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1. Inleiding  
Voor u ligt de integriteitscode van het Arcus College te Heerlen. Deze integriteitscode is opgebouwd uit drie delen. Het 
eerste deel bevat de zogenaamde kernwaarden. Dat zijn waarden die ten grondslag liggen aan het werken binnen het Arcus 
College. Naast deze waarden kennen we ook specifieke normen en regels waaraan moet worden voldaan. In deel twee treft 
u de bestaande normen en regels, die op dit moment voor het Arcus College gelden, aan. Het derde deel bevat de 
voorzieningen en maatregelen die gericht zijn op het bevorderen van integriteit.   
De integriteitscode bevat de grondslagen van het integriteitsbeleid dat binnen de school wordt gevoerd en geldt voor alle 
medewerkers, ongeacht hun functie en ongeacht de aard van de overeenkomst, en (leden van) organen van het Arcus 
College. Alle handelingen, die binnen de school worden verricht, en regelgeving, die binnen de school geldt, dienen in 
overeenstemming te zijn met de grondslagen van de code. De Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de 
medewerkers van de school zijn voor elkaar, voor alle studenten, cursisten en voor externen aanspreekbaar op de naleving 
van de code. In gevallen waarin deze code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, beslist het College van 
Bestuur, of, ingeval het een aangelegenheid is die leden van het College van Bestuur aangaat, de Raad van Toezicht.  
  
De integriteitscode is (mede) gebaseerd op het strategisch beleid en de kernwaarden van het Arcus College. Kernwaarden 
zijn beginselen die tot uitdrukking brengen waar medewerkers van het Arcus College voor staan. Ze vormen het 
onderliggende gedachtegoed voor de integriteitsnormen van het Arcus College en geven een breder kader voor het ethisch 
handelen. Op deze wijze kan in situaties waarin de concrete integriteitsregels mogelijk onvoldoende houvast bieden, of waar 
deze afwezig zijn, op deze waarden worden teruggevallen. Het strategisch beleid en de kernwaarden van het Arcus College 
zijn verwoord en vastgelegd in het Strategisch Beleidsplan 2011-2015. Onze doelen zijn daarin kernachtig samengevat: 
 
 
“Wij zijn een maatschappelijke onderwijsorganisatie. Wij leveren door kwalitatief goed mbo-onderwijs, volwasseneneducatie 
en bedrijfstrainingen, een essentiële bijdrage aan de sociaaleconomische ontwikkeling in de regio en dragen actief bij aan 
een optimaal maatschappelijk succes voor jongeren en volwassenen. Om dit te bereiken, is het leerproces aantrekkelijk, 
praktijk- en toekomstgericht binnen uitstekende, moderne faciliteiten. Wij gaan uit van de ontwikkelmogelijkheden van onze 
deelnemers, niet van hun beperkingen. De begeleiding en benadering zijn persoonlijk, respectvol en resultaatgericht. 
Onderwijs volgen bij Arcus impliceert rechten en plichten van deelnemers, ouders en natuurlijk van onszelf.”  
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2. Specifieke normen en regelingen   
Alle medewerkers van het Arcus College hebben de verantwoordelijkheid om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en 
te bestrijden. In deze context wordt onder medewerkers verstaan één ieder die in welke hoedanigheid dan ook 
werkzaamheden verricht of activiteiten ontplooit voor het Arcus College. Het Arcus College kent, naast deze 
integriteitscode, diverse externe en interne regelingen die betrekking hebben op integer gedrag, namelijk:  

- Branchecode over bestuur, toezicht en horizontale dialoog in het middelbaar beroepsonderwijs en de 
volwasseneneducatie;  

- Collectieve arbeidsovereenkomst voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie;  

- Bestuursreglement Arcus college;  

- Professioneel Statuut BVE;  

- Statuten Arcus College;   

- Strategisch beleid Arcus College 2011 – 2015;  

- Beleidsplan Sociale Veiligheid Arcus College;  

- Gedragslijn Ongewenst Gedrag Arcus College;  

- Regeling Vertrouwenspersonen Arcus College;  

- Klachtenregeling Arcus College;  

- Regeling Klachtencommissie Ongewenst gedrag Arcus College;  

- Klokkenluiderregeling Arcus College;  

- Privacy Reglement Personeel Arcus College;  

- Privacy Reglement voor deelnemers Arcus College;  

- Gedragscode gebruik computerfaciliteiten Arcus College;  

- Richtlijn social media Arcus College (volgt);  

- Reglement Commissie van beroep voor de examens Arcus College;  

- Inkoopbeleid Arcus College.  
 

2.1 Respect voor elkaars integriteit   
Een respectvolle houding komt onder andere tot uiting in collegialiteit, teamgeest, openheid en klantgerichtheid. Een ander 
onderdeel is het respect tonen voor de individuele verscheidenheid en het nastreven van correcte omgangsvormen. 
Medewerkers gaan collegiaal met goede manieren met elkaar en anderen om en respecteren elkaars integriteit. Dat 
betekent dat medewerkers hun werkzaamheden verrichten zonder daarbij onderscheid te maken op grond van godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of andere persoonsgebonden kenmerken. Naast het feit dat dit 
wettelijk is verboden, zijn beledigingen, discriminatie, seksuele intimidatie en pesten uitingen van ongewenste 
omgangsvormen evenals een gebrek aan respect voor een ander. Wees er in dit verband van bewust dat bepaalde 
gedragingen of uitlatingen, zowel binnen als buiten het werk, discriminerend kunnen zijn voor groepen of individuen, zelfs 
als dit niet zo bedoeld is.  
Seksuele intimidatie is een uiting van het tonen van gebrek aan respect en een aantasting van iemands persoonlijke 
integriteit. Hierbij gaat het om een vorm van seksueel getinte aandacht voor een persoon, die zich uit in verbaal, fysiek of 
ander gedrag waarbij de andere persoon dit ervaart als ongewenst, kwetsend of bedreigend. Voor een uitwerking hiervan 
wordt verwezen naar de “Gedragslijn Ongewenst Gedrag Arcus College”.   

 
2.2 Gebruik van voorzieningen  
Medewerkers gaan zorgvuldig om met eigendommen van het Arcus College. Door de school ter beschikking gestelde 

voorzieningen worden gebruikt voor de uitoefening van de functie. Beperkt privégebruik van voorzieningen van het Arcus 

College is binnen de kaders van vigerende wet- en regelgeving en daaruit voortvloeiende jurisprudentie toegestaan, waarbij 

de terzake geldende interne Arcus-afspraken in elk geval nageleefd worden 

2.3 Omgaan met informatie  
Medewerkers hebben vaak toegang tot vertrouwelijke gegevens of informatie waarvoor buitenstaanders belangstelling 
hebben. Het spreekt voor zich dat medewerkers, in de uitoefening van hun functie, zorgvuldig met vertrouwelijke informatie 
omgaan. Dit betreft in elk geval informatie die valt onder de reikwijdte van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en 
waarvan men de vertrouwelijkheid kent of had behoren te kennen.   
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Gevoelige informatie wordt niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij wettelijke bepalingen daartoe verplichten of het 
bevoegd gezag of de Raad van Toezicht toestemming geven de gevraagde informatie te verstrekken. Bij het verlenen van 
toestemming wordt de wetgeving in aanmerking genomen, die de persoonlijke levenssfeer beoogt te beschermen. De 
medewerker is dan ook zelf verantwoordelijk voor wat hij zegt of doet.  

 
2.4 Aannemen van geschenken en giften  
Medewerkers zijn terughoudend in het aannemen van geschenken, in welke vorm dan ook. De medewerker, die een 
geschenk ontvangt uit hoofde van zijn functie, meldt dit aan zijn leidinggevende, indien de aard van het geschenk en/of de 
wijze waarop dit wordt verstrekt, als ongebruikelijk moet worden aangemerkt. Dit geldt in elk geval voor geschenken die de 
waarde van € 25,- te boven gaan. Geschenken die worden gegeven in ruil voor een (toekomstige) tegenprestatie of in de 
loop van een overleg- of onderhandelingssituatie worden nooit aanvaard.  
Leden van het College van Bestuur melden het ontvangen van geschenken, zoals hierboven bedoeld aan de Raad van 
Toezicht.   
Leden van de Raad van Toezicht melden het ontvangen van zodanige geschenken aan de Voorzitter van de Raad dan wel de 
vicevoorzitter, ingeval het de Voorzitter betreft.  
 

2.5 Excursies, werkbezoeken, studiereizen, congressen en evenementen  
Uitnodigingen voor gratis excursies, werkbezoeken, studiereizen, congressen en evenementen worden alleen aanvaard als 
zij redelijk zijn en met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de leidinggevende. Uitnodigingen worden nooit aanvaard 
in ruil voor een tegenprestatie. Dit laatste geldt niet als de medewerker bij de organisatie van voornoemde activiteiten is 
betrokken en/of daarbij een onderdeel van het programma voor zijn of haar rekening neemt.   
Deelname aan excursies, werkbezoeken, studiereizen, congressen en evenementen van een contracts- of 
onderhandelingspartij wordt vermeden, tenzij de deelname in het belang is van het Arcus College en de deelname de 
onafhankelijke opstelling van de onderhandelaar(s) niet aantast.  
 

2.6 Nevenwerkzaamheden  
Medewerkers dienen toestemming te vragen voor nevenwerkzaamheden bij hun direct leidinggevende of, ingeval het een 
lid van het College van Bestuur betreft, aan de Raad van Toezicht. Medewerkers vermijden functies en nevenfuncties, die 
niet verenigbaar zijn met het materiële of immateriële belang van het Arcus College of die hun onafhankelijkheid kunnen 
aantasten. Nevenfuncties die in strijd met het hierboven bepaalde worden vervuld, moeten worden beëindigd. De 
direct-leidinggevende stemt het voorgenomen besluit over de nevenwerkzaamheden standaard af met de betreffende 
P&O-adviseur van de unit of dienst.  
Er wordt een toetsingsprotocol opgesteld, rekening houdend met de voorafgaande praktijk. Het protocol bevat de 
voorbeelden van nevenwerkzaamheden die al dan niet werden goedgekeurd. Bij twijfel over het genomen c.q. te nemen 
besluit m.b.t. een verzoek nevenwerkzaamheden te mogen verrichten, wordt de kwestie voorgelegd aan het CvB. 
Vergoedingen van welke aard dan ook, voor nevenwerkzaamheden, die worden verricht in werktijd, komen toe aan de 
school. Gemelde nevenfuncties worden opgenomen in het personeelsdossier van de medewerker. De medewerker kan na 
het beëindigen van bedoelde nevenfunctie verzoeken de vermelding te verwijderen, zulks met inachtneming van de 
richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.  
 

2.7 E-mail, intranet, internet en social media  
E-mail, intranet en internet zijn beschikbaar gesteld voor zakelijk gebruik en verbonden aan taken die voortvloeien uit de 
functie. Beperkt persoonlijk gebruik van e-mail, intranet en internet is echter toegestaan, mits passend binnen de kaders van 
vigerende wet- en regelgeving en daaruit voortvloeiende jurisprudentie, waarbij de ter zake geldende interne 
Arcus-afspraken in elk geval nageleefd worden. Voor een uitwerking hiervan wordt verwezen naar de “Gedragscode gebruik 
computerfaciliteiten Arcus College”.  
Het gebruik van social media (Hyves, Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube etc.) is een belangrijk maatschappelijke 
ontwikkeling en brengt kansen en bedreigingen met zich mee. Om de persoonlijke behoeften en belangen van medewerkers 
op één lijn te brengen met de belangen van het Arcus College is de “Richtlijn social media Arcus College” ontwikkeld.   
 

2.8 Inkoop  
Het inkopen van goederen of diensten gebeurt onafhankelijk . Ter voorkoming van (de schijn van) belangenverstrengeling 
zijn er te allen tijde meerdere functionarissen bij de besluitvorming van een inkoopprocedure betrokken. Wanneer er bij de 
andere partij iemand is die de medewerker privé kent, dan laat hij de aankoopbeslissing altijd door iemand anders nemen. 
Vaste stelregel is dat er geen inkopen of opdrachten aan familieleden of bevriende relaties worden verstrekt. Voor inkopen 
of aanbesteden wordt verwezen naar het “Inkoopbeleid Arcus College”.  
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3. Voorzieningen en maatregelen ter bevordering van integriteit   
 
3.1 Melden van (vermoedens van) onregelmatigheden  
Het Arcus College wil een integere school zijn. Het zo goed mogelijk bestrijden van onregelmatigheden maakt daarom deel 
uit van het integriteitbeleid. Gedane meldingen zijn belangrijk, omdat op basis hiervan passende maatregelen kunnen 
worden genomen. Maatgevend voor een melding is, dat er sprake is van sterke vermoedens op grond van concrete 
(persoonlijke) constateringen. Vage vermoedens op basis van bijvoorbeeld roddel of achterklap zijn geen grond voor een 
melding. Het College van Bestuur gaat ervan uit, dat elke melding te goeder trouw wordt gedaan. De melder geniet 
rechtsbescherming.  
Een mogelijke misstand kun je melden bij jouw direct leidinggevende. Als je twijfelt om een dergelijk vermoeden bij jouw 
leidinggevende te melden, kan je dit ook doen bij een vertrouwenspersoon van het Arcus College. De vertrouwenspersoon 
kan het bevoegd gezag alleen op de hoogte stellen met jouw toestemming. Het CvB garandeert onafhankelijk intern 
onderzoek na jouw melding (of die van de vertrouwenspersoon).   
Voorop staat dat bij een melding eerst de interne weg wordt bewandeld. Je kunt echter als melder altijd gebruik maken van 
de Klokkenluiderregeling Arcus College, desgewenst via de Externe Vertrouwenspersoon, ook als je het niet eens bent met 
de resultaten van het interne onderzoek.   

 
3.2 Vertrouwenspersoon   
De integriteitscode en andere gedragsregels van het Arcus College geven een aantal handvatten hoe te handelen wanneer 
de medewerker op situaties stuit waarbij integriteit een rol speelt. Er zullen zich in de praktijk echter altijd situaties 
voordoen die in deze regels niet of niet uitputtend aan de orde zijn geweest. Daarnaast kan de medewerker worden 
geconfronteerd met een situatie dat anderen binnen de organisatie regels of normen overtreden. In dergelijke gevallen is 
het verstandig om advies te vragen aan de leidinggevende of, wanneer dat minder wenselijk wordt geacht, bij de 
vertrouwenspersoon. Deze biedt de medewerker in vertrouwelijkheid een luisterend oor en kan hem adviseren hoe met een 
integriteitsvraagstuk om te gaan. Voor een uitwerking hiervan wordt verwezen naar de “Regeling Vertrouwenspersonen 
Arcus College”.   

 
3.3 Klokkenluiderregeling  
De klokkenluiderregeling is een procedure om vermoeden van een misstand met betrekking tot het Arcus College te melden 
en de acties die het management moet ondernemen naar aanleiding van een melding. Een vermoeden van een misstand 
betreft:  

- een (dreigend) strafbaar feit;  

- een (dreigende) schending van regelgeving of beleidsregels;  

- het (dreigen van) misleiden van publieke organen;  

- een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu of  

- het bewust achterhouden van informatie over deze feiten.  
  
Vermoedt of constateert een medewerker dat een van deze zaken aan de orde is, dan is hij verplicht hiervan melding te 
maken. Voor een uitwerking hiervan wordt verwezen naar de “Klokkenluiderregeling Arcus College”.  

 
3.4 Sancties  
Sancties zijn het sluitstuk van een goed functionerende regeling. Binnen Arcus is de lijn, dat bij klachten via direct contact 
geprobeerd wordt tot opheldering en een oplossing te komen. Dat geldt ook voor integriteitszaken.  
Als een medewerker de regels van de integriteitscode of -regelingen van het Arcus College overtreedt of niet integer werkt, 
wordt dit beschouwd als plichtsverzuim. Ook gedragingen in privétijd kunnen onder omstandigheden plichtsverzuim 
opleveren. Het moet dan gaan om gedrag waardoor de belangen van het Arcus College worden geschaad of waardoor diens 
integriteit, voor zover deze in verband staat met zijn functievervulling, in het geding is. Dit kan een disciplinaire straf tot 
gevolg hebben. Als er sprake is van een vermoeden van een strafbaar feit, zal ook aangifte worden gedaan bij het Openbaar 
Ministerie. In dat geval kan naast een disciplinaire bestraffing ook een strafrechtelijke veroordeling volgen. De zwaarte van 
de disciplinaire straf kan, afhankelijk van onder andere de ernst van het plichtsverzuim, variëren van een schriftelijke 
berisping tot en met ontslag.   



Pagina 7 van 7 

 

3.5 Tot slot   
Ondanks de integriteitscode en -regelingen zullen zich in de praktijk situaties kunnen voordoen waarin niet direct een 
duidelijk antwoord is te geven op de vraag of iets wel of niet door de beugel kan. Als de medewerker voor een dergelijk 
integriteitsvraag of moreel dilemma komt te staan, is het van het grootste belang dat hij hierover praat met zijn 
leidinggevende, zijn collega’s en/of met de vertrouwenspersoon. Op deze wijze blijft hij niet met het dilemma ‘zitten’, maar 
kan hij zijn mening en ideeën toetsen aan de opvattingen van anderen en maakt hij zijn handelen transparant.   
  
Deze integriteitscode van het Arcus College is vastgesteld door het College van Bestuur en treedt in werking op (datum).   


