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De integriteitscode
Het college van bestuur van Stichting Verderwijs besluit – gelet op verplichtende bepaling van de Code Goed
Bestuur PO 2021– tot vaststelling van de onderstaande code.
Artikel1 Begripsbepalingen
Code

De Gedragscode /integriteitscode die door het college van bestuur voor de organisatie

College van bestuur

Het orgaan van de organisatie dat de bestuurlijke taken en bevoegdheden uitoefent;

Medewerkers

De personen die een dienstverband bij de organisatie hebben of bij de organisatie te

is vastgesteld;

werk zijn gesteld;
Raad van Toezicht

Het orgaan van de organisatie dat het intern toezicht uitoefent;

Statuten

De statuten van de organisatie;

Wet

De Wet op het Primair Onderwijs

Artikel 2 Reikwijdte integriteitscode
De code is van toepassing op de medewerkers, het college van bestuur en de raad van toezicht van de organisatie.
Artikel 3 Vaststelling en wijziging code
Lid 1

Het college van bestuur stelt de code vast. Alvorens tot vaststelling of wijziging van de code te besluiten, stelt het
college van bestuur de raad van toezicht en de medezeggenschap in de gelegenheid een advies over de
voorgenomen vaststelling of wijziging uit te brengen.
Lid 2

Het college van bestuur evalueert ten minste eenmaal in de vier jaar de werking van de code, en besluit – met
inachtneming van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel – zo nodig de code te wijzigen.
Lid 3

Het college van bestuur draagt er zorg voor dat de code openbaar wordt gemaakt en dat de code toegankelijk is
voor medewerkers, ouders en andere belanghebbenden buiten de organisatie.
Artikel 4 Uitleg en toepassing code

Het college van bestuur beslist in die situaties waarin niet voorzien is in de code, de tekst van de code die
aanleiding geeft tot verschil in interpretatie dan wel dat de toepassing van de code leidt tot een kennelijke
onbillijkheid.
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Artikel 5 Kernwaarden integriteit
Binnen de organisatie gelden de onderstaande kernwaarden als richtsnoer voor integer handelen en de interne en
externe omgangsvormen:
Openheid
Openheid houdt in dat de medewerkers, de leden van het college van bestuur en de raad van toezicht zich open
stellen voor andermans meningen en voor nieuwe ervaringen. Zij zijn transparant en stellen zich toegankelijk op
voor anderen.
Betrouwbaarheid
Medewerkers en leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn eerlijk, komen hun afspraken na
en moeten op elkaar kunnen rekenen. Kennis en informatie waarover zij op grond van hun positie en functie

beschikken, gebruiken zij uitsluitend voor het doel waarvoor die kennis en informatie is verworven of verstrekt.
Respect
Medewerkers, leden van het college van bestuur en de raad van toezicht laten alle betrokkenen bij de organisatie in
hun waarde. Zij respecteren de overtuigingen, meningen en handelswijzen van die anderen voor zover die derden
geen schade berokkenen.
Gedragscode
Inleiding
We hebben verantwoordelijk werk. Werk waar je voor kiest omdat je een bijdrage wilt leveren aan betere
mogelijkheden voor leerlingen en samenleving. Wij zijn trots op onze collega’s en het vertrouwen in elkaars
betrokkenheid, inzet, professionaliteit en integriteit is de basis waarop Verderwijs is gebouwd.
Waarom dan toch een gedragscode?
Wij werken met leerlingen die door ouders of de maatschappij aan ons zijn toevertrouwd. Dat verplicht ons tot
duidelijke keuzes en het bewaken van de grenzen, ook aan ons eigen gedrag.

In ons werk is het soms lastig te bepalen waar die grenzen nu precies liggen, en soms komen we voor nieuwe
vragen te staan. Zo zal het nog wel een aantal jaren duren voor dat we precies weten binnen welke grenzen we
gebruik kunnen maken van de sociale media (facebook, twitter, enzovoort). De gedragscode is dan ook een levend
document waar vooral over gepraat moet worden om hem levend te houden.

Deze gedragscode is een handvat om vragen, te nemen beslissingen en dilemma’s die we in de praktijk

tegenkomen, tegemoet te treden. In de ene situatie is het gewenste gedrag meteen duidelijk omdat de
gedragscode of een andere regel/wet precies weergeeft welk gedrag wordt verwacht. In een andere situatie kan
het minder duidelijk zijn wat het gewenste gedrag is. Vooral in en naar aanleiding van deze situaties is het van
belang dat we met elkaar bespreken wat we als integer gedrag beschouwen. En dat we bij het overschrijden van de
grens van integer gedrag elkaar hierop aanspreken.
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Wij gaan ervan uit dat je deze gedragscode kent, bespreekt in werksituaties, teambesprekingen en in de
gesprekkencyclus, en ernaar handelt. Opmerkingen en aanvullingen zijn altijd welkom (neem hierover contact op
met je leidinggevende) en kunnen leiden tot bijstelling van de code. Telkens wanneer dat gebeurt, informeren wij je
daarover.

Basisbeginselen
Goed werkgeverschap
Goed werkgever zijn is een algemene verplichting van de werkgever. Het komt erop neer dat stichting Verderwijs
verplicht is jou als werknemer in staat te stellen je werkzaamheden naar beste vermogen uit te voeren. Voor een
volledige beschrijving verwijzen we je naar de CAO-PO.
Goed werknemerschap
Als werknemer ben je verplicht datgene te doen en na te laten wat van een goed werknemer kan worden verwacht.
Je dient je werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten en aanwijzingen van de werkgever op te volgen. De
volledig tekst kun je vinden in je CAO.

Thema’s
Scheiding werk en privé
Meld privésituaties die mogelijk consequenties hebben voor je werk, zoals b.v. een loonbeslag, aan je
leidinggevende.
Als goed werkgever heeft Stichting Verderwijs oog voor privébelangen van medewerkers. We respecteren je
persoonlijke levenssfeer en laten de nodige ruimte hiervoor op het werk. Van jou als medewerker verwachten we
dat je niet over de grenzen van redelijkheid heen gaat. Als je ergens over twijfelt, geldt ook hier: bespreek het met
je leidinggevende.

Belangenconflicten
Vermijd situaties waarin sprake kan zijn van een conflict tussen privébelang en het belang van Verderwijs.
Ga bij twijfel altijd een situatie eerst bespreken met je leidinggevende.

Aannemen van giften en ethisch zakendoen
-

Neem geen geschenken aan van leerlingen of personen uit hun omgeving met een waarde van meer dan 20
euro.

-

Neem geen giften van zakelijke relaties aan met een waarde van meer dan 50 euro
Meld beïnvloeding met geld of gunsten door een leverancier aan je leidinggevende.
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(Niemand krijgt iets ‘zomaar’ gratis. Achter elk geschenk ligt een bedoeling. Hoe groot is het risico van mogelijke
beïnvloeding? Je moet te allen tijde onafhankelijk kunnen kiezen, beoordelen en beslissen.

Een taart (of vergelijkbaar) voor het team als dank voor de inzet is toegestaan. )

Gelijke arbeidskansen
Stichting Verderwijs biedt gelijke arbeidskansen. Onrechtmatige discriminatie of intimidatie is verboden.
Beslissingen over werving, aanstelling, promotie en beëindiging van het dienstverband worden gemaakt op basis
van objectieve, niet discriminatoire criteria.
Vertrouwelijkheid
Ga vertrouwelijk om met informatie over leerlingen en de organisatie.

Heel veel van onze informatie is vertrouwelijk. Als je van tevoren kunt weten dat bepaalde opmerkingen schadelijk
kunnen zijn, hou ze dan voor je. Als gegevens bij onbevoegden terechtkomen kan dit ernstige gevolgen hebben. Je
praat dus niet over leerlingen in het openbaar en je laat geen laptop, usb-stick e.d. of documenten slingeren. (zie
bruikleenovereenkomst voor devices) Contacten met de pers laat je over aan het bestuur.
Vergrendel je PC bij het verlaten van je werkplek ook al is het maar voor even (AVG).
Geweld en agressie
Gebruik geen geweld of andere vormen van agressie. Niet onderling, niet tegenover leerlingen.
Als professional heb je geleerd conflicten te voorkomen en op te lossen. Dit betekent onder meer: de situatie onder
controle houden, begrip tonen en met argumenten proberen te overtuigen. Bedreiging en intimidatie, zoals iemand
schrik aanjagen en bang maken zijn ook vormen van agressie. Stichting Verderwijs staat niet toe dat medewerkers
agressief zijn. Niet onderling, niet tegenover leerlingen en ook niet in privétijd.
Uitzondering is fysiek ingrijpen volgens de geldende protocollen.
Verboden contacten
-

Heb geen privérelatie of seksuele omgang met een leerling of oud-leerling van Stichting Verderwijs, of met
iemand uit de familiaire omgeving van de leerling.

-

Meld het aan je leidinggevende als je een (intieme) relatie krijgt met een collega. (zie ook richtlijn familiaire
relaties.)

Relaties met (oud) leerlingen of iemand in de familiaire omgeving van de leerling kunnen de veiligheid van jou, je

collega’s en de leerlingen in gevaar brengen. Integriteit en veiligheid wegen zwaar. Met tijdig melden van contacten
voorkom je problemen voor jezelf en zorg je dat de reputatie van Stichting Verderwijs niet wordt geschaad. Zo blijf
je professioneel.
Nevenwerkzaamheden
Meld nevenwerk altijd aan je leidinggevende.
Werken bij Stichting Verderwijs eist veel van medewerkers. Je concentreert je op je taken, op de leerlingen die aan
Stichting Verderwijs zijn toevertrouwd en op je collega’s. Zowel onbetaald als betaald nevenwerk kan conflicteren
met je functie. Meld nevenwerk altijd schriftelijk aan je leidinggevende.
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Discriminatie
Ga respectvol om met collega’s en leerlingen.

Respect is een van de belangrijkste gedragskenmerken van een professional. Dit uit zich onder meer in het niet
discrimineren van anderen. Als Stichting Verderwijs medewerker laat je je niet beledigend uit over ras, geloof,
afkomst, sekse, leeftijd, cultuur, fysieke beperkingen en seksuele geaardheid. Hier geldt dat het maatgevend is hoe
de uiting, of deze nu opzettelijk of onopzettelijk plaatsvindt, wordt ervaren en niet hoe deze is bedoeld.
Seksuele intimidatie
Onthoud je van elke vorm van seksueel ontoelaatbaar gedrag.
Wat de één als onschuldig grapje bedoelt, kan door de ander uitgelegd worden als seksuele intimidatie. Met alle
gevolgen van dien. Het gaat er niet om wat iemand doet of bedoelt maar hoe het door de ander wordt ervaren.
Denk na hoe het gedrag door de ander uitgelegd zou kunnen worden. In een cultuur van wederzijds respect passen
geen seksueel getinte opmerkingen, toenaderingen en handelingen of ander aanstootgevend gedrag.

Pesten
-

Pest niet.

Grijp in bij pestsituaties.

Van pesten is sprake als een leerling, collega of groep collega’s opzettelijk zodanig worden behandeld dat hun
(werk)prestaties eronder lijden of er een voor hen intimiderende, vijandige of anderszins onaangename
werkomgeving ontstaat. Pesten schaadt de collegiale verhoudingen en de reputatie van Stichting Verderwijs. Het
kan ook leiden tot kwetsbare en onveilige situaties. Je laat zien dat je professioneel bent als je ingrijpt in
pestsituaties.

Roddelen en taalgebruik
-

Praat mét collega’s, niet óver collega’s.

Gebruik geen krachttermen in relatie tot de jongere of in hun bijzijn.

Roddelen is een menselijke eigenschap. In een professionele werkomgeving erg onwenselijk gedrag. Je creëert

hiermee een negatieve en onveilige werkomgeving. Praat conflicten uit. Praat met elkaar in plaats van over elkaar.

Let ook op je taalgebruik. Krachttermen zijn ontoelaatbaar als het om leerlingen en in bijzijn van leerlingen gaat.
Professionele afstand
-

Houd je relatie met een jongere altijd functioneel.

-

Wees alert wat je met een leerling over je privéleven deelt.

-

Geef leerlingen nooit je privételefoonnummer of privéadres.

-

Onderhoud geen contacten met leerlingen via social media.

-

Trek geen leerlingen voor.

-

Leen geen geld of goederen en leen ook niets uit aan jongeren.

-

Koop of verkoop geen diensten of goederen van of aan jongeren. Handel niet.

‘
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Alcohol en drugs
-

Gebruik geen alcohol of drugs tijdens werk of in een werk gerelateerde situatie.

Draag geen alcohol of drugs bij je tijdens werk of in een werk gerelateerde situatie.

Onder invloed zijn heeft gevolgen voor je reactievermogen, je fysieke en mentale weerstand en het is slecht voor je
geloofwaardigheid. Let op met gebruik en bezit van alcohol en drugs en met gokken buiten werktijd, omdat het je in
kwetsbare posities kan brengen. Goed werknemerschap brengt met zich mee dat je ook in je vrije tijd het belang
van je werkgever niet uit het oog verliest (BW, artikel 611).
Omgaan met bedrijfsmiddelen
-

Maak geen oneigenlijk gebruik van de eigendommen van Stichting Verderwijs.
Eigen je geen materiaal van Stichting Verderwijs toe.

Materialen die je nodig hebt voor je werk worden door Stichting Verderwijs ter beschikking gesteld. Eigendommen
van Stichting Verderwijs gebruik je zonder toestemming van je leidinggevende niet voor privédoeleinden. Denk
hierbij b.v. aan gebruik van pennen, papier, telefoon, printer, gereedschap en auto. Het meenemen van materiaal
van Stichting Verderwijs voor privégebruik is niet toegestaan. Mits in beperkte mate, mag je op kosten van
Stichting Verderwijs telefoneren, mailen, internetten en kopiëren voor privédoeleinden. Het mag niet storend zijn
voor het werk van jou en je collega’s en het mag de netwerken niet overbelasten. Sommige mensen hebben een
GSM. Deze telefoon is in bruikleen en bedoeld voor werk gerelateerde communicatie.
Milieu
-

Ga zorgvuldig om met afval en energie.

Meld onnodige verkwisting of milieuschade aan je leidinggevende.

De zorg voor het milieu begint met een duurzame bedrijfsvoering. Van jou als medewerker verwachten we dat je
zorgvuldig omgaat met afval en energie zoals verlichting, verwarming en water.

Gedragsregels e-mail en internet op het werk
-

Verzend geen berichten die in strijd zijn met de wet of met de goede zeden.

Verzend geen berichten die een inhoud hebben die pornografisch is, racistisch, discriminerend, beledigend,
bedreigend, aanstootgevend, seksueel intimiderend of die aan kunnen zetten tot pesten, haat en geweld.
Bezoek ook geen sites die deze inhoud hebben.

-

Verzend geen berichten met vertrouwelijke informatie, spam, een virus of andere berichten die de
bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen.

-

Maak geen gebruik van niet-openbare bronnen, download geen muziek en films en meld je niet aan bij
niet-werk gerelateerde nieuwsdiensten.

-

Gok en game niet.

Bespreken en melden
Het integriteitbeleid van Stichting Verderwijs staat een open wijze van communiceren voor: het elkaar aanspreken
op ongewenst gedrag, het bespreekbaar maken van dilemma’s en het melden van vermoedelijke
integriteitschendingen aan de leidinggevende.
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Er kunnen ernstige omstandigheden zijn waardoor je de melding niet aan bij je direct leidinggevende kunt doen.
Doe je melding dan bij een naast hogere leidinggevende. Indien je bij je eigen organisatie niet terecht kunt, kun je de
vertrouwenspersoon van Stichting Verderwijs raadplegen. Als je een overtreding meldt, zal je om die reden niet
worden benadeeld in je positie.

Ben je zelf in staat van verdenking gesteld of veroordeeld voor een strafbaar feit, dan dien je dit altijd direct te
melden aan je leidinggevende.
Sancties
Niet-integer gedrag wordt vanzelfsprekend niet getolereerd. Bij constatering vindt natuurlijk altijd eerst een
gesprek plaats met een leidinggevende in de vorm van hoor en wederhoor. Afhankelijk van de ernst van het gedrag,
kunnen we de volgende maatregelen hanteren:
-

schriftelijke officiële waarschuwing in personeelsdossier;

-

herhaalde schriftelijke waarschuwing met aankondiging van arbeidsrechtelijk consequentie bij de
eerstvolgende overtreding;

-

non-actiefstelling als blijkt dat de voortgang van de werkzaamheden ernstig worden belemmerd (conform
CAO);

-

schorsing als er het vermoeden bestaat dat er een dringende reden aanwezig is voor ontslag op staande
voet (conform CAO).

Bijlage: richtlijn werk -en privérelaties
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