
 

 
 

 

 

Samenwerkingsovereenkomst met 

partners Scholen aan Zee 

 

Deze samenwerkingsovereenkomst is bedoeld om een kader te scheppen voor een goede, 

veilige en stimulerende samenwerking, waarbij samenwerkingspartners, medewerkers van 

Scholen aan Zee en leerlingen op respectvolle wijze met elkaar omgaan en waarbij 

wederzijdse acceptatie en wederzijds vertrouwen belangrijke waarden zijn. Om een zodanige 

samenwerking te creëren en te behouden zijn afspraken en richtlijnen met betrekking tot 

goede omgangsvormen tussen samenwerkingspartners, medewerkers van Scholen aan Zee 

en leerlingen van belang. In deze overeenkomst zijn de verwachtingen van Scholen aan Zee 

en de samenwerkingspartner met betrekking tot dergelijke omgangsvormen geformuleerd. 

 

Afspraken Scholen aan Zee en samenwerkingspartner m.b.t. leerlingenactiviteiten 

- bij het verzorgen van de lessen aan de leerlingen van Scholen aan Zee is een 

EHBO’er en voldoende EHBO-materiaal aanwezig;  

- afspraken over het (fysieke) lesaanbod worden vooraf gemaakt tussen de 

medewerker, die contactpersoon is en de samenwerkingspartner; 

- de samenwerkingspartner is er verantwoordelijk voor dat de lessen aan de leerlingen 

worden gegeven door deskundig opgeleide en bekwame personen; 

- bij een ongeval wordt direct contact opgenomen met de betreffende medewerker;  

- de samenwerkingspartner heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering; 

- de medewerker, indien niet constant aanwezig, komt op regelmatige basis langs bij 

de lessen van de leerlingen op een vooraf afgesproken tijdstip;  

- de medewerker zorgt voor lijsten van de leerlingen. Bij afwezigheid van een leerling 

wordt onmiddellijk contact opgenomen met de betreffende medewerker. 

 

Richtlijnen m.b.t. goede omgangsvormen en vermijden van ongewenst gedrag 

Scholen aan Zee staat voor een goed en veilig werk- en leerklimaat, waarbij op respectvolle 

wijze met elkaar wordt omgaan en waarbij wederzijdse acceptatie en wederzijds vertrouwen 

belangrijk zijn. Onder goede omgangsvormen wordt verstaan dat samenwerkingspartners 

rekening houden met de leerlingen en medewerkers van Scholen aan Zee, luisteren en 

respect hebben voor verschillen met betrekking tot etnische of nationale herkomst, geslacht, 

godsdienstige overtuiging, seksuele voorkeur en handicap. Van samenwerkingspartners 

wordt verwacht dat ze zich onthouden van iedere vorm van ongewenst gedrag, in het 

bijzonder van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. 

Samenwerkingspartners nemen de nodige afstand in acht in hun omgang met individuele 

leerlingen en medewerkers en houden deze omgang zakelijk. Zij maken geen misbruik van 

de (vertrouwens)relatie die tussen samenwerkingspartners, leerlingen en medewerkers  



 

 
 

 

bestaat. Samenwerkingspartners zijn zich in hun omgang met leerlingen bewust van de 

afhankelijkheid en de machtsongelijkheid binnen de onderlinge verhoudingen.  

Samenwerkingspartners, leerlingen en medewerkers dragen er zorg voor dat er geen 

vermenging van persoonlijke en zakelijke relaties ontstaat. Samenwerkingspartners 

vermijden persoonlijke contacten met individuele leerlingen en medewerkers in situaties of 

op plaatsen waarin zij de schijn van (seksuele) intimidatie of machtsmisbruik zouden kunnen 

oproepen. Samenwerkingspartners en medewerkers dienen elkaar aan te spreken en te 

wijzen op het (mogelijk) voorkomen van ongewenst gedrag. 

 

Aanvullende afspraken Scholen aan Zee en samenwerkingspartner 
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Datum ………………………    Plaats …………………………… 

 

 

 

……………………………… …………………………….. ……………………….. ….  

Naam en handtekening  Naam en handtekening Naam en handtekening 

samenwerkingspartner schoolleiding   medewerker 


