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Techniek-MBO staat voor het aanbieden van hoogwaardige opleidingen op MBO niveau waardoor
werknemers zich ontplooien en vakbewaam ontwikkelen én kwalificeren teneinde duurzaam
actief in werk en maatschappij te kunnen deelnemen/participeren.

Waarom doen we dit? Wat is ons verhaal?
We geloven in de ontwikkelbaarheid van mensen. Mensen hebben immers vele talenten en
kwaliteiten.
Techniek-MBO ziet het als haar verantwoordelijkheid om een bijdrage leveren aan de ontwikkeling
van mensen omdat we begrijpen dat er binnen onze huidige maatschappij ontwikkelingen
plaatsvinden die het noodzakelijk maken dat mensen, werknemers en organisaties zich continue
maar vooral ook heel snel ontwikkelen. Flexibiliteit, veranderde samenwerkingsrelaties, nieuwe
kennis, het verwerven van eigentijdse competenties, vaardigheden. Alleen op deze manier maken we
mensen en organisaties weerbaarder voor de toekomst. Door deze fundamentele globale
veranderingen te begrijpen zijn we in staat dit te vertalen naar flexibele opleidingsroutes. Het proces
om deze opleidingsroutes te laten erkennen door de overheid loopt nog.
We willen een bijdrage leveren aan de inzetbaarheid van de individuele medewerker, de individuele
mens en hierin tegelijkertijd organisaties naar een ander niveau tillen. Het individu die een
verantwoordelijkheid heeft als regisseur van zijn eigen loopbaan en die in dialoog met zijn werkgever
de mogelijkheden bekijkt.
Dat doet Techniek-MBO door haar leertrajecten zo in te richten dat we oog hebben voor beide
belangen. De individuele medewerker die zich nieuwe dingen eigen maakt en de organisatie die
hierdoor gebruik kan maken van de nieuw verworven kennis en competenties.
Wij stemmen ons onderwijs af op officiële mbo-programma's, zijn bezig de licenties te verkrijgen. Het
resultaat van de inspanningen kan dan zijn dat mensen een erkend MBO diploma krijgen.
Als Techniek-MBO staan we voor kwaliteit. We geven dit concreet vorm door onze klantgerichtheid,
onze flexibele leerroutes, onze praktijkgeoriënteerde docenten, theoretische kaders, en een
efficiënte organisatie die de uitvoering van de opleidingen mogelijk maakt waarbij we desgewenst al
de administratieve organisatie uit handen kunnen nemen.
We geloven in de bezielde creërende organisatie waar mensen met enthousiasme, plezier en
energiek en als team aan het werk zijn. De huidige wereld is immers veel te complex te geworden om
alles alleen te kunnen doen. Creativiteit, inventiviteit, het zoeken met elkaar naar oplossingen in een
zinvolle context. Dat doen we intern door mensen te stimuleren zich te ontwikkelen, door mensen de
kans te geven om nieuwe uitdagingen aan te gaan, ze de ruimte en verantwoordelijkheid te geven
nieuwe kansen te grijpen. Dat doen we extern door in onze opleidingen aandacht te besteden aan
een persoonlijke leerweg en de kracht van samenwerkende interdisciplinaire teams te stimuleren.

