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OP WEG NAAR DUURZAAM 
BETEKENISVOL GROEN 
ONDERWIJS IN ONZE REGIO. 

Wij leveren goed groen onderwijs voor de wereld van  
morgen. Een wereld die ons dagelijks inspireert maar die  
ook verlangt dat we continu meebewegen. Als groene 
sector weten we als geen ander hiermee om te gaan.  
Natuur is immers nooit voorspelbaar, en wij als groene  
sector werken al eeuwen met dat gegeven. Dat zit in  
onze aard. En dus in Terra. 

Waren wij vroeger al de natuurlijke bodem waarop de  
economie weer kon opbloeien, zo zijn wij ook nu weer  
grondleggers van ontwikkeling, die moet ontstaan in  
dit tijdperk van veranderingen. 

Wij bevinden ons in het hart van maatschappelijke  
vraagstukken die we moeten oplossen. Door samen te  
werken. Met aandacht voor elkaar en voor de wereld  
om ons heen. Door samen te zorgen voor goed groen  
onderwijs in een veilige omgeving, waar iedereen zich  
kan ontwikkelen. Jong en oud. Individu of bedrijf.  
Binnen of buiten. Dat is soms flink aanpoten.  
Maar dat kunnen we.



GOED GROEN  GOED GROEN  
ONDERWIJSONDERWIJS

Met ons groene DNA zijn we van waarde  

voor de hele samenleving. De groene  

sector bevindt zich in het hart van grote  

maatschappelijke vraagstukken. Met ons 

onderwijs spelen we hierop in.

Terra is verankerd in de regio. We maken  

deel uit van verschillende samenwerkings

verbanden. Met onze (groene) lesprogramma’s 

bieden wij betekenisvol onderwijs, dat 

aansluit bij regionale maatschappelijke en 

arbeidsmarktvraagstukken en bijdraagt aan 

het versterken van de regio.

Hoe we onze missie in de periode 2020-2024  

willen waarmaken, staat in ons strategisch beleid. 

De volgende vier speerpunten in dit beleid geven 

richting aan de plannen voor al onze onderwijs-

vormen, van vo en mbo tot volwassenonderwijs. 

Meer weten? Lees het strategisch beleid (te vinden 

op de portal).

WE DOEN ER TOE IN DE REGIOWE DOEN ER TOE IN DE REGIO

DE 4 STRATEGISCHE 
SPEERPUNTEN VOOR 
DE KOMENDE 4 JAAR



EEN LEVEN LANG EEN LEVEN LANG 
ONTWIKKELEN ONTWIKKELEN 

Terra is een teamgecentreerde organisatie, 

waarin de onderwijs en vakgroepteams 

eigenaarschap ervaren in de kwaliteit van 

het onderwijs dat zij verzorgen. Ook zijn  

we een lerende organisatie: we leren niet  

alleen van en met elkaar, maar ook van 

(oud)leerlingen/studenten, ouders en 

partners.

We richten onze leeromgeving zo  

in dat leerlingen, studenten en mede

werkers zich aangemoedigd voelen 

om zich persoonlijk en professioneel 

te blijven ontwikkelen, te innoveren 

en kennis te delen, een leven lang. 

TERRA GRONDLEGGERS VAN ONTWIKKELING STRATEGIE 

NAAR EEN  NAAR EEN  
KWALITEITSCULTUURKWALITEITSCULTUUR



OP WEG NAAR DUURZAAM  OP WEG NAAR DUURZAAM  
BETEKENISVOL GROEN  BETEKENISVOL GROEN  
ONDERWIJS IN ONZE REGIO ONDERWIJS IN ONZE REGIO 
Identiteit en strategisch beleid 2020-2024



Terra is een opleidingscentrum voor  

onderwijs in een groene context.  

Wij bieden jongeren en volwassenen  

opleidingen die bijdragen aan de wereld 

van morgen, met de focus op plant,  

dier, voeding, gezondheid, natuur, milieu  

en leefomgeving. Al onze opleidingen  

- praktijkonderwijs, vmbo-groen, het  

Groene Lyceum, mbo-opleidingen en  

volwassenenonderwijs - zijn erop gericht 

onze leerlingen en studenten bewust,  

bekwaam en betekenisvol te laten worden.

WIE WIJ ZIJN.WIE WIJ ZIJN.
“Bij Terra worden  “Bij Terra worden  
mensen bewust, mensen bewust, 

 bekwaam en   bekwaam en  
betekenisvol”betekenisvol”

TERRA IDENTITEIT 
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Als er vanuit merk van de opleiding wordt gecommuniceerd. 

Bijvoorbeeld bij werving of open dagen. In alle andere gevallen 

wordt dan vanuit de vestiging gecommuniceerd.

Logo’s per merk

Terra verzorgt onderwijs vanuit twaalf 

vestigingen in de provincies Drenthe, 

Groningen en een klein deel van zuid-

oost-Friesland. Samen met het Dollard 

College en rsg de Borgen maakt Terra 

deel uit van Onderwijsgroep Noord.

Naast vmbo-, mbo- en praktijkonderwijs 

en het Groene Lyceum bieden we ook 

volwassenonderwijs. 



ONTWIKKELING

VEILIG SAMEN 

Wij zijn grondleggers van ontwikkeling. Met ons onderwijs over, 

 in en met de praktijk dagen we studenten en werkenden in de groene 

sector uit tot innoveren en levenslang ontwikkelen.

Door samen te werken versterken we onszelf, 

de ander en de samenleving. Alleen gezamen-

lijk kunnen we de maatschappelijke uitdagingen 

aan waar de groene sector voor staat. Daarom 

geven we ons onderwijs vorm in gerichte 

samenwerking met groene én grijze scholen  

en bedrijven in de regio.

Leerlingen en studenten, medewerkers 

en partners: allemaal ervaren ze bij ons 

een groene, kleinschalige leeromgeving. 

Een omgeving waarin ze zich veilig 

voelen, waarin ze graag zijn en waarin 

ze hun mogelijkheden optimaal kunnen 

ontwikkelen.



KWALITEIT

AANDACHT

ONZE WAARDEN 

We zijn gedreven om ons te blijven  

ontwikkelen en ons onderwijs door-

lopend te verbeteren. We omarmen 

een kwaliteitscultuur waarin we  

van en met elkaar leren, en voelen 

ons samen verantwoordelijk voor  

de kwaliteit.

We hebben aandacht voor  

elkaar en voor de wereld om 

ons heen en herkennen en  

stimuleren ieders talenten.  

Deze persoonlijke aandacht zie 

je terug in ons onderwijs en onze 

begeleiding en in onze omgang 

met elkaar.



www.terra.nl


