
MBO College Almere & MBO College Poort 
 
Zo zijn wij 
 
Verover de wereld 
Dat is wat we willen dat je doet. Jezelf veroveren en elkaar en je plek in de wereld.  
Wij helpen je daarbij met alles wat we hebben. Dat doen we met in ons achterhoofd drie 
woorden. Komen ze. 
 
We zijn toegewijd 
We houden van ons vak, van onze studenten en van elkaars vakmanschap. Elke dag 
brengen we onze kennis, ervaring en intuïtie mee, want werken op een school is 
mensenwerk. We zijn precies, betrokken en oplettend: we kijken verschrikkelijk goed 
en we luisteren nog beter, zodat we ontdekken waar geen woorden voor zijn.  
Daar werken we mee. 
 
Dus zo doe ik: 
- ik neem je serieus 
- ik kijk en luister naar je, zo goed als ik kan 
- ik neem initiatief 
 

We houden van eigenzinnig 
Van elk mens is er maar één. En ieder heeft zijn volstrekt eigen mix van talenten 
en eigenaardigheden. Elke keer weer is de vraag: hoe haal je daar het beste uit naar 
boven? Door een voorbeeld te zijn. Door onszelf te laten zien. Door te durven 
experimenteren. Door fouten te durven maken. Door iedereen de ruimte te geven zelf 
te kiezen. Door moedig te zijn en weergaloos eerlijk. 
 
Dus zo doe ik: 
- ik ben mezelf en geef jou de ruimte om jezelf te zijn 
- ik maak ruimte voor experiment 
- ik ben eerlijk 
 

En we zijn daadkrachtig 
We weten wie we zijn, wat we kunnen en wat we willen. We werken doelgericht. 
Vertrouwen erop dat we samen elke uitdaging aankunnen, dat we samen slagen.  
We zijn zacht als het kan en sterk als het moet. We durven. Vernieuwen. We onderzoeken 
grenzen en verleggen ze als het nodig is. En we zetten onszelf op het spel, elke dag weer. 
 
Dus zo doe ik: 
- ik werk samen 
- ik stel grenzen 
- ik stel me kwetsbaar op 
 
Zo helpen we je om de wereld te veroveren. 


