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Dit bestuursverslag is bestemd als verantwoording aan toezichthoudende 
instanties en allen die belang hebben bij een goed functioneren van 
CITAVERDE College: 
 

 leerlingen, studenten en ouders;  
 bedrijven en instellingen;  
 ministerie van OCW, EZ en Raad van Toezicht CITAVERDE College;  
 toeleverende scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs;  
 HBO-instellingen die onze gediplomeerde deelnemers inschrijven;  
 collega-AOC’s en ROC’s, AOC Raad, MBO Raad en VO Raad; 
 gemeentelijke en regionale overheden;  
 personeelsleden;  
 algemeen geïnteresseerden. 

 
Het bestuursverslag bevat de verslagen van het College van Bestuur, de Raad 
van Toezicht en de medezeggenschapsorganen, de jaarrekening, de 
accountantsverklaring en de reactie van het College van bestuur en een groot 
aantal bijlagen met cijfers. Op de website van CITAVERDE College is een 
printvriendelijke versie van het bestuursverslag opgenomen. 

Wilt u reageren op dit bestuursverslag of meer informatie? Dat kan bij: 

CITAVERDE College 
Postbus 569 
6040 AN  Roermond 
E-mail: a.damen@citaverde.nl  
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2017, het derde jaar van de strategische beleidsperiode getiteld ‘CITAVERDE 
voor het Leven’, was voor CITAVERDE College een jaar van heroriëntatie. 
Deze heroriëntatie was ingegeven vanuit de vraag “kan CITAVERDE College 
op termijn met deze omvang nog zelfstandig voortbestaan” en door de 
vraagstellingen rondom bekostiging MBO en innovatiegelden. Na een 
uitgebreide analyse en gesprekken met stakeholders werd er gekozen om de 
kwaliteit va n Groen Onderwijs te versterken door de samenwerking te 
onderzoeken met onze Groene partner Helicon. Daarnaast koos CITAVERDE 
College om haar (samenwerkings-)relaties met haar partners in de regio te 
versterken.  

De gekozen uitwerking van haar strategische koers zette CITAVERDE College 
door binnen de themalijnen Bedrijfsvoering, Onderwijs, Positionering  en 
Personeel. 

De doelen van onze strategische koers zijn behaald:  

 mede door goed functionerende ouder- en deelnemerraden respectievelijk 
klankbordgroepen is de relatie verbeterd met ouders en studenten 
respectievelijk ondernemers in onze regio (AgroLeeft, Green Life Sciences 
en Urban Life); 

 de inspectie was tevreden over onze onderwijskwaliteit; 
 de onderwijsresultaten van studenten waren opnieuw bovengemiddeld. 

CITAVERDE College behoorde bij de AOC’s tot de top 2 van de MBO-
instellingen; 

 CITAVERDE College heeft twee excellente scholen; 
 de locatie Nederweert staat weer op de kaart dankzij haar  

MAVO in het Groen en Design & Innovation; 
 de uitwerking van Focus op Vakmanschap in het MBO en Beter Presteren / 

vernieuwd examenprogramma VMBO is voortvarend ter hand genomen en 
ligt op koers;  

 CITAVERDE College behaalde ondanks de ingezette bezuinigingen  
goede financiële resultaten en kon de gestelde doelen bij de inzet van 
personeel met succes blijvend realiseren; 

 er is fors geïnvesteerd in scholing voor alle medewerkers, LC-ers en 
leidinggevenden; 

 CITAVERDE College is partner van de centra voor innovatief vakmanschap 
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Agri & Food en het Kenniscentrum  

 
 
Natuur en Leefomgeving. Tevens werden we lid van de Economic 
Development  Board Greenport Venlo; 

 er is geïnvesteerd in gebouwen. Op verschillende locaties werd de 
inrichting verbeterd; de kantine in Heerlen werd gerestyled en de locatie 
Horst kreeg een dependance  van de Dierenartsenpraktijk Horst e.o. in 
huis, die functioneert als onderwijsleerbedrijf. 

 in 2017 kende CITAVERDE College de laatste vertrekregeling. 20 collega’s 
maakten daar gebruik van. Hierdoor was instroom van jonge medewerkers 
mogelijk. 

 in de zomervakantie van 2017 zijn internet-firewalls op de locaties van 
CITAVERDE College vervangen. Een vervolgslag, bedoeld om de 
beveiliging van het internetverkeer, alsmede het beheer van de firewalls te 
optimaliseren, is gepland en gebudgetteerd voor 2018. Ook is, in het kader 
van de netwerkbeveiliging, vervolgens een controle en opschoning van de 
interne netwerkswitches uitgevoerd, alsmede zijn centrale Microsoft servers 
vervangen. 

In 2017 was er vanuit het kabinet nog geen oplossing voor de ongelijke 
bekostiging van het MBO. Na veel onderzoek en lobbywerk werd toegegeven 
dat er inderdaad sprake was van een tekort van 28 miljoen wat betreft de 
basisbekostiging voor het totale Groene MBO. Er is een start gemaakt met de 
uitwerking van het plan om Groen Onderwijs over te hevelen naar OCW. Dit is 
afgewikkeld in januari 2018. Een gedeelte van de bekostigingsreparatie wordt 
in 2018 afgewikkeld. De volledige reparatie van de bekostiging zal zijn beslag 
zal krijgen in 2019. 

Voor CITAVERDE College resulteerde dit in een strakke begroting voor 2018, 
met name voor de stafdiensten. Daarnaast zijn er beduidend minder 
mogelijkheden om in de toekomst de gewenste innovaties samen met het 
bedrijfsleven vorm te geven. Hierdoor zijn er voor CITAVERDE minder 
mogelijkheden te benutten en missen wij kansen, omdat de Groene sector 
inmiddels is uitgegroeid tot een van de meest innoverende sectoren van ons 
land, die een belangrijke bijdrage levert aan gezondheid, ontwikkeling van een 
circulaire economie, duurzaamheid, het oplossen van voedselvraagstukken en 
verbetering van de kwaliteit van onze natuurlijke leefomgeving. Kortom, 
CITAVERDE College wil graag een kwalitatieve bijdrage leveren op dit vlak en 
verwacht derhalve dat door een gelijkwaardige bekostiging van het MBO in 
2019 deze mogelijkheden vergroot worden. 



 

Dit bestuursverslag is een verantwoording naar onze stakeholders. Het verslag 
is intern besproken met de Raad van Toezicht, het Managementteam en de 
medezeggenschapsorganen. Het volledige document is gepubliceerd op onze 
website. Wij kijken terug op een succesvol 2017 en bedanken alle betrokkenen 
voor hun inzet. 

College van Bestuur, 

 

 

 

Jan-Pieter Janssen, voorzitter  Ans Christophe, lid 

 

         

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  



 

De juridische status van CITAVERDE College is een stichtingsvorm. Aan 
CITAVERDE College zijn een viertal partijen verbonden, te weten Stichting 
CITAVERDE College, de Registergoed BV, Stichting Contractactiviteiten 
Agrarische Opleidingen en Stichting Werkgelegenheid Groen Onderwijs 
(SWGO). In 2017 is de Registergoed BV opgeheven. CITAVERDE College 
participeert in de Groene Tafel (de samenwerking met alle Groene 
Onderwijspartijen in de kolom).  

CITAVERDE College streeft ernaar om haar juridische structuur sober te 
houden. Dit betekent dat het gros van de activiteiten plaatsvindt binnen de 
hoofdstichting. De Stichting Contractactiviteiten is momenteel een slapende 
stichting. SWGO is opgericht voor de aanstellingen in de flexibele schil van 
CITAVERDE College.  

CITAVERDE College verzorgt VMBO en MBO opleidingen in BOL / BBL 
evenals erkende beroepsopleidingen, trainingen, cursussen en 
innovatieprojecten voor het bedrijfsleven. CITAVERDE College heeft zes 
uitvoeringslocaties – Roermond, Nederweert, Maastricht, Heerlen, Horst en 
een locatie voor Bedrijfsopleidingen – en een bestuurskantoor. Op dit moment 
wordt er intensief samengewerkt binnen CITAVERDE Zuid (Heerlen en 
Maastricht), binnen CITAVERDE Midden (Roermond en Nederweert) en 
binnen CITAVERDE Noord (Horst en Bedrijfsopleidingen).  

De plannen omtrent samenwerking op centraal niveau in de backoffice zijn 
uitgevoerd met betrekking tot centrale deelnemersadministratie, centrale 
aanbestedingen, inrichting van klein en groot onderhoud, de gezamenlijke 
implementatie van herontwerp onderwijs voor VMBO en MBO en een 
vernieuwde examenstructuur VMBO. Ten slotte hebben we de 
ondersteuningsstructuur voor het onderwijs, bestaande uit een aantal LC-
docenten ter ondersteuning van adjunct-directeuren en de ondersteuning door 
de zogeheten onderwijsontwikkelteams ingevoerd. 

De kerntaak van CITAVERDE College is om studenten op te leiden en te 
kwalificeren, met als doel om studenten zich zo optimaal mogelijk te laten 
ontwikkelen en zo een bijdrage te laten leveren aan de economische groei  
van de regio’s en de topsectoren. CITAVERDE College wil bijdragen aan een 
beter, mooier en leuker leven voor iedereen. 
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A. VERSLAG BESTUUR 

2017 was ons derde jaar van de strategische beleidsperiode getiteld 
‘CITAVERDE voor het Leven’. In dit beleidsplan (voor de periode 2015-2018) 
werken we verder aan de continuïteit en kwaliteit van ons onderwijs en 
organisatie langs vier themalijnen. De themalijnen zijn Onderwijs, Personeel, 
Bedrijfsvoering en Positionering.  
 
Onze missie luidt ‘CITAVERDE voor het Leven’. 

Als brede, groene scholengemeenschap willen wij onze studenten iets 
meegeven waar zij de rest van hun leven wat aan hebben. Daarnaast is ons 
doel om door ons aanbod van opleidingen en veel aandacht voor persoonlijke 
vorming bij te dragen aan een gezonde, groene en duurzame leefomgeving. 

CITAVERDE College is voor haar medewerkers een werkgever met oog voor 
een gezonde werkomgeving, individuele ontwikkeling van kennis, kunde en 
kwaliteit. 

CITAVERDE College biedt kwalitatief goed onderwijs aan, gebaseerd op de 
regionale economische ontwikkelingen, die niet ophouden bij de grens. 

Waarop zijn we aanspreekbaar?  
De basiskwaliteit op orde! 

CITAVERDE College staat voor een degelijke, gegarandeerde kwaliteit van 
onderwijs en bedrijfsvoering. Deze moet voor interne en externe 
belanghebbenden zichtbaar en onbetwistbaar zijn. We noemen dit onze 
basiskwaliteit. Voor deze beleidsperiode hebben we de lat hoger gelegd: we 
willen aan het einde van deze periode behoren tot de 20% beste 
onderwijsinstellingen van Nederland.  

 

 

 

In 2017 is vanuit bestuur en beleid gewerkt aan drie onderwerpen: 

 ontwikkelagenda Groen Onderwijs; 
 agenda Macrodoelmatigheid Groen Onderwijs; 
 start verkenning samenwerking Helicon. 

Deze ontwikkelagenda (2016-2025) is tot stand gekomen door een 
samenwerking tussen het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, 
onderwijs en overheid. Deze schetst de ambities waar partijen in de opmaat 
naar 2025 aan willen werken om hun nationale en internationale 
koploperspositie op het vlak van voeding, duurzaamheid en leefbaarheid te 
behouden. In de komende jaren zullen deze ambities – met aanvullende 
financiering – door onze partners verder vormgegeven worden. Voor 
CITAVERDE College betekent dit dat we maar ten dele aan de slag kunnen 
met de uitwerking, omdat de basis voor deze agenda – een gelijkwaardige 
bekostiging voor Groen Onderwijs – ontbreekt. CITAVERDE College noch de 
andere partijen zijn er in geslaagd om deze bekostiging in 2017 te repareren. 
Het besef dat er sprake is van een ongelijke uitgangspositie is ondertussen 
doorgedrongen bij onze minister, bij de topsectoren en ons bedrijfsleven. 
Om deze reden heeft CITAVERDE de ontwikkelingen van de afgelopen jaren 
voortgezet, maar is terughoudend geweest met de opstart van nieuwe 
activiteiten. Voortgezet zijn: 
 
 CIV Agro Food; 
 CIV Tuinbouw en Uitgangsmaterialen; 
 Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving; 
 onderzoek leven lang leren; 
 kennisdoorstroom binnen de Groene Tafel (inclusief lectoraten). 

 
 



 

Doelmatigheid is bij CITAVERDE College al een aantal jaren een centraal 
thema. CITAVERDE College onderscheidt hierin drie niveaus: 

 organisatiedoelmatigheid; 
 ontwikkeldoelmatigheid; 
 uitvoeringsdoelmatigheid. 
In 2016 is de start gemaakt met een verkennend onderzoek met alle AOC’s 
vanuit de vraag: ‘Welke opleidingen worden op welke plek, op welk niveau en 
met welk aantal studenten aangeboden?’ 
In 2017 zijn verdere stappen uitgezet, landelijk en bij CITAVERDE College ten 
aanzien van uitvoeringsdoelmatigheid en ontwikkeldoelmatigheid, vooral met 
betrekking tot het onderwijsaanbod.  
 
CITAVERDE College heeft in 2017 de volgende stappen gezet: 
 
Organisatiedoelmatigheid 

CITAVERDE steekt hierbij in op: 

 samenwerking van individuele locaties van CITAVERDE in Zuid-, Midden- 
en Noord-Limburg en specifieke samenwerking vanuit Bedrijfsopleidingen 
met het MBO in de desbetreffende regio; 

 de vorming van onderwijsontwikkelteams met LC-ers en ondersteuning van 
directieteams door LC-ers; 

 regionale en landelijke samenwerking gericht op kennisdeling en het delen 
van producten (kennisplatforms, regionaal P&O overleg MBO-instellingen, 
facilitaire platforms, zorgteams, regionale samenwerkingsverbanden, 
kwaliteitsplatforms, SaMBO-ICT etc.). 

 
Ontwikkeldoelmatigheid 

Landelijke samenwerking binnen:  

 Centra voor Innovatief Vakmanschap;  
 Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving; 
 Groene Norm; 
 Ontwikkelcentrum; 
 Kennisnet,  
om (digitaal) materiaal beter en sneller te verkrijgen, toegankelijk te maken en 
af te stemmen met partners. 
 

Uitvoeringsdoelmatigheid 

Het accent lag hierbij grotendeels op: 
 
 onderwijs en op ondersteuningssystemen. Kwalificatiedossiers zijn 

geclusterd in werkvelden en worden meer gecombineerd aangeboden; 
 de uitrol van Focus op Vakmanschap in het MBO en hiermee het actieplan 

‘Beter Presteren’ en de vernieuwde examinering in het VMBO. Deze zijn 
centraal georganiseerd en daardoor over alle locaties uniform; 

 planning Proeven van Bekwaamheid. Dit gebeurt nu centraal; 
 Fronter en Eduarte, applicaties die docenten bij de uitvoering van het 

onderwijsproces ondersteunen. 

In 2016 is CITAVERDE College in het verlengde van de discussie aangaande 
macrodoelmatigheid een verkenning gestart naar de positie van CITAVERDE 
College in 2025. Deze verkenning, genaamd ’KOOK’, had als voornaamste 
doel meer scherpte te brengen ten aanzien van de vraag: ‘Welke stappen 
moet CITAVERDE College zetten om herkenbaar en attractief onderwijs, sterk 
ingebed in de regio met behoud van innovatiekracht en flexibiliteit, te kunnen 
blijven uitvoeren?’.  
 
Het CvB komt daarbij tot de conclusie dat ten aanzien van het versterken en 
initiëren van samenwerkingsrelaties, het onderzoeken van de samenwerking 
met Helicon de meest kansrijke lijn naar de toekomst is. 
 
Dit proces dat in 2017 is ingezet heeft geleid tot: 
 
 een concept strategische visie en missie; 
 een eerste concept intentie verklaring; 
 een pre-assessment als voorbereiding op het due dilligence onderzoek; 
 veel gesprekken en bezoeken van medewerkers en leidinggevenden om 

elkaars organisatie beter te leren kennen; 
 een scholingssessie met RvT en CvB over dit onderwerp; 
 informatiebijeenkomsten voor medewerkers en bijeenkomsten voor 

externe stakeholders. 
 

Dit proces wordt in 2018 voortgezet. In eerste instantie ligt het accent op 
onderzoek (o.a. due dilligence), later zal het accent meer komen te liggen op 
uitwerking van concrete voorstellen. 



 

3de jaar strategisch beleidsplan 2014-2018 

In 2017 heeft CITAVERDE de implementatie en verdere realisatie van de 
uitgezette lijnen vanuit het strategisch beleidsplan voortgezet.  
 
 
De vier themalijnen vormen samen een strategisch kwadrantenmodel: 
 

 
 
Vanuit een cyclische aanpak worden de doelen binnen elk van deze vier 
themalijnen per trimester gemonitord (kritische prestatie-indicatoren) en 
jaarlijks geactualiseerd in een beleidskaderbrief. Deze brief is maatgevend 
voor het volgende beleidsjaar, de hiervoor te maken locatie-, team-, en 
afdelingsplannen en de (meerjaren-)begroting.  

Wij hebben, in hoofdlijnen, het volgende bereikt in 2017: 
 
Onderwijs:  

 implementatie FoV (afwikkeling zomer 2017) en uitrol 3e schooljaar FoV;  
 versterkte regionale positie naar bedrijfsleven (opstart Green Life Sciences, 

mid term evaluatie AgroLeeft); 
 positieve kwaliteits- en rendementsontwikkeling in VMBO (2 excellente 

scholen) én MBO;  
 verdere implementatie van het vernieuwde examenprogramma VMBO; 
 verdere uitrol nieuwe visie op het VMBO. 

 
Personeel:  

 actief scholingsbeleid voor alle medewerkers, gevoed door uitkomsten van 
POP-gesprekken en vastgelegd in een collectief opleidingsplan of 
individuele scholingsplannen. Uitbreiding scholing voor 
managementteamleden en vergroten van de competenties van LC’ers via 
mastertrajecten; 

 personeelsplanning gericht op bestendige lijn voor CITAVERDE College 
(2017 was het laatste jaar van de vrijwillige vertrekregeling); 

 onderzoeken en gesprekken aangaande werkdruk en inzetbaarheid; 
 opstart mantelzorgproject; 
 opstart SOBOL samen met de partners van het alliantie-overleg; 
 actief ARBO- en ziekteverzuimbeleid. 

 
Bedrijfsvoering:  

 financiën op orde; 
 bijgesteld inkoopbeleid en jaarlijkse scan aanbestedingsverplichtingen; 
 aanstellen nieuwe accountant; 
 herinrichten Bron en inrichten nieuwe intakebeleid met procedures; 
 realisatie van aanpassing van risicomanagement; 
 start privacybeleid en actieplan; 
 aanvullende activiteiten beveiliging ICT-infrastructuur; 
 huisvestingsbeleid; 
 bezettingsvraagmetingen; 
 restylen kantine Roermond en Heerlen, verbouwen Design & Innovation 

ruimte te Nederweert, groot onderhoud, bouwen Dierenartsenpraktijk in 
Horst en start implementatie LED- verlichting voor alle gebouwen van 
CITAVERDE College. 



 

Positionering:  

 een grote mate van herkenbaarheid door free publicity van activiteiten van 
onze medewerkers en studenten; 

 nieuw voorlichtingsmateriaal; 
 live gaan nieuwe website; 
 effectmetingen; 
 groot bereik met social media en veel interactie. Aanvullende trainingen 

voor social media. 
 
Al deze gestelde doelen zijn als KPI opgenomen in onze kwaliteitslijst als 
onderdeel van de P&C-cyclus. Doelen die niet volledig bereikt zijn in 2017, 
worden in 2018 gerealiseerd. De kwaliteitslijst is de monitor en het 
rapportagemiddel bij onze cyclische rapportagemomenten ten behoeve van 
bestuur en toezicht. 

Onze beleidscyclus ziet er jaarlijks als volgt uit: 

 
 

CITAVERDE College voert een actief beleid om met stakeholders te 
communiceren over de koers en bijhorende acties. Hiertoe participeert 
CITAVERDE College in relevante netwerken en zoekt partijen zelf actief op. 
De volgende acties en contacten waren daarin belangrijk:  

 onze medezeggenschapsorganen (Deelnemerraad, Ouderraad en 
Ondernemingsraad); 

 stakeholdersbijeenkomsten / klankbordgroepen met sterbedrijven op 
locaties in de regio; 

 medewerkers (personeelsbijeenkomsten en CvB op tournee); 
 actieve landelijke deelname aan AOC Raad, Groene Kolom en MBO 

Raad; 
 actief partner in VSV-convenanten; 
 actieve samenwerking in de regio met PO, VO, MBO, HBO en RMC 

om kenniscirculatie en zorgaanbod af te stemmen; 
 actieve samenwerking met andere onderwijspartijen en 

maatschappelijke organisaties binnen Greenport, Keyport en LED; 
 CIV T&U, CIV AgroLeeft en EDB Greenport Venlo. 

De klankbordgroepen van CITAVERDE College worden per werkveldteam 
georganiseerd. In iedere klankbordgroep zit afvaardiging van de CITAVERDE 
directie, docent(en) van de bijbehorende MBO-opleidingen en een relevante 
afvaardiging van het bedrijfsleven (vaak tevens onze belangrijkste stage 
aanbieders). Deze groepen komen meerdere malen per schooljaar bij elkaar. 
De belangrijkste opbrengsten van dergelijke bijeenkomsten zijn afstemming 
over de inhoud van de opleidingen en inzicht in de ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt alsmede in innovaties in het werkveld. De laatste  
3 klankbordgroepen worden in 2018 opgestart. 

De samenwerking met zogenaamde sterbedrijven is intensiever dan met 
overige stagebedrijven omdat er bijvoorbeeld een CIV aan ten grondslag ligt, 
waardoor er meer commitment gevraagd wordt van alle partijen. Het kunnen in 
ons geval bedrijven zijn of organisaties als MKB-Limburg en LWV (Limburgse 
Werkgevers Vereniging). 



 

Doel:   De ondernemingsraad wil functioneren als een betrokken, 
betrouwbare en transparante overlegpartner van het CvB, 
waarbij voortdurend gekeken wordt naar de balans tussen het 
collectieve belang van medewerkers en het organisatiebelang. 
Deelnemerraden en ouderraden zijn duurzaam geïnstalleerd en 
actief betrokken bij locatiebeleid met een afvaardiging naar de 
respectievelijke centrale raden. 
 

Resultaat:  Stabiele basis is gehandhaafd. 
 

Doorkijk: Behouden van kwaliteit en kwantiteit van de raden. 
 
De centrale deelnemerraad is een actieve raad, die constructief meedenkt  
en het beleid van CITAVERDE College kritisch bekijkt vanuit het oogpunt  
van de leerling / student. In de raad zijn nagenoeg alle schoollocaties en 
afdelingen (VMBO/MBO) vanuit de lokale raden vertegenwoordigd.   

Ondanks dat voor veel ouders de drempel naar de centrale ouderraad  
als hoog wordt ervaren, heeft CITAVERDE College een stabiele centrale 
ouderraad die een betekenisvolle dialoog voert met het bevoegd gezag.  

Naast de thema’s waar de centrale ouder- en deelnemerraad formeel iets  
over moeten zeggen of iets van moeten vinden, is bij elke vergadering de 
voortgang van de uitwerking van een of meer doelen uit het strategisch 
beleidsplan 2015-2018 besproken. Ouders en studenten zijn belangrijke 
stakeholders voor CITAVERDE College en worden mede vanuit die rol 
geïnformeerd en betrokken bij het verkennen van de samenwerking met 
Helicon Opleidingen. 

De ondernemingsraad (OR) voert wekelijks onderling overleg, een keer per 
maand spreekt het Dagelijks Bestuur van de ondernemingsraad (DB OR) met 
het bevoegd gezag en twee keer per jaar wordt door een afvaardiging 
deelgenomen aan het informeel overleg met de Raad van Toezicht (RvT) 
waarbij ook de centrale ouderraad en centrale deelnemerraad 
vertegenwoordigd zijn.  

De OR heeft een drietal commissies: Personeel, Financiën en Onderwijs. 
Commissieleden voeren thematisch overleg met de betreffende  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

portefeuillehouder van het College van Bestuur. Denk hierbij aan het dieper 
ingaan op de begroting, jaarrekening, formatie etc. 

De OR heeft meer flexibiliteit in haar agendavoering ingevoerd. Van de 
jaarplanning wordt afgeweken indien dit door de OR nodig wordt geacht. Op 
deze wijze kan er efficiënter gewerkt worden en zijn besluiten en adviezen niet 
meer volledig afhankelijk van de jaaragenda. 

De OR heeft een nieuw werkplan 2016-2019 opgesteld dat in concept gereed 
is en zal worden vastgesteld en gedeeld met het bevoegd gezag.  

De OR heeft door scholing inzicht gekregen in de wijzigingen in de WEB en 
nieuwe cao, waarbij de nadruk is gelegd op nieuwe bevoegdheden van de OR 
en medewerkers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende documenten zijn door het bestuur voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen: 
 

instemming   X 

instemming   X 
instemming  X X 
instemming  X X 

instemming X X X 
instemming  X X 
instemming X X X 

instemming   X 

instemming X X X 
instemming  X  
instemming X   
instemming X   
advies X X  
advies   X 



 

Arbo-beleid 

Een goed ARBO-beleid draagt in positieve zin bij aan de gezondheid en het 
welbevinden van medewerkers en leerlingen / studenten. Conform het ARBO-
managementsysteem worden jaarlijks ARBO-jaarplannen opgesteld, 
uitgevoerd en geëvalueerd. De inhoud van de lokale ARBO-jaarplannen wordt 
in nauw overleg met de lokale directies naar aanleiding van RIE’s opgesteld en 
in het SMT-overleg door het College van Bestuur geaccordeerd. Jaarlijks vindt 
er per locatie een audit plaats waarbij wordt gecontroleerd of afgesproken 
acties zijn uitgevoerd. Het resultaat wordt als cijfer in een ARBO-indicator 
uitgedrukt. In 2017 kwam de indicator CITAVERDE College breed uit op 93%. 
Dit is lager dan in 2016 en de target van 98%. De reden hiervan is dat twee 
nieuwe aspecten die in de audit zijn opgenomen (crisismanagement en ‘ARBO 
en buitenschoolse activiteiten’) op 3 van onze 4 schoollocaties onvoldoende 
zijn geborgd. Er zijn afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat dit 
percentage volgend jaar hoger uitkomt. 

 

Klachten 

Vanaf 1 augustus 2017 is het klachtrecht in het MBO wettelijk verankerd. 
Daarmee zijn een aantal procedures in de manier waarop de klachten-
behandeling in het MBO moet worden georganiseerd vastgelegd. Wat deels 
afwijkt van de vorige regeling is dat het wettelijk klachtrecht per 1 augustus 
2017 niet alleen van toepassing is op leerlingen en studenten, maar ook op 
aankomende leerlingen en studenten, oud-leerlingen en oud-studenten, 
bedrijven, personeel en derden. Naar aanleiding van deze wetswijziging is de 
klachtregeling van CITAVERDE College aangepast. 

De insteek van CITAVERDE College is dat klachten in de eerste plaats op 
school in goed overleg worden opgelost. De praktijk wijst uit dat dit in de 
meeste gevallen ook lukt. Voor leerlingen / studenten en ouders is de docent / 
mentor / interne vertrouwenspersoon vaak de juiste persoon om de klacht bij te 
ventileren. De docent / mentor / interne vertrouwenspersoon is in veel gevallen 
in staat de klacht op te lossen. Mocht een dergelijke interventie geen soelaas 
bieden, dan kan de directeur of het bevoegd gezag worden opgezocht. Als het 
ondanks deze inspanningen niet lukt tot een goede oplossing te komen, kan 
de leerling / student / ouder / medewerker zich tot de ‘externe 
vertrouwenspersoon machtsmisbruik’ respectievelijk ‘externe 

vertrouwenspersoon klachtenregeling’ wenden. In het uiterste geval tot de 
Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs (LKC KO).  
 
In 2017 werden er 15 klachten bij de interne vertrouwenspersonen gemeld. 
Het betrof hier een breed palet aan klachten die o.a. te maken hadden met de 
relatie tussen docent / mentor / stagiair en leerling. Van deze klachten werden 
er 8 intern opgelost, 5 leerlingen / studenten werden doorverwezen naar een 
externe hulpverlener en 2 medewerkers werden doorverwezen naar de 
‘externe vertrouwenspersoon machtsmisbruik’. Voor geen enkele klacht was 
de gang naar de LKC KO nodig. 

Een ander loket voor klachten was de Ombudslijn MBO (tot 1 september 
2017). In het kalenderjaar 2017 zijn geen formele klachten binnengekomen bij 
de Ombudslijn en ook niet bij de opvolger daarvan; het eigen loket ‘klachtrecht’ 
van CITAVERDE College. 
 
In 2017 wikkelden wij één verwijderingsdossier (handelingsverlegenheid) van 
een leerling binnen het VMBO af waarvoor helaas een rechtsgang 
noodzakelijk was. De rechter heeft geoordeeld en CITAVERDE College in het 
gelijk gesteld. 

  



 
 

 

  



 
 

  



 
 

 

  



 
 

Vanuit de maatschappelijke doelstellingen en de daarmee verbonden 
onderwijsdoelstellingen ziet de Raad van Toezicht integraal toe op het beleid 
van het College van Bestuur en de uitvoering ervan. Het College van Bestuur 
en de Raad van Toezicht sluiten hierbij aan bij de ‘Branchecode Goed Bestuur 
in het MBO’ en de hierin gestelde lidmaatschapseisen. 

De Raad van Toezicht toetst in het bijzonder of de statuten, de daarmee 
verbonden reglementen, de wettelijke verplichtingen en de 'Branchecode Goed 
Bestuur in het MBO' worden nageleefd. Geconstateerd is dat aan de in de 
code gestelde lidmaatschapseisen is voldaan. 

Visie op toezicht en toezichtkader 

De Raad van Toezicht handelt op basis van de bevoegdheden zoals 
vastgelegd in de statuten en daarop gebaseerde documenten zoals 
reglementen en codes. Daarnaast laat de Raad van Toezicht zich door het 
College van Bestuur frequent en uitgebreid informeren over de interne en 
externe ontwikkelingen die van belang zijn voor CITAVERDE College. Ook laat 
de Raad van Toezicht zich rechtstreeks informeren, zoals verderop in dit 
verslag blijkt. 

Om de kwaliteit van het toezicht binnen het CITAVERDE College op het 
vereiste niveau te brengen en te houden, heeft de Raad van Toezicht in 
samenwerking met het College van Bestuur in 2014 een toezichtsmodel 
opgesteld. Het toezichtsmodel beschrijft de afspraken die gemaakt zijn m.b.t. 
het houden van toezicht. Het verkent daarmee het speelveld en beschrijft de 
regels van het toezicht zoals die worden uitgevoerd op het CITAVERDE 
College. Dit model wordt zowel impliciet als expliciet gehanteerd bij het 
concretiseren van de verschillende verantwoordelijkheidsgebieden. Ook wordt 
het model jaarlijks geëvalueerd en voor zover nodig bijgesteld. 

 

 

 

 

Schematische weergave Toezichtsmodel CITAVERDE College: 

 

  



 
 

Aan de hand van zijn verantwoordelijkheidsgebieden brengt de Raad van 
Toezicht het verslag uit. 

Onder de hierin beschreven verantwoordelijkheidsgebieden vallen onder meer 
het toezicht op de strategische doelstellingen, het toezicht op de prestaties 
(controle achteromziend), de werkgeversrol en klankbordfunctie, de regeling 
van besturing en het beloningsbeleid. Voorts gaan we uitgebreid in op de 
uitgevoerde activiteiten van de Raad van Toezicht in het jaar 2017.  

Contact met de organisatie 

De Raad van Toezicht heeft nadrukkelijk gekozen voor een pro-actieve rol in 
de organisatie. Om de voortgang en de resultaten van het door het College 
van Bestuur vastgestelde beleid te monitoren, laat de Raad van Toezicht zich 
hierover informeren in de diverse commissies en tijdens de vergaderingen. 
Daarnaast vindt de Raad van Toezicht het van groot belang om ook 
rechtstreeks informatie via andere geledingen binnen (en buiten) de 
organisatie in te winnen: wat betekent de vertaling van dit beleid in de praktijk 
voor het onderwijs, leerlingen / studenten, ouders en bedrijfsleven?  

Beeldvorming hierover heeft onder meer plaatsgevonden tijdens onderstaande 
activiteiten:  

 Het jaarlijkse symposium stond dit jaar in het teken van het Leven Lang 
Leren. Via een kenniscarrousel werd zelf aan de slag gegaan met een 
aantal door Bedrijfsopleidingen ontwikkelde producten in een interactieve 
setting. 

 De jaarlijkse studiedag stond volledig in het teken van het verkennen van 
de samenwerking die CITAVERDE College samen met Helicon 
Opleidingen gestart is. Deze bijeenkomst was gericht op verdere 
verkenning van het proces met kansen en risico’s; welke stappen moeten 
er wanneer genomen worden, in welk tempo, welke documenten horen 
hierbij etc. De bijeenkomst werd begeleid door een externe inhoudelijk 
deskundige. 

 Tijdens de stakeholdersbijeenkomst is gevraagd wat de stakeholders 
belangrijk vinden voor het Groene onderwijs in Limburg nu en straks; 
bereikbaar, herkenbaar, internationaal, regionaal, innovatief, passend bij 
vervolgstudie en/of arbeidsmarkt, etc. 

 Ook dit jaar zijn er gesprekken gevoerd op locaties, zijn open dagen 
bezocht en diploma-uitreikingen bijgewoond.  

 Daarnaast voert de Raad van Toezicht twee keer per jaar overleg met de 
medezeggenschapsgremia, te weten de ondernemingsraad, de ouderraad 

en de deelnemersraad waarbij, naast de algemene gang van zaken, ook de 
ontwikkelingen rond het onderzoeken van samenwerking met Helicon 
besproken zijn.  
 

De resultaten / effecten van de uitkomsten tijdens deze activiteiten worden 
meegenomen in de afwegingen en besluitvorming van de Raad van Toezicht. 

De focus van de Raad van Toezicht lag in 2017 op een aantal belangrijke 
strategische doelstellingen. 

 Strategische koers CITAVERDE College 
In 2016 is door het College van Bestuur ingezet op een verkenning van de 
positie van het Groene onderwijs in Limburg met een langjarige tijdshorizon 
gericht op 2025 voor zowel VMBO, MBO als Leven Lang Leren. Hiertoe zijn 
verschillende stukken opgesteld, gedeeld en besproken met interne en 
externe belanghebbenden. Meegewogen zijn de ontwikkelingen rond het 
Groene onderwijs in het algemeen en rond CITAVERDE College in het 
bijzonder, dit zowel regionaal als landelijk. 

Conform de doelstelling in de statuten Stichting CITAVERDE College, ligt 
de kern van de opdracht van het CITAVERDE College bij het Groene 
onderwijs, VMBO, MBO én Leven Lang Leren, in de regio Zuidoost 
Nederland c.q. Limburg. 

In 2017 is als vertrekpunt gekozen voor het verder verkennen van de 
samenwerkingsmogelijkheden met Helicon Opleidingen. Echter, vanuit de 
wetenschap dat een goede regionale uitvoering niet kan zonder een nauwe 
samenwerking met de regio, worden ook samenwerkingspartners uit de 
regio nadrukkelijk bij dit proces betrokken. 

In dit kader zijn de gesprekken van de Colleges van Bestuur CITAVERDE – 
Helicon opgestart om de verkenning verder vorm te geven. In het proces 
heeft de Raad van Toezicht veelvuldig overlegd met het College van 
Bestuur van CITAVERDE College, heeft bovendien overleg 
plaatsgevonden met de bestuurders van Helicon en ook de beide Raden 
van Toezicht hebben met elkaar overleg gevoerd. Uiteraard zijn beide 
Ondernemingsraden nauw betrokken bij het proces. 
 



 
 

 Financiële toekomst AOC’s in relatie tot de bekostiging 
Vanaf 2016 is er een bezuiniging doorgevoerd voor het Groene onderwijs 
van 55 miljoen euro. De Groene scholen komen hierdoor in vergelijking met 
de andere beroepsopleidingen ernstig tekort. Gemiddeld is er voor een 
MBO-Groen student 1000 euro per jaar minder bekostiging beschikbaar 
dan voor een student in een vergelijkbare-niet-Groene-opleiding.  

In het huidige regeerakkoord van Rutte III staat dat de bekostiging van de 
AOC's ten opzichte van ROC's wordt gelijkgetrokken door het Groene 
onderwijs over te hevelen naar het ministerie van OCW per 1 januari 2018.  

Door het Bestuursakkoord van OCW wordt in 2018 de helft van het bedrag, 
zijnde 11 miljoen euro, voor het Groene MBO gecompenseerd. In deze 
ontwikkeling is de Raad van Toezicht sparringpartner voor het College van 
Bestuur, zowel wat betreft de te kiezen strategische koers als wat betreft de 
gevolgen van de bezuiniging.  

 Betrokkenheid van stakeholders 
De Raad van Toezicht heeft de betrokkenheid van stakeholders als topic 
aangemerkt en heeft daarom in 2015 een Stakeholdercommissie ingesteld. 

De betrokkenheid, input en feedback van stakeholders en de dialoog met 
hen worden door de Raad van Toezicht als belangrijk gezien voor de 
maatschappelijke legitimering van wat een onderwijsinstelling doet. De 
Raad van Toezicht vindt goede stakeholderrelaties essentieel voor de 
kwaliteit van het onderwijsbestuur en de beleidsuitvoering, voor het imago, 
het maatschappelijk aanzien en het creëren van draagvlak en commitment. 
De stakeholders van CITAVERDE College zijn daarom ook nauw betrokken 
bij de bepaling van de strategische koers. De ontvangen adviezen, 
opgehaald bij de stakeholdersbijeenkomst, worden in de vervolgprocedure 
meegenomen. 

Ook de medezeggenschapsgremia behoren tot de stakeholders van 
CITAVERDE College en zijn derhalve ook nauw betrokken bij de 
strategische koers. De ondernemingsraad heeft zijn positieve mening 
uitgesproken over het bevoegd gezag als gesprekspartner; er wordt 
voldoende informatie verstrekt en daar waar nodig / gewenst ondersteuning 
gegeven. De overleggen zijn door alle partijen positief en zinvol ervaren. 

1. Werkgeversrol en klankbord 
Ook in 2017 heeft met het College van Bestuur het jaarlijks terugkerend 
functioneringsgesprek plaatsgevonden. Het College van Bestuur werd 
hierbij aan de hand van de jaarplannen en performancecriteria beoordeeld. 
De gesprekken werden gebaseerd op feedback van de voltallige Raad van 
Toezicht en feedback van het College van Bestuur over het functioneren 
van de Raad van Toezicht en de verhouding bestuur en Raad van 
Toezicht. Belangrijke criteria hierbij waren de resultaten van de 
onderwijsinspectie, de eigen ontwikkelde kwaliteitskaart en de uitkomsten 
van diverse (tevredenheids)onderzoeken van medewerkers, ouders, 
leerlingen, studenten en stakeholders. 

Oriëntatie op en versterking van de eigen rol als werkgever vindt plaats 
doordat leden van de Raad van Toezicht deelnemen aan landelijke 
overleggen van het Platform Raden van Toezicht MBO-instellingen en de 
Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs Instellingen.  

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar formeel en informeel als 
klankbord gefungeerd voor het College van Bestuur over onder meer 
strategische vraagstukken, onderwijs & arbeidsmarkt, HRM, financiën, 
marketing en PR en bestuurlijke zaken. 

2. Regeling van de besturing 
 Tijdens het verslagjaar hebben zich geen inhoudelijke wijzigingen 

voorgedaan in statuten en/of reglementen die doorwerken in de wijze van 
besturing van de organisatie. Wel is in verband met de rol van de Raad van 
Toezicht in crisissituaties, het Bestuursreglement hierop aangepast. 
 
De commissies hebben in 2017 het toezichtsmodel doorontwikkeld. De 
commissies zijn in het leven geroepen om efficiënt en effectief de 
deelgebieden te verdiepen en voor te bereiden welke later in de reguliere 
Raad van Toezicht worden behandeld. Uitkomsten en conclusies worden 
met de gehele Raad van Toezicht gedeeld en de besluitvorming is 
geformaliseerd binnen de reguliere vergaderingen. 
 
 
 



 
 

3. Beloningsbeleid 
In zijn beleid ten aanzien van beloningen voor College van Bestuur en 
Raad van Toezicht neemt de Raad van Toezicht consequent ter zake 
doende wetgeving als uitgangspunt. Daarnaast is het uitgangspunt: sober 
en doelmatig. In 2017 zijn er geen wijzigingen geweest in de beloningen 
van de Raad van Toezicht. Met het College van Bestuur is in 2017 een 
aantal zaken, in het kader van sober en doelmatig, nader vastgesteld. 
 
Beloning van de bestuurders van CITAVERDE College: 

De bezoldiging van het College van Bestuur voldoet aan de gestelde eisen 
van de wettelijke regelgeving zoals vastgelegd binnen de Wet Normering 
bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke organisaties 
(WNT). 

Vergoeding van de Raad van Toezicht van CITAVERDE College 

In de wet is vastgelegd dat toezichthouders respectievelijk 15% (voorzitter) 
en 10% (leden) van het salaris van de bestuurders als beloning kunnen 
ontvangen. Bij de uitvoering van dit onderdeel van de wet heeft Raad van 
Toezicht zich voor het bepalen van de eigen vergoeding niet gebaseerd op 
de huidige bezoldiging van het College van Bestuur, maar op de 
verwachte, lagere bestuurdersbezoldiging na afloop van de 
overgangsregeling. 
 
De bezoldiging van het College van Bestuur alsmede de Raad van 
Toezicht is terug te vinden in de jaarrekening op pagina 122 en 123. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nevenfuncties Raad van Toezicht 2017*  

55 jaar Voorzitter Directeur The Economic Board   Lid RvT Libra Revalidatie & audiologie 
(tot augustus 2017) 

 Voorzitter RvC Woningstichting Domus 
 Lid Curatorium Max Planck Instituut 

Psycholinguïstiek  
 Bestuurslid Vereniging Toezichthouders 

Woningcorporaties 

01-01-2013 01-01-2021 
Niet herbenoembaar 

63 jaar Vice-
voorzitter 

Voorzitter van het Landelijk Platform 
Professionele Masters HAN 

 Voorzitter kunst & cultuurplatform Horst aan 
de Maas 

01-01-2011 01-01-2019 
Niet herbenoembaar 

54 jaar Lid Ondernemer in de 
Vruchtboomkwekerij 

 Schade taxateur in land- en 
tuinbouwgewassen 

 Hoofdbestuurslid  LLTB 
 Voorzitter vakgroep bomen en vaste planten 
 Vicevoorzitter LTO vakgroep Bomen en vaste 

planten 
 Bestuurslid NBVB (Nederlandse Bond van 

Boomkwekers) 
 Bestuur SPB (Stichting Project Bureau) 

12-04-2012 01-01-2020 
Niet herbenoembaar 

48 jaar Lid Melkveehouder  Lid LLTB 
 Hoofdbestuurslid CRV ua 
 Lid RvC CRV BV 
 Lid Auditcommissie CRV BV 
 Lid RvC AB Werkt Zuid Nederland 

01-01-2013 01-01-2021 
Niet herbenoembaar 

46 jaar Lid Directeur & Uitgever KAS 
TuinbouwCommunicatie  
Directeur Flint Creative 
communicatie 

 Voorzitter CV de Poerker 21-04-2010 01-01-2018 
Aftredend 

43 jaar Lid Zelfstandig partner bij Claassen, 
Moolenbeek & Partners als 
Bedrijfskundig & Bancair adviseur 

 (Vice)voorzitter VV de Piëlhaas 01-01-2014 01-01-2022 
Niet herbenoembaar 

* Voor alle leden geldt dat zij voldoen aan de wet (boek 2 van het Burgerlijk Wetboek), waarin onder meer een beperking is opgenomen voor het aantal bestuurstaken en commissariaten dat een 
persoon tegelijkertijd mag vervullen bij grote rechtspersonen. 



  



 



 



Doel:  VMBO: Het doorontwikkelen van de onderwijsstructuur naar 
aanleiding van het vernieuwde examenprogramma Groen en de 
visie op het VMBO ‘Ondernemend leren in het Groen’. 

MBO: Implementatie, doorontwikkeling én evaluatie van het 
Herontwerp MBO. 

Resultaat: VMBO: Keuzevakken voor leerjaar 4 zijn ontwikkeld en evaluatie 
heeft plaatsgevonden. Locatie Roermond heeft geëvalueerd op 
Dienstverlening en producten en locatie Nederweert is in 
voorbereiding op het uitvoeren van het nieuwe vak Design en 
Innovation. Daarnaast is verdere invulling gegeven aan het 
concept ‘Ondernemend leren in het Groen’. 

 
MBO: Het eerste leerjaar is geëvalueerd en het curriculum voor 
leerjaar 2 en 3 is verder ontwikkeld. 

 
Doorkijk:  VMBO: Evalueren lesmateriaal leerjaar 3 en leerjaar 4, verder 

doorontwikkelen van het lesmateriaal, verder lading geven aan 
het begrip ‘Ondernemend leren in het Groen’ voor leerling én 
docent. 

MBO: 2018 biedt voor de implementatie Herontwerp MBO een 
nieuwe uitdaging: dan stopt de projectstatus, en wordt het 
uitvoeren van het nieuwe onderwijs binnen de HKS ‘business as 
usual’. Deze overgang werd in 2017 grondig voorbereid door het 
maken van een mijlpalenplanning. 

 
 
 
 

Vernieuwing examenprogramma VMBO Groen Bovenbouw 

Start en pilotfase schooljaar 2016-2017 v.w.b. het lesmateriaal voor de 
keuzevakken en de methodes van het Ontwikkelcentrum voor de 
profielmodules. In 2017-2018 is ook gestart met de keuzevakken voor leerjaar 4.  
 
Dienstverlening en producten (D&P) 

Locatie Roermond is vanaf schooljaar 2016-2017 gestart met dit nieuwe 
profiel. Na het eerste jaar pilotjaar hebben wij de erkenning gekregen om D&P 
te mogen aanbieden. Locatie Nederweert is hier met ingang van schooljaar 
2017-2018 mee gestart. Om het groene karakter van de school te behouden, 
worden de profielmodules van D&P aangeboden vanuit een Groene context. 

Veranderingen op de locatie bij het aanbieden van het nieuwe profiel en de 
implementatie van ‘Ondernemend leren in het Groen: 

• nadruk op het proces in plaats van resultaat; 
• LOB loopt als rode draad door het programma; 
• leerling moet veranderen: van recept volgen naar zelf recept samenstellen 

en samenwerken; 
• opleiden voor werknemer van de toekomst; 
• leerling leert zelfstandiger werken, waardoor de docent meer tijd heeft om 

individueel of in groepen te begeleiden; 
• de leerling wordt meer eigenaar van zijn onderwijsproces door zelf keuzes 

te maken. Dit werkt voor de leerlingen (en docenten) motiverend en zorgt 
voor goede resultaten. 
 

Design en Innovation 

Met ingang van 1 augustus 2016 bestaat de mogelijkheid om een nieuw vak 
aan te bieden, genaamd Informatietechnologie Theoretische Leerweg (ITTL). 
Dit is een officieel keuzevak in het vrije deel van het examen voor de 
gemengde en theoretische leerweg. Nederweert biedt dit keuzevak aan vanaf 
schooljaar 2017-2018. Leerlingen maken bij dit vak kennis met een breed 
scala aan onderwerpen, zoals digitale media (fotografie, film, muziek), 
technisch programmeren (bv lego mindstorm), grafisch vormgeven en 
websites programmeren. Het is dus niet alleen een technisch vak, maar ook 
een creatief vak. 



De locatie heeft voor dit vak een lokaal ingericht (Design en Innovation) met 
extra snelle computers, nieuwe meubels en een groene wand voor het maken 
van video’s en films. Zowel leerlingen als docenten zijn tevreden over het vak, 
het aanbieden hiervan wordt als een succes ervaren.

 

Visie: Ondernemend leren in het Groene VMBO 

Gezien de veranderende samenleving, nieuwe wet- en regelgeving omtrent het 
examenprogramma en toekomstige samenwerkingen, is het goed om stil te 
staan bij wat we willen uitdragen met ons Groene VMBO. Waar staan we op dit 
moment? Waar willen we naar toe? Welke stappen zijn al ondernomen?  

Vanuit het Programmateam VMBO zijn in 2017 drie belangrijke thema’s voor 
dit veranderproces geformuleerd: 

 activerende didactiek: 
- VLVD (Veranderende Leerling, Veranderende Docent); 
- klassenmanagement; 
- docent 21. 

 docent: 
- professionalisering; 
- intervisie. 

 LOB: 
- coaching; 
- trainingen; 
- reflectiegesprekken. 

 
Door middel van inspiratiesessies en ontwikkeldagen voor docenten, wordt 
CITAVERDE breed samengewerkt en worden de thema’s verder uitgewerkt. 
In mei heeft een inspiratiedag plaatsgevonden voor alle VMBO-docenten van 
CITAVERDE College. Tijdens deze dag zijn uitgangspunten besproken en is 
het concept ‘Ondernemend leren in het Groene VMBO´ doorontwikkeld, zowel 
voor de leerling als voor de docent. Schooljaar 2017-2018 staat in het teken 
van de verdere uitwerking van ‘Ondernemend leren in het Groene VMBO’.  

 



Het project Herontwerp MBO gaat in schooljaar 2017-2018 het 3e projectjaar 
in. Schooljaar 2016-2017 was een jaar met veel druk op de gebieden 
ontwikkelen, implementeren, uitvoeren, evalueren en bijstellen tegelijk. De 
structuur staat, de ontwikkeling loopt.  
 
In 2017 maakten we onderscheid in 2 lijnen: 

 ontwerpfase onderwijsontwikkeling; 
 implementatie en uitvoering. 

 
Beide lijnen zijn aan elkaar verbonden, met daarbij het uitgangspunt dat de 
ontwikkeling 1 jaar voor loopt op de uitvoering, met speciale aandacht voor 
blended learning, de integrale opdrachten, keuzedelen en de examinering 
daarvan.  

In de tweede helft van 2017 zijn de keuzearrangementen die aangeboden 
worden binnen de HKS geactualiseerd.  

Evaluatie eerste leerjaar HKS 

De evaluatie heeft geleid tot:  
 kleine aanpassingen en verbeteringen in de onderwijsprogrammering; 
 aanpassingen in het keuzedelen-aanbod; 
 verbeteringen in procedures van cijferregistratie en keuzedelen-registratie;  
 waarderende beoordelingsformulieren voor BPV; 
 een versteviging van de rol van de integrale opdrachten. 

 
De CITAVERDE brede samenwerking is positief. Er wordt breed onderwijs 
ontwikkeld en uitgevoerd vanuit een gezamenlijk concept met eenduidige 
BPV-formulieren en een uniforme cijferregistratie. Op ieder gewenst moment 
en locatie kunnen de cijfers ingezien worden en zien wij in één oogopslag hoe 
we er voor staan. Een aandachtspunt blijft blended learning. Er is mee 
geëxperimenteerd, maar zeker het plaats en tijd onafhankelijk leren moet meer 
aandacht krijgen. Dit is een doel voor 2018.  
 
Doorontwikkeling curriculum 

Het curriculum van leerjaar twee en drie is verder ontwikkeld. In de 
ontwikkeling van de keuzedelen 2018-2019 blijkt dat landelijk het materiaal niet 
genoeg aansluit bij wat CITAVERDE zoekt, namelijk de mogelijkheid om het 
materiaal om te buigen voor maatwerk voor de regionale arbeidsmarkt. 

Diverse werkveldteams hebben veel werk verzet om tot inhoudelijk goede 
programma’s en een uitvoerbare examinering van de keuzedelen te komen. 
CITAVERDE biedt geen keuzedelen aan die betrekking hebben op 
persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming in de zin van het 
amendement Rog. 

En de student? 

De locaties houden ieder op hun eigen manier de lijn met de deelnemer kort: 
de mening van de student over het nieuwe onderwijs wordt meegenomen bij 
de evaluaties van elke onderwijsperiode. Daarnaast worden de 
onderwijsontwikkelingen in het onderwijs besproken in de centrale 
deelnemerraad.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Doel: VMBO en MBO: Verdere verhoging kwaliteit examinering, met 
betrekking tot slagingscijfers, kwaliteit van toetsen en examens.  

Resultaat: VMBO: De locaties scoren voldoende met betrekking tot de vier 
indicatoren van de Inspectie van het Onderwijs. Per locatie en 
leerweg zijn er wel verschillen of zij wel of niet onder het landelijk 
gemiddelde scoren voor de indicatoren. 
MBO: Inzet van het Versterking centrale en uniforme toetsing, de 
inzet van TOA voor toetsing van de instellingsexamens en het 
aanscherpen van de taken van de examencommissie heeft 
gezorgd voor een kwaliteitsslag.   
 

Doorkijk:  VMBO en MBO: Doorzetten van de ingezette lijn om zowel voor 
VMBO als MBO bovengemiddeld te scoren (hoger dan de 
landelijke gemiddelden).Vanaf 2018 zullen de MBO Proeves van 
niveau 2,3 en 4 in de HKS met de examen-producten van de 
Groene Norm worden afgenomen via de GreenTool. 

In onderstaande tabel wordt het aantal geslaagde leerlingen van de afgelopen 
jaren weergegeven, waardoor een vergelijking kan worden gemaakt met 2017.  
 

 
Het totale slagingspercentage was in 2017 94,8% (landelijk 95,6%) ten 
opzichte van 96,3% in 2016. Het lagere slagingspercentage wordt veroorzaakt 
door een laag slagingscijfer van de locatie Nederweert (85,9%).  

In onderstaande tabellen worden per leerweg de examenresultaten van de 
locaties vergeleken met de landelijke resultaten.  

Rood:  als een cijfer onder het landelijke gemiddelde scoort; 
Groen: zodra een cijfer boven het landelijke gemiddelde scoort.  
 

98,1% 96,2% 98,0% 100% 
6,8 6,84 6,93 6,76 
6,5 6,19 6,31 6,28 

-0,4 -0,50 - 0,4 -0,35 
 

96,0% 95,6% 100% 95,3% 
6,3 6,15 6,78 6,4 

6,23 6,07 6,16 6,15 

0,1 0,16 -0,23 -0,08 
 

92,8% 97,3% 96,2% 86,5% 85,9% 
6,4 6,4 6,65 5,96 6,41 
6,19 6,06 6,16 6,12 6,18 

0,1 0,17 -0,07 0,33 0,24 
Bron: Managementrapportage Vensters voor Verantwoording   

Ten aanzien van de locatie Nederweert is onderzocht wat de oorzaak van het 
lage slagingspercentage is. Het blijkt dat met name persoonlijke 
omstandigheden (zoals zwangerschap van een leerling, overlijden ouder) van 
invloed waren op het niet slagen. Op klein aantal examenkandidaten heeft dit 
al snel effect op het niet behalen van de percentuele norm. 
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Centrale examens MBO 

Met het project ‘Versterken centrale en uniforme toetsing MBO’ wordt een 
uniforme en centrale toetsing op maat gerealiseerd. In 2017 hebben meer 
afnamemomenten gedurende het jaar plaatsgevonden en is examinering op 
een hoger niveau voor de student gemakkelijk aan te vragen. Het CITAVERDE 
College daagt excellente studenten daarmee uit het beste uit zichzelf te halen. 

Met betrekking tot het verbeteren van de kwaliteit van examens is 
CITAVERDE breed gekozen voor TOA als examenleverancier voor de 
instellingsexamens. Hiermee is de hele examinering van Nederlands, Rekenen 
en Moderne Vreemde Talen uniform vormgegeven.  

Proeve van Bekwaamheid (PvB) en examenproducten 

CITAVERDE College koopt haar examens in bij gecertificeerde leveranciers. 
Daarnaast worden aanvullende opdrachten geconstrueerd. 

De Green Tool is nu beschikbaar voor de nieuwe HKS-examenproducten. De 
eerste werkprocesexamens en de Proeven van Entree-opleidingen hebben in 
2017 al plaatsgevonden en ook is gestart met het examineren van de eerste 
keuzedelen. Hiervoor zijn waar mogelijk examens ingekocht en anders zelf 
ontwikkeld en vastgesteld. CITAVERDE College is betrokken bij het 
ontwikkelen van vakgerichte keuzedelen examens middels deelname aan 
landelijke startbijeenkomsten van de Groene Norm. 

Overgangsjaar aanscherpen eisen en taken examencommissie 

Per 1 augustus 2017 zijn de eisen en taken van de examencommissie 
aangescherpt. Het CITAVERDE College is hier in 2016 reeds mee begonnen. 
Over het schooljaar 2017-2018 wordt voor het eerst een eigenstandig verslag 
examinering opgesteld.  

Resultaat 

Het diploma- en jaarresultaat van het MBO is te vinden in bijlage 3.2. 
Studiesucces MBO op pagina 135.  
 
 
 

Doel: VMBO: Meer uniformiteit in zowel methoden, content, formats en 
deze ontsluiten via de Elektronische Leeromgeving Fronter en 
scholing voor docenten. 

MBO: Implementeren van onderwijsprogrammering volgens de 
herziene kwalificatiestructuur, AVO organiseren in dagdelen met 
instructie- en verwerkingslessen, waardoor flexibiliteit ontstaat in 
programmering en studenten op maat bediend kunnen worden.  

Resultaat: VMBO en MBO: De doelen zijn bereikt, voor verdere uitwerking 
zie hieronder. 

Doorkijk: VMBO: Er wordt in het kader van ‘Ondernemend leren in het 
Groen’ op de locaties bekeken welke mogelijkheden er zijn voor 
integrale verwerking van de leerstof met andere vakken, zoals 
Engels en Duits. 

MBO: Rekenen blijft voorlopig geprogrammeerd zoals voorgaand 
schooljaar en is in afwachting van de nieuwe richtlijnen van de 
MBO Raad met betrekking tot ‘Beroepsgericht rekenen’. 

Taal 

In 2017 zijn binnen het vakgebied Taal de uniforme formats voor leerlingen en 
docenten t.a.v. werkstukken, boekverslagen en filmverslagen via Fronter 
toegankelijk gemaakt. 

Het digitaal materiaal van VO Content wordt ingezet bij individuele begeleiding, 
met name bij maatwerklessen en/of extra ondersteuning. 

 

 



Rekenen  

In 2017 is binnen het vakgebied Rekenen gestuurd op het afronden van de 
scholing voor docenten, het verbeteren van de afstemming tussen de 
docenten van het vakgebied over de werkwijze en het blijvend motiveren van 
leerlingen voor het vak Rekenen.   

Taal en Rekenen 

Aan de hand van de uitkomsten van de diagnostische toets Taal en de 
diagnostische toets Rekenen wordt de leerroute van de student bepaald. Er 
zijn vervolgens niveaugroepen gevormd in AVO-blokken. Op deze manier is 
maatwerk organisatorisch uitvoerbaar. Studenten doen examen aan het einde 
van leerjaar 2 als zij daar klaar voor zijn. Zijn ze dat niet, dan hebben ze de 
mogelijkheid om ook in leerjaar 3 nog verder te werken aan Taal en Rekenen 
en dus later te examineren. Andersom is het ook mogelijk voor studenten om 
op een hoger niveau dan voorgeschreven examen te doen. In schooljaar 2016-
2017 heeft 20% van de studenten daar gebruik van gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel: LOB als rode draad opnemen in het lesprogramma naar 
aanleiding van het vernieuwde examenprogramma. 

Resultaat: CITAVERDE College biedt door middel van de profielmodules en 
de bijbehorende keuzevakken een inspirerend en leerzaam 
loopbaanprogramma aan. CITAVERDE College biedt het profiel 
Groen en Dienstverlening en Producten aan, met daarbij 
keuzevakken vanuit het Groene profiel maar ook vanuit andere 
profielen. Daarnaast vindt begeleiding plaats door middel van 
LOB-gesprekken en/of lessen om zo inzichtelijk te krijgen welke 
interesses en kwaliteiten de leerling heeft en welke opleidingen 
en beroepen hierbij passen. 

Doorkijk: Portfolio verder inrichten en uitbouwen, borging van LOB beleid 
voor alle leerjaren. 

Uitgebreide informatie over hoe CITAVERDE College omgaat met Passend 
Onderwijs is te vinden in de continuïteitsparagraaf op pagina 87. 
 

Doel: VMBO en MBO: Voldoen aan alle normen met betrekking tot het 
verminderen van het aantal VSV-ers. Een VSV’er is een ex-
student, jonger dan 23 jaar, zonder startkwalificatie. Studenten 
met een Entree-diploma die minder dan 12 uur werk hebben, 
worden ook als VSV’er aangemerkt.  

Resultaat: VMBO en MBO: Alle normen zijn behaald, zie de tabel hiernaast.  

Doorkijk: VMBO en MBO: Continuering van de ingezette koers met 
betrekking tot het verminderen van het aantal VSV’ers door het 
uitvoeren van activiteiten op de locaties en het (centrale) 
administratieve proces.  



VMBO en MBO 

In onderstaande tabel worden de voorlopige cijfers van schooljaar 2016-2017 
weergegeven. Deze cijfers worden definitief vastgesteld in oktober 2018. 

Alle presetatienormen zijn behaald. Ter vergelijking met het landelijk 
gemiddelde zijn de percentages van CITAVERDE hieronder met een kleur 
weergegeven.  

Rood:  als een cijfer onder het landelijke gemiddelde scoort; 
Groen: zodra een cijfer boven het landelijke gemiddelde scoort. 

 
De koers die de afgelopen jaren CITAVERDE breed is uitgezet op het 
verbeteren van het administratieve proces én de activiteiten en inzet van onder 
andere VSV-makelaars zorgen ervoor dat het aantal VSV’ers de afgelopen 
jaren steeds lager wordt. 

 

Doel: VMBO en MBO: Verhoging tevredenheid deelnemers en overige 
stakeholders. 

Resultaat:  VMBO en MBO: Er heeft geen landelijke JOB of LAKS monitor 
plaatsgevonden. Goede beoordeling op vragenlijst Sociale 
veiligheid VMBO en Alumni onderzoek MBO. 

Doorkijk: VMBO en MBO: Daar waar nodig verbeteracties doorvoeren om 
te kunnen voldoen aan de targets. Uitzetten JOB- en LAKS-
enquêtes voor MBO-studenten en MBO-leerlingen en 
tevredenheidsonderzoek onder ouders/verzorgers VMBO en MBO 
<18 jaar (AOC Spiegel) in de periode december 2017-april 2018. 

2017 is een tussenjaar wat betreft de landelijke tevredenheidsonderzoeken 
JOB (MBO) en LAKS (VMBO). In 2018 vinden de onderzoeken weer plaats. 

In 2017 is op basis van de geformuleerde targets in onze kwaliteitslijsten een 
vragenlijst sociale veiligheid uitgezet onder VMBO-leerlingen. De vragen  
(5-puntsschaal) waren verdeeld over drie rubrieken:  

 ervaren pestgedrag (4 vragen, totaalscore 4.8); 
 leefbaarheid en sfeer (6 vragen, totaalscore 3.7);  
 organisatie op school (4 vragen, totaalscore 3.5). 

 
Slechts op één vraag: “Hoe tevreden ben je over het op tijd doorgeven van 
roosterwijzigingen?” scoorden alle locaties gemiddeld < 3.0.  

Dit is meteen omgezet in een speerpunt voor het schooljaar 2017-2018. 

Alumni onderzoek MBO 

In januari 2017 hebben alle MBO-gediplomeerden van examenjaar 2016 een 
vragenlijst ontvangen via DUO Onderwijsonderzoek. Dit onderzoek wordt 
jaarlijks uitgevoerd een half jaar na afstuderen. Met de rapportage krijgen wij 
meer inzicht in de vervolgkeuzes van onze studenten. 

 

0,75% 0,23% 0,24% 

3,0% 1,63% 1,06% 

27,5% 16,67% 26,51% 
9,5% 8,2 % 8,82% 
3,6% 2,36 % 

 
 

3,4% 
2,75% 1,75% 2,91% 



In onderstaande tabel wordt de bestemming van de gediplomeerden van 2016 
weergegeven na het behalen van het diploma bij CITAVERDE College. 

 

In onderstaande tabel wordt voor de studenten die zijn gaan werken na het 
behalen van hun MBO-diploma weergegeven wat de aansluiting is tussen de 
gevolgde opleiding bij CITAVERDE College en het beroep waarin ze 
werkzaam zijn.  

 

In de eerste tabel werd duidelijk dat minder afgestudeerde studenten werkloos 
zijn. Dat kan verband houden met bovenstaande tabel, dat meer 
afgestudeerden werk vinden in de eigen beroepsgroep en als dat niet het 
geval is, ze uitwijken naar een andere sector om toch aan het werk te kunnen. 
Hier speelt de aantrekkende arbeidsmarkt een rol. 

Bedrijfsopleidingen publiek  

In 2017 is het opleidingsmodel van de BBL-opleidingen aangepast aan de 
HKS. Tevens voert CITAVERDE Bedrijfsopleidingen vanaf 1-8-2017 het gros 
van onze BBL-trajecten uit (Groen, Veehouderij, Teelt, Voeding, Entree). 
Daarnaast is er in september een Bedrijfsgericht BBL-traject voor Voeding en 
Technologie opgestart. Dit heeft geleid tot een lichte stijging van het aantal 
BBL’ers. 
 
Helaas hebben we echter ook te maken met een stijgend aantal voortijdige 
uitstromers. Dit betreft met name werkzoekenden binnen de niveau 1 
opleidingen, die werk vinden binnen een andere sector. Voor de deelnemers 
en voor de uitkeringsinstanties heeft het vinden van betaald werk prioriteit 
boven het volgen van een opleiding.   
 
In 2017 zijn een paar grote projecten ontwikkeld, opgestart en uitgevoerd. 
Diverse innovatieve projecten onder de vlag van het landelijk Kenniscentrum 
Natuur en Leefomgeving kwamen tot uitvoering. Tevens werd het Euregionale 
project Regional Skills Labs in juni van 2017 goedgekeurd. Samen met vier 
andere Skills Labs in Nederland en Duitsland ontwikkelen we activiteiten voor 
de Euregionale arbeidsmarkt binnen de Agro&Food sector.  
 
De projecten Greenbrains (kennisvouchers voor ondernemers) zijn succesvol 
afgrond. Bijna 100 bedrijven hebben hier de afgelopen jaren gebruikt van 
gemaakt. Greenbrains werd uitgevoerd samen met de HAS Hogeschool, 
Fontys en WUR.  
 
Het project AgroLeeft is momenteel halverwege zijn looptijd, het project richt 
zich op kwaliteitsverbetering en het vergroten van de instroom binnen de Agro-
opleidingen (BOL en BBL). In 2017 zijn een tiental nieuwe bedrijven 
aangesloten bij dit samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven en 
CITAVERDE College. Diverse activiteiten zijn ontwikkeld en uitgevoerd zoals 
masterclasses, gastlessen, docentstages en actuele praktijkopdrachten. De 
resultaten en voortgang zijn in december 2017 weergegeven in een prachtig 
magazine dat naar alle stakeholders is verstuurd. 
 
Bedrijfsopleidingen privaat 

De cursus- en trainingsmarkt heeft zich redelijk hersteld t.o.v. 2016. Dit komt 
voornamelijk door de aantrekkende economie en een geactualiseerd aanbod. 
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Er is een stijgende vraag naar goed gekwalificeerd personeel en dat heeft 
natuurlijk effect op het aantal inschrijvingen. Rond de 4500 cursisten hebben 
een training bij ons gevolgd. 
 
CITAVERDE Bedrijfsopleidingen heeft concrete stappen gezet op gebied van 
blended learning en online leren in samenspraak met het bedrijfsleven. Zo is 
bijvoorbeeld de online cursus plantfysiologie op vraag van bedrijven ontwikkeld 
en in de markt gezet. 

 
Tevens is actief ingezet op trainingen voor internationale groepen studenten, 
werknemers en ondernemers (Duitsland, Polen, Korea, Vietnam, Indonesië). 
De regio Greenport Venlo is voor buitenlandse groepen erg interessant door 
zijn diversiteit, innovatiekracht en kennisinfrastructuur.   
 

Doel: VMBO en MBO: Verhoging van het aantal studenten dat kiest 
voor internationale BPV en verhoogde deelname aan 
internationaliseringsactiviteiten voor leerlingen, studenten en 
medewerkers, op basis van gestelde doelen in het Kwaliteitsplan 
met onder andere het Excellentieplan en BPV-verbeterplan. 

Resultaat:  VMBO en MBO: Het bewustzijn omtrent Internationalisering is 
vergroot bij leerlingen en studenten door het uitvoeren van 
verschillende internationaliseringsactiviteiten, reizen of stages. 

Doorkijk:  VMBO en MBO: Internationalisering blijft hoog op de agenda 
staan, om zowel leerlingen, studenten als medewerkers in 
aanraking te laten komen met internationale aspecten. Niet 
alleen voor de persoonlijke ontwikkeling maar ook voor de 
vergroting van kansen op de arbeidsmarkt 

 

Binnen de verschillende vestigingen zijn de volgende internationale aspecten 
aan bod gekomen: 

 begeleide reizen naar buitenlandse steden, bedrijven en evenementen; 
 partnerschappen en bezoeken in de Euregio; 
 specifieke bezoeken, gekoppeld aan taalopdrachten, in de buurlanden. 
 
Op de (inter)nationale arbeidsmarkt is het van groot belang dat mensen 
competent zijn. Daarom is er een sector overstijgend keuzedeel 'Internationaal 
werken op de Nederlandse en Europese arbeidsmarkt’ ontwikkeld. Door onze 
geografische ligging ligt onze focus binnen internationalisering ook op de 
Euregio, waar wij een aantal projecten uitvoeren zoals Experience en IMBSE, 
in samenwerking met regio Rijn-Waal.  

Mobiliteiten 

In 2017 zijn MBO-studenten, docenten en relaties uit het bedrijfsleven de 
grenzen over getrokken naar hoofdzakelijk Spanje, IJsland, UK, Frankrijk, 
Griekenland en Zweden: 

 er zijn 12 docenten van CITAVERDE College en mensen uit het 
bedrijfsleven via Erasmus+ naar het buitenland geweest voor het opzetten 
van internationale netwerken binnen educatie en bedrijfsleven; 

 ook onder de vlag van Erasmus+ zijn er 26 student-mobiliteiten geweest; 
 tenslotte zijn er ongeveer 15 zogenoemde ‘Free movers’ naar het 

buitenland gegaan (hiervan enkelen buiten de EU). Deze vallen buiten de 
subsidie van Erasmus+.  

 
 



 

Doel:  VMBO: Basisarrangement voor alle VMBO-locaties van 
CITAVERDE College als gevolg van Inspectie onderzoeken en 
het uitvoeren van interne audits om de kwaliteit te verbeteren en 
te borgen. 
MBO: Alle opleidingen voldoende beoordeeld door de Inspectie 
en uitvoeren van interne audits om de kwaliteit te verbeteren en 
te borgen. 

Resultaat:  VMBO en MBO: Er hebben in 2017 geen inspectie onderzoeken 
plaatsgevonden. Het kwaliteitshandboek VMBO is naar 
aanleiding van het nieuwe Toezichtkader aangepast. In het MBO 
hebben verschillende audits plaatsgevonden. 

Doorkijk: VMBO en MBO: CITAVERDE College streeft naar het behalen 
van de hierboven gestelde doelstelling en voert daartoe gerichte 
acties uit. Deze zijn vervat in de locatie- en teamplannen en 
rechtstreeks afgeleid van de targets zoals benoemd in de 
kwaliteitslijst 2018. 

In de eerste helft van 2017 hebben diverse audits plaatsgevonden m.b.t. de 
kwaliteit van de examinering (op uitvoering en documenten). 

 In afnameperiode januari tot en met maart heeft een audit plaats-
gevonden naar de uitvoering van de centrale examens. De conclusie was 
positief, de afnames verliepen rustig en vrijwel probleemloos. 

 In februari en maart is door de afdeling FZ en Onderwijs een audit 
uitgevoerd naar de diploma’s en aanhangsels van examenjaar 2016. De 
belangrijkste bevinding is dat er geen grote onoverkomelijkheden 
geconstateerd zijn in de wet- en regelgeving en de interne afspraken. Een 
punt van aandacht was dat voor de verschillende niveaus niet de juiste 
resultatenlijst werd gebruikt. Dit is voor het examenjaar 2017 opgelost.  

 In het voorjaar van 2017 heeft een audit plaatsgevonden naar de 
uitvoering van de PvB’s. Het blijkt dat zowel de assessoren, de studenten 
als de bedrijven aangaven tevreden te zijn over de (tijdige) 
informatievoorziening met betrekking tot de formulieren van de PvB’s. In 
juli 2017 zijn voorafgaand aan het uitdraaien en uitreiken van de 
diploma’s via de rapportagetool DPO, de diploma’s en aanhangsels voor 
2017 gecheckt door de afdeling Onderwijs, waardoor met zekerheid de 
diploma’s en aanhangsels juist waren.  

Doel:  De kwaliteitsborging is binnen CITAVERDE geborgd door middel 
van de PDCA-cyclus en leidt tot herkenbare en erkende kwaliteit 
in alle processen. CITAVERDE College behoort tot de 20% best 
scorende scholen van Nederland. 

Resultaat:  Uitwerking Kwaliteitsafspraken MBO en toetreding tot het 
kwaliteitsnetwerk MBO. 

Doorkijk:  Eindrapportage Kwaliteitsplan, Excellentieplan en BPV-plan dient 
ingediend te worden. Daarnaast zal de eerste peerreview vanuit 
het Kwaliteitsnetwerk MBO plaatsvinden. 

Kwaliteitsafspraken MBO 

In het kader van ‘toekomstbestendigheid’ zijn MBO-instellingen gevraagd extra 
kwaliteitsverhogende inspanningen te plegen. In 2015 is een integraal 
Kwaliteitsplan alsmede een Excellentieplan 2015-2018 opgesteld waarin 
doelstellingen en ambities zijn omschreven en hoe kennisuitwisseling en 
samenwerking binnen de organisatie zullen worden vormgegeven. In 2016 is 
tevens een Verbeterplan BPV opgesteld waarin beschreven is hoe 
CITAVERDE College de kwaliteit van de BPV naar een nog hoger peil brengt 
en in 2017 is de voortgangsrapportage BPV- Verbeterplan goedgekeurd. 

Toetreding Kwaliteitsnetwerk MBO  

CITAVERDE College is in 2017 lid geworden van Stichting Kwaliteitsnetwerk 
MBO. De Stichting Kwaliteitsnetwerk MBO is opgericht door en ten behoeve 
van de instellingen in de MBO-sector en heeft tot doel kwaliteitsbewustheid en 
het kwaliteitshandelen van de aangesloten instellingen te bevorderen.  

Keuzegids MBO 

In de keuzegids MBO worden alle MBO-instellingen van Nederland 
beoordeeld. Vorig jaar scoorde CITAVERDE College nog een 3de plaats van 
de AOC’s, dit jaar zijn we gestegen naar een 2de plaats. Dit sluit aan bij onze 
ambitie om bij de beste onderwijsinstellingen van ons land te behoren. Op 
basis van verschillende bronnen, zoals studententevredenheid, resultaten van 
studenten en de Inspectie wordt het oordeel samengesteld. CITAVERDE viel 
voornamelijk op door het oordeel van de Inspectie. Deze score van 84 punten 
was, samen met nog 2 scholen, de hoogste score van alle MBO-instellingen in 
Nederland.



 

 

 



 



Doel: Kwaliteit en kwantiteit in balans.  
 
Resultaat: Scholingsbudget 100% uitgeput, 2 locaties lichte 

overschrijding uitputting personele formatie,  
flexibele schil 19,6 %, schooloverstijgende samenwerking, 
succesvolle 6e vertrekregeling. 

 
Doorkijk: Duurzame, flexibele inzet en multi-inzetbaarheid van 

medewerkers, verhouding vast-tijdelijk in balans. 
 
Meerjaren personeelsplanning en beleid 

Professionalisering, flexibilisering en samenwerking in de regio leveren een 
bijdrage aan de meerjaren personeelsplanning van CITAVERDE College. In dit 
kader zijn een aantal in het oog springende zaken van belang te melden. 
 
 Benutting van de mogelijkheden van arbeidstijdvermindering door 

keuzepensioen en/of gebruikmaking van seniorenregelingen. In totaal 
namen 43 medewerkers deel aan seniorenregelingen voor in totaal 5,1 fte 
(stand van zaken 31-12-2017). Dit aantal fte is de afgelopen jaren gedaald 
als gevolg van de opvolgende vertrekregelingen en het feit dat in de cao 
gebruikmaking van de seniorenregelingen met 2 jaar werd opgeschoven.  
 
Daarnaast werd de deelname aan de 6e en laatste vertrekregeling 
gestimuleerd. Dit is noodzakelijk zowel vanuit een financieel oogpunt als 
gevolg van dalende leerlingenaantallen, maar ook om een bijdrage te 
leveren aan een meer evenwichtige leeftijdsopbouw van ons 
personeelsbestand. Zonder deze interventies zou het natuurlijk verloop 
door verhoging van de AOW gerechtigde leeftijd ernstig stagneren met als 
gevolg een verder uit balans raken van een evenwichtige 
leeftijdsopbouwen geringere omvang van de flexibele schil.  
 
Per 1 augustus 2017 verlieten 20 medewerkers onze organisatie door 
deelname aan de vertrekregeling.Als gevolg van deze regeling zal de 
uitstroom van pensioengerechtigde medewerkers pas weer na 2022 
substantieel zijn. In de komende jaren zal het aantal medewerkers in de 

leeftijdscategorie 50 jaar en ouder toenemen en binnen deze categorie het 
aantal van 60 jaar en ouder. De inzet van instrumenten om onze 
medewerkers duurzaam inzetbaar te houden zal daarom meer aandacht 
gaan vragen. Acties op het gebied van ARBO, ziekteverzuimbegeleiding, 
coaching en naar aanleiding van de uitkomsten van de 
Werkvermogensmonitor komen elders in dit verslag aan de orde. 
 
Seniorenregeling in 2015-2017 in fte 

 
 2015 2016 2017 
Roermond 4,63 3,93 1,52 
Horst 1,91 1,06 1,17 
Zuid 1,93 1,41 1,12 
Nederweert 0,72 0,43 0,27 
Bedrijfsopleidingen 0,95 0,71 0,57 
Bestuursbureau 0,43 0,26 0,41 
Totaal 10,57 7,80 5,06 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Voor het managen van de flexibele schil (medewerkers met een 
dienstverband voor bepaalde tijd) heeft CITAVERDE College in 2010 de 
Stichting Werkgelegenheid Groen Onderwijs (SWGO) opgericht. Binnen 
SWGO waren op 31 december 2017 55,68 fte werkzaam met een tijdelijk 
dienstverband. De flexibele schil was hiermee 17,9% van het totaal 
binnen CITAVERDE College. De toename in de afgelopen jaren is met 
name te verklaren door vervangingen als gevolg van de 
vertrekregelingen. Prognoses geven aan dat de flexibele schil ruim 

Leeftijdsopbouw personeel CITAVERDE College:  
 
    jonger dan 35 jaar                     35 tot 54 jaar                      ouder dan 55 jaar 

                             
          22,4%             48,8%             28,6%  
      90 personen        196 personen                       115 personen 
 

 



voldoende is om de toekomstige daling van leerlingenaantallen op te 
vangen.  
 
De omvang van het totale personeelsbestand binnen SWGO is de laatste 
jaren gegroeid en correspondeert niet meer met de uitgangspunten. Het 
CvB heeft dan ook het voornemen uitgesproken om medewerkers met 
een vast dienstverband binnen SWGO gefaseerd te laten instromen in 
een dienstverband met CITAVERDE College. In 2018 zal hiermee een 
start worden gemaakt. 

 

 
 Aan de kwalitatieve impuls van professionalisering als onderdeel van de 

meerjaren personeelsplanning wordt verderop in de tekst uitgebreid 
aandacht besteed. 

 
 

 De schooloverstijgende samenwerking tussen CITAVERDE College, 
Gilde Opleidingen, Arcus College, Leeuwenborgh en Fontys Hogeschool 
heeft in 2017 concreet vorm gekregen in een gezamenlijk project: 
opleiden in de school onder de naam SOBOL (Samen Opleiden 

Beroepsonderwijs Limburg). Doel is om gezamenlijk een curriculum te 
ontwikkelen dat beter aansluit bij de vraag uit het werkveld. Tevens willen 
we door samenwerking het vak van docent meer bekend en aantrekkelijk 
maken bij de studenten van de lerarenopleidingen en potentiële zij-
instromers. Verder willen de samenwerkende partijen, door de handen in 
elkaar te slaan op het gebied van professionalisering, het zittende 
personeelsbestand toekomstfit houden. Voor het project werd met succes 
een subsidie aangevraagd bij de Provincie Limburg. 

 
Inzetbaarheid van de medewerker en werkverdeling in de teams 
Uitgangspunt in het beleid van CITAVERDE College is, dat ten aanzien van 
het vaststellen van de inzetbaarheid van de medewerker en werkverdeling 
binnen het onderwijsteam, de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de 
organisatie wordt gelegd. Dit betekent dat onderwijsteams, binnen bepaalde 
kaders, een grote mate van vrijheid hebben bij het verdelen van de taken. De 
leidinggevende heeft een faciliterende, toetsende en uiteindelijk als 
eindverantwoordelijke een besluitvormende rol in dit proces.  
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de werkverdeling goed in de 
teams tot stand is gekomen. De onderstaande tabel geeft de uitkomsten  
weer van dit proces. 
 

Opslagfactor t.b.v. voor en nazorg 

opslagfactor 1.3 1.4 1.5 

keuze door aantal teams 1 6 2 

 
 



Doel: Professionele medewerkers en teams. 
 
Resultaat: Deelname aan scholings-/trainingsprogramma’s en  

Mastertrajecten, scholingsbudget uitgeput, inschrijving   
lerarenregister, FeedMe en POP-gesprekken als onderdeel van 
geïntegreerde gesprekscyclus  
 

Doorkijk:  Input voor scholingsplannen 2018 door uitkomsten ProfScan,    
FeedMe, Werkvermogensmonitor, medewerker-   
tevredenheidsonderzoek en beoordelingsgesprekken,  
scholingsplan meer vraag gestuurd.  

 
Scholing en deskundigheidsbevordering 

Vanuit hun rol als top methodische begeleider van leerlingen / studenten en 
vanuit hun didactisch-pedagogische bekwaamheid en vakinhoudelijke 
expertise brengen docenten hun leerlingen / deelnemers tot een maximale 
talentontwikkeling en stellen hen zo in staat zich te ontwikkelen tot passievolle 
beroepsbeoefenaren.Leidinggevenden sturen op een cultuur van verbinden, 
ondernemen en vernieuwen. Hierin staan teamvorming, verantwoordelijkheid 
geven en krijgen en verantwoording afleggen over resultaten centraal. 
 
In deze context speelt scholing in de ruimste zin van het woord een belangrijke 
rol in de ontwikkeling van medewerkers en teams ten behoeve van leerlingen / 
studenten. Denk hierbij aan opleidingen, trainingen, cursussen, intervisie, 
coaching, collegiale visitaties, deelname aan kennisgroepen, lectoraten en 
docentenstages. 
 
Een breed scala van scholings- en trainingsprogramma’s zijn in het 
afgelopen verslagjaar aangeboden om aan de bovenstaande doelstellingen 
een bijdrage te leveren. In deze programma’s lag de focus op: 
 LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding); 
 klassenmanagement VLVD; 
 positieve psychologie;  
 basis ICT-vaardigheden;  
 ontwikkelingspsychologie, didactiek en pedagogiek;   
 duurzame inzetbaarheid;  
 teamontwikkeling;  
 vakgerichte opleidingen en docentenstages. 

Naast scholingsprogramma’s zijn docenten ook middels docentstages in 
bedrijven en bij andere externe organisaties in de gelegenheid gesteld hun 
kennis en ervaring in de directe beroepspraktijk te vergroten. In totaal werden 
zo 436 uur ingezet bij een grote diversiteit van bedrijven en andere 
organisaties. 
 
Buiten het vergroten van kennis en vaardigheden dragen de 
scholingsprogramma’s ook bij aan een verandering van de mindset van onze 
medewerkers die het beste samengevat kan worden met begrippen als 
aanspreekcultuur, zelfregie, in de actiestand komen en ondernemer worden 
van je eigen carrière. 
 
Het scholingsbudget was op het eind van het verslagjaar volledig uitgeput, 
hetgeen aangeeft dat het aangeboden programma goed aansloot bij de 
behoefte.  
 
Voor het komende jaar zal het collectieve scholingsprogramma nog meer 
vraaggestuurd worden via input vanuit de Profscan, uitkomsten van de 
Werkvermogensmonitor, medewerkertevredenheidsonderzoek en POP-
gesprekken. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Mastercampagne LC-docenten 

De mastercampagne bij LC-docenten in 2015 was een logische voortzetting 
van de herschikking van de LC-taken die binnen CITAVERDE College in 2014 
ter hand werd genomen. Eind 2017 waren 20 docenten werkzaam binnen de 
nieuwe LC-structuur. Voor deze docenten gold als voorwaarde dat zij hun 
masterdiploma zouden halen. 10 medewerkers hebben dit traject al afgesloten, 
6 medewerkers zijn nog studerend voor hun master, 2 medewerkers starten in 
2018 en voor de overige 2 medewerkers is het behalen van een 
masterdiploma niet van toepassing. Hiermee is de target van 60% met een 
afgeronde opleiding of studerend hiervoor ruim gehaald. 
 
Lerarenregister 

CITAVERDE College ziet het lerarenregister als een middel om onze kwaliteit 
aan te tonen. Op 31 december 2017 stonden 149 docenten (59,6%) van 
CITAVERDE College geregistreerd (en dus goedgekeurd) in het 
lerarenregister. Het oorspronkelijke doel was om al per 1 januari 2017 een 
100% score te halen. Dit is niet gelukt. Opgemerkt dient te worden dat 
inschrijving na 1 augustus 2017 niet meer mogelijk was met het oog op de 
invoering van een nieuw lerarenregister per 1 augustus 2018.  
  
Kwaliteitsplan MBO   

CITAVERDE College heeft in 2017 verder uitwerking gegeven aan het 
Kwaliteitsplan MBO. Parallel hieraan loopt de ontwikkeling van het 
docentenprofiel dat zich richt op de docent van nu en de toekomst gekoppeld 
aan de kernwaarden en kerncompetenties van CITAVERDE. In 2017 heeft een 
eerste evaluatie plaatsgevonden. Conclusie was dat focus nodig is op het 
excellentieplan en dat enige versnelling bij de uitvoering gewenst is, willen we 
de doelstellingen in 2018 gerealiseerd hebben. Reflectie en feedback zijn 
speerpunten in het excellentieplan.  
 
Gesprekscyclus 

Op verzoek van het management werd de uitvoering van de gesprekscyclus 
voor 2017 enigszins aangepast. Leidinggevenden en medewerkers werden in 
2017 verzocht zich te richten op twee van de drie aspecten van de 
gesprekscyclus: FeedMe en POP-gesprekken. De nieuwe gesprekscyclus 
herhaalt zich elke drie jaar. Het sluit nauw aan bij de visie van CITAVERDE om 
de verantwoordelijkheden lager in de lijn te leggen, de cultuur van elkaar 
aanspreken te verstevigen en de wijze waarop wij deelnemers leren feedback 
te geven en te reflecteren op zichzelf en de docenten.  

In de loop van 2017 is het aantal medewerkers dat via de FeedMe een 180, 
270 of 360 graden feedback heeft ingezet sterk toegenomen tot in totaal 70%. 
De uitkomsten van de FeedMe kunnen, als de medewerker dit wil, input zijn 
voor de POP- of beoordelingsgesprekken. 58% van onze medewerkers heeft 
in 2017 een POP-gesprek gehad. Dit was enigszins teleurstellend. In de 
trimesterrapportage wordt de deelname aan de FeedMe en de uitvoering van 
de POP-gesprekken gerapporteerd. De locatie Nederweert ging aan kop met 
een score van 85%; binnen de locatie Bedrijfsopleidingen werden in 2017 
geen POP-gesprekken gevoerd. Helaas wordt te vaak tijdgebrek als reden 
opgegeven. 
 
Conform de afspraak staan voor 2018 de beoordelingsgesprekken op de 
agenda. 
 
  



Duurzame inzetbaarheid; focus op gezondheid en welbevinden 

Doel: ‘Beter voorkomen dan genezen’ en ‘in beweging blijven’ 
Duurzame inzetbaarheid. 
 

Resultaat: Target ziekteverzuim en verzuimkosten overschreden, Arbo-
managementsysteem functioneert goed, mantelzorg vriendelijke 
werkgever.  
 

Doorkijk: Ziekteverzuim: 4,8 %, focus op lang verzuim, 
uitkomst MTO is input voor acties.  

 

  

  

 5,6%  5,3% 5,23% 

4,8%  4,8% 5,3% 
6,1%  3,9% 5,1% 
1,6% 1,4% 1,3% 
4,4% 2,5% 3,8% 
382  432 432 

 236 (62%) 316 (73%) 378 (87%) 
 146 (38%) 116 (27%)   54 (13%) 

0,95  1,02 1,26 
€ 1.799.864 €  1.196.380   € 1.476.689  
  €    28.947  €  21.630    €    24.766  

 

 

 

Het totale ziekteverzuimcijfer CITAVERDE is 
1,3% hoger uitgekomen dan de vastgestelde 
target. Alle inspanningen die we ons als 
gezonde werkgever hebben getroost, 
hebben niet geleid tot een verdere daling van 
ons verzuim. In vergelijking met 2016 steeg 
het met ruim 2%, een forse stijging dus. 

 
De reden van de stijging van ons verzuim ligt 
met name in een stijging van het langdurig 
verzuim. In 2017 was de target voor deze 
categorie op 3,5% gesteld. We zijn 
uiteindelijk uitgekomen op 4,4%. Het 
langdurig verzuim maakt ongeveer 73% van 
ons totale verzuim uit.  
 
Gezien het aantal coachingstrajecten dat op advies van de bedrijfsarts is 
ingezet en het feit dat het aantal medewerkers dat in de 
Werkvermogensmonitor (hieronder verder beschreven) hoog scoorde op de 
kans op een mogelijke toekomstige burn-out, kunnen we concluderen dat de 
oorzaak van dit langdurig verzuim met name in deze categorie moet worden 
gezocht.   
 
Zonder het kort verzuim uit het oog te verliezen zal de focus in 2018 vooral 
gericht zijn op het verlagen van het langdurig verzuim middels: 

 effectieve inzet van coaching en begeleiding, niet alleen in de curatieve, 
maar ook preventieve sfeer; 

 vergroten van de bewustwording en aanreiken van instrumenten via 
training ziekteverzuim voor leidinggevenden in 2018 gericht op het 
fenomeen langdurig verzuim; 

 inzet op fysiek en mentaal welbevinden via trainingen / workshops zoals 
bijvoorbeeld mindfullness, positieve psychologie, veerkracht, stoppen met 
roken, timemanagement, Beter in Balans en agressietrainingen voor 
onderwijzend en onderwijs begeleidend personeel; 

 aandacht voor mantelzorg in relatie tot  balans werk-privé; 
 periodiek Sociaal Medisch Overleg (SMO) en Sociaal Medisch Team 

(SMT) lokaal en CITAVERDE College breed. 
 



Met ingang van 1 juli 2017 heeft CITAVERDE College voor de begeleiding van 
medewerkers die ziek uit dienst gaan of werkeloos zijn nadat ze CITAVERDE 
College hebben verlaten, een samenwerkingsovereenkomst gesloten met 
ROBIDUS. Door deze samenwerking hopen we succesvoller te zijn in de 
begeleiding naar herstel en het vinden van werk van deze ex-medewerkers. 
 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 

In november 2017 is het tweejaarlijks MTO voor de derde keer uitgevoerd. 
Medewerkers konden tot vlak voor de kerstvakantie de vragenlijst invullen. In 
totaal hebben 250 van de 380 medewerkers gebruik gemaakt van deze 
mogelijkheid. Het deelname percentage was wel iets lager dan in 2015 en 
kwam uiteindelijk uit op 65,8%. De detailrapportage volgt begin 2018 en zal 
uitgebreid worden besproken in de verschillende overlegvormen. De 
uitkomsten worden vervolgens met de medewerkers gedeeld tijdens het 
teamoverleg. Per locatie zullen medewerkers en leiding worden uitgenodigd 
om acties te formuleren. 
 

 
 
Werkvermogensmonitor (WVM) 

In maart 2017 werden onze medewerkers voor de derde keer uitgenodigd deel 
te nemen aan de WVM. 67,3% van onze medewerkers heeft de vragenlijst 
ingevuld. 
 
De WVM geeft inzicht in de gezondheid en inzetbaarheid, in de belasting en 
belastbaarheid van alle medewerkers van CITAVERDE College en SWGO. In 
het algemeen kan gesteld worden dat we het als CITAVERDE goed doen. 
Helaas zijn er ook collega’s die stress gerelateerde klachten ervaren en 

waarbij de verhouding werk en privé niet in balans is.  
 
 

Belangrijkste uitkomsten: 

 85,8% van de deelnemers scoort een goed / uitstekend werkvermogen. 
Bij 14,2% is dit matig tot slecht. We hebben beter gescoord in vergelijking 
met 2012 en 2014 en in vergelijking met de benchmark onderwijs; 

 8,2% van de deelnemers scoort hoog op het risico voor burn-out. In 
vergelijking met de voorgaande meting in 2014 en de benchmark ligt dit 
percentage aanzienlijk hoger. 

 68,5% ervaart een goede werk-privé balans. Dit is beter dan de 
benchmark onderwijs; 

 op een schaal van 100 geven medewerkers aan dat ze 86,7% productief 
zijn. Dit is 1% lager dan de benchmark en ook iets lager dan de vorige 
meting. 

Deze uitkomsten werden per locatie in de verschillende overlegvormen 
besproken. Verbeterpunten zijn in locatieplannen opgenomen en inmiddels 
uitgevoerd of in uitvoering.  
 
Bovendien werden medewerkers met een matige of slechte score uitgenodigd 
voor een individueel gesprek met als doel oorzaken te achterhalen en 
belemmeringen weg te nemen zodat gezondheid, inzetbaarheid en 
productiviteit verbeteren. 47 medewerkers werden voor een gesprek met een 
specialist arbeid en gezondheid benaderd, 20 medewerkers hebben aan de 
oproep gehoor gegeven. Werkgerelateerde klachten, voortkomend uit een 
ervaren werkdruk, vormden de hoofdmoot van het verminderde 
werkvermogen. 
 

Social Control Cyclus 

De afdeling P&O rapporteert periodiek over de voortgang met betrekking tot de 
gestelde HR-targets. Per trimester wordt in de ‘Kwaliteitslijst’ en 
’Trimesterrapportage’ de stand van zaken met betrekking tot de afgesproken 
targets gemonitord. 



In de trimesterrapportages wordt per item een uitgebreide toelichting gegeven 
over hoe de actuele situatie zich verhoudt tot de gestelde target. In de 
kwaliteitslijst wordt de stand van zaken met behulp van kleuren gevisualiseerd: 
 
 rood: niet gerealiseerd; 
 groen: gerealiseerd; 
 geel: gedeeltelijk gerealiseerd. 
 
De onderstaande tabel geeft in een kort overzicht de stand van zaken aan op 
het eind van 2017. 

 

Relevante wet-/cao-wijzigingen 2017 

In vergelijking met 2016 was 2017 op het gebied van wetswijzigingen een 
rustig jaar. Door de verkiezingen in maart en de lange formatie waren er weinig 
in het oog springende wetswijzigingen. Het kabinet heeft in het regeerakkoord 
haar voornemens kenbaar gemaakt op gebied van sociale zekerheid, 
ontslagstelsel, flexibele arbeid, ketenbepaling, lerarenregister etc. die in de 
komende jaren hun uitwerking zullen krijgen. 
 
Op 30 september 2017 liep de cao af. Op dit moment is er nog geen nieuwe 
cao. Partijen spraken met elkaar af dat de huidige cao stilzwijgend wordt 
verlengd tot 1 oktober 2018. Gesprekken over een nieuwe cao zijn inmiddels 
gestart. 
 

Vermeldingswaardig is verder dat het ABP eind 2017 bekend maakte de ANW-
compensatie af te schaffen per 1 februari 2018. Deze beslissing veroorzaakte 
nogal wat onrust, waardoor het ABP heeft besloten de afschaffing uit te stellen 
tot 1 mei 2018, zodat er meer tijd is om medewerkers die dit willen, een goed 
collectief alternatief aan te bieden.  
 
 
  

Percentage kwaliteitsafspraken in pop- en beoordelen

Totaal aantal geregistreerde popgesprekken

Totaal aantal geregistreerde beoordelingsgesprekken

Uitputting collectief scholingsbudget

Percentage ziekteverzuim

Percentage van verhoogd en acuut risico op burnout

Registratie LB-LC docenten in lerarenregister nvt

Volume flexschil

Percentage masteropleidingen LC docenten in nieuwe structuur

Geen overuitputting van de personele formatie (per locatie)

CV heeft voldoende lio's/stagiaires

Elke locatie heeft een inwerkprogramma voor jonge docenten

Arbo-audit tav op orde zijn arbo-indicatoren CVC breed



  



  



 
 
 



‘CITAVERDE voor het Leven’ is sinds 2015 onze missie en tevens het thema 
van onze marketingcampagnes. In 2016 hebben wij het CITAVERDE verhaal 
op papier gezet en in 2017 hebben we dit tot leven gebracht met allerlei 
verhalen en quotes van medewerkers. Wij hebben de talloze ervaringen van 
medewerkers opgetekend en die samengebracht in ‘Onze verhalen’. 
 
In onze Missie CITAVERDE voor het Leven dragen wij ook het thema 
‘duurzaamheid’ uit. Duurzaamheid is verankerd in ons onderwijs. Ook op 
andere terreinen heeft CITAVERDE College oog voor duurzaamheid, zo ook 
bij de eigen bedrijfsvoering en op gebied van drukwerk.  
 
Dit bestuursverslag is een voorbeeld van het bewust omgaan met onze 
middelen en natuurlijke bronnen. Er is veel aandacht besteed aan de inhoud 
en de opmaak, maar er is bewust niet fors geïnvesteerd in drukwerk. Het 
verslag is in een minimale oplage geprint en wordt vooral digitaal verspreid. 
Voor het grote publiek en onze eigen medewerkers is gekozen voor een 
infographic met de belangrijkste resultaten en een verwijzing naar het digitale 
verslag op onze website. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Doel: Actieve, persoonlijke werving. 
 

Resultaat: Goede informatie op het juiste moment met aantrekkelijke 
uitstraling voor de doelgroep. 

 
Doorkijk: Campagne blijft gehandhaafd. 
 
In 2017 heeft naast de reguliere activiteiten op gebied van werving en 
branding, social media nog meer ontwikkeling gekend. Er lag nog meer nadruk 
op het laten zien wie we zijn en wat we doen via social media. Door 
CITAVERDE worden Facebook en Instagram voornamelijk ingezet om 
toekomstige leerlingen / studenten en ouders en overige stakeholders een 
goed beeld te geven van wat er zich bij ons op school afspeelt.  
 
De social media strategie is gedeeld met betrokkenen van de locaties via een 
interactieve workshop, vooral met degenen die de Facebookpagina’s van 
locaties beheren. Dat is weer een stapje verder in professionalisering van 
collega’s op gebied van de inzet van social media ten behoeve van 
marketingdoelstellingen.  
 
In 2017 zijn onze communities weer gegroeid: 
   

      31-12-2015 31-12-2016  31-12-2017 
Facebook  2436  2998  3319 
Instagram 327  1301  1922 
Twitter  1034  1137  1195 
Oud-leerlingen 864  1022  1081 
 
Het totaal aantal interacties in de 3 belangrijkste social media communities is 
ook fors gegroeid van 24.300 in 2016 tot 30.200 in 2017.  
 
 
 



Doel:  Goed beeld geven van ons onderwijs en carrière daarna. 
 

Resultaat: Lancering nieuwe CITAVERDE website met veel eigen 
beeldmateriaal en testimonials, arbeidsmarktinformatie 
SBB op de website, koppeling social media met de 
website d.m.v. een social wall, voorbereiding lancering 
#BazenvanhetMBO met de 3 Limburgse ROC’s. 

 
Doorkijk:  Website wordt verder doorontwikkeld, we leggen veel 

  nadruk op video en authentieke verhalen in onze 
  communicatiemix, lancering #BazenvanhetMBO in januari 
  2018. 

 
CITAVERDE College streeft ernaar om (toekomstige) leerlingen / studenten 
duidelijk en transparant te informeren over onze onderwijsprogramma’s, 
beroepsbeelden uit de Groene sector en de ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt. Beroepsbeelden laten wij zien via foto’s en video’s via de eigen 
website en via social media. Hiervoor wordt samengewerkt met Limburgse 
bedrijven en organisaties, andere AOC’s via de AOC Raad en met landelijke 
partners zoals SBB. Op onze website publiceren wij bij alle MBO-opleidingen 
arbeidsmarktgegevens van S-BB.  
 
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar 
heeft CITAVERDE haar nieuwe website 
gelanceerd. Deze is op maat gebouwd 
en biedt de marketingafdeling veel 
mogelijkheden die de oude website niet 
bood. Daarnaast is de structuur 
vereenvoudigd en past de uitstraling 
beter bij de marketingcampagne van nu.  
 
 
 
 
 
 

Doel:  Goed aansluiten op de behoeften van onze doelgroep. 
 

Resultaat:  Data wordt geanalyseerd en actief gedeeld en toegepast. 
 

Doorkijk: In 2018 kopen wij onderzoek in en zullen wij zelf 
onderzoek uitvoeren. 

 
In 2017 is door Markteffect voor CITAVERDE College wederom een MBO 
imago-onderzoek uitgevoerd onder VMBO-leerlingen en HAVO-leerlingen in 
Limburg. Ook heeft CITAVERDE College deelgenomen aan onderzoek bij 
decanen en mentoren.  Zelf is onderzoek gedaan via mystery shoppers tijdens 
de Open Dagen van VMBO en MBO in november. De resultaten van deze 
onderzoeken hebben bijgedragen aan de marketingstrategie van CITAVERDE 
College. In de komende jaren blijft de behoefte aan actuele marktgegevens 
bestaan en zal via verschillende kanalen informatie worden verzameld die bij 
kan dragen aan onze beeldvorming.  

  



CITAVERDE College maakt op een aantal manieren resultaten van 
marketingactiviteiten meetbaar:  
 Het MBO Imago-onderzoek geeft ons inzicht in onze positie t.o.v. andere 

onderwijsorganisaties in ons marktgebied en geeft ons sturingsinformatie 
over de manier waarop onze doelgroep tegen ons aankijkt. Dergelijke 
sturingsinformatie kan leiden tot aanpassingen van de koers; statistieken 
van de website, het videokanaal en social media geven inzicht in het 
gebruik van deze communicatiemiddelen en geeft ons inzicht in de manier 
waarop onze doelgroep die communicatiemiddelen het liefst gebruikt en 
wat voor hen het meest relevant is;  

 Het aantal prospects dat contact met ons legt (informatie-aanvraag, open 
dag bezoek, try-out etc.) wordt gemonitord en actief benaderd. Inzicht in 
de toekomstige studenten die contact met ons leggen tijdens hun 
zoektocht naar een nieuwe opleiding geeft ons in een vroeg stadium 
informatie over de populariteit van onze verschillende opleidingen. Het in 
kaart brengen van hun ‘customer journey’ geeft ons mogelijkheden om 
hen op het juiste moment de voor hen relevante informatie te geven.    

 
Het uiteindelijke doel van marketingactiviteiten en dus ook van het meten van 
de resultaten is het verhogen van de instroom van leerlingen. Het verkrijgen 
van meer inzicht in onze marktpositie en het meten van het bereik van onze 
communicatiemiddelen geeft ons handvatten om onze acties te evalueren en 
te verbeteren.   

  



  



 
 



Het financiële beleid van CITAVERDE College is door de jaren heen niet of 
nauwelijks veranderd. Het beleid is gericht op:  

 financiële stabiliteit; 
 sluitende (deel)begrotingen; 
 kengetallen solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit zijn minimaal gelijk aan de 

sector. 
 

In aansluiting op het strategische meerjarenbeleid en onze missie die is 
vormgegeven in de lijfspreuk “CITAVERDE voor het Leven” geven we 
uitvoering aan de keuzes die leiden tot kwaliteit en continuïteit van ons 
onderwijs alsmede onze organisatie.   

In de afgelopen jaren konden we vaststellen dat op de middellange termijn de 
personele kosten niet meer in balans waren met de hiervoor benodigde 
inkomsten. Leerlingendalingen a.g.v. demografie stonden aan de basis van 
een toekomst waarin gedwongen ontslagen niet ondenkbaar waren. Deze 
negatieve scenario’s of vooruitzichten hebben we ten gunste kunnen keren, 
door middel van o.a. vrijwillige vertrekregelingen, een goede jaarlijkse 
formatieplanning en imagoversterkende maatregelen.  

Hiermee is CITAVERDE College kwalitatief op peil en financieel gezond 
gebleven.  

Dit in het verleden gevoerde beleid in een overigens positieve en een 
verantwoorde vermogensstructuur heeft ons ertoe gebracht dat in 2016-2017 
de laatste vrijwillige vertrekregeling is geëffectueerd.  

Dit brengt ons in 2017 in een stabiele situatie én uitgangspositie waarin er 
geen boventalligheid is en er geen tot weinig lasten zijn op het gebied van 
kosten voor uitkeringen bij ontslag.  

Demografie 

In de huidige ontwikkelingen in deelnemer- en studentenaantallen hanteert 
CITAVERDE College een continue en bestendige gedragslijn. Naast goede 
prognoses speelt ook speelt imago en marktpositie een belangrijke rol.  

Sinds 2015 kennen we nieuwe bekostigings-regels. Dit bekostigingsmodel 
MBO (Focus op Vakmanschap) is gebaseerd op deelnemerwaarden. 
Zodoende heeft CITAVERDE College met de som van haar 
deelnemerwaarden naar rato recht op een deel van de totale 
macrobekostiging. Bij CITAVERDE College is dit 5,10%. Beleidskeuzes bij 
andere instelling kunnen op deze manier invloed uitoefen op het aandeel van 
CITAVERDE College.  

Een van de onderdelen in de berekening van de bekostiging betreft de 
cascadebekostiging. Deze cascadebenadering reguleerde het stapelen. Per 1 
januari 2018 is de cascadebekostiging afgeschaft en resulteert dit in een 
nadelig effect voor CITAVERDE College van € 200.000 waarop overigens een 
3-jarige overgangsregeling van toepassing is.   

Via OCW zijn gelden beschikbaar via de prestatiebekostiging 
Kwaliteitsafspraken 2015-2018. In 2017 is hiervoor een vast deel toegekend 
van € 489.510 en een variabel deel van € 125.000 voor VSV en € 318.408 
voor gerealiseerde studiewaarden. Voor Excellentie MBO is een bedrag van  
€ 65.135 toegekend.  

Continuïteitsparagraaf 

Naar aanleiding van een paar recente faillissementen in onderwijs en de 
zorgwekkende financiële toestand van een aantal grote ROC’s zijn 
maatregelen nodig die de continuïteit en weerbaarheid van de MBO-scholen 
inzichtelijk moeten maken. Hieraan willen we aandacht besteden door het 
opnemen van een continuïteitsparagraaf in dit Bestuursverslag. De 
toereikendheid van de gehanteerde uitgangspunten met betrekking tot de 
continuiteitsveronderstellingen en continuiteitsdreigingen beoordelen we als 
voldoende. De continuïteitsparagraaf vindt u terug in deel B. TOEKOMST EN 
CONTINUITEIT vanaf pagina 83. 

 

 



Staat van baten en lasten 

x € 1.000 2014 2015 2016 2017 2017 

Baten realisatie realisatie realisatie realisatie begroting 

Rijksbijdragen 30.330 28.956 29.025 28.844 28.184 
Overige 
overheidsbijdragen 0 4 6 6 4 

Cursus, les en 
examengelden 156 176 133 108 121 

Baten werk iov derden 1.701 1.795 1.894 1.878 1.655 
Overige baten 829 704 782 689 758 
Totaal baten 34.487 31.636 31.839 31.525 30.732 

Lasten realisatie realisatie realisatie begroting begroting 

Personele lasten 23.842 24.385 24.134 22.899 22.400 
Afschrijvingen 2.689 2.063 1.795 1.615 1.817 
Huisvestingslasten 1.953 1.821 1.871 1.849 1.391 
Overige 
instellingslasten 4.247 3.836 3.866 3.737 4.349 

Totaal lasten 33.731 32.105 31.666 30.100 29.957 

Saldo fin. baten en 
lasten 71 80 47 29 83 

Exploitatieresultaat 357 -389 220 1.454 858 

Rendement in % van de 
baten 1,08% -1,15% 0,69% 4,61%  

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

Baten  

Het totaal van de baten was in 2017 € 315.000 lager dan 
voorafgaand jaar maar € 793.000 hoger dan begroot. De 
afwijking met de begroting werd veroorzaakt o.a. door: 

 hogere Rijksbijdragen EZ € 656.000. in december 2017 
vond nog een correctie plaats; 

 hogere baten werk iov derden a.g.v. hogere opbrengst 
externe gelden €  213.000; 

 lagere opbrengsten uit ouderbijdragen € 68.000; 
 lagere opbrengsten uit les- en examengelden externe 

formatie € 12.000.   
 
Personele lasten 

De personele lasten zijn € 499.000 hoger dan begroot en  
€ 1.235.000 lager dan voorgaand jaar. De stijging t.o.v. de 
begroting is een gevolg (saldo) van: 

 overschrijding van het vervangingsbudget langdurig 
zieken met € 300.000;  

 een naheffing uitkeringskosten € 45.000; 
 overschrijding scholingsbudget € 70.000; 
 overschrijding coachingsbudget € 43.000. 

 
De grote afwijking in de vergelijkende cijfers is geheel te toe te 
wijzen aan de vertrekregeling 2016-2017, die al in de cijfers 
van 2016 ten uitvoering is gebracht ad. € 1.619.000. 

 



Afschrijvingen 

De afschrijvingen zijn € 202.000 lager dan begroot en € 180.000 lager dan in 
2016. De lagere lasten t.o.v. 2016 betreffen de extra afschrijvingen locatie 
Heerlen in 2015 en voorgaande jaren. In de presentatie van de 
afschrijvingskosten zijn de volgende aspecten van belang: 

 de locatie Heerlen is in 2015 geheel afgeschreven; 
 de investeringen ICT blijven constant (ideaal complex). 

 
Huisvestingslasten 

De huisvestingslasten zijn € 458.000 hoger dan de begroting en € 23.000 lager 
dan voorgaand jaar. Aanwijsbare oorzaken zijn onder meer: 

 lagere energielasten € 52.000; 
 hogere onderhoudslasten € 490.000*. 

*) Onderhoudslasten: Het verschil met de begroting wordt met name 
veroorzaakt doordat er in de begroting 2017 de dotatie Onderhoudslasten 
is begroot onder Overige Instellingslasten. De onderhoudskosten zijn 
echter geboekt onder de huisvestingslasten. De voorziening wordt pas in 
2018 gevormd.  

Overige lasten   

De overige instellingslasten zijn € 612.000 lager dan begroot en € 128.000 
lager dan voorgaand jaar. In de presentatie van de overige lasten t.o.v. de 
begroting zijn de volgende aspecten van belang: 

 stijging drukwerk € 19.000; 
 stijging accountantskosten € 20.000; 
 daling telefoonkosten € 24.000; 
 daling software&licenties € 232.000; 
 stijging begeleiding LL-en € 26.000; 
 stijging examenkosten € 50.000; 
 stijging promotie-mediakosten € 50.000; 
 stijging leer-hulpmiddelen € 165.000; 
 stijging excursies € 82.000; 
 stijging culturele activiteiten € 30.000; 
 daling kosten praktijkschool € 90.000; 
 stijging contributies € 32.000; 
 stijging inkoop kantines € 26.000. 

 
Behoudens bovenstaande afwijkingen t.o.v. de begroting was in de overige 
lasten ook de dotatie Voorziening Groot Onderhoud opgenomen ad € 686.000. 
Dit verklaart grotendeels de afwijking van € 612.000.  

Onderstaande rubriceringen zijn mede vermeldenswaardig daar dezen als 
compensatie gelden d.m.v. inkomsten c.q. baten. Dit geldt met name voor: 

 excursies: baten conform begroting; 
 lagere inkomsten ouderbijdragen € 48.000; 
 lagere inkomsten kantines € 3.000. 

 

Financiële baten en lasten   

Het rentesaldo baten en lasten is € 54.000 lager dan begroot. De rente is 
dermate verlaagd dat er nauwelijks nog rentebaten op spaargelden zijn. Deze 
bedragen slechts € 33.485, begroot € 90.000. De rentelasten (hypotheek) 
bedragen € 4.272.  

Na 2017 bestaan er geen rentelasten over leningen o/g meer. 

 



Voor 2017 wordt begroot uitgegaan van een positief exploitatiesaldo van 
 € 858.000.  

Flexschil 

Als gevolg van de ingezette structurele leerlingendaling tegenover het alsmaar 
duurder worden van de vaste personele formatie maakt CITAVERDE College 
elk jaar  scenarioberekeningen met een focus van 5 tot 10 jaren vooruit. 

 

Uit deze berekening (zie grafiek) blijkt dat de huidige formatie voldoende groot 
blijft en er geen gedwongen ontslagen te verwachten zijn. We kunnen met veel 
voldoening vaststellen dat ons beleid t.a.v. kwaliteit verhogende maatregelen, 
actieve werving en een adequaat personeelsbeleid (o.a. vertrekregelingen) 
zeer succesvol waren.   

Boetevrije aflossingen 

Op eigen verzoek zijn de voorwaarden van de huidige hypothecaire geldlening 
v.w.b. de boetevrije aflossing door de Deutsche Bank aangepast van 5% naar 

10%. Hiervan is de afgelopen jaren met succes gebruik gemaakt. Hierdoor 
waren we in staat om de hypotheek vervroegd, in 8 jaren tijd af te lossen 
zonder boeterente. De laatste aflossing was in mei 2017. Per 31 december 
2017 heeft CITAVERDE College geen langlopende schulden meer.  

Investeringen 

Het bedrijfsresultaat is de ruimte als de ‘lange middelen’ zoals eigen vermogen 
en lang vreemd vermogen groter zijn dan de bestedingen die voor langere tijd 
uitstaan (de vaste activa). Zolang dit positief is geeft dit onmiddellijk aan dat 
we voldoende liquide middelen hebben om onze schulden te kunnen voldoen 
(ons werkkapitaal voor de korte termijn).     

Het bedrijfskapitaal is positief:   

EV 23.495.479 + Lang Vr. vermogen 0 -/- Vaste Activa 16.779.992 =   
€ 6.715.488  resterende investeringscapaciteit (bedrijfskapitaal). 

De vrije cashflow = resultaat € 1.453.532 + afschrijvingen 1.779.992 + dotatie 
94.472 -/- aflossing lening 250.000 = € 2.913.000 vrije cashflow.  

Beide indicatoren geven groen licht om te investeren. In de begroting is 
rekening gehouden met een investering in vaste activa (gebouwen) van € 
960.000 en € 376.189 inventaris. Gerealiseerd is € 1.180.417 in gebouwen en 
€ 668.444 inventaris.  

De overschrijdingen van investeringen in inventaris zijn:  
een extra investering voor ICT (vervanging firewalls) voor € 130.000, extra 
investering nieuw meubilair te Heerlen € 84.000, extra investering voor een 
landbouwvoertuig Roermond (Jagerstraat) € 45.000.  

  



 

De investeringen zijn:  

Dierenlokaal 362.484           
CV Opwekkingscentrale Roerm. 143.546           
Nieuw computerlokaal Nederw. 22.996             
Nieuwe 4 leslokalen 594.040           
Architect kosten 57.349             

Totaal investeringen 1.180.415        

Begroot 960.000           
 

 

Horst 40.542             
Roermond 128.201           
Nederweert 38.885             
Zuid 24.083             
Bedrijfsopleidingen 11.356             
ICT 306.280           
Bestuursbureau 1.382               
Facilitair 117.713           

Totaal investeringen 668.442           

Begroot 376.198           
 

 

 

\  

x € 1.000 2014 2015 2016 2017 

Materiële vaste activa 17.057 16.725 16.547 16.780 
Financiële vaste activa 0 0 0 0 
Vorderingen 935 879 853 875 
Liquide middelen 11.748 12.163 12.448 11.246 

Totaal activa 29.740 29.767 29.848 28.901 

Eigen Vermogen 22.211 21.822 22.042 23.495 
Voorzieningen 395 667 296 334 
Langlopende Schulden 750 450 150 0 
Kortlopende Schulden 6.384 6.828 7.360 5.071 

Totaal Passiva 29.740 29.767 29.848 28.901 
 

 2014 2015 2016 2017 

Liquiditeitsratio 
Liq+VLA/KVV 1,99 1,91 1,81 2,39 

Solvabiliteitsratio  1 EV/TV 0,75 0,73 0,74 0,80 
Solvabiliteitsratio  2 EV+VZ/TV 0,76 0,76 0,75 0,82 
Kapitalisatiefactor 
Balanstot./Tot.baten 0,90 0,94 0,94 0,92 

Personeelsratio 
Pers.Last /Rijksbijdrage 0,79 0,77 0,83 0,79 

Huisvestingsratio 
Huisv.lstn/Rijksbijdr. 0,06 0,06 0,06 0,06 

 
De financiële positie van CITAVERDE College  is nog steeds uiterst stabiel 
ondanks de kosten uit de vertrekregelingen die in 2015, 2016 en 2017 
plaatsvonden. De solvabiliteitsratio is sterk gestegen van 0,74 naar 0,80 als 
gevolg van het kleiner worden van de kortlopende schulden (vertrekregeling). 
De kapitalisatie-factor is licht gedaald. De liquide middelen zijn met  
€ 1.202.596 afgenomen, voornamelijk als gevolg van kasstromen uit 
investeringsactiviteiten (mva) € 1,8 miljoen en financieringsactiviteiten € 0,15 



miljoen (aflossing hypothecaire geldlening). De kasstromen uit operationele 
activiteiten bedroegen, ondanks de vertrekregeling, nog € 0,8 miljoen positief.  

De reservepositie is toegenomen met € 1,45 miljoen als gevolg van het 
positieve exploitatieresultaat 2017.  

De voorzieningen zijn toegenomen met € 38.000 a.g.v. een dotatie aan de 
voorziening personeel.  

De langlopende schulden zijn afgenomen met € 150.000 (aflossing  
hypotheek).  

De kortlopende schulden zijn afgenomen met € 2,3 miljoen voornamelijk als 
gevolg van de uitbetaling vertrekregeling (einde schuld) per 31.7.2017.  

CITAVERDE College voldoet hiermede ruimschoots aan alle door OC&W 
gestelde grenzen. 

Belastingen 

Vennootschapsbelasting 

Publiekrechtelijke onderwijsinstellingen zijn voor 2017 subjectief vrijgesteld van 
belasting- en aangifteplicht indien aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan: 

 de activiteiten bestaan voor 90% of meer uit onderwijs- of 
onderzoeksactiviteiten (hierna: activiteiteneis); én 

 deze activiteiten worden voor 70% of meer bekostigd uit publieke 
middelen, college-, instellingscollege- of lesgeld en bijdragen van 
algemeen nut beogende instellingen waarvoor geen (dan wel marginale) 
contractuele tegenprestatie wordt gevraagd (hierna: bekostigingseis). 

De subjectieve vrijstelling geldt voor de gehele onderwijsinstelling, dus ook 
voor eventuele andere activiteiten die niet onder de activiteiteneis vallen. Het 
karakter van deze subjectieve vrijstelling is een alles-of-niets-vrijstelling. Indien 
niet aan de voornoemde eisen voor de vrijstelling wordt voldaan, dan wordt de 
gehele onderwijsonderneming van de onderwijsinstelling onderworpen aan de 
heffing van vennootschapsbelasting en bestaat de verplichting jaarlijks een 
aangifte te verzorgen. 

Indien aan beide eisen is voldaan, is de onderwijsinstelling volledig vrijgesteld 
van heffing van vennootschapsbelasting. Dit betekent dat ook de resultaten die 
door de betreffende onderwijsinstellingen worden behaald door middel van 
andere, commerciële activiteiten, niet worden belast met 
vennootschapsbelasting.  

Wordt echter niet aan de activiteiteneis voldaan, dan worden alleen de 
exploitatieresultaten die behaald worden met de bekostigingseis objectief 
vrijgesteld van vennootschapsbelasting.  

De activiteiten die niet voldoen aan de bekostigingseis worden wel belast en er 
zal jaarlijks een aangifte VPB moeten worden ingediend. 

Vanaf 1 januari 2016 zijn alle Nederlandse overheidsondernemingen 
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Anders dan voorheen geldt 
dat alle publiekrechtelijke instellingen in beginsel belastingplichtig zijn.  

Daar CITAVERDE College commerciële activiteiten exploiteert en we 
duidelijkheid willen verschaffen in zowel de VPB-plicht alsook de BTW-plicht 
heeft CITAVERDE College uit oogpunt van scheiding van de onbelaste en de 
belaste perioden en om de totaalwinst uit commerciële activiteiten 
onafhankelijk te kunnen bepalen, besloten per 2015 een aparte administratie in 
te richten voor de private, commerciële activiteiten. Niet zozeer vanuit het 
oogpunt van een belaste of onbelaste sfeer dan wel geen hangende 
belastingplicht, want aan beide vrijstellingen wordt ruimschoots voldaan, maar 
eerder transparantie en duidelijkheid, zeker ook in het licht van de BTW-plicht. 

 
De activiteiteneis:  
De onderwijsactiviteiten bedragen  €  28.989.320 
De totale activiteiten bedragen €  30.183.274 
In een percentage uitgedrukt 96,04%     
 
De bekostigingseis  
De onderwijsactiviteiten bedragen   €  28.989.320  
De onderwijsbekostigingen bedragen €  29.647.011 
In een percentage uitgedrukt 102,27%  
 
Onderbouwing: 
De onderwijsactiviteiten bestaan uit: 
Totale activiteiten        €  30.183.274 

http://www.verderfiscaal.nl/fiscaal.php?page=6


Private activiteiten   €   -1.193.953 
Totaal onderwijsactiviteiten     €   28.989.320 
 
De onderwijsbekostiging bestaat uit: 
Rijksbijdragen   €  28.843.658 
Gemeentelijke bijdragen  €           5.930 
Examengelden  €       107.868 
Overige baten  €       689.554 
Totaal onderwijsbekostiging €  29.647.011 
 

BTW 

In afspraak met de Inspecteur hanteren we een pro rata regeling op grond 
waarvan we over de directe kosten 100% en over de indirecte kosten, die toe 
te wijzen zijn aan commerciële activiteiten, naar rato de BTW in de vooraftrek 
meenemen.  

Daarnaast is CITAVERDE College uitgeschreven uit het register CRKBO 
waardoor we 100% BTW-plichtig worden op al onze commerciële activiteiten.  

Meerjarenbegroting 2018-2022 

CITAVERDE College hanteert een begrotings-scenariomodel met betrekking 
tot haar meerjarenbegrotingen 2018-2022. Dit scenariomodel schept inzicht in 
meerjaren exploitatieoverzichten (rentabiliteit), meerjaren balansen alsmede 
meerjaren kasstroommodellen (liquiditeit). De mogelijkheid om snel en tijdig te 
anticiperen komt hierdoor binnen handbereik, zeker in een regio waar 
vergrijzing en ontgroening tot een structurele leerlingenkrimp leiden.  

In dit scenariomodel zijn o.a. meegenomen: 

 de bezuinigingseffecten door het Ministerie van EZ;  
 deelnemersontwikkelingen VMBO-MBO; 
 personele vooruitblik in relatie tot het wegvallen van leerjaar 4 in MBO 

niveau 4; 
 geheel aflossen hypotheek in 2017; 
 daken onderhoud; 
 nieuwe voorziening groot onderhoud; 
 vrijwillige vertrekregelingen. 

 

 

Meerjaren rentabiliteit 

De scenariomodellen genereren een volatiel  beeld v.w.b. de meerjaren 
rentabiliteit. Dit heeft vooral te maken met de prognose leerlingenaantallen ten 
opzichte van de personele inzet. De leerlingenaantallen zijn gebaseerd op 
demografisch bepaalde dalingen zoals geschetst in de ‘Referentieraming’. De 
personele kosten zijn gebaseerd op een gelijkblijvende formatie inclusief de 
jaarlijkse toegekende periodieken. Op deze wijze wordt de frictie zichtbaar die 
ontstaat a.g.v. de leerlingendaling.   

 

Deze frictie is bewust zichtbaar gemaakt om aan te tonen hoeveel tijdelijke 
formatie minimaal nodig is om het zichtbare probleem op te kunnen vangen. 
Op basis van onze huidige flexibele schil is zichtbaar dat er meer dan 
voldoende flexibele ruimte aanwezig is. Met andere woorden, deze frictie is 
geheel op te vangen in de huidige flexibele schil. In 2017 kenden we ook de 
laatste vrijwillige vertrekregeling. 



 

Meerjaren liquiditeit 2018-2027 

De meerjaren liquiditeit op grond van de voornoemde scenario’s blijft gezond 
en zal bij dalende leerlingenaantallen zelfs toenemen. Bij deze voorspelde 
liquide groei en gezien de verwachte resultaten zullen deze middelen inhoud 
geven aan extra huisvestingsbesluiten en -scenario’s. Te noemen 
onderwerpen hierbij zijn: een nieuwe ICT-infrastructuur binnen alle gebouwen 
en eventueel andere comfort verhogende maatregelen voor leerlingen en 
studenten en het onderwijs.  

  

 

 
Meerjaren solvabiliteit 2018-2027 

De meerjaren solvabiliteit blijft hoog en zal naar verwachting niet dalen. Dat is 
voor CITAVERDE College in een vergrijzend en ontgroenend gebied bewust 
beleid.   

De solvabiliteit stabiliseert rond de 80%. Het sector gemiddelde is 66,2%. 

 

  



Meerjaren current ratio 2018-2027 

De meerjaren current ratio laat bij ongewijzigd beleid een consistente groei 
zien tot boven de 4 na 2025. De trend is zeker stijgend. In 2017 zijn 
maatregelen aangekondigd om extra te investeren in het primaire proces. 
Planvorming v.w.b. ICT-investeringen zijn inmiddels afgerond. Dit zal van 
invloed zijn op de liquiditeit en derhalve ook op de current ratio.  

Op grond van de voornoemde scenario’s blijft dit toch een uiterst goede 
uitgangspositie. De gemiddelde liquiditeit in de sector is 1,21. 

 

Deze goede current ratio is te verklaren uit het feit dat CITAVERDE College 
geen financiële vaste activa heeft. 100% van alle middelen zijn korter dan 1 
jaar ‘gestald’ op spaarrekeningen bij verschillende banken.  

Meerjaren personele situatie 

De grafiek verderop in dit hoofdstuk toont onze toekomstige verwachtingen ten 
aanzien van de loonkosten ontwikkelingen in relatie tot de beschikbare 
personele middelen op basis van de huidige deelnemersprognoses. In de 
prognose deelnemersaantallen zijn de demografische effecten 
(Referentieraming) verwerkt. Zichtbaar in de grafiek is de situatie in 2018 als 

gevolg van de vertrekregeling 2017. De blauwe balken (vaste formatie) nemen 
in omvang af terwijl de groene (tijdelijke formatie) gelijktijdig toeneemt. Aan de 
rode lijn is zichtbaar dat vanaf 2020 de formatie dient af te nemen. De afname 
van de formatie (zie ook onder het kopje rentabiliteit) kan geheel opgevangen 
worden door tijdelijke formatie. Dat betekent concreet dat er goed gestuurd is op 
daling van leerlingenaantallen in relatie tot voldoende flexibele personele inzet.  

De twee rode lijnen tonen de remanentiekosten, (het verschil tussen de 
teruglopende baten en relatief langzamer teruglopende –  materiële – lasten) 
die op grond van de daling van deelnemersaantallen vanaf 2017 verder zullen 
toenemen. Zichtbaar is ook de bestendige situatie in het vaste personeel 
(donker blauw) tot 2022 als gevolg van de hogere leeftijdsgrens i.v.m. 
pensioen en de effecten van de vertrekregeling. Er is nauwelijks nog natuurlijk 
verloop tot 2022. Vanaf 2022 echter neemt het natuurlijk verloop fors toe.  

 

Een en ander is voor onze financiële bedrijfsvoering een wenselijke situatie. 
Op 31 juli 2017 hebben veel medewerkers de organisatie verlaten als gevolg 
van een aangeboden vrijwillige vertrekregeling. Daar dit een grote impact heeft 
op de gebieden onderwijskwaliteit en -bevoegdheden is inmiddels voorzien in 
diverse scholingsprojecten die al in een vroeger stadium plaatsgevonden 
hebben.   



Het treasury-beleid van CITAVERDE College is gebaseerd op het treasury-
statuut van de stichting. Treasury-management vindt plaats conform dit statuut 
dat geënt is op de Regeling Beleggen, Lenen en Derivaten van OCW. Bij 
CITAVERDE College was in 2017, net als in voorgaande jaren, geen sprake 
van beleggen of derivaten.  

Doelstelling 

Treasury-management dient tot het verzekeren van duurzame toegang tot 
financiële markten tegen acceptabele condities alsmede tot het beschermen 
van de vermogens- en renteresultaten tegen ongewenste financiële risico’s 
zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s. Het 
College van Bestuur stelt zich op het standpunt dat publieke middelen moeten 
worden ingezet in het primaire proces, te weten het verzorgen van onderwijs. 
Het College van Bestuur brengt dit proces niet in gevaar door het aangaan van 
risico’s die daar niet direct betrekking op hebben, zoals het risicovol beleggen 
van tijdelijke niet-bestede middelen. 

Doelen   

Vermogensrisicoanalyse: 

Gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen is een duidelijke treasury-
strategie noodzakelijk. CITAVERDE College stelt hiertoe jaarlijks een 
vermogens-risicoanalyse op met als doel te inventariseren welke financiële 
componenten minimaal maar ook maximaal voorhanden dienen te zijn.  

Extra boetevrije aflossing: 

Met de Deutsche Bank is CITAVERDE College een coulanceregeling 
overeengekomen. Deze coulanceregeling omvat een extra boetevrije 
aflossingssom van 10% (i.p.v. 5%). Van deze mogelijkheid maken we graag 
gebruik. Daarmee lossen we jaarlijks max. € 300.000 af in plaats van de 
overeengekomen € 100.000. 

Op balansdatum stond nog € 250.000 restantschuld. Deze schuld is in mei 
2017 afgelost waarna de hypothecaire geldlening helemaal is afgelost. 

 

 

Kapitaalmarkt: 

CITAVERDE College wil voor de financieringen van haar investeringen geen 
gebruik maken van de kapitaalmarkt.  

Treasury: 

Ons beleid is onze middelen conservatief te stallen in spaarproducten. Dat 
doel is gerealiseerd. Alle liquiditeiten staan gestald in verschillende 
spaarproducten om een zo hoog mogelijk rendement te waarborgen.  

Resultaten 

Elk begrotingsjaar stelt CITAVERDE College een vermogensrisicoanalyse op 
en bespreekt deze met de Raad van Toezicht. Op basis van ons 
scenariomodel worden alle kasstromen geprognosticeerd en bewaakt. De 
risicoanalyse geeft duidelijk weer dat CITAVERDE College maximaal voldoet 
aan de gestelde kaders en er geen financiële risico’s te verwachten zijn.   

In mei 2017 heeft CITAVERDE College maximaal gebruik gemaakt van de 
extra boetevrije aflossingsmogelijkheid, waardoor de hypothecaire geldlening 
geheel afgelost werd.  

De investeringen in 2017 zijn allen uit eigen middelen betaald. 

Onze middelen zijn gestald in 4 spaarproducten bij twee banken. De spaar-
constructies zijn geoptimaliseerd, geënt op de middellange termijnen en uiterst 
liquide.  

Toekomstplannen 

Gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen heeft CITAVERDE 
College een duidelijke treasury strategienota opgesteld met een bijbehorende 
risicoanalyse.  

  



Algemeen 

De oorspronkelijke stichting Agrarisch Onderwijs Opleidingscentrum Limburg 
te Roermond is ontstaan op 16 december 1993. Per 19 december 2006 is de 
naam gewijzigd in CITAVERDE College. De jaarrekening is opgesteld volgens 
de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, een en ander zoals geregeld in de 
Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. 
 
De in deze jaarrekening opgenomen bedragen zijn weergegeven in hele 
euro’s. 

Grondslagen consolidatie 

De geconsolideerde jaarrekening van CITAVERDE College omvat de 
financiële gegevens van CITAVERDE College alsmede van rechtspersonen 
waarop, op grond van de feitelijke situatie, beslissende invloed kan worden 
uitgeoefend. In de geconsolideerde jaarrekening zijn alle onderlinge financiële 
verhoudingen en transacties geëlimineerd. 

De in de integrale consolidatie begrepen rechtspersonen zijn: 

 Registergoed B.V. te Roermond (100%); 
 Stichting Werkgelegenheid Groen Onderwijs te Roermond (100%). 

Registergoed B.V.is in 2017 formeel geliquideerd. Tevens heeft in 2017 de 
financiële afwikkeling plaatsgevonden. 

Ten aanzien van de transacties die plaatsvinden tussen de 
groepsmaatschappijen hanteert CITAVERDE College het principe van 
integrale kostprijs. Dit wil zeggen dat onderlinge doorbelastingen ‘at arm’s 
length base’ worden verantwoord, waarbij steeds de werkelijke kosten het 
uitgangspunt vormen voor de hoogte van de doorbelasting. 

Schattingen 

Bij de totstandkoming van diverse posten in de jaarrekening is gebruik 
gemaakt van schattingen. De belangrijke schattingselementen zien toe op de 
volgende posten: 

 Materiële vaste activa; 
 Voorzieningen. 

Voor een toelichting op de schattingselementen wordt verwezen naar de 
toelichting op de betreffende posten zoals opgenomen in de jaarrekening. 

Financiële instrumenten 

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, 
zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de 
grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de 
behandeling per balanspost. CITAVERDE maakt geen gebruik van financiële 
derivaten en beperkt de risico’s (renterisico, kasstroomrisico en kredietrisico) 
door gebruik te maken van rekening-courant, spaarrekening en deposito, bij 
banken met minimaal een AA-minus rating. 

Salderen 

Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de 
jaarrekening opgenomen uitsluitend indien en voor zover: 

 een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de 
post van het vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; 

 en het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide 
posten simultaan af te wikkelen. 

De hieronder toegelichte grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
zijn eveneens van toepassing op de enkelvoudige jaarrekening. 

  



Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
Algemeen 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 
plaats op basis van historische kosten. Activa en verplichtingen worden in het 
algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 
actuele waarde. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke 
balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen 
tegen de verkrijgingsprijs. 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingwaarde, 
onder aftrek van de lineair berekende cumulatieve afschrijvingen op basis van 
de verwachte economische levensduur en eventuele bijzondere 
waardeverminderingen. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Activering en 
afschrijving van enkelvoudige investeringen vindt plaats vanaf € 500 vanaf het 
moment van ingebruikname. Investeringen opgebouwd uit diverse kleinere 
bedragen (< € 1.000) die tot één object behoren worden in totaliteit 
geactiveerd. In de jaarrekening zijn de volgende afschrijvingspercentages 
gehanteerd: 

 

Kosten Groot Onderhoud worden verwerkt in de staat van baten en lasten in 
het verslagjaar waarin de onderhoudskosten zich voordoen. 

Financiële vaste activa 

D Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend 
worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode 
(nettovermogenswaarde).Wanneer 20% of meer van de stemrechten 
uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is. 

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden 
voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens 
beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van 
de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.  

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële 
waarde van de identificeerbare activa en passiva op het moment van 
acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die 
gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste 
waardering. 

Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de 
deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van 
het door de deelneming behaalde resultaat. 

Indien geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, wordt voor de 
bepaling van de deelneming de kostprijs gehanteerd. 

Vorderingen 

De vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd reële waarde 
van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor oninbaarheid. 

Kortlopende schulden 

Opgenomen vorderingen hebben een looptijd < 1 jaar. 

Onderhanden projecten 

Eventuele onderhanden projecten in opdracht voor derden worden onder 
vlottende activa opgenomen. Indien het een creditstand vertoont worden deze 
gepresenteerd onder de kortlopende schulden. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd 
korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn 
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende 
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Vastgoed %
Gebouwen 4% tot 5%
Noodlokalen 10%
Lokalen binnenspeelplaats 10%
Dependance 20%

Inventaris %
Inventaris en apparatuur 6,67% tot 50%
Andere vaste + bedrijfsmiddelen 10%



Voorzieningen 

Een voorziening wordt op de balans opgenomen indien sprake is van: 

 een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is 
van een gebeurtenis in het verleden, en 

 waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt, en 
 het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een 

uitstroom van middelen benodigd is. 

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de 
(beste schatting) van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 

Schulden 

Langlopende en kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking 
gewaardeerd tegen reële waarde. Na de eerste verwerking tegen 
geamortiseerde kostprijs. 

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Voor het 
kasmiddelenbegrip wordt aangesloten bij de liquide middelen. Ontvangsten en 
uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen 
zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen opgenomen de 
investeringen waarvoor in 2017 geldmiddelen zijn opgeofferd. 

  



Bepaling van het saldo van de baten en lasten 
Algemeen 

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij 
betrekking hebben. Positieve resultaten worden slechts genomen voor zover 
zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Negatieve resultaten die hun oorsprong 
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij 
voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Subsidies 

Niet geoormerkte (overheids)subsidies worden als baten in de staat van baten 
en lasten verantwoord in het jaar waarin ze zijn toegekend. Geoormerkte 
(overheids)subsidies worden naar rato als baten verantwoord in het jaar 
waarin de daarmee samenhangende lasten worden verantwoord. 

Projecten 

De gemaakte kosten die kunnen worden toegerekend aan de projecten die per 
balansdatum niet zijn afgerond, zijn in de jaarrekening verantwoord voor zover 
een goedgekeurde financiële tussenrapportage daarin voorziet. De baten die 
ten aanzien van deze projecten worden verwacht, zijn in de jaarrekening 
verwerkt, voor zover zij zijn gerealiseerd. 

Personeelsbeloningen 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de 
arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze 
verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op basis van 
vaste percentages van de historische aanschafwaarde op basis van de 
verwachte economische levensduur. De gehanteerde afschrijvingspercentages 
zijn vermeld onder de waarderingsgrondslag van de materiële vaste activa. 

Operationele leasing 

Voor de leasecontracten (leaseauto’s) is er sprake van operationele leasing. 
Bijbehorende kosten worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening 
gedurende de looptijd van het contract. Daarnaast zijn de leasecontracten 
opgenomen onder de "Niet uit de balans blijkende verplichtingen". 

Resultaat deelneming 

Hieronder wordt het aandeel in het resultaat na belastingen opgenomen van 
rechtspersonen waarin direct of indirect wordt deelgenomen, berekend volgens 
de vermogensmutatiemethode. 

Overig 
 
Pensioenen 

Er is sprake van een toegezegde bijdrageregeling. Hierbij is een 
premiebijdrage toegezegd als werkgever. Voor de pensioenregeling worden op 
verplichte basis premies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de 
premiebetaling zijn er geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze 
regeling. Het pensioen bij het ABP wordt opgebouwd onder de 
middelloonregeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij het 
pensioenfonds tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan 
toekomstige premies. De premies worden verantwoord als personeelskosten 
als deze verschuldigd zijn.  

Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien 
deze leiden tot een terugstorting of tot een verrekening. De 
pensioenregelingen zijn ondergebracht bij het ABP. De dekkingsgraad 
bedroeg ultimo 2017 104,40%. In het herstelplan beschrijft het pensioenfonds 
welke maatregelen men gaat nemen om de financiële situatie te herstellen. 
ABP heeft eind maart 2018 een nieuw herstelplan ingediend bij DNB, omdat 
de financiële situatie per 31 december 2016 onvoldoende was. In dit 
herstelplan staat hoe ABP de financiële situatie binnen 10 jaar kan herstellen. 
Dit betekent dat de beleidsdekkingsgraad binnen deze 10 jaar moet groeien 
naar minimaal 127,80%.  

Detacheringen gebeuren tegen kostendekkend tarief. 

Het aantal werknemers dat werkzaam is buiten Nederland betreft voor 
CITAVERDE College in 2017: 0 (in 2016: 0). 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn 
ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. 

 

 



De huisvesting van het CITAVERDE College is technisch goed in orde. Dat 
blijkt uit de diverse bestemmingsplannen en vergunningen. Hier zijn geen 
problemen geconstateerd.  

Echter vanuit de optiek van de gebruiker en de aansluiting tussen onderwijs en 
vastgoed zijn er wel een aantal verbeterpunten geconstateerd. De relatie 
tussen de verschillende belanghebbenden en het vastgoed is in 2017 
inzichtelijk gemaakt in een nieuw huisvestingsplan. 

Dit plan maakt het mogelijk om vanuit de diverse invalshoeken een perspectief 
te geven op de huisvesting. Denk hierbij aan leerlingen, docenten, 
bekostigingsgrondslagen en demografische ontwikkelingen. Al deze 
invalshoeken hebben ertoe geleid dat het ingezette beleid niet alleen 
aangescherpt is maar vooral ook beter onderbouwd.  

Per saldo is CITAVERDE College in 2017 iets gekrompen in oppervlakte. Deze 
krimp komt voort uit aanpassingen in de locatie Heerlen. Deze aanpassingen 
bestonden uit het opzeggen van huurlocaties.  

Uit het huisvestingsplan blijkt dat de locatie Roermond ondanks eerdere 
maatregelen, veel te groot is. In 2018 zal in nauw overleg met de locatie een 
plan gemaakt worden om de activiteiten in het pand te herverdelen en na 
herschikking een deel te slopen of te herbestemmen aan derden. De te nutten 
oppervlakte van de locatie zal hoe dan ook substantieel krimpen. Hiermee 
komt de beschikbare oppervlakte beter in overeenstemming met de 
bekostiging.  

Gerealiseerd 

In de locatie in Heerlen is er geïnvesteerd in esthetische verbeteringen zoals 
schilderwerk, verlichting, aankleding van het gebouw en het interieur van de 
kantine en personeelskamer is vernieuwd. De ervaringen uit deze stappen 
dragen bij aan het verbeteren van soortgelijk geplande trajecten in 
Nederweert, Horst en Roermond. Verder is in Heerlen de huur van de 
dependance beëindigd en zijn in de bestaande bedrijfsloods 4 theorielokalen 
gebouwd. Deze ruimten voldoen aan de norm ‘Frisse scholen klasse, B’. 

De locatie Horst is voorzien van een nieuwe praktijkomgeving voor aan dieren 
gerelateerd onderwijs VMBO en MBO genaamd ‘Dierenvallei’. Er is een nieuw 
praktijklokaal, een knaagdierenverblijf, een paraveterinair centrum (met balie, 
spreekkamer en behandelkamer) gerealiseerd in het bestaande gebouw. Op 
de buitenterreinen is de dierenweide opnieuw ingericht met volières en 
dierenverblijven. In de bestaande bedrijfsloods zijn nieuwe kennels, een 
voerkeuken en praktijkruimten gebouwd. De praktijkruimten voor ‘Park & Tuin’ 
hebben in dezelfde verbouwing een beter instructielokaal en materiaalopslag 
ter beschikking gekregen. Met deze verbouwingen zijn de omstandigheden 
veiliggesteld om het onderwijs naar een nieuw, hoger niveau te brengen. 

De locatie Roermond is voorzien van een nieuwe set CV-ketels. De bestaande 
ketels zijn na een defect aan één van de twee ketels vervangen door een 
nieuwe cascadeopstelling van 7 HR++ ketels. Deze investering levert direct 
besparing op in energieverbruik. Deze investering was niet voorzien maar door 
het defect wel noodzakelijk. Het pand is nu voorzien van een bedrijfszekere en 
duurzame warmtevoorziening. 

Vooruitblik 

CITAVERDE College is voornemens om de onderwijs locaties uit te rusten met 
LED-verlichting. Dit zal een besparing van 50% op de aan verlichting 
gerelateerde energiekosten opleveren. Het geplande onderhoud (MJOP) en 
het esthetisch opwaarderen zal doorgang vinden zoals gepland. 

De locatie Heerlen zal uitgebreid worden met meer kantine ruimte. Het 
huisvestingsplan heeft laten zien dat er meer pauze ruimte noodzakelijk is. Dit 
was ook een wens van de locatie.  

  



  

Heeft CITAVERDE College voldoende rekening gehouden met toekomstige 
verwachtingen ten aanzien van de toekomstige ruimtebehoefte op basis van 
deelnemersprognoses en het onderwijsconcept?  
 

Ja 

Heeft CITAVERDE College voldoende zorg gedragen dat met het vastgoed 
op een flexibele wijze ingespeeld kan worden op interne en externe 
veranderingen?  
 

Ja, continu 

Heeft CITAVERDE College op voldoende wijze haar huidige gebouwen in 
beeld inclusief investeringsopgaven? 
   
Is per gebouw in beeld gebracht op welke wijze het bijdraagt aan de lange 
termijn strategie van de instelling?  
 

 
Ja 
 
 

Ja 

Is er een daling van de waarde van het vastgoed als gevolg van een lagere 
bedrijfswaarde of opbrengstwaarde dan de huidige boekwaarde? 
 

Neen, is al in voorzien 

Heeft de instelling bij het afstoten van vastgoed te maken met een lagere 
restwaarde dan de huidige boekwaarde?  
 

Ja, maar dit risico is verwaarloosbaar 

Is er een risico dat de lening hoger is dan de executiewaarde (restschuld).  
 

Neen 

De invloed van rentestijging op de exploitatie van de instelling  
 

Niet aanwezig 

De mate waarin een instelling in staat is om haar kredieten te herfinancieren  
 

Geen herwaarderingsrisico 

Het risico dat de financiering niet geheel rond komt  
 

Geen financiering nodig 

De extra kosten voor afkoop van derivaten bij tussentijdse beëindiging 
 

Niet van toepassing 

 

Bron: Rapport “Huisvesting in het MBO” Min OCW, 2013 

 



 

In 2017 zijn de volgende aanbestedingen uitgevoerd. De gekozen terminologie 
EA-MOA betekent: Europese Aanbesteding en Meervoudig Onderhandse 
Aanbesteding. 

 

 

 

MOA Diensten. In opdracht van de RvT is een volledige nieuwe 
accountant aangetrokken. Op basis van offerte en inhoudelijke 
toetsing is het contract gegund aan PWC (2 jaar) 

MOA Diensten. Er is een meerjarige overeenkomst gesloten 
met Merces voor het leveren van een HRM-software pakket. 
Dit pakket is in T3 2017 uitgerold en operationeel per januari 
2018. 

MOA Diensten. Er is na een uitgebreid marktonderzoek 
besloten om bij de huidige leverancier (Merces) te blijven. 
Contract voorwaarden zijn opnieuw onderhandeld. Het is 
gebleken dat het huidige pakket en leverancier de best 
passende oplossing voor CITAVERDE College is. 

EA diensten. De overeenkomst wordt via de FSR collectief 
opnieuw aanbesteed. Implementatie van het contract T1 2018. 

MOA werken. Om voldoende lokalen te hebben is de 
bedrijfsloods gebruikt door er 4 lokalen in te realiseren. De 
huur van de dependance kon hierdoor worden opgezegd. 

MOA werken. Nieuwe onderwijsvormen leiden tot 
aanpassingen in de huisvesting. Er is ruimte gemaakt voor een 
dierenkliniek alsmede een multifunctioneel lokaal voor aan dier 
gerelateerd onderwijs. Ook de buitenverblijven en dierenweide 
zijn opnieuw ingericht en voorzien van moderne verblijven. 

MOA diensten. De aula en personeelskamer zijn voorzien van 
een nieuw interieur. Zowel schilderwerk, vloeren, verlichting en 
meubilair zijn vernieuwd. Uitgevoerd in diverse onderdelen. 
Alleen de meubels waren aanbestedingsplichtig. 



 

Bureau Informatisering stuurt grotendeels via het Vier in Balans principe van 
Kennisnet. Dit betekent dat in activiteiten en communicatie over Onderwijs en 
ICT de begrippen Visie, Deskundigheid, Applicaties en Infrastructuur actief als 
uitgangspunt genomen worden.  
 
In 2017 is veel gebeurd. De vraag naar ICT-diensten groeit. Enkele highlights 
van het afgelopen jaar zijn:  
 
 Aan de hand van de inventarisatie in 2016 zijn de belangrijkste ICT-

basisvaardigheden voor medewerkers opgenomen in het collectieve 
trainingsprogramma van P&O, en is voor deze ICT-trainingen een online 
zelfstudieomgeving aangeschaft. 

 Voor de locaties Roermond en Nederweert zijn ter ondersteuning van de 
D&P / ITTL-opleidingen meer PC’s aangeschaft. 

 In Nederweert is voor het nieuwe computerlokaal deels nieuwe 
netwerkinfrastructuur aangelegd. 

 De server-infrastructuur is opgeruimd, als uitloop op de migratie van ons e-
mail platform naar Office365. 

 Informatiebeveiliging en Privacy (IBP): een begin is gemaakt met het 
uitvoeren van de belangrijkste technische ICT-verbeteringen, behorende bij 
het interne IBP-meerjarenplan. De firewalls op alle locaties zijn in de 
zomervakantie vervangen. Verouderde servers die een risico vormden zijn 
opgeruimd of vervangen. Aan het einde van 2017 is een begin gemaakt 
met het opstellen van eisen aan netwerkswitches, die in 2018 de oude 
zullen vervangen. 

 De overgang naar Windows10 en Office2016 is gestart als een geleidelijk 
upgrade voor alle PC’s en laptops, die nog in 2018 doorloopt. 

 De opslagcapaciteit van document management systeem CV Content is 
eind 2017 vergroot, en stelt ons in staat om (nu nog) lokale documenten 
centraal te kunnen huisvesten.   



CITAVERDE College wil actief bijdragen aan het borgen van een veilige leer- 
en werkomgeving van alle aan de instelling verbonden leerlingen, studenten 
en medewerkers. Deze doelstelling is verwoord in ons strategisch beleidsplan. 
Een belangrijk deel van een veilige leer- en werkomgeving is een actueel 
informatiebeveiligingsbeleid dat borgt dat gegevens in zowel digitale systemen 
alsook in fysieke vorm en/of andere gegevensstromen voldoende, beschermd 
zijn. 

Als vertrekpunt heeft CITAVERDE College eind 2016 opdracht verstrekt aan 
EY om een risicoanalyse uit te voeren naar ons volwassenheidsniveau op het 
gebied informatiebeveiliging en privacy (verder IBP). Deze risicoanalyse, onze 
nulmeting, op basis van hun Cyber Program Management-raamwerk (CPM) is 
gebaseerd op internationale industriestandaarden waaronder ISO/IEC 
27001:2013 en de aankomende Europese wetgeving omtrent bescherming 
van persoonsgegevens.  

Er is gekozen voor 10 afzonderlijke CPM-domeinen waarvan het volledige 
palet aan beveiligingsmaatregelen, ook technische alsmede procedurele 
maatregelen zijn onderzocht. Het resultaat van deze beoordeling per domein is  
 

weergegeven in een volwassenheidsscore van 1 tot en met 5.  

Uit het diagram blijkt dat CITAVERDE College zich veelal in een 
volwassenheidsniveau tussen score 1 en 2 bevindt. Een enkel domein als 
‘Bewustwording’ en ‘Databeveiliging’ scoort lager dan 1.  

Naar aanleiding van deze bevindingen heeft CITAVERDE College een 
werkgroep samengesteld en is een ontwikkelplan opgesteld op basis van deze 
nulmeting in een PDCA-structuur. De PDCA-cyclus én de gekozen indicatoren 
vormen een uitstekende basis om onze doelen en prestaties ter bevordering 
van ons IBP-traject continu te verbeteren en in te bedden in onze 
bedrijfsvoering. Informatiebeveiliging kan immers niet van de ene op de andere 
dag ingeregeld zijn, wél willen we ervoor zorgen dat risico’s jaarlijks verkleind 
en structureel beheerst worden.    

Wat hebben we gedaan in 2017? In het IBP-ontwikkelplan zijn alle domeinen 
benoemd en is per domein en per activiteit een risico-inschatting en prioritering 
gemaakt ten aanzien van ‘inspanning’ en ‘termijn’. Daarnaast heeft de 
werkgroep in een aparte notitie alle domeinen nader belicht inclusief een 
advisering c.q. modelmatige aanpak in een adequaat financieel perspectief.  

Dit IBP-meerjarenontwikkelplan heeft ertoe geleid dat in 2017 het volgende is 
gebeurd: 

 netwerkbeveiliging: op alle locaties zijn de firewalls geheel vernieuwd; 
 netwerkbeveiliging: op alle locaties zijn de switches geïnventariseerd. Deze 

worden in 2018 vernieuwd; 
 bewustwording: er is een actieve campagne gestart ter bewustwording van 

informatiebeveiliging; 
 bewustwording: de nieuwsbrief wordt gevoed met bewustwordingsartikelen; 
 privacybeleid: er is een nieuwe procedure datalekken opgesteld en in 

gebruik genomen; 
 privacybeleid: er is een nieuw privacyreglement voor leerlingen / studenten 

opgesteld en in gebruik genomen; 
 pPrivacybeleid: er is een vernieuwde versie van het privacyreglement voor 

personeel opgesteld en in gebruik genomen; 
 databeveiliging: specifieke scholingen zijn toegevoegd aan het nieuwe 

scholingsplan; 
 strategie: het IBP-plan evenals wetgeving hebben ertoe geleid dat een FG 

(functionaris gegevensbescherming) in 2018 wordt benoemd.  
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CITAVERDE College onderschrijft de verankering van de ‘Helderheidsbrieven’ 
in het Bestuursverslag en hanteert het uitgangspunt dat haar prestaties op het 
gebied van het verzorgen van onderwijs in verhouding staan tot de middelen 
die CITAVERDE College hiervoor van het ministerie van EZ en het ministerie 
van OCW ontvangt. 

In de navolgende onderwerpen gaat de notitie specifiek in op acht aan 
bekostiging gerelateerde thema’s. 

1. Uitbesteding onderwijs 
Bij CITAVERDE College is het uitbesteden van bekostigd onderwijs aan een 
andere, al dan niet, bekostigde instelling of organisatie, tegen betaling voor de 
geleverde diensten normaliter (niet zijnde contractonderwijs) niet aan de orde. 
Indien het verzorgen van bekostigd onderwijs gedeeltelijk wordt uitbesteed aan 
externe partijen (bijvoorbeeld VAVO), dan worden alle onderwijsactiviteiten 
altijd uitgevoerd onder directe verantwoordelijkheid en aansturing van de 
directeuren van CITAVERDE College. 
 
2. Investeren van publieke middelen in private activiteiten 
Het CITAVERDE College is een organisatie waarin zowel publieke als private, 
commerciële activiteiten plaatsvinden. De baten uit commerciële activiteiten 
2017 bedroegen € 1.193.953 zijnde 3,8% (3,3% in 2016) van de totale baten.   

In 2015 zijn uit oogpunt van scheiding van private en publieke middelen / 
activiteiten en om de totaalwinst uit commerciële activiteiten onafhankelijk te 
kunnen bepalen nieuwe strategische keuzes gemaakt. Alle commerciële 
activiteiten worden vanaf begin 2015 ondergebracht in een nieuwe aparte 
boekhouding. Deze aparte boekhouding bewerkstelligt dat alle private 
inkomsten / uitgaven fysiek gescheiden worden van alle publieke inkomsten / 
uitgaven. Secundair biedt dit ook het voordeel van een nauwkeurige BTW-
administratie. Hiertoe zijn pro rata afspraken gemaakt met de Belastingdienst. 

CITAVERDE College had  de beschikking over een vastgoed bv ‘Registergoed 
BV’. Deze was ingericht voor één gebouw van CITAVERDE College te Horst. 
In december 2016 is het gebouw overgedragen aan CITAVERDE College en 
heeft de aandeelhoudersvergadering besloten de BV te liquideren. De 
daadwerkelijke opheffing / liquidatie van de bv heeft plaatsgevonden in het 
voorjaar van 2017.  

 
We verklaren dat CITAVERDE College geen publieke middelen investeert in 
private activiteiten. Bovengenoemde maatregelen borgen extra transparantie 
en fysieke scheiding van administraties.   
 
3. Het verlenen van vrijstellingen 
Het komt voor dat studenten, op basis van eerder afgelegde toetsen of 
examens, of op basis van buiten het onderwijs opgedane kennis en 
vaardigheden, vrijstellingen krijgen voor delen van een opleiding. Bij het 
verlenen van vrijstelling toetst CITAVERDE College of de kwaliteit van de 
opleiding en wettelijke verplichte minimale omvangsnormen gehandhaafd 
blijven als sprake is van bekostigd onderwijs. De examencommissie beslist 
dan middels in achtneming van o.a. het kwalificatiedossier van de opleiding 
waarin examen wordt gedaan of vrijstelling verleend kan worden.  
 
4. Les- en cursusgeld niet betaald door de student zelf 
Binnen het CITAVERDE College komt het wel eens voor dat voor BBL-
studenten het cursusgeld betaald wordt door het bedrijf waar de studenten in 
dienst zijn. In alle gevallen hebben de studenten het desbetreffende bedrijf 
gemachtigd (derdengeldmachtiging) om het cursusgeld te betalen. In 2017 
hebben geen les- of cursusgeldenbetalingen door CITAVERDE College 
plaatsgevonden. Wel zijn vergoedingen voor leermiddelen voor in totaal  
€ 14.195,26 betaald voor studenten in het kader van de Tijdelijke regeling 
voorziening leermiddelen voor studenten uit minimagezinnen. 

CITAVERDE College handelt geheel conform Artikel 2.5.3 lid 2 van de WEB 
en spreekt uit dat sprake is van een rechtmatige en doelmatige aanwending 
van de Rijksbijdrage. 

5. Inschrijving van studenten in meer dan één opleiding tegelijk 
Voor het in- en uitschrijven vlak voor resp. na een teldatum gelden strikte 
interne procedures die voldoen aan de door OCW gestelde 
bekostigingsvoorwaarden. Deze studenten vormen een aparte controlegroep 
voor het intern auditteam en de accountant. Indien een student voor meerdere 
opleidingen tegelijk staat ingeschreven, komt deze door geautomatiseerde 
controle slechts eenmaal voor bekostiging in aanmerking. 

De uitstroom van studenten over de periode 1 oktober 2017 tot en met 31 
december 2017 omvat 29 studenten. De uitschrijvingen zijn ingedeeld in de 
navolgende overzichten nader gespecificeerd:   



 

 

Uitgestroomde studenten  aantal 
Studenten die gediplomeerd uitstroomden  0 
Studenten die uitstroomden zonder diploma  29 

   
Totaal  29 
   Uitstroomreden zonder diploma  aantal 

Gezondheid Sociaal-Emotioneel  3 
Thuissituatie  1 

Beroepskeuze richting verkeerd  8 

Waarvan uitstroom naar werk 2  

Andere opleiding buiten CV 6 

 

 

Moeilijkheidsgraad opleiding 

 

 8 

Waarvan uitstroom naar werk 3 

 

 

Andere opleiding buiten CV 1  

Extraneus CV  1  

Onbekend 3  
Schorsing / verwijdering  1 

Andere verwachting opleiding/beroep  5 
Waarvan uitstroom naar werk 2  

Andere opleiding buiten CV 2  
Onbekend 1  

Arbeidsovereenkomst ontbonden  1 

Verhuizing  1 

Ziekte  1 

Totaal  29 



 

6. Omzwaaiers, de student volgt een andere opleiding dan waarvoor hij 
is ingeschreven 
Studenten willen in individuele gevallen gedurende een opleiding wel eens 
overstappen naar een andere opleiding. Via gerichte loopbaanbegeleiding en 
door het brede aanbod aan opleidingen kunnen de meesten van hen 
ingeschreven blijven bij het CITAVERDE College waardoor voortijdige 
schooluitval wordt voorkomen. Het beleid is er op gericht om elke student een 
passende opleiding te bieden. Hiertoe wordt sinds enkele jaren gebruik 

gemaakt van de Talentscan. Met de resultaten van deze scan kunnen 
studenten nog gerichter worden geplaatst in een voor hen passende opleiding.  

In het schooljaar 2017/2018 zijn van de tellingspopulatie van 1 oktober 2017 
26 studenten ‘omgezwaaid’. Deze meting is gebaseerd op de gegevens tot en 
met 31-12-2017. De tellingspopulatie van 1 oktober 2017 heeft een grootte van 
1.228 bekostigde studenten. 

 
 

Reden ommezwaai Toelichting aantal  

Administratieve fout correctie inschrijving 4 

Moeilijkheidsgraad opleiding Lager niveau binnen CV 3 

 Hoger niveau binnen CV 6 

Andere verwachting opleiding Van BOL naar BBL 4 

Verkeerde keuze opleiding Andere opleiding gelijk niveau CV 9 

   
Eindtotaal  26 

 



 

Horizontale stapeling: 
Een instelling mag per deelnemer in een kalenderjaar maar één diploma voor 
bekostiging laten meetellen (horizontale stapeling). Centraal wordt een 
eindcontrole in het studenten-registratiesysteem uitgevoerd waarmee 
bekostiging van meervoudige diplomering binnen een kalenderjaar wordt 
uitgesloten. 
 
Verticale stapeling: 
Verticale stapeling wordt in principe voorkomen doordat studenten 
CITAVERDE College breed, bij de intake in de meest geschikte opleiding, met 
het meest geschikte opleidingsniveau worden ingeschreven. Studenten 
worden in de meeste gevallen ingeschreven op basis van hun vooropleiding. 
Bij wijze van uitzondering (maatwerk) wordt van de regels met betrekking tot 
toelaatbaarheid afgeweken. 

7. Maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven 
CITAVERDE College levert op aanvraag maatwerk aan diverse bedrijven en 
instanties. In alle gevallen waarbij sprake is van maatwerk, wordt een offerte 
uitgebracht gevolgd door een overeenkomst, waarin minimaal de levering en 
de prijs zijn vastgelegd. CITAVERDE College hanteert hiervoor een dekkende 
kostprijs. Bedrijven of organisaties waar CITAVERDE College crebo-
gerelateerde maatwerktrajecten voor verzorgd zijn o.a. :  

Grootste 12 afnemers in 2017 bedrag 
SBCM 117.652  
AB Werkt Service BV 89.607 
CITAVERDE College loc Heerlen 84.867 
Microz 84.673 
Hogeschool VHL 74.402 
Chung Buyeo Agriculture Technology Center 40.080 
Hogeschool InHolland 39.454 
RIO Tours 36.214 
Gemeente Venray 32.355 
Gemeente Maasgouw 30.174 
Inkium 28.142 
Lentiz Onderwijsgroep 27.608 
Totaal van deze 12 bedrijven 685.228 

  

8. Buitenlandse studenten en onderwijs in het buitenland 
CITAVERDE College verzorgt louter in Nederland onderwijs. Er zijn 6 locaties 
in Limburg die MBO- en VMBO-gericht onderwijs verzorgen. Buitenlandse 
studenten die hier rechtmatig verblijven en voldoen aan de 
inschrijfvoorwaarden, worden voor bekostiging in aanmerking genomen. 
Daarnaast is sprake van studenten uit grenslanden, gezien de unieke ligging 
van de diverse locaties in Limburg. 
 
Wettelijke verplichte verantwoording over onderwijstijd 
CITAVERDE College heeft in het schooljaar 2017-2018 de urennormcriteria 
getoetst door zelfevaluaties en audits uit te voeren. Hieruit blijkt dat de 
onderzochte opleidingen aan de onderwijstijd voldoen. 



  



 

  



 
  



B. TOEKOMST EN CONTINUITEIT 
 
Nieuwe ontwikkelingen strategisch kader ‘CITAVERDE voor het Leven’ 

Dit jaarverslag is onderdeel van de strategische beleidscyclus 2015-2018 met 
een duidelijk statement ‘CITAVERDE voor het Leven', zoals verder 
omschreven in hoofdstuk 1.1. Visie en strategie op pagina 11. In deze 
strategische cyclus werken we vanuit vier integraal opererende themalijnen 
Onderwijs, Personeel, Bedrijfsvoering en Positionering.  

 
In Limburg is al langer sprake van ontgroening en vergrijzing. Dat leidt 
onherroepelijk tot krimp, ook voor CITAVERDE College. Momenteel maken we 
gebruik van meerdere bevolkingsonderzoeken waaronder de Referentieraming 
2017. Volgens de onderzoeken nemen de studentenaantallen in het VMBO af 
en is de trend in het MBO ook dalend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande ramingen zijn samengesteld op basis van de nieuwe 
aanmeldingen voor schooljaar 2018-2019 en leveren daarmee het meest 
recente beeld op het gebied van ramingen v.w.b. onze leerlingen- en 
studentenpopulatie.  
 
 

Toekomstige bekostiging  

CITAVERDE College kijkt jaarlijks vooruit en berekent op grond van 
verschillende scenario’s welke financiële effecten te verwachten zijn. De 
resultaten hiervan zijn zichtbaar in de volgende meerjarenraming (zie ook 
pagina 9. Financiële meerjarenraming 2017-202392). 
 
Rijksbijdrage (x € 1.000) Realisatie Raming Raming Raming Raming Raming Raming

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rijksbekostiging 26.467 25.410 24.903 34.309 23.826 23.396 22.988
Rijksbijdragen Subsidies 2.377 2.934 2.950 2.918 2.895 2.855 2.820
Overige Overheidsbijdragen 6 113 112 112 112 112 112
TOTAAL 28.850 28.457 27.965 37.339 26.833 26.363 25.920  
 

Kengetallen Werkelijk Raming Raming Raming Raming Raming Raming
op 1.10 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aantal VMBO leerlingen 1.817 1.810 1.826 1.820 1.789 1.761 1.732
Aantal MBO BOL studenten 935 859 826 807 790 775 758
Aantal MBO BBL studenten 299 288 270 269 267 266 265
Totaal 3.051 2.957 2.922 2.896 2.846 2.802 2.755

Ontwikkeling VMBO leerlingen 100% 100% 100% 100% 98% 97% 95%
Ontwikkeling BOL studenten 100% 92% 88% 86% 84% 83% 81%
Ontwikkeling BBL studenten 100% 96% 90% 90% 89% 89% 89%



 
Ons onderwijs stond in 2017 in het teken van de verdere vernieuwing van de 
onderwijsstructuur VMBO en MBO. Voor een doorkijk naar 2018 is belangrijk: 
 
VMBO:  
Evalueren lesmateriaal leerjaar 3 en leerjaar 4, verder door ontwikkelen van 
het lesmateriaal, verder lading geven aan het begrip Ondernemend leren in het 
Groen voor leerling én docent 
 
MBO: 
2018 biedt voor de operatie Herontwerp een nieuwe uitdaging. Dan stopt de 
projectstatus en wordt het uitvoeren van het nieuwe onderwijs binnen de HKS 
‘business as usual’. Deze overgang werd in 2017 grondig voorbereid door het 
maken van een mijlpalenplanning. 
 
Een verdere doorkijk geldt ook voor de volgende gebieden: 
 
Examinering 

VMBO en MBO:  
Doorzetten van de ingezette lijn om zowel voor VMBO als MBO 
bovengemiddeld te scoren (hoger dan de landelijke gemiddelden). Vanaf 2018 
zullen de MBO Proeves van niveau 2,3 en 4 in de HKS met de 
examenproducten van de Groene Norm worden afgenomen via de GreenTool. 

Taal en rekenen 

In het VMBO wordt in het kader van Ondernemend leren in het Groen op de 
locaties bekeken welke mogelijkheden er zijn voor integrale verwerking van de 
leerstof met andere vakken, zoals Engels en Duits. In het MBO blijft Rekenen 
voorlopig geprogrammeerd zoals voorgaand schooljaar en zijn we in 
afwachting van de nieuwe richtlijnen van de MBO Raad met betrekking tot 
‘Beroepsgericht rekenen’. 

Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) in het VMBO 

In 2018 richten we in en bouwen we het portfolio verder uit v.w.b. de borging 
van LOB-beleid voor alle leerjaren. 
 
 

 
 
VSV 

VMBO en MBO: 
Continuering van de ingezette koers met betrekking tot het verminderen van 
het aantal VSV’ers door het uitvoeren van activiteiten op de locaties en het 
(centrale) administratieve proces.  
 
Tevredenheid leerlingen en studenten 

Zowel in het VMBO als in het MBO daar waar nodig verbeteracties doorvoeren 
om te kunnen voldoen aan de targets. Uitzetten JOB- en LAKS-enquêtes voor 
MBO-studenten en VMBO-leerlingen en tevredenheidsonderzoek onder 
ouders / verzorgers VMBO en MBO <18 jaar (AOC Spiegel) in de periode 
december 2017- april 2018. 
 
Internationalisering 

Zowel voor het VMBO als het MBO blijft Internationalisering hoog op de 
agenda staan, om zowel leerlingen, studenten als medewerkers in aanraking 
te laten komen met internationale aspecten. Niet alleen voor de persoonlijke 
ontwikkeling maar ook voor de vergroting van kansen op de arbeidsmarkt. 
 
Kwaliteitsborging MBO  

CITAVERDE College streeft ook in 2018 naar het behalen van de gestelde 
doelstelling en voert daartoe gerichte acties uit. Deze zijn vervat in de nieuwe 
locatie- en teamplannen 2018 en rechtstreeks afgeleid van de KPI’s zoals 
deze benoemd zijn in de P&C-cyclus c.q. de Kwaliteitslijst 2018. 
 
  



Strategisch-tactisch 

Er is een nieuw huisvestingsplan 2017-2026 vastgesteld. Het plan en het 
onderliggende model stelt CITAVERDE College in staat om een integrale 
afweging te maken voor keuzes omtrent vastgoed. Eventuele nieuwe inzichten 
of veranderende inzichten kunnen systematisch opgenomen worden in een 
besluitvormingsmodel. Er zijn risico’s gebleken. Met name de actuele 
overmaat in huisvesting in Roermond en Maastricht en de verwachte overmaat 
in Horst vragen om maatregelen. Technisch is het vastgoed in orde en zowel 
het beheer als het onderhoud, is meerjarig begroot. 
 
Omvang van gebouwen  

Uit de in 2017 gerealiseerde studie naar de omvang van gebouwen is 
gebleken dat de locaties in Maastricht en Roermond te groot zijn in relatie tot 
de deelnemersomvang.  

 Maastricht: Vóór juni 2018 wordt een besluit genomen over de toekomst 
van deze locatie. Of verder in een samenwerkingsconstructie met een 
ROC óf verder in de eigen locatie Heerlen.  

 De locatie Roermond zal in 2018 nader geanalyseerd worden om tot een 
toekomstbestendig scenario te komen. In dit scenario is ook de sloop van 
een gebouwvleugel een optie.  

 De locatie Horst kent vanaf 2020 / 2021 een merkbare overmaat in de 
omvang van het pand. Vanaf 2018 ontwikkelen wij plannen die zullen 
moeten leiden tot een duurzame exploitatie van de locatie. 

 De locatie Heerlen kent een te kleine aula in verhouding tot het aantal 
leerlingen en studenten. Dit blijkt ook uit het gebruik van de locatie. De 
aula van de locatie Heerlen wordt uitgebreid met een multifunctioneel 
gedeelte. Verder is deze locatie iets in ruimtelijke omvang gekrompen 
a.g.v. het stoppen met de dependance. Er zijn 4 nieuwe klaslokalen 
gerealiseerd binnen de bestaande situatie. Per saldo is de locatie 
omvang hierdoor kleiner geworden met behoud van functies. Door het 
realiseren van de uitbreiding van de aula wordt deze krimp enigszins 
ongedaan gemaakt.  

 
Risico’s 

Uit de taxatie in 2017 zijn geen risico’s gebleken. De boekwaarde is in lijn met 
de actuele marktwaarde. De kleine hypothecaire lening is volledig afgelost. 
 
Operationeel 

In navolging van de plannen uit 2016 is de locatie Heerlen gestart met het 
verbeteren van het gebouw. Er is een begin gemaakt met het uitrollen van 
LED-verlichting, schilderwerk en een gedeelte van het interieur is vervangen. 
Dit zal in 2018 afgerond worden. 
Bij de overige locaties is ook gestart met het opwaarderen van installaties 
(LED-verlichting en cv-installaties) en het interieur (praktijklokalen, 
schilderwerk, etc.). Dit in nauw overleg met het onderwijsproces en een scherp 
oog voor de financiële realiteit en duurzaamheidsbeginselen. 
 

Huisvesting (x € 1.000) Realisatie Raming Raming Raming Raming Raming Raming
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Dotatie vz. Onderhoud -            686            686            686            686            686            686            
Huisvestingslasten 1.849 1.443 1.176 1.188 1.184 1.190 1.208
Afschrijvingskosten 1.615 2.152 2.152 2.152 2.152 2.152 2.152
Totaal 3.464 4.281 4.014 4.026 4.022 4.028 4.046

Huur m2 2.721 2.721 2.196 1.462 1.462 1.462 1.462
Eigendom m2 35.205 35.205 35.205 35.205 36.205 36.205 36.205
Totaal 37.926 37.926 37.401 36.667 37.667 37.667 37.667

Kosten per m2 91,3           112,9         107,3         109,8         106,8         106,9         107,4          



 

Mobiliteit en flexibiliteit 

Veel medewerkers zullen worden uitgerust met een laptop, om flexibel werken 
zo veel mogelijk te faciliteren. Het aantal vaste PC’s zal hierdoor gefaseerd 
afnemen. De MBO-studenten maken al gebruik van eigen laptops. Voor de 
VMBO-leerlingen worden leen laptops (en laptopkarren) vanaf 2018 geleidelijk 
ingevoerd, waardoor ook een deel van de vaste PC’s verdwijnt.  
 
Een overig deel van de vaste PC’s blijft. Voor medewerkers die echt één vaste 
werkplek hebben, en voor digitale toetsen en examens waarvoor een vaste PC 
(nog) eis is. De examenfaciliteiten (lokalen) worden hiermee ondersteund. De 
verschuiving van PC’s naar laptops anticipeert op toekomstige technische 
ontwikkelingen, waarbij de functionaliteit van PC, laptop en telefoon / 
smartphone mogelijk in één device geïntegreerd zal zijn. 

 
Telefonie 

In 2018 wordt onderzocht wat er gedaan wordt met de huidige vaste telefonie, 
waarvan de apparatuur langzaamaan verouderd is. Met de huidige inzichten is 
een scenario mogelijk waarin iedere medewerker uitgerust wordt met een 
smartphone. Dit betekent ook een bijdrage aan de beveiliging van applicaties 
waarbij het nodig wordt om in te loggen met 2-factor authenticatie (behalve 
gebruikersnaam en wachtwoord ook een SMS-bericht). 
 
Communiceren, telefoneren en video-vergaderen smelten steeds meer samen. 
De verwachting is dat vanaf 2019 de professionele versie van Skype ons 
standaard communicatieplatform zal zijn,  zodat onafhankelijk van plaats, tijd 
en platform communiceren mogelijk zal zijn. 
 
Netwerken 

De toenemende flexibilisering door middel van laptops en andere mobiele 
devices stelt steeds hogere eisen aan de draadloze-netwerken (wifi). Tot nu 
toe lag het accent op dekking van de wifi, maar dit wordt steeds meer 
vervangen door capaciteit (bandbreedte) van wifi. Dit betekent een verdichting 
van de vraag naar wifi, die wordt aangevuld door uitbreiding van het aantal wifi 
access points. Een grote stap hierin wordt gemaakt in 2018. Het niet-draadloze 

netwerk blijft een grote rol spelen, ondanks dat vaste PC’s verdwijnen. Steeds 
meer wifi access points worden aangesloten op het niet-draadloze netwerk. 
  
De netwerkswitches op alle locaties voldoen grotendeels niet meer aan eisen 
van snelheid en beveiliging. Deze worden in 2018 vervangen door modernere, 
snellere en veiligere switches. Hiermee zullen de interne draadloze en niet-
draadloze netwerken gereed zijn om in de komende jaren snel, betrouwbaar 
en veilig werken mogelijk te maken. 
Omdat applicaties zich steeds meer op internet bevinden (cloud) stijgt de 
behoefte aan snel en veilig internet. De internetaansluitingen worden zodanig 
aangepast dat flexibel op deze veranderende eisen ingesprongen kan worden. 
 
Audiovisuele middelen 

Geleidelijk worden in de komende jaren de audiovisuele middelen (beamers en 
digiborden) die verouderd zijn, vervangen door modernere (touch)screens, die 
een langere levensduur hebben en energiezuiniger zijn. 
 
ICT-beveiliging 

Bovenop dit alles wordt de ICT-technische beveiliging van internet en lokale 
netwerken, servers en devices verder op orde gebracht door vernieuwing en 
aanvulling, met als basis de moderne privacywetgeving (vanuit de AVG) en 
informatiebeveiligingsstandaards vanuit SAMBO-ICT, Kennisnet en andere 
regionale en landelijke samenwerkingsverbanden. 
 
 
  



Doel:   Alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben binnen 
CITAVERDE College een passende plek bieden. Indien dit 
niet mogelijk is, wordt met de scholen uit het 
samenwerkingsverband samengewerkt om ervoor te zorgen 
dat de leerling ergens anders geplaatst kan worden  
 

Resultaat: Alle leerlingen krijgen de ondersteuning en begeleiding die ze 
nodig hebben om hun schoolloopbaan goed te doorlopen. 
Daarbij slagen de samenwerkingsverbanden erin om Passend 
Onderwijs binnen de scholen vorm te geven, waarbij er een 
continuüm van zorg ontstaat in de regio. De financiële 
middelen worden door de samenwerkingsverbanden 
doelmatig ingezet, door het organiseren van 
ondersteuningsvoorzieningen en de inzet van experts indien 
scholen niet de mogelijkheden hebben om de zorg te bieden 
die nodig is. 
 

Doorkijk:  CITAVERDE College spant zich in om, onder andere door het 
aanscherpen van de zorgstructuur, de inzet van 
maatwerktrajecten en het aanbieden van een synthese klas 
(klas voor leerlingen die net wat meer extra ondersteuning 
nodig hebben dan in het reguliere onderwijs geboden kan 
worden), zoveel mogelijk leerlingen de ondersteuning te 
bieden die ze nodig hebben.  

 
Inleiding 

Door de regionale spreiding van CITAVERDE College maken wij deel uit van 
vier samenwerkingsverbanden (SWV) : 
 Samenwerkingsverband VO 31.01 (Horst); 
 Samenwerkingsverband VO 31.02 (Roermond); 
 Samenwerkingsverband VO 31.03 (Nederweert); 
 Samenwerkingsverband VO 31.06 (Heerlen). 
 
Om voor ouders inzichtelijk te maken welke zorg wij wel of niet kunnen bieden, 
maken alle locaties van CITAVERDE College per schooljaar een 
onderwijsondersteuningsprofiel. In dit profiel staat weergegeven welke 
basiszorg en extra ondersteuning wij kunnen bieden. Ieder schooljaar wordt 
het nieuwe ondersteuningsprofiel geplaatst op de website van CITAVERDE 

College. Hierdoor is voor (toekomstige) ouders inzichtelijk welke zorg geboden 
kan worden en of dit aansluit bij de behoefte van hun kind. 
 
Uitwerking 

Passend Onderwijs staat bij CITAVERDE College niet op zichzelf, maar is 
gekoppeld aan activiteiten die wij uitvoeren in het kader van voortijdig 
schoolverlaten (VSV), schoolmaatschappelijk werk, studie loopbaan 
begeleiding (SLB) in het MBO en loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) in 
het VMBO. Om hierbij zo goed mogelijke ondersteuning aan onze leerlingen 
en studenten te geven, werken wij samen met onder andere scholen in de 
regio in de samenwerkingsverbanden, maar ook met externe partners zoals 
GGZ, Jeugdzorg en de politie. 
 
Indien bij de intake in het MBO naar voren komt dat een student extra 
begeleiding nodig heeft, wordt dit vastgelegd in de bijlage Passend Onderwijs 
bij de Onderwijsovereenkomst. Hierin wordt beschreven welke extra 
ondersteuning de student krijgt van de school en worden afspraken 
vastgelegd. Deze kunnen altijd tussentijds gewijzigd en bijgesteld worden. In 
2017 hadden 51 studenten van CITAVERDE College een bijlage Passend 
Onderwijs. 
 
Voor leerlingen in het VMBO met een extra ondersteuningsvraag, wordt een 
ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin wordt vastgelegd welke begeleiding 
en ondersteuning de leerling ontvangt met bijbehorende doelen en afspraken.  
De meest voorkomende ondersteuning voor leerlingen in het VMBO en 
studenten in het MBO houdt verband met problematieken zoals ADHD, PDD-
NOS, sociaal emotionele problemen, gedragsproblemen, ADD en Asperger.  
 
Risico’s  

Door de invoering van Passend Onderwijs zijn / gaan wijzigingen ontstaan in 
geldstromen, zijn SWV-en geformeerd en dient uitvoering gegeven te worden 
aan de zorgplicht. Dit kan risico’s met zich mee brengen. Daarnaast geven we 
aan welke oplossingen ingezet zijn en/of welke stappen ondernomen moeten 
worden om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. 
 
1. Governance structuur  
Governance van SWV-en geeft aan of de aansturing en de positionering van 
de verschillende gremia (en dus ook het geld) goed geregeld is. In 2017 is dit 
verder opgepakt door te werken met compactere, slagvaardigere besturen en 
eventueel kleine onafhankelijke Raden van Toezicht. SWV  31.02 (locatie 



Roermond) is aan de slag gegaan met het aanpassen van de governance 
structuur. De nieuwe statuten liggen bij de notaris en in 2018 zal geworven 
worden voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht van het SWV. M.b.t. 
integriteitsvraagstukken en belangenverstrengeling is dit risico nog maar 
beperkt aanwezig. 
 
2. Financiële risico’s 
De invoering van Passend Onderwijs zorgt ervoor dat geldstromen richting de 
scholen zullen veranderen. Voor de SWV-en waarin CITAVERDE College 
participeert geldt, net als vorig jaar, dat de daling van het aantal leerlingen dat 
doorverwezen wordt naar het VSO nog steeds te hoog is of dat de daling niet 
snel genoeg plaatsvindt. Daarnaast is nog niet voor alle SWV-en inzichtelijk 
hoe de LWOO-geldstromen zullen gaan verlopen. SWV 31.01 (locatie Horst) 
heeft al in 2017 gekozen voor opting out per 1 januari 2018. Met deze actie 
komen de LWOO-gelden rechtstreeks binnen bij het SWV. 
CITAVERDE College beschikt over een groot aantal LWOO-leerlingen. De 
doelstellingen van de SWV-en (minder VSO) zal direct leiden tot minder 
budget. Daarnaast betekenen opties als opting-out dat middelen die voorheen 
reguliere lumpsum middelen waren, nu via het SWV verlopen. Middelen 
worden toekomstig anders versleuteld en komen later binnen bij CITAVERDE 
College dan voorheen gebruikelijk was. Dit vormt een serieus risico. 
 
3. Uitvoeringsrisico’s  
De locaties proberen het aantal leerlingen dat doorverwezen wordt naar het 
VSO te verminderen. De toename van het aantal leerlingen in het reguliere 
onderwijs met een extra ondersteuningsbehoefte, vraagt om extra tijd, kennis 
en expertise van docenten en het zorgteam. Dit heeft onder andere betrekking 
op de kwaliteit en kwantiteit van de ambulante begeleiding. Er is veel vraag 
naar ambulante begeleiders, maar de traditionele leveranciers kunnen 
onvoldoende op het gewenste niveau ambulante begeleiders leveren. 
Daarnaast is het voor docenten niet altijd mogelijk om de leerlingen de 
aandacht te geven die ze vragen of nodig hebben, indien in één klas meerdere 
leerlingen met een grote ondersteuningsbehoefte zitten.  
 
 

Inspectieonderzoek samenwerkingsverbanden 

 De Inspectie van het Onderwijs heeft op 6 en 10 juli 2017 het 
samenwerkingsverband 3.101 (Horst) bezocht. De volgende waarderingen 
werden uitgesproken: De open cultuur, de onderlinge toegankelijkheid en 
samenwerking werd bevestigd. 

 De alom geaccepteerde rol en het functioneren van de coördinator is goed 
en belangrijk. 

 Het ondersteuningsloket is een krachtig, geaccepteerd en gewaardeerd 
instrument binnen het samenwerkingsverband. 

 De visitatiegesprekken op de scholen inclusief de openheid en feedback 
wordt door de scholen zeer op prijs gesteld. 

 Overleg gericht op verbeteren van de acties op de werkvloer zijn 
functioneel. 

 De kwaliteit en de kwaliteitscyclus is zeker voldoende, wordt bij weinig 
samenwerkingsverbanden zo gezien. 

 
Aandachtspunten: 

 Meer vaart maken met de vereveningsopdracht. Het aantal leerlingen in 
het VSO is weliswaar gedaald, maar de Inspectie vraagt zich af of de 
daling doorzet zonder aanvullende maatregelen. 

 Het aantal leerlingen in het Praktijkonderwijs is stijgend, wat financiële 
consequenties heeft voor het samenwerkingsverband (en de bijbehorende 
scholen). 

 Meer strategie op het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) 
zetten in verband met een efficiënte verbinding tussen Onderwijs en 
Jeugdzorg. 

 Oorzaken van thuiszitters analyseren en relateren aan ontbrekende en 
tijdige signalering en ondersteuning. 

 
De andere samenwerkingsverbanden hebben in 2017 geen Inspectie 
onderzoek gehad. 
 
 
 



 

Investeringen  (x € 1.000) Realisatie Raming Raming Raming Raming Raming Raming
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

GEBOUWEN / TERREINEN

Gebouwen 1.180 846 750 750 750 750 750

Terreinen 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 1.180 846 750 750 750 750 750

INVENTARIS / APPARATUUR

Meubilair 186 159 25 25 25 25 25

Machines 125 98 25 25 25 25 25

Audiovisueel 12 7 10 10 10 10 10

Transportmiddelen

ICT / hardware 318 1.449 180 180 180 180 180

Aanleg infrastructuur 27 52

Totaal 668 1.765 240 240 240 240 240

Grandtotaal 1.848 2.610 990 990 990 990 990

Desinvesteringen 0 0 0 0 0 0 0

 

Investeringen 

CITAVERDE College baseert haar investeringscapaciteit telkens op twee 
indicatoren.  
 
Enerzijds de vrije cashflow, m.a.w. hebben we de beschikking over voldoende 
middelen en anderzijds de liquiditeitspositie. Het is niet voldoende om te kijken 
naar alleen de aanwezige middelen, de bepaling van het bedrijfskapitaal is net 
zo belangrijk. Het bedrijfskapitaal is het vermogen waarover we op de lange 
termijn kunnen beschikken, investeringen hebben immers een lang karakter.  
 
 

  



Strategische personeelsplanning 

In de komende jaren zullen een tweetal ontwikkelingen de strategische 
personeelsplanning beïnvloeden. Aan de ene kant zullen als gevolg van 
demografische ontwikkelingen en  overheidsmaatregelen de leerlingaantallen 
in het VMBO en MBO in onze regio afnemen. Aan de andere kant hebben we 
binnen de regio Limburg te maken met een vergrijzend medewerkersbestand 
dat alleen al binnen het MBO leidt tot een substantiële uitstroom van  
medewerkers tot 2024.  
 
Voor CITAVERDE betekent dit dat we moeten meebewegen met deze 
ontwikkelingen enerzijds door ervoor te zorgen dat we vol blijven inzetten op 
ons beleid ter bevordering van een duurzame en flexibele inzet en multi-
inzetbaarheid van onze medewerkers. Anderzijds zullen ook oplossingen 
moeten worden gezocht via meer regionale school overstijgende 
samenwerking, teneinde ook in de toekomst te kunnen blijven beschikken over 
voldoende gekwalificeerd personeel en een divers regionaal onderwijsaanbod. 
In het hoofdstuk Personeel is uitgebreid beschreven wat CITAVERDE College 
het afgelopen verslagjaar heeft gedaan op de bovengenoemde aspecten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kengetal

stand 31/12

Realisatie 

2017

Begroting 

2018

Raming 

2019

Raming 

2020

Raming 

2021

Raming 

2022

Raming 

2023

Personele bezetting FTE 297,3             300,8             299,2             298,2             297,0             294,0             288,7             

- Management 12,1               12,1               12,1               12,1               12,1               11,1               11,1               

- Onderwijzend Pers OP 168,2             143,3             142,3             142,3             142,1             141,1             139,1             

- Ondersteunend Pers Obp 60,8               49,4               49,4               48,4               47,4               46,4               44,6               

- Flexbestand Op 36,7               66,5               66,5               66,5               66,5               66,5               66,0               

- Flexbestand Obp 19,5               29,5               28,9               28,9               28,9               28,9               27,9               

Aantal deelnemers per 1.10 3.051             2.957             2.922             2.896             2.847             2.802             2.755             

- VMBO 1.817             1.810             1.826             1.820             1.789             1.761             1.732             

- MBO 1.234             1.147             1.096             1.076             1.058             1.041             1.023             

Ratio LL per FTE 10,26             9,83               9,77               9,71               9,58               9,53               9,54               

Percentage Obp / totaal 27% 26% 26% 26% 26% 26% 25%



 

Meerjarenstrategie  

De marketingafdeling signaleerde dat de traditionele marketing (vooral veel 
informatie pushen via advertenties) niet meer de resultaten levert die nodig zijn 
om de studentenaantallen op peil te houden. In 2017 is de koers zichtbaar 
geworden dat CITAVERDE College de markt meer aan het benaderen is met 
storytelling. Dat betekent dat CITAVERDE College content (berichten, 
beelden, video’s) levert aan de doelgroep,  waarbij via het monitoren van de  
zogenaamde ‘klantreis’, beoordeeld wordt welke informatie op welk moment 
relevant is voor een individu.  
 
De content die gemaakt wordt door de marketingafdeling past bij de 
informatiebehoefte en de leefwereld van de toekomstige student en is zoveel 
mogelijk authentiek. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van echte ervaringen 
van studenten, docenten en beroepsbeoefenaars. Het begin is gemaakt, maar 
de komende jaren zal nog veel nieuwe content ontwikkeld moeten worden. De 
verandering in communicatie vergt andere kennis en vaardigheden van de 
medewerkers, niet alleen die van de marketingafdeling. Communicatie wordt 
op deze manier meer van iedereen in de organisatie, waardoor de rol van 
marketing verandert.  
 
In 2018 zal gestart worden om het monitoren van de klantreis en het 
aanbieden van de juiste content te automatiseren. Met deze hulpmiddelen zal 
het voor de marketingafdeling in de toekomst nog beter mogelijk zijn om de 
potentiële student met de meest relevante informatie te helpen een goede 
keuze voor een opleiding bij CITAVERDE College te maken.  
 

 



 

 

 

 

 

Toelichting 

In 2018 is begroot dat de maatregel uit Focus op 
Vakmanschap ‘verkorten van leerlijnen’ een stevig 
exploitatieresultaat veroorzaakt als gevolg van de 
t-2 bekostiging. Hierdoor is de bekostiging 2018 
nog berekend op de studentenaantallen in 
schooljaar 2016-2017 (dus inclusief de  4-jarige 
studenten) maar de personele formatie is al 
afgestemd op de studentenaantallen conform de  
3-jarige opleiding.  

Daarnaast is ingezet op een vernieuwing van 
belangrijke ICT-hardware en -infrastructuur vanaf 
boekjaar 2018. Dat zal tot een structureel hogere 
afschrijving leiden hetgeen in de cijfers merkbaar 
is. In 2017 zijn alle gebouwen opnieuw getaxeerd 
en gewaardeerd op de economische marktwaarde. 
We verwachten de komende jaren geen grote 
wijzigingen in de waardering van deze vaste 
activa.  

 

  

STAAT / RAMING VAN BATEN EN 
LASTEN (x € 1.000)

Realisatie
 2017

Begroting 
2018

Raming 
2019

Raming 
2020

Raming 
2021

Raming 
2022

Raming 
2023

BATEN

- Rijksbijdragen 28.844 28.344 27.853 27.227 26.721 26.251 25.807
- Overige overheidsbijdragen 6 113 112 112 112 112 112
- Baten werk iov derden 1.878
- College-, cursus en examengelden 108
- Overige baten 689 2.525 2.468 2.449 2.436 2.420 2.404

TOTAAL BATEN 31.525 30.981 30.433 29.788 29.268 28.782 28.323

LASTEN

- Personele lasten 22.899 22.050 21.988 22.055 22.086 21.936 21.252
- Afschrijvingen 1.615 2.152 2.152 2.152 2.152 2.152 2.152
- Huisvestingslasten 1.849 1.443 1.176 1.188 1.184 1.191 1.208
- Overige lasten 3.737 4.872 4.469 4.469 4.469 4.469 4.469

TOTAAL LASTEN 30.100 30.517 29.784 29.864 29.892 29.747 29.080

Saldo baten en lasten 1.425 464 648 -76 -623 -965 -757 

Financiele baten en lasten 29 30 30 30 30 30 30

TOTAAL RESULTAAT 1.454 494 678 -46 -593 -935 -727  

LASTEN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Personeelslasten 76,1% 72,3% 73,8% 73,9% 73,9% 73,7% 73,1%
Afschrijvingen 5,4% 7,1% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,4%
Huisvestingslasten 6,1% 4,7% 3,9% 4,0% 4,0% 4,0% 4,2%
Overige lasten 12,4% 16,0% 15,0% 15,0% 14,9% 15,0% 15,4%

TOTAAL LASTEN 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 



 

 

 

 

 
Toelichting 

 
 De voorziening Groot Onderhoud was 
gepland   
  voor 2017 maar wordt gerealiseerd in 
boekjaar  
  2018. 
 Resultaten worden toegevoegd aan het 
eigen  
  vermogen. Uitgangspunt blijft dat de 
resultaten  
  uit privaat onderdeel blijft uitmaken van de  
  bestemmingsreserve. 
 De solvabiliteit en liquiditeit zijn hoog en 
zullen  
  onveranderd hoog blijven. Momenteel zijn     
  plannen in de maak om het verwachte hoge  
  resultaat in 2018 om te zetten in 
investeringen  
  c.q. opwaarderingen van onze huisvesting.  
  Denk hierbij o.a. aan een nieuwe ICT- 
  infrastructuur.  

Als gevolg van afwijkingen die ontstaan uit ons 
gevoerde beleid ten aanzien van de positieve 
ontvangst van de verschillende vrijwillige 
vertrekregelingen, de positieve aanmeldingen en de 
cao-uitwerkingen zullen cijfers afwijken van de 
begroting 2017. 

 

  

BALANS                   x € 1.000 Realisatie
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Raming
2022

Raming
2023

VASTE ACTIVA

- Materiele vaste activa 16.780 16.819 15.657 14.494 13.332 12.170 11.007

- Financiele vaste activa 0 0

Totaal vaste activa 16.780 16.819 15.657 14.494 13.332 12.170 11.007

VLOTTENDE ACTIVA

- Vorderingen 875 853 853 853 853 853 853

- Liquide middelen 11.246 11.644 13.420 14.471 14.976 15.138 15.508

Totaal vlottende activa 12.121 12.497 14.273 15.324 15.829 15.991 16.361

TOTAAL ACTIVA 28.901 29.316 29.930 29.818 29.161 28.161 27.369

EIGEN VERMOGEN

- Algemene reserve 23.238 21.664 22.158 22.836 22.790 22.197 21.262

- Bestemmingsreserve 261 1.731 1.915 1.190 644 301 509

Totaal EIGEN VERMOGEN 23.499 23.394 24.072 24.026 23.434 22.499 21.772

VOORZIENINGEN 334 800 800 800 800 800 800

LANGLOPENDE SCHULDEN 0 0 0 0 0 0 0

KORTLOPENDE SCHULDEN 5.071 5.122 5.057 4.992 4.927 4.862 4.797

TOTAAL PASSIVA 28.904 29.316 29.930 29.819 29.161 28.161 27.369  

 



Toelichting 

Als gevolg van begrote resultaten zal de liquiditeitspositie in 2018 toenemen. 
Op dit moment worden plannen gemaakt voor een opwaardering van de 
gebouwen. Zichtbaar is ook de hypothecaire geldlening die in 2017 afloopt. 
Vanaf dat moment heeft CITAVERDE College geen langlopende leningen 
meer.   

 
  

Kasstroomoverzicht Realisatie
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Raming
2022

Raming
2023

- Saldo baten en lasten 1.424 464 648 -76 -623 -965 -757 

- Afschrijvingen 1.615 2.152 2.152 2.152 2.152 2.152 2.152

- Mutaties voorzieningen 38 504 0 0 0 0 0

- Kortlopende schulden -2.310 -65 -65 -65 -65 -65 -65 

- Financiele baten en lasten 29 30 30 30 30 30 30

Kasstroom uit operationele activiteiten 796 3.085 2.765 2.041 1.494 1.152 1.360

- Gebouwen en terreinen -1.181 -2.371 -750 -750 -750 -750 -750 

- Inventaris en apparatuur -668 -240 -240 -240 -240 -240 -240 

'Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.849 -2.610 -990 -990 -990 -990 -990 

- Mutatie kredietinstellingen -150 0 0 0 0 0 0

- Aflossing langlopende leningen 0 0 0 0 0 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -150 0 0 0 0 0 0

Mutatie liquiden middelen

Beginstand 12.448 11.169 11.644 13.419 14.470 14.975 15.138

Mutatie -1.203 475 1.775 1.051 505 162 370

Eindstand liquide middelen 11.245 11.644 13.419 14.470 14.975 15.138 15.508  

 

 



 

t-1 t Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. % Omzet private activiteiten

(omzet private act. / totale omzet)

2. Gewogen deelnemers per fte op
gewogen deelnemers / fte o(b)p

3. Gewogen deelnemers per fte
gewogen deelnemers / fte o(b)p

4. % Tijdelijk personeel
aantal fte / tijdelijk fte

5. Kosten fte in loondienst in €
Totale loonkosten / totaal fte

6. Aantal m2 per gewogen deelnemer
Totaal m 2 / gewogen deelnemers
7. Overhead pers.kosten in %
Kosten man. / totale pers.kosten

8. Liquiditeit
Liq.midd+k.vord / kort vreemd verm.

9. Rentabiliteit
Resultaat / totale baten

10. m2  Huur als % totale  m2

Aantal m2 huur / totaal m2

11. Gemiddelde huisv.kn  per m2   €
Huisv.kosten  / totaal m2

12. Herfinanciering %
Hefin.met vr.verm. / totale omzet

13. Investeringsbehoefte
Investeringen / totale omzet

14. Solvabiliteit A
EV / TV

15. Solvabiliteit B
EV+VZ / TV

16. Kapitalisatiefactor
Balanstotaal / totaal baten

17. Personeelslasten
Pers.lasten / totaal baten

3,9%

15,1 16,0 15,1 15,0 14,8 14,6 14,5

Indicatoren

3,3% 3,8% 3,6% 3,6% 3,7% 3,8%

10,1

18,5% 17,9% 22,1% 22,2% 22,3% 22,4% 22,6%

10,8 10,3 10,5 10,4 10,4 10,2

70.613

11,1 11,6 12,0 12,1 12,2 12,4 12,0

70.375 71.583 69.385 69.005 69.490 69.897

24,6%

1,8 2,4 2,4 2,8 3,1 3,2 3,3

19,4% 24,0% 25,1% 25,3% 24,8% 24,6%

-3,25%

97 91 95 88 89 89 89

0,69% 4,61% 1,60% 2,23% -0,15% -2,03%

8% 8% 4%4%4%8%8%

0%

4,57% 5,86% 8,43% 3,25% 3,32% 3,38% 3,44%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

80%

75% 82% 83% 83% 83% 83% 83%

74% 81% 80% 80% 81% 80%

98%

0,76 0,73 0,71 0,72 0,74 0,75 0,77

94% 92% 95% 98% 100% 100%

 
 

 
 

Toelichting 

1. De omzet private activiteiten is voor 
de komende jaren stabiel. Het 
private resultaat 2017 viel hoger uit 
dan in 2016.  
 

2. De gewogen aantal deelnemers per 
onderwijsgevende zijn voor een 
AOC als volgt berekend.  

 BOL x factor 1,  BBL x factor 0,5,  
VMBO x factor 1,  LWOO x factor 
1,56. Bij de berekening is rekening 
gehouden met inhuur, uitbesteding 
en detachering. Mede dankzij de 
flex rand van 13,6% is, ondanks de 
sterke daling  BBL, het mogelijk 
gebleken de verhouding personeel – 
deelnemer vrijwel constant te 
houden. 

3. Ondanks de sterke BBL- 
deelnemersdaling is het door goed 
beleid (via de eigen flex stichting)  
mogelijk geweest de totale 
personele omvang parallel te laten 
afnemen aan de daling deelnemers. 
Hierdoor blijft de ratio stabiel.  
 
 

 



 

4. Het aantal fte voor tijdelijk personeel gedeeld door het totale aantal fte. 
Hierbij is rekening gehouden met de inhuur, detachering en aanstelling 
voor bepaalde duur en minus uitgeleend personeel. Er wordt gedegen 
beleid gevoerd op de verhouding tijdelijk personeel en tijdelijk geld d.m.v. 
jaarlijkse formatieplanningen, e.e.a. mede als gevolg van krimp in Limburg. 
 

5. De totale loonkosten gedeeld door het totaal aantal fte in loondienst. In de 
loonkosten zijn de salariskosten, vakantiegeld, uitgekeerd ziekengeld, 
overwerk, toeslag onregelmatige diensten, sociale lasten en 
pensioenpremie meegenomen. De kosten per fte zijn in 2016 en 2017 iets 
hoger a.g.v. de meerkosten uit de vertrekregeling. Verder zijn in de 
komende jaren de jaarlijkse periodieken meegerekend.  

6. Uitgangspunt hierbij is het bruto vloeroppervlak. Op termijn wordt het 
vloeroppervlak per deelnemers groter, dit als gevolg van dalende 
leerlingenaantallen. 

7. Onder overhead worden de volgende categorieën gerekend: administratief 
personeel, ICT-personeel, directie en management. Zichtbaar is al dat de 
OBP-formatie vanaf 2018 toeneemt. Hierdoor neemt de ratio m.i.v. 2018 
toe.  

8. De liquiditeitsratio wordt berekend door vlottende activa te delen door de 
kortlopende schulden. De ratio geeft de mate weer waarin een organisatie 
in staat is om aan haar direct opeisbare verplichtingen te kunnen voldoen. 
De ratio zal de komende jaren toenemen door een stijging van de liquide 
middelen en een daling van de kortlopende schuld.  

 
9. De rentabiliteit wordt berekend door het resultaat van de gewone 

bedrijfsvoering te delen door de baten van de gewone bedrijfsvoering. De 
rentabiliteit is t.o.v. 2016 afgenomen door het negatieve resultaat in 2016. 
 

10. Het aantal gehuurde m2 uitgedrukt in een percentage t.o.v. het totale aantal 
m2. We verwachten dat deze verhouding de komende jaren gelijk blijft. 
 

11. Dit betreft de totale huisvestingslasten per vierkante meter. Deze kosten 
bestaan uit huur, verzekering, onderhoud, schoonmaak, energie, water en 
de afschrijvingen. De kosten per m2 blijven voor de komende jaren redelijk 
gelijk. 

 
12. De omvang van de herfinancieringsbehoefte in het jaar als percentage van 

de totale omzet in hetzelfde jaar. Met herfinanciering wordt het opnieuw 
financieren van bestaande, met vreemd vermogen gefinancierde, leningen 
bedoeld. Hiervan was in 2017 geen sprake en er is geen verwachte 
herfinancieringsbehoefte voor de komende jaren.  
 

13. De investeringsbehoefte wordt uitgedrukt door de investeringen in activa in 
een jaar te delen door de totale baten van hetzelfde jaar. We verwachten 
geen significante stijgingen of dalingen. 
 

14. en 15. De solvabiliteit wordt uitgedrukt door het eigen vermogen inclusief 
de voorzieningen te delen door het totale vermogen (balanstotaal). De 
verwachting is een stabiele hoge solvabiliteit.  

 
16. De kapitalisatiefactor wordt uitgedrukt door het balanstotaal te delen door 

het totaal van de baten. Aan deze factor valt af te lezen hoe ‘vermogend’ 
een instelling is. Voor BVE-instellingen geldt geen officiële norm, maar men 
neemt gevoeglijk aan dat een factor van 60% als voldoende beschouwd 
wordt. Alles boven 60% wordt gezien als een instelling die voldoende 
gespaard heeft. CITAVERDE College zit ruim boven deze norm. 

 
17. Het aandeel personele lasten bedraagt momenteel 0,73 en is lager dan in 

2016. Dit heeft te maken met de vertrekregeling die voornamelijk in 2016 in 
de kosten tot uiting kwam. Daar we sterk sturen op dit dossier zijn er geen 
significante veranderingen te verwachten 
 
.

 

  



 

In 2017 kende CITAVERDE College 4 risicogebieden. Vanuit de perspectieven 
Onderwijs, Bedrijfsprocessen, HRM en Positionering zijn deze risicogebieden 
geformuleerd.  

 

 
Acties op grond van gesignaleerde risico’s zijn planmatig vormgegeven in 
locatie- en afdelingsplannen. Uitputting en opvolging van locatie- en 
afdelingsplannen geschiedt middels een kwaliteitslijst. Deze kwaliteitslijst is dé 
monitor die per trimester het management in staat stelt op de diverse 
kostenplaatsen de doelen- en risicoperformance te meten en te managen.  

Implementatie Herontwerp MBO en VMBO onvoldoende 
gerealiseerd.

Risico: collectieve intentie vasthouden moeilijk agv kwaliteit en capaciteit mensen

A.g.v. locatie-specifieke keuzes geen integraal en uniform 
uitgevoerd gedachtegoed Herontwerp MBO en VMBO.

idem opmerking hierboven

Onvoldoende kwaliteit administratieve organisatie rond toetsing en 
examinering.

vmbo: geen risico
mbo: risico > niet nakomen van deadlines (PvB-admin)

Negatieve ontwikkeling opbrengstenoordeel VMBO Preventieve monitoring door maatregelen vooraf

Minder bekostiging a.g.v. van het verkorten van leerlijnen (niveau 4, 
leerjaar 4 naar 3)

Dat is in de begroting ingeprogrammeerd

De veranderingen LWOO en financiering 
via Passend Onderwijs

Nog steeds onduidelijk welke effecten dit zal hebben. Gekozen is voor opting-out. 
Horst 2018, rest 2019

Boetes en/of andere strafmaatregelen voor de instelling a.g.v. niet 
voldoen aan nieuwe Europese wetgeving privacy

Beleid en te nemen maatregelen zijn volop in ontwikkeling. FG aangesteld

Processen onderwijs en bedrijfsvoering worden gehinderd a.g.v. ICT 
faciliteiten die niet (meer) voldoen

Activiteiten kwaliteitsverbetering ICT faciliteiten eerder uitgevoerd, vervolg in 
ontwikkeling m.b.t. investeringen 2018

Verhouding kwaliteit en kwantiteit raakt uit balans
selectieve ( vaste ) benoemingen, flexschil 16,3 % Feedmee en popgesprekken  zijn in 
uitvoering, deelname aan regionale samenwerkingsverbanden, Scholingsplan en 
docentenstages in uitvoering

CITAVERDE faalt in haar streven een gezonde werkgever te zijn  WVM uitgevoerd, communicatie en acties in uitvoering. SMO en SMT's worden met 
regelmaat gehouden. MTO uitgevoerd acties plannen in 2018

Onvoldoende professionaliteit ondermijnt kwaliteit van onze 
organisatie/onderwijs

Zie boven (verhouding kwaliteit en kwantiteit ) Inschrijving lerarenregister 59,6% ( 
lerarenregister vanaf augustus 2017 gesloten ).61 % docenten in nieuwe LC structuur 
volgt mastertraject of heeft dit afgesloten. Mastertrajecten worden in overleg met 
leidinggevende bepaald.

Imago schade a.g.v. ongewenst gedrag of ongepaste opmerkingen 
door docenten en studenten op social media

Er zijn geen incidenten geweest, social media beleid heeft een update gehad.

We bereiken met onze voorlichtingsactiviteiten niet 
de juiste doelgroep

Wij hebben nergens hinder ervaren in de mogelijkheden voor het geven van 
voorlichting. Maar we zoeken wel naar meer ingangen op scholen of direct bij 
mogelijke leerlingen. Social media advertising wordt actief ingezet.

Samenwerking ROC’s met VO-scholen v.w.b. doorlopende 
leerlijnen vmbo->mbo, versterkt hun positie

Op gebied van techniek zijn er samenwerkingen. Wij volgen deze en sturen zelf op het 
hebben en houden van een goede relatie met toeleverende scholen.  



 

  



 

 

 

  



 

 
 



 

C. TOELICHTING OP DE FINANCIËLE POSITIE 

 

A GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(Na verwerking voorstel resultaatbestemming)

1 ACTIVA

€ € € €

Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa 16.779.992                16.546.123                

16.779.992                16.546.123                

Vlottende activa
1.5 Vorderingen 875.184                     853.203                     
1.7 Liquide middelen 11.245.654                12.448.251                

12.120.838                13.301.454                

28.900.830               29.847.577               

2 PASSIVA

€ € € €

Eigen vermogen
2.1 Eigen Vermogen (uit publieke middelen) 23.234.733                21.757.391                

Eigen Vermogen (uit private middelen) 260.746                     284.556                     

23.495.479                22.041.947                

Voorzieningen

2.2 Voorzieningen 334.118                     295.914                     

334.118                     295.914                     

Langlopende schulden

2.3 Langlopende schulden -                                  150.000                     

-                                  150.000                     

Kortlopende schulden
2.4 Kortlopende schulden 5.071.233                  7.359.716                  

5.071.233                  7.359.716                  

28.900.830               29.847.577               TOTAAL PASSIVA

TOTAAL ACTIVA

31-12-2017 31-12-2016

31-12-2017 31-12-2016



 

  

B   GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

€ € € € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 28.843.658        28.184.066        29.024.917        
3.2 Overige overheidsbijdragen 5.930                  4.000                  5.500                  
3.3 College, cursus, les, examengelden 107.868             120.750             132.958             
3.4 Baten werk i.o.v. derden 1.877.588          1.665.074          1.893.658          
3.5 Overige baten 689.556             757.665             782.207             

Totaal baten 31.524.600        30.731.555        31.839.240        

4 Lasten

4.1 Personele lasten 22.899.252        22.399.788        24.133.922        
4.2 Afschrijvingen 1.614.995          1.816.837          1.794.881          
4.3 Huisvestingslasten 1.848.836          1.390.837          1.871.509          
4.4 Overige instellingslasten 3.737.198          4.349.250          3.865.634          

Totaal lasten 30.100.281        29.956.712        31.665.946        

Saldo baten en lasten 1.424.319         774.843             173.294             

5 Financiele baten en lasten 29.213                83.008                46.520                

Resultaat 1.453.532         857.851             219.814             

6 Belastingen -                           -                           -                           
7 Resultaat deelnemingen -                           -                           -                           

-                           -                           -                           

Resultaat na belastingen 1.453.532         857.851             219.814             

8 Aandeel derden in resulaat

NETTO RESULTAAT 1.453.532          857.851             219.814             

Resultaat 2016Begroting 2017Resultaat 2017



 

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten 1.424.319 173.294

Aanpassingen voor:

     Afschrijvingen 1.614.995 1.794.881
     Mutaties voorzieningen 38.204 -370.800 

Veranderingen in vlottende middelen:

     Voorraden 0 0

     Vorderingen -21.981 25.317

     Schulden -2.288.482 531.442

Ontvangen interest 33.485 8.050

Betaalde interest -4.272 38.470

Buitengewoon resultaat 0 0
796.268 2.200.654

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa -1.848.865 -1.615.690 

Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0

Investeringen in immateriële vaste activa 0 0

Desinvesteringen in immateriële vaste activa 0 0

Investeringen in deelnemingen/samenwerkingsverbanden 0 0

Mutaties leningen 0 0

Overige investeringen in financiële vaste activa 0 0
-1.848.865 -1.615.690 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden -150.000 -300.000 

-150.000 -300.000 

Mutatie liquide middelen -1.202.597 284.964

Beginstand liquide middelen 12.448.251 12.163.287

Mutatie liquide middelen -1.202.597 284.964

Eindstand liquide middelen 11.245.654 12.448.251

C  KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017

2017 2016



 

 

  

1  ACTIVA

VASTE ACTIVA
1.2 Materiële vaste activa Aanschaf-prijs Cum. 

afschrijvingen en 
waardever- 
minderingen

Boekwaarde 
01.01.2017

Investeringen Des-
investeringen

Afschrijving Voorziening 
waardering 
nieuwbouw 
waardever-   
minderingen

Cum. 
Afschrijving en 
waardever- 
minderingen

Boekwaarde 
31.12.2017

€ € € € € € € € €

1.2.1 Grond en bodemonderzoek -                           -                             -                           -                       -                       -                       
1.2.1 Gebouwen en terreinen 34.875.143         20.103.995           14.771.148        1.180.419               981.985          21.085.980     14.969.582     
1.2.2 Inventaris en apparatuur 9.985.448           8.210.472             1.774.976          668.444                  633.010          8.843.481       1.810.410       
1.2.4 In uitvoering en vooruitbetaling -                           -                       -                       

44.860.589         28.314.465           16.546.124        1.848.863               -                       1.614.995       -                       29.929.461     16.779.992     

Afschr.termijn

20 - 25 jaar
5 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar

10 jaar
15 jaar

In 2017 hebben er investeringen plaatsgevonden in de locaties Roermond, Horst, Nederweert en Heerlen.

Totaal materiële vaste activa

 Gebouwen

 Software

 Audio/video,ICT kantoormach.

 Activumgroep

 Gereedschap, Land en 
tuinbouwmach, Huish & 
Lab.apparattur

 Diversen

 Dependance

6 jaar

 Installaties
 Meubilair



 

  

VLOTTENDE ACTIVA

1.5 Vorderingen

€ € € €

1.5.1 Debiteuren 514.732             361.136          
1.5.8 Overlopende activa 360.452             492.067          

Totaal vorderingen 875.184                  853.203          

toelichting 1.5.8. overlopende activa
nog te ontvangen bedragen 155.179
vooruitbetaalde bedragen 205.212
voorschotten salarissen 61

360.452

De vorderingen dienen als zekerheden voor de hypotheek. Zie "niet uit balans blijkende verplichtingen" voor verdere informatie.

1.7 Liquide middelen.

€ € € €

1.7.1 Kasmiddelen 2.887                  2.972               
1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 994.992             456.236          
1.7.3 Deposito's 10.247.775        11.986.736     
1.7.4 Overige (Rabobank Registergoed BV) -                           2.307               

11.245.654             12.448.251     

De middelen als omschreven bij punt 1.7.3 betreffen uitstaande reguliere spaarproducten.

31.12.2017

31.12.201631.12.2017

31.12.2016



 

  

PASSIVA
RESULTAATBESTEMMING 2017

Vooruitlopend op een daartoe te nemen besluit door de Raad van Toezicht wordt onderstaande
resultaatbestemming  voorgesteld. Het positieve exploitatieresultaat à      €  
wordt vervolgens bestemd volgens onderstaande tabel.

2.1 Eigen Vermogen Stand per 
01.01.2017

Saldo baten en lasten Overige 
mutaties 

Stand per 
31.12.2017

€ € € €

2.1.1 Algemene Reserve (publiek) 20.805.625        1.477.342               43.897            22.326.864     

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)
Reserve correctiebudget rijksbekostiging -                           -                                -                       -                       
Bestemmingsreserve BAPO 951.766             -                                43.897-            907.869          

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)
Bestemmingsreserve privaat BO 284.556             23.810-                     -                       260.746          

Totaal vermogen 22.041.947        1.453.532               -                       23.495.479     

In bovenstaande tabel is de resultaatbestemming van het positief explotatieresultaat à € 1.453.532 meegenomen.

MUTATIES

€ 1.453.532



 

  

2.2 Voorzieningen Stand 01.01.2017 Dotaties Onttrekkingen Vrijval Stand per
31.12.2017

Kortlopende 
deel <1 jaar

Langlopende 
deel > 1 jaar

 €  €  €  €  €  €  € 
2.2.1 Personeelsvoorzieningen

- Jubilea 170.174                  18.463                33.232-                     -                       155.405          13.018            142.387          

- Sociaal personeelsbeleid WW/BWW 107.839                  108.933             56.268-                     -                       160.504          78.421            82.083            

- Spaarverlof 17.901                    308                     -                                -                       18.209            9.104               9.105               
2.2.3 Overige voorzieningen

- Groot Onderhoud -                               -                           -                                -                       -                       -                       -                       

Totaal voorzieningen 295.914                  127.704             89.500-                     -                       334.118          100.543          233.575          

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. Het gaat hierbij om 25- en 40-jarige jubilea.
De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. Er is gewerkt met een inflatie- en rentevoet van 3%.

2.3 Langlopende schulden Stand per 
01.01.2017

Aangegane 
leningen

Aflossingen 
2017

Stand per 
31.12.2017

Looptijd < 1 
jaar

Looptijd > 1 
jaar

Rentevoet

 €  €  €  €  €  € %
2.3.3 Kredietinstellingen

ABN lening I FC200975585 (20 jaar) 250.000             -                                250.000          -                       -                       -                       5,85

Totaal langlopende schulden 250.000             -                                250.000          -                       -                       -                       

CITAVERDE College heeft in 2017 het restant van de openstaande hoofdsom volledig, boetevrij, afgelost.



 

  

2.4 Kortlopende schulden

€ € € €

2.4.1 Kredietinstellingen (hypotheek korte deel schuld) -                                100.000          
2.4.3 Crediteuren 583.569                  673.891          
2.4.4 Ministerie van OCW / EZ 0                               0                      

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen

- Loonheffing 915.699             1.027.217       
- Omzetbelasting 52.825                31.321            
- Netto salarissen 931                     667                  
- Premies sociale verzekeringen 3.976                  3.842               
Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 973.431                  1.063.047       

2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen 247.956                  219.398          

2.4.9 Overige kortlopende schulden
Overige 50.917                     45.463            

2.4.10 De overlopende passiva
- Vooruitontvangen bedragen 350.850             320.986          
- Nog te betalen bedragen 280.309             2.037.707       
- NTB Vakantieuitkeringen 585.255             601.911          
- NTB Bindingstoelage 32.363                43.457            
- NTB Verlofrechten 154.620             114.375          
- Nog te realiseren geoormerkte subsidies 282.569             296.793          
- Nog te realiseren niet geoormerkte subsidies 67.063                469.028          
- Nog te realiseren OCW/EZ 1.268.832          1.004.290       
- Diversen 193.499             369.370          
Totaal overlopende passiva 3.215.360               5.257.917       

Totaal kortlopende schulden 5.071.233               7.359.716       

toelichting 2.4.10 diversen €
nog te besteden ext.projectgelden 192.403
overlopende cursussen 0
diversen 1.096

193.499

31.12.201631.12.2017



 
4. TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

€ € € € € €
3 BATEN

3.1 Rijksbijdragen
3.1.1 Rijksbijdragen OCW / EZ

Rijksbijdrage sector VO 843.169           -                     1.205.604       
Rijksbijdrage EZ 25.623.477      25.840.006    25.624.162     

26.466.646     25.840.006           26.829.766     
3.1.2 Overige subsidies OC&W

Geoormerkte OCW subsidies 287.718           2.344.060      224.892          
Niet-geoormerkte OCW/EZ-subsidies 2.089.294        -                     1.970.259       

2.377.012       2.344.060             2.195.151       

3.1.3 Af: inkomensoverdrachten -                     -                     
28.843.658     28.184.066           29.024.917     

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 5.930               4.000             5.500              

5.930              4.000                    5.500              

3.3 College-, cursus-, les en examengelden
3.3.1 Examengelden 107.868           120.750         132.958          

107.868          120.750                132.958          

3.4 Baten werk i.o.v. derden
3.4.1 Contractonderwijs 1.112.624        1.125.000      985.712          
3.4.3 Overige 764.964           540.074         907.946          

1.877.588       1.665.074             1.893.658       

3.5 Overige baten
3.5.1 Verhuur 98.673             78.750           96.036            
3.5.2 Detacheringen personeel 60.239             32.500           64.011            
3.5.5 Ouderbijdragen 477.350           520.235         595.276          
3.5.6 Overige 53.294             126.180         26.884            

689.556          757.665                782.207          

Totaal Baten 31.524.600     30.731.555           31.839.240     

Resultaat 2017 Begroting 2017 Resultaat 2016



 

  

€ € € € € €
4 LASTEN   

4.1 Personeelslasten
4.1.1 Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 18.352.213      16.472.930    18.240.096     
Sociale lasten 2.105.445        -                     2.141.805       
 Pensioenpremies 2.305.893        -                     1.976.120       

4.1.2 Overige personele lasten
4121 Dotaties aan personele voorz. 94.472             17.500-           172.881-          
4122  Uitzendkrachten, declaranten e.d. 957.142           4.822.313      589.176          
4123 Overige 801.813-           1.247.045      1.498.215       

23.013.352     22.524.788           24.272.531     
4.1.3 Uitkeringen (-/-) 114.100-          125.000-                138.609-          

22.899.252     22.399.788           24.133.922     

N.B. Het overzicht "Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders" is opgenomen als onderdelen B.1.13
        achter in dit model

4.2 Afschrijvingen
4.2.2 Materiele vaste activa

Gebouwen en terreinen 981.985           1.230.000      1.143.715       
Inventaris en apparatuur 633.010           586.837         651.166          

1.614.995       1.816.837             1.794.881       

4.3 Huisvestingslasten.
4.3.1 Huur 383.805           397.500         432.639          
4.3.2 Verzekeringen 42.758             38.296           52.732            
4.3.3 Onderhoud 548.290           58.250           455.194          
4.3.4 Energie en water 347.895           400.000         403.606          
4.3.5 Schoonmaakkosten 429.826           445.811         423.644          
4.3.6 Heffingen 66.933             67.802           58.151            
4.3.7 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen 0-                      
4.3.8 Overige kosten huisvesting 29.329             16.822-           45.543            

1.848.836       1.390.837             1.871.509       

Resultaat 2017 Begroting 2017 Resultaat 2016



 

  

€ € € € € €

4.4 Overige instellingslasten.
4.4.1 Administratie- en beheerslasten 1.288.365        1.522.520      1.443.197       
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 1.973.388        1.727.985      2.038.771       
4.4.3 Dotatie overige voorzieningen 1.180               706.350         13.907-            
4.4.4 Overige 474.265           392.395         397.573          

3.737.198       4.349.250             3.865.634       

Totaal lasten 30.100.281     29.956.712           31.665.946     

N.B. De accountantskosten zijn opgenomen onder punt 4.4.1 en bedragen over 2017 € 60.421,35 en over 2016 € 83.344,80
Deze post is uit te splitsen in de volgende categorieën:

2017 2016
Onderzoek van de jaarrekening 55.309,10€    44.818,40€   
Andere controleopdrachten -€                18.694,50€   
Adviesdiensten op fiscaal terrein 1.318,90€      3.630,00€     
Andere niet-controlediensten 3.793,35€      16.201,90€   

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd
door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening 
gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek 
van de jaarrekening over het boekjaar 2017, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.

5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

5.1 Rentebaten 33.485             90.000           8.050              
5.5  Rentelasten 4.272               6.992             38.470-            

Saldo financiële baten en lasten 29.213          83.008                46.520          

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn verder geen gebeurtenissen, van materiële betekenis na balansdatum, die het beeld van de jaarrekening 2017 beïnvloeden.

Resultaat 2017 Begroting 2017 Resultaat 2016



 

  

6.   NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Huurverplichtingen per 31-12-2017 per locatie:        

Maastricht

Savills Huur klaslokalen, Geusseltweg t/m juni 2022 197.428,08€                                 per jaar

Louis Eyssenweg, Merum

Arval Leaseauto A. Christophe t/m sep 2018 12.333,06€                                   resterende looptijd
Leaseplan Leaseauto JP. Janssen onbepaalde tijd 16.985,52€                                   per jaar

Bedrijfsopleidingen

Hoogveld V.O.F. Huur gebouwen t/m juli 2020 103.080,00€                                 per jaar

Totaal 329.826,66€                                 

CITAVERDE College is aangesloten bij de Stg Waarborgfonds BVE waardoor er een latente claim van 2% 
van de rijksbijdrage aanwezig is in geval van calamiteiten.             

Bankgaranties
Ultimo 2017 heeft CITAVERDE College een bankgarantie gesteld, te weten:
EUR 46.167,45 jegens Bouwinvest Dutch Institutional in Amsterdam.
EUR 26.763,00 jegens Hoogveld V.O.F.

In de cao BVE is een regeling opgenomen voor duurzame inzetbaarheid. Hieruit ontstaat een verplichting uit hoofde van de opgebouwde rechten.
De systemen van CITAVERDE College zijn niet zodanig ingericht dat hiervan een betrouwbare schatting is te maken
CITAVERDE College heeft daarom geen voorziening gevormd. Uit een berekening van de maximale omvang is gebleken dat het bedrag niet materieel is.

Iedereen die vanuit een werkgever met een aansluiting bij het ABP werkloos wordt heeft recht op 50% van de pensioenopbouw gedurende zijn/haar werkloosheid.
Stichting Werkgelegenheid Groen Onderwijs (SWGO) valt in het publieke stelsel, waarbij het UWV de uitvoerende instantie is. 
Het was lange tijd niet mogelijk voor het UWV om de juiste gegevens aan te leveren aan het ABP. Hierdoor is er jarenlang geen pensioenpremie afgedragen voor de desbetreffende groep.
Inmiddels is het voor het UWV wel mogelijk om het ABP te voorzien van de juiste gegevens. Hierdoor ontstaat er een vordering voor de achterstallige premies voor de periode 2011 t/m halverwege 2017. 
Voor SWGO zou het gaan om een bedrag van om en nabij € 87.000. Het ABP neemt echter medio juni 2018 pas een besluit of het bedrag op ons verhaald zal worden en wat de precieze hoogte hiervan zal zijn.



 

  

7 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(Na verwerking voorstel resultaatbestemming)

1 ACTIVA

€ € € €

Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa 16.779.992           16.546.124           
1.3 Financiele vaste activa 0                             1.400.672              

16.779.992           17.946.796           

Vlottende activa
1.5 Vorderingen 875.184                 853.203                 
1.7 Liquide middelen 11.220.144           12.375.782           

12.095.328           13.228.985           

28.875.320           31.175.781           

2 PASSIVA

€ € € €

Eigen vermogen
2.1 Eigen Vermogen (uit publieke middelen) 23.234.733           21.757.391           

Eigen Vermogen (uit private middelen) 260.746                 284.556                 

23.495.479           22.041.947           

Voorzieningen

2.2 Voorzieningen 334.118                 295.914                 

334.118                 295.914                 

Langlopende schulden

2.3 Langlopende schulden -                              150.000                 

-                              150.000                 

Kortlopende schulden
2.4 Kortlopende schulden 5.045.723              8.687.920              

5.045.723              8.687.920              

28.875.320           31.175.781           TOTAAL PASSIVA

TOTAAL ACTIVA

31-12-2017 31-12-2016

31-12-2017 31-12-2016



 

  

8   ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

€ € € € € €

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 28.843.658    28.184.066    29.024.917    
3.2 Overige overheidsbijdragen 5.930              4.000              5.500              
3.3 College, cursus, les, examengelden 107.868          120.750          132.958          
3.4 Baten werk i.o.v. derden 1.877.588      1.665.074      1.893.658      
3.5 Overige baten 689.555          757.665          782.207          

Totaal baten 31.524.599    30.731.555    31.839.240    

4 Lasten
4.1 Personele lasten 22.939.940    22.399.788    24.155.120    
4.2 Afschrijvingen 1.614.995      1.816.837      1.583.535      
4.3 Huisvestingslasten 1.848.836      1.390.837      2.112.361      
4.4 Overige instellingslasten 3.696.509      4.349.250      3.862.877      

Totaal lasten 30.100.280    29.956.712    31.713.893    

Saldo baten en lasten 1.424.319      774.843         125.347         

5 Financiele baten en lasten 29.213            83.008            94.467            

Resultaat 1.453.532      857.851         219.814         

6 Belastingen -                       -                       -                       
7 Resultaat deelnemingen -                       -                       -                       

-                       -                       -                       

Resultaat na belastingen 1.453.532      857.851         219.814         

8 Aandeel derden in resulaat

NETTO RESULTAAT 1.453.532      857.851          219.814          

Resultaat 2016Begroting 2017Resultaat 2017



 

  

9 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE ENKELVOUDIGE BALANS

1  ACTIVA

VASTE ACTIVA
1.2 Materiële vaste activa Aanschaf-prijs Cum. 

afschrijvingen en 
waardever- 
minderingen

Boekwaarde 
01.01.2017

Investeringen Des-investeringen Afschrijving Voorziening 
waardering 
nieuwbouw 
waardever-   
minderingen

Cum. 
Afschrijving 
en waardever- 
minderingen

Boekwaarde 
31.12.2017

€ € € € € € € € €

1.2.1 Gebouwen en terreinen 34.875.143          20.103.995           14.771.148     1.180.419               981.985         21.085.980  14.969.582  
1.2.2 Inventaris en apparatuur 9.985.448            8.210.472             1.774.976       668.444                  633.010         8.843.481    1.810.410    
1.2.4 In uitvoering en vooruitbetaling -                        -                     -                     

44.860.591          28.314.467           16.546.124     1.848.863               -                                             1.614.995     -                        29.929.461  16.779.992  

Afschr.termijn

20 - 25 jaar
5 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar

10 jaar
15 jaar

In 2017 hebben er investeringen plaatsgevonden in de locaties Roermond, Horst, Nederweert en Heerlen.

Totaal materiële vaste activa

 Gebouwen

 Software

6 jaar

 Installaties

 Audio/video,ICT kantoormach.

 Activumgroep

 Gereedschap, Land en                         
tuinbouwmach, Huish &   
Lab.apparattur

 Dependance

 Diversen

 Meubilair



 

  

1.3 Financiële vaste activa Boekwaarde 
01.01.2017

Investeringen 
en verstrekte 
leningen

Desinvesteringen 
en afgeloste 
leningen

Resultaat deelnemingen Boekwaarde 
31.12.2017

 €  €  €  €  € 
1.3.4 Vorderingen op andere deelnemingen

Registergoed BV deelneming 1.400.672             -                        1.400.672-               -                                             0                     

Registergoed BV lening -                        -                                             -                      

1.400.672             -                        1.400.672-               -                                             0                     

De deelneming betreft een 100% belang in de besloten vennootschap Registergoed BV, een aan algemeen nut dienende instelling.
In december 2016 heeft de aandeelhoudersvergadering van Registergoed B.V. plaatsgevonden.
De B.V. is in 2017 formeel geliquideerd.

VLOTTENDE ACTIVA

1.5 Vorderingen

€ € € €

1.5.1 Debiteuren 514.732          361.136                                
1.5.8 Overlopende activa 360.452          492.067                                

Totaal vorderingen 875.184                  853.203         

toelichting 1.5.8. overlopende activa
nog te ontvangen bedragen 155.179
vooruitbetaalde bedragen 205.212
voorschotten salarissen 61

360.452

31.12.2017 31.12.2016



 

  

1.7 Liquide middelen.

€ € € €

1.7.1 Kasmiddelen 2.887               2.972                                    
1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 969.482          386.074                                
1.7.3 Deposito's 10.247.775     11.986.736                          

11.220.144             12.375.782   

RESULTAATBESTEMMING 2017

Vooruitlopend op een daartoe te nemen besluit door de Raad van Toezicht wordt onderstaande
resultaatbestemming  voorgesteld. Het positieve exploitatieresultaat à      €  -                      
wordt vervolgens bestemd volgens onderstaande tabel.

PASSIVA

2.1 Eigen Vermogen Stand per 
01.01.2017

Saldo baten en 
lasten 

Overige mutaties Stand per 
31.12.2017

€ € € €

2.1.1 Algemene Reserve (publiek) 20.805.625            1.477.342       43.897                    22.326.864                          

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve BAPO 951.766                 -                        43.897-                    907.869                                

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)

Bestemmingsreserve privaat BO 284.556                 23.810-             260.746                                

Totaal vermogen 22.041.947            1.453.532       -                               23.495.479                          

In bovenstaande tabel is de resultaatbestemming van het positief explotatieresultaat à € 1.453.532 meegenomen.

31.12.2017 31.12.2016

MUTATIES

€ 1.453.532



 

  

2.2 Voorzieningen Stand 01.01.2017 Dotaties Onttrekkingen Vrijval Stand per
31.12.2017

Kortlopende 
deel <1 jaar

Langlopende 
deel > 1 jaar

 €  €  €  €  €  €  € 
2.2.1 Personeelsvoorzieningen

- Jubilea 170.174                 18.463             33.232-                    155.405         13.018             142.387       

- Sociaal personeelsbeleid WW/BWW 107.839                 108.933          56.268-                    -                                             160.504         78.421             82.083          

- Spaarverlof 17.901                   308                  18.209           9.104               9.105            

Totaal voorzieningen 295.914                 127.704          89.500-                    -                                             334.118         100.543           233.575       

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. Het gaat hierbij om 25- en 40-jarige jubilea.
De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. Er is gewerkt met een inflatie- en rentevoet van 3%.

2.3 Langlopende schulden Stand per 
01.01.2017

Aangegane 
leningen

Aflossingen 2017 Stand per 
31.12.2017

Looptijd < 1 
jaar

Looptijd > 1 
jaar

Rentevoet

 €  €  €  €  €  € %
2.3.3 Kredietinstellingen

ABN lening I FC200975585 (20 jaar) 250.000          -                               250.000                                -                      -                        -                     5,85

Totaal langlopende schulden 250.000          -                               250.000                                -                      -                        -                     

CITAVERDE College heeft in 2017 het restant van de openstaande hoofdsom volledig, boetevrij, afgelost.



 

  

2.4 Kortlopende schulden

€ € € €

2.4.1 Kredietinstellingen (hypotheek korte deel schuld) -                               100.000         
2.4.3 Crediteuren 583.569                  673.891         
2.4.4 Ministerie van OCW / EZ 0                              0                     

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen
- Loonheffing 695.386          849.514                                
- Omzetbelasting 52.825             31.321                                  
- Netto salarissen 931                  667                                        
- Premies sociale verzekeringen 3.803               3.670                                    
Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 752.945                  885.172         

2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen 190.329                  175.821         

2.4.9 Overige kortlopende schulden
Overige 49.200                    42.439           

2.4.10 De overlopende passiva
- Vooruitontvangen bedragen 350.850          320.986                                
- Nog te betalen bedragen 280.309          2.037.707                             
- NTB Vakantieuitkeringen 441.546          487.196                                
- NTB Bindingstoelage 32.363             43.457                                  
- NTB Verlofrechten 154.620          114.375                                
- Nog te realiseren geoormerkte subsidies 282.569          296.793                                
- Nog te realiseren niet geoormerkte subsidies 67.063             469.028                                
- Nog te realiseren OCW/EZ 1.268.832       1.004.290                             
- RC Registergoed BV -                        1.398.365                             
- RC SWGO 398.029          269.026                                
- Diversen 193.499          369.374                                
Totaal overlopende passiva 3.469.680               6.810.597     

Totaal kortlopende schulden 5.045.723               8.687.920     

toelichting 2.4.10 diversen €
nog te besteden ext.projectgelden 192.403
overlopende cursussen 0
diversen 1.096

193.499

De uitstaande verlofrechten worden sinds 2009 individueel verantwoord.

31.12.2017 31.12.2016



 

  

10 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

€ € € € € €
3 BATEN

3.1 Rijksbijdragen
3.1.1 Rijksbijdragen OCW / EZ

Rijksbijdrage sector VO 843.169              -                     1.205.604                       
Rijksbijdrage EZ 25.623.477         25.840.006    25.624.162                     

26.466.646     25.840.006     26.829.766   
3.1.2 Overige subsidies OC&W

Geoormerkte OCW subsidies 287.718              2.344.060      224.892                          
Niet-geoormerkte OCW/EZ-subsidies 2.089.294           -                     1.970.259                       

2.377.012       2.344.060       2.195.151     

3.1.3 Af: inkomensoverdrachten -                     -                      -                    
28.843.658     28.184.066     29.024.917   

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 5.930                  4.000             5.500                              

5.930              4.000              5.500            

3.3 College-, cursus-, les en examengelden
3.3.1 Examengelden 107.868              120.750         132.958                          

107.868          120.750          132.958        

3.4 Baten werk i.o.v. derden
3.4.1 Contractonderwijs 1.112.624           1.125.000      985.712                          
3.4.3 Overige 764.964              540.074         907.946                          

1.877.588       1.665.074       1.893.658     

3.5 Overige baten
3.5.1 Verhuur 98.673                78.750           96.036                            
3.5.2 Detacheringen personeel 60.239                32.500           64.011                            
3.5.5 Ouderbijdragen 477.350              520.235         595.276                          
3.5.6 Overige 53.293                126.180         26.884                            

689.555          757.665          782.207        

Totaal Baten 31.524.599     30.731.555     31.839.240   

Resultaat 2017 Begroting 2017 Resultaat 2016



 
  

€ € € € € €

4 LASTEN    

4.1 Personeelslasten
4.1.1 Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 14.431.428         16.472.930    15.025.152                     
Sociale lasten 1.511.797           1.621.597                       
 Pensioenpremies 1.814.168           1.634.911                       

4.1.2 Overige personele lasten
4121 Dotaties aan personele voorz. 94.472                17.500-           172.881-                          
4122  Uitzendkrachten, declaranten e.d. 5.963.300           4.822.313      4.665.538                       
4123 Overige 761.125-              1.247.045      1.519.412                       

23.054.040     22.524.788     24.293.729   
4.1.3 Uitkeringen (-/-) 114.100-          125.000-          138.609-        

22.939.940     22.399.788     24.155.120   

N.B. Het overzicht "Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders" is opgenomen als onderdelen B.1.13
        achter in dit model

4.2 Afschrijvingen
4.2.2 Materiele vaste activa

Gebouwen en terreinen 981.985              1.230.000      937.608                          
Inventaris en apparatuur 633.010              586.837         645.927                          

1.614.995       1.816.837       1.583.535     

4.3 Huisvestingslasten.
4.3.1 Huur 383.805              397.500         732.639                          
4.3.2 Verzekeringen 42.758                38.296           52.732                            
4.3.3 Onderhoud 548.290              58.250           417.243                          
4.3.4 Energie en water 347.895              400.000         403.606                          
4.3.5 Schoonmaakkosten 429.826              445.811         423.644                          
4.3.6 Heffingen 66.933                67.802           58.151                            
4.3.7 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen 0-                         
4.3.8 Overige kosten huisvesting 29.329                16.822-           24.346                            

1.848.836       1.390.837       2.112.361     

4.4 Overige instellingslasten.
4.4.1 Administratie- en beheerslasten 1.288.365           1.522.520      1.440.442                       
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 1.973.388           1.727.985      2.038.771                       
4.4.3 Dotatie overige voorzieningen 1.180                  706.350         13.907-                            
4.4.4 Overige 433.576              392.395         397.571                          

3.696.509       4.349.250       3.862.877     

Totaal lasten 30.100.280     29.956.712     31.713.893   

N.B. De accountantskosten zijn opgenomen onder punt 4.4.1 en bedragen over 2017 € 60.421,35 en over 2016 € 83.344,80
Deze post is uit te splitsen in de volgende categorieën:

2017 2016
Onderzoek van de jaarrekening 55.309,10€       44.818,40€                   
Andere controleopdrachten -€                   18.694,50€                   
Adviesdiensten op fiscaal terrein 1.318,90€         3.630,00€                     
Andere niet-controlediensten 3.793,35€         16.201,90€                   

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd
door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening 
gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek 
van de jaarrekening over het boekjaar 2017, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.

5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

5.1 Rentebaten 33.485              90.000          128.050                        
5.5  Rentelasten 4.272                6.992            33.583                          

Saldo financiële baten en lasten 29.213          83.008          94.467        

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn verder geen gebeurtenissen, van materiële betekenis na balansdatum, die het beeld van de jaarrekening 2017 beïnvloeden.

Resultaat 2017 Begroting 2017 Resultaat 2016



 

 

  

12. WNT-verantwoording 2017 Stichting CITAVERDE College

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing
op Stichting CITAVERDE College. Het voor Stichting CITAVERDE College toepasselijke bezoldigingsmaximum
is in 2017 € 141.000.

De criteria voor de vaststelling van de toepasselijke bezoldigingsklasse voor CITAVERDE College zijn:
A.  Het aantal complexiteitspunten toegekend op basis van het driejaargemiddelde over 2013, 2014, 2015 bedraagt 6.
B.  Het aantal complexiteitspunten toegekend op basis van het driejaargemiddelde van het aantal leerlingen/deelnemers 
      (per peildatum 1.10) over 2013, 2014 en 2015 bedraagt 3.
C.  Het aantal complexiteitspunten op basis van het gewogen aantal onderwijssoorten bedraagt 3.

Hieruit volgt dat het totaal van A+B+C 12 punten bedraagt, hetgeen een klasse-indeling D (9-12 punten) betekent.

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting CITAVERDE College 
van toepassing zijnde regelgeving:
•       Wet normering topinkomens
•       Uitvoeringsbesluit WNT (inclusief de normering voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking).
•       Uitvoeringsregeling WNT
•       Controleprotocol WNT
•       Beleidsregels WNT 2017
•       Regeling m.b.t. sectoren onderwijs, cultuur en wetenschap

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking
en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2017

Deeltijdfactor in fte

Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekk ing?

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 135.606,17€        132.764,13€         
Beloningen betaalbaar op termijn (pensioenpremie) 17.389,32€          17.389,32€          
Subtotaal 152.995,49€        150.153,45€         

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 141.000,00€        141.000,00€         

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -€                    -€                    

Totale bezoldiging 152.995,49€        150.153,45€         

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

ja ja

In 2016 is er voor het eerst een k lassenindeling van toepassing. 
Hierdoor gelden m.i.v. 2016 andere bezoldigingsmaxima. De 
beloning valt derhalve onder het overgangsrecht. Bezoldiging 
vloeit voort uit schriftelijk  overeengekomen afspraken voor in 
werk ing treding van de sectorale regeling OC&W WNT II

In 2016 is er voor het eerst een k lassenindeling van toepassing. 
Hierdoor gelden m.i.v. 2016 andere bezoldigingsmaxima. De 
beloning valt derhalve onder het overgangsrecht. Bezoldiging 
vloeit voort uit schriftelijk  overeengekomen afspraken voor in 
werk ing treding van de sectorale regeling OC&W WNT II

nee

Dhr. J.P.M. Janssen

Voorzitter CvB

1/1 - 31/12

1,0000

nee

Mw. J.V. Christophe

Lid CvB

1/1 - 31/12

1,0000

11  VERBONDEN PARTIJEN

Geen



 

  

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Deeltijdfactor 2016 in fte

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Niet van toepassing

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1 Mw. Helbig Mw. Gielen - van 
Bommel

Dhr. Veltmans Dhr. Kersten Dhr. Titulaer Dhr. Lemmen

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging 17.232,88€          11.488,60€       11.488,60€   11.488,60€          11.488,60€      11.488,60€    
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 21.150,00€          14.100,00€       14.100,00€   14.100,00€          14.100,00€      14.100,00€    
- / - Onverschuldigd betaald bedrag -€                    -€                -€             -€                    -€                -€             
Totale bezoldiging 17.232,88€          11.488,60€       11.488,60€   11.488,60€          11.488,60€      11.488,60€    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 17.232,88€          11.488,59€       11.488,60€   11.488,60€          11.488,60€      11.488,60€    
Beloningen betaalbaar op termijn -€                    -€                -€             -€                    -€                -€             
Totaal bezoldiging 2016 17.232,88€          11.488,59€       11.488,60€   11.488,60€          11.488,60€      11.488,60€    

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Niet van toepassing

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekk ing
Niet van toepassing

3a. Bezoldiging niet-topfunctionarissen
Niet van toepassing

154.464,47€                                                        151.613,51€                                                        

139.350,95€                                                        136.499,99€                                                        
15.113,52€                                                          15.113,52€                                                          

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
1,0 1,0



 

  

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule, beknopt 

Volg-
nummer Omschrijving Toewijzing kenmerk Toewijzing datum Bedrag van de 

toewijzing
Ontvangen t/m 

verslagjaar

€ €

geheel 
uitgeveord en 

afgerond

nog niet geheel 
afgerond

1 Praktijkleren - aanvullende bijdrage 2015 655760-3 20-2-2015 579.312 579.312 X
2 Praktijkleren - landelijke agenda 2015 655760-3 20-2-2015 527.487 527.487 X
3 Na- en bijscholing leerkrachten 2015/2/114792 18-12-2015 15.000 15.000 X
4 Studieverlof 2016/2/247570 1-9-2016 66.299 66.299 X
5 Studieverlof 2016/2/246646 1-9-2016 52.701 52.701 X
6 Studieverlof BVE 2017/2/539010 20-9-2017 33.317 33.317 X
7 Studieverlof 2017/2/702500 21-11-2017 8.229 8.229 X
8 Studieverlof 2017/2/672254 20-10-2017 6.858 6.858 X
9 Studieverlof 2017/2/608036 14-9-2017 214 214 X
10 Studieverlof 2017/2/539307 20-9-2017 66.347 66.347 X
11 Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2017/2/521288 20-6-2017 26.381 26.381 X
12 Korte opleidingstrajecten VMBO Leraren KOVL17021 31-3-2017 16.000 16.000 X
13 Korte opleidingstrajecten VMBO Leraren KOLV17099 31-7-2017 3.250 3.250 X
14 Korte opleidingstrajecten VMBO Leraren KOVL17021-1144326 30-9-2017 12.450 12.450 X

Totaal 1.413.845             1.413.844             

G2A Subsidies met verrekeningsclausule, aflopend

Volg-
nummer Omschrijving Toewijzing kenmerk Toewijzing datum Bedrag van de 

toewijzing
Ontvangen t/m 

vorig verslagjaar
Lasten t/m vorig 

verslagjaar
Stand begin 
verslagjaar

Ontvangst in 
verslagjaar

Lasten in 
verslagjaar

Te verrekenen 
ultimo 

verslagjaar
€ € € € € € €

1 Schoolmaatschappelijk werk 2016 2016/2/143802 20-1-2016 53.460                 53.460                 16.467                 36.993                 0 36.993                 0

Totaal 53.460                 53.460                 16.467                 36.993                 0 36.993 0

G2B Subsidies met verrekeningsclausule, doorlopend

Volg-
nummer Omschrijving Toewijzing kenmerk Toewijzing datum Bedrag van de 

toewijzing
Ontvangen t/m 

vorig verslagjaar
Lasten t/m vorig 

verslagjaar
Stand begin 
verslagjaar

Ontvangst in 
verslagjaar

Lasten in 
verslagjaar

Stand ultimo 
verslagjaar

Saldo nog te 
besteden ultimo 

verslagjaar
€ € € € € € € €

1 Regionaal Investeringsfonds MBO CVO Agro 704910-1 18-12-2014 884.566 486.512 240.206 246.306 176.913 197.741 225.477 446.618
2 Schoolmaatschappelijk werk 2017 2017/2/401714 20-1-2017 52.504 0 0 0 52.504 21.091 31.413 31.413

Totaal 937.070 486.512 240.207 246.306 229.417 218.832 256.890 478.031

13. Model G geldend vanaf het verslagjaar 2017

De prestatie is ultimo verslagjaar 
conform de subsidiebeschikking:



 

 
  



 

 



 

D. OVERIGE GEGEVENS 

Op grond van artikel 10 van de statuten stelt de raad van toezicht  
het jaarverslag inclusief resultaatbestemming vast.  De voorgestelde  
resultaatbestemming is opgenomen in de toelichting bij het eigen  
vermogen op bladzijde 106 en 117 
 
. 

 

 



 



 



 

  



 

 
 
 
  



 

 
  



 

E. BIJLAGEN 

Directeur: de heer P. (Peter) Claessen 
Adjunct directeuren: mevrouw C. (Carin) l’Ami, de 
heer R. (Rob) Steinschuld en de heer M. (Mark) van 
den Bosch. 
Aantal FTE: 85,82  
Aantal deelnemers VMBO: 615 
Aantal deelnemers MBO: 331 (BOL) en 16 (BBL) 
 
Schoollocaties: 
Heldevierlaan 12 
6415 SB  Heerlen 
VMBO: basisberoepsgerichte leerweg, 
kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg 
en groene theoretische leerweg. 
MBO: Hoveniersopleidingen, Dierverzorging, 
Dierenartsassistent Paraveterinair. 
 
Geusseltweg 45c 
6225 XS  Maastricht 
MBO: opleidingen op gebied van Design en Food. 
 

Directeur: de heer F. (Frans) Schatorjé 
Adjunct directeuren: mevrouw M. (Marion) van 
Kempen en mevrouw C. (Charlotte) Custers. 
Aantal FTE: 81,39  
Aantal deelnemers VMBO: 452 
Aantal deelnemers MBO: 263 (BOL) en 69 (BBL) en   
4 entree BOL 
Schoollocatie: 
Jagerstraat 6 
6042 KA  Roermond 

VMBO: basisberoepsgerichte leerweg, 
kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg 
en groene theoretische leerweg. 
MBO: opleidingen op gebied van Agro, Natuur,  
Dier en Design. 

Directeur: de heer E. (Eric) Bouwman  
Aantal FTE: 21,68  
Aantal deelnemers VMBO: 278 

Schoollocatie: 
Pastoor van der Steenstraat 5 
6031 EB  Nederweert 
MAVO, gemengde leerweg en MAVO-plus 
(doorstroom naar MBO en HAVO). 

 

Directeur: de heer T. (Ton) Hermans 
Adjunct directeuren: mevrouw M. (Marlies) Scheres 
en mevrouw I. (Ingrid) Coenders 
Aantal FTE: 80,39  
Aantal deelnemers VMBO: 472 
Aantal deelnemers MBO: 332 (BOL) en 36 (BBL) en 
5 entree BOL 

Schoollocatie: 
Spoorweg 8 
5963 NJ  Horst 
VMBO: basisberoepsgerichte leerweg, 
kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg 
en groene theoretische leerweg. 
MBO: opleidingen op gebied van Agro, Natuur, Dier 
en Design  

Op alle MBO locaties worden ook de Entree-
opleidingen verzorgd. 

 

 

 

Directeur: de heer M. (Marcel) Creemers 
Adjunct directeur: de heer T. (Ton) van Hoof 
Aantal FTE: 34,25  
Aantal deelnemers MBO BBL: 145 
Aantal deelnemers Entree BBL: 27 
Aantal cursisten: 4200 

Schoollocatie: 
Expeditiestraat 9 
5961 PX   Horst 
Bedrijfsopleidingen verzorgt erkende 
beroepsopleidingen, trainingen, cursussen en 
innovatieprojecten, waarbij de producten specifiek 
zijn afgestemd op werkenden, werkzoekenden en de 
regionale arbeidsmarkt. 

 

Aantal FTE: 32,07 
Louis Eijssenweg 5 
6049 CD Herten 
College van Bestuur 
Afdelingen: Financiële zaken, Personeel & 
Organisatie, Bureau Onderwijs, Informatisering, 
Marketing en PR, Facilitair en Huisvesting, 
Secretariaat. 

 

 

 

 

  



 

 

De heer J.P.M. (Jan-Pieter) Janssen, voorzitter 

 

Nevenfuncties: 

 Voorzitter AOC raad (tot 1 juli 2017) 
 Lid algemeen bestuur SBB  
 Secretaris / penningmeester bestuur HPBO 
 Lid regieteam Techniekpact 
 Bestuurslid Groene Norm 
 Voorzitter Raad van Toezicht Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

VO/VSO 31.02 (Midden-Limburg) 
 Penningmeester Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 

Parkstad e.o.VO-31.06 
 Secretaris Bestuur samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO-31.03 

Weert, Nederweert en Cranendonck 
 Lid Stuurgroep VSV RMC 38 
 Lid Stuurgroep VSV RMC 39 

 
Externe nevenfuncties: 

- Voorzitter Raad van Advies IVN Consulentschap Limburg  
 

 

 

 

 

Mevrouw J.V. (Ans) Christophe, lid 

 

Nevenfuncties: 

 Bestuurslid Groene Tafel  
 Voorzitter Facilitair Samenwerkingsverband MBO Raad 
 Lid CIV Tuinbouw en Uitgangsmaterialen 
 Bestuurslid CIV Agrofood 
 Bestuurslid Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving 
 Lid AOC Raad 
 Lid Economic Development Board Venlo 
 Lid Bestuur Sector Fonds MKB Limburg 
 Lid AB Keyport Limburg 
 Lid Stichting Vluchtelingenwerk Nederland 
 Voorzitter Stuurgroep AgroLeeft 
 Lid stuurgroep Bedrijfsvoering MBO Raad 
 Lid stuurgroep Waarborgfonds 
 

Externe nevenfuncties: 

- voorzitter van Raad van Advies Stichting Ans 
- voorzitter Raad van Toezicht Mosa Lira 

 

 

 



 

 
Kerngegevens studenten en opleidingen 

1776 1789 1812 1811 1817 
1128 1143 1072 1080 935 
393 350 305 316 293 
3297 3282 3189 3207 3045 

Bron: Foto DUO VMBO en MBO 1 oktobertelling 

Het aantal BOL en BBL deelnemers daalt flink. De VMBO aantallen zijn licht 
gestegen. 

Diplomaresultaat: Het aantal ooit gediplomeerde instellingsverlaters delen door 
het aantal ooit gediplomeerde en ongediplomeerde instellingsverlaters, 
vermenigvuldigd met 100. 

Voor de bepaling van het diplomaresultaat per instelling voor het 
studiejaar/opbrengstenjaar (loopt van 1-10 tot 1-10) t t/m (t+1), wordt gekeken 
naar het aantal ingeschreven deelnemers op 1-10-t. Dit levert de onderstaande 
tabel op voor 2015 en 2016. 

 
78,1% 

 

 
76,6% 

 

 
79,3% 

 
79,6% 

Bron: DUO 

Jaarresultaat: Het aantal gediplomeerden in het cursusjaar delen door het 
aantal gediplomeerden (instellingsverlaters + interne doorstromers) plus het 
aantal ongediplomeerde instellingsverlaters, vermenigvuldigd met 100. 

Voor de bepaling van het jaarresultaat per instelling voor het opbrengstenjaar 
(loopt van 1-10 tot 1-10) t t/m (t+1), wordt gekeken naar het aantal 
ingeschreven deelnemers op 1-1-t, aangevuld met de deelnemers die in de 
periode 1-10-t t/m 31-9-(t+1) een diploma hebben behaald.  Deze beide 
groepen vormen de populatie. Dit levert de onderstaande tabel op voor 2016 
en 2017. 

 
78,6% 

 
76,9% 

 
78,2% 

 
79,2% 

Bron: Duo 

In de tabellen op pagina 32 worden per leerweg de examenresultaten van de 
locaties vergeleken met de landelijke resultaten. De cijfers komen uit het 
managementvenster van Vensters voor Verantwoording. Voor de inspectie 
tellen de CSPE-vakken mee voor het verschil SE-CE, dus bij de berekening 
van het verschil SE-CE is uitgegaan van het gemiddeld CE-cijfer van het 
centraal examen en de CSPE-vakken. 

Met rood wordt aangegeven als een cijfer onder het landelijke gemiddelde 
scoort, met groen als een cijfer boven het landelijke gemiddelde scoort. Een 
rood cijfer wil echter niet zeggen dat dit cijfer als onvoldoende beschouwd 
dient te worden, het zijn allemaal voldoendes maar het cijfer blijft soms iets 
achter bij het landelijk gemiddelde. 

Eindexamenresultaten VMBO 

Het totale slagingspercentage was in 2017 (94,8%), dit is lager dan in 2016 
(96,3%). Het landelijke percentage was in 2017 95,6%. Het lage 
slagingspercentage wordt in 2017 veroorzaakt door een laag slagingscijfer van 
locatie Nederweert (85,9%).  
  



 

In onderstaande tabellen wordt weergegeven waar de afgestudeerden 
deelnemers van het VMBO en MBO naar doorstromen. Ter vergelijking zijn de 
gegevens van 2016 toegevoegd. 

 
Met betrekking tot de doorstroomcijfers VMBO valt op dat de interne 
doorstroom in 2017 gedaald is ten opzichte van 2016 en dat ook minder 
deelnemers gebruik hebben gemaakt van de opstroom in het VMBO. 

 
Met betrekking tot de doorstroomcijfers MBO valt op dat de interne doorstroom 
in 2017 een stuk lager is dan in 2016. Deze deelnemers stromen waarschijnlijk 
meer door naar het HBO, aangezien deze doorstroom flink gestegen is ten 
opzichte van 2016.  

  

Jaar 2016 2017 
Aantal geslaagden 419 (97%) 416 (94,8%) 
Doorstroom naar 
CITAVERDE MBO groen 82 ( 19,6%) 64 ( 15,4%) 

Opstroom VMBO 12 ( 2,9%) 8 (1,9%) 
Doorstroom naar ander 
MBO 311 (74,2%) 330 (79,3%) 

Overig 14 (3,4%) 14 (3,4%) 

Jaar 2016 2017 
Aantal geslaagden 390 (94,9%) 474 (96,5%) 
Interne doorstroom 80 (20,5%) 58 (12,3%) 
Doorstroom naar ander 
MBO 38 (9,7%) 30 (6,3%) 

Doorstroom naar HBO 33 (8,4%) 104 (21,9%) 
Werkend/werk zoekend 197 (50,5%) 203 (42,8%) 
Onbekend/anders 42 (10,9%) 79 (16,7%) 



 

 
Amendement Rog: regelt dat opleidingen gemotiveerd een gemaximeerd deel 

van het aantal uren dat zij voor keuzedelen moeten inzetten 
mogen besteden aan de persoonlijke, culturele of 
levensbeschouwelijke vorming van studenten. Over dit 
alternatieve gebruik van deze uren moeten organisaties 
verantwoording afleggen in het jaarverslag.  

AMN-test: het doel van de test en het gesprek is dat de student wordt 
geplaatst in een opleiding die optimaal aansluit bij zijn 
mogelijkheden. 

AOC: agrarisch opleidingscentrum 
AVG  algemene verordening gegevensbescherming 
BAPO:   bevordering arbeidsparticipatie ouderen  
BBL:   beroepsbegeleidende leerweg (combinatie werken en 

leren)  
BMT:   breed management team 
BMX:  beoordelingsmatrix 
BOL:   beroepsopleidende leerweg (leren op school, stage in 

bedrijf of instelling)  
BO:   bedrijfsopleidingen 
BPV:   beroepspraktijkvorming (praktijkgedeelte van de opleiding: 

stage of betaald dan wel onbetaald werk 
BVE:   beroepsonderwijs en volwassenen educatie 
BWW:  bovenwettelijke werkloosheid 
CIV:  centrum voor innovatief vakmanschap 
CvB:  college van bestuur 
DB:  dagelijks bestuur 
DMS:  document management systeem 
DUO:   dienst uitvoering onderwijs  
EDB:  economic development board 
EVC:   eerder verworven competentie  
FES:   fonds economische structuurversterking  
FoV:  focus op vakmanschap 
FSR:   facilitair samenwerkingsverband ROC’s, AOC’s en 

 
 
 
 

  vakscholen 
FTE  fulltime-equivalent 
FVA:  financiële vaste activa 
FZ:  afdeling Financiële Zaken 
Groene Tafel: overlegorgaan groene onderwijskolom 
HBO:  hoger beroepsonderwijs 
HCA:   human capital agenda 
HKS:  herziene kwalificatiestructuur 
INTOPS: integrale opdrachten 
IPAP:  verzekering voor aanvulling inkomen bij  
  arbeidsongeschiktheidITTL:  
JOB monitor De JOB-monitor is het grootste studenten- 
  tevredenheidsonderzoek van Nederland. 
KOOK:  Kontinuïteit van Onderwijs, Ontwikkeling en Kwaliteit 
KPI:  key performance indicatoren 
KRD:   kern registratie deelnemers 
KSF:  kritieke succesfactoren 
LAKS:  Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is een 

organisatie van, voor en door scholieren. 
LED:  Limburg Economic Development 
LLB:  leren, loopbaan en burgerschap 
LB:  functiecategorie voor docenten 
LC:  functiecategorie voor docenten 
LGF:   leerling gebonden financiering 
LLL:   leven lang leren  
LOB:   loopbaanoriëntatie en -begeleiding  
LWOO  leerweg ondersteunend onderwijs 
MBO:   middelbaar beroepsonderwijs 
MT:  managementteam 
MTO:  medewerkers tevredenheidsonderzoek 
OBP:   ondersteunend en beheerspersoneel  
OP:   onderwijzend personeel  
P&C  planning & control 
PDCA:   plan-do-check-act  
PO:  primair onderwijs 
POP:   persoonlijk ontwikkelingsplan  
PTA:   programma toetsing en afsluiting  
PTO:   plan van toetsing en overgang  
PVB:   proeve van bekwaamheid  



 

RC:  rekening courant 
RIE:  risico-inventarisatie en -evaluatie 
RMC:   regionaal meld- en coördinatie voortijdig schoolverlaters 
ROC;  regionaal opleidingscentrum 
RvT:  Raad van Toezicht 
SBB:   samenwerking beroepsonderwijs bedrijfsleven 
SCE:   schriftelijk centraal examen 
SLB:  studieloopbaanbegeleiding 
SMART : specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden 
SMT:  sociaal medisch team 
SO:   schoolonderzoek 
SOBOL: samen opleiden beroepsonderwijs Limburg 
Startkwalificatie: Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo- 
  niveau 2 of hoger. 
STOAS: Stoas leidt docenten en kennismanagers op voor de groene 

sector en voor consumptieve technieken, en masters in leren 
& innoveren. 

SW:   sociale werkvoorziening  
UWEB:  uitvoeringsbesluit WEB 
VAR WUO verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming 
VLVD:  veranderende leerling veranderende docent 
VMBO:   voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
VO:  voortgezet onderwijs 
VOG:   verklaring omtrent gedrag  
VPB:  vennootschapsbelasting 
VSV:   voortijdig schoolverlaten: zonder startkwalificatie, jonger 

  dan 23 jaar 
VTOI:   vereniging van toezichthouders in onderwijsinstellingen 
WAI:  workability index 
WAZO:  wet arbeid en zorg 
WEB:  wet educatie en beroepsonderwijs 
WGA:  werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten 
WMEB:   wet medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs  
WNT:  wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sectorWUR:wageningen university and  
research centre 

WW:  werkloosheidswet 
XBRL:  extensive business reporting language 
ZZP: zelfstandige zonder personeel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLOFON 
Dit bestuursverslag wordt gepubliceerd op de website (www.citaverde.nl/bestuursverslag).  
Mocht u problemen ondervinden bij het printen / downloaden, dan kunt u contact opnemen 
met CITAVERDE College, telefoon 0475-389160 of a.damen@citaverde.nl.  Hier kunt u ook 
eventuele adreswijzigingen doorgeven. 
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