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Gedragscode Vrijwilliger Agora 
 
Vrijwilligers (hulpouders) zijn altijd een essentieel onderdeel geweest van een school. 
Als Agora waarderen wij de inzet van alle vrijwilligers binnen de organisatie. Zonder deze inzet 
zouden veel activiteiten op school niet door kunnen gaan.  
 
Een school moet voor kinderen een veilige plek zijn waar ze vol vertrouwen kunnen leren en zich 
ontwikkelen.  De sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen is bij Agora essentieel en mag  
niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve 
sfeer op school moet zijn. Het betekent ook dat we verwachten dat alle betrokkenen in de school 
zicht onthouden van pesten, dreigen, uitschelden, agressie, geweld, ongewenste intimiteiten, 
seksueel misbruik, discriminatie, racisme en andere vormen van ongepast gedrag. Dit geldt ook voor 
vrijwilligers (hulpouders) op school.  
 
Grenzen in het contact tussen vrijwilligers en minderjarige kinderen op onze scholen zijn niet altijd 
eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft 
behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te 
worden. Hierover kunnen moeilijk exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in 
alle situaties gelden. Voor veel kinderen is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te 
groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens: seksuele handelingen en 
contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen zijn bij ons op school absoluut 
ontoelaatbaar! 
 
Om misverstanden te voorkomen heeft de Stichting Agora voor alle vrijwilligers deze gedragscode 
opgesteld. De gedragscode bestaat uit gedragsregels die bijdragen aan een open, transparante en 
veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers. In de gedragscode wordt ook uitgelegd wat we onder 
seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, agressie en geweld verstaan. 
 
Wanneer je bij ons komt werken of in de school komt helpen als vrijwilliger, vragen wij je deze 
gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de 
gedragscode zult handelen. Naast het ondertekenen van de gedragscode moet je als vrijwilliger een 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen en inleveren. 
 
Is de VOG voor elke vrijwilliger verplicht? 
De VOG is wettelijk verplicht voor onder andere leraren, directieleden, leraarondersteuners, 
onderwijsassistenten, stagiaires die in opleiding zijn en overblijfmedewerkers (TSO). Voor alle andere 
vrijwilligers in de school is geen wettelijke verplichting om een VOG voor te leggen. Het bestuur mag 
zelf bepalen voor welke vrijwilliger een VOG aangevraagd wordt. Uitgangspunt voor de aanvraag van 
een VOG bij Agora is dat je als vrijwilliger structureel op een school werkzaamheden verricht. Voor 
vrijwilligers die meedoen aan meerdaagse activiteiten en in situaties waarin er geen sprake is van het 
vier ogen principe, stellen wij de aanvraag van een VOG dan ook verplicht. Als een vrijwilliger 
meehelpt met een  eenmalige activiteit, dan wordt geen VOG gevraagd. Bij twijfel beslist de 
directeur.   
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Gedragscode Vrijwilliger Agora 
 
Gedragsregels voor vrijwilligers: 
Als vrijwilliger zorg je voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de leerling zich veilig en gerespecteerd 
voelt. Dat betekent dat onder meer dat de vrijwilliger zich als volgt gedraagt: 
 

1. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van agressie of geweld, zowel in woord als gebaar.  
2. De vrijwilliger gaat met respect om met de ander. Dit betekent dat een vrijwilliger zich onthoudt 

van elke vorm van onderscheid, uitsluiting of beperking op grond van uiterlijk, ras, godsdienst, 
geslacht, seksuele geaardheid of levensovertuiging.  

3. De vrijwilliger is altijd zichtbaar van buitenaf indien er sprake is van een volwassene met een 
leerling in één ruimte. Dit kan door bijvoorbeeld de deur open te laten staan.  

4. De vrijwilliger dient iedere vorm van ongewenst gedrag tegen kinderen te melden. Het kan dan 
gaan om fysieke of verbale agressie of seksuele intimidatie. Er wordt gemeld aan de 
contactpersoon, groepsleerkracht of aan de directie van school.  

5. De vrijwilliger krijgt of geeft geen vergoedingen die niet redelijk zijn. 
6. In die gevallen waarin de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid 

van bepaalde gedragingen moet de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en 
daarover contact opnemen met de directeur. 

7. De vrijwilliger helpt anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreekt degene die 
zich daar niet aan houdt op aan.  

 
In geval van een klacht treedt de Klachtenregeling van Stichting Agora in werking. Deze regeling 
protocol is te vinden op www.agora.nu . 
 
 
Datum:      Datum: 
 
Naam vrijwilliger:    Naam vertegenwoordiger Agora: 
 
 
 
 
Handtekening vrijwilliger   Handtekening vertegenwoordiger Agora  
 

http://www.agora.nu/
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