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Voorwoord
 
roc Friese Poort staat midden in de samen-
leving, want onderwijs verzorgen kun je niet 
alleen. we waarderen het daarom zeer dat meer 
dan 500 mensen in live-bijeenkomsten met ons 
hebben meegedacht over de toekomst van ons 
roc. daarnaast zijn online honderden reacties 
gegeven op diverse stellingen. we hebben 
zowel van onze eigen medewerkers als van 
onze studenten en externe relaties een grote 
betrokkenheid ervaren! 

de bijdrage van hen allen heeft onze visie op 
hoe wij ons onderwijs de komende jaren vorm 
willen geven aangescherpt. we zijn een 
christelijk roc en voelen ons mede vanuit die 
traditie sterk betrokken bij onze studenten 
en alle partners in onze omgeving. deze 
betrokkenheid geven we op een open en 
moderne wijze vorm. door voorop te lopen bij 
de ontwikkelingen in het werkveld. 
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en door de persoonsvorming van onze 
studenten hoog in het vaandel te hebben 
staan. want de samenleving verwacht én 
vraagt in de toekomst andere vaardigheden 
van ( jonge) mensen. we zien het als onze 
maatschappelijke opdracht om, nog meer dan
voorheen, studenten op te leiden tot wend-
bare, empathische, ondernemende mensen 
die waardenvast kunnen en durven handelen.

ons onderwijs kunnen we alleen vormgeven 
dankzij de dagelijkse inzet van al onze mede-
werkers. Zij zijn bevlogen in hun vak en blijven 
reflecteren op de bedoeling van ons onderwijs 
en hun persoonlijke aandeel daarin. Vanuit 
gedeelde waarden bieden we ook de komende 
jaren het kwalitatief hoogstaande onderwijs 
dat u van ons gewend bent. 

Graag maken we u deelgenoot van onze visie!

college van Bestuur
Vestigingsdirecteuren
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MISSIE En 
kErn-
waardEn
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Missie eN kerNwaardeN
 
omzien naar elkaar en een respectvolle en 
zorgvuldige omgang met je medemens en je 
omgeving; dat geeft voor ons in de kern weer 
wat Jezus ons leert. daarom zijn de kern-
waarden betrokken en betrouwbaar voor ons 
richtinggevend. wij inspireren en ondersteunen 
onze studenten op hun persoonlijke weg. 
een weg die niet van tevoren kan worden 
uitgestippeld, maar die we alleen kunnen 
vinden door samen op weg te gaan. 

Vanuit ons christelijk gedachtegoed stimuleren 
we een open dialoog en oriëntatie op mens- 
en levensvisie. we baseren ons op een rijke 
geschiedenis vol inspirerende religieuze 
verhalen en gebruiken daarbij de Bijbel als 
belangrijke bron. tegelijk staan we nadrukkelijk 
open voor andere religies, culturen en ziens-
wijzen. 
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wij zijn een inclusieve organisatie, waar 
iedereen zich welkom voelt en waar we met 
elkaar in gesprek gaan over alles dat het leven 
waardevol maakt. onze medewerkers en onze 
studenten leveren een actieve, betekenisvolle 
bijdrage aan de samenleving. samen bieden we 
een tegenwicht aan tendensen die we waar-
nemen als individualisering en verharding. 

we zijn trots op onze solide onderwijskwaliteit 
en de positieve beoordelingen door studenten, 
ouders, medewerkers en partners. Van hen 
horen wij dat persoonlijke aandacht en maat-
schappelijke oriëntatie de kracht vormen van 
roc Friese Poort. studenten worden bij ons 
écht gekend en we zijn toegankelijk voor de 
buitenwereld. dit willen we voor de toekomst 
nadrukkelijk vasthouden. we zien namelijk dat 
de samenleving in beweging is en dat de roep 
om waardengedreven onderwijs toeneemt. 
Vanuit onze stevige basis en kernwaarden 
geven drie perspectieven ons richting.
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nIEuwE 
pErSpEctIEvEn 
voor dE 
toEkoMSt
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Nieuwe PersPectieVeN 
Voor de toekoMst
 
GESprEkkEn MEt 
StudEntEn, oudErS, 
dEcanEn, MEdEwErkErS, 
hEt bEdrIjfSlEvEn 
En andErE bElanGrIjkE 
StakEholdErS hEbbEn 
GElEId tot dE 
forMulErInG van 
drIE pErSpEctIEvEn 
voor dE toEkoMSt 
van roc frIESE poort.
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1 > 
wE zIEn dat hEt wErkvEld 
conStant In bEwEGInG IS 
En ondErhEvIG aan StErkE 
vErandErInGEn. 

onzE StudEntEn En MEdE-
wErkErS ontwIkkElEn 
zIch tot bEtrokkEn En 
flExIbElE profESSIonalS, 
dIE In Staat zIjn MEt 
vErandErInGEn MEE tE 
bEwEGEn.
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betrokken en 

flexibele 

professionals



2 > 

wE zIEn In dE MaatSchappIj 
EEn GroEIEndE bEhoEftE aan 
zIn- En bEtEkEnISGEvInG. 
StudErEn Gaat vErdEr dan hEt 
lErEn van EEn vak En vErdEr 
dan hEt vErGarEn van kEnnIS. 

wE StIMulErEn pErSoonlIjkE 
vorMInG, zodat StudEntEn MEEr 
lErEn ovEr zIchzElf, dE andEr 
En dE wErEld. StudEntEn 
wErkEn aan hun MorElE 
condItIE oM zIch tE ontwIkkElEn 
tot vErantwoordElIjkE 
volwaSSEnEn dIE waardEnvaSt 
kunnEn En wIllEn handElEn. 
zo vErrIjkEn zE dE wErEld MEt 
hun talEntEn En MaatSchappElIjk 
vErantwoordElIjkhEIdSbESEf.
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leren over 

zichzelf, de ander 

en de wereld



3 > 

wE zIEn dat wE toEkoMSt-
bEStEndIG ondErwIjS allEEn 
SaMEn MEt andErEn kunnEn 
vorMGEvEn. dat vraaGt 
EEn opEn, nIEuwSGIErIGE En 
bEtrokkEn houdInG. 

wE wErkEn nauw SaMEn 
MEt vElE partnErS oM 
ontwIkkElInGEn dE School 
bInnEn tE halEn En buItEn 
dE School EEn rol van 
bEtEkEnIS tE SpElEn.
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vormgeven samen 

met anderen



bEloftEn
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BeloFteN
 
op basis van de drie perspectieven doen wij 
onze studenten, medewerkers, ouders, 
decanen, bedrijven, instellingen en de regio 
vier beloften: 

1. wij lopen voorop bij de ontwikkelingen 
 in het werkveld
2. wij garanderen dat studenten bij ons 
 het beste uit zichzelf kunnen halen
3. wij zijn het opleidingsinstituut waar ieder
 een zich een leven lang kan ontwikkelen 
4. wij verbinden ons aan de regio

deze beloften bepalen de focus van onze 
organisatie de komende vier jaar. 

we bieden de teams de ruimte en 
verantwoordelijkheid om hier zelf invulling 
aan te geven. 
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in al onze opleidingen lopen wij voorop bij 
ontwikkelingen in het beroepenveld. 
wij weten wat binnen ons beroepenveld 
speelt en kennen de ontwikkelingen 
daarbinnen. wij sluiten hierbij aan en gaan 
daarin nog een stap verder. in nauwe 
samenwerking met het werkveld en onze 
studenten geven we ons toekomstbestendig 
onderwijs vorm, waarbij leren in de praktijk 
en in school nauw met elkaar zijn verweven.

wij lopen 
voorop bij de 
ontwikkelingen 
in het 
werkveld

#1
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#2 Bij roc Friese Poort volgt elke student een 
leerroute passend bij zijn of haar talenten 
en drijfveren. we stimuleren en inspireren de 
student om het beste uit zichzelf te halen en 
bieden daarbij intensieve begeleiding en 
maatwerk. daarbij geven we studenten méér 
mee dan wat vanuit beroepsvorming vereist is. 

de brede vorming die roc Friese Poort biedt, 
richt zich op zingeving op drie niveaus:

> de student zelf: zichzelf leren kennen, met 
 aandacht in het leven staan en ontdekken wat 
 het leven waardevol maakt. 

> de ander: wat kan de student betekenen 
 voor mensen om zich heen? Hoe kan hij/zij 
 zijn/haar talenten daarvoor inzetten? 

> de wereld: wat kan de student betekenen 
 voor een betere en duurzamere wereld? 
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wij garanderen 
dat studenten 
bij ons het beste 
uit zichzelf 
kunnen halen



#2 Met een portfolio bestaande uit overstijgende 
modules, gericht op socialisatie en persoons-
vorming, ontdekken studenten hun ‘levenspad’. 
we leren studenten het belang van onder-
nemendheid en wendbaarheid. en omdat je 
het meeste leert als je dat samen doet, 
maakt de student altijd deel uit van een groep. 
wij ondersteunen daarbij door middel van 
maatwerk, aanvullende programma’s, cross-
overs en intensieve begeleiding. 
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#3 Jong en oud, werkend en niet werkend, 
individuen, bedrijven en organisaties: iedereen 
die zich wil ontwikkelen kan bij ons terecht 
voor persoonlijke en vakmatige ondersteuning. 

Het stimuleren van een leven lang ontwikkelen 
begint bij onze studenten. we bevorderen een 
bestendige relatie met onze oud-studenten. 
ook na het behalen van hun diploma zijn 
zij welkom bij roc Friese Poort om kennis en 
vaardigheden te halen én te brengen. 
werkgevers vinden bij ons vanzelfsprekend 
goed opgeleide stagiaires en werknemers en 
kunnen terecht voor bijscholing op maat. 

we stimuleren uiteraard, als aantrekkelijke 
werkgever, ook onze eigen medewerkers om 
zich actief te blijven ontwikkelen. 
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wij zijn het 
opleidingsinstituut 
waar iedereen 
zich een leven 
lang kan 
ontwikkelen



#4 wij hebben een sterke maatschappelijke 
verantwoordelijkheid in de regio. en daar zijn 
we trots op. wij staan in de maatschappij en 
vormen de maatschappij. wij doen dat door 
talentvolle mensen af te leveren op de 
arbeidsmarkt, maar ook door te participeren 
in maatschappelijke activiteiten. we doen bij 
voorkeur zaken met lokale partijen en staan 
voor social return. 

alle studenten leren binnen hun opleiding 
een betekenisvolle bijdrage te leveren aan 
de maatschappij. onze medewerkers maken 
zich, samen met onze samenwerkingspartners, 
sterk voor het binden van onze studenten 
aan de regio. 
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we 
verbinden 
ons aan 
de regio



MErkbaar En 
hErkEnbaar
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MErkbaar En hErkEnbaar

onze hele organisatie werkt aan de genoemde 
beloften. daarbij hebben teams en medewerkers 
professionele ruimte om hier gezamenlijk 
invulling aan te geven. 

onze kernwaarden betrokken en betrouwbaar 
zijn merkbaar en herkenbaar in de hele orga-
nisatie. Voor ons allemaal zijn het de waarden 
die wij naleven en waarop onze medewerkers 
aanspreekbaar zijn.

onze maatschappelijke betrokkenheid is 
merkbaar en voelbaar verankerd in een duur-
zame bedrijfsvoering. wij willen werken aan 
een duurzame en gezonde toekomst. 
 
we werken in een inspirerende omgeving. onze 
gebouwen en faciliteiten bieden een omgeving 
waarin iedereen zich prettig en gezien voelt en waar 
onderlinge ontmoeting actief gestimuleerd wordt. 
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