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«Integriteit is het juiste te doen, ook als er niemand kijkt.» - C.S. Lewis (Iers-Brits schrijver & letterkundige, 1898-1963) 

W A T  I S  I N T E G R I T E I T ?  

Integriteit betekent voor Progresso dat medewerkers eerlijk en oprecht zijn en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een 
intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties. 
Een persoon die zich zo gedraagt is wat Progresso betreft integer. 

Een integer persoon zal zijn doen niet laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken. 

Onze medewerkers zijn rolmodellen en voorbeelden voor onze leerlingen. Onze integriteit is van directe invloed op de normen 
en waarden van onze leerlingen. Dit maakt het extra belangrijk om goed na te denken over welk effect ons gedrag heeft. 

W I E  D I E N T  E R  I N T E G E R  T E  Z I J N ?  

Deze integriteitscode geldt voor iedereen die werkzaam is binnen of bij betrokken bij Progresso, dus werkzaam is op één van de 
scholen of werkt voor het bestuursbureau of bestuur. Ook geldt deze code voor eenieder die onze organisatie 
vertegenwoordigt of in opdracht van onze organisatie werkt. 

G E L D T  I N T E G R I T E I T  A L L E E N  T I J D E N S  W E R K T I J D  O P  S C H O O L ?  

Een integere werknemer is ook een integer mens. Er moet altijd integer gehandeld worden, zowel op de werkvloer als 
daarbuiten. Dat betekent dat wij ook in het contact met leerlingen, ouders of externen in lijn met onze voorbeeldfunctie 
communiceren en handelen. Dit geldt zowel binnen als buiten werktijd en op en buiten de schoollocaties. 

W E L K E  K E N M E R K E N  H E E F T  D E  I N T E G E R E  M E D E W E R K E R ?  

De integere medewerker hanteert een aantal kernwaarden. 

Wij communiceren open en duidelijk en spreken onze verwachtingen uit. 
Wij geven vertrouwen en houden ons aan onze afspraken. 

Verder zijn er een aantal concrete uitingen van integriteit: 

§ Wij behandelen iedereen met respect en maken geen onderscheid op basis van afkomst, religie, gender, geaardheid of 
politieke overtuiging. 

§ Wij spreken altijd respectvol over onze leerlingen en over elkaar. 
§ Wij communiceren middels de door de organisatie goedgekeurde kanalen met leerlingen (telefoon, e-mail, SMS, Kaizala, 

Teams, SOMtoday en WIS).  
§ Wij respecteren de privacy van een ander en maken geen oneigenlijk gebruik van beschikbare informatie (denk aan 

chantage, afpersing, bedreiging etc.). 
§ Wij maken geen oneigenlijk gebruik van beschikbare bedrijfsmiddelen (denk aan hacking, pornografie, grooming etc.). 
§ Wij maken geen misbruik van onze bevoegdheden in de zin van toegang, autorisatie, budgetten en autoriteit. 
§ Wij berokkenen de organisatie of een collega, leerling of ouder geen schade. 
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§ Wij roken niet in het bijzijn of in het zicht van leerlingen, we roken niet op het schoolplein, in de parkeergarage of 
fietsenkelder. 

§ Wij gebruiken geen alcohol of drugs tijdens werktijd.  
§ Wij melden misstanden binnen de organisatie aan de juiste personen, eerst aan de leidinggevende, indien niet mogelijk 

aan diens leidinggevende, vervolgens aan de vertrouwenspersoon. 
§ Wij verspreiden geen geruchten of onwaarheden en zetten medewerkers niet op tegen elkaar, tegen leerlingen of tegen 

de organisatie. 

G E E N  B E L A N G E N V E R S T R E N G E L I N G  

§ Wij zorgen dat onze persoonlijke belangen niet verstrengelen met de belangen van de organisatie. 
§ Wij bevoordelen een college of leverancier niet boven een ander op basis van een persoonlijke relatie. 
§ Wij verlenen geen contracten, gunsten of diensten om daarmee een persoonlijk voordeel te kunnen halen. 
§ Onze nevenfuncties zijn verenigbaar met onze functie binnen de organisatie. Als wij hierover twijfelen leggen we dit voor 

aan onze leidinggevende. 
§ Geschenken die een waarde van meer dan €50,00 vertegenwoordigen worden binnen het eigen team verloot. 
§ Van externe uitnodigingen voor excursies, etentjes of seminars waarvan de waarde op €50,00 of hoger ingeschat kan 

worden stemmen wij acceptatie af met onze leidinggevende. 

G E E N  G R E N S O V E R S C H R I J D E N D  G E D R A G  

§ Wij bevorderen sociale veiligheid voor (onze) leerlingen en collega’s. 
§ Wij zijn ons bewust van onze voorbeeldfunctie ten opzichte van leerlingen en collega’s.  
§ Wij maken geen misbruik van de afhankelijkheidsrelatie die voortvloeit uit onze functie. 
§ Wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag, dat geldt voor leerlingen, ouders/verzorgers en collega’s. 
§ Wij behandelen vertrouwelijke informatie als zodanig. 
§ Wij zijn bekend met en handelen naar de bestaande protocollen en gemaakte afspraken van Progresso alsmede de 

wettelijke regelingen en kennen de klachtenprocedure. 
§ Wij zoeken geen privécontact met leerlingen, dit impliceert ook dat wij onze leerlingen niet volgen op hun sociale media 

kanalen of leerlingen ons laten volgen. 
§ Wij raken een leerling uitsluitend functioneel aan en houden daarbij rekening met de grenzen van de leerling. 
§ Wij vermijden zo mogelijk een-op-een-situaties met een leerling. Als dit toch nodig is, zorgen wij ervoor dat wij zichtbaar 

zijn voor anderen.  
§ Wij hebben alleen zakelijk/schoolgerelateerd contact met leerlingen en hun ouders/verzorgers en altijd in correct 

Nederlands. 
§ Wij onderhouden geen intieme of seksuele relaties met hiërarchisch boven- of ondergeschikte medewerkers. Als zo’n 

situatie zich toch voordoet melden wij dit aan de directeur. De consequentie kan zijn overplaatsing naar een ander team, 
overplaatsing naar een andere school of ontslag. 

§ Wij plegen geen seksuele handelingen met leerlingen. 
§ Wij gaan geen liefdesrelatie met een leerling aan. 
§ Wij geven duidelijk aan leerlingen aan waar onze professionele grenzen liggen als een leerling aandringt op of probeert te 

verleiden tot intimiteit of privécontact. 
§ Wij maken geen seksueel getinte, racistische of discriminerende grappen of opmerkingen. 
§ Wij hangen geen quasi grappige, seksueel getinte, racistische of discriminerende affiches, tekeningen of andere artikelen 

op in ruimtes van de organisatie of delen deze op welke wijze dan ook. 

S A M E N  V E R A N T W O O R D E L I J K  

§ De medewerker die een vermoeden heeft van een zedenmisdrijf tussen een medewerker van de school en een 
minderjarige leerling van school meldt dit onmiddellijk bij het bevoegd gezag conform de wettelijke verplichtingen die 
gelden op basis van de meld- en aangifteplicht bij zedenmisdrijven en onze Meldcode bij Kindermishandeling en huiselijk 
geweld. De folder ‘Meldcode? Meldplicht? Verplicht!’ van de stichting School & Veiligheid informeert 
onderwijsprofessionals over de wettelijke verplichtingen en is hier downloadbaar. 

§ De medewerker die kennisneemt van een strafbaar feit meldt dit onmiddellijk bij de directie van de school of 
bestuursbureau. De volgende feiten zijn strafbaar:  

§ Fysiek geweld: duwen, trekken, schoppen, slaan e.d. met hevige pijn of ernstig letsel als gevolg. 
§ Bedreiging: verbaal of non-verbaal dreigen om schade toe te brengen aan mensen of eigendommen. Denk aan het 

bedreigen van een docent of medeleerling via de sociale media, het dreigen iets kapot te maken of aan het dreigen met 
een wapen. 

https://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/sites/2/2015/03/meldcode-meldplicht-verplicht-vo-mbo-2019.pdf
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§ Grove pesterijen: herhaaldelijk pesten waarbij sprake is van psychisch geweld (bedreiging, belediging) of fysiek geweld 
(mishandeling). Ook digitaal pesten (via internet/sociale media) is in deze gevallen strafbaar. 

§ Seksuele intimidatie en misbruik: (dreigen met) verkrachtingen en ontuchtige handelingen. Let op: bij het vermoeden van 
een zedendelict tussen een medewerker van de school en een leerling zijn schoolbesturen verplicht aangifte te doen. 

§ Discriminatie: opzettelijk (op negatieve wijze) onderscheid maken op grond van geslacht, huidskleur, geloofsovertuiging 
of seksuele geaardheid is in een aantal gevallen strafbaar. 

§ Vernieling: het opzettelijk vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van goederen. Denk aan het ingooien van de 
schoolramen of het kapot maken van een mobieltje van een leerling of medewerker. 

§ Diefstal: het stelen van goederen. Op school kan niet alleen aangifte worden gedaan als er iets gestolen is van de school, 
maar ook als het eigendommen van personeel of leerlingen betreft. (Voor het indienen van de schade van de diefstal bij 
de verzekeraar is aangifte bij de politie meestal noodzakelijk.) 

§ Wapenbezit: dit betreft niet alleen vuurwapens en steekwapens, maar ook bijvoorbeeld pepperspray of nepwapens. 
§ Drugs: drugsbezit en drugshandel zijn strafbaar. Scholen kunnen aangifte doen wanneer een leerling drugs in zijn kluisje 

heeft, bij zich draagt of op school verkoopt. 
§ Fraude, bedrog of oplichting. 

A A N G I F T E  V A N  E E N  S T R A F B A A R  F E I T  

Als een leerling of medewerker betrokken is bij een misstand bepaalt de directeur of er namens de organisatie aangifte wordt 
gedaan. Er wordt altijd aangifte gedaan na ernstig geweld of een ernstige bedreiging. Als er aangifte gedaan wordt zorgt de 
directeur ervoor dat er opvang is voor slachtoffer en dader. 

Bij het bepalen of er wel of geen aangifte gedaan wordt, wordt gebruik gemaakt van het aangifteprocotol Progresso. 

W A T  D O E  I K  B I J  T W I J F E L ?  

Bij elke vorm van twijfel over zaken die in dit protocol worden genoemd legt de werknemer de kwestie voor aan zijn 
leidinggevende of indien de feiten daartoe aanleiding geven aan de superieur van de leidinggevende. Wij communiceren 
transparant over de mogelijke risico’s en gevolgen. Als een handeling als onwenselijk wordt gekenmerkt onthouden wij ons van 
deze handeling of een soortgelijke handeling dat hetzelfde effect heeft. 

W A T  G E B E U R T  E R  A L S  I K  B I J  E E N  M I S S T A N D  B E T R O K K E N  B E N ?  

Als er een misstand wordt gemeld bij het bevoegd gezag of directie past de organisatie altijd hoor en wederhoor toe. Dat 
betekent dat iedere betrokkene het recht heeft om zijn verhaal te doen en zijn visie op de zaak te geven. Als het nodig is wordt 
er een aanvullend onderzoek verricht. 

Mocht duidelijk zijn of uit onderzoek blijken dat een van onze medewerkers betrokken is bij een misstand kan de directeur, 
eventueel in overleg met het bevoegd gezag, gepaste maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen variëren op grond van 
situatie en kunnen zich uiten in non-actiefstelling, schorsing, een officiële waarschuwing/berisping, overplaatsing of ontslag. 

Als een medewerker of leerling betrokken is bij een misstand wordt het aangifteprotocol gevolgd. 

 

 
 


