
1 Omgangsregels

Er zijn omgangsregels opgesteld voor sporters, ouders en coaches. Ja

1.2 De omgangsregels zijn makkelijk vindbaar in het centrum.

Iedereen krijgt ze per 

email

1.3 De omgangsregels zijn opgesteld in begrijpbare taal voor alle leeftijden. Ja

1.4 Nieuwe ouders, sporters en coaches worden actief gewezen op de omgangsregels.

Ja en krijgt ze per 

email

2 Licentie & beroepscode

2.1 Alle coaches hebben een KNGU-licentie. Ja

2.2 Alle coaches hebben de beroepscode NL-coach ondertekend. Ja

2.3

Alle specialisten (voeding, mentaal, fysiek) hebben een (branche-gebonden) 

beroepscode ondertekend.

Voor zover van 

toepassing, ja.

3 Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

3.1 Alle coaches en specialisten hebben een geldige VOG. Ja

3.2

In de contracten van coaches en specialisten zijn ontbindende voorwaarden 

opgenomen die in werking treden bij grensoverschrijdend gedrag en/of een negatief 

VOG. Conform CAO regels

4 Communicatie

4.1 Op de site is informatie te vinden over de pedagogische visie.

Ja, met verwijzing 

naar KNGU

4.2

Op de site staat vermeld dat alle coaches en specialisten beschikken over een geldige 

VOG. Ja

4.3

Op de site staat vermeld wie de VCP is, waarvoor hij/zij verantwoordelijk is en hoe er 

contact opgenomen kan worden. Ja

4.4

Op de site is informatie te vinden over het meldprotocol bij incidenten rond 

grensoverschrijdend gedrag.

Ja, met verwijzing 

naar KNGU

5 Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

5.1 Er is een door NOC*NSF-geschoolde VCP aangesteld. Ja

5.2 Sporters, ouders en coaches weten wie de VCP is. Ja, 

5.3 Er is regelmatig contact tussen VCP, KNGU en het centrum. Ja

6 Centrum Veilige Sport Nederland (CVS) en Fier/Speak Up

6.1

Sporters, ouders en coaches weten welke functie het CVS heeft en hoe zij daarmee in 

contact kunnen treden. Ja, zie website

6.2

Sporters, ouders en coaches weten welke functie Fier/Speak Up heeft en hoe zij 

daarmee in contact kunnen treden. Ja, zie website

7 Multi Disciplinair Overleg

7.1

De persoonlijke en sporttechnische ontwikkeling van de sporters wordt minimaal 1x per 

maand in een MDO besproken door de coach samen met het expertteam 

(sportarts/fysiotherapeut/S&C/expert prestatiegedrag/diëtist).

Ja, thans 1 x 3 

maanden

7.2

Sporters en ouders zijn op de hoogte dat zij ten allen tijde hun persoonlijk dossier in 

kunnen zien. Ja

8 Ouderbetrokkenheid

8.1

Ouders/verzorgers worden minimaal 2 x per jaar betrokken middels 

ouderbijeenkomsten en overleg waarin ook de rol van de ouders/verzorgers wordt 

besproken. Ja

8.2

Ouders, sporter en coach bespreken samen minimaal 2x per jaar de persoonlijke en 

sporttechnische ontwikkeling van de sporter waarbij ook de rol en invloed van 

ouders/verzorgers wordt besproken. Ja

8.3

Het centrum voert een open tribunebeleid waarin ouders ten allen tijden vanaf de 

tribune de trainingen kunnen bekijken. Ja, vanzelfsprekend

9 Uitstroom

9.1

Indien sporters/ouders aangeven te stoppen, worden zij actief bevraagd naar de 

redenen hiervoor. Ja

9.2 Uitstroomgegevens en redenen worden actief geregistreerd.

Ja, voor zover AVG dit 

toestaat

10 Bijscholing & intervisie

10.1 Coaches krijgen (bij)scholing rondom het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. In afwachting KNGU

10.2

Coaches en specialisten hebben minimaal 2x per jaar intervisie rondom het thema 

pedagogisch prestatieklimaat. In afwachting KNGU
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