
STICHTING ONDERWIJS AAN ZIEKE KINDEREN TE AMSTERDAM
Postadres: Grote Kerkstraat 35, 1135 BC Edam

1 Docent is m/v, maar wordt verder grammaticaal als mannelijk geduid.
2 Leerling is ook m/v en wordt verder eveneens als mannelijk geduid.

1

Inhoud • Achtergrond en klachtenregeling
 • Overwegingen vanuit het perspectief van ouders en leerling
 • Richtlijnen voor ouders en leerling  
  1) contact 2) veiligheid 3) privacy

Achtergrond gedragscode docenten en 
klachtenregeling

Bij het bestuur van de Stichting voor Onderwijs aan Zieke 
Kinderen Amsterdam ontstond, gelet op de tijdgeest, de 
behoefte om voor de medewerkers een gedragscode op 
te stellen. Deze gedragscode zal een leidraad vormen 
voor de handelwijze van de docent teneinde onnodige 
misverstanden te voorkomen.

De gedragscode betreft omstandigheden die vooral bij 
het thuis werken met leerlingen en bij het werken met 
privacygevoelige gegevens tot problemen zouden kunnen 
leiden. Mocht er, om wat voor reden ook, toch een klacht 
over een docent zijn, dan dient die in eerste instantie met de 
betreffende persoon besproken en afgehandeld te worden. 
Indien de klacht niet naar tevredenheid van degene die de 
klacht heeft ingediend, is afgehandeld of kan worden, dan 
dient deze de klacht op schrift te stellen en op te sturen 
ter attentie van de secretaris van het bestuur. De klacht 
zal vervolgens door het bestuur in behandeling genomen 
worden (zie klachtenprocedure).

Onze docenten zijn op de hoogte van de gedragscode 
voor de docenten, maar ook ten aanzien van de leerlingen 
en ouders bestaan verwachtingen met betrekking tot 
ons huisonderwijs. Wij noemen hier de overwegingen en 
richtlijnen.

Overwegingen vanuit het perspectief van de 
leerling en ouders

1) De relatie tussen docent1 en leerling2 vereist dat 
de leerling vertrouwen in de begeleiding heeft. De 
leerling verwacht hulp die zijn belang en welzijn als 
uitgangspunt heeft. De leerling en diens ouders dienen 
zich bewust te zijn van de afhankelijke positie waarin 
de leerling zich bevindt.

2) De relatie tussen docent en leerling moet professioneel 
zijn. Ouders en leerling dienen zich te realiseren dat 
de docent vakbekwaam is maar dat er grenzen aan 
de deskundigheid zijn. De leerling moet zo zelfstandig 
mogelijk functioneren.

3) Ouders en leerling dienen zich er van bewust te zijn 
dat de docent in de één-op-één situatie met sociaal-
emotionele factoren van de zieke leerling geconfronteerd 
kan worden en dat dit de vakbekwaamheid van de 
docent te boven kan gaan.

4) De samenwerking tussen docent en leerling is gebaseerd 
op beider vrije wil.

Richtlijnen voor ouders en leerling

Contact over afspraken
• Ouders en leerling maken de lesafspraken tijdens de 

reguliere schooltijden met de docent rekening houdend 
met andere lopende afspraken met (para)medici en 
met school. Afspraken huisonderwijs afzeggen of 
verzetten dient uiterlijk 24 uur van te voren te gebeuren 
en tot een minimum beperkt te blijven. Als afspraken 
regelmatig afgezegd (moeten) worden, volgt overleg of 
huisonderwijs (tijdelijk) stopgezet zal worden.

• Ouders en leerling zorgen voor een passende werkplek 
zodat leerling en docent rustig kunnen werken aan een 
(eet)tafel of bureau met goed zitmeubilair en met goed 
licht.
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Veiligheid
• De leerling draagt bij een lessituatie passende kleding 

dus in ieder geval niet uitdagend maar passend bij de 
werksituatie. 

• Ouders en leerling wijzen de docent er op als zij de 
kleding van de docent niet gepast vinden.

• Ouders zijn verantwoordelijk ervoor te zorgen dat een 
derde persoon in huis aanwezig is die volwassen is 
en persoonlijk kennis maakt met de docent. Als er na 
de eerste kennismaking bij volgende afspraken geen 
derde persoon in huis aanwezig kan zijn overleggen zij 
hierover met de docent.

• Bij lesgeven op de slaapkamer van het kind of in een 
aparte ruimte blijft de deur open staan.

Privacy
• Ouders en leerling gaan akkoord met melding van de 

aanvraag huisonderwijs bij de jeugdarts van de GGD die 
aan de school verbonden is. Tevens verschaffen zij de 
betrokken jeugdarts desgewenst de nodige informatie 
zodat deze een onderbouwd advies kan geven m.b.t. 
het huisonderwijs dat door de Stichting gegeven kan 
worden.

• Ouders en leerling maken alleen beeldmateriaal van 
de docent na uitdrukkelijke toestemming. Dit materiaal 
wordt niet gedeeld via sociale media.

• Voor verantwoording/jaarverslag worden anonieme 
gegevens verwerkt behalve als een leerling en diens 
ouders expliciete toestemming geven.

• Ouders en leerlingen respecteren de privacy van de 
docent.
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