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In het kompas staan de uitgangspunten die kenmerkend zijn voor het Inholland-onderwijs: 

 – We durven te leren 

 – We handelen persoonlijk en dichtbij 

 – We zijn divers 

 – We maken kwaliteit samen 

 – We bekennen kleur

 Inholland 
 onderwijskompas 
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‘Durf te leren’ is onze mentaliteit 

De wereld om ons heen verandert constant en onze werkvelden zijn sterk in beweging. De durf om te leren  

vormt daarom het uitgangspunt van ons denken en handelen. Studenten moeten klaar zijn voor die toekomst  

en dat vraagt lef, moed, flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Ons onderwijs biedt studenten de mogelijkheid  

om die mentaliteit te ontwikkelen. Ervaringen opdoen, successen vieren, vallen en opstaan zijn onlosmakelijk  

met elkaar verbonden. We dagen studenten uit, we begeleiden ze, bieden ruimte en vangen op, ook als het 

niet goed gaat. Zowel in succes als in tegenslag zitten lessen verborgen; wie de les ter harte neemt wordt 

steeds beter.

We beschouwen het onze opdracht om studenten te stimuleren en te begeleiden in hun professionele en 

persoonlijke ontwikkeling. Wij hebben de taak ‘leren’ te faciliteren en te sturen. We vinden het  belangrijk 

om de durf die leren vraagt te expliciteren, bij onze studenten, en bij onszelf. 

Ook voor ons geldt dat de durf om te leren centraal staat. We leren met en voor onze studenten. 

We leggen daarbij de lat hoog. Dan blijven onze afgestudeerden overeind in een veranderende samenleving 

en kunnen ze het verschil maken. 

Diversiteit is onze kracht

Inholland staat synoniem voor ‘diversiteit’: een diversiteit aan culturen, vooropleidingen, sociale en religieuze 

achtergronden binnen onze studenten- en medewerkers populatie, opleidingen en werkvelden waar we 

mee samen werken, opleidingsvormen en locaties. 

Daar waar verschillen zijn, ontstaan kansen voor onze samenleving en voor onze hogeschool. Kansen die  

we willen benutten, want we zien de kracht van het verschil en de macht van de verbinding. 

Dat vraagt om oog voor diversiteit in het vak; onze studenten krijgen te maken met diversiteit tijdens het 

uitoefenen van hun beroep. Dat vraagt om inclusief en gedifferentieerd onderwijs, afgestemd op onze  

doelgroepen met de hogeschool als ontmoetingsplaats. 

We vragen daarom onze professionals zich bewust te zijn van diversiteit, de kansen te grijpen en de  

uitdagingen aan te gaan, daar waar het energie geeft en daar waar het spannend is. 

Dan wordt diversiteit een kracht.

‘Persoonlijk en dichtbij’ is onze aanpak

‘Persoonlijk en dichtbij’ typeert ons doen en laten: we kennen elkaar en weten elkaar te vinden. We herkennen  

en erkennen de behoeftes, ambities en talenten van onze studenten, spelen daar op in en stimuleren ze in 

hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. We kennen de achtergrond van onze studenten, kennen ze 

bij naam en weten hoe ze ervoor staan. ‘Persoonlijk en dichtbij’ betekent ook verbinding met studenten en 

ze alle kansen bieden om succesvol te zijn in de studie. Bij het ontwikkelen en uitvoeren van ons onderwijs 

werken we vanuit deze kernwaarden. 

We bieden variatie in leerwegen, begeleiding en een flexibele, kwalitatief hoogwaardige didactische en 

pedagogische aanpak, dichtbij de kern van de opleiding en de leef- en leerwereld van onze studenten. 

Onze leer- en werkwereld doorbreekt fysieke grenzen en maakt het onderwijs persoonlijk, dan komt  

het dichtbij.

We durven te leren We zijn divers  

We handelen  
persoonlijk en dichtbij 

We 
bekennen
kleur

We durven  
te leren

We handelen 
persoonlijk 
en dichtbij 

We zijn  
divers 

We maken  
kwaliteit  
samen
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‘Gezond, duurzaam en creatief’ kenmerkt ons onderwijs 

We dragen met ons onderwijs en onderzoek bij  aan een gezonde, duurzame, creatieve samenleving.  

We maken op dit profiel duidelijke keuzes en werken deze in al ons onderzoek en onderwijs uit. 

We leiden daarmee professionals op die vanuit hun eigen specifieke vakmanschap en expertise hun plek 

vinden en op deze drie – met elkaar samenhangende - thema’s meerwaarde bieden en verder kijken dan 

de grenzen van hun deskundigheid. Onze studenten en afgestudeerden zijn daarom van betekenis bij de 

grote maatschappelijke uitdagingen van de toekomst.

Ons onderwijs geven we inspirerend en innovatief vorm zodat onze studenten ‘state of the art’, met een  

gerust hart, na het afronden van hun opleiding als professional starten en zich duurzaam blijven ontwikkelen.

Ons onderwijs en ons onderzoek heeft daardoor profiel, is onderscheidend en bekent kleur.

We bekennen kleur  

Kwaliteit is onze opdracht 

Onze onderwijs- en onderzoekskwaliteit ontstaat in continu samenspel met studenten, werkveld en medewer- 

kers, en in interactie tussen onderwijs en onderzoek. Ons onderwijs voldoet aan alle standaarden en we streven 

voortdurend naar verbetering. Als we onderwijs maken en onderzoek doen, is de beroeps- en praktijkcontext 

het uitgangspunt, en redeneren we vanuit een scherp geformuleerde visie. We zoeken altijd de relatie met de 

praktijk. De resultaten van onderzoek gebruiken we in het onderwijs waardoor er een continue dynamiek is 

tussen het onderwijs, onderzoek en werkveld en de kwaliteit van ons werk toeneemt. 

We vragen actieve betrokkenheid van de studenten en het werkveld: kwaliteit maken we samen.

We maken  
kwaliteit samen 




