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1)A. Inleiding 
In de notitie ‘Integriteitbeleid’ (CvB/LH/15038) zoals deze op 1 december 2015 door het 
CvB is vastgesteld en van instemming is voorzien door de MR, heeft het CvB beschreven 
wat de aanleiding voor deze notitie was, wat het onder integriteitbeleid verstaat en 
waarom het van belang is om het in te voeren. In deze notitie wordt ook het belang 
onderstreept van de invoering van een integriteitcode. Over deze Code gaat deze notitie. 
Hoofdstuk 2 bevat een handreiking voor integer handelen en hoofdstuk 3 bevat een 
aantal spelregels 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. De code is geschreven op 
basis van enkele in den lande ontwikkelde modellen en voorbeelden. 
 

 B. Missie en identiteit 
 
 Leren leren is het doel maar leren leven is de basis. Dit is de meest bondige formulering 
van onze missie in relatie tot onze kernwaarde: gezien worden en je laten zien. Het 
Meridiaan College is onderdeel van en zoekt actief de verbinding met de samenleving, 
met Amersfoort. Er is aandacht voor bezieling en inspiratie. Het cognitieve is belangrijk, 
net zoals bijvoorbeeld cultuur, filosofie en persoonlijke ontwikkeling. We hebben oog 
voor elkaar en vinden open communicatie essentieel.  

 
De hierboven staande formulering komt uit het strategisch beleidsplan 2013-2017.  
Over wat we verstaan onder de speerpunten van ons beleidsplan: inspireren, kwaliteit 
leveren, samen meerwaarde organiseren en verantwoordelijkheid nemen hebben we 
meer dan eens met elkaar gesproken.  
Over de kernwaarden die in deze tekst genoemd worden, is het nog minder vaak 
gegaan: open communicatie, transparantie, zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid. 
Daarover gaat deze integriteitcode.   

 
2)Handreiking voor zorgvuldig en verantwoordelijk handelen: wat betekent 
integriteit? 
De kernwaarde ‘integriteit’ is een ingewikkeld begrip. Wat is precies integer? Wanneer 
ben je integer en wanneer niet?  
In deze code wordt uitgelegd wat het begrip ‘integer’ betekent. Door te verwijzen naar 
regels en door handvatten te geven voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid. De 
code roept op tot het voeren van een dialoog of open gesprek in situaties waarin je 
wordt geconfronteerd met een integriteitvraagstuk. Het doel hiervan is dat je regelmatig 
stilstaat bij de morele kant van je handelen en dat mogelijke dilemma’s in een zo vroeg 
mogelijk stadium met bijvoorbeeld collega’s worden gedeeld; houd een probleem niet 
voor jezelf. Aan iedere beslissing zijn immers gevolgen verbonden: voor jezelf, voor 
anderen en voor de organisatie. Met behulp van de integriteitcode kun je deze gevolgen 
overdenken.  

 
 Grijs gebied 
Regels bepalen precies wat je mag doen en wat niet; ze geven duidelijke grenzen aan. 
Tussen die grenzen is echter een grijs gebied dat niet in juridische termen is weer te 
geven. De integriteitcode biedt een houvast bij het maken van afwegingen en op basis 
hiervan nemen van beslissingen in dit grijze gebied. Het is een handreiking voor integer 
handelen. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt; de 
integriteitcode kun je gebruiken als hulpmiddel. 

 
 Vier criteria voor het bepalen van integer handelen 
Integriteit is een ingewikkeld begrip. Vraag tien mensen wat zij integer vinden en je 
krijgt tien verschillende antwoorden. Dat maakt het moeilijk integer te handelen. 
Makkelijker is het om lastige beslissingen die je gaat nemen te toetsen aan bepaalde 
criteria. Op die manier ben je bewust bezig met de vraag of je integer handelt. 
Overigens blijf je altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen handelen. 
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We hebben vier criteria geselecteerd die samen aangeven in hoeverre iemands handelen 
integer is. Deze vier criteria kunnen je helpen te bepalen of je de juiste beslissingen 
neemt. Het zijn vrij abstracte begrippen, waardoor ze toepasbaar zijn op diverse, sterk 
uiteenlopende situaties. Sta je voor een lastige beslissing? Ga dan eens na of jouw keuze 
past binnen de vier criteria die hierna zijn uitgewerkt. 

 
Verantwoordelijk 
Verantwoordelijk zijn betekent dat je aanspreekbaar bent op de beslissingen die je zelf 
neemt. Een ander kan bij jou terecht voor uitleg over jouw handelen. Je bent 
verantwoordelijk voor alles wat je zelf doet. Daarnaast heeft dit criterium te maken met 
het gedrag van anderen. Je voelt je als medewerker van het Meridiaan College ook 
verantwoordelijk voor datgene wat anderen doen, zoals collega’s en derden. Je kunt 
anderen daarop aanspreken en je zal dit in voorkomende gevallen ook doen. 

 
Stel, je staat voor een beslissing. Durf je de verantwoordelijkheid te nemen voor jouw 
beslissing? Ben je aanspreekbaar op jouw handelen? Neem je de verantwoordelijkheid om 
anderen op hun handelen aan te spreken als dat nodig is? Je handelt verantwoordelijk als 
je aanspreekbaar bent op de keuzes die je maakt. 

 
Onafhankelijk 
Onafhankelijk zijn betekent dat je niet gevoelig bent voor oneigenlijke beïnvloeding. 
Onafhankelijk zijn betekent ook bij uitoefening van je functie binnen formeel toegestane 
speelruimte maken van eigen keuzes en nemen van beslissingen.  

 
Neem jij beslissingen binnen formeel toegestane speelruimte? Kun je jouw beslissingen 
aan iedereen uitleggen? Maak je keuzes op basis van je eigen overwegingen?  

 
Betrouwbaar 
Betrouwbaar zijn betekent dat anderen weten wat ze van je kunnen verwachten. Iemand 
die betrouwbaar is, kiest ervoor om helder en duidelijk te zijn in het contact met 
anderen. Als je betrouwbaar bent, hou jij je aan je afspraken. Als het een keer gebeurt 
dat jij je niet aan je afspraken houdt, kun je aan anderen uitleggen waardoor dat komt. 
Weten anderen waar ze bij jou aan toe zijn? Ben je duidelijk over de keuzes die je maakt 
en kun jij je beslissingen onderbouwen? Je bent betrouwbaar als anderen op je kunnen 
rekenen en je kunnen vertrouwen. 

 
Zorgvuldig 
Zorgvuldig zijn, betekent dat je aandacht hebt voor wat je doet. Je bent zorgvuldig als je 
alles wat je weet, gebruikt bij het nemen van beslissingen. Zorgvuldig ben je ook als je 
bij het nemen van een beslissing rekening houdt met anderen. Iemand die zorgvuldig is, 
toont respect voor anderen bij het maken van keuzes.  
Weeg je alle gevolgen en alternatieven af voordat je een beslissing neemt? Bedenk je 
daarbij ook welke gevolgen jouw keuze heeft voor alle betrokkenen? Je bent zorgvuldig 
als je weloverwogen en gewetensvol beslissingen neemt. 

 
Alert zijn 
Het is niet altijd even gemakkelijk om integer te handelen. Ook als alle alternatieven 
goed zijn, moet je toch een keuze maken. En soms moet je juist kiezen uit twee kwaden. 
De praktijk is weerbarstig. Niet altijd is het mogelijk om te handelen binnen de grenzen 
van de vier criteria, of vind je het antwoord op een dilemma binnen de regels. 
Het kan zelfs gebeuren dat de beslissing waar je voor staat zo ingewikkeld is, dat de 
criteria botsen. Van belang is dan dat je in ieder geval alert bent; dat jij je bewust bent 
van de morele kant van jouw handelen. Deze code kan je daarbij helpen. 
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Bij twijfel bespreken 
Twijfel je hoe te handelen? Vind je het moeilijk om een afweging te maken? Biedt de code 
niet genoeg houvast? Dan is het zinvol om jouw twijfels te bespreken met anderen. Dat 
kan een collega zijn, maar ook je leidinggevende. Leg jouw dilemma voor aan anderen. 
Andere mensen vormen meestal een uitstekende toetssteen voor beslissingen. Kom je er 
ook in gesprek met je collega’s en je leidinggevende niet uit, dan kun je terecht bij de 
externe vertrouwenspersoon integriteit (zie Klokkenluidersregeling MC). 

 
Toets regelmatig je keuze 
Ook als er geen sprake (b)lijkt te zijn van integriteitdilemma’s is het goed om stil te 
staan bij de vraag of je integer handelt. Ga dus regelmatig na of de wijze waarop je 
handelt en de beslissingen die jij neemt, passen binnen de vier criteria: verantwoordelijk, 
onafhankelijk, betrouwbaar, zorgvuldig. Aan de hand van de integriteitregels en vier 
criteria kun je toetsen of jouw keuze de juiste is. Samen vormen ze een houvast bij het 
nemen van beslissingen. 

 
‘Integer’ krijgt inhoud 
Toets je de beslissingen die jij neemt aan deze criteria en regels en ga je een gesprek 
hierover met collega’s en leidinggevende niet uit de weg? Dan ben je bewust bezig met 
de vraag of je integer handelt. Daarmee geef je de term ‘integer’ betekenis en blijft dit 
een thema binnen het Meridiaan College waar telkens aandacht aan wordt besteed.  

 
      Afspraken met betrekking tot gedrag en gedragsregels 
 
1 Aanvaarden van geschenken/giften, uitnodigingen voor feestelijke 

bijeenkomsten/excursies, aannemen van steekpenningen  
 
Er kunnen integriteitrisico’s kleven aan het aanvaarden van geschenken. Kernpunt is dat 
jij je onafhankelijkheid waarborgt. Onder omstandigheden is het aanvaarden van een 
geschenk toelaatbaar. Wanneer je een geschenk aanvaardt, is het van belang dat je dit in 
openheid doet en dat je geschenken nooit op jouw huisadres ontvangt. 
 
Belangrijk is het om bij elk geschenk, ongeacht de waarde daarvan, na te gaan of er een 
‘tegenprestatie’ – nu of in de toekomst, direct of indirect – aan verbonden is. De context 
rondom het aanbieden van een geschenk speelt daarbij een belangrijke rol: waarvoor 
wordt bijvoorbeeld iets gegeven, op welk moment wordt iets aangeboden (lopen er 
bijvoorbeeld net contractonderhandelingen), betreft het een incidenteel geval of is er al 
vaker sprake geweest van een cadeau door dezelfde relatie (is er een patroon), zijn er 
ook andere collega’s die van dezelfde relatie geschenken ontvangen, wat is de waarde 
van het geschenk. Kortom, een goede afweging is erg belangrijk.  
 
Een geschenk of een (weder)dienst als uitdrukking van waardering of dank met een 
waarde van € 50,-  of meer mag je niet aanvaarden.  
Het kan echter ook zo zijn, dat óók geschenken met een lagere waarde moeten worden 
geweigerd, bijvoorbeeld omdat de aanvaarding van een gift jouw objectiviteit kan 
beïnvloeden of kan worden uitgelegd als tegenprestatie van een geleverde dienst c.q. een 
te leveren dienst.   
Overleg bij twijfel de ontvangst van een geschenk of een voorstel voor een (weder)dienst 
met je leidinggevende. Giften die onacceptabel zijn, stuur je terug.  
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Uitnodigingen voor uitstapjes, reizen, lunches, diners, uitnodigingen voor excursies en 
feestelijke bijeenkomsten zoals theaterbezoek en sportevenementen met een waarde tot 
€ 50 kunnen aanvaard worden indien deze functioneel zijn. Bespreek bij twijfel altijd 
eerst met je leidinggevende of in het werkoverleg. Deze uitnodigingen worden echter in 
elk geval niet aanvaard, indien aanvaarding zou kunnen leiden tot beïnvloeding van je 
objectiviteit of kan worden uitgelegd als tegenprestatie van een geleverde dienst c.q. een 
te leveren dienst.   
 
Uiteraard mag je in geen enkel geval steekpenningen aannemen of de verstrekking van 
steekpenningen uitlokken. 

 
2 (voordeel door) Kortingsregelingen 

 
Het kan voorkomen dat bedrijven persoonlijke voordelen bieden aan jou omdat je voor 
de organisatie zakelijke contacten met die bedrijven onderhoudt. Ze bieden jou dan 
bijvoorbeeld persoonlijk geschenken of diensten aan, zoals een weekend verblijf in een 
hotel met familie/partner, in ruil voor het aankopen of gebruik van het product of dienst 
van het bedrijf. Je mag nooit gebruik maken van dergelijke aanbiedingen. 
Het beste kun je ieder aanbod melden bij je leidinggevende en overleggen op welke 
manier je het bedrijf laat weten dat je van dit soort aanbiedingen niet gediend bent.  

 
3  Nevenwerkzaamheden  

 
Iedereen is verplicht om betaalde nevenwerkzaamheden en onbetaalde 
nevenwerkzaamheden die een relatie (kunnen) hebben met je werk, te melden bij de 
schooldirecteur (zie CAO-VO 2014-2015, artikel 19.4 op blz. 97). Nevenwerkzaamheden 
die direct verband houden met de aard van jouw functie of de aard van de 
werkzaamheden van jouw afdeling worden geregistreerd. De melding wordt opgenomen 
in het personeelsdossier. 
Als stelregel geldt dat nevenwerkzaamheden die kunnen leiden tot 
belangenverstrengeling of die in strijd zijn met de belangen van de instelling, niet zijn 
toegestaan (bijvoorbeeld als je daardoor niet uitgerust voor de klas staat of je 
correctiewerk niet op tijd af hebt). Het maakt daarbij niet uit of de bijbaan binnen of 
buiten jouw normale diensttijd wordt verricht.  
  
Jij beoordeelt dus zelf of jouw nevenwerkzaamheden jouw functie bij Meridiaan College 
(negatief) kunnen beïnvloeden. Jouw leidinggevende toetst dit ook. Het kan zijn dat 
hierover afspraken worden gemaakt. De gemelde nevenwerkzaamheden worden 
vervolgens geregistreerd.  
Wanneer je stopt met jouw geregistreerde nevenwerkzaamheden, kun je dat het beste 
ook bij je leidinggevende melden.  

  
4 Congressen en symposia/commerciële activiteiten 
 

Wanneer je wordt uitgenodigd om (namens het Meridiaan College) te spreken op 
congressen of zitting te nemen in openbare panels, moet vooraf een zorgvuldige 
afweging worden gemaakt.  
De activiteit kan bijvoorbeeld belangrijk/wenselijk zijn voor de ontwikkeling, marketing 
(kweken van begrip) van het Meridiaan College -beleid. Bespreek in ieder geval de 
uitnodiging bij jouw leidinggevende; hij zal dan de afweging maken, eventueel in 
afstemming met de schooldirecteur of je de uitnodiging kunt accepteren.  
De algemene Meridiaan College-lijn is dat terughoudend wordt omgegaan met het 
deelnemen aan commerciële activiteiten.  
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5 Financiële belangenverstrengeling / bezit van en transacties met effecten  
 

Het kan zijn dat je een functie hebt waaraan het risico van financiële 
belangenverstrengeling is verbonden. Je hebt bijvoorbeeld financiële belangen in een 
bedrijf en je hebt vanuit je functie een grote mate van invloed op het verstrekken van een 
opdracht aan dat bedrijf.  
 
Het College van Bestuur kan functies aanwijzen waaraan het risico van financiële 
belangenverstrengeling of het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige 
informatie verbonden kan zijn.  
Wanneer je een dergelijke functie hebt, heb je een meldplicht als financiële belangen of 
het bezit van en transacties met effecten de belangen van de dienst kunnen raken.  
 
 
 

6 Inkoop en aanbesteding  
 

Bij het inkopen van goederen of diensten is onafhankelijkheid van jou ten opzichte van 
derden belangrijk. Wanneer je vanuit je functie betrokken bent bij inkoopactiviteiten en 
aanbestedingsprocessen is het belangrijk dat je continu alert bent op mogelijke 
oneigenlijke beïnvloeding door derden.  
Belangenverstrengeling (bijvoorbeeld inkopen bij iemand die je privé kent) moet je 
vermijden.  
 
Ter waarborging van zuivere inkoopprocedures bestaat er binnen het Meridiaan College 
een procedure die gericht is  op de scheiding van verantwoordelijkheden.  
 
Deze (beleids-)regel is neergelegd in:  

• Europese aanbestedingsregels conform EG-richtlijnen; 
 

• RJ660 inclusief aanbestedingsregels; 
 

• Meridiaanbrede regels in zake inkoop en aanbesteding (zie personeelsweb). 
 
 
7 (tegengaan) Draaideurconstructie 

 
Onder draaideurconstructie wordt verstaan dat een voormalige Meridiaan College 
medewerker direct of kort na ontslag via bijvoorbeeld een extern adviesbureau wordt 
ingehuurd om opnieuw (ongeveer) dezelfde werkzaamheden te verrichten. Ter 
voorkoming van een sfeer van vriendjespolitiek, oneerlijke concurrentie of schijn van 
belangenverstrengeling mag een Meridiaan College-medewerker voor een periode van 2 
jaar na ontslag via welke constructie dan ook niet worden ingehuurd bij het Meridiaan 
College.  
Alleen als in relatie tot het ontslag vooraf is afgesproken, dat na het ontslag nog 
gedurende een bepaalde (in beginsel beperkte) tijd werkzaamheden voor Meridiaan 
College kunnen worden verricht, kan hiervan worden afgeweken.  
 

8 Bedrijfsmiddelen en -eigendommen / E-mail, inter- en intranet  
 
Tijdens je werk kan je gebruik maken van allerlei schoolfaciliteiten zoals e-mail, inter- en 
intranet, laptop, pc, kopieermachine en (mobiele) telefoon. Deze zijn uiteraard 
hoofdzakelijk bedoeld voor zakelijk gebruik. Beperkt gebruik van deze faciliteiten voor 
privédoeleinden is toegestaan. Het is niet toegestaan voor medewerkers om 
bedrijfsmatige activiteiten uit te oefenen voor eigen rekening of voor rekening van derden 
met behulp van eigendommen van het Meridiaan College.  
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Een werknemer van het Meridiaan College dient zich in het internetverkeer als een 
fatsoenlijk werknemer te gedragen. De e-mail- en internetfaciliteiten mag je nooit 
gebruiken voor het verzenden van berichten of het bezoeken/downloaden van sites met 
een pornografische, racistische, discriminerende, beledigende, aanstootgevende, 
(seksueel) intimiderende of illegaal verkregen inhoud. 
 
Deze richtlijnen zijn terug te vinden in:  

 Digitale gedragscode van het Meridiaan College (zie personeelsweb) 
Richtlijn van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP): Actieve openbaarmaking 
en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. 

 Privacyreglement van Meridiaan College. 
 
 
9 Geheimhoudingsplicht 
 

Wanneer je in het kader van je functie bij een van de Meridiaan College scholen toegang 
hebt tot persoonlijke gegevens waarvoor buitenstaanders belangstelling kunnen hebben, 
dan moet je met dergelijke informatie zorgvuldig omgaan.  
Informatie aangeduid met bijvoorbeeld Confidentieel, Geheim, Zeer geheim of 
Personeelsvertrouwelijk moet altijd vertrouwelijk worden behandeld.  
 
Eigenlijk is het met alle informatie – ook zonder de stempel ‘vertrouwelijk’ - die je vanuit 
je werk bij Meridiaan College hoort of ziet belangrijk om zelf af te wegen of deze 
informatie vertrouwelijk moet worden behandeld. Bij twijfel kun je dit met je 
leidinggevende bespreken.  
 
Het recht van vrije meningsuiting, dat ook voor Meridiaan College medewerkers geldt, 
mag niet tot gevolg hebben dat je uitlatingen doet die je functioneren of dat van 
Meridiaan College kunnen schaden.  
Bij verzoeken om informatie over derden moet je, hoe onschuldig de vragen ook lijken, 
doorverwijzen naar je leidinggevende en in uiterste instantie naar het College van 
Bestuur. 

 
 10 Identificatieplicht  

 
Bij indiensttreding moet je een identiteitsbewijs overleggen. De werkgever is verplicht 
hierop te controleren. Deze plicht is bedoeld om ondermeer sociale zekerheidsfraude en 
illegale arbeid beter te bestrijden.  
 

11 Screening personen bij indiensttreding; verklaring omtrent het gedrag en 
veiligheidsonderzoek vertrouwensfunctie 

 
 Het Meridiaan College wil als werkgever weten of zijn (toekomstige) medewerkers in 

strafrechtelijke zin integer zijn geweest in het licht van de te vervullen functie.  
Dit wordt nagegaan via de verplichting van de toekomstige werknemer een ‘verklaring 
omtrent het gedrag’ bij de gemeente aan te vragen. 

 
12 Ordemaatregelen en sancties 

 
Wanneer je de in deze code genoemde regels niet nakomt of ander niet-integer gedrag 
vertoont, wordt dat beschouwd als plichtsverzuim. Ook gedragingen in je privétijd 
kunnen plichtsverzuim opleveren, bijvoorbeeld als daardoor de belangen van het 
Meridiaan College worden aangetast.  
Plichtsverzuim kan leiden tot disciplinaire maatregelen. Verder wordt bij een 
vermoedelijk misdrijf (fraude, diefstal, aannemen steekpenningen) ook aangifte gedaan 
bij de politie of Openbaar Ministerie. 
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Deze (beleids-)regel is neergelegd in de CAO voor het VO 2014-2015:  
Artikel 10.a.7 (disciplinaire maatregelen). 
Artikel 10.a.6 (schorsing als ordemaatregel). 
Artikel 10.a.5 sub 6 (ontslag vanwege onherroepelijk geworden vonnis waarbij de  
werknemer is veroordeeld tot vrijheidsstraf wegens een misdrijf). 
Artikel 10.a.5 sub 7 (ontslag vanwege het opzettelijk verstrekken van onjuiste of 
onvolledige informatie bij indiensttreding). 
 
N.B. Van toepassing zijnde regelgeving in zake bijvoorbeeld strafrechtelijke vervolging 
valt hierbuiten. Het gaat hier dus om regels die binnen het gezagsbereik van het  

      Meridiaan College zouden kunnen worden toegepast.  
 
 

13    Klokkenluidersregeling en onregelmatigheden 
 

De klokkenluidersregeling, geeft aan hoe je mogelijke misstanden, zoals een ernstig 
strafbaar feit of een grove schending van regelgeving/beleid, moet of kan melden. Bij 
een strafbaar feit ben je wettelijk verplicht dit te melden. Dit kan bij je leidinggevende, 
maar het kan ook direct bij de politie. Bij een grove schending van regelgeving/beleid is 
het uitgangspunt een interne melding en een intern onderzoek. Je doet de melding bij je 
leidinggevende, of wanneer deze daar mogelijk bij betrokken is, je naast hogere 
leidinggevende. Als je twijfelt om zo’ n vermoeden bij de (naast hogere) leidinggevende 
te melden kan je dit ook doen bij de externe vertrouwenspersoon integriteit van het 
Meridiaan College. De vertrouwenspersoon kan het bevoegd gezag alleen op de hoogte 
stellen met jouw toestemming. 
Het interne onderzoek na je melding of die van de externe vertrouwenspersoon wordt 
gedaan onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van het CvB of (indien de melding 
het CvB betreft) door de Raad van Toezicht.  
Om binnen het Meridiaan College voor een goede en vooral zorgvuldige behandeling van 
meldingen van mogelijke misstanden zorg te dragen zijn procedures ontwikkeld, waarbij 
onder andere rekening is gehouden met de procedures van de klokkenluidersregeling. 
 
Deze (beleids-)regel is neergelegd in:  
Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen het Meridiaan 
College (kortweg ‘Klokkenluidersregeling Meridiaan College’). 

 
14 Gemeenschappelijke waarden  

 
Er wordt van je verwacht dat jij je werkzaamheden verricht zonder daarbij naar anderen 
toe onderscheid te maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke 
gezindheid, ras, geslacht of andere persoonsgebonden kenmerken.  
Beledigingen, discriminatie, seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld zijn 
uitingen van ongewenste omgangsvormen, die niet alleen gebrek aan respect tonen maar 
ook iemands persoonlijke integriteit aantasten.  

 
  Deze (beleids-)regel is neergelegd in:  

Klachtenregeling Meridiaan College;   
Notitie veiligheid en voorkomen van seksuele intimidatie, racisme, agressie, pesten en      
geweld (inclusief gedragscode per vestiging); 
Leerlingenstatuut (artikel 2 over gemeenschappelijke waarden en artikel 19 en 20 over 
respectievelijk vrijheid van meningsuiting en vrijheid van uiterlijk). 

 
De volledige teksten van deze regelingen zijn te vinden op het personeelsweb van het      
Meridiaan College. 
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15 Alcohol, roken en drugs 
 

De scholen van het Meridiaan College zijn alcoholvrij. Dat wil zeggen dat leerlingen geen 
alcohol mogen drinken en dat medewerkers voorbeeldgedrag tonen en niet drinken in het 
bijzijn van leerlingen, ook niet tijdens werkweken en excursies. Tijdens schoolfeesten 
wordt geen alcohol geschonken aan leerlingen (ook niet aan 18+ leerlingen) en 
medewerkers. 
De aanwezigheid van drugs in schoolgebouwen is verboden.  
Het Meridiaan College een rookvrije school d.w.z. dat in de gebouwen niet wordt gerookt. 
Op sportvelden mag eveneens niet worden gerookt door medewerkers en leerlingen van 
de school. Op de schoolpleinen mag alleen worden gerookt op het door de 
vestigingsdirectie aangegeven deel. In verband met de voorbeeldfunctie van docenten, 
zijn de plekken waar leerlingen en personeelsleden mogen roken, gescheiden.  
 
Deze (beleids-)regel is neergelegd in:  
Meridiaan College  Kadernotitie ‘De gezonde school’. 
 

16  Relaties 
 

Een intieme relatie met een leerling is verboden.  
Als er een intieme relatie met een ouder van leerlingen, een voogd of een andere 
begeleider ontstaat, dan word je geacht dit te melden bij je leidinggevende en dienen er 
afspraken gemaakt te worden die ervoor zorgen dat de begeleiding van leerlingen zonder 
belangenverstrengeling kan verlopen. 
Hetzelfde geldt voor een intieme relatie tussen medewerkers onderling: je dient dit te 
melden zodat er afspraken gemaakt kunnen worden om belangenverstrengeling te 
voorkomen.  
 
Personeelsleden zijn zich ervan bewust dat de aan hun zorg toevertrouwde leerlingen zich 
in een afhankelijkheidsrelatie bevinden en dat daarvan alleen gewetensvol gebruik 
gemaakt mag worden. Elke medewerker zorgt ervoor dat hij in zijn gedrag ook elke schijn 
daartoe vermijdt. 

 
17 Kleding c.q. uiterlijke verzorging 

 
We gaan we ervan uit dat alle medewerkers van het Meridiaan College zich willen 
verbinden met de identiteit van het Meridiaan College. Daaruit vloeit voort dat  alle 
medewerkers zorg dragen voor een representatief uiterlijk dat bijdraagt aan open 
communicatie tussen personeelsleden en leerlingen, personeelsleden en ouders c.q. 
verzorgers, voogden of andere begeleiders van leerlingen. 
Vanuit genoemd belang van representativiteit is het dragen van kleding die de grenzen 
van de algemene fatsoensnormen overschrijdt, niet toegestaan . Bovendien mogen 
medewerkers vanwege de open communicatie en identificatie in het onderwijs in de 
school en op het bij de school behorende terrein, geen gezichtsbedekkende kleding 
dragen. Leerlingen, ouders en collega’s moeten in de communicatie oogcontact kunnen 
maken.  

 
  Deze (beleids-)regel is neergelegd in:  

Meridiaan College: bijlage 2 van de kaderregeling ‘Werving en selectie OP en OOP” (zie 
personeelsweb). 
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