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Wij zijn gedreven, enthousiast en vinden plezier in ons vak belangrijk.
Wij zijn als Netwerkschool een sociale organisatie.
Wij zijn trots op ons vakgebied en hebben er passie voor.
Wij leren van elkaar en inspireren elkaar tot maximale ontplooiing.
Wij oordelen niet direct over elkaar; wij luisteren eerst en stellen vragen.

Wij dagen uit, inspireren en prikkelen elkaars creativiteit.
Wij werken zelfstandig, nemen initiatief en kiezen onze eigen (innovatieve) weg.
Wij hebben het lef te experimenteren en leren van successen en fouten.
Wij denken in kansen en oplossingen.
Wij creëren trends in ons vakgebied en kennen de behoeftes van de markt.

Wij werken gedisciplineerd en zetten ons volledig in.
Wij formuleren onze afspraken SMART, komen ze na of geven het tijdig aan wanneer dit niet lukt.
Wij tonen respect voor elkaar en elkaars werk.
Wij gaan efficiënt en verantwoord om met tijd, materialen en geld.

Wij zijn aan te spreken op onze resultaten.
Wij dragen zorg voor de Netwerkschool en laten niets en niemand tussen wal en schip vallen.
Wij kunnen verantwoorden waarom we doen wat we doen.
Wij zijn maatschappelijk betrokken en gaan verantwoord om met het milieu.

Wij streven naar excellent onderwijs.
Wij hanteren een minimum voor onze prestaties en houden elkaar hieraan.
Wij zijn resultaatgericht en weten wat van ons gevraagd wordt.
Wij houden onze kennis actueel en benutten deze in ons werk.

BETROKKENHEID

ONDERNEMERSCHAP

PROFESSIONALITEIT

VERANTWOORDELIJKHEID

KWALITEIT

Deze Cultuurkaart is een weergave van de organisatiecultuur van Netwerkschool ROC van Twente. Deze cultuur geeft richting aan het gedrag van 
alle mensen in en rond de school. De kaart is gemaakt op basis van drie denksessies met medewerkers, studenten, netwerkpartners en ouders. 

Met dank aan alle deelnemers voor hun denkwerk.

CULTUURKAART NETWERKSCHOOL ROC VAN TWENTE

Wij vertrouwen elkaar en durven verantwoordelijkheid te delen.
Wij betrekken alle belanghebbenden bij belangrijke beslissingen.
Wij zijn toegankelijk, bereikbaar en altijd bereid onze kennis en kunde te delen.
Wij staan open voor elkaars advies, zowel gevraagd als ongevraagd.
Wij zijn open over elkaars sterke en zwakke punten en vullen elkaar aan.

SAMENWERKING

Wat zijn de 

kernwaarden van 

de Netwerkschool ROC  

van Twente en welke  

werkhouding hoort  

hierbij?


