NGS Gedragscode beoordelaars (NGS1975)

Een beoordelaar:
ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING.
Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt
ervaren. Houdt zich aan de veiligheidsnormen en veiligheidseisen.
Is zich steeds bewust dat hij/zij aanwezig is in de rol van beoordelaar en verwart deze niet
met andere functies
KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN.
Zorgt dat hij op de hoogte is van bij de NGS gehanteerde regels en richtlijnen én past deze
ook toe (link toevoegen)
IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN
MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET.
Gebruikt de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen.
Onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek
grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en
seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, - contacten en - relaties met minderjarigen zijn
onder geen beding geoorloofd.
RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE EXAMENKANDIDAAT.
Dringt niet verder in het privéleven van de examenkandidaat dan noodzakelijk is. Gaat met
respect om met de examenkandidaat.
TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN.
Onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en
gedragingen. Maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht, seksuele gericht- en/of geaardheid, culturele achtergrond, leeftijd
of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en is tolerant.
IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN
UITLATINGEN WAARDOOR HET NGS IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT.
Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/of beledigende
opmerkingen. Gedraagt zich als vertegenwoordiger en visitekaartje van het NGS als brancheen examen-organisatie.
BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN.
Biedt geen gunsten, geschenken, diensten en/of vergoedingen aan met een persoonlijk
commercieel en/of financieel belang. Ook niet om iets te doen of na te laten wat in strijd is
met de integriteit van het NGS.
ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN.
Ziet toe op de naleving van de geldende reglementen, de huisregels, de NGS gedragscode,
deze gedragscode en andere sociaal-culturele normen.
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IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN.
Reageert adequaat op signalen en aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur,
de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt
sport.
HOUDT ZICH AAN DE AVG
Is zich bewust van de eisen die in de AVG worden gesteld aan de geheimhoudingsplicht.
IS VOORZICHTIG.
Stelt nooit informatie beschikbaar, die nog niet officieel openbaar gemaakt is.
ONTHOUDT ZICH VAN BEINVLOEDING VAN HET EXAMENPORCES VAN EXAMENKADIDATEN
Bemoeit zich ten tijde van het gehele toetsingsproces alleen met zijn eigen kandidaat en zijn
model waarbij de toetsnormen en toetsingscriteria leidend zijn. Voert geen overleg met
andere beoordelaars tijdens het toetsingsproces (uitgezonderd de voorzitter van de
toetsingscommissie).Onthoudt zich van het beïnvloeden van eigen of andere kandidaten en
beoordelaars.
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