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“Wij leveren een actieve bijdrage aan de uitdagingen  
op het gebied van duurzaamheid en circulariteit  

en nemen daarbij als het kan een voortrekkersrol”
VERDUURZAMEN

 *Overal waar in de tekst wordt gesproken over ‘studenten’ lees: 
 leerlingen VMBO, studenten MBO en cursisten. 
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KWALITEITSCULTUUR 
voor ons denken, 

handelen en gedrag

VERDUURZAMEN
circulair denken en handelen

DIVERSITEIT & INCLUSIVITEIT
community met een warme 

interesse voor iedere persoon

VERSTERKEN 
GROEN ONDERWIJS IN LIMBURG
duidelijke keuze in samenwerking 

en positionering

CITAVERDE VOOR HET LEVEN
ONZE MISSIE & VISIE
We zijn uitermate tevreden over onze missie ‘CITAVERDE voor het Leven’ en  
trekken deze door naar de toekomst. We realiseren onze missie vanuit de visie dat:

� CITAVERDE College gezien wordt als een ‘way of life’; 
een groene school die veel meer betekent dan alleen een goede opleiding;

� CITAVERDE College haar studenten hun talenten laat ontdekken en ontwikkelen;

� CITAVERDE College haar studenten zo opleidt dat zij van hun passie hun beroep  
maken en zo werken aan een gezond en groen leven.

4 STRATEGISCHE HOOFDLIJNEN
We scherpen onze visie aan door nadrukkelijk duurzaamheid een grote plaats te geven  
in ons onderwijs en in onze bedrijfsvoering.

In onze aanpak leggen we extra nadruk op de wijze waarop en de context waarbinnen wij 
handelen. Dat is hieronder in 4 hoofdlijnen verder uitgelegd. Dit is de kern van ons strategisch 
beleid, onze belofte en daar zijn wij trots op!

Strategisch beleidsplan 2020�2023

KWALITEITSCULTUUR

 “Vanuit eigenaarschap en het belang 
voor het collectief zetten wij ons in om 
het beste uit onze studenten te halen, 
een win-winrelatie aan te gaan met 
bedrijven en collega-instellingen en 

spreken we elkaar aan op de gewenste 
professionele invulling van ons 

handelen en gedrag”

“Veiligheid, respect en 
verdraagzaamheid zijn 

belangrijk voor ons. 
Wij zetten ons actief in om alle 

studenten en medewerkers, 
ongeacht gender, leeftijd, 

culturele achtergrond 
of levensbeschouwing, 

gelijke kansen te bieden”

DIVERSITEIT 

EN INCLUSIVITEIT

“Wij zetten in op het versterken 
van groen onderwijs in Limburg, 

omdat wij betekenisvol willen zijn 
voor onze omgeving en ons werkveld”

VERSTERKEN

GROEN ONDERWIJS

IN LIMBURG


