Beroepscode
Beroepscode voor taijiquan leraren
De STN ziet graag goed opgeleide, integere leraren en dito leerlingen. Eigenlijk geheel
volgens de mentaliteit en de filosofie van de taiji.
De STN is geen beroeps-of belangenorganisatie die klachten van Taijideelnemers over
bijvoorbeeld Taijileraren kan helpen oplossen. Het is raadzaam om hiervoor bij de geëigende
professionele instanties (arts, fysiotherapie, NOC/NSF, beroepsvereniging e.d.) aan te
kloppen.
Wel geldt dat bij de STN aangesloten Taijileraren zich dienen te houden aan de beroepscode
die geldt voor alle mensen die actief zijn in de sport of in het algemeen met
bewegingssystemen bezig zijn.
Informatie hierover is te vinden op de website: www.nlcoach.nl
In de beroepscode staat bv. ten aanzien van
“Geestelijke integriteit” vermeld dat:
De train(st)er heeft de plicht alles te doen om de geestelijke integriteit van de sport(st)er te
waarborgen en alles na te laten wat die geestelijke integriteit schade kan berokkenen.”
en
“Lichamelijke integriteit”:
“De train(st)er heeft de plicht alles te doen om de lichamelijke
integriteit van de sport(st)er te waarborgen en alles na te laten
wat die lichamelijke integriteit schade kan berokkenen.”

Seksuele intimidatie:
Een belangrijk onderdeel van de beroepscode vormt een vaak te weinig belicht onderwerp:
seksuele intimidatie. Het moge duidelijk zijn dat de STN seksuele intimidatie afkeurt. In alle
sporten en bewegingsleersystemen is er contact tussen de deelnemers. Het fysiek contact bij
het corrigeren van de houding en bij het pushing hands tussen leraar en leerlingen en
leerlingen onderling in de taijilessen is zelfs een essentiële leermethode! De STN ziet graag
dat de taijibeoefenaars integer en bewust met dit fysieke contact omgaan.
Indien een Taijideelnemer een klacht heeft met betrekking tot seksuele intimidatie kan hij
deze melden bij het NOC/NSF.
Het NOC*NSF meldpunt seksuele intimidatie in de sport is dag en nacht bereikbaar, ook in
het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 202 5590 (€ 0,10/min).
Voor vragen over het beleid tegen seksuele intimidatie in de sport kun je contact opnemen
met: NOC*NSF, telefoonnummer 026-4834455.

Wat is het NOC*NSF
Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) is de bundeling
van de georganiseerde sport in Nederland. De negentig aangesloten landelijke
sportorganisaties vertegenwoordigen samen ongeveer 27.000 verenigingen met in totaal ruim
4,7 miljoen georganiseerde sporters.
Ten aanzien van seksuele intimidatie is in samenwerking met de bonden een structuur opgezet
om seksuele intimidatie in de sport te voorkomen en waar nodig hulp te kunnen bieden. Vanaf
de ALV van mei 2008 is het streven naar een verder versterkt beleid waarbij een
samenhangend stelsel van maatregelen zowel de primaire preventie (tegengaan van seksuele
intimidatie) als de secundaire preventie (voortduren en herhalen voorkomen) als ook de
opvang bij incidenten en sanctionering ten gevolge van overtredingen, optimaal waarborgt.
Meer informatie is te lezen op : www.nocnsf.nl

