
 

 

 
 

GEDRAGSCODE TRAINERS 
 

PEDAGOGISCH HANDELEN  

• De trainer geeft op een positieve, gemotiveerde en enthousiaste manier les  

• De trainer moet het welzijn en de veiligheid van de sporter boven de 

prestatieontwikkeling plaatsen. 

• De trainer zorgt voor een gezonde, ethische en veilige sportomgeving, waarin veiligheid 

gewaarborgd is (en ook zo wordt ervaren) en hij/zij houdt zich aan de 

veiligheidsvoorschriften.  

• De trainer stimuleert elke speler binnen zijn eigen mogelijkheden om te groeien, besef 

dat ieder kind een andere aanpak nodig heeft  

• De trainer geeft feedback aan ouder & kind op een juiste pedagogische manier  

• De trainer maakt duidelijke afspraken met ouders en spelers en vermeldt hierbij wat jij als 

trainers verwacht en wat zij van jou mogen verwachten  

• De trainer beschermt de sporter tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken 

zoals prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s. 

• De trainer brengt spelers de principes van ethisch verantwoord sporten bij  

 

RESPECT 

• De trainer draagt goed gedrag & fairplay hoog in het vaandel  

• Doping, drugs, intimidatie,  machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, corruptie, ongewenst 

seksueel gedrag, agressie en geweld zijn strikt verboden. 
• De trainer respecteert de waardigheid van elke persoon, sluit niemand uit. Er wordt geen 

onderscheid gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, 

geslacht, seksuele oriëntatie, culturele achtergrond, leeftijd, beperking of andere 

kenmerken  

• De trainer is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en 

uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Dit geldt zowel bij 



rechtstreekse contacten met anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals 

sociale media, apps, internet of het maken van geluids- of beeldmateriaal. 

• De trainer neemt niet deel aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, noch zal hij/hij 

andere daartoe aanmoedigen. De trainer zal zich ervan onthouden de sporter te 

behandelen op een wijze die de sporter in zijn/haar waardigheid aantast.  

• De trainer zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. seksueel 

grensoverschrijdend gedrag [bij de vertrouwenspersoon of het bestuur]. De 

sportbegeleider mag anderen (zoals een sporter of andere begeleider) niet ontmoedigen 

of beletten om melding te doen of een klacht in te dienen inzake seksueel 

grensoverschrijdend gedrag.  

• De trainer zal zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel  machtsmisbruik 

of intimidatie tegenover de sporter. 

 

PRAKTISCH   

 

• De trainer draagt gepaste kledij tijdens de training/wedstrijd  

• De trainer dient op tijd aanwezig te zijn op trainingen en wedstrijden. Verwittig de 

organisatie of spelers indien je niet kan of als je te laat dreigt te komen. 

• In de nabije aanwezigheid van minderjarige sporters drinkt de trainer geen alcohol en 
rookt hij/zij niet. 
 

 

 

 

 

 

 


