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 Gedragslijn integriteit 
Datum  10-3-2021 

Versie  Definitief  

Stafoverleg advies 12-2019; 

PSO advies 13-1-2020; 31-3-2020; 10-3-2021 
SL die meekijken: Marieke, Annie, Bart 

GMR advies 29-9-2020; jan 2021;  

GMR instemming  7 april 2021 

Status  Deze gedragslijn treedt per 1 augustus 2021 in werking.  

Inleiding 
Met deze gedragslijn willen we voorzien in heldere kaders betreffende familiaire en liefdesrelaties 
tussen werknemers van Pallas. Ook hechte vriendschappen vallen binnen de kaders van deze 
richtlijn. Doel van de gedragslijn is om integer en vrij samen te werken in een professionele cultuur 
zodat zakelijke en personele belangen niet met elkaar conflicteren.  
 
Onder familiaire relaties verstaan wij in deze gedragslijn de zogenaamde eerstegraads 
familieband, de band tussen partners (en ex-partners) en met ouders, schoonouders, kinderen, 
schoonzoons en schoondochters.  
 
Onder een liefdesrelatie verstaan we een relatie die verder gaat dan een collegiale relatie en een 
liefdesrelatie met een ouder. 
 
Onder een hechte vriendschap verstaan wij vriendschappen die het professioneel handelen en de 
professionele omgangsvormen in de weg kunnen staan. 
 
De gedragslijn is ook van toepassing op het integer handelen van werknemers bij het aangaan van 
verplichtingen met derden (bijv. bij inkoop van goederen en diensten1). 
 
De gedragslijn integriteit is een aanvulling op de CAO PO en de wet- en regelgeving en wij 
hanteren deze als ‘goed gebruik’. 

De gedragslijn 
Werknemers op een school 
We streven naar een professionele cultuur waarbij het onderwijs centraal staat en waarin privé en 
werk gescheiden blijven. Dat betekent dat familieleden van personeelsleden geen collega op 
dezelfde school kunnen zijn. Voor invalwerk/vervanging (korter dan drie maanden) kan de 

                                                        
1 Wij nemen de geldende wetten en regels in acht, respecteren eerlijke concurrentie, behandelen 
zakelijke partners rechtvaardig en scheiden zakelijke en persoonlijke belangen 
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schoolleider, mits dit vooraf door de betrokken personen met hem of haar is afgestemd, een 
uitzondering maken. Deze afspraken gelden ook voor vrijwilligers met familiebanden met een 
personeelslid van de school. 

 
In aanvulling op de hierboven beschreven lijn, gelden voor eindverantwoordelijke leidinggevenden 
(bestuurder, schoolleider) en stafleden aanvullende regels. Een belangrijk criterium hierbij is of er 
een hiërarchische of (zakelijke) verhouding is tussen betrokkenen. Als er sprake is van een 
liefdesrelatie in de hiërarchische werkverhouding, moet dit gemeld worden bij de leidinggevende 
en heeft dit als consequentie dat samenwerken op dezelfde locatie niet lange mogelijk is. In een 
gesprek zullen hier oplossingen voor gezocht moeten worden. 
Voor de bestuurder en de stafleden is verwantschap of een liefdesrelatie binnen de gehele 
stichting niet passend. Voor schoolleiders geldt dat het niet passend is een relatie te hebben met 
de bestuurder, de stafleden, (G)MR leden, RVT leden, personeel binnen de eigen school en 
collega’s van het PSO.  
 
De op dit moment (januari 2021) bestaande situaties waarin sprake is van een dergelijke 
verwantschap, laten we ongemoeid zolang dit het professioneel handelen nu en in de toekomst 
niet in de weg staat. 
 

Belangenverstrengeling  
Het geven van opdrachten aan familieleden is ongewenst. Opdrachten aan ouders en vrienden 
voor workshops binnen de school, onderhoud van de schooltuin en dergelijke zaken, kunnen 
onder de voorwaarde dat vooraf heldere afspraken op papier worden gezet, worden gegeven. 
 
Opdrachten aan personeelsleden die naast hun werk bij Pallas een eigen bedrijf hebben met een 
specifieke expertise anders dan het werk wat zij binnen Pallas doen, mogen gegeven worden mits 
de afspraken vooraf schriftelijk worden vastgelegd en de beloning daarvoor via het taakbeleid of 
de Richtlijn extra belonen wordt geregeld, zodat het via het salaris kan worden vergoed. 
 
Personeelsleden die een kind bij een collega in de klas hebben, streven ernaar om, als er iets 
speelt rondom dit kind, alleen op de regulier geplande contactmomenten tussen ouders en 
leerkrachten over het kind te spreken.  
 

Bestaande en nieuwe gevallen 
Kern is dat alle vormen van liefdesrelaties, hechte vriendschappen en verwantschappen binnen de 
school voor de schoolleider aanleiding moeten kunnen zijn om in gesprek te gaan en waar nodig 
schriftelijke afspraken te maken. 
Als tijdens een dienstverband een verwantschap of liefdesrelatie ontstaat, wordt van de 
werknemers verwacht dat zij dit zo snel mogelijk met hun leidinggevende bespreken 
(schoolleider(s), bestuurder of de leden van de Raad van Toezicht). 
De leidinggevende van betreffende werknemers gaat vervolgens met hen in gesprek, vraagt 
bewustzijn voor de consequenties van de relatie en maakt afspraken om te voorkomen dat de 
verwantschap de professionele kwaliteit van werken binnen de organisatie/school kan 
belemmeren. Deze afspraken worden vastgelegd, door betrokken werknemers en de 



 
 
 

3 

 

leidinggevenden ondertekend en toegevoegd aan de personeelsdossiers van beide betrokken 
werknemers.  
 
Als het niet mogelijk blijkt hierover sluitende afspraken te maken en het professioneel handelen 
door de situatie naar het oordeel van de leidinggevende wordt gehinderd, wordt na beoordeling 
door de bestuurder een passende maatregel genomen conform de mogelijkheden daarvoor in de 
cao, art 3.6 en artikel 10.5.  
 

Vertrouwelijkheid 
In alle bovengenoemde situaties gaat de leidinggevende vertrouwelijk om met de informatie en 
stemmen met betrokkenen af wat en door wie er met de rest van het team wordt besproken. Dat 
het wordt besproken is evident. Essentieel is het professioneel handelen van de leidinggevende in 
dezen. 
Als er situaties binnen de school ontstaan die te maken hebben met het gestelde in de gedragslijn 
integriteit, dan informeert de schoolleider de bestuurder over de gevoerde gesprekken en de 
gemaakte afspraken. 
 
 
Deze gedragsrichtlijn wordt onderdeel van de algemene gedragscode van stichting Pallas. 


