
In ons onderwijs werken wij niet alleen aan de toekomst van onze 
studenten. Ook werken we aan de toekomst van onze samenleving. 
We leggen met ons onderwijs de basis voor een inclusieve samenleving 
waarin iedereen meetelt en van waarde is en iedereen de kans krijgt 
om zijn talenten te ontwikkelen. Ons onderwijs en ons handelen dragen 
ook bij aan een duurzame wereld. We laten ons hierbij inspireren door de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Die doelen willen de 
ongelijkheid in de maatschappij verkleinen en zorgen voor een meer duur-
zame omgang met onze planeet. Wij willen nu al stappen zetten om een 
bijdrage te leveren aan het behalen van deze doelstellingen.

Onze missie...
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Het resultaat over 2021 bedraagt €0,5 miljoen en 
bestaat uit €169 miljoen aan baten en€168,5 miljoen 
aan lasten. De streep is de norm.
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*Bij een negatief bedrag  wordt een 0 getoond. De norm is hier >0.

• Meerdere instroommomenten 
• Extra begeleiding van SLB'er 

en OSC/verzuimmedewerker
• Grote februari-instroom

• Invoering Tutor  
• Organisatie van sociale evenementen

• Invoering Taskforce BPV 

• Uitbreiding van de activiteiten 
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