
Richtlijnen en gedragscodes voor Leiding van het Zomerkamp. 

  

  

Richtlijnen voor de Leiding:  

1.  Voor, tijdens en na de kampweek ben jij het visitekaartje van het Zomerkamp en van SSK.  

2.  Tijdens de kampweek ben je een teamplayer en je stelt het groepsbelang van de kinderen boven je 

eigen belang.  

3.  Je spreekt irritaties tijdens de kampweek zo snel mogelijk uit met de betreffende collega-leiding; leidt 

dit niet tot een oplossing bespreek dit dan met de hoofdleiding.  

4.  Als team vorm je altijd een eenheid naar de kinderen; meningsverschillen worden buiten het gehoor 

en zicht van kinderen besproken.  

5.  Je voelt je niet 'te groot' om ondersteuning of hulp te vragen of te bieden van/aan je collega-leiding als 

het nodig is.  

6.  Persoonlijke gesprekken met kinderen vinden altijd plaats binnen het zicht van andere leiding (er 

wordt niet over kinderen gesproken in het bijzijn van andere kinderen).  

7.  Je belooft geen dingen aan kinderen die je niet waar kunt maken.  

8.  Op gebied van social media gedraag je je terughoudend naar kinderen d.w.z. zet geen foto's op het 

internet. Ook negatieve uitingen over kinderen, de stichting of collega-leiding worden niet via social 

media geuit. Tevens wordt je geen ‘vrienden’ met kinderen op social media. 

9.  Als je dingen signaleert die niet door de beugel kunnen dan meldt je dit bij de hoofdleiding.  

10.  Alcohol gebruik is alleen toegestaan wanneer de kinderen op bed liggen, met mate, je dient er 

rekening mee te houden dat je ook 's nachts voor kinderen moet kunnen zorgen. Gebruik van drugs 

en andere genotsmiddelen is gedurende de hele week niet toegestaan (roken alleen uit de buurt van 

kinderen op de daarvoor aangewezen plek).  

  

Gedragscodes voor de leiding:  

1.  De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de kinderen zich veilig en 

gerespecteerd voelen. 

2.  De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte 

van de kinderen. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen begeleider en kinderen zijn 

onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend.  

3.  De regel is dat op het zomerkamp zo min mogelijk gemengd wordt geslapen door zowel de kinderen 

als de begeleider. Een begeleider slaapt nooit alleen met een kind in een tent, maar met meerdere 

kinderen. 

4.  Bij het omkleden (bijv. in het zwembad) dienen de jongens en meisjes gescheiden om te kleden (dit 

geldt ook voor de leiding).  

5.  De begeleider zal niet flirten of knuffelen met kinderen. De begeleider mag de kinderen niet op 

zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van 

aard ervaren zal worden.  

6.  De begeleider dient zo min mogelijk één op één met een kind te zijn (buiten het zicht van anderen). 

Bij sanitaire activiteiten dienen altijd twee begeleiders aanwezig te zijn.  

7.  De begeleider heeft de plicht de kinderen naar vermogen te beschermen tegen vormen van 

ongelijkwaardige behandeling, pestgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief 

op toezien dat de gedragscode door een ieder die bij de kinderen betrokken is worden nageleefd.  

8.  Indien een begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij 

vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag is hij verplicht hiervan melding te maken bij de 

hoofdleiding en of de vertrouwenspersonen.  

9.  Overtreding van deze code leidt tot directe verwijdering van het kampterrein. Wanneer een begeleider 

wordt verdacht van strafbare feiten van seksueel misbruik van (een van) de kinderen zal het bestuur 

politie/justitie inschakelen.  

  

  

Ik heb bovenstaande gelezen en teken hieronder voor akkoord en voor naleving van deze richtlijnen 

en gedragscode  

Naam:         Handtekening:  

  

  

Datum:       -              -  2018 


