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Introductie
Dit document verwoordt de visie onderwijs van Hogeschool Viaa. Deze visie is geformu-
leerd op hoofdlijnen. Ze wil richting geven aan de Viaa-opleidingen. En ze wil tegelijkertijd 
de opleidingen ruimte bieden om er in eigen domein, taal en traditie een uitwerking aan te 
geven. 

Gezien onze mensvisie en de aard van de beroepen waartoe wij opleiden, hebben wij de 
kern van ons onderwijzen geformuleerd als ‘betekenisvol ontmoeten’. In dit document 
wordt deze notie uitgewerkt aan de hand van vijf aspecten van de hogeschool. Wij zien 
Viaa als een christelijke hogeschool die hoger beroepsonderwijs biedt aan studenten die 
gaan werken in mensgerichte beroepen. 

De vijf aspecten worden in deze volgorde besproken: 
          A. Viaa: wij leiden op voor het uitoefenen van mensgerichte beroepen;
          B. Viaa: wij bieden onderwijs;
          C. Viaa: wij bieden hoger beroepsonderwijs; 
          D. Viaa: wij leiden studenten op;
          E. Viaa: wij zijn een christelijke hogeschool.

Aanvankelijk bood onze hogeschool opleidingen aan ten dienste van het gereformeerd-pro-
testantisme, waarbij onderwijsvisies als ‘begeleide confrontatie’ werden gehanteerd. 
Momenteel levert de hogeschool beroepskrachten af voor diverse levensbeschouwelijke 
sectoren van de samenleving, al is de regionale verankering in Noordoost Nederland sterk 
te noemen. 

De identiteit van Hogeschool Viaa wordt belijnd door de twaalf artikelen van de Aposto-
lische Geloofsbelijdenis en het eigen identiteitsdocument Levend Water. In een situatie 
waarin zowel de onderwijspraktijk als de beroepspraktijk diverser is geworden, werd in 
2018 de vraag gesteld naar een actuele onderwijsvisie. Daarnaast vraagt het Beoordelings-
kader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland aan instellingen om te werken met een 
breed gedragen onderwijsvisie. Door expliciet te maken wat in de onderwijspraktijken van 
Viaa veelal impliciet is, kan het onderwijs aan de hogeschool zich weer verder ontwikkelen. 
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A. Viaa: wij leiden op voor het uitoefenen van mensgerichte 
beroepen
De opleidingen die Viaa aanbiedt zijn gericht op de domeinen onderwijs, zorg, welzijn en 
religie. In al deze domeinen gaat het om het welzijn en de ontwikkeling van mensen. In alle 
beroepen waarvoor Viaa opleidt staat het werken met mensen centraal.

De gemeenschappelijke kern van dit werken met mensen is gelegen in de notie ‘beteke-
nisvol ontmoeten’. In de beroepen waartoe wij opleiden gaat het om het ontstaan van 
betekenisvolle ontmoetingen. Alle vakkennis en -kunde die wij onze studenten bijbrengen, 
en die wij van cruciaal belang achten in een goede beroepsbeoefening, functioneert in de 
(professionele) ontmoeting met de ander. Wij leiden daarom relationeel gerichte profes-
sionals op. We willen onze studenten leren om, óók en juist in hun beroepsbeoefening, 
de ander op te merken, hem of haar te zien en te horen. In deze ontmoeting is een aantal 
aspecten van belang. 

1. In de eerste plaats vinden wij het wezenlijk om de ander als ander te (leren) zien. 
De ander, of zij nu een cliënt, patiënt, leerling of pastorant is, is geen object van ons 
(professionele) handelen, maar is subject. Dit vraagt om het (h)erkennen van de ander 
als een eigenstandige, te respecteren partij in de professionele relatie die wij met hem 
of haar aangaan.       
 

2. Daarbij vinden wij het belangrijk te beseffen dat de ander een uniek persoon is: uniek 
in haar persoonlijkheid, haar relaties, haar situatie en haar vragen en behoeften.  
De ander verschilt van mij. In alle (naar hun aard meer algemeen georiënteerde) 
theorieën en methodieken die wij leren en hanteren, zoeken wij in ons beroepsmatig 
handelen recht te doen aan de uniciteit van de ander.    
 

3. Ten derde is de ontmoeting met de ander altijd gesitueerd in een steeds weer unieke 
tijd en plaats. Niet de abstracties wat voor ieder, altijd en overal geldt of zou moeten 
gelden is wat de ontmoeting met hem of haar betekenisvol maakt. Wij proberen in ons 
onderwijs, vanuit onze professionele rol, ‘antennes’ te ontwikkelen die opmerken wat 
hier en nu voor de ander speelt, wat hier en nu op het spel staat, wat hier en nu om 
aandacht vraagt _ kortom, van betekenis is. 
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Mensbeeld
Aan de basis van deze visie op het werken in mensgerichte beroepen staat een relationeel 
mensbeeld. Wij geloven dat het menselijk bestaan op een cruciale manier relationeel van 
aard is. Wij zijn heteronome wezens: we zijn als het ware aangelegd op anderen en bestaan 
in verbinding met hen. In die zin zijn wij aan elkaar gegeven: wij bestaan in een bedding van 
onderlinge afhankelijkheid, zorg en toevertrouwen. Daarin doet de ander een appel op mijn 
verantwoordelijkheid: ik ben geroepen om te antwoorden aan degene die mijn pad kruist. 
Hieronder ligt de overtuiging dat de ander van waarde is, ertoe doet en mijn mens-zijn als 
antwoord-wezen mogelijk maakt. 

Samengevat: wie in Hogeschool Viaa is opgeleid zoekt in haar beroepsbeoefening 
de ontmoeting met de ander, wil de ander daarin (h)erkennen als waardevol (mede)
mens en stemt af op wat voor de ander hier en nu aandacht behoeft.



8

B. Viaa: wij bieden onderwijs
Als hogeschool verzorgen wij onderwijs. In die zin herbergt Viaa zelf ook een beroeps-
praktijk, namelijk een onderwijspraktijk. In ons onderwijs willen wij vormgeven aan 
betekenisvol ontmoeten. Deze paragraaf verwoordt hoe wij dat willen doen. 

1. In de eerste plaats zien wij ons onderwijzen als een relationele activiteit waarin wij 
uit zijn op betekenisvolle ontmoetingen tussen docent en student. Onze docenten 
vervullen hierin een cruciale rol. Zij hebben in hun onderwijzen oog voor hun leerling 
als ander, als uniek individu, als persoon met eigen vragen en behoeften. Wij willen 
graag dat studenten in Viaa zich gehoord en gekend weten. Dit vraagt om betrokken, 
betrouwbare, fijngevoelige en relationeel vaardige docenten. Zij zijn hierin bovendien 
een voorbeeld voor hun studenten, die naar wij hopen in hun toekomstige beroeps-
praktijk eveneens deze aandachtigheid tonen. Het betekent ook dat Viaa investeert 
in de kwaliteit van haar docenten, en dat docenten in Viaa respect en vertrouwen 
genieten.       
 

2. Omdat wij ontmoeting zien als een fundamenteel element in het leren, richten wij  
ons onderwijs zo in dat de interactie tussen docent en student, maar ook tussen  
studenten onderling en tussen studenten en andersoortige begeleiders, ruimte krijgt. 
Ons daadwerkelijke onderwijzen heeft het karakter van ontmoetingen waarin wij 
elkaar zien, waarin wij tevoorschijn komen, naar elkaar luisteren, elkaar bevragen en 
elkaar verrijken. In deze zin beschouwen wij onze school nadrukkelijk als een leer- 
gemeenschap: wij geloven in leren-in-ontmoeting, waarin alle betrokken partijen een 
eigen verantwoordelijkheid hebben. Hoewel de ontmoeting met studenten ook op 
afstand plaats kan vinden (waarbij digitale tools worden ingezet) of meer indirect kan 
zijn (bijvoorbeeld door schriftelijk werk en schriftelijke respons daarop) koestert Viaa 
in haar onderwijs face to face ontmoeting als kern van goed onderwijs.    
    

3. In de ontmoeting draait het om inhouden (paragraaf C gaat nader in op de aard daar-
van). Deze zijn als het ware de derde partij in de ontmoeting tussen docent en student. 
Onze docenten zijn expert in specifieke onderwijsinhouden en gaan studenten voor 
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in wijsheid, kennis en beroepservaring. Docenten hebben de verantwoordelijkheid 
studenten door middel van een doordacht en samenhangend curriculum passende 
bagage aan te reiken om zich verder te ontwikkelen. Zij maken onderwijsinhouden 
voor studenten toegankelijk, en helpen hen om hun beroepsgerelateerde kennis, 
kunde en inzicht te vergroten en te verdiepen. Tegelijk staan onze studenten zelf ook 
in een directe relatie tot deze inhouden, en hebben zij een eigen verantwoordelijkheid 
om tot leren te komen. In die zin heeft ons onderwijs ook het karakter van het samen 
verkennen en onderzoeken van wat goed, heilzaam, helpend, kansrijk en werkbaar is – 
of wat, omgekeerd, schadelijk is.       
 

4. Onderwijs als betekenisvol ontmoeting vraagt om maatwerk. Viaa wil recht doen aan 
de diversiteit en uniciteit van haar studenten, en spant zich in om zowel qua leerroutes 
als qua onderwijs recht te doen aan genoemde eigenheid. In de ontwikkeling van haar 
onderwijs wil Viaa rijke leeromgevingen creëren, met daarin zowel ruime  mogelijk- 
heden qua leertrajecten als een ruime diversiteit aan didactische werkvormen. Dat wij 
een kleinschalige instelling zijn, brengt hierin zowel beperkingen als sterke punten met 
zich mee.       
 

5. Tegelijk zien wij onze school als een oefenplaats. Het ontmoeten van de ander die 
anders is dan ik, lukt niet zomaar en is niet gemakkelijk. Wij zien het leren omgaan  
met de ander-als-ander en met diversiteit als een belangrijke opgave in onze school. 
Wij helpen studenten daarom ontdekken wie zij zelf zijn en ook te (willen) zien wie   
de ander is. Wij oefenen ons daarom niet alleen in het verwoorden van eigen over-  
tuigingen en opvattingen, maar ook in het (willen) horen van andermans mening,   
in het ons verplaatsen in andermans positie en in het respectvol in gesprek gaan.  
Wij investeren in een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Hierin achten wij de  
voorbeeldfunctie van docenten belangrijk.      
      

6. De bredere inrichting van onze onderwijsprogramma’s, ten slotte, is dienstbaar aan 
onderwijs van bovengenoemd ontmoetingskarakter. Dat betekent dat Viaa hecht aan 
onderwijs in kleine groepen, aan een substantieel aantal contacturen, aan begeleiding 
van individuele studenten, aan een goede docenttoegankelijkheid, aan een ruim- 
hartige docent-studentratio, en aan goede relaties met het werkveld. 

Samengevat: in Hogeschool Viaa zien wij onderwijs als een relationele activiteit, 
waarin docenten een cruciale rol vervullen, waarin voorwaarden zijn geschapen voor 
betekenisvolle interactie en waarin wij zoeken recht te doen aan de eigenheid van 
onze studenten. 
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C. Viaa: wij bieden hoger beroepsonderwijs
Deze paragraaf gaat in op het wat van het onderwijs. Hogere beroepsopleidingen onder-
scheiden zich enerzijds van lagere en middelbare beroepsopleidingen door een grotere 
nadruk op theorie, en anderzijds van hoger universitair onderwijs door een grotere 
nadruk op praktijk. Hbo’ers zijn bovendien beroepsbeoefenaars die besef hebben van 
de normatieve gekleurdheid van praktijken, en oog hebben voor onderliggende (maat-
schappij-, mens- en levens)visies en overtuigingen over wat goed en van waarde is. Deze 
theoriegerichtheid, praktijkgerichtheid en normativiteit tonen zich in de inhouden van onze 
curricula. Hiermee staan wij in de christelijke traditie waarin het bijdragen aan betrokken 
samenleven als een belangrijke roeping wordt gezien _ juist waar sprake is van kwetsbaar-
heid of onrecht. 

De ontmoeting die wij nastreven in ons onderwijs richt zich op inhouden. Wij beogen bij 
onze studenten, in samenwerking met het werkveld, hoog gekwalificeerd vakmanschap 
te ontwikkelen. Daarbij gaat het zowel om het (aan)leren van relevante kennis, inzichten, 
beroepshoudingen en -vaardigheden, als om het reflecteren op (eigen en andermans) 
overtuigingen en levensbeschouwelijke positiekeuzes. Daarmee krijgen studenten bagage 
aangereikt die het hen mogelijk maakt om als beginnend beroepsbeoefenaar aan het werk 
te gaan. Dit kleurt ons onderwijs als volgt:

1. Hoger beroepsonderwijs als ‘betekenisvol ontmoeten’ betekent dat het geen doel op 
zich is theorieën en inzichten met studenten te delen, maar met hen in gesprek gaan 
over de aard, herkomst, betekenis en consequenties ervan. Wij willen studenten daar-
mee bekend maken, zodat zij in hun beroepspraktijk op een weloverwogen manier 
gebruik ervan maken.       
 

2. Wat betreft ons praktijkonderwijs betekent onze onderwijsvisie dat Viaa goed in 
contact wil zijn met haar werkvelden en wil aansluiten bij wat daar speelt en nodig 
is. De professionals die onze studenten in de beroepspraktijk ontmoeten, spelen een 
belangrijke rol in het aanleren van en inwijden in vakmanschap en beroepstradities. 
Wij willen graag dat onze studenten verantwoordelijkheid nemen wanneer ze zich in 
het werkveld begeven en dat zij hun begeleiders hoog achten. Omgekeerd willen wij 
graag dat praktijkbegeleiders zijn afgestemd op onze studenten.    
 

3. Ten derde investeren wij in het type vorming van studenten dat nodig is om de  
normatieve aard van beroepspraktijken te kunnen inzien, begrijpen en taxeren. 
Daartoe vinden wij het belangrijk om, juist ook in de ontmoeting met (opvattingen 
van) anderen, de eigen overtuigingen en mensbeelden van studenten verder te helpen 
ontwikkelen en te verdiepen. Wij beogen dat studenten doordacht en moedig positie 
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kunnen innemen in de door hen gekozen beroepspraktijk, en die praktijk, hoe beschei-
den ook, verder kunnen helpen ontwikkelen. Niet alleen visies en theorieën maar 
ook praktische handelwijzen en beroepshoudingen zijn niet neutraal. Wij proberen 
studenten daarvoor sensitief te maken, zodat zij hun beroepsbeoefening welbewust 
vormgeven.        
 

4. In het verlengde hiervan: wij geloven dat hbo’ers een belangrijke, richtinggevende 
rol kunnen spelen in de manier waarop mensen met elkaar samenleven. Dit maakt 
dat Viaa in haar onderwijs een brede vorming van studenten voorstaat. Wij willen 
studenten vormen tot bekwame beroepsbeoefenaars én tot mensen die breder in de 
samenleving hun verantwoordelijkheid vormgeven. Onze curricula zijn daarom breed 
georiënteerd. Naast de vakgerichte vorming is er in onze programma’s aandacht voor 
vorming in maatschappelijke, culturele, morele en religieuze vraagstukken op het vlak 
van zowel samenleving als individu.       
 

5. Een hogeschool leidt op voor en met het werkveld. De opleiding is nauw verbonden 
met instellingen en collega’s in het werkveld. Viaa onderhoudt nauwe banden met de 
collega’s in het werkveld. Samen denken we na over de opbouw en inhoud van het 
curriculum. De stage wordt gezamenlijk vormgegeven en de studenten worden veelal 
door professionals uit het werkveld en de hogeschool beoordeeld. Geregeld vindt er 
wederzijdse terugkoppeling plaats. De zorg voor goede nieuwe collega’s in het werk-
veld, vakbekwaam en geïnspireerd, is een gedeelde zorg. 

Met deze visie sluit Viaa aan bij de kern van hbo-instellingen zoals die is verwoord door 
de Vereniging Hogescholen: “De standaard houdt in dat een opleiding tot hbo-bachelor er 
voor zorg dient te dragen dat studenten een gedegen theoretische basis verkrijgen, dat 
zij het onderzoekend vermogen verwerven dat hen in staat stelt om bij te kunnen dragen 
aan de ontwikkeling van het beroep, dat zij over voldoende professioneel vakmanschap 
beschikken, en tenslotte de beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie ontwikkelen die 
past bij een verantwoordelijke professional. En vanzelfsprekend is de internationale dimen-
sie onderdeel van elk onderdeel van deze standaard” (Vereniging Hogescholen 2009, p. 16). 

Samengevat: in Hogeschool Viaa verzorgen wij theoretisch en praktisch onderwijs 
op dusdanig niveau dat studenten zich bewust zijn van het normatief karakter van 
beroepspraktijken en in staat zijn om zowel de eigen als andermans onderliggende 
overtuigingen te expliciteren. Daarbij stimuleren wij studenten om hun beroeps-
opvatting en mensbeeld te blijven ontwikkelen. Hierbij gaat het om hoe bij te 
dragen aan betekenisvol samenleven. 
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D. Viaa: wij leiden studenten op
In onze onderwijspraktijk ontmoeten wij studenten. Voor een groot deel zijn dat jonge 
mensen die in ontwikkeling zijn en die opgroeien in de 21e eeuw. In ons onderwijs willen 
wij bij hen aansluiten. Onderwijs als betekenisvol ontmoeten betekent in dit verband het 
volgende:
1. In de eerste plaats ontwikkelt een student in Viaa zich in de context van het beroep 

waartoe hij of zij wordt opgeleid. De kennismaking met het beroep als zodanig, zowel 
qua leerstof als qua praktijkervaringen, maakt al dat de student een ontwikkeling 
doormaakt. Daarnaast wordt van elke student expliciet een specifieke ontwikkeling 
gevraagd vanuit geldende beroepseisen. Viaa wil studenten graag ontmoeten en sup-
port bieden in hun beroepsgerelateerde ontwikkeling. Het werken aan het verwerven 
van beroepskwalificaties gaat daarom gepaard met gesprek over daaraan gerelateer-
de kennis, kwaliteiten, talenten, motivaties, keuzes, kwetsbaarheden, beperkingen, 
verlangens en idealen. Studenten die zich voorbereiden op het werken als professional 
in het werkveld worden meer en meer gesprekpartner voor de werkers in het veld en 
voor de medewerkers van Viaa. Door het inbrengen van ervaringen en kennis uit de 
praktijk, ontstaat een leerzame ontmoeting van kennisdragers.   
 

2. In de twee plaats ontwikkelen studenten in Viaa-tijd zich als persoon in een bepaalde 
levensfase (hetgeen uiteraard niet los staat van wat onder 1. is genoemd). Studenten 
in Viaa zijn veelal jonge adolescenten die, meer of minder bewust, bezig zijn met 
levensfase gebonden thema’s. Voor hen, en ook voor oudere studenten in andere le-
vensfasen, geldt dat Viaa ruimte wil bieden voor het aan de orde stellen van persoon-
lijke vragen en behoeften waar dat nodig of helpend is. Het welzijn van studenten gaat 
Viaa medewerkers aan het hart.       
 

3. De ontwikkeling van onze studenten wordt mede bepaald door onze culturele context. 
Onze (post)moderne cultuur heeft een groot effect op de manier waarop studenten in 
de wereld staan, waarop ze relaties aangaan, waarop ze studeren en zich voorbereiden 
op de toekomstige professie. De leefwereld van onze studenten is op veel manieren te 
typeren, hun verlangens worden door veel krachten gestuurd, en het appel dat op hen 
wordt gedaan komt uit allerlei hoeken.     

4. Onderwijs als ontmoeting betekent dat wij expliciet aandacht aan deze bredere 
context schenken, niet alleen in de meer persoonlijke begeleiding van onze studen-
ten, maar ook meer thematisch in onze lesprogramma’s. Dit is wat ons onderwijs 
betekenisvol maakt. Zo willen we studenten enige oriëntatie bieden in een complexe, 
veeleisende, veelzijdige en soms juist eenzijdige cultuur, en hen helpen zoeken wat 
waar, betrouwbaar en de moeite waard is. Wij willen studenten helpen om zich te 
(leren) verhouden tot antwoorden die mensen geven wanneer zij zoeken naar zin en 
betekenis in het menselijk bestaan.  
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Samengevat: in het onderwijs in Hogeschool Viaa is ruim aandacht voor de beroeps-
gerelateerde en persoonlijke ontwikkeling van de individuele student. In onze 
curricula is bovendien expliciet aandacht voor de aard en impact van onze culturele 
context en voor de vraag hoe wij ons daarin bewegen. 
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E. Viaa: wij zijn een christelijke hogeschool
Onderwijs als betekenisvol ontmoeten gaat voor Viaa terug op de ontmoeting tussen God 
en mens. Wij geloven dat mensen zijn bedoeld om te leven in verbinding met God en met 
elkaar. Wij geloven dat God, de Schepper van hemel en aarde, zich niet verre houdt van 
ons, maar naar ons omziet als zijn kostbare schepselen en het goede met ons voor heeft. 
Hiervan getuigen de verhalen uit de Bijbel en hiervan getuigen mensen wereldwijd de 
eeuwen door. Gods toewending wordt zichtbaar in Jezus Christus, die christenen (h)erken-
nen als Gods Zoon die genade brengt, die leven geeft en het kwaad zal doen verdwijnen. 
Dit geloof en deze hoop vormen het narratief waarin onze hogeschool bestaat en handelt. 

Gods onverbrekelijke liefde voor zijn schepselen doet ons beseffen dat mensen van waarde 
zijn en beweegt ons om het goede voor de ander te zoeken. Dit geloof draagt de betekenis-
volle ontmoeting die wij zoeken met de mensen met en voor wie wij werken. De ‘verticale’ 
relationaliteit in ons mens-zijn sluit de ‘horizontale’ in. Deze overtuigingen en de implicaties 
ervan wil Viaa in het onderwijs van alle dag vormgeven en onderzoeken. 

Het christelijke karakter of het waarom van onze hogeschool leidt tot de volgende keuzes. 
1. De medewerkers van Viaa zijn dragers van haar christelijke identiteit. Zij zijn geraakt 

door het Evangelie van Jezus Christus, zij belijden het christelijk geloof en zoeken hun 
geloof vorm te geven in hun leven en handelen, hun professionele handelen incluis. 
Hierin komen allerlei kleuren voor: soms is deze zoektocht  een worsteling, soms leidt 
ze tot verdieping of vreugde.         
 

2. Viaa spant zich in om het werken vanuit christelijke geloofsovertuigingen te voeden 
en het staan in de christelijke geloofstraditie actief vorm te geven. Als bron hiervan 
houden zij de Bijbel hoog. De inhoud van de Bijbel fungeert in Viaa als bron van 
inspiratie en als richtinggevend verhaal. Christus, God die met ons is, geeft ons moed, 
schenkt ons hoop en een kritische blik. Ook staat Viaa op de schouders van gelovigen 
die christelijke overtuigingen hebben doordacht en verbonden met uitdagingen van 
ons menselijk samenleven. Viaa ziet het als een voorrecht te putten uit deze bronnen 
en deze robuuste geloofstraditie.      
 

3. Het verbinden van geloofsovertuigingen met visies op en keuzes in ons werk gaat 
niet vanzelf. In ons onderwijs denken wij daarom samen met studenten na over de 
betekenis van inhouden van het christelijk geloof voor ons denken en handelen als 
beroepsbeoefenaars en als medevormgevers van het menselijk samenleven. Deze 
doordenking vormt een integraal onderdeel van onze curricula, en krijgt daarnaast 
expliciet aandacht in onderwijseenheden die wij speciaal hieraan wijden.   
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4. Dat Viaa een christelijke hogeschool is betekent niet dat Viaa alleen christelijke studen-
ten verwelkomt. Wij geloven dat de vorming die in Viaa wordt geboden waardevol is 
voor een ieder die een opleiding in één van onze domeinen ambieert. Ook geloven wij 
dat christelijke noties waardevol zijn voor en soms herkenbaar zijn door mensen die 
een andere geloofsachtergrond hebben.     
 

5. Het hierboven omschreven christelijk karakter van onze hogeschool betekent ook  
dat wij actief verbinding zoeken met onze omgeving en voor haar het goede zoeken. 
Medewerkers en studenten van Viaa begeven zich in beroepsprakijken en in de   
samenleving, waar zij mensen ontmoeten en ontwikkelingen opmerken. Zij tasten 
daarin naar wat goed en heilzaam is, sluiten daarbij aan en proberen daaraan bij te 
dragen. Zo zien zij uit naar wat kan bloeien en wat zichtbaar kan worden van God in 
mensenlevens. Omgekeerd proberen zij onrecht aan de kaak te stellen, schadelijke 
denk- en handelwijzen te bestrijden en het kwaad tegen te gaan. 

Samengevat: Hogeschool Viaa staat in de christelijke geloofstraditie en zoekt haar 
onderwijs vorm te geven vanuit christelijke overtuigingen. Het samen daarmee bezig 
zijn en het vandaaruit willen bijdragen aan de kwaliteit van het menselijk samenleven 
kleurt onze hogeschool.  
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Ten slotte
Op bovengenoemde wijze probeert Viaa door (veelal jonge) mensen te vormen een 
bijdrage te leveren aan de bevordering van een duurzame kwaliteit van het menselijk 
samenleven – zoals de missie van Viaa het verwoordt. Wij doen dit in het besef van de 
eigen gebrekkigheid en beperktheid. Tegelijk geloven wij dat onze inspanningen ertoe 
doen. Het geloof dat de levende God erbij is doet ons bidden om zijn zegen over ons werk 
en om de komst van Zijn Koninkrijk. De hoop dat Hij het kwade zal doen verdwijnen zodat 
alles eenmaal goed zal zijn houdt ons gaande. 
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