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Kenmerk : CvB/LH/15038 
Datum : september 2015  
Betreft : Integriteitbeleid  
 
Inleiding 

  Deze notitie integriteitbeleid is vastgesteld door het CvB en op 1 december 2015 van 
instemming voorzien door de Medezeggenschapsraad.  
 
Wat is integriteitbeleid? 
Onder integriteitbeleid verstaat het CvB alle regelingen die te maken hebben met het tegengaan 
van belangenverstrengeling en met het handhaven van algemene en professionele sociale en 
ethische normen en waarden, ook bij druk van buitenaf om hiervan af te wijken. Hierbij kan o.a. 
gedacht worden aan een klokkenluidersregeling, een regeling met betrekking tot het 
aanvaarden van uitnodigingen en geschenken e.d. en een regeling met betrekking tot het 
melden van (betaalde) nevenwerkzaamheden. 
Integriteitbeleid bestaat echter niet alleen uit het stellen en naleven van regels. Er doen zich 
dagelijks situaties voor die niet door een concrete regel kunnen worden afgedekt. Dan komt het 
aan op het (zelf) afwegen hoe te handelen. Daarvoor zou het integriteitbeleid een handreiking 
moeten geven. Regels én handreiking vormen samen een zogenaamde integriteitcode van het 
Meridiaan College. 
 
Normen en waarden veranderen in de loop van de tijd. De integriteitcode moet daarom 
gezien worden als een levend document, vooral bedoeld om de discussie over integriteit in 
beweging, actueel en van ons allemaal te houden. 
 
Het gaat het CvB er niet om alles uitputtend te regelen, het gaat ons er veel meer om het 
gesprek met elkaar aan te gaan over gedrag en mentaliteit, bijvoorbeeld aan de hand van 
enkele vragen en/of casussen, om een bewustwording op gang te brengen en een ethisch 
normbesef met elkaar te ontwikkelen. Het verdient aanbeveling gesprekken over deze 
vragen/casussen jaarlijks in een of andere vorm een keer terug te laten komen, bijvoorbeeld 
met nieuwe medewerkers.  
 
Waarom integriteitbeleid? 
Het CvB wil niet alleen integriteitbeleid ontwikkelen omdat het van de wetgever of van de VO-
Raad moet. Wij denken dat het ook in het belang van de school en van alle medewerkers is 
als dit beleid ontwikkeld wordt. Op het Meridiaan College is iedereen verantwoordelijk voor 
zijn/haar eigen gedrag en handelen en legt daarover verantwoording af. Iedereen mag ook 
anderen op zijn/haar gedrag aanspreken. 
Integriteit is een kwaliteitskenmerk voor het functioneren binnen onze scholengemeenschap. 
Het geeft de mate van betrouwbaarheid en zorgvuldigheid aan en is tegelijkertijd een 
maatstaf of iemand zich inderdaad laat leiden door de normen en waarden die kenmerkend 
zijn voor onze school. Ouders en leerlingen en anderen die bij onze school betrokken zijn, 
mogen erop vertrouwen dat onze scholengemeenschap in de uitoefening van haar taak niet 
alleen effectief en efficiënt is, maar ook betrouwbaar en zorgvuldig. 
Als medewerkers van het Meridiaan College bepalen we in belangrijke mate het gezicht van 
de school. Dit gebeurt in de wijze waarop wij besluiten nemen die leerlingen en ouders, 
maar ook collega’s raken, in de manier waarop wij optreden naar buiten en zelfs hoe wij ons 
gedragen buiten diensttijd. Om onze integriteit te waarborgen moeten wij steeds de grens 
bewaken tussen gewenst en ongewenst gedrag. 
Dit bewaken van de grenzen kan ondersteund worden door samen regels en richtlijnen voor 
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ons gedrag en ons handelen af te spreken. Deze regels en richtlijnen geven ook naar buiten 
toe duidelijkheid over de vraag welk gedrag van medewerkers van het Meridiaan College 
verwacht mag worden.   
 
Welke regelingen hebben we al? 
De volgende regelingen die met integriteit te maken hebben, zijn in het verleden reeds 
ontwikkeld en zijn te vinden op het personeelsweb: 
 
*Een integriteitsbeleid; 
*Een integriteitcode; 
*Een klokkenluidersregeling; 
*Notitie veiligheid en voorkomen van seksuele intimidatie, racisme, agressie, pesten en geweld 
(inclusief gedragscode per vestiging); 
*Klachtenregeling (inclusief regeling vertrouwenspersonen); 
*Privacyregeling; 
*Digitale gedragscode voor leerlingen en voor medewerkers; 
*Code goed bestuur en goed toezicht; 
*Een regeling met mandaten voor financiële transacties; 
*Een regeling met betrekking tot de inkoop van goederen en diensten voor de school; 
*Statuten Meridiaan College. 
 
 
Meldpunt integriteit 
De VO-scholen van Amersfoort (en de GSF uit Hilversum) willen integriteit serieus nemen. 
Daarom hebben de bestuurders van deze scholen, verenigd in de VO-Kamer, met elkaar een 
onafhankelijk extern meldpunt ingesteld, waar medewerkers van de betreffende scholen terecht 
kunnen als ze menen dat er sprake is van een of andere vorm van belangenverstrengeling. Het 
meldpunt wordt bemenst door een zogenaamde vertrouwenspersoon integriteit, die 
aangestuurd en ondersteund wordt door een externe commissie integriteitsvraagstukken (CIV). 
Hij/zij is een professional die op basis van een vacatieregeling betaald wordt door de school 
waarover de melding gaat.  
Belangrijk is overal bij te vermelden dat bij voorkeur eerst de normale interne weg bewandeld 
dient te worden en dan pas het externe meldpunt. 
 


