld is niet verboden, maar dient tot een 

minimum beperkt te worden, waarbij de vrijwilligers zich terdege bewust zijn van het 

mogelijk verstorende effect ervan op de gelijkwaardige relatie. Net als vrienden doen, kan de 

vrijwilliger voor speciale gelegenheden (verjaardag, sinterklaas) een cadeautje kopen, maar 

om te voorkomen dat de nieuwkomers zich verplicht voelen iets terug te doen, wordt hierbij 

uiterste terughoudendheid betracht. Evenzo kan een gebaar van vriendschap vanuit de 

nieuwkomers (zoals een uitnodiging om te komen eten) door de vrijwilliger worden 

aanvaard, zolang het niet de ervaren gelijkwaardigheid schendt of om een andere reden als 

ongemakkelijk gaat voelen. In geval van twijfel neemt de vrijwilliger hierover contact op met 

de coördinator. 

 

 

Meldcode kindermishandeling  

 

1. Vrijwilligers  zijn verplicht om bij vermoedens van kindermishandeling dit te melden aan de 

coördinator. De coördinator brengt de signalen in kaart en beoordeelt samen met de 

vrijwilliger of er sprake is van een bedreigende situatie, waarbij kindermisbruik kan worden 

vermoed.  

 

2. De coördinator beoordeelt samen met de vrijwilliger wat er gedaan moet worden om de 

bedreigende situatie zo snel mogelijk te beëindigen. Hierbij kan de hulp van externe partijen 

worden ingeroepen en eventueel kan ook Veilig thuis in dit stadium worden geraadpleegd.  

 

3. De vrijwilliger bespreekt in dit stadium de zorgen ook met de ouders en kijkt samen met 

ouders en eventuele  vertrouwenspersonen van de ouders wat er gedaan kan worden om de 

bedreigende situatie te stoppen. 

  

4. De coördinator weegt het vermoeden van kindermishandeling. 

 

5.Wanneer het niet mogelijk blijkt om de bedreigende situatie te beëindigen, zal dit aan Veilig thuis 

worden gemeld.    


