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Het beste onderwijs willen verzorgen
van Nederland is een stevige ambitie.
Hiermee willen wij ons onderscheiden,
zodat wij met recht en reden kunnen
zeggen dat wij met ons onderwijs
mede de toekomst bepalen van onze
studenten en leerlingen. Wij werken
hier stap voor stap aan onder het motto
‘samen elke dag beter’.
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