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Visie op Studeren en onderwijzen
Als je gelooft in je werk!
Viaa is een hogeschool met een uitgesproken karakter: wij geloven in ons werk! De naam Viaa staat
voor Levend Water (Vie=leven en aa= aqua water). We zijn verbonden met God, de bron van levend
water, en met elkaar. Dat stempelt ons werk in opleiding, onderzoek en kennisdienstverlening. En
daartoe onderhouden we intensieve uitwisseling en samenwerking met het werkveld. Samen met
het werkveld bouwen we aan een christelijk centrum van kennis, met voor studenten/cursisten een
uitdagende leer- en werkomgeving. En dat doen we omdat we optimaal willen bijdragen aan de
verbetering van de beroepspraktijk ook via de opleiding van (jonge) mensen die -willen- werken aan
onderwijs, welzijn en gezondheid van anderen.

Brede vorming
Wij bieden onze studenten en cursisten tijdens hun studie meer aan dan kennis en professionele
vaardigheden. We willen onze studenten breed vormen waarbij het om de hele mens gaat, om hart,
hoofd en handen. Om dit te bereiken zetten we, op basis van een brede maatschappijoriëntatie,
sterk in op de persoonlijke begeleiding en attitudeontwikkeling. Persoonlijk contact met onze
studenten is hiervoor erg belangrijk: zij worden door ons gekend en gezien. Binnen de hogeschool
staan we bovendien uitgebreid stil bij zingevingsvragen: wat betekenen die vragen voor het
onderwijs dat wij geven, voor de student met wie wij werken en voor de kwetsbare mens die de
student zelf treft in de beroepspraktijk?

Betrokkenheid
Als hogeschool creëren wij een uitdagende en prikkelende leeromgeving. Deze omgeving is uiteraard
niet vrijblijvend: zij vraagt om betrokken studenten. Een betrokken student draagt vanaf de start van
zijn studie zelf de verantwoordelijkheid voor het bereiken van startbekwaamheid voor het beroep
van zijn keuze. Dit betekent dat de student gemotiveerd is en bereid is te bouwen aan zichzelf.
Ook na het afstuderen van onze studenten blijven we als hogeschool graag betrokken op hun
curriculum vitae. Door samen te werken en uit te wisselen met onze alumni houden we ons
onderwijs namelijk actueel en relevant. Door bij- en nascholingsactiviteiten en onderzoek aan te
bieden, delen we die inhoud op onze beurt met het werkveld en samenleving. Afstuderen aan
hogeschool Viaa is eigenlijk pas het begin: als hogeschool, studenten en alumni vormen we samen de
oefenplaats voor een leven lang leren.

Bezielde professionaliteit
Een goede professional is een bezielde professional. Hij/zij beschikt over goede vakkennis en
beroepsvaardigheden, onderzoekend vermogen, en heeft zicht op eigen en andermans
levensbeschouwelijke en maatschappelijk-ethische oriëntatie. Hij/zij kan in zijn/haar werk zelfstandig
beoordelen wat goed is om te doen. Bezielde professionals zijn in staat om hun eigen handelen en
functioneren kritisch te bevragen en te beoordelen en willen blijven leren. Ze verbinden zich (in hun
werk) met wat goed is voor de mensen voor en met wie zij werken. Zij doen hun werk met hart en
ziel. Ze geloven in hun werk.

Studeren bij Viaa. Brede vorming. Betrokkenheid. Bezieling.
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