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Artikel 1 - Integriteitsbeleid 
 

De Integriteitscode NVAO maakt integraal deel uit van het Integriteitsbeleid; het 

Integriteitsbeleid staat vermeld in de Personeelsregeling. 

 

Artikel 2 - Toepassing 
 

Iedere bestuurder, medewerker of andere persoon die werkzaamheden uitvoert voor 

de NVAO, mede inbegrepen CDHO en CMMBO, dient zich te houden aan de 

Integriteitscode NVAO en daarmee aan de Gedragscode Integriteit Rijk.   

Ook gedetacheerden (zowel in Nederland als in Vlaanderen) die in opdracht van de 

NVAO hun werkzaamheden verrichten, dienen zich aan de Integriteitscode te houden. 

 

Artikel 3 – Gedragscode Integriteit Rijk 
 

De NVAO sluit aan bij de Gedragscode Integriteit Rijk, met uitzondering van de 

afwijkingen in artikel 4 in deze code. 

 

Artikel 4 – Afwijkingen van de Gedragscode Integriteit Rijk 
Algemeen 

Ambtenaar in plaats van Rijksambtenaar 

NVAO in plaats van Rijksoverheid 

Intranet in plaats van P-direct 

 

Vervalt en vervangen door de Personeelsregeling die op 1 januari 2021 in werking treedt, 

goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur of nader te noemen regeling: 

a. Paragraaf 4.3 Toepassing van Gedragsregeling voor de digitale werkomgeving 

wordt vervangen door de bepalingen hieromtrent in de Personeelsregeling. 

b. Paragraaf 4.8 Inkoop uitvoeringscentrum (IUC) wordt vervangen door de 

Inkoopregeling die op 27 oktober 2020 door het Dagelijks Bestuur is 

goedgekeurd. 

c. Paragraaf 7.2 Gebruik mobiele apparatuur wordt vervangen door de 

bepalingen die in de Personeelsregeling zijn genoemd.    

d. De woordelijke tekst van de eed/belofte in paragraaf 8.1 wordt vervangen 

door de woordelijke tekst zoals geformuleerd in de Personeelsregeling.    

 

Artikel 5 – NVAO Gedragscode (accreditatieprocedures) 
 

Onverkort blijft de NVAO Gedragscode van toepassing specifiek bij accreditatie-

beoordelingen in Nederland. Het beoordelingskader is van toepassing voor de 

accreditatiebeoordelingen in Vlaanderen.  

 

Artikel 6 – Onafhankelijkheid 
 

Ten aanzien van onafhankelijkheid geldt het volgende voor diegenen in artikel 2 

genoemd:  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-71141.html
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• zij hebben ten minste vijf jaar geen directe of indirecte banden gehad met de 

instelling of opleiding die zij beoordelen die kunnen leiden tot een conflict of 

interest of de schijn daarvan;  

• zij zijn niet in dienst van of hebben zakelijke belangen in een organisatie anders 

dan de NVAO die, al dan niet in opdracht van een instelling, de beoordeling 

organiseert;  

• zij hebben ten minste vijf jaar geen advieswerk verricht ten behoeve van de te 

beoordelen opleiding of in een ander verband binnen de instelling, waarvan het 

resultaat onderwerp van de beoordeling kan zijn. 

 

Artikel 7 – Slotbepalingen 
 

1. De Integriteitscode NVAO die is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op  

9 november 2015 wordt integraal vervangen door deze Integriteitscode 

NVAO. Het Algemeen Bestuur heeft dit besloten op 15 december 2020: deze 

code treedt op 1 januari 2021 in werking. 

2. Op 15 december 2020 is de NVAO Gedragscode Accreditatieprocedures 

goedgekeurd: deze code maakt deel uit van de Integriteitscode NVAO. 

3. De Integriteitscode NVAO kan door het Dagelijks Bestuur eenzijdig gewijzigd 

en opnieuw vastgesteld worden. 

4. Publicatie van deze regeling geschiedt op het intranet van de NVAO. 
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