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Gedragscode Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom 
Deze gedragscode geldt voor het NVPJ inclusief alle bij het NVPJ aangesloten gemeenten. 
 
 
Een kind is nooit alleen met een volwassene in dezelfde ruimte. 
 
Het verschonen van baby’s en peuters gebeurt alleen door ouders en/of verzorgers. Ouders 
en/of verzorgers kunnen ook zelf iemand vragen om de verzorging van hun kind over te nemen.  
Bovenstaande geldt ook voor toiletgang van jonge of anderszins kwetsbare kinderen waarbij  
hulp nodig is. 
 
Bij individuele lessen zorgen docent en ouders/verzorgers dat de deur van de betreffende ruimte 
open staat en dat begeleiding van de leerling binnen gehoorsafstand aanwezig blijft. 
 
Bij individuele gesprekken zorgen beide deelnemers dat zij voorwaarden scheppen voor een 
veilige omgeving: de deur van de ruimte staat open, er is altijd ook iemand anders in het 
gebouw. 
 
Bij zowel individuele lessen als gesprekken staat het de deelnemers vrij om iemand mee te 
nemen zodat ze niet alleen zijn. De begeleiding kan om praktische redenen door de docent of 
gesprekspartner worden beperkt tot 1 persoon. 
 
Bij gebruik van een mikwe wordt gezorgd voor passende begeleiding. Ook hierbij geldt dat om 
praktische redenen de begeleiding beperkt kan worden tot 1 persoon. 
 
De rabbijnen die verbonden zijn aan het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, zijn 
opgeleid en gekwalificeerd om zo nodig hulp en begeleiding aan leden van het Verbond te 
bieden. Namen en contactgegevens zijn bij de leden bekend. 
 
Alle leden van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom kunnen contact opnemen 
met de Vertrouwenspersoon indien daaraan behoefte bestaat. Naam en bereikbaarheid van 
deze vertrouwenspersoon zijn bij de leden bekend en is tevens op de website van het Verbond 
te vinden. 
 
 
Vastgesteld door het Hoofdbestuur van het NVPJ op 16 juni 2021 
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