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2016, het tweede jaar van de strategische beleidsperiode getiteld 
‘CITAVERDE voor het leven’, was voor CITAVERDE College een goed 
jaar. De uitwerking van deze kernboodschap, kort en krachtig, is onze 
opdracht voor 2015-2018. 

De realisatie verloopt via de vier themalijnen van ontwikkeling: 
Onderwijs, Personeel, Bedrijfsvoering en Positionering. De eerste 
resultaten van onze nieuwe koers zijn al merkbaar: 

01. er is een verbeterde relatie met ouders, studenten (via goed functio-
 nerende medezeggenschapsorganen) en ondernemers in onze regio 
 (AgroLeeft, Green Life Sciences en Urban Life); 

02. de inspectie was tevreden over onze onderwijskwaliteit; 

03. de onderwijsresultaten van studenten waren opnieuw bovengemiddeld. 
 CITAVERDE College behoorde bij de AOC’s tot de top 3 van de 
 MBO-opleidingen;  

04. CITAVERDE College heeft twee excellente scholen; 

05. de locatie Nederweert staat weer op de kaart dankzij haar 
 MAVO in het Groen; 

06. CITAVERDE College behaalde goede financiële resultaten en kon 
 de gestelde doelen bij de inzet van personeel realiseren;

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

08. CITAVERDE College is partner geworden van de centra voor innovatief 
 vakmanschap Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Agri & Food en het 
 Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving. Tevens werden we lid van de 
 EDB Greenport Venlo; 

09. op de verschillende locaties werden alle daken vernieuwd en de kantine 
 in Roermond kreeg een make-over; 

10.  in 2016 is een analyse gemaakt over de toekomst van groen onderwijs in 
 Limburg. Op basis van deze analyse is gekozen actief de samenwerking 
 met Helicon te onderzoeken en goed te blijven samenwerken met de 
 regionale onderwijspartners.

Wij kijken terug op een succesvol 2016 en bedanken alle betrokkenen 
voor hun inzet. Dit jaarbeeld van 2016 wordt u aangeboden door het 
College van Bestuur van CITAVERDE College.

CITAVERDE College presenteert haar uitgebreide jaarverslag online op
www.citaverde.nl/jaarverslag. Met dit gedrukte jaarbeeld vatten wij het 
uitgebreide verslag van 2016 samen.

01. voorwoord



02. personeel

LEEFTIJDSOPBOUW
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100 personen

vast
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ZIEKTEVERZUIM

GEZONDE WERKGEVER

432
ziekmeldingen

316
< 5 dagen

116
> 5 dagen

3,9 %  
CITAVERDE COLLEGE 
(1,2 % lager dan 2015)

5,3 %  
landelijk sectorgemiddelde
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collectieve opleidingen 

gezondheids apps

feedbacktool

stoppen met roken

zorgverlof

coachings traject

Arbo jaarplan

vrijwillige vertrekregeling

actuele risico
inventarisatie & evaluatie

anti pest beleid

verzuim begeleiding

(sociale) veiligheid

fietsenplan

seniorenverlof

keuzepensioen



CITAVERDE College investeert fors in scholing en 
deskundigheidsbevordering voor personeel

MEDEWERKERSTEVREDENHEID
Naar aanleiding van het tweejaarlijkse medewerkerstevreden-
heidsonderzoek uit 2015 zijn de volgende aandachtspunten in 
2016 verder opgepakt:

·         communicatie (bottom up)
·         werkdrukbeleving
·         elkaar aanspreken en feedback geven
·         houden aan afspraken
·         optimalisatie van ICT en facilitaire zaken  

• bijscholing vakgebied
• master trajecten (tweejarig)
• activerende didactiek 
 + pedagogiek (tweejarig)
• klassenmanagement 
 (tweejarig)
• positieve psychologie
• loopbaan begeleiding
• mindfulness
• emotionele intelligentie
• feedback training
• active aging
• time management
•  coachend leiderschap 
 (tweejarig)
•  loopbaan oriëtatie en begeleiding

NOTA

INVESTERING € 250.000
exclusief projectgelden

2015

7,1



LinkedIn volgers
924

website gebruikers
124.354

03. positionering

CITAVERDE voor het Leven heeft een definitieve plek in de 
marketingcampagne. In 2016 hebben we dit verhaal laten 
vertellen door eigen leerlingen en medewerkers middels:

• traject storytelling
• testimonials in studiegidsen
• inzetten van video
• fotografie op schoollocaties en stagebedrijven
• plaatsen foto’s van het onderwijs en de sfeer op instagram
• excellentieprogramma’s MBO-uitblinker Hovenier en Skills Hero Bloem
• presentatietraining voorlichters

ONLINE ACTIVITEITEN
 

24.373 INTERACTIES

3009  
VOLGERS

1137 
VOLGERS

1301 
VOLGERS



ONTWIKKELING NIEUWE WEBSITE
live schooljaar 2017 / 2018

2 OPEN DAGEN
Om beter aan te kunnen sluiten op het keuze-
proces van de toekomstige leerlingen organiseerde 
CITAVERDE College in 2016 een extra open dag 
voor het VMBO en voor het MBO.



STUDENTTEVREDENHEID 

JOB-MONITOR: LAKS-MONITOR:

AANTAL LEERLINGEN

1811

7,0

VMBO
leerlingen

opleidingsniveau

1080
MBO
studenten BOL

316

6,4
instellingsniveau

6,8

MBO
studenten BBL

instellingsniveau

4290
cursisten
bedrijfsopleidingen

MBO
DIPLOMARESULTAAT

78,1%

VMBO EINDEXAMEN-
RESULTAAT

96,3%
LANDELIJK 
RESULTAAT 2016:

76,6%

LANDELIJK 
RESULTAAT 2016:

95,9%

04. onderwijs



INTERNATIONALE STAGES
Ook in 2016 heeft CITAVERDE College ingezet op internationaliserings-
activiteiten. Naast de vele studiereizen in het VMBO en het MBO, volgden 
een aantal MBO-studenten hun 10 weken stage in het buitenland:
 

35 
studenten

1

3

2

11

6

9

1

2

50% (197)
werkend / werk zoekend

10% (38)
doorstroom ander MBO

8% (33)
doorstroom naar HBO

11% (42)
onbekend / anders

21% (80)
interne doorstroom

DOORSTROOM MBO: 390 geslaagden

74% (311)
doorstroom naar ander MBO

3% (14)
overig

23% (94)
doorstroom naar 
CITAVERDE MBO 
of opstroom 
CITAVERDE VMBO

DOORSTROOM VMBO: 419 geslaagden



OP WEG NAAR EEN NIEUWE GROENE HORIZON
Nieuwe visie is geformuleerd en uitgewerkt: Ondernemend leren in het 
groen. Er zijn vijf pijlers geformuleerd:

1 Docenten maken het verschil door persoonlijke ontwikkelings-
 gerichte begeleiding en vakmanschap

2 CITAVERDE College laat leerlingen hun talenten ontdekken 
 en ontwikkelen

3 Leerlingen kunnen van passie hun beroep maken

4 CITAVERDE College als ‘way of life’, een groene school die veel 
 meer betekent dan alleen een groene opleiding

5 Leerlingen werken samen in een duurzame, innovatieve en 
 ondernemende omgeving
Ondernemend leren in het groen. Didactisch concept 
Je leert door:

• jouw talent en sterke kanten te gebruiken
• samen te werken 
• kritisch te zijn
• vragen te stellen
• verbanden te leren zien
• zelf actie te ondernemen
• feiten van meningen te onderscheiden
• doen



CITAVERDE DNA
Daarbij hoort het ‘CITAVERDE DNA’ om te komen tot ondernemend 
leren in het groen.  
 

Herontwerp MBO
Bij aanvang van schooljaar 2016-2017 waren wij klaar om het nieuwe 
MBO-programma te introduceren. Nieuw lesmateriaal stond klaar in de 
elektronische leeromgeving Fronter, toetsen waren vernieuwd, keuzede-
len waren uitgewerkt en de benodigde formele documenten en bedrijfs-
systemen waren ook aangepast. 

COMMUNICATIE

ONDERNEMENDHEID

GREEN SCIENCE / DUURZAAMHEID

Herontwerp VMBO
Toen het nieuwe schooljaar begon waren wij klaar om met het nieuwe 
VMBO-programma van start te gaan. Ons VMBO kenmerkt zich door 
activerende didactiek, een sterk LOB-programma en professionele 
docenten. Roermond is als enige gestart met examenprofiel Diensten 
en Producten in plaats van het profiel Groen. Om wel het groene 
karakter van de school te behouden, worden de profielmodules van 
D&P aangeboden vanuit een groene context.

BASIS FASE
PROFIEL FASE
KEUZE PAKKET



FINANCIEEL GEZOND 

181 % 
Liquiditeitsratio

73,8 % 
Solvabiliteitsratio

+ € 219.814
Resultaat over 2016

Liquiditeitsratio (vla/kvv)
De mate waarin we over onze lopende betalingsverplichtingen kunnen 
voldoen. Het meerjarenplan heeft voor een buffer gezorgd en maakt 
dat CITAVERDE College financieel gezond is. Met andere woorden: 
we kunnen (bijna) twee keer onze schulden voldoen.

Solvabiliteitsratio (ev/tv)
De verhouding tussen vermogen dat we hebben en dat we nodig 
hebben om de rekeningen te kunnen betalen, ook in de toekomst! 
Dit percentage is hoger dan het sector gemiddelde (66,3% in 2014), 
een bewuste beleidskeuze.

Bekostiging van ons onderwijs
In 2016 was er vanuit het kabinet nog geen oplossing voor de ongelijke 
bekostiging van het MBO. Na veel onderzoek en lobbywerk werd toege-
geven dat er inderdaad sprake was van een tekort van 28 miljoen wat 
betreft de basisbekostiging voor het totale Groene MBO. De oplossing 
is doorgeschoven naar het nieuwe kabinet (verkiezingen 2017). Er is een 
start gemaakt met de uitwerking van het plan om Groen Onderwijs over 
te hevelen naar OC&W.

Voor CITAVERDE College resulteerde dit in een strakke begroting voor 
2017, 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. Dit vinden wij erg jammer, 
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, duurzaam-
heid, 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 zal zich blijven 
inzetten voor een gelijkwaardige bekostiging van het MBO.

05. BEDRIJFSVOERING



INFORMATIEBEVEILIGING
In 2016 is een onderzoek uitgevoerd naar Informatiebeveiliging. Er is een 
beleidsplan geschreven met een plan van aanpak voor de komende jaren.

AANBESTEDINGEN
 
• aanpassing kas Heerlen
• installatie werkzaamheden
• ontwikkeling nieuwe website
• drukwerk
• verzekeringen
• digitaal lesmateriaal
• schilderwerk
• renovatie dakwerken Roermond,
 Heerlen en Horst



V O O R 
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CITAVERDE College wil bijdragen aan een duurzame, groene toekomst. Daarom wordt dit jaarbeeld op de 
gerecyclede papiersoort Cocoon gedrukt, in plaats van op een non- gerecyclede papiersoort.
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 COMMUNICATIE

• ONTDEK JE TALENT
• ONTDEK JE PASSIE
• ONTDEK JE BEROEP
• HOE BEREIK IK 
   MIJN DOEL
• LEREN NETWERKEN

CITAVERDE DNA:


