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Preambule  

Door middel van deze integriteitcode wil het Graafschap College aangeven op welke wijze binnen de 

organisatie met het beginsel van integriteit moet worden omgegaan. Integriteit is een kwaliteitskenmerk voor 

het functioneren van mensen en organisaties. Het geeft de mate van onkreukbaarheid en betrouwbaarheid 

aan. Daarbij wordt uitgegaan van maatschappelijk algemeen aanvaarde waarden en normen.  

In deze code wordt uitgelegd wat het Graafschap College verstaat onder integriteit en integer handelen. De 

code is van toepassing op studenten, medewerkers, leidinggevenden en ieder andere betrokkene die bij óf in 

opdracht van het Graafschap College werkt, zoals bijvoorbeeld medewerkers van opleidingsbedrijven en –

instellingen. Verwacht wordt dat deze code wordt nageleefd. Op basis van de code kunnen de hierboven 

genoemde personen worden aangesproken op ethisch onaanvaardbaar gedrag en kunnen zij ook elkaar hierop 

aanspreken.  

De code is bedoeld om ervoor te zorgen dat studenten, medewerkers en andere betrokkenen zich bewust zijn 

van hun handelswijze, zich daar een oordeel over vormen en vervolgens daar op een verantwoorde wijze naar 

handelen, want het Graafschap College wil een organisatie zijn waarin het prettig en veilig werken is.  

Deze integriteitscode regelt geen details, maar geeft een kader van normen en waarden. Het is een openbaar 

document. 

Onze waarden en identiteit 

Het Graafschap College is een open organisatie, waarin voor iedere ingeschreven student of medewerker 

plaats is ongeacht huidskleur, lichamelijke beperking, cultuur, geslacht, geaardheid, afkomst, intellectuele 

vaardigheden of sociale status. Solidariteit, behulpzaamheid en respect voor elkaars overtuiging geven inhoud 

aan onze identiteit. 

Kwalitatief goed onderwijs staat voorop. De kernwaarden van het Graafschap College: persoonlijk, creatief, 

verbonden, zelfbewust en duurzaam zijn daarbij leidend voor het onderwijs. Deze kernwaarden gelden niet 

alleen voor het onderwijs, maar ook in de omgang met elkaar.  

Het Graafschap College wil vooral ook een organisatie zijn waarin men rekening houdt met elkaar, elkaar 

respecteert, elkaar vrijheid geeft, aandacht heeft voor elkaar, elkaar ondersteunt en voor elkaar in staat, maar 

elkaar ook aanspreekt op gedrag. Zeker zo belangrijk is het dat iedereen bij het Graafschap College kan rekenen 

op een rechtvaardige behandeling en dat een ieder ook zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt. Van 

studenten, medewerkers en andere betrokkenen bij het Graafschap College wordt verwacht dat zij elke 

handeling achterwege laten, die afbreuk kan doen aan de integriteit van studenten, medewerkers dan wel 

anderen of het Graafschap College als geheel. 

Studenten medewerkers, leidinggevenden en andere betrokkenen 

Het Graafschap College vindt het belangrijk dat studenten, medewerkers, leidinggevenden en andere 

betrokkenen, met respect worden behandeld. De relatie van medewerkers, docenten en opleiders met 

studenten dient gebaseerd te zijn op integriteit en wederzijds respect in houding, woord en gedrag. Dat geldt 

ook voor de relatie van studenten met de andere betrokkenen.  

 

Elke medewerker, docent of opleider dient zich bewust te zijn van het feit dat studenten zich ten opzichte van 

hem of haar in een afhankelijkheidsrelatie bevinden. Deze personen maken daar geen misbruik van, maar 

handelen professioneel.  

 

Medewerkers en leidinggevenden dienen collegiaal en respectvol met elkaar om te gaan en open en duidelijk 

met elkaar te communiceren overeenkomstig de verschillende professionele statuten. 

 

Zaken als discriminatie, agressie, pesten en (seksuele) intimidatie en of soortgelijk gedrag horen in het 

Graafschap College niet thuis. 
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Betekenis van de integriteitscode in de praktijk 

Het naleven van deze integriteitscode is in eerste instantie een eigen verantwoordelijkheid. Het toezicht op de 

naleving van deze code is een zaak van iedereen die bij het Graafschap College betrokken is en berust 

uiteindelijk bij het college van bestuur. Niet-integer handelen kan leiden tot corrigerend handelen dan wel het 

treffen van rechtspositionele maatregelen. 

Er zijn een aantal regelingen voor studenten, medewerkers en leidinggevenden beschreven om betrokkenen 

behulpzaam te zijn bij de toepassing van de integriteitscode in de praktijk om ongewenst gedrag te voorkomen. 

Algemene gedragscodes en regelingen  

 het klachtenreglement waarin opgenomen het reglement seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, 

geweld en ongewenst gedrag; 

 de klokkenluidersregeling met betrekking tot het vermoedens van misstanden binnen de organisatie; 

 het medezeggenschapsstatuut. 

Gedragscodes en regelingen voor studenten 

 het studentenstatuut; 

 de onderwijsovereenkomst; 

 de praktijkovereenkomst; 

 het ICT-reglement Graafschap College; 

 het reglement mediatheek. 

Gedragscodes regelingen medewerkers en leidinggevenden  

 de gedragscode E-werken voor medewerkers;  

 de gedragscode geschenken; 

 het professioneel statuut voor bestuurders; 

 het professioneel statuut voor leidinggevenden Graafschap College; 

 het professioneel statuut voor docenten, waarin bepalingen over professionaliteit  en afspraken over extra 

bevoegdheden van de ondernemingsraad (WOR). 

Gedragscodes regelingen die nog nader moeten worden uitgewerkt1  

 gedragscode social media p.m.; 

 gedragscode nevenwerkzaamheden p.m.; 

 gedragscode omgaan vertrouwelijke informatie p.m.; 

 gedragscode omgaan met andermans eigendommen p.m.; 

 gedragscode inkoopbeleid p.m. 

Vaststelling en wijziging van de code  

 De integriteitscode is vastgesteld op 2 april 2013 door het college van bestuur o.v.b. reactie 

Studentenraad. 

 De integriteitscode treedt inwerking na publicatie op de interne portalen en de externe website van het 

Graafschap College. 

Implementatie en evaluatie van de code 

 De communicatie over de integriteitscode staat gepland voor najaar van 2013. 

 De integriteitscode en de betekenis ervan in de praktijk wordt geëvalueerd in het voorjaar van 2016. 

 

  

                                                           
1
 Gestreefd wordt om in schooljaar 2013-2014 te voorzien in de ontbrekende regelingen.  


