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1 Doelstelling 

Dit document heeft tot doel: 

• om helder te definiëren wat verstaan moet worden onder het begrip ‘Integriteit’,  

• duidelijk te maken hoe hard het nodig is hierover niet alleen beleid te formuleren maar ook om 
ingang te bieden tot een praktisch handvat voor wie meent dat in of vanwege de EH inbreuk 
gemaakt wordt op die integriteit 

• en tenslotte om op te kunnen teruggrijpen en aan te refereren voor het voortdurend onder de 
aandacht houden van het belang van ons handelen, van zowel medewerkers als studenten, in 
overeenstemming met dit beleid. 

 

1.1 Definitie Integriteit 

Voor de definitie van Integriteit en integer handelen, kiezen wij ons uitgangspunt in onze grondslag, 
meer nog dan in wettelijke bepalingen en ook uitstijgend boven ‘publieke opinies’. 
Dit is verderop uitgewerkt onder het kopje Context. 
 
Praktisch vertaald komt het er kortweg op neer dat we op de EH respectvol met elkaar omgaan. Wat niet 
alleen wil zeggen dat we elkaar positief tegemoet treden en behandelen als door God geschapen mens 
met unieke eigenschappen en kwaliteiten, maar ook dat we ongewenst gedrag in de sfeer van 
(bijvoorbeeld seksuele) intimidatie en geweld (zowel fysiek als verbaal) niet tolereren. 
En dat wij toegankelijk zijn voor wie inbreuk op dit beleid ervaart –ten opzichte van zichzelf of als getuige 
van zulk gedrag ten opzichte van een ander. 
 

1.2 Ingang voor vermeende inbreuk 

Als er zich vragen voordoen rondom het integriteitsbeleid van de Evangelische Hogeschool wil dit 
document het daadwerkelijk kunnen stellen van die vragen faciliteren. Het biedt daarom inzicht in de 
kanalen die daarvoor het meest geschikt zijn en ook biedt het een praktisch handvat om enerzijds te 
voorkomen dat alle mogelijke meldingen worden gedaan en anderzijds de drempel te verlagen die elk 
mens heeft vanuit een natuurlijke schroom tot het zetten van vraagtekens of het indienen van 
meldingen. 
Uit praktische overwegingen maken we onderscheid in ingangskanalen voor het stellen van vragen en 
het doen van meldingen vanuit: 

• onderwijs relaties 
elke relatie van een student, t.o.v. een EH medewerker of t.o.v. een andere student 

• personele relaties 
elke relatie van de ene medewerker t.o.v. een andere medewerker 

• omgevingsrelaties 
elke ‘derde’ uit de omgeving van de EH t.o.v. studenten en/of medewerkers. 

 

1.3 Inslijpen van gedrag 

Het formuleren van beleid is slechts stap 1. Het uitdragen van dat beleid vraagt om een geregeld 
aanhalen van dat beleid bij de inrichting van de processen waarmee de Evangelische Hogeschool haar 
doelen wil bereiken. 
Concreet betekent dit dat bij iedere verandering in het curriculum, van de werkvormen en van de functie 
van medewerkers expliciet aandacht wordt gegeven aan wat het geformuleerde beleid inhoudt voor die 
nieuwe situatie. En tegelijk dat het thema ‘Integer gedrag’ periodiek terugkomt in bijeenkomsten van 
medewerkers in alle geledingen van de organisatie. 
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2 Context 

De integriteit van ons gedrag staat in de context van onze grondslag en missie, vanzelfsprekend het 
meest zichtbaar in ons onderwijs maar ook in onze houding onderling (medewerkers én studenten) en in 
het voorbeeld dat medewerkers daarin zijn.  
 

G R O N D S L A G  

De grondslag van de Evangelische Hogeschool is de Bijbel, geïnspireerd Woord van God, daarom ook wel 
aangeduid als Heilige Schrift. Daarin openbaart God Zijn scheppend en verlossend handelen in Jezus 
Christus vanaf het begin van de wereld tot aan het definitieve einde daarvan. 
De Bijbel spreekt met absoluut gezag, zowel waar hij handelt over het heil, als waar hij spreekt over de 
geschiedenis, de kosmos en de natuur. 
 

M I S S I E  

De missie van de EH is christenen en met name jongeren met een VWO- , HAVO- of MBO-diploma een 
zodanige toerusting te geven dat zij vanuit een persoonlijke, levende relatie met God in staat zijn 
zelfstandig en positief-kritisch als christen te functioneren in studie, studentenleven, maatschappij en 
kerk; dat zij op bijbelgetrouwe wijze hun houding en handelen kunnen bepalen binnen hun 
(wetenschappelijk) vakgebied en daarin hun verantwoordelijkheid kunnen nemen, en hun geloof en 
overtuigingen op een betrokken manier kunnen delen met hun omgeving. 
 

O N D E R W I J S  

Een belangrijke taak voor de EH is studenten helpen bij het ontwikkelen van een eigen christelijke 
identiteit. Op de EH leren studenten dat een relatie met God het hele leven kan doortrekken.  
Een andere taak van de school is om jongeren te leren op een goede manier hun geloof te delen. Religie 
is in, maar de belangstelling ervoor is vaak vrijblijvend en oppervlakkig. Op de EH leren studenten een 
duidelijk getuigenis te laten horen. 
 

H O U D I N G  

Bovenstaande missie en grondslag zijn bepalend voor de houding die we van alle medewerkers en 
studenten verwachten. Dit betekent dat medewerkers en studenten op elkaar betrokken zijn, elkaar 
vertrouwen, respecteren en waarderen.  
In gedrag en communicatie treden we de ander open en eerlijk tegemoet en zijn we er niet op uit de 
ander fysiek of mentaal te benadelen en te beschadigen. Sterker nog we beperken ons in ons spreken en 
denken over anderen zodanig dat die ander leef- en werkruimte houdt en zijn of haar naam en ‘roep’ 
wordt hooggehouden. 
We zijn alert op het gevaar van eventuele belangenverstrengeling. En we gaan zorgvuldig en in 
overstemming met wettelijke bepalingen (zoals in de Algemene Verordening Gegevensverwerking) om 
met persoonlijke en gevoelige gegevens. We weten ons gebonden ten aanzien van geheimhouding en 
het delen en versturen van zulke gegevens.   
 

V O O R B E E L D F U N C T I E  

Als medewerkers hebben wij ook een voorbeeldfunctie voor onze studenten en daarom werken wij 
transparant en betrouwbaar. We komen onze afspraken na. We gaan zorgvuldig om met de middelen die 
het ons mogelijk maken onderwijs te geven en met elkaar te communiceren. 
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3 Praktische uitwerking 

3.1 Onderlinge relaties 

3.1.1 Onderwijsrelaties 

D O C E N T / T U T O R / D E C A A N   -   S T U D E N T  

Onze onderwijsdoelstelling maakt het nodig dat we een goede interactie hebben met onze studenten. 
Dat gaat gepaard aan een nauw contact en een hechte relatie tussen docent/tutor/decaan en de 
student. Daar is niets mis mee. Tegelijk hebben we oog voor de mogelijkheid dat dit nauwe contact 
ontaardt en op een verkeerde manier intiem wordt. Met verkeerd bedoelen we hier dat de leerrelatie 
docent/tutor/decaan-student verweven raakt met een afhankelijkheidsrelatie of zelfs liefdesrelatie. 
 

S T U D E N T - S T U D E N T  

Binnen tutorgroepen worden veel persoonlijke zaken met elkaar gedeeld. Zo hebben studenten 
onderling in een tutorgroep, maar ook wel tutorgroep overstijgend, nauwe relaties, die vaak kwetsbaar 
zijn. We maken in de tutorgroep daar afspraken over. Tutoren houden hun ogen en oren goed open om 
tijdig te kunnen signaleren waar die kwetsbaarheid in het geding raakt. Dat is onderdeel van hun vak en 
taak. Van studenten verwachten wij ook een onderling respectvol omgaan met elkaar en de persoonlijke 
details die mogelijk werden gedeeld. 
 

3.1.2 Personele relaties 

M E D E W E R K E R - M E D E W E R K E R  

Om haar doelen te bereiken is het voor de EH nodig dat medewerkers nauw samenwerken en in 
verschillende rollen kunnen worden ingeschakeld. Daardoor kunnen de onderlinge relaties en belangen 
onder druk komen te staan. 
Van medewerkers mag worden verwacht dat zij professioneel omgaan met tegenstrijdige belangen en 
eventuele fricties die zij in hun dagelijks werk zullen ontmoeten. 
Tegelijk mag er geen situatie worden gedoogd waarin de ene medewerker voor het bereiken van zijn 
resultaten in een ongezonde afhankelijkheidsrelatie komt te staan ten opzichte van een andere 
medewerker. 
Deze regeling is bedoeld voor medewerkers die ondanks eigen inspanningen voor het voorkomen of 
oplossen van gespannen verhoudingen, daar niet in slagen en klem komen te zitten. 
 

M E D E W E R K E R - L E I D I N G G E V E N D E  

Leidinggeven vraagt soms het nemen van moeilijke beslissingen. Van leidinggevenden wordt binnen de 
EH verwacht dat zij die beslissingen nemen vanuit de belangen van de EH als geheel en niet vanwege 
persoonlijke voorkeuren of eigen belang. 
Van medewerkers mag worden gevraagd er vertrouwen in te hebben dat de leiding zich door integere 
motieven laat leiden, terwijl daar over niet altijd tekst en uitleg kan worden gegeven. 
Deze regeling is bedoeld voor die medewerker die zichzelf desondanks door zo’n beslissing benadeeld of 
onvoldoende gehoord voelt. 
 

3.1.3 Relaties met de omgeving 

Mensen die in de omgeving van de EH wonen, of ook hier ‘van buiten’ vaker over de vloer komen (zoals 
huurders van ons gebouw), kunnen zaken zien en/of horen die mogelijk op gespannen voet staan met de 
normen en waarden van de EH. 
Deze regeling is bedoeld om enerzijds laagdrempelig te zijn voor het stellen van vragen daarover en 
tegelijk niet aan zulke ‘derden’ handvatten te geven om ons onderwijs, onze normen, waarden en 
gebruiken om te willen vormen naar de maatstaven van de maatschappij, of hun eigen voorkeuren. 
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3.2 Documenten waarin het beleid is uitgewerkt ter verankering 

3.2.1 Informatiepakket voor studenten en hun ouders/verzorgers 

In het informatiepakket dat (aankomend) studenten en hun ouders ontvangen ter bevestiging van de 
aanmelding, is een hoofdstuk “Zo zijn onze manieren” opgenomen. 
Een van de alinea’s daarin luidt: 

We gaan op de EH respectvol met elkaar om. Dat betekent niet alleen dat we elkaar positief 
tegemoet treden en behandelen als door God geschapen mens met unieke eigenschappen en 
kwaliteiten, maar ook dat we ongewenst gedrag in de sfeer van (seksuele) intimidatie en geweld 
(zowel fysiek als verbaal) niet tolereren. In het geval jij daarvan toch slachtoffer wordt, of ook als 
jij er getuige van bent dat dit een ander overkomt, dan dringen we erop aan dat je daarover 
contact opneemt met de vertrouwenspersoon die voor jou als student daarvoor is aangewezen. 
Je kunt de contactgegevens vinden op de EH website onder ‘Integriteit’. 

 

3.2.2 Docentenhandleiding 

In de Docentenhandleiding, de Tutorenhandleiding (algemeen deel) en in de Gastdocentenhandleiding 
zijn passages opgenomen die in verschillende bewoordingen het volgende zeggen: 

R I C H T L I J N E N  V O O R  A L L E  B E T R O K K E N E N :  

• Weest u zich bewust van uw rol als vertegenwoordiger van de EH: u kunt de mogelijkheden van 
de media benutten om de EH te promoten en een bijdrage te leveren aan een positief imago van 
de school, maar onbedoeld kunt u ook de goede naam van de EH, of EH-medewerkers of –
studenten schaden. Laat de cultuur die op de EH heerst ook maatgevend zijn voor uw uitingen 
op internet: Dient elkaar door de liefde! 

• Breng interne en/of vertrouwelijke informatie niet naar buiten. 

• Het is niet wenselijk om als medewerker van de EH ‘vrienden’ te worden met studenten op 
sociale media, of ze te volgen op Twitter, omdat daarmee de grenzen tussen werk en privé te 
vaag worden. Houd de relatie tot de student transparant en leg over interactie en het 
begeleidingsproces relevante zaken vast in een kort verslag in de voortgangsbestanden. 

 

3.2.3 Opleveringen voor de CBF keurmerk toetsing 

Ter verkrijging en het behoud van het keurmerk Goede Doelen vanwege het CBF, vindt jaarlijks toetsing 
plaats. Het CBF ziet toe op het bestaan van een regeling Integriteit, op de toepassing daarvan en op het 
levend en actueel houden van de inhoud van de regeling voor alle betrokkenen in de organisatie en wie 
daarvoor werkzaam zijn. 
 

3.2.4 Officiële richtlijnen met relatie tot Integriteit 

• SBF-code voor Goed Bestuur (vervangt code Wijffels). 
• Erkenningsregeling voor het CBF keurmerk, uitgave CBF 
• Regeling beloning directeuren, uitgave van Goede Doelen Nederland doelen. 
• Richtlijn 650 en Richtlijn C2(onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor 

de jaarverslaggeving) en aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 'kostentoerekening beheer en 
administratie'. 

• Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik. 
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4 Vraagtekens en meldingen 

4.1 Adressering 

4.1.1 Vanuit onderwijsrelaties 

Voor het stellen van vragen over situaties, voorvallen, gedrag enzovoorts, of die wel passen binnen onze 
beleidskaders, én voor het soepel kunnen doen van een melding over gebeurtenissen, gedrag of houding 
die niet met ons beleid in overeenstemming zijn, kunnen studenten terecht bij hun studiecoördinator. 
 
Als de vraag of de melding de studiecoördinator zelf betreft, adresseer je vraag of melding dan aan de 
Manager Algemene Zaken. 
 
N.B. Vraag zo nodig bij het secretariaat na wie jouw studiecoördinator is, of –als dat van toepassing is– 
wie de manager Algemene Zaken is en hoe je die kunt bereiken. 
 

4.1.2 Vanuit personele relaties 

Voor het stellen van vragen over situaties, voorvallen, gedrag enzovoorts, of die wel passen binnen onze 
beleidskaders, én voor het soepel kunnen doen van een melding over gebeurtenissen, gedrag of houding 
die niet met ons beleid in overeenstemming zijn, kunnen medewerkers terecht bij hun direct 
leidinggevende. 
 
Als de vraag of de melding de direct leidinggevende zelf betreft, adresseer je vraag of melding dan aan de 
schoolleiding (de directeur of de manager Algemene Zaken). Kies zo nodig degene die leiding geeft aan 
het complementaire onderdeel van de organisatie. 
 

4.1.3 Vanuit onze omgeving 

Voor het stellen van vragen over situaties, voorvallen, gedrag enzovoorts, of die wel passen binnen de 
normen van onze organisatie en onze beleidskaders over Integriteit, én voor het soepel kunnen doen van 
een melding over gebeurtenissen, gedrag of houding die niet met ons beleid in overeenstemming zijn, 
kunnen mensen van buiten de EH terecht bij: . 
 
 

4.2 Procedures 

4.2.1 In het kader van Onderwijs 

Voor studenten is er het “Protocol Klachten Integriteit voor Studenten”. Dat document is te downloaden 
vanaf de website EH.nl onder het kopje Integriteit. 
De daarin genoemde ‘EH vertrouwenspersoon’ is diegene aan wie jij je vraag of klacht adresseert. (Zie de 
paragraaf hierboven.)  
 

4.2.2 In het kader van collegiale samenwerking 

Voor medewerkers is er het “Protocol Klachten Integriteit voor Medewerkers”. Dat document is te 
downloaden vanaf de website EH.nl onder het kopje Integriteit. 
 

4.2.3 In het kader van toegankelijkheid voor onze omgeving 

Voor mensen van buiten de EH, is er het “Protocol Klachten Integriteit voor Derden”. Dat document is te 
downloaden vanaf de website EH.nl onder het kopje Integriteit. 


