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34.000

VMBO leerlingen

13 AOC’s
36 Scholen
gemeenschappen

26.000

MBO studenten

GROENE
LEEROMGEVING
WERELD
BURGER

GROEI
& LEVEN
TALENTONTWIKKELING

AMBITIES

OPLEIDEN
VOOR WERK

We bieden
topkwaliteit, door een
doelmatig en effectief
opleidingsaanbod

HET TOEKOMSTPERSPECTIEF VAN ONZE
LEERLINGEN STAAT
CENTRAAL
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schakel met bedrijfsleven
& maatschappij: lokaal,
regionaal, nationaal
en internationaal
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• We brengen het toekomstperspectief van onze studenten in beeld.

WE BIEDEN TOPKWALITEIT,
DOOR EEN DOELMATIG
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