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R I C H T I N G G E V E N D E   U I T S P R A K E N 
 

Samen leren en leven 
Burgerschap en persoonlijke vorming bij het Alfa-college 

 

 

Wij maken burgerschap en persoonlijke vorming mogelijk en zichtbaar door: 
 

 

1. burgerschap en persoonlijke vorming te benaderen als continu integraal onderdeel van het 
leer- en ontwikkeltraject van de student, voor, tijdens en na de opleiding. 1 

 
2. het gedachtengoed van positieve gezondheid en (beroeps)vitaliteit te gebruiken als leidraad. 

 
3. een veilige, vertrouwde, positieve en stimulerende leeromgeving te creëren waarin ruimte is 

om zelf en samen met anderen te ontdekken, te ervaren en waardevolle kennis en 
vaardigheden op te bouwen. 

 
4. tijdens het opleidingstraject werkvormen aan te reiken die aansluiten bij talenten, kennis, en 

vaardigheden om bij studenten de beroepsidentiteit en persoonlijkheid te ontwikkelen.  
 

5. begeleiding te bieden bij het ontdekken en leren inzetten van persoonlijke kernwaarden en 
het zichtbaar en kenbaar maken van eigen identiteit. 
 

6. stimulerende werkvormen aan te bieden bij het leren nadenken en het stellen van vragen 
over maatschappelijke vraagstukken, eigen zingevings-en identiteitsvragen en die van de 
ander. 

 

7. het bieden van ondersteuning bij het leren verantwoorden van eigen gedrag en het leren 
waarderen, respecteren en anticiperen op verschillen. 

 
8. handvatten aan te reiken die helpend zijn bij het maken van eigen keuzes en het nemen van 

regie op eigen leven om daarmee sociaal en maatschappelijk weerbaar en wendbaar te 
worden. 

 

 
1 Burgerschap, inclusief FitforLife zijn integrale onderdelen van de opleiding en stimuleren de student in het proces van 

persoonlijke vorming, dit is een continu proces. Er kan geen sprake zijn van vrijstelling. 
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