01. voorwoord
2017, het derde jaar van de strategische beleidsperiode getiteld
‘CITAVERDE voor het leven’, was voor CITAVERDE College een jaar van
heroriëntatie. Na een uitgebreide analyse en gesprekken met stakeholders
werd er gekozen om de kwaliteit van 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:
01.
		
		
		

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

02. de inspectie was tevreden over onze onderwijskwaliteit;
03. de onderwijsresultaten waren opnieuw bovengemiddeld. CITAVERDE
College behoorde bij de AOC’s tot de top 2 van de MBO-instellingen;
04. CITAVERDE College heeft twee excellente scholen;
05. de locatie Nederweert staat weer op de kaart dankzij haar MAVO
in het Groen en Design & Innovation;
06. de uitwerking van Focus op Vakmanschap in het MBO en Beter
Presteren / vernieuwd examenprogramma VMBO is voortvarend
ter hand genomen en ligt op koers;
07. CITAVERDE College behaalde ondanks de ingezette bezuinigingen
goede financiële resultaten en kon de gestelde doelen bij de inzet
van personeel met succes blijvend realiseren;
08. er is fors geïnvesteerd in scholing voor alle medewerkers, LC-ers en
leidinggevenden;
09. 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;
10. 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;
11. in 2017 kende CITAVERDE College een vertrekregeling. 20 collega’s
maakten daar gebruik van. Hierdoor was instroom van jonge
medewerkers mogelijk;
12. in de zomervakantie van 2017 zijn internet-firewalls op de locaties
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 servers vervangen.
Wij kijken terug op een succesvol 2017 en bedanken alle betrokkenen voor
hun inzet. Dit jaarbeeld van 2017 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 2017 samen.
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GEZONDE WERKGEVER

De gezondheid van medewerkers staat hoog op de agenda.
Daarom zet CITAVERDE College in op verbetering van
arbeidsomstandigheden die hier aan bijdragen zoals:

mantelzorgvriendelijke werkgever
activity tracker • collectieve opleidingen • zorgverlof
ouderschapsverlof • coachingstrajecten • project:
beter in balans • arbo jaarplan • fietsenplan
• werkplekcoach • seniorenverlof • anti-burn out training
• keuzepensioen • (sociale) veiligheid • feedbacktool
• agressietraining • training social media
• verzuimbegeleiding • werkvermogensmonitor • duurzame
inzetbaarheid • training kanker & werk
• sociaal medisch overleg

PROFESSIONALISERING

CITAVERDE College investeert fors in scholing
en deskundigheidsbevordering voor personeel:

1.

LOB (Basistraining loopbaangesprekken
en verdere ontwikkeling van loopbaancoaches)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klassenmanagement / VLVD
ARBO-trainingen waaronder BHV
BMT leiderschapstraining
Timemanagement
Ontwikkelpsychologie
Mindmapping, geheugen training
en snellezen
8. Positieve Psychologie
9. De plus van 50+
10. Effectief vergaderen
11. Effectieve communicatie en samenwerking
12. Mindfulness
13. Masterclass duurzame inzetbaarheid
14. Assessorentraining
15. Commerciële training PR
16. MD traject samen met Helicon Opleidingen
17. Diverse Masteropleidingen
18. Persoonlijke begeleiding van VitalCare
in het kader van duurzame inzetbaarheid
19. Training basiskennis ICT via E-learning
20. Docentenstages

INVESTERING € 377.000

exclusief projectgelden

MEDEWERKERSTEVREDENHEID

Naar aanleiding van het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek uit 2017 zijn de volgende
aandachtspunten opgepakt:
·
·
·
·
·

onderlinge samenwerking
werkdrukbeleving
doorgroeimogelijkheden
waarderen van medewerkers
optimalisatie van ICT en facilitaire zaken

7,1

2017

03. positionering
CITAVERDE VOOR HET LEVEN

‘CITAVERDE voor het Leven’ heeft een definitieve plek in de
marketingcampagne. In 2017 hebben we dit verhaal laten
vertellen door eigen leerlingen en medewerkers middels:
•
•
•
•

testimonials in brochures en binnen de school
het inzetten van video
fotografie op schoollocaties en stagebedrijven
het plaatsen foto’s van het onderwijs en de sfeer op Instagram

ONLINE ACTIVITEITEN
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137.292
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1.081
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VOLGERS

621

1922
VOLGERS

LANCERING NIEUWE WEBSITE

Bij de start van schooljaar 2017 / 2018 is de nieuwe website live
gegaan. Deze biedt veel authentieke verhalen (in video en tekst),
opleidings- en arbeidsmarktinformatie, gedetailleerde informatie
per school en een koppeling met alle social mediakanalen.

2 OPEN DAGEN

Om beter aan te kunnen sluiten op het keuzeproces van de
toekomstige leerlingen organiseerde CITAVERDE College in 2017
twee open dagen voor het VMBO en voor het MBO.
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CITAVERDE College wil bijdragen aan een duurzame, groene toekomst. Daarom wordt dit jaarbeeld op de
CITAVERDE College wil bijdragen aan een duurzame, groene toekomst.
gerecyclede papiersoort Cocoon gedrukt, in plaats van op een non- gerecyclede papiersoort.
Daarom wordt dit jaarbeeld op de gerecyclede papiersoort Cocoon
gedrukt, in plaats van op een non- gerecyclede papiersoort.
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INTERNATIONALE STAGES

Ook in 2017 heeft CITAVERDE College ingezet op verschillende
internationaliseringsactiviteiten:
· begeleide reizen naar buitenlandse steden, bedrijven en evenementen;
· partnerschappen en bezoeken in de Euregio;
· specifieke bezoeken, gekoppeld aan taalopdrachten, in de buurlanden.
Erasmus+ subsidie:
· Medewerkers (internationale deskundigheidsbevordering) en deelnemers
uit het bedrijfsleven: 12
· Studenten: 26
Free movers zonder Erasmus+ subsidie:
· Studenten: 15

VISIE: ONDERNEMEND LEREN
IN HET GROENE VMBO
Er is hard gewerkt aan de verdere uitwerking van de visie
‘Ondernemend leren in het Groene VMBO’. Vanuit het Programmateam
VMBO zijn in 2017 drie belangrijke thema’s voor dit veranderproces
geformuleerd waar tijdens inspiratiesessies en ontwikkeldagen voor
docenten aan gewerkt is:
activerende didactiek:
· VLVD (Veranderende Leerling, Veranderende Docent);
· Klassenmanagement;
· Docent 21.
docent:
· professionalisering;
· intervisie.
LOB:
· coaching;
· trainingen;
· reflectiegesprekken.

MBO:
EVALUATIE EERSTE LEERJAAR HKS
Het project Herontwerp MBO is in schooljaar 2017-2018 het 3e
projectjaar ingegaan. Schooljaar 2016-2017 was een jaar met veel druk
op de gebieden ontwikkelen, implementeren, uitvoeren, evalueren en
bijstellen tegelijk. Uit de evaluatie blijkt de CITAVERDE brede samenwerking positief. Er wordt breed onderwijs ontwikkeld en uitgevoerd
vanuit een gezamenlijk concept met eenduidige BPV-formulieren en
een uniforme cijferregistratie.
De evaluatie heeft geleid tot:
· kleine aanpassingen en verbeteringen in de onderwijsprogrammering;
· aanpassingen in het aanbod keuzedelen;
· verbeteringen in procedures van cijferregistratie en keuzedelenregistratie;
· waarderende beoordelingsformulieren voor BPV;
· een versteviging van de rol van de integrale opdrachten.
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.
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Kwaliteitsborging MBO
De kwaliteitsborging is binnen CITAVERDE geborgd door middel van
de PDCA-cyclus en leidt tot herkenbare en erkende kwaliteit in alle
processen. Het is onze ambitie om tot de 20% best scorende scholen
van Nederland te behoren.

c
h
e

05. BEDRIJFSVOERING
FINANCIEEL GEZOND

2,39

Liquiditeitsratio

0,80

Solvabiliteitsratio

+ € 1.453.532
Resultaat over 2017

Liquiditeitsratio (vla/kvv)
De mate waarin we aan 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 meer dan twee keer onze schulden voldoen.
Sectorgemiddelde is 1,3.
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!
De solvabiliteitsratio is hoger dan het sectorgemiddelde (0,55 in 2016)
en dat is een bewuste beleidskeuze.
Bekostiging van ons onderwijs.
CITAVERDE College verwachtte in 2017 een jaar met veel tekorten,
o.a. door het uitblijven van de Praktijkgelden. Het tekort in de bekostiging
betrof inmiddels 28 miljoen. Een oplossing en tevens verkiezingsresultaat
was een overgang van EZ (landelijk) naar OCW. Dit is met ingang van
2018 dan ook gerealiseerd.
Anticiperend op mogelijke tekorten hebben we strak begroot. Er vond
nog een vertrekregeling plaats in 2017 waaraan veel oudere personeelsleden hebben deelgenomen, waardoor wederom ruimte ontstond voor
jonger personeel. De kosten van de vertrekregeling 2017 waren al in de
resultaten van 2016 voorzien. Daar we een belangrijke bijdrage willen
blijven leveren aan één van de topsectoren in ons land, was dit een van
onze strategische keuzes om duurzaam, kwalitatief en innovatief onderwijs te kunnen blijven bieden.
In 2018 is € 11 miljoen voorzien als eerste reparatie voor de bezuinigingen
van EZ. In 2019 worden alle budgetten binnen de MBO-sector geharmoniseerd. We verwachten dan een verdere stijging van onze bekostiging.

INFORMATIEBEVEILIGING

In 2016 is een onderzoek uitgevoerd
naar onze stand van informatiebeveiliging.
Aan de hand van de resultaten is een
beleidsplan met een plan van aanpak
opgesteld. In 2017 is een werkgroep
gevormd om uitvoering aan het
beleidsplan te geven. Momenteel is
de werkgroep uitgebreid met een FG
(Functionaris Gegevensbescherming).
Per trimester verantwoordt de
werkgroep haar vorderingen.

HUISVESTING
De huisvesting van CITAVERDE College is technisch goed in orde, maar
er zijn wel een aantal verbeterpunten geconstateerd. De relatie tussen
de verschillende belanghebbenden en het vastgoed is in 2017 inzichtelijk
gemaakt in een nieuw huisvestingsplan. Mede op basis daarvan is er
verder geïnvesteerd in verbeteringen van onze schoolgebouwen en
faciliteiten:
• Nieuwe klaslokalen en meubilair in Heerlen
• De dierenvallei in Horst
• ICT-lokalen en hardware
• LED-verlichting en installaties
• Diverse software pakketten
Voor CITAVERDE College is
duurzaamheid een belangrijk
thema. Daarom is in 2016
gekozen voor duurzame sanitaire
middelen met een Cradle-to-cradle
certificering. Hierdoor hebben we
bijgedragen aan een besparing
van energie, water en CO2.

Satino Black
bespaard
in 2017
• 3462 kWh
• 100.000 liter
water
• 3762 KG CO²

