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Inleiding 
Voor u ligt de Integriteitscode (hierna: code) geldend voor de KSU. Deze code is bedoeld voor 
iedereen die werkzaam is bij en/of voor de KSU, zowel binnen als buiten dienstverband, werknemers, 
lio’s, stagiaires, uitzendkrachten, gastpersoneel en vrijwilligers (hierna: zij die werkzaam zijn bij/voor de 
KSU). Van externe opdrachtnemers verwacht de KSU dat zij bij het verrichten van de opdracht zullen 
handelen in de lijn van deze code.  
Met integriteit - of integer handelen - wordt bedoeld dat u uw functie of opdracht of werkzaamheden 
open en transparant, met inachtneming van uw verantwoordelijkheden en de geldende regels, 
respectvol naar anderen uitoefent. Zelfs als regels ontbreken, dan oordeelt u en handelt u op moreel 
verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. U neemt 
verantwoordelijkheid voor uw eigen handelen, u bent aanspreekbaar op uw gedrag en u spreekt 
anderen hierop aan.  
De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar 
gedrag. U kunt denken aan hoe om te gaan met geschenken van ouders en relaties en met 
privégebruik van telefoon en computer, of hoe om te gaan met bedrijven wanneer u verantwoordelijk 
bent voor inkoop en hoe om te gaan met niet integer handelen van collega’s. De KSU onderschrijft en 
geeft hiermee tevens uitvoering aan een belangrijk onderdeel van de herziene Code Goed Bestuur 
(januari 2021) in het primair onderwijs.  
De KSU bestaat uit 24 scholen voor primair onderwijs in de stad Utrecht, met elk een eigen 
onderwijsprofiel en -cultuur. De medewerkers zijn betrokken en dragen naar vermogen bij aan de 
vervulling van een belangrijke maatschappelijke opdracht: ‘Wij bieden wereldgericht onderwijs dat 
kinderen in staat stelt de wereld te begrijpen. We leren hen handelen vanuit democratische principes 
met oog voor een duurzame planeet en met zorg voor elkaar.’  
 
Artikel 1 Kernwaarden integriteit 
 
Als toetssteen voor integriteit gaat de KSU uit van de basiswaarden Openheid, Betrouwbaarheid, 
Respect en Maatschappelijke betrokkenheid: 
 

1. Openheid 
Openheid houdt in dat iedereen die werkzaam is bij/voor de KSU zich open stelt voor 
andermans meningen en voor nieuwe ervaringen. Zij geven openheid van zaken. Zij zijn 
transparant en stellen zich toegankelijk op voor anderen. Een lerende organisatie is een open 
organisatie waarin collega’s elkaar op zaken durven aan te spreken. 
 

2. Betrouwbaarheid  
Zij die werkzaam zijn bij/voor de KSU zijn eerlijk, komen hun afspraken na en moeten op elkaar 
kunnen rekenen. Kennis en informatie waarover zij op grond van hun positie en functie 
beschikken, gebruiken zij uitsluitend voor het doel waarvoor die kennis en informatie is 
verworven of verstrekt.  
 

3. Respect 
Respect betekent bij de KSU vooral dat alle betrokkenen bij de organisatie in hun waarde 
worden gelaten. Het respecteren van overtuigingen, meningen en handelswijzen van die 
anderen voor zover die derden geen schade berokkenen.  

  



 
 

4. Maatschappelijke betrokkenheid 
Wij zijn de samenleving, de samenleving zijn wij. De KSU benut alle mogelijkheden om 
onderdeel van de samenleving te zijn en verwacht van haar medewerker dat zij aandacht 
hebben voor en betrokken zijn bij hun maatschappelijke omgeving.  

 
Daarnaast handelt iedereen die werkzaam is bij/voor de KSU naar de kernwaarden als genoemd in het 
strategisch plan1.   
 
 
Artikel 2 Vaststelling en wijziging code 
  
Lid 1  
Het College van Bestuur stelt de code vast. Alvorens tot vaststelling of wijziging van de code te  
besluiten, stelt het college van bestuur de raad van toezicht en de GMR in de gelegenheid een advies  
over de voorgenomen vaststelling of wijziging uit te brengen. 
 
Lid 2  
Het College van Bestuur evalueert ten minste eenmaal in de vier jaar de werking van de code, en 
besluit – met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel –  zo nodig de code te 
wijzigen. 
 
Lid 3  
Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de code openbaar wordt gemaakt en dat de code  
toegankelijk is voor medewerkers, ouders en andere belanghebbenden buiten de organisatie. 
 
 
Artikel 3 Uitleg en toepassing code 
 
Lid 1 
De code openbaar. Zij die werkzaam zijn bij/voor de KSU worden bij aanvang van hun werkzaamheden 
gewezen op de code. In die gevallen waarin de regels niet voorzien, of waarbij de toepassing van de 
code niet eenduidig is of tot kennelijke onbillijkheden leidt, beslist het bestuur. Bij twijfel of als iemand 
die werkzaam is bij/voor de KSU zich voor een dilemma geplaatst voelt, richt diegene zich in eerste 
instantie tot de leidinggevende. 
 
Lid 2 
Indien het gedrag van het bestuur onderwerp van discussie is, ligt het in de rede dat de raad van 
toezicht – gelet op zijn rol als werkgever en intern toezichthouder – de toetsing uitvoert en zo nodig 
corrigerend optreedt.  
 
  

 
1 KSU - Strategisch plan 2021-2025 



 
 

Artikel 4 Voorkomen belangenverstrengeling 
 

Lid 1 
Zij die werkzaam zijn bij/voor de KSU: 

a. melden bij het College van Bestuur hun financiële of andere belangen in organisaties, 
instellingen en bedrijven waarmee de KSU zakelijke relaties onderhoudt; 

b. voorkomen – in het geval er sprake is van een zakelijke relatie zoals genoemd onder a - 
bevoordeling dan wel de schijn van bevoordeling in het geval van samenwerking met 
organisaties, instellingen en bedrijven;  

c. onthouden zich van betrokkenheid bij de besluitvorming over opdrachten van aanbieders van 
diensten aan de organisatie in het geval die medewerkers familie- of persoonlijke betrekkingen 
met die aanbieders hebben. 

 
Lid 2 
Het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is op overeenkomstige wijze van toepassing op het college 
van bestuur en de leden van de raad van toezicht rekening houdend met wat voor deze leden met 
betrekking tot het voorkomen van belangenverstrengeling is geregeld in de wet, de statuten en 
reglementen van de organisatie. 

 
 

Artikel 5 Aannemen giften en geschenken 
 

Lid 1 
De KSU wil voorkomen dat giften en geschenken – kunnen – worden gezien als tegenprestatie voor 
een geleverde c.q. te leveren dienst, bijvoorbeeld het niet volledig uitonderhandelen van een prijs.  

a. Wanneer de waarde van een geschenk of gift beneden € 50 blijft, als een incidentele blijk van 
waardering voor een geleverde dienst in de vorm van bijvoorbeeld een bos bloemen of een fles 
wijn, mag de medewerker deze aannemen en behouden, mits gemeld bij de leidinggevende. 

b. Giften en geschenken die uitstijgen boven het boven genoemde bedrag worden, met 
uitzondering van uitzonderlijke situaties ter beoordeling van de leidinggevende, ingeleverd bij 
de leidinggevende. De leidinggevende zal dan een geschikte bestemming aanwijzen.  

c. Relatiegeschenken in de vorm van kerstgeschenken of -pakketten dienen beperkt in waarde te 
zijn en in beginsel op de werklocatie te worden afgeleverd.  

d. De leidinggevende bepaalt hoe er met de geschenken wordt omgegaan (bijvoorbeeld verloot 
onder de medewerkers).  

e. De KSU wil niet dat geschenken of uitnodigingen op het privéadres van medewerkers worden 
aangeboden. De KSU gaat ervan uit dat de externe relaties zich aan deze regel houden.  

f. Geschenken die desondanks op een privéadres worden aangeboden zullen, ongeacht hun 
waarde, op de werklocatie worden afgegeven.  

g. De KSU zal de betreffende relatie in dat geval herinneren aan haar integriteitcode en indien 
nodig passende maatregelen nemen. 

  



 
 

Artikel 6  Functievervulling, nevenwerkzaamheden, geheimhouding, 
intellectueel eigendom en veiligheid  

 
Voor genoemde thema’s zijn de bepalingen zoals deze staan opgenomen in de vigerende CAO PO en 
- indien van toepassing - de CAO Bestuurders PO leidend. 
 
 
Artikel 7 Excursies, werkbezoeken, studiereizen, congressen en 
evenementen 
 
Lid 1 
Uitnodigingen voor excursies, werkbezoeken, studiereizen congressen en evenementen worden nooit 
aanvaard in ruil voor een tegenprestatie.  
 
Lid 2 
De uitnodiging moet binnen de grenzen van de redelijkheid liggen. Uiteindelijk is het aan de 
leidinggevende om te bepalen of een uitnodiging binnen de grenzen van het redelijke blijft of niet meer 
acceptabel is. 
 
Lid 3 
Deelname aan dit soort activiteiten moet verder functioneel zijn en in het belang voor de uitoefening 
van de functie. Als dat niet het geval is, maar deelname toch nuttig kan zijn, moet in overleg met de 
leidinggevende worden bepaald of er een uitzondering gemaakt kan worden. Daarvoor is het in ieder 
geval nodig dat er volledige openheid bestaat over de activiteit waaraan deelgenomen wordt. 
 
 
Artikel 8 Gebruik van voorzieningen van de organisatie 
 
Lid 1 
Het is diegenen die werkzaam zijn bij/voor de KSU niet toegestaan personeel of materiële/immateriële 
eigendommen van de werkgever te eigen bate aan te wenden.  
 
Lid 2 
Ten aanzien van ICT voorzieningen (zoals bijvoorbeeld laptop, tablet, beeldscherm, printer) wordt 
hierbij verwezen naar de voorschriften die deel uit maken van de vigerende bruikleenovereenkomsten.  
 
Lid 3 
Het College van Bestuur kan het gebruik van de in het tweede lid van dit artikel genoemde 
voorzieningen slechts controleren voor zover er sprake is van een vermoeden van misbruik dan wel 
handelen in strijd met de code. 
 
Lid 4 
Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het College van Bestuur, rekening 
houdend met wat voor het bestuur met betrekking tot het gebruik van voorzieningen met de raad van 
toezicht is afgesproken. 
  



 
 

Artikel 9  Persoonsgegevens 
Persoonsgegevens mogen verwerkt worden door instellingen van onderwijs. De KSU houdt zich aan 
de privacyregels die voor instellingen van onderwijs gelden conform de ‘Privacyverklaring KSU’. 
Vastgelegd is hoe scholen om moeten gaan met de verwerking van deze gegevens, de verstrekking 
van gegevens, met het inzagerecht en met de bewaarplicht. 
 
 
Artikel 10 Melden (vermoeden) van misstanden 

 
Diegenen die werken bij/voor de KSU melden het vermoeden van misstanden binnen de organisatie 
niet aan de pers en aan derden buiten de organisatie. In het geval van het vermoeden van misstanden 
binnen de organisatie maken diegenen die werken bij/voor de KSU gebruik van de geldende 
klachtenregeling of klokkenluidersregeling. 
Voor de volledigheid wijst de KSU op het bestaan van de (externe) vertrouwenspersonen (zie 
‘klachtenschema’). Op de vertrouwenspersoon kan een beroep kan worden gedaan in het kader van 
situaties zoals genoemd in deze code.  
 
 
Ten slotte 
De Integriteitscode KSU is opgesteld in en na overleg met het MT. De GMR heeft d.d. 16 juli 2021 
instemming verleend aan deze code. De code is vastgesteld door het College van Bestuur van de KSU 
d.d. 20 juli 2021, na instemming van de Raad van Toezicht d.d. 21 juni 2021. 
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