id en ti te it sb ew ijs

'Zijn wie je bent.
Dat is geluk.'
Erasmus
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Onderwijs draait
om mensen
Onderwijs draait om mensen.
Als we met elkaar in het onderwijs
iets willen bereiken, dan draait
alles om passie, energie en
verantwoordelijkheidsgevoel.
Passie in combinatie met inhoud
en dialoog.

identiteitsbewijs AOC Terra

Om succesvol te kunnen zijn, hebben we uiteraard
een helder zicht nodig op de behoeften van onze
leerlingen, hun ouders en onze andere partners in
de samenleving. Meer nog hebben we een duidelijke
kijk op onze eigen kracht en mogelijkheden nodig.
Het besef wat het betekent om in de samenleving
van vandaag een onderwijsinstelling te zijn zoals
wij die zijn. Welke rol willen wij spelen in het leven
van mensen en hoe ver willen en kunnen wij daarin
gaan?
Dit vraagt van ons een open houding en de
bereidheid om ook waar te maken waar we in
geloven en waar we voor staan. Het vraagt een
organisatie die in goede conditie is en zich bewust
is van haar bestaansrecht. Waarin iedereen ertoe
doet, betekenis heeft en zich dat ook realiseert.
Waar identiteit en handelen onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn. In dit document hebben we
omschreven wat dit voor ons betekent.
Mei 2014
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Mensen leven niet uitsluitend voor zichzelf. Ze willen van
betekenis zijn voor anderen. En ze kunnen dat ook zijn,
ieder op zijn of haar eigen manier en vanuit persoonlijk
verantwoordelijkheidsgevoel.

Onze
ideologie
Wij geloven dat ieder individu iets
van zijn leven wil maken, zich wil
ontwikkelen en wil leren.

Wij zijn ervan overtuigd dat onderwijs hierbij de schakel
vormt. Onderwijsinstellingen zijn de ontmoetingsplaatsen
waarin leren en ontwikkelen worden verbonden met de wens
om een betekenisvol leven te leiden. Onderwijsinstellingen
kunnen deze rol uitsluitend vervullen als onderdeel van de
totale samenleving waarvan zij deel uitmaken. Elke schakel
in dit geheel is van wezenlijk en onmisbaar belang: van
onze jonge medeburgers zelf tot hun ouders tot overheid tot
bedrijfsleven. Wij vinden dat de verbinding van alle partijen in
de samenleving de ontwikkeling van ieder individu versterkt.
We hebben aandacht voor alle levensovertuigingen.
Daarbij staat niet zozeer de vorm centraal, maar ligt de
focus bij de onderliggende gedeelde waarden van die
overtuigingen. Onderwijs over religie en levensbeschouwing
heeft een structurele plaats in onze scholen. Dat maakt ons
onderwijs nog meer betekenisvol.

identiteitsbewijs AOC Terra
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Zo kijken e
wi j n a a r d
wereld
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...op de relatie tussen
samenleving en onderwijs
Een school draagt bij aan de wereld van morgen. In
die wereld nemen de functie en het belang van groen
voor de samenleving steeds verder toe. Dit vraagt om
een nieuwe groene economie, waarin balans is tussen
economie, milieu en het welzijn van de mens. AOC Terra
draagt met haar groene onderwijs hieraan bij.

van de verantwoordelijkheid in het bereiken van
gemeenschappelijke doelen. En we willen scholen zien
die anticiperen op ontwikkelingen.
Om dit te bereiken is een voortdurende open dialoog
nodig met onze partners in de regio. Letterlijk en
figuurlijk de deuren openzetten zodat er wederzijds
begrip ontstaat en inzicht in de vraagstukken waarvoor
wij gezamenlijk staan. Wij willen van onze partners leren

De school heeft echter niet per definitie antwoord
op elk (nieuw) maatschappelijk vraagstuk. Iedereen
moet weten wat ze van onderwijsinstellingen mogen
verwachten en wat niet. Wij willen onderwijs zien

en ook onze kennis delen. Op deze manier kunnen wij
de regio versterken. De verbinding tussen onderwijs,
overheid en bedrijfsleven zorgt ervoor dat opleiden en
innoveren goed samen gaan. Groene kennis en kunde
zijn essentieel voor een gezonde economie. AOC Terra
als centrale plaats in de ontwikkeling van mensen in
de brede zin van het woord. We begeleiden jongeren
en volwassenen en geven hen voldoende bagage mee

dat de regie neemt en haar rol duidelijk maakt.
Onderwijs dat ambitieus en realistisch tegelijkertijd

voor een zinvol bestaan. Als we daarin slagen heeft ons
onderwijs de plek in de samenleving die het in onze

is. Onderwijs dat anderen aanspreekt op hun deel

ogen verdient en hoort te hebben.
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...op onderwijs
We willen onderwijs zien dat de toon zet waar
het gaat om leren, talentontwikkeling en het
vinden van antwoorden op maatschappelijke
vraagstukken. Wij willen betekenisvol onderwijs
zien, onderwijs dat geen andere grenzen
accepteert dan de grenzen van de ambities
en talenten van mensen die aan haar worden
toevertrouwd. Betekenisvol onderwijs dat (jonge)
mensen uitdaagt om te ontdekken waarvoor ze

Zo creëert onderwijs mede de voorwaarden
voor mensen om waardevol te zijn en te
kunnen presteren: in hun persoonlijke leven, in

staan, wat hen drijft, waarin ze goed zijn en wat
ze waard zijn. Steevast vanuit de overtuiging dat

hun professionele leven en als burger in onze
samenleving (een leven lang leren). Dat geldt voor

iedereen iets wil en kan betekenen voor anderen.

onze leerlingen en voor onze medewerkers.
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Onze missie en
merkbelofte
Onze missie vertelt welke taak
wij voor onszelf zien weggelegd
en wat wij graag voor anderen
willen betekenen.

Wij helpen jongeren en volwassenen om een
waardevol leven te leiden, zowel in hun eigen ogen als
in de ogen van anderen. Wij helpen hen om succesvol te
zijn in de samenleving, in het vervolgonderwijs en in het
beroep van hun keuze. Een belangrijk onderdeel van onze
rol is dat wij hen zelf leren ontdekken, keuzes maken en
kansen zien. Wij begeleiden hen daarbij en rusten hen zo
goed mogelijk toe om hun doelen te bereiken. We zijn trots
op onze onderwijstraditie en ervaring.
We laten mensen ontdekken en bepalen wat waardevol en
belangrijk voor hen is. AOC Terra neemt geen genoegen met
de rol van traditionele (beroeps)opleider, hoe goed we dat
ook doen. Onderwijs is meer dan kennis en vaardigheden
overbrengen. We dagen jongeren ook uit om betekenisbewust te
worden. Hiermee bedoelen we dat leerlingen die afkomstig zijn
van AOC Terra bekwame (vak)mensen zijn, die bovendien weten
welke bijzondere waarde ze voor anderen kunnen en willen
hebben. We drukken deze missie uit in onze merkbelofte:

BIJ AOC TERRA WORDEN MENSEN BEWUST,
BEKWAAM EN BETEKENISVOL.

identiteitsbewijs AOC Terra
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* we iedereen zien. Dit betekent voor ons dat wij in staat zijn

Onze kracht
Onze unieke kracht maakt
duidelijk waarom wij bij uitstek
de partij zijn die in staat is om
de voornoemde belofte waar te
maken. Wij kunnen dat omdat:

om de mogelijkheden van ieder mens (leerlingen, collega’s,
partners) te zien. Wij zien tot wat iemand (uiteindelijk) in
staat is en wij zijn in staat om iemand dat zelf te laten
ontdekken.
* we ons werkelijk verbinden aan onze belanghebbenden.
Wij zijn overtuigd dat we onlosmakelijk verbonden
zijn met leerlingen, ouders, collega’s, bedrijfsleven en
maatschappelijke partners en dat we alleen in samenhang
en met elkaar succesvol kunnen zijn. Daarom zoeken wij
steeds anderen op en stellen wij hun belang voorop.
Wij doen niets uitsluitend voor onszelf, voor een vestiging
of voor een onderwijsinstelling. Het gaat ons er uiteindelijk
altijd om anderen te helpen om betekenisvol te zijn.
* we ons bewust zijn van onze eigen betekenis. Om dat
te kunnen doen wat we voor ogen hebben (mensen
bewust bekwaam betekenisvol maken), moeten we zelf
ook bewust bekwaam en betekenisvol zijn. Onze eigen
ontdekkingstocht, waarvan de neerslag weerspiegeld is in
dit identiteitsbewijs, geeft aan hoe serieus we dit nemen.

WAT WE HIERBOVEN ZEGGEN IS AMBITIEUS.
MAAR WE ZIJN ERVAN OVERTUIGD DAT WE DIT
KUNNEN EN BOVENAL WILLEN. DEZE KRACHT
ZIT IN ONS. WIJ WILLEN VERDER GAAN DAN
VAN ONS VERWACHT WORDT.
identiteitsbewijs AOC Terra
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Onze kernwaarden

GEMEENSCHAPPELIJK VERSTERKEND
In alles wat wij doen zoeken we elkaar en anderen op
vanuit de overtuiging dat we met elkaar sterker zijn
dan los van elkaar. Gemeenschappelijk optrekken
betekent voor ons meer dan plezierig samenwerken.
Het betekent voor ons samen gericht werken aan het
oplossen van gemeenschappelijke vraagstukken. Vanuit
de wens om anderen beter en krachtiger te maken en
daarmee ook onszelf. Gemeenschappelijk versterkend
staat voor ons ook voor de ambitie om de samenleving
waarvan wij allen onderdeel zijn te versterken.
BEWUST PERSOONLIJK
Het niveau van menselijke relaties waarop alles tot
stand komt is het persoonlijke 1-op-1 contact. Weten
wat de ander en jezelf beweegt, elkaar kennen en
erkennen, gericht zijn op het belang van de ander,
weten wat je voor elkaar kunt en wilt betekenen; dat
is voor ons bewust persoonlijk.
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Onze kernwaarden geven aan hoe we graag willen
zijn, wat we het allerbelangrijkst vinden. Ze zeggen
heel veel over ons, over hoe we willen werken.
Toch is dit niet het hele verhaal. Wij kennen ook een
aantal waarden die belangrijk en vanzelfsprekend
zouden moeten zijn voor elke onderwijsinstelling.
Wij doen dan ook onze uiterste best om ook deze
zaken waar te maken. We hebben het dan over:

* Kwaliteit

Onderwijs moet in alle opzichten ‘gewoon’ goed
zijn. Voldoen aan wat we met elkaar afspreken
over goed onderwijs. Dat is bij ons niet anders.

* Betrokkenheid

Mensgericht zijn, de ander erkennen en
respectvol en onbevooroordeeld tegemoet
treden. Natuurlijk streven we dat na.
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* Ontwikkelingsgerichtheid

Het juiste pedagogische klimaat creëren waarin
het individu voorop staat dat zijn of haar talenten
optimaal kan ontwikkelen. Dit is de kerntaak van
onderwijs en dus ook van ons.

* Veiligheid

Onderwijsinstellingen dienen veilige en
vertrouwde plekken te zijn, waar mensen graag
komen. Dit is van wezenlijk belang en daar doen
wij onze uiterste best voor.

* Resultaatgerichtheid en efficiëncy

Alles uit de leerling halen, doorlopende
leerlijnen en daarbij dezelfde (of meer) taken
even goed (of liefst beter) uitvoeren. Dat is de
uitdaging waarvoor alle onderwijsinstellingen
voortdurend staan. Wij dus ook.
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‘Groene kennis
en kunde zijn
essentieel voor
een gezonde
economie’
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