
in opdracht van: 2016De ArgumentenFabriek De Cultuurkaartgemaakt door:

Wij zetten ons volledig in en gaan graag uitdagingen aan.

Wij streven naar inhoudelijke én persoonlijke ontwikkeling.  

Wij kennen elkaars kwaliteiten en benutten deze. 

 Wij helpen elkaar en vragen om hulp. 

Wij willen elke dag beter worden. 

Cultuurkaart CIOS - Friesland College

Toelichting

Deze Cultuurkaart laat zien wat de kernwaarden zijn van het CIOS van het Friesland College en wat de gewenste werkhoudingen 
hierbij zijn. ‘Enthousiasme’ is door en voor het CIOS toegevoegd aan de kernwaarden van het Friesland College, en daarmee specifiek 
op het CIOS van toepassing. De kaart geeft richting aan het gedrag van alle betrokkenen. De kaart is tot stand gekomen op basis van 

denksessies met medewerkers, studenten, netwerkpartners en ouders in januari 2016. Met dank aan allen voor hun bijdrage.

Resultaat- 
gerichtheid

Wij zijn nieuwsgierig, nemen initiatief en durven risico’s te nemen.  

Wij zoeken en benutten kansen om ons onderwijs te vernieuwen.  

Wij zoeken actief naar samenwerking, binnen en buiten het CIOS.  

Wij bieden elkaar de ruimte om te experimenteren.

Ondernemend- 
heid

Wij nemen de tijd om met elkaar te reflecteren, op onszelf, ons werk en onze kernwaarden.

Wij observeren, luisteren en stellen vragen voordat we een oordeel vormen.  

Wij mogen fouten maken, durven dit ook, en leren hiervan.

Wij hebben aandacht voor elkaars werk en omstandigheden.

Reflectie

Wij stralen onze passie uit voor het CIOS, sport en bewegen. 

Wij tonen onze betrokkenheid bij het CIOS, het werkveld en de maatschappij.  

Wij prikkelen elkaars nieuwsgierigheid en motiveren elkaar op een positieve manier.  

Wij willen van elkaar leren, ongeacht ieders rol of functie.

Wij stralen actie en dynamiek uit. 

Enthousiasme

Wij stellen ons in alle situaties sportief op.  

Wij dragen zorg voor onze leeromgeving zodat ieder zich gewaardeerd voelt.  

Wij dragen een gezonde leefstijl uit en zijn hierin een voorbeeld voor anderen.  

Wij respecteren, waarderen en complimenteren elkaar.  

Wij delen relevante informatie met elkaar. 

Professionaliteit

Wij zijn eerlijk.

Wij gaan uit van wederzijds vertrouwen.

Wij communiceren helder en weten wat we van elkaar mogen verwachten.

Wij komen afspraken na en geven het tijdig aan als dit niet lukt. 

Betrouwbaarheid

Wat zijn de  
kernwaarden van  

het CIOS Heerenveen 
Leeuwarden en welke 

werkhoudingen  
horen hierbij?
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