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U gaat met een klein groepje kinderen in school- of verenigingsverband in de natuur werken. Omdat u als 
begeleider van zo´n groepje ook verantwoordelijkheden heeft informeren wij u hierbij en geven wij u tips 
voor een prettige en veilige werkdag. 

In het kort wordt het volgende van u verwacht: 
 U zorgt ervoor dat het u toegewezen groepje volgens de instructie werkt 
 U houdt voortdurend in de gaten dat er veilig gewerkt wordt en dat de kinderen op een prettige wijze kunnen  

 werken (dit betekent dat u zelf niet echt mee kunt werken)
 U weet met welke kinderen speciaal rekening gehouden moet worden. 
 U weet wie er beschikt over een EHBO of BHV diploma
 U beschikt zelf over een WA en ongevallen polis die deze activiteit dekt (huidige polis nakijken dus). 
 Indien er kans op vallend hout is, worden helmen uitgereikt. U zorgt ervoor dat u zelf een helm opheeft en   

 helpt de kinderen indien nodig hierop te attenderen. 
 Om (sexueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen of om verdachte omstandigheden voor te zijn, werken

 wij op een overzichtelijke manier. Wij verwachten van alle begeleiders dat zij zich tijdens de activiteit niet aan  
 het toezicht van de docent, groepsleiding of leiding van IKL onttrekken en dat er transparant gehandeld wordt.  
 Tijdens de werkdag gelden de regels van de school of de jongerenorganisatie. IKL heeft een aantal 
 aanvullende maatregelen hierbij opgesteld die in ons Arbo-plan vastliggen. Verdachte omstandigheden
 aangegeven of worden gemeld aan de tuchtcommissie van NOV.  

Verantwoordelijkheden 
Ieder neemt zijn verantwoordelijkheden, per rol verschillen deze maar in grote lijnen is het volgende van    
toepassing:

 Werkbegeleiding (IKL / vrijwilliger) zorgt voor gereedschap (EHBO-trommel), toestemming voor het   
 werk, werkindeling, instructie en inhoudelijk toezicht op het werk. Schriftelijke voorbereiding en    
 evaluatie van de werkdag. 

 Leerkracht (of begeleiding van de vereniging) houdt toezicht op het geheel en bijzonder GG 
 Ouders of andere begeleiders werken met kleine groepjes kinderen en zorgen ervoor dat er conform   

 de gegeven instructie gewerkt wordt. 
 Deelnemers / kinderen werken volgens de instructie en aanwijzingen van de begeleiders. 

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met IKL via 046-3030530 of ikl@ikl-limburg.nl. 
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