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Dit is wie wij zijn. Dit is onze 
bijdrage aan de toekomst.

Denk Groter: Groei door 
aandacht en uitdaging 
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Fontys heeft een heldere maatschappelijke opdracht: inspirerend, uitdagend onderwijs bieden én praktijkgericht onderzoek uitvoeren, dat 

betekenisvol is voor de samenleving. Wij vinden het belangrijk om regelmatig stil te staan bij wat ‘betekenisvol’ inhoudt. En vragen ook van  

onze studenten om tijdens de studie op zoek te gaan naar hun betekenisvolle plaats in de samenleving.

Wij doen dit vanuit een intrinsiek gevoelde motivatie, vanuit waarden. Gedeelde waarden die onze organisatie al langer kenmerken.  

Waarden die we belangrijk vinden. Zó belangrijk dat we ze hier graag expliciteren. Deze waarden helpen ons namelijk iedere dag weer bij het 

maken van keuzes en afwegingen. Vooral wanneer wij voor dilemma’s staan; juist dan helpt ons moreel kompas om de goede weg in te slaan. 

ZE GEVEN RICHTING AAN ONS GEDRAG

Zo geven wij studenten, professionals en collega’s persoonlijke aandacht. We stellen het persoonlijk contact, de begeleiding van de student  

en de verbinding met elkaar, centraal. Dit betekent ook dat iedereen de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen, op een wijze en op een plek  

die goed bij ieder van ons past. En: we respecteren èn waarderen diversiteit, omdat juist de verschillen tussen mensen ons verrijken en inspireren. 

We dagen ook uit. Met innovaties, met nieuwe leervormen. Door intensief samen te leren en te werken. Hierbij bieden we een springplank, 

maar vormen we tegelijkertijd ook een vangnet. Want het aangaan van deze uitdagingen vereist moed en lef. Over de kwaliteit van onze 

organisatie, het onderwijs en onderzoek – en over de beleving hiervan door studenten, medewerkers en professionals – zijn we open en 
transparant. Wij geven elkaar constructieve feedback over de kwaliteit van leren, onderwijs en onderzoek. We reflecteren daarbij ook op ons 

eigen gedrag. Op deze manier geven we samen op integere wijze onze maatschappelijke opdracht vorm.


