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Missie: Werken aan een gezonde en leefbare toekomst 
door uit te blinken in blauw-groen onderwijs.

Visie: Echt van betekenis zijn voor leerlingen/studenten/ 
cursisten, voor medewerkers en voor de regio met 
duurzame ontwikkeling als fundament.

Kernwaarden: Duurzaam, Innovatief, Betrokken, 
Ondernemend
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VISIE BLUE GREEN CITIES & ENVIRONMENT
Leerling/Student/Cursist
• Wij leiden jongeren en volwassenen op voor de arbeidsmarkt en maatschappij, van nu én van de toekomst binnen het blauw-

groene domein.
• Wij bieden een kleinschalige leeromgeving die optimaal is ingericht voor individuele talentontwikkeling en praktijkgericht leren.
• Wij bieden innovatief onderwijs gericht op samenwerken en duurzame ontwikkeling.
• Wij bieden onderwijs in samenwerking met de regio: bedrijfsleven, brancheorganisaties, overheden en maatschappelijke partners

Medewerkers
• Wij werken samen op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen en hoge verwachtingen.
• Wij bieden goed werkgeverschap. 
• Wij bieden een cultuur waarin medewerkers zich continu ontwikkelen, verantwoordelijkheid nemen, feedback vragen en de 

professionele dialoog in het team vormgeven. 
• Wij zetten medewerkers in op hun talenten en benutten onbenut potentieel.

Regio
• Wij voldoen aan de vraag van de regio in de ontwikkeling en uitvoering van ons onderwijs
• Wij zijn een kenniscentrum voor zowel de stedelijke gebieden als de buitengebieden, vanuit de blauw-groene oriëntatie. 
• Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkelingen rondom duurzaamheid en circulariteit in de regio. 
• Wij richten de blik naar buiten bij onze werkzaamheden.
• Wij werken nationaal en internationaal samen (met o.a. multinationals, Topsectoren en onderwijsinstellingen)



Ambities Meetbare opbrengsten Fusie 2025

Algemeen

Actieve bijdrage duurzame 
wereld

• Iedereen die betrokken is bij BGC&E draagt bij aan de realisatie van de Sustainable Development Goals binnen de regio.
• In alle curricula zijn de SDG’s integraal opgenomen en 90% van de leerlingen, studenten, cursisten en stakeholders ervaart dit ook.
• Het HRD Beleid is gericht op de ondersteuning van duurzame inzetbaarheid
• BGC&E voert de ranglijst aan binnen het onderwijs op het gebied van duurzame bedrijfsvoering

Erkend als kwaliteitsinstituut
• De rendementen, onderwijsresultaten en VSV-cijfers voldoen aan de landelijke norm.
• Alle stakeholders waarderen de kwaliteit van het BGC&E met gemiddeld een 7,2.
• BGC&E wordt extern erkend in ranglijsten in tenminste de top-5
• Partijen benaderen BGC&E actief als vanzelfsprekende gesprekspartner, bijvoorbeeld Topsectoren, multinationals, Groenpact, CIV’s, OCW, LNV, I&W.

Leerling, 
Student, 
Cursist

Optimale begeleiding in 
talentontwikkeling van elke 
leerling, student en cursist

• Leerlingen, studenten en cursisten beoordelen de begeleiding met gemiddeld een 7,2.
• Het aantal cursisten binnen Leven Lang Ontwikkelen is gestegen met tenminste 10%.
• Talentontwikkeling en gepersonaliseerd leren is binnen de gehele organisatie uitgerold, bijvoorbeeld door “Education as a Service” en “Online Leren”.

Optimale doorstroom vmbo-
mbo-hbo en arbeidsmarkt

• De interne doorstroom van het vmbo naar een blauw-groene mbo opleiding stijgt met tenminste 3%.
• 80% van de afgestudeerde studenten vindt binnen 6 maanden een relevante baan op de arbeidsmarkt.
• Het bedrijfsleven beoordeelt de aansluiting “opleidingsportfolio - vraag van de arbeidsmarkt” met gemiddeld een 7,2.
• De aansluiting van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo verloopt naar tevredenheid (minimale 7,2) van zowel BGC&E als de student. 

Internationalisering als essentieel 
onderdeel van onderwijs • Iedere leerling en student heeft tijdens de opleiding tenminste 1 internationale ervaring opgedaan. 

Regio

Financieel gezond om kleine
goede opleidingen en locaties

in stand te houden

• Kleine opleidingen en locaties zijn behouden gebleven in de regio.
• het marktaandeel binnen het VO en MBO is minimaal gelijk gebleven.
• De financiële ratio’s voldoen aan de inspectienormen.

Toekomstgericht onderwijs in co-
creatie met bedrijfsleven

• Alle stakeholders zijn tevreden over het opleidingsaanbod en de aansluiting op vernieuwingen en beoordelen deze aansluiting met minimaal een 7,2.
• In iedere sector is een samenwerkingsverband (bijv. Hotspot) operationeel waarin onderwijs in co-creatie met het bedrijfsleven is gewaarborgd.

Optimale bijdrage economische 
en maatschappelijke 

ontwikkeling

• BGC&E kan de vraag van de arbeidsmarkt adequaat matchen met het aanbod.
• Binnen het onderwijsaanbod zijn duurzaamheid en ondernemend gedrag integraal verweven
• De brede ontwikkeling van vmbo leerlingen is vormgegeven

Medewerkers

Medewerkers ontwikkelen zich
continu in het team

• Met behulp van strategische personeelsplanning is de ontwikkeling van medewerkers aantoonbaar verbeterd
• Het scholingsbudget is ieder jaar volledig besteed.

Medewerkers werken continu
aan verbetering: 
kwaliteitscultuur

• De kwaliteitscultuur is zowel intern als extern op de volgende vier gebieden met minimaal een voldoende beoordeeld: mens-gericht, proces-gericht, 
resultaat-gericht, innovatie-gericht.

• 90% van de medewerkers heeft een onderzoekende houding

Aantrekkelijk werkgeverschap • (toekomstig) medewerkers beoordelen BGC&E als aantrekkelijk werkgever.

AMBITIES VERTAALD NAAR MEETBARE OPBRENGSTEN
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