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VOORWOORD

Door middel van deze integriteitcode wil Hogeschool KPZ aangeven op welke wijze binnen de hogeschool met 

het beginsel van integriteit wordt omgegaan. In deze code wordt beschreven wat Hogeschool KPZ verstaat 

onder integriteit en integer gedrag. De code geeft geen opsomming van gebods- en verbodsbepalingen, maar is 

bedoeld om houvast te bieden bij het nemen van beslissingen over integriteitdilemma’s. Van iedereen, ook van 

onze studenten, wordt verwacht deze code na te leven. Het bestuur, directie, medewerkers en studenten zijn 

voor elkaar en voor externen dan ook aanspreekbaar op de naleving ervan.
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HOGESCHOOL KPZ EN WAAR WIJ VOOR STAAN

In de Strategische Koers 2021-2025 Ruimte voor een eigen kleur staan de oorsprong, missie, visie en 

kernwaarden van de Hogeschool KPZ beschreven. Onze oorsprong, identiteit en emancipatorische opdracht 

maken dat KPZ een gemeenschap is die vanuit rechtvaardigheid en solidariteit werkt. Dat doen we in 

waarde(n)volle verbinding met de beroepspraktijk en partners ten behoeve van de ontwikkeling van studenten 

en kinderen. De ontwikkeling van de professionele identiteit en het interprofessioneel samenwerken staan 

centraal met aandacht voor de diversiteit van studenten.

De kernwaarden persoonlijk, uitzonderlijk, ontwikkelend en verbindend staan centraal in ons professionele 

handelen. We streven naar de optimale verbinding tussen de kernwaarde persoonlijk en onze professionaliteit 

als hogeschool, als team, als individu. Ieders bijdrage aan de hogeschool wordt gekenmerkt door persoonlijk en 

professioneel, want: we zijn professionals, we leiden professionals op, de ontwikkeling van de professionele 

identiteit staat centraal, we handelen op een professionele wijze en vanuit het hogeschoolbelang en dat doen 

we steeds met aandacht: ‘wij zijn professioneel en persoonlijk tot in de ziel van de organisatie.’

Hogeschool KPZ werkt vanuit rechtvaardigheid, professionaliteit en persoonlijke aandacht, waarbij ieder wordt 

gezien en gekend. Zij bevordert dat uiteenlopende opvattingen elkaar in een sfeer van verdraagzaamheid 

kunnen ontmoeten onder eerbiediging van ieders levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuiging. Zij streeft 

naar een klimaat waarin open en respectvolle communicatie mogelijk is en waar leren met en van elkaar centraal 

staat.

De kernwaarde persoonlijk en verbindend vinden hun weerslag in de cultuur en (leiderschaps)stijl. Ieder neemt 

zijn professionele identiteit serieus en laat persoonlijk leiderschap zien door eigenaarschap te nemen en samen 

te werken. Persoonlijk leiderschap kenmerkt zich door te reflecteren, integer te handelen, uitlegbare afwegingen 

te maken in complexe situaties en door verantwoordelijkheid te nemen en geven, te dragen en verdragen.

Hogeschool KPZ levert een maatschappelijke bijdrage door het opleiden van krachtige studenten die van 

betekenis willen zijn, door veel aandacht te besteden aan de professionele identiteit en de interprofessionele 

context en aan de toekomst van nieuwe generaties. Nadenken en praten over beroepsethiek en zingeving horen 

daarbij.

Vanuit die maatschappelijkebijdrage en opdracht:

• verzorgt KPZ opleidingen (niveau 5, 6 en 7) in het domein kind en educatie;

• verzorgt KPZ opleidingen, trainingen-, advies- en begeleidingsactiviteiten voor leraren, pedagogisch 

professionals, middenkader en leiders in het domein kind en educatie;

• werkt KPZ in waarde(n)volle verbindingen tussen medewerkers, werkveld en andere partners samen aan 

duurzame ontwikkeling van de beroepspraktijk, die werken met de leeftijdsgroep 0-18 jaar;

• draagt KPZ met praktijkgericht onderzoek en innovatie bij aan het verbeteren en innoveren in het domein 

kind en educatie;

• vervult KPZ een gidsfunctie voor vernieuwend onderwijs en systeemverandering;

• is KPZ voor alle medewerkers een aantrekkelijke, uitdagende en plezierige werkomgeving.

Hogeschool KPZ wil voor studenten, medewerkers en omgeving een kwaliteitsinstituut zijn waar kennisdeling en 

kennisontwikkeling een centrale rol speelt, waar mensen samenwerken om de gestelde doelen te behalen en 

waar respect, verantwoordelijkheid en transparantie herkenbaar aanwezig zijn.
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INTEGRITEIT EN INTEGER HANDELEN
Integriteit komt concreet tot uiting in gedrag en handelen van medewerkers, studenten en bestuur in 

uiteenlopende situaties, intern en extern. Ieder handelt altijd vanuit integriteit, professionaliteit en als 

vertegenwoordiger van Hogeschool KPZ. Kernbegrippen van integer handelen betreffen: professionaliteit, 

transparantie, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid en zonder persoonlijke belangen. Waar regels 

ontbreken of niet helder zijn, wordt ook verwacht dat een ieder oordeelt en handelt op integere wijze, binnen 

algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en de genoemde kernbegrippen. Daarbij hoort ook het nemen 

van verantwoordelijkheid voor eigen handelen, het aanspreekbaar zijn op gedrag, en het aanspreken van 

anderen hierop.

Om elkaar aan te kunnen spreken is een open cultuur essentieel, waarin het normaal is met elkaar te spreken 

over integer gedrag en de vertaling van integriteit naar praktisch handelen.
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REGELING MET BETREKKING TOT INTEGER 
HANDELEN

De integriteit van Hogeschool KPZ komt tot uiting in het handelen van alle medewerkers en studenten. Deze 

Integriteitscode geldt dan ook voor hen allen. Waar deze Integriteitscode spreekt over medewerkers worden 

tevens bedoeld stagiaires en medewerkers die niet in loondienst zijn. Het  College van Bestuur onderschrijft deze 

code, handelt daarnaar en handelt daarnaast conform (onder andere) de Branchecode goed bestuur van de 

Vereniging Hogescholen.

De integriteitcode is kaderstellend en regels omtrent gewenst gedrag en integriteit zijn nader uitgewerkt in 

onder andere de Regeling Ongewenst Gedrag, Klokkenluiderregeling, Studentenstatuut, OER, Gedragscode 

internationale studenten en Regeling Netwerk en Computergebruik. Naast de eigen geformuleerde regels zijn de 

Wet op het Hoger Onderwijs (WHW) en de branchecode leidend en kaderstellend.

In deze regelingen worden de formele verhoudingen beschreven en deze zijn bedoeld om ongewenst gedrag te 

voorkomen en, als ongewenst gedrag zich toch voordoet, er volgens duidelijke regels mee om te 

gaan. Integer handelen kan nooit uitputtend worden vastgelegd in regelgeving; steeds weer moeten afwegingen 

worden gemaakt. Deze integriteitscode beoogt het kader te geven integer handelen te stimuleren.

Een vertaling van de kernbegrippen en de essentie van de Integriteitscode leidt tot onderstaande, niet 

uitpunttende, concretisering:

• zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke, persoonlijke of gevoelige informatie;

• geheimhouding van vertrouwelijke informatie;

• gedane toezeggingen, gemaakte afspraken en verplichtingen nakomen;

• het voorkomen van belangenverstrengeling;

• het bewust zijn van een zekere machtsverhouding ten opzichte van de studenten;

• werken op basis van respect, waardering en wederzijds vertrouwen;

• zorgvuldig omgaan met eigendommen van anderen en van KPZ;

• handelen volgens de privacyregels en andere normen, waarden en regels ten aanzien van gegevens van KPZ 

of anderen die je worden toevertrouwd;

• het aangeven indien iets gevraagd of verwacht wordt dat naar eigen inzicht en oordeel niet integer zou zijn;

• het gesprek voeren over integer handelen en elkaar daarop aanspreken.

Externe regelingen:

• branchecode goed bestuur hogescholen;

• Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit;

• Cao hbo;

• WHW.

Interne regelingen:

• Klokkenluidersregeling;

• Regeling Ongewenst Gedrag;

• Klachtenregeling voor studenten;

• Studentenstatuut;
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• Huis- en gedragsregels;

• Regelement ICT;

• Gedragscode internationale studenten.

Bij integriteit speelt de betrouwbaarheid een zeer bepalende rol. Kort samengevat houdt het in dat een ieder 

zich, binnen de geldende normen en waarden, houdt aan de eenvoudige stelregel: 'Doen wat we zeggen en 

zeggen wat we doen'. In onze dagelijkse praktijk betekent dit in ieder geval dat we ons hieraan houden en dat 

we elkaar aanspreken bij niet naleving van welke gedragscode dan ook.

SLOTWOORD
Integer handelen kan niet (volledig) in een code of regelingen worden vastgelegd. Medewerkers, studenten en 

bestuur worden geacht zich altijd bewust te zijn van hun handelen en hun professionele rol binnen en namens de 

hogeschool. Dit betekent dat ieder op integere wijze handelt binnen de algemeen aanvaarde sociale en ethische 

normen en in de sfeer van deze code. Doel van de integriteitscode is dat betrokkenen zich bewust zijn van hun 

handelwijze en daarmee hun gedrag binnen de context van de werksituatie bepalen. Het is de 

verantwoordelijkheid van een ieder op elk niveau binnen de organisatie van KPZ, om zich aan deze code te 

houden.

De integriteitscode is vastgesteld na overleg met de Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht en treedt 

in werking op ...
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