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Codeclub Apeldoorn is in 2018 opgericht en wordt volledig door vrijwilligers gerund. Voor een goede 
voortgang van Codeclub Apeldoorn hebben we voor alle vrijwilligers, scholen, sponsors en 
betrokkenen dit reglement opgesteld. Dit eerste onderdeel betreft het huisreglement. 
  
De activiteiten betreffen vooral de codeerlessen op de scholen. Het is belangrijk dat de vrijwilligers en 
scholen op de hoogte zijn van deze afspraken. Wij verwachten hiermee een goede samenwerking en 
een veilige omgeving voor iedereen te kunnen garanderen.  
 

1) Registratie/ Aanmelding 
Scholen kunnen zich via de website of het emailadres scholen@codeclubapeldoorn.nl aanmelden voor 
de codeerlessen. De codeerlessen worden op de school gegeven. De lessen worden geleid door 
begeleiders die door de Codeclub Apeldoorn zijn opgeleid. De Codeclub Apeldoorn stelt de apparatuur 
(laptops) beschikbaar die tijdens de lessen gebruikt worden. De begeleiders nemen de laptops mee 
naar de school.  
De school zorgt dat de Codeclub Apeldoorn, voorafgaand aan de codeerlessen, een deelnemerslijst 
ontvangt met de namen van de kinderen uit de deelnemende groep.  

 
2) Verantwoordelijkheid 

De school is verantwoordelijk voor de deelnemende kinderen. Tijdens de codeerlessen is de leerkracht 
van de groep altijd ‘stand by’ en blijft eindverantwoordelijk voor zijn/haar klas en leerlingen. 
Voorafgaand aan het lesprogramma bespreekt de Codeclub Apeldoorn met de school welke leerkracht 
verantwoordelijk is voor de groep en hoe tijdens de lessen contact wordt gehouden.  
Alle begeleiders van de Codeclub Apeldoorn zijn op de hoogte van ons Protocol Veiligheid en leven dit 
zo zorgvuldig mogelijk na. 

 
3) Locatie 

Opruimen 
De begeleiders van de Codeclub Apeldoorn zijn sterk afhankelijk van de ruimte(s) die op de school 
beschikbaar zijn voor de lessen. Van belang is dat de begeleiders ook zelf de ruimtes netjes 
achterlaten. 
 
Materiaal 
Van de begeleiders wordt gevraagd om te stimuleren en te bewaken dat er zorgvuldig wordt 
omgegaan met het materiaal van de Codeclub Apeldoorn, zodat andere kinderen er ook plezier van 
kunnen hebben. De begeleiders houden een oogje in het zeil, zodat er geen eten en drinken in de 
buurt staan van de laptops. Verder houden ze in de gaten dat de apparatuur na afloop weer correct 
wordt ingenomen.  

 

4) Codeerlessen zijn groepsgericht 
De codeerlessen worden aan groepen kinderen gegeven. De Codeclub Apeldoorn geeft geen 
individuele lessen, workshops en/ of begeleiding, tenzij anders is afgesproken. Indien de begeleiders 
door bijvoorbeeld ouders gevraagd wordt om individueel les te geven wordt dit in beginsel niet 
toegestaan. Dit tenzij het bestuur anders beslist. 
 

5) Gedragscode 
De Codeclub wil graag dat alle betrokkenen een leuke en leerzame ervaring hebben. 
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Codeclub Apeldoorn zet zich in om voor alle betrokkenen een leuke en leerzame ervaring te 
bewerkstelligen. Vanzelfsprekend ongeacht iemands geslacht, seksuele geaardheid, handicap, uiterlijk, 
ras of religie.  

 
6) Foto’s 

 
Codeclub Apeldoorn sluit zich aan bij het privacy-beleid van de betreffende school. Er zullen door 
Codeclub Apeldoorn geen foto’s naar buiten worden gebracht waar kinderen herkenbaar in beeld zijn, 
tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door de betreffende school en de ouders. 
 
Het promoten van onze activiteiten wordt zeer gewaardeerd. Wij zijn altijd op zoek naar begeleiders 
die ons kunnen helpen op andere scholen. Daarom wordt het zeer gewaardeerd als u op uw eigen 
social media (facebook, nieuwsbrief school) uw ervaringen over Codeclub Apeldoorn vertelt. En een 
oproep plaats voor nieuwe begeleiders.  
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Codeclub Apeldoorn is in 2018 opgericht en wordt volledig door vrijwilligers gerund. Voor een goede 
voortgang van Codeclub Apeldoorn hebben we voor alle vrijwilligers, scholen, sponsors en 
betrokkenen dit reglement opgesteld. Dit onderdeel betreft het vrijwilligersreglement. 
 

“Vrijwillig is niet vrijblijvend!” 
 
Het is belangrijk om een aantal afspraken helder op schrift te stellen en de begeleiders en de scholen 
hiervan op de hoogte zijn. Wij verwachten hiermee een goede samenwerking en een veilige omgeving 
voor iedereen te kunnen garanderen.  
 

1) Interne communicatie 
Communicatie met de vrijwillige begeleiders bij Codeclub Apeldoorn vindt plaats via onze 
communicatiekanalen (bijvoorbeeld Slack, Email of een Facebookgroep). Via deze kanalen vindt de 
meeste interne communicatie plaats. 

 
2) Aanwezigheid begeleiders 

De data van de codeerlessen worden bekend gemaakt via de gebruikelijke communicatiekanalen en 
op de website. 
Voor een succesvol verloop van de codeerlessen is het van belang dat de begeleiders een half uur voor 
aanvang van de codeerles aanwezig zijn in de school waar de les plaatsvindt.  
Mocht de begeleider onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn op de afgesproken codeerles, dan 
verwachten we dat de begeleider vooraf in overleg treedt met de projectleider-begeleiders zodat 
geprobeerd kan worden vervanging te regelen.  

 
3) Lesvoorbereiding 

Voorafgaand aan het lesprogramma wordt een korte training verzorgd voor de begeleiders. Hierdoor 
maken zij kennis met de lesstof en met de didactische aanpak die wij voorstaan. 
 
Van de begeleiders wordt verwacht dat deze de lessen voorbereiden en zich inlezen in de stof die op 
die dag gegeven wordt. Aangeraden wordt zelf het programma al vast een keer te maken en vooraf na 
te denken over hoe de betreffende les wordt ingevuld.  

 

4) Privacy 
Bijzonderheden 
De codeerlessen maken onderdeel uit van het lesprogramma van de school. Als zich iets bijzonders 
voordoet in de les (tussen leerlingen onderling, tussen de begeleider en leerlingen of nog iets anders), 
wordt de leerkracht ingeschakeld. Vanzelfsprekend zet de begeleider zich in om een prettig en 
leerzaam werkklimaat te creëren waarbij alle betrokkenen tot hun recht komen. 

 
Persoonlijke informatie 
De begeleiders gaan vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie van de scholen en de leerlingen. 
Volledige namen, contactinformatie, medische condities, geografische locaties of andere 
identificerende informatie worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouder/ verzorger niet 
met derden gedeeld. Het privacy-beleid van de betreffende school is hierbij leidend.  
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5) Locatie 

Opruimen 
De Codeclub Apeldoorn maakt gebruik van ruimte(s) in scholen. Het is belangrijk dat we deze ruimtes 
netjes achterlaten. 
Materiaal 
Van de begeleiders wordt gevraagd om te stimuleren en te bewaken dat er zorgvuldig wordt 
omgegaan met het materiaal van de Codeclub Apeldoorn. De begeleiders houden een oogje in het zeil 
zodat er geen eten en drinken in de buurt staan van de laptops. Verder houden ze in de gaten dat de 
apparatuur na afloop weer correct wordt ingenomen.  
 

6) Bijzondere verzoeken 
Codeclub Apeldoorn heeft een school- en groepsgerichte aanpak. Extra of andere activiteiten ten 
behoeve van individuele of groepen leerlingen worden door de begeleiders niet verzorgd. Eventuele 
verzoeken van bijvoorbeeld ouders om andere activiteiten te verzorgen worden niet toegestaan tenzij 
daar door het bestuur van de Codeclub Apeldoorn uitdrukkelijk toestemming voor wordt gegeven. 
 

7) Gedragscode 
Wij waarderen alle inzet van elke vrijwilliger in de community van Codeclub Apeldoorn en willen dat 
alle betrokkenen een leuke en bevredigende ervaring hebben. Van alle vrijwilligers wordt verwacht dat 
zij respect en beleefdheid naar de andere betrokkenen uitstralen tijdens de activiteiten van Codeclub 
Apeldoorn. 
Codeclub Apeldoorn zet zich in om een leuke en leerzame ervaring voor iedereen te bevorderen. 
Vanzelfsprekend, ongeacht iemands geslacht, seksuele geaardheid, handicap, uiterlijk, ras of religie.  

 
8) Logo- en materiaalgebruik 

Onze naam (‘Codeclub Apeldoorn’), video’s, fotografie, ons logo en/of enig ander materiaal mag niet 
voor commerciële doeleinden gebruikt worden waarbij inbegrepen - maar niet gelimiteerd tot - 
betaalde activiteiten, workshops, lessen of fundraising zonder uitdrukkelijke toestemming van het 
bestuur. 

 
9) Foto’s 

Codeclub Apeldoorn sluit zich aan bij het privacy-beleid van de betreffende school. Er zullen door 
Codeclub Apeldoorn geen foto’s naar buiten worden gebracht waar kinderen herkenbaar in beeld zijn, 
tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door de betreffende school en de ouders. 
 
Het promoten van onze activiteiten wordt zeer gewaardeerd. Wij zijn altijd op zoek naar begeleiders 
die ons kunnen helpen op andere scholen. Daarom wordt het zeer gewaardeerd als u op uw eigen 
social media (facebook, instagram) uw ervaringen over CodeClub Apeldoorn vertelt. En een oproep 
plaats voor nieuwe begeleiders.  

 
10) Vergoedingen 

Codeclub Apeldoorn is een vrijwilligersorganisatie. Er worden derhalve geen financiële vergoedingen 
verstrekt.  
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11) Slot 
Vrijwillig, maar niet vrijblijvend is een van onze uitgangspunten. Van alle vrijwilligers wordt verwacht 
dat zij zich realiseren dat hun inzet belangrijk is voor het welslagen van het hele project. 
Vanzelfsprekend staat niemand er alleen voor. Collega-vrijwilligers en bestuursleden zijn beschikbaar 
om in lastige situaties mee te denken en bij te dragen aan oplossingen. 
Wacht niet te lang om hen ook in te schakelen! 
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Aangezien Codeclub Apeldoorn een organisatie is die met kinderen en vrijwilligers werkt is het 
belangrijk om de nodige aandacht te besteden aan het waarborgen van de veiligheid van kinderen. De 
begeleiders van de Codeclub Apeldoorn hebben over het algemeen geen opleiding of achtergrond in 
het werken met kinderen. Om er toch voor te zorgen dat de deelnemende kinderen ten alle tijde in 
een veilige omgeving terecht komen, is belangrijk dat de begeleiders op de hoogte te zijn van de 
afspraken in dit protcol. Het protocol bestaat uit en aantal onderdelen: 
1. Aannemen van nieuwe begeleiders 
2. Gezondheid/ Veiligheid 
3. Internet 
4. Gedragscode Vrijwilligers 
5. Rapporteer procedures 

 
1. Aannemen van nieuwe vrijwillige begeleiders 

Tijdens de codeerlessen worden de kinderen begeleid door vrijwillige begeleiders. De Codeclub heeft 
veel begeleiders nodig om de komende twee schooljaren de codeerlessen te kunnen verzorgen. Voor 
het aannemen van nieuwe begeleiders wordt het volgende proces gevolgd: 
1. De vrijwilliger meldt zich aan via een aanmeldformulier bij de Codeclub Apeldoorn. Via dit formulier 
worden ook adresgegevens vast gelegd. 
2. Er vindt een kennismakingsgesprek plaats tussen de vrijwillig begeleider en de ‘Projectleider 
Begeleiders’ van de Codeclub Apeldoorn. 
In dit gesprek bespreekt  de projectleider onder andere de achtergrond van de vrijwilliger, zijn of haar 
motivatie om de codeerlessen te begeleiden en of de vrijwilliger eerder met kinderen gewerkt heeft. 
3. De vrijwilliger vraagt in overleg met Codeclub Apeldoorn een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. 

 
2. Gezondheid/ Veiligheid 

De school en de Codeclub erkennen het belang van fysieke veiligheid en gezondheid. De Codeclub gaat 
ervan uit dat zich geen nare voorvallen voordoen. Maar mocht het onverhoopt toch iets zijn dan is het 
van belang dat er adequaat gehandeld kan worden. De school blijft hiervoor primair verantwoordelijk. 
In overleg tussen begeleiders en school wordt gezorgd voor. 

 Een EHBO doos, waarvan de locatie bekend is bij de leerkracht van de groep 

 Kabels van stekkerdozen zijn weggewerkt zodat niemand erover kan vallen 

 De ruimte voldoet aan alle veiligheid eisen zoals een vluchtplan, rookmelders, brandblussers, etc. en 
dit is bij de begeleiders bekend. 

 Er is een actuele lijst van deelnemers die binnen zijn zodat er bij ontruiming gecontroleerd kan 
worden of iedereen buiten is. Op de tweede plaats wordt er ook met psychische veiligheid rekening 
gehouden. Een kind moet niet alleen veilig zijn maar zich ook veilig voelen. 
 
 

3. Internet Veiligheid 

Tijdens de codeerles zijn kinderen het grootste deel van de tijd k zelfstandig aan het werk. Ze hebben 
daarbij vooralsnog geen toegang tot internet. 
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4. Gedragscode Vrijwilligers 

De begeleiders van de Codeclub dienen zich bewust te zijn van de risico’s rondom de veiligheid van 
kinderen en zichzelf. Door een aantal richtlijnen te volgen zorgt een vrijwilliger er voor dat zowel het 
kind veilig is als hij- of zijzelf. 
Contact met kinderen: 

 Wees bewust van de persoonlijke zone van een kind. Raak een kind nooit zomaar aan. 

 Als je een kind helpt op zijn computer buig dan niet over/ om het kind heen maar ga naast het kind 
zitten om te helpen 

 Een vrijwilliger is nooit met een kind alleen in een ruimte. Er moeten ten alle tijde minimaal 2 
volwassenen aanwezig zijn in een ruimte waar kinderen zich bevinden. Vrijwilligers lopen niet alleen 
met een kind mee naar de WC. 

 Er worden onder geen beding contactgegevens uitgewisseld met kinderen of 
afgesproken buiten de Codeerles om, zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders. 

 Er wordt in de Slack Community nooit privé met kinderen gesproken maar altijd in 
publieke kanalen. 

 
Intern gedrag rondom kinderen 

 Er wordt gelet op taalgebruik, ook bij contact tussen begeleiders, het is altijd mogelijk dat een kind 
het hoort. 

 Er wordt fatsoenlijke kleding gedragen.  

 Er wordt nooit binnen gerookt en het liefst buiten zicht van de kinderen 

 
5. Rapporteren 

Voorvallen tijdens de codeerlessen worden altijd gemeld bij de ‘Projectleider Scholen’ van de 
Codeclub en bij de school waar de codeerles plaatsvindt. De projectleider Scholen in samenspraak met 
de contactpersoon van de school schatten in of en welke actie er nodig is. 

 
Tot slot 

Let goed op elkaar en op de kinderen. Een ongeluk zit in een klein hoekje! De veiligheid van 
kinderen is een zeer gevoelig onderwerp waarbij zelfs kleine incidenten in de beeldvorming een nare 
rol kunnen gaan spelen. Te allen tijde wordt er verantwoordelijk met kinderen om gegaan en gezond 
verstand gebruikt om situaties in te schatten. 
 
 
 
 
 


