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Inleiding 

We vinden het belangrijk dat medewerkers kunnen verwoorden welke betekenis het 

christelijk geloof heeft in hun leven en dat medewerkers in staat zijn dat uit te dragen 

richting de studenten. Deze invulling overstijgt kerkmuren. Over de inhoud van het 

geloof en de identiteit van onze organisatie vindt tijdens de sollicitatieprocedure het 

gesprek plaats. We vragen van onze medewerkers dat zij expliciet kunnen aangeven 

waar we als organisatie voor staan, waarom we bestaan en wat we willen uitdragen. 

Wij vragen van onze medewerkers dat zij de missie van Menso Alting, de visie en de 

onderwijsvisie onderschrijven, zich hierin herkennen en hieraan een actieve bijdrage 

kunnen leveren. 

 

 

Identiteit 

MBO Menso Alting Zwolle is een school die middelbaar beroepsonderwijs verzorgt in 

een groot gebied rondom Zwolle. MBO Menso Alting Zwolle vormt en onderwijst 

studenten. MBO Menso Alting Zwolle is een school die voortkomt uit een 

samenwerking tussen drie gereformeerde scholen: VIAA, Greijdanus en GSG/MBO 

Menso Alting Groningen.  

 

Reformeren is letterlijk hervormen, iets een andere vorm geven. Er zullen steeds 

vragen opkomen die tot een hedendaags antwoord uitdagen. Wij geloven dat 

reformeren een dagelijkse bezigheid is.  

 

Menso Alting wil wat betreft de christelijke identiteit een school zijn waar: 

 Studenten hun vragen kunnen of leren stellen ten aanzien van het christelijk 

geloof. 

 Medewerkers levende richtingwijzers zijn om studenten te wijzen op het 

volgen van Jezus. 

 Studenten kennismaken met de waarden en inhoud van het christelijk geloof 

en wat dit kan betekenen voor hun houding en de keuzes die ze maken 

binnen het beroep en de maatschappij. 

 

 



  

 

Wat wij geloven 

Wij geloven in een drie-enige God, zoals verwoord in de Apostolische 

Geloofsbelijdenis. 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.  

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;  

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;  

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 

neergedaald in de hel;  

op de derde dag opgestaan uit de doden;  

opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;  

vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.  

Ik geloof in de Heilige Geest.  

Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;  

vergeving van de zonden;  

opstanding van het vlees;  

en een eeuwig leven. 

 

Dit is wat we geloven op grond van de Bijbel, Gods goede boodschap voor de 

wereld. Wij kennen God ook door om ons heen te kijken naar Zijn schepping. In de 

ordening, de complexiteit en het oneindig universum zien we elke dag Zijn hand. Dit 

geloof is de basis van ons leven: het inspireert ons denken, zet ons aan tot handelen 

en geeft richting aan ons spreken. Het vormt ook het uitgangspunt voor onze 

pedagogische en onderwijskundige visie.  

 

Wat wij zien… 

We zien elk mens als een uniek schepsel van God, geschapen naar Zijn beeld. We 

willen daarom onze studenten leren en oefenen, om in geloof het voorbeeld van 

Christus te volgen en een levenshouding te ontwikkelen waarin naastenliefde, 

vergeving, respect en dienstbaarheid centraal staan. We geloven dat de mens het 

beheer over Gods schepping is opgedragen en zien onze plaats in de maatschappij 

in het licht van die opdracht. We erkennen dat ieder mens daarvoor zijn eigen 

talenten heeft gekregen. Daarom willen we in ons onderwijs de studenten helpen hun 

talenten te ontwikkelen. We willen ze kennis en vaardigheden bijbrengen om hun 

taak in de maatschappij goed te kunnen vervullen. Bovendien willen we hen leren 

zich verantwoordelijk te weten voor de mensen om hen heen, voor de schepping en 



  

voor de samenleving, dichtbij en veraf. In dat perspectief willen we hen opleiden voor 

een beroep of een diploma.  

 

We zien en ervaren dagelijks de gebrokenheid van het bestaan. We geloven dat het 

leven, sterven en opstaan van Jezus ons vrijmaakt van de schuld van de zonde. We 

geloven dat de Heilige Geest ons helpt om Hem te volgen. We mogen vrije mensen 

zijn, die elke dag meer van God mogen leren kennen, zodat we steeds meer Zijn 

beelddrager worden. Als we daarin fouten maken is er vergeving. Wij willen daarom 

ook zelf mensen zijn die vergeven en blijvend hoop hebben. 

 

Wat wij beloven 

Wij beloven dat we studenten ruimte geven en stimuleren om na te denken over 

levensvragen en de betekenis van het christelijk geloof hierin. We vertellen ze over 

God die hen kent, waarbij de Bijbel richtinggevend is. En we onderwijzen ze in de 

betekenis van het christelijk geloof. Dit geloof bepaalt de visie op mens en wereld. 

Het werkt door in onze omgang met studenten en collega’s, in het onderwijs, in ons 

gedrag en in de inhoud van het onderwijs.  

 

Wij beloven dat we studenten richting willen wijzen in het volgen van Jezus en met 

hen meelopen zodat we ze, waar nodig, ondersteunen in keuzes die ze maken. Op 

het Menso Alting confronteren, stimuleren en motiveren we, zodat de student weet 

waar hij voor staat en waar hij voor gaat. 

 

Wat ons drijft 

Geloof:  Wij zijn overtuigd van de mogelijkheden die God aan een ieder geeft. 

Wij zoeken samen met de student naar zijn 

ontwikkelingsmogelijkheden. Daarbij geloven we dat we alleen iets aan 

de ander kunnen geven als we het zelf eerst van God ontvangen. 

Relatie:  Wij werken op basis van relatie. De opleiding is de verantwoordelijkheid 

van de student, maar het is evengoed een verantwoordelijkheid van 

onze organisatie. We zien de student als partner. En willen graag met 

de student zoeken naar hoe hij zich het beste kan ontplooien. 

Passie :  Wij hebben passie voor mensen en voor de beroepspraktijk. Het 

werkveld kennen we door en door en we voelen een grote 

verantwoordelijkheid om gedreven en bekwame professionals af te 

leveren. 


