




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

• deelnemers / 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 het verslag van het College 
van Bestuur,  de jaarrekening, de accountantsverklaring 
en de reactie van het 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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VOORWOORD 
 

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: 

• er is een verbeterde relatie met ouders, studenten (via goed functionerende 
medezeggenschapsorganen) en 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 3 van de MBO-
opleidingen; 

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

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

vernieuwd examenprogramma VMBO is voortvarend ter hand genomen;  
• CITAVERDE College behaalde goede financiële resultaten en kon de gestelde 

doelen bij de inzet van personeel met succes realiseren; 
• er is fors geïnvesteerd in scholing voor alle medewerkers, LC-ers en 

leidinggevenden; 
• 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; 

• er is geïnvesteerd in de faciliteiten. Op verschillende locaties werden alle daken 
vernieuwd en de kantine in Roermond kreeg een make-over. 

• 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. 

 

 

In 2016 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. 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, 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 zal zich blijven inzetten voor een gelijkwaardige 
bekostiging van het MBO. 

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 2016 en bedanken alle betrokkenen 
voor hun inzet. 

 

College van Bestuur, 

 

 

Jan-Pieter Janssen, voorzitter  Ans Christophe, lid 
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PROFIEL CITAVERDE COLLEGE 
 
De juridische status van CITAVERDE College is een stichtingsvorm. Aan 
CITAVERDE College zijn een viertal partijen verbonden, te weten Stichting 
CITAVERDE College, de CITAVERDE College Registergoed BV, Stichting 
Contractactiviteiten Agrarisch Opleidingen en Stichting Werkgelegenheid Groen 
Onderwijs (SWGO). 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 BV Registergoed was een huisvestings-BV voor slechts één gebouw. In 2016 is 
besloten om de BV Registergoed te liquideren, omdat deze BV in de huidige 
situatie geen toegevoegde waarde meer heeft doch uitsluitend leidt tot meer 
administratieve verrichtingen. In januari 2017 wordt deze BV opgeheven. 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 onderwijs 
ontwikkelteams 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. 

 

ORGANOGRAM 
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A. VERSLAG BESTUUR 

1. BELEID EN ORGANISATIE  

1.1 VISIE EN STRATEGIE 

2016 was ons tweede 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 de 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 iets aan hebben. Daarnaast is ons doel om door ons 
aanbod van opleidingen en veel aandacht voor persoonlijke vorming bij te dragen 
aan een gezonde en groene duurzame leefomgeving. 

CITAVERDE College is voor haar medewerkers een goede werkgever met oog 
voor 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.  

1.2 BESTUUR EN BELEID 

In 2016 is vanuit bestuur en beleid gewerkt aan drie onderwerpen: 

• Ontwikkelagenda Groen Onderwijs 
• Agenda Macrodoelmatigheid Groen Onderwijs 
• Kontinuïteit van Onderwijs, Ontwikkeling en Kwaliteit (KOOK) 

Ontwikkelagenda Groen Onderwijs 

 
Deze ontwikkelagenda (2016-2025) is tot stand gekomen door een samenwerking 
tussen het bedrijfsleven en 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 deze ambities, voor zover ze 
nog niet in de strategie van CITAVERDE aanwezig zijn, gekoppeld zullen worden 
aan de volgende stappen binnen de strategische beleidscyclus. 
 
Agenda Macrodoelmatigheid Groen Onderwijs 

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

• Organisatiedoelmatigheid 
• Ontwikkeldoelmatigheid 
• Uitvoeringsdoelmatigheid 
 
In 2016 heeft een verkennend onderzoek plaatsgevonden met alle AOC’s vanuit de 
volgende vraag:  
• ‘Welke opleidingen worden op welke plek, op welk niveau en met welk aantal 

leerlingen aangeboden?’ 
Partijen hebben de intentie uitgesproken om in 2017 verdere stappen te zetten ten 
aanzien van uitvoeringsdoelmatigheid en ontwikkeldoelmatigheid, vooral met 
betrekking tot het onderwijsaanbod.   
 
CITAVERDE College heeft in 2016 de volgende stappen gezet: 
 
Organisatiedoelmatigheid 
 
CITAVERDE steekt hierbij in op: 

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

• onderwijsontwikkel teams met LC-ers en ondersteuning teams door LC-ers; 
• regionale en landelijke samenwerking gericht op kennisdeling en het delen van 

producten (kennisplatforms, regionaal P&O overleg scholen, facilitaire 
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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 zijn centraal 
georganiseerd; 

• planning Proeven van Bekwaamheid gebeurt centraal; 
• Fronter en Eduarte zijn applicaties die docenten bij de uitvoering van het 

onderwijsproces ondersteunen. 
 
KOOK-sessies 

Parallel aan het afsluiten van de ontwikkelagenda en het onderzoek met betrekking 
tot macrodoelmatigheid binnen het AOC MBO-onderwijs heeft CITAVERDE 
College in 2016 een verkenning ingezet naar de positie van CITAVERDE College 
in 2025. Deze verkenning, genaamd ’KOOK’, had als voornaamste doel om 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?’.  

Hiertoe zijn gesprekken gevoerd met RvT, BMT, OR, Ouderraad en 
Deelnemerraad, collega AOC’s (waaronder Helicon) en stakeholders. CITAVERDE 
College heeft een analyse gemaakt van alle soorten van samenwerking met VO-
scholen en ROC’s in de regio en mogelijke thema’s die hierbij gebruikt kunnen 
worden. Het CvB komt daarbij tot de conclusie dat het versterken en initiëren van 

samenwerkingsrelaties vanuit een zelfstandige positie de komende jaren de meest 
kansrijke lijn naar de toekomst is. 
Na afsluiting van dit traject (voorzien zomer 2017) zal er stevig worden ingezet op 
verzilvering van quick wins en zal dit proces in lijn worden gebracht met de 
uitgezette strategische koers. 
 
2e jaar van uitwerking ingezette koers strategisch beleidsplan 

 
Daarnaast 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.  
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Wij hebben, in hoofdlijnen, het volgende bereikt in 2016: 
 
Onderwijs:  

• implementatie FoV (afwikkeling zomer 2016) en uitrol eerste jaar FoV;  
• versterkte regionale positie naar bedrijfsleven; 
• positieve kwaliteits- en rendementsontwikkeling in VMBO (2 excellente scholen) 

én MBO;  
• vernieuwing examenprogramma VMBO (afwikkeling zomer 2016); 
• implementatie Beter Presteren VMBO. 

 
Personeel:  

• actief scholingsbeleid voor alle medewerkers aansluitend op POP-gesprekken; 
• personeelsplanning gericht op bestendige lijn voor CITAVERDE College; 
• actief ziekteverzuimbeleid. 

 
Bedrijfsvoering:  

• financiën op orde; 
• aangepast inkoopbeleid 
• aangepast treasurybeleid 
• goed beschreven werkprocessen 
• aanpassing van gebouwen en facilitaire voorzieningen aan volume studenten 
• implementatie P&C cyclus 
• doorontwikkeling BRON en Eduarte, Fronter en DMS 
• privacyreglement afgerond; 
• realisatie van aanpassing van risicomanagement. 

 
Positionering:  

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

• ontwikkeling nieuwe website (lancering voorjaar 2017) 
• grote groep bereik en veel interactie op sociale media. 
 
Al met al kan gesteld worden dat CITAVERDE College veel van de gestelde doelen 
in 2016 heeft gerealiseerd. 

Onze beleidscyclus ziet er jaarlijks als volgt uit: 

 

 
 
Voor de kwaliteitsborging kiest CITAVERDE College voor de PDCA-cyclus en is 
daarmee in control. 

Er vindt een check plaats om te controleren of het risicoprofiel nog correspondeert 
met de ontwikkelingen, of de prestatie-indicatoren aanpassingen behoeven en of 
de P&C cyclus bijgesteld moet worden. Dit ter voorbereiding op de 
beleidskaderbrief van het volgende kalenderjaar. Per trimester vindt er een 
rapportage plaats aan RvT, CvB en directieleden op basis van de voortgang van 
locatie- en teamplannen.  
Ten behoeve van kwaliteitsborging wordt er gewerkt met interne en externe audits. 
Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande meetsystemen binnen 
CITAVERDE College en de VO- en MBO-sector. Denk hierbij aan: LAKS- en JOB 
monitor, (eigen) tevredenheidsonderzoeken, RI&E, Social Control Cyclus, Interim 
Controle, Spend analyse, enquête deelnemers Open Dag, volgsystemen sociale 
media. Daarnaast doet CITAVERDE College mee aan bestaande benchmarks 
binnen de sector. De resultaten van metingen worden voor medewerkers 
gepubliceerd in nieuwsbrieven en zijn tevens te vinden op ons intranet. 
 
Een verdere uitwerking van de inhoud van bovengenoemde thema’s is terug te 
vinden in de volgende hoofdstukken. 
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1.3 Stakeholders inclusief onze belangrijkste 
samenwerkingsverbanden.  

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 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 Agro Food, RIF AgroLeeft en EDB Greenport Venlo. 
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1.4 Medezeggenschap 

Doel:  Goede positionering van medezeggenschapsorganen. 
 
Resultaat:  Stabiele basis is bereikt. 
 
Doorkijk: Meer aandacht voor behoud van kwaliteit en kwantiteit van de 
  medezeggenschapsorganen. 
 
De Ondernemingsraad wil functioneren als een betrokken, betrouwbare en 
transparante overlegpartner van het CvB, waarbij voortdurend naar de balans 
tussen het collectieve belang van medewerkers en het organisatiebelang wordt 
gekeken. De Ondernemingsraad voert daartoe wekelijks onderling overleg. Eén 
keer per maand spreekt het Dagelijks Bestuur van de Ondernemingsraad (DB OR) 
met het bevoegd gezag en twee keer per jaar neemt een afvaardiging van de 
organisatie deel 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 et cetera. 

De OR heeft meer flexibiliteit in haar agendavoering ingevoerd. Indien de 
gezamenlijke OR het nodig acht, wordt er van de jaarplanning afgeweken. Op deze 
wijze kan er efficiënter gewerkt worden en zijn besluiten en adviezen niet meer 
volledig afhankelijk van de jaaragenda. 

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

De OR heeft in een half-daagse scholing inzicht gekregen in de wijzigingen in de 
WEB en nieuwe cao-MBO, waarbij de nadruk is gelegd op nieuwe bevoegdheden 
van de OR en teams. 
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De centrale Ouderraad en de centrale Deelnemerraad kennen inmiddels een 
stabiele basis. Dit komt de kwaliteit van de overleggen, zowel voor de input als de 
output, ten goede. Naast de thema’s waarover wij conform formele bevoegdheden 
iets mogen zeggen, voeren we een waardevolle horizontale dialoog met het 
bevoegd gezag en schooldirecties. Hieruit ontstaan boeiende discussies over de 
kwaliteit van onderwijs: 
 
• ‘Wat moet, kan en doen de scholen en wat zien wij daarvan terug in de praktijk 

en de kwaliteit van de gebouwen (het onderhoud en de uitstraling daarvan)?’  
• ‘Hoe kunnen opleidingen samen sterker georganiseerd worden?’ 
• ‘Zijn er samenwerkingsvormen te bedenken die bijdragen aan een goede 

strategische positionering van het Groene Onderwijs?’ 
• ‘Hoe is de informatiebeveiliging geregeld?’ 
 
Hierbij horen uiteraard ook de resultaten uit de LAKS en JOB monitors. Voor 2017 
zetten wij deze lijn door: we blijven in gesprek met het bevoegd gezag en de 
schooldirecties. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEMA INSTEMMING  / 
ADVIES 

CENTRALE 
OUDERRAAD 

CENTRALE 
DEELNEMERRAAD ONDERNEMINGSRAAD 

Vakantieperiodes en onderwijsvrije dagen  
schooljaar 2016-2017 

Instemming X X X 

Medezeggenschapsstatuut Instemming X X X 

Onderwijs- en examenreglement MBO  Instemming  X  

Onderwijsovereenkomst Instemming  X  

Praktijkovereenkomst Instemming  X  

Privacyreglement leerling- / studentgegevens Instemming X X  

Organiseren van 4 open dagen i.p.v. 2. 
Alvorens hiermee in te stemmen heeft de OR 
deskundig extern advies ingewonnen. Op basis van dit 
advies zijn afspraken omtrent compensatie en 
evaluatie gemaakt. 

Instemming    
X 

Opleidingsaanbod vmbo Roermond en Nederweert Advies   X 
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ONDERWIJS

2.1  Herontwerp: het vernieuwen van ons 
 onderwijs voor VMBO en MBO

2.2  Examinering        

2.3  Taal en rekenen  

2.4  Onderwijsproces ondersteunende zorg 
 aan onze studenten    

2.5  Tevredenheid      

2.6  Bedrijfsopleidingen publiek en privaat    

2.7  Internationalisering          

2.8  Kwaliteit
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ONDERWIJS
DAT ER TOE DOET

D O E L E N  E N  V O O R T G A N G
KRITISCHE SUCCES FACTOREN
SCORE IN 2016, GEBASEERD OP EIGEN TARGETS

KWALITEIT O

TEVREDENHEID  O

DUURZAAMHEID OPLEIDINGSPORTFOLIO  O

BLENDED LEARNING  O

PERFORMANCE  O

ONDERWIJS 
ONTWIKKELT ZICH

• Uniek in co-creatie en samen-
 werking met partners rondom
 economische bloeiregio’s

• Laten ontdekken van talenten 
 en stimuleren van motivatie met 
 aandacht voor sociale 
 vaardigheden.

• Vormgeven Leven Lang Leren

ONDERWIJS IS 
OP ORDE 

• Zichtbare kwaliteit wordt intern 
 en extern erkend

• De examenresultaten en 
 rendementen zijn bovengemiddeld 
 t.o.v. de landelijke benchmark

• Blended learning in al haar 
 aspecten vormt de basis voor 
 het onderwijs

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2015-2018:
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2. ONDERWIJS 
Doel:  Vernieuwing van de onderwijsstructuur MBO en VMBO, welke zijn 

beslag kreeg per 1 augustus 2016. 

Resultaat:  Ambitie is bijgesteld in december, omdat er gedurende het jaar 
2016 een achterstand is opgelopen in de uitwerking. 

Doorkijk:  MBO: In 2017 evaluatie van implementatie schooljaar 2016-2017 
en doorontwikkeling leerjaar 2 en 3 MBO. VMBO: Ontwikkeling 
lesmateriaal voor de keuzevakken voor schooljaar 2017-2018 en 
evalueren lesmateriaal leerjaar 3 (2016-2017). 
  

2.1 HERONTWERP: HET VERNIEUWEN VAN ONS 
ONDERWIJS VOOR VMBO EN MBO. 

2.1.1 Herontwerp VMBO 

Nieuwe visie: Ondernemend leren in het groene VMBO 

In 2015 is een eerste aanzet gemaakt voor het ontwikkelen van een nieuwe visie 
op ons VMBO.Er zijn vijf pijlers geformuleerd voor een ondernemend groen VMBO: 

1. Docenten maken het verschil door persoonlijke, ontwikkelingsgerichte 
begeleiding en vakmanschap 

2. CITAVERDE College laat leerlingen hun talenten ontdekken en ontwikkelen  
3. Leerlingen kunnen van hun passie hun beroep maken 
4. CITAVERDE College als ‘way of life’: een groene school die veel meer betekent 

dan alleen een groene opleiding 
Leerlingen werken samen in een duurzame, innovatieve en ondernemende 
omgeving 

 
Gedurende het schooljaar is het Programmateam VMBO aan de slag gegaan met 
een concrete uitwerking van bovenstaande pijlers. Daarbij hoort het ‘CITAVERDE 
DNA’, dat bestaat uit een combinatie van een ondernemende houding, Green 
Science en communicatie, die samen leiden tot ondernemend leren in het groene 
VMBO. 

Naast de nieuwe visie op het VMBO, kreeg het beroepsgerichte programma VMBO 
landelijk tevens een nieuwe structuur met profielmodules en keuzevakken, waar 
CITAVERDE College vanaf schooljaar 2016-2017 mee is gestart. Naast de brede  

 
 

samenwerking van CITAVERDE in verschillende schrijfgroepen, is er ook een 
landelijke samenwerking tussen de AOC’s, waarbij onderling kennis en informatie 
met elkaar wordt uitgewisseld. 
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Keuzevakken 

CITAVERDE College heeft ervoor gekozen om, naast groene keuzevakken, ook 
keuzevakken uit andere profielen aan te bieden. Zo kunnen leerlingen breder 
kiezen en komen ze in aanraking met meerdere sectoren. Hierbij is er rekening 
gehouden met de verschillende regio’s waar CITAVERDE College deel van 
uitmaakt, onder andere met betrekking tot leerlingenpopulatie, samenwerkingen 
met omliggende scholen en de arbeidsmarkt. 

Profiel Dienstverlening en Producten locatie Roermond 
Locatie Roermond is, als enige AOC, vanaf schooljaar 2016-2017 gestart met het 
profiel D&P in plaats van het profiel Groen. Om het groene karakter van de school 
alsnog te behouden, worden de profielmodules van D&P aangeboden vanuit een 
groene context.  

Excellente school 

Met het predicaat Excellente School krijgen zeer goed presterende scholen de 
maatschappelijke zichtbaarheid en waardering die ze verdienen. Het traject 
Excellente School is niet alleen een vorm van erkenning en waardering, maar ook 
een uitdaging om het onderwijs voortdurend tegen het licht te houden en verder te 
ontwikkelen. Locatie Horst en Heerlen hebben het predicaat excellente school 
2015-2017 ontvangen. 

2.1.2 Herontwerp MBO 

In 2016 hadden we te maken met verschillende lijnen binnen het grote onderwijs 
ontwikkeltraject ‘Op weg naar een nieuwe Groene Horizon’: 
• Verdere ontwikkeling van de kaders t.b.v. start in september 2016 
• Onderwijsontwikkeling inhoudelijk, inclusief toetsontwikkeling 
• Structuurontwikkeling en verdere inrichting van bedrijfssystemen Eduarte en 

Fronter 
• Implementatie en uitvoering didactisch concept op locaties (inclusief roostering) 
• Uitwerking aanbod keuzedelen met bijbehorende planning 
• Ontwikkeling van de formele documenten voor de wettelijke verplichtingen 

(Opleidingsgids, Onderwijs- en Examenreglement (OER), Praktijkovereenkomst 
(POK), Onderwijsovereenkomst (OOK) met bijlage Passend Onderwijs, etc.) 

De verschillende ontwikkelgroepen hebben in 2016 gewerkt aan bovengenoemde 
zaken tijdens een groot aantal onderwijsconstructiedagen en ontwikkeldagen. 
 
In maart heeft de derde ronde van onze ‘Inspiratietoer’ langs de verschillende 
locaties plaatsgevonden. De focus lag daarbij op ‘ben jij er klaar voor’, en ‘is de 
locatie er klaar voor’. Middels de ‘Verandercurve’ hebben de collega’s per locatie 

gekeken naar hun positie en hetgeen dat zij nog nodig hadden om per augustus 
2016 te kunnen starten binnen het nieuwe onderwijsconcept. 
 
 
 

 
Verandercurve 
 
Er is tevens gewerkt aan een ‘groeilijst’ aan de hand waarvan gemonitord kan 
worden op welk niveau de student gedurende zijn of haar leertraject functioneert 
ten opzichte van het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. De groeilijst is 
een begeleidingsdocument, dat dient als voeding voor het LOB-gesprek en het 
formuleren van leerdoelen.  
 
Ook zijn er analyses van de Kwalificatiedossiers gemaakt middels de ‘Kd-
analysetool’ van LearningMatters. Deze analysegegevens bleken voor het 
ontwikkelen van de modules vooral heel bruikbaar om te staven welke inhoud in 
welke module kan komen.  
 
In september van 2016 hebben onderwijsontwikkelaars tijdens een tweedaagse de 
eerste stappen gezet wat betreft uitvoering van hun herontwerp-proces. 
 
In het afgelopen jaar is er speciale aandacht uitgegaan naar het opstellen van de 
keuzepakketten voor onze opleidingen. Bij de keuze voor de keuzedelen is er een 
procedure gevolgd waarbij een keuzedeel een toegevoegde waarde voor de 
opleiding moet zijn. 
Daarnaast is een notitie opgesteld, ‘Uitgangspunten Herontwerp BBL’, waarin sec 
voor de BBL is aangegeven hoe het onderwijstraject voor BBL-studenten wordt 
vormgegeven.  
 
Er is ook een notitie ‘Uitgangspunten begeleiding en beoordeling’ opgesteld. Hierin 
is beschreven wat de verschillende functies van toetsing zijn en hoe deze binnen 
CITAVERDE College worden vormgeven. 
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Communicatie 

Een goede communicatie naar alle betrokkenen is in een dergelijk majeur project 
onontbeerlijk. Gedurende het hele jaar hebben het project en de voortgang hiervan 
tijdens verschillende momenten op de agenda gestaan. De volgende acties zijn 
ondernomen gedurende heel 2016:  

• Uitvoerige communicatie over alle plannen met de centrale Deelnemerraad. De 
reacties waren instemmend. De studenten gaven als belangrijkste tip mee om 
in de voorlichting richting studenten concreet te vertellen wat er daadwerkelijk 
gaat gebeuren, oftewel wat de studenten zelf in de praktijk mee zullen maken; 

• Inhoudelijke communicatie over toekomstige onderwijsprogramma’s en het 
beter betrekken van de arbeidsmarkt dankzij de werkveldteams; 

• Inhoudelijke communicatie met de locaties. Onder andere door een flyer en een 
animatiefilm om iedereen te informeren over de stand van zaken; 

• Uitwisseling van informatie tussen docenten en het CvB tijdens bijeenkomsten 
op de verschillende locaties. Hierdoor werd het (voorgenomen) beleid aan de 
daadwerkelijke realisatie gekoppeld 

Doorkijk naar 2017 

Begin 2017 vindt er een evaluatie plaats over de voortgang van implementatie en 
uitvoering van het herontwerp. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar uitvoering 
en logistiek volgens de planning. Vervolgens vindt er, waar nodig, bijstelling / 
aanpassing plaats in schooljaar 2017-2018. Nieuw gestelde doelen worden 
opgenomen in de nieuwe locatie- en teamplannen. 

In de tweede helft van 2017 worden tenslotte de ontwikkeling en uitwerking van  
het curriculum van het derde leerjaar opgepakt, waarbij met name de keuzedelen, 
zowel inhoudelijk als voor wat betreft de beoordeling en examinering hiervan, 
speciale aandacht zullen krijgen.  

Ten slotte is de ‘Procedure keuze en registratie keuzedelen cohort ‘16/’17 en 
cohort ‘17/’18 BOL en BBL’ opgesteld. In 2017 wordt geïnventariseerd welke 
keuzedelen ingekocht kunnen worden (met bijbehorende kostenoverzichten) en 
welke keuzedelen, inclusief het examen, zelf ontwikkeld zullen worden.  
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2.2 EXAMINERING 

Doel:  Verdere verhoging kwaliteit examinering. 

Resultaat:  Gerealiseerd in 2016. 

Doorkijk:  VMBO en MBO: Doorzetten van de ingezette lijn om voor zowel  
VMBO als MBO bovengemiddeld te scoren (dat wil zeggen: hoger 
dan de landelijke gemiddelden).VMBO Klaar voor start in leerjaar 4 
schooljaar 2017-2018 met het nieuwe examenprogramma. MBO: Het 
doel voor 2017 is om de betreffende wet- en regelgeving aangaande 
taken en bevoegdheden Examencommissie verder vorm te geven, 
zodat het CITAVERDE College per 1 augustus 2017 de inhoud van 
deze wet volledig heeft geïmplementeerd. 
 

2.2.1 VMBO 

In onderstaande tabel wordt een weergave gegeven van het aantal  
geslaagde leerlingen: 

 

Het totale slagingspercentage was in 2016 (96,3%) hoger dan in 2015 (94,4%). Het 
landelijke slagingspercentage was in 2016 95,9%. Het hoge slagingspercentage 
van CITAVERDE College is met name te danken aan een score van 100% voor de 
gemengde leerweg voor locatie Roermond, Heerlen en Horst.  

In onderstaande tabellen worden de examenresultaten per leerweg van de locaties 
vergeleken met de landelijke resultaten in 2016. Cijfers onder het landelijk 
gemiddelde worden met rood gemarkeerd, cijfers boven het landelijk gemiddelde 
met groen. Een rood cijfer wil echter niet zeggen dat het cijfer onvoldoende is: alle 
cijfers zijn voldoende, maar soms blijft een cijfer iets achter op het landelijk 
gemiddelde. 

Basisberoepsgerichte 
leerweg 

Landelijk Roermond Horst Heerlen 

Slagingspercentage 97,8% 91,4% 98,2% 98% 

Gemiddeld cijfer CE 6,7 6,92 6,64 6,73 

Driejaars gemiddeld 
cijfer CE 

6,50 6,18 6,32 6,29 

Verschil SE-CE -0,2 -0,56 -0,25 -0,36 
Bron: managementrapportage Vensters voor Verantwoording 

Kaderberoepsgerichte 
leerweg 

Landelijk Roermond Horst Heerlen 

Slagingspercentage 95,8% 100% 100% 89,8% 
Gemiddeld cijfer CE 6,3 6,08 6,71 6,32 
Driejaars gemiddeld 
cijfer CE 

6,23 6,36 6,17 6,16 

Verschil SE-CE 0,1 -0,05 -0,21 -0,06 
Bron: managementrapportage Vensters voor Verantwoording 

Gemengde/ 
theoretische leerweg 

Landelijk Roer-
mond 

Horst Heerlen Neder-
weert 

Slagingspercentage 94,0% 100% 100% 100% 95,6% 

Gemiddeld cijfer CE 6,4 6,06 6,72 6,38 6,70 

Driejaars gemiddeld 
cijfer CE  

6,19 6,06 6,16 6,14 6,18 

Verschil SE-CE 0,1 0,11 -0,02 0,14 0,05 

Bron: managementrapportage Vensters voor Verantwoording 
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Het slagingspercentage voor de KB in Heerlen blijft wat achter ten opzichte van het 
landelijk gemiddelde. Een mogelijke oorzaak hiervan is de gemiddelde 
groepsgrootte van de KB-klassen, aangezien deze over het algemeen een stuk 
groter is (30 leerlingen) in vergelijking met BB-klassen (16) en GL-klassen (20).  
De locatie heeft dit opgepakt en indien blijkt dat de groepsgrootte van invloed is op 
de resultaten van de leerlingen, zal de locatie zorgen voor een goede monitoring 
van de KB-klassen. 
 

2.2.2 MBO 

Centrale examens MBO 

Voor de afname van de centrale examens voor MBO wordt gebruikgemaakt van de 
applicatie Facet. Facet wordt daarnaast ingezet bij de landelijke pilotexamens 
Engels niveau 4 (lezen / luisteren) en rekenen 2A en 2A-ER. De examenresultaten 
van de landelijke pilot Engels niveau 4 waren voor het eerst zichtbaar in juni 2016. 
Het pilotexamen Engels voor niveau 4 is toentertijd afgenomen op de locaties Zuid, 
Horst en Roermond. Het gemiddelde cijfer voor de onderdelen lezen en luisteren, 
die samen worden getoetst, is 6.93. Bijna 80% van de studenten heeft het 
pilotexamen Engels lezen / luisteren met een voldoende afgesloten.  
 
Binnen het CITAVERDE College wordt een uniforme en centrale toetsing 
gerealiseerd, met ruimte voor maatwerk, onder andere door het project ‘Versterken 
centrale en uniforme toetsing MBO’. Deze uniforme toetsing wordt gerealiseerd 
door centraal een planning op te stellen en door binnen het examenbureau 
CITAVERDE brede afspraken te maken over de omgang met pilotexamens en 
toetsing van verschillende niveaus. Daarnaast draagt het project bij aan het 
kwaliteitsbewust worden van medewerkers met betrekking tot toetsing en 
examinering.  

In 2016 is onze auditstructuur verder uitgebreid om ook, in het kader van de 
jaarlijkse kwaliteitscyclus, de kwaliteit van de afname van de centrale examens nog 
beter in kaart te brengen. In 2017 zal deze audit worden uitgevoerd, waarna de 
eerste resultaten beschikbaar zijn. Deze worden besproken met de verschillende 
betrokkenen. 

Naast het creëren van uniformiteit wordt er vanzelfsprekend ook rekening 
gehouden met maatwerk. Daar waar mogelijk kunnen studenten examen doen op 
een hoger niveau. Het CITAVERDE College zet steeds meer in op maatwerk en 
daagt excellente studenten daarmee uit om het beste uit zichzelf te halen.  

Voor de verbetering van de kwaliteit tijdens examens zijn bij het instellingsexamen 
‘Gesprekken voeren’ Nederlands en bij de moderne vreemde talen afgelopen jaar 

twee taalassessoren ingezet. Dit ‘4-ogen-principe’ draagt bij aan een 
onafhankelijke beoordeling.  
 
Het studieresultaat MBO is terug te vinden in bijlage op bladzijde 128.  

Proeve van Bekwaamheid (PvB) en examenproducten 

Trajectplanner heeft in 2016 de PvB Tool verder doorontwikkeld. Deze zal de 
Green Tool zal gaan heten en wordt opgeleverd in 2017. De Green Tool is 
beschikbaar voor de nieuwe HKS-examenproducten, die sinds 2015 door de 
Groene Norm worden ontwikkeld. Het uitvoeren van de PvB’s, door tablets en 
laptops met de PvB tool te gebruiken, heeft gezorgd voor een kwaliteitsverbetering.  

CITAVERDE College koopt haar examens (inclusief instellingsexamens) in bij 
gecertificeerde leveranciers, waarmee de kwaliteit en deugdelijkheid van alle 
examens is gewaarborgd. Desondanks voert CITAVERDE College een 
kwaliteitstoets uit op de producten en worden aanvullende opdrachten 
geconstrueerd waar nodig. 
 
Overgangsjaar aanscherpen eisen en taken examencommissie 
Per 1 augustus 2017 worden de eisen en taken van de examencommissie 
aangescherpt. Het CITAVERDE College is hier in 2016 al mee aan de slag 
gegaan. Er is gekeken naar de eisen die worden gesteld aan de taken van de 
examencommissie zoals deze binnen het CITAVERDE College functioneert. 
Daaruit blijkt dat het CITAVERDE College in het algemeen al veel taken uitvoert, 
maar dat de puntjes nog op de i moeten worden gezet. Het doel voor 2017 is om 
de betreffende wet- en regelgeving verder vorm te geven, zodat het CITAVERDE 
College per 1 augustus 2017 de inhoud van deze wet volledig geïmplementeerd 

  heeft. 
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2.3 TAAL EN REKENEN 

Doel:   Meer uniformiteit in methoden, content, formats etc. /Verhoging 
  taal- en rekenniveau van alle studenten / Scholing van het   
   personeel. 

Resultaat:  Realisering van de gestelde doelen, met uitzondering van de  
uniformiteit in lesmethode. 

Doorkijk:  Voor Taal en Rekenen brede uniforme lesmethode op de  
verschillende locaties. 

2.3.1 Taal en rekenen VMBO 

Taal 

Binnen de werkgroep Taal was het doel voor 2016 om uniforme formats voor 
Nederlands te realiseren, waarmee door alle docenten in alle vakgebieden gewerkt 
kan worden.  

De vakgroep heeft een analyse uitgevoerd naar de behaalde cijfers voor het vak 
Nederlands. De conclusie is dat er een positieve lijn te zien is ten aanzien van de 
discrepantie CE-SE. Daarnaast scoort Nederlands CITAVERDE-breed hoger ten 
opzichte van het landelijk gemiddelde.  

Rekenen 

2016 stond voor het vak Rekenen in het teken van scholing, onderlinge afstemming 
en het verhogen van de motivatie bij studenten. Het laatste punt blijkt nodig, zolang 
het vak nog niet meetelt voor de slaag-zakregeling. Dit punt zal verder uitgewerkt 
worden in een visiedocument in 2017. 

2.3.2 Taal & Rekenen MBO 

Bij aanvang van een MBO opleiding wordt bij elke student een diagnostische toets 
Taal en een diagnostische toets Rekenen afgenomen. Aan de hand van de 
uitkomsten van deze toetsen wordt de leerroute van de student bepaald. 
Vervolgens zijn er niveaugroepen geformeerd in AVO-blokken. Maatwerk is op 
deze manier organisatorisch uitvoerbaar. 

In het kader van de centrale examinering is ook in 2016 extra aandacht besteed 
aan het wegwerken van achterstanden in specifieke leergebieden.  

 

Taal  

Doorontwikkeling van de leerroutes, gebaseerd op diagnostische toetsen, heeft in 
2016 ervoor gezorgd dat studenten eerder in de opleiding de centraal ontwikkelde 
examens en het instellingsexamen konden afronden. 

In het kader van de taalprogrammering wordt ook een variant ontwikkeld die past 
bij het excellentieprogramma. In Horst loopt op dit moment een pilot met drie 
studenten die worden voorbereid op het Examen Cambridge CPE. Bovendien is 
integratie van taal met de beroepscomponent en het vak Ondernemen wenselijk en 
dit zal dan ook verder worden uitgewerkt in 2016. Dit alles wordt gerealiseerd 
binnen het herontwerp van ons MBO-onderwijs. Daarnaast is in Heerlen en Horst 
een pilottraining basiscommunicatie uitgevoerd voor diverse opleidingsniveaus. 
Een pilot in Horst om AVO in één blok aan te bieden, zodat de infrastructuur voor 
maatwerk mogelijk wordt gemaakt, blijkt succesvol. Een CITAVERDE-brede uitrol 
zal in 2017 verder onderzocht worden. 

Rekenen 

De doorontwikkeling en implementatie van een toekomstbestendige 
examenplanning in 2016 heeft als resultaat gehad dat studenten mogelijk eerder in 
de opleiding de CE-examens op het verplichte niveau in leerjaar 2 kunnen 
afronden. De programma’s voor Rekenen zijn hierop afgestemd. Om de studenten 
te faciliteren voor eventuele doorgroei naar een hoger niveau zijn er nieuwe 
programma’s voor opstroom en verdieping ontwikkeld. Dit heeft ertoe geleid dat 
Rekenen, binnen de kaders van Herontwerp, op elke locatie een herkenbare plek 
heeft gekregen in de onderwijsprogrammering.  

Omdat Rekenen nog geen diplomaeis is, leert de ervaring dat studenten het vak en 
de toetsen niet altijd serieus nemen, wat leidt tot tegenvallende resultaten. Dit punt 
is besproken binnen de centrale Deelnemerraad en het resultaat hiervan hopen we 
terug te zien in de resultaten van 2017. 

2.3.3  Loopbaan en Burgerschap 

CITAVERDE-breed is een werkgroep Loopbaanoriëntatie en -begeleiding / 
Loopbaan & burgerschap LOB / L&B) ingesteld. In 2014 zijn de wettelijk geldende 
regels en bepalingen omgezet naar een CITAVERDE-brede invulling in het 
curriculum voor het onderdeel L&B. Hier is in 2016 uitvoering aan gegeven binnen 
de verschillende opleidingen. 
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2.4 ONDERWIJSPROCES  
ONDERSTEUNENDE ZORG AAN ONZE STUDENTEN 

2.4.1 Passend Onderwijs 

Uitgebreide informatie over de manier waarop CITAVERDE College omgaat met 
Passend Onderwijs is te vinden in de paragraaf over Continuïteit. 
 
2.4.2 VSV 

Een nieuwe voortijdige schoolverlater (VSV) is een student die aan het begin van 
het schooljaar jonger is dan 22 jaar, die op 1 oktober aan het begin van het 
schooljaar is ingeschreven als bekostigd student en op 1 oktober van het jaar erna 
niet is ingeschreven in het VO, MBO, VAVO of HBO en die in dat jaar of in de jaren 
ervoor geen startkwalificerend diploma heeft behaald.  

In de volgende tabel  worden de voorlopige cijfers van schooljaar 2015-2016 
weergegeven. Deze cijfers worden definitief vastgesteld in oktober 2017. 

Uit de tabel is af te lezen dat CITAVERDE College aan alle normen heeft voldaan. 
Ten opzichte van het landelijke cijfer is het percentage voor CITAVERDE College 
gelijk. Ten opzichte van schooljaar 2014-2015 is dit een verbetering. Toen lag het 
CITAVERDE cijfer namelijk 0,2 punt boven het landelijke cijfer. 

 PERCENTAGE 
PRESTATIENORM 
LANDELIJK 

PERCENTAGE  
CITAVERDE COLLEGE*  

VO onderbouw 1,0% 0% 

VO bovenbouw 4,0% 1,23% 

MBO niveau 1 22,5% 0% 

MBO niveau 2 10,0% 8,1% 

MBO niveau 3/4 2,75% 2,54% 

Totaal % VSV 1,7 % 1,7 % 
(landelijk 2,1%) 

* Voorlopige resultaten schooljaar  2015-2016 

2.5 TEVREDENHEID 

Doel:  Verhoging tevredenheid deelnemers en overige stakeholders. 

Resultaat:  Doelstelling voor 2016 op basis van de voor dat jaar  
geformuleerde targets in onze kwaliteitslijsten is behaald. 

Doorkijk:  Benodigde verbeteracties doorvoeren om te kunnen voldoen aan  
de targets voor 2017. Uitzetten eigen tussentijdse metingen op 
basis van JOB- en LAKS-enquêtes. 

Inleiding 

In de periode tussen 1 december 2015 en 18 maart 2016 hebben verschillende 
tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden bij de volgende doelgroepen: VMBO 
leerlingen via de LAKS-Monitor, MBO studenten via de JOB-Monitor, VMBO 
ouders/verzorgers en MBO ouders/verzorgers (met een zoon/dochter tot en met 17 
jaar) via de AOC Spiegel.  

Resultaten 

Dit jaar was er wederom extra aandacht voor het genereren van een hoge(re) 
respons.  In de volgende tabellen worden de resultaten van de JOB en LAKS 
monitor weergegeven: 

LAKS monitor 
Jaar 2014 2016 
Respons 82,2% 86,5% 
Rapportcijfer school 6.7 6.4 
Menselijke maat  
(sfeer/veiligheid op 5-punt schaal) 

- 3.7 

 

JOB monitor 

Jaar 2014 2016 

Respons 54,1% 57,7% 
Rapportcijfer school 6.1 6.4 
Rapportcijfer opleiding 6.8 7.0 
Menselijke maat  
(sfeer/veiligheid op 5-punt schaal) 

- 3.8 
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In onderstaande tabel wordt een weergave gegeven van de tevredenheid van de 
ouders van VMBO leerlingen en MBO studenten (tot en met 17 jaar). Hierbij 
worden de scores weergegeven op een 5-puntschaal. 

Tevredenheid onderwijs 
JAAR  2014 2016 

Ouders VMBO  3.8 3.9 

Ouders MBO 3.5 3.3 

 

Zoals uit de tabel valt op te maken, is de tevredenheid over het onderwijs van MBO 
ouders gedaald in 2016. Enkele redenen die hierbij gegeven worden zijn toch wel 
vaak lesuitval, weinig overleg  communicatielijnen en weinig begeleiding.  

Alumni onderzoek MBO 

In januari 2016 hebben alle MBO-gediplomeerden van examenjaar 2015 een 
vragenlijst ontvangen via DUO Onderwijsonderzoek. Dit onderzoek wordt jaarlijks 
uitgevoerd onder alumni, een halfjaar na hun afstuderen. Hierdoor krijgen wij meer 
inzicht in de vervolgkeuzes van onze studenten. 

In de volgende tabel wordt de bestemming na het behalen van het diploma bij 
CITAVERDE College weergegeven van de gediplomeerden van 2015. 
 

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

De Ombudslijn MBO is een tweedelijns organisatie. Klachten dienen in eerste 
instantie op school gemeld te worden, daar wij vinden dat een onderwijsinstelling 
moet kunnen reageren op een klacht of probleem. Pas als dat niet lukt en 
studenten en/of hun ouders / verzorgers geen gehoor vinden voor hun klacht, komt 
de Ombudslijn MBO in beeld. Echter, ook bij indiening van een klacht bij de 
Ombudslijn MBO blijft de onderwijsinstelling verantwoordelijk voor de afhandeling 
van de klacht. 

De Ombudslijn MBO werkt samen met een aantal organisaties, te weten de 
Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), de MBO-raad (vooral op het gebied 
van Passend Onderwijs), het Steunpunt Taal en Rekenen en het Servicepunt 
Examinering. Goede communicatie en korte lijnen met deze organisaties zorgen 
va(a)k(er) dat klachten snel worden afgehandeld bij de onderwijsinstellingen. 
Kernwoorden in de klachtafhandeling zijn aandacht en communicatie. 

Afhandeling klachten 
In het kalenderjaar 2016 is door één student van het CITAVERDE College een 
klacht ingediend bij de Ombudslijn MBO. Deze klacht is ontvankelijk verklaard door 
de Ombudslijn MBO, dienaangaande gehoord en de klacht is naar tevredenheid 
van beide partijen afgehandeld. 

2.6 BEDRIJFSOPLEIDINGEN PUBLIEK EN PRIVAAT 

2.6.1 Bedrijfsopleidingen publiek  
 

Binnen de publieke tak van Bedrijfsopleidingen zijn er twee belangrijk pijlers: de 
BBL-opleidingen en de projecten. Binnen de BBL-opleidingen zijn de 
cursistenaantallen gestabiliseerd. Forse bezuinigingen op de BBL-financiering, 
maar ook de invoering van de participatiewet hebben grote consequenties gehad 
op de uitvoering van de trajecten en op financiële resultaten.  

In 2015 en 2016 zijn de contacten met de centrumgemeenten en 
participatiebedrijven verder verstevigd, wat heeft geleid tot een aantal nieuwe 
Entree trajecten (niveau 1) voor werkzoekenden of mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt. Hiervoor zijn samenwerkingsverbanden gerealiseerd met overheden 
en het bedrijfsleven. De opleidingen vonden plaats op diverse leerwerkplekken in 
Limburg, zoals GreenPark Venlo.  

Tevens organiseert CITAVERDE College nog steeds succesvolle BBL-opleidingen 
voor de agro- en groensector. Bij de pluimveehouderij en varkenshouderij worden 
vakdagen gezamenlijk ingevuld en uitgevoerd voor cursisten van de locatie Horst, 
Helicon Helmond en Bedrijfsopleidingen. 

 
In 2016 zijn er ook een paar grote projecten uitgevoerd. De projecten onder de vlag 
van het landelijk Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving kwamen volop tot 
uitvoering. Ook zijn er diverse activiteiten ondernomen in het kader van het project 
AgroLeeft. Binnen dit samenwerkingsverband werken 38 samenwerkingspartners, 
die zo’n 60 bedrijven vertegenwoordigen, samen met CITAVERDE om de kwaliteit 
van de agrarische opleidingen te verbeteren en de instroom te vergroten. De 
uitgezette koers en  jarenlange voorbereiding en inzet beginnen hun vruchten af te 
werpen. De instroom van cursisten vertoont weer een duidelijk stijgende lijn en de 
agro-opleidingen mogen het predicaat top-opleiding voeren (bron: MBO keuzegids). 

2.6.2 Bedrijfsopleidingen privaat 

Voor de Bedrijfsopleidingen had 2016 een matige start. Het aantal cursussen bleef 
duidelijk achter t.o.v. voorgaande jaren. Het einde van de economische crisis was 
weliswaar in zicht, maar bedrijven investeerden nauwelijks in ontwikkeling van 
personeel, waardoor het aantal cursussen duidelijk achterbleef in vergelijking met 
voorgaande jaren. Gedurende deze periode ontstond een fors negatief resultaat. 
 
In de tweede helft van 2016 was er sprake van een toename van het aantal 
cursussen door de aantrekkende arbeidsmarkt en een betere economische 
situatie. In combinatie met de verlaagde personele bezetting bij Bedrijfsopleidingen 
leidde dit tot een balans van de uitgaven en opbrengsten. Echter, het opgelopen 
verlies van de eerste helft van 2016 kon niet meer worden ingehaald. 
  
Leven Lang Leren zal er in de toekomst anders uit gaan zien. Informeel leren, 
online leren en branchecertificering zijn ontwikkelingen die zullen concurreren met 
de ’traditionele’ uitvoering van cursussen en leertrajecten. CITAVERDE 
Bedrijfsopleidingen is gestart met een blended leertraject en online leren. Ook zal 
CITAVERDE de komende jaren moeten blijven investeren in nieuwe vormen van 
leren, om de aansluiting met de vraag van de markt te blijven behouden.  

2.7 INTERNATIONALISERING 

Doel:  Verhoging deelname aan activiteiten in het kader van  inter- 
  nationalisering voor zowel leerlingen, studenten als  medewerkers 
 
Resultaat:  Doelstellingen voor 2016 zijn behaald 
 
Doorkijk:   Verdere verhoging deelname aan activiteiten in het kader van 
  internationalisering voor zowel leerlingen en studenten als medewerkers. 

Verhoging deelname aan internationale BPV op basis van gestelde 
doelen in Kwaliteits-, Excellentie-, en BPV-verbeterplan. 
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2.7.1 De leerling en internationalisering 

VMBO 

Het VMBO kent onder andere begeleide reizen naar steden in het buitenland, 
partnerschappen  (hoofdzakelijk in de Euregio), bezoeken aan bedrijven en 
culturele evenementen in de Euregio en specifieke bezoeken in de buurlanden, 
gekoppeld aan taalopdrachten.  

MBO  

Het MBO kent de volgende internationaliseringstrajecten: 

• I-BPV-kwalificerende activiteiten in het buitenland (ECVET&EQF-proof); 
• I-BPV bij internationaal georiënteerde en door het SBB gecertificeerde 

bedrijven;  
• aflevering van internationaal competente leerlingen; 
• aanbieden Keuzedeel ‘Werken op de Internationale arbeidsmarkt in de 

agrarische sector’;  
• bijhouden van kennis omtrent internationale vakkennis en trends op vakgebied; 
• deelnemen aan Language skills (OLS) binnen Erasmus+. Dit is een taaltoets 

voorafgaande aan en na afloop van de I-BPV die elke leerling dient te maken 
om de taalvorderingen in beeld te brengen.  
 

Naast de vele internationaliseringsactiviteiten in het VMBO en het MBO, volgden 
35 MBO-studenten hun 10 weken stage in het buitenland. 

 

 
 
Medewerkers  

Mobiliteit van docenten en medewerkers staat in het teken van een duurzaam 
personeelsbeleid en het verbeteren van het onderwijs. In het kader van 
personeelsbeleid moet medewerkersmobiliteit gestimuleerd worden, om docenten 
kennis te laten maken met good practice op het gebied van pedagogiek en 

didactiek als innovatieve cross-overs met het buitenland. Vervolgens moet er 
geëxperimenteerd worden met de bevindingen van het beleid. 

Binnen het CITAVERDE is in 2016 een dertigtal medewerkers onder de vlag van 
Erasmus+ naar het buitenland geweest voor internationale 
deskundigheidsbevordering, met name in het opzetten van netwerken binnen 
educatie en bedrijfsleven. Bij een aantal van deze reizen waren er ook mensen 
vanuit het bedrijfsleven aanwezig. 

2.7.2 Partners 

Het CITAVERDE College werkt in het kader van internationalisering samen met de 
volgende partners: 

• EUROPEA Internationaal 
• NUFFIC 
• Nationaal Agentschap Erasmus+ 
• Nether in Brussel 
• Borderless network 

2.8 KWALITEIT 

2.8.1 Kwaliteit – VMBO 

Doel:  VMBO: Basisarrangement voor alle VMBO-locaties van het  
CITAVERDE College op basis van inspectieaudits. MBO: Voldoende 
beoordeling voor inspectieaudit ‘Staat van de Instelling’ voor alle 
onderzochte opleidingen. Voldoende beoordeling voor het thema 
‘kwaliteitsborging’. 

Resultaat: Doelstellingen zijn behaald in 2016. 

Doorkijk:  Alle vestigingen voldoen aan de eisen van het nieuwe Toezichtkader   2017 

Kwaliteit VMBO 
 
Inspectie onderzoek locatie Heerlen en Roermond GT 

De Inspectie heeft voor de afdeling VMBO-GT op 29 februari en 1 maart 2016 een 
onderzoek uitgevoerd bij locatie Heerlen en op 4 en 5 april 2016 bij locatie 
Roermond. De afdelingen waren betrokken in het jaarlijkse steekproefonderzoek 
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voor het Onderwijsverslag 2015-2016. Dit onderzoek leidt tot een kwaliteitsprofiel 
voor de school en een bepaling van het toezichtarrangement. 

Op basis van het onderzoek is een basisarrangement toegekend aan beide 
locaties, omdat zowel de opbrengsten alsook de kwaliteit van het onderwijsproces 
op de onderzochte onderdelen van voldoende niveau waren. Hierdoor heeft de 
Inspectie op dit moment geen reden om het toezicht op de locaties te intensiveren. 
Voor de andere leerwegen, die dit keer niet onderzocht zijn, hebben beide locaties 
ook een basisarrangement. 

Ook de andere locaties (Horst en Nederweert) hebben een basisarrangement voor 
alle leerwegen. 

2.8.2 Kwaliteit MBO 

Inspectieonderzoek ‘Staat van de instelling’ 

Van 11 januari 2016 tot en met 5 februari 2016 heeft de Inspectie van het 
Onderwijs de Staat van de Instelling uitgevoerd bij het CITAVERDE College. De 
volgende opleidingen zijn hierbij onderzocht: 

• 97473 Assistent medewerker voedsel en leefomgeving, Leerweg BBL, niveau 
1, locatie Bedrijfsopleidingen; 

• 97330 Medewerker dierverzorging, Leerweg BOL, niveau 2, locatie Roermond; 
• 97590 Dierenartsassistent paraveterinair, Leerweg BOL, niveau 4, locatie 

Heerlen; 
• 97713 Productiedieren, Leerweg BOL, niveau 5, locatie Horst. 
 
De belangrijkste conclusies van de Staat van de Instelling 2016: 
• er is geen aanleiding om vervolgtoezicht uit te voeren; 
• de sturing is voldoende; 
• eigenaarschap van het onderwijs is sterker belegd bij de docenten en 

onderwijsteams; 
• inhoudelijke kwaliteit van de teamplannen kan beter 
• bij externe audits is niet altijd duidelijk wanneer een indicator in aanmerking 

komt voor een bepaald oordeel; 
• de instelling laat een positieve ontwikkeling zien in de aandacht voor 

examinering; 
• weinig risico's voor de onderwijskwaliteit; 
• kwaliteit van het onderwijsproces, examenproces en opbrengsten laat een 

voldoende positief resultaat zien. 

Voor alle onderzochte opleidingen geldt dat alle kwaliteitsgebieden 
(Onderwijsproces, Examinering en diplomering, Opbrengsten en Kwaliteitsborging) 
als ‘voldoende’ zijn beoordeeld. Het kwaliteitsgebied ‘Examinering en diplomering’ 
bij de opleiding ‘Productiedieren’ werd als ‘goed’ beoordeeld.   

Daarnaast is de kwaliteitsborging op instellingsniveau als ‘voldoende’ beoordeeld. 
Het CITAVERDE College heeft volgens de Inspectie voldoende zicht op de 
onderwijskwaliteit en is in staat om ook in de toekomst de risico’s voor de 
onderwijskwaliteit te voorkomen, dan wel vroegtijdig te signaleren en te verhelpen. 

2.8.3 Intern kwaliteitsmanagement 

Doel:  Kwaliteitsborging binnen het CITAVERDE College geborgd   
  binnen de PDCA-cyclus, dat leidt tot herkenbare en erkende kwaliteit 
  in alle processen. Behoren tot de 20% best scorende scholen van   
  Nederland. 

Resultaat:   CITAVERDE College staat op de derde plaats van alle AOC’s in  
   Nederland – een duidelijke stijging ten opzichte van het jaar daarvoor. 

Doorkijk:   Gerichte acties (vervat in locatie- en teamplannen en rechtstreeks  
afgeleid van targets zoals benoemd in de kwaliteitslijst 2017). 

In het huidige strategische beleidsplan staat de continuering van de 
onderwijskwaliteit centraal. De basiskwaliteit omvat voldoen aan externe eisen, 
voortkomend uit de overheid, en voldoen aan de door onszelf gestelde normen en 
de wijze waarop het CITAVERDE College dit als organisatie en als individuele 
medewerker vanuit de kernwaarden realiseert. Enkele doelen waar de komende 
jaren aan wordt gewerkt om deze te behalen, dan wel te behouden zijn: 

• het CITAVERDE onderwijs behoort tot de beste 20% van Nederland in de 
benchmark Studiesucces voor het MBO; 

• een VSV-percentage onder de landelijke norm en afname van niet extern 
gerelateerde tussentijdse uitstroom in het MBO (maximaal 3%); 

• interne doorstroom neemt toe tot maximaal 35%; 
• de tevredenheid van het bedrijfsleven wordt minimaal met een 7 beoordeeld. 

Resultaten 

• In december 2016 werd de keuzegids MBO voor 2017 gepresenteerd. Hierin 
stond het CITAVERDE College op de derde plaats van alle AOC’s in 
Nederland. Een duidelijke stijging ten opzichte van het jaar daarvoor; 
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• Uit de diplomaresultaten valt te zien dat er op niveau 2 een hoger 
uitvalspercentage is. Dit komt onder andere door het grote aantal studenten dat 
te maken heeft met sociaal-emotionele problematieken. Op de verschillende 
locaties is hier nu aandacht voor; 

• In 2015 scoorde locatie Zuid het laagst wat betreft slagingspercentage van 
niveau 2. In 2016 hebben zij dit met succes kunnen terugdringen, onder andere 
door in te zetten op de begeleiding, waarbij de mentor een grote rol speelt. 
 

2.8.4 Kwaliteitsafspraken MBO 

Om ervoor te zorgen dat het MBO ‘toekomstbestendig’ is, zijn MBO-instellingen 
gevraagd om extra inspanningen te inleveren op het actieplan Focus op 
Vakmanschap, om de kwaliteit van onderwijs en personeel verder te verhogen. Om 
in aanmerking te komen voor investeringsbudget heeft het CITAVERDE College in 
2015 de overeenkomst Kwaliteitsafspraken MBO ondertekend en is er een 
integraal kwaliteitsplan opgesteld waarin doelstellingen en ambities zijn 
omschreven. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het intakebeleid en 
plaatsing van studenten. Tevens is er een Excellentieplan 2015-2018 opgesteld. 
Hierin staat onze visie op excellentie beschreven, met bijbehorende doelstellingen, 
evenals ideeën over de vormgeving van kennisuitwisseling en samenwerking rond 
dit thema binnen de organisatie. 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. 

2.8.5 BPV-verbeterplan 

CITAVERDE College ziet praktijkleren als hét didactische middel om studenten te 
ontwikkelen tot innovatieve en ondernemende beroepsbeoefenaren. 
Samenwerking met het bedrijfsleven is dan ook een van de belangrijkste pijlers van 
haar strategisch beleid. De wijze waarop CITAVERDE werkt aan kwaliteit is 
beschreven in zowel het Kwaliteitsplan en het Excellentieplan. De maatregelen 
zoals beschreven in het BPV-verbeterplan zijn een rechtstreeks strategisch / 
tactisch vervolg op de maatregelen zoals geformuleerd in bovenstaande plannen. 
Hiermee zetten wij als CITAVERDE College een stap verder in het realiseren van 
onze missie en visie uit ons Strategisch beleidsplan. In het verbeterplan is het 
volgende geformuleerd als concreet verbeterpunt: ‘Het optimaliseren van de 
reguliere BPV middels het continueren van maatregelen zoals verankerd in huidige 
Kwaliteitsplan, Excellentieplan, Strategisch beleidsplan en Beleidskaderbrief 2017’.  

NB: In 2017 is het BPV-verbeterplan goedgekeurd. 
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PERSONEEL
EN ORGANISATIE

3.1  Formatie en planning

3.2  Professionalisering

3.3  Verzuim 2016

3.4  Planning & Control
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PERSONEEL 
DAT HRM,TOPLEERKRACHTEN DIE TALENTEN 
BEGELEIDEN VAN LEERLINGEN / STUDENTEN

HRM
ONTWIKKELT ZICH

• Professionalisering  als  continue 
 en aantoonbaar proces bij alle 
 leidinggevenden en medewerkers

• Top methodische begeleiders van 
 deelnemers / studenten 

• Cultuur van verbinden, onder-
 nemen en vernieuwen

HRM 
IS OP ORDE 

• Actieve focus op gezondheid en 
 duurzame inzetbaarheid

• Professionele medewerkers 
 en teams

• Goede verhouding tussen 
 kwantiteit en kwaliteit 

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2015-2018:

D O E L E N  E N  V O O R T G A N G
KRITISCHE SUCCES FACTOREN
SCORE IN 2016, GEBASEERD OP EIGEN TARGETS

KWALITEIT GESPREKSCYCLUS O

SCHOLING  O

TEVREDENHEID  O

REGISTRATIE LERARENREGISTER  O

PERSONEELSFORMATIE  O

VERZUIM  O
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3. PERSONEEL EN ORGANISATIE

3.1 FORMATIE EN PLANNING 

Doel: Kwaliteit en kwantiteit in balans. 

Resultaat:  Aanzet regionale samenwerking, vertrekregeling, flexibilisering. 

Doorkijk: Duurzame, flexibele inzet en multi inzetbaarheid van medewerkers, 
flexibele schil en school overstijgende samenwerking 

Meerjaren personeelsplanning en beleid 
Professionalisering, flexibilisering en regionalisering lopen als rode draad door de 
meerjarige personeelsplanning en het beleid van CITAVERDE College. In het 
kader hiervan wordt op korte termijn ingezet op een drietal richtingen: 
• Kwaliteit en duurzame inzetbaarheid van het personeel verhogen door

scholings- en trainingstrajecten. Dit onderdeel is in dit verslag uitgewerkt onder
Professionalisering.

• Stimulering van de deelname aan de vrijwillige vertrekregeling en
arbeidstijdvermindering door keuzepensioen, al of niet in combinatie met
gebruikmaking van seniorenregelingen. Dit heeft een financiële noodzaak, als
gevolg van de verwachte dalende deelnemersaantallen, maar ook ten behoeve
van een evenwichtigere leeftijdsopbouw van het personeelsbestand.

Zonder interventies zou het natuurlijk verloop vanwege het bereiken van de 
(opgehoogde) AOW-gerechtigde leeftijd ernstig stagneren. Het zou het beleid 
van CITAVERDE, ‘jong voor oud’, doorkruisen en ten koste gaan van de 
omvang van de flexibele schil, hetgeen onwenselijk is. De deelname van 20 
medewerkers aan de zesde-laatste vertrekregeling is dan ook zonder meer 

succesvol te noemen. In totaal hebben 56 medewerkers (49,0602 FTE) gebruik 
gemaakt van de zes vertrekregelingen. Op basis van de huidige wetgeving zal 
natuurlijk verloop als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd pas weer op gang gaan komen vanaf 2019, om na 2021 fors door te 
zetten. De verwachting is dat deze verhoogde uitstroom (500 docenten tot 2024 
in de provincie Limburg), die overigens niet alleen voor CITAVERDE College 
geldt, zal leiden tot tekorten aan leraren voor specifieke vakgebieden. 

• School overstijgende regionale samenwerking tussen CITAVERDE College,
Gilde Opleidingen, Arcus College en Leeuwenborgh in het kader van een
bestuurlijke opdracht en sociaal akkoord van de provincie. Vanuit een
bestuurlijke opdracht van de besturen ROC’s Limburg en CITAVERDE College
is voor de hoofden HRM een opdracht uitgezet ten aanzien van het dreigend
tekort aan docenten. Inmiddels is duidelijk dat het met name docenten betreft
voor de vakken Techniek, Rekenen, Wiskunde, Engels, Duits en Nederlands.
Een vervolgopdracht heeft geresulteerd in het verder onderzoeken en
uitwerken van een viertal thema’s:
o opleiding van docenten in de school;
o intensivering van de relatie met het bedrijfsleven (circulaire banen);
o onderzoek naar mogelijk overschot in het PO;
o opzet van een regionaal model om te komen tot differentiatie in

onderwijstaken (instelling-overstijgende uitwisseling van kwantiteit-kwaliteit).

Alliantieoverleg CITAVERDE College, Arcus College, Leeuwenborgh, Gilde 
Opleidingen en Universiteit Maastricht. Vanuit dit Alliantieoverleg werd een 
Expertgroep geformeerd, waarin P&O van CITAVERDE is vertegenwoordigd. De 
samenwerking richt zich met name op flexibilisering van personeel op regionaal 
niveau. De expertgroep is bezig met het in kaart brengen van de leerlingenstromen 
in het kader van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het regionale 
onderwijsaanbod. 

Op basis van de scenariomodellen en kennis in 2013 heeft jarenlang actief beleid 
en actieve sturing een andere personeelsformatie opgeleverd. Huidige 
scenariomodellen tonen aan dat bij ongewijzigd beleid de flexibele schil ruim 
toereikend is om de aanstaande daling van LL-aantallen op te vangen. Deze 
manoeuvreerbaarheid is nodig, omdat kwantitatieve omvang vaak niet parallel 
loopt met gevraagde onderwijskundige kwalitatieve inzet. 

Werkverdeling 
In algehele zin kan worden geconstateerd dat de werkverdeling goed tot stand is 
gekomen in de teams, binnen de kaders van inzetbaarheid met een opslagfactor 
van tenminste 1,4 ten behoeve van voor- en nazorg. Eén locatie vormde de 
uitzondering, aangezien, net zoals in schooljaar 2015-2016, unaniem is gekozen 
voor de inzet van 1300 uur voor het primaire proces en een opslag voor- en nazorg 
met de factor 1,3. 

 Leeftijdsopbouw personeel CITAVERDE College: 
 jonger dan 30 jaar                     35 tot 49 jaar  ouder dan 50 jaar 

  24,5%   33,1%   42,4% 
 100 personen   135 personen   173 personen 
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Flexibele schil (Stichting Werkgelegenheid Groen Onderwijs (SWGO)) 
 
Binnen SWGO was op 31 december 2016 een totaal van 81,4 fte werkzaam, 
verdeeld in 58,8 fte tijdelijk en 22,6 fte vast. De flexibele schil (medewerkers met 
een dienstverband voor bepaalde tijd) is hiermee 18,5% van het totaal (58,8 fte / 
317,7 fte). Op 31 december 2015 was dit 15,4%. 
De toename is hoofdzakelijk te verklaren vanwege de uitstroom van vaste 
medewerkers via de vrijwillige vertrekregeling per 1 augustus 2016 (11 
medewerkers) en twee vaststellingsovereenkomsten, alsook vervangingsvragen 
voor langdurig zieken.  
 

 

3.2 PROFESSIONALISERING      

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

om kwalitatieve inzet van medewerkers te bevorderen / Uitputting 
van het scholingsbudget / Inschrijving in het lerarenregister / 
Invoering van geïntegreerde gesprekscyclus. 
 

Doorkijk:   Uitkomsten ProfScan en Werkvermogensmonitor als input voor 
scholingsplannen 2017. 

 
 

Scholing en deskundigheidsbevordering 
 
In de beleidsperiode 2015-2016 lag de focus op het gebied van scholing, 
deskundigheidbevordering en bewustwording, zowel bij deelnemers als 
medewerkers, op werken aan en sturen op een cultuur van verbinden, ondernemen 
en vernieuwen, met specifieke nadruk op vertrouwen, veiligheid, gezondheid en 
verantwoordelijkheid. Ook belangrijk was het vormgeven van het herontwerp 
onderwijs in het primaire proces alsook de organisatie van het onderwijs.  
 
Een breed scala van scholings- en trainingsprogramma’s is in het afgelopen 
verslagjaar als instrument ingezet om een bijdrage te leveren aan de bovenstaande 
doelen.  
 
Collectieve scholingsprogramma’s, zoals activerende didactiek en pedagogiek, 
klassenmanagement, LOB en 21e-eeuwse vaardigheden, hebben bijgedragen aan 
verdere professionalisering en samenwerking binnen de teams. Verder gaven 
persoonsgerichte trainingen en specifieke vakinhoudelijke scholing medewerkers 
meer tools om met vertrouwen de vernieuwingen in het onderwijs tegemoet te treden.  
 
De cultuur van CITAVERDE College zal meer moeten veranderen in de richting 
van een ‘aanspreekcultuur’. Dit is wat wij onze leerlingen en studenten leren, 
evenals wat wij van onze medewerkers mogen verwachten.  
In dit kader hebben leidinggevenden in 2016 een training ‘dossiervorming’ ter 
ondersteuning van exit-trajecten gevolgd. De personeelsadviseurs hebben eind 
2016 een training ‘ziekteverzuim’ gegeven aan de leidinggevenden, waarin ook het  
 
‘in gesprek gaan met’ een centrale rol speelde. Een presentatie door het 
Nederlands Burnout Preventiecentrum maakte deel uit van deze training. 
In 2016 is het CITAVERDE College gestart met het trainen van de laatste teams in 
het VLVD traject. Hierdoor zijn nu alle teams getraind dan wel bezig met de 
training. Er wordt in de praktijk veel gebruik gemaakt van collegiale 
klassenbezoeken, dat bijdraagt aan een aanspreekcultuur.  
 

Vanwege een toekomstige verhoogde natuurlijke uitstroom van academisch 
geschoolde docenten en omdat CITAVERDE de kwaliteitsstandaard hoog in het 
vaandel heeft staan, is er in 2015 gestart met een mastercampagne bij LC-
docenten. Momenteel hebben zeven LC-ers hun masterdiploma behaald in de 
nieuwe structuur en zijn er zes aan het studeren voor hun master. 
In totaal is of wordt 62% van de LC-ers in de nieuwe structuur geschoold voor hun 
master en daarmee is het streven van 40%, conform de kwaliteitslijst 2016, 
ruimschoots behaald. 
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Verder worden alle docenten gevraagd zich te registreren in het lerarenregister. 
CITAVERDE College ziet het lerarenregister als een middel om onze kwaliteit aan 
te tonen en had als doel om vóór 1 januari 2017 al haar docenten te registreren in 
het lerarenregister. Op 31 december 2016 stonden 110 docenten van CITAVERDE 
College geregistreerd. Dit is 36,2% van het totale aantal docenten van 
CITAVERDE College. Hiermee is het streven om per 1 januari 2017 alle docenten 
van CITAVERDE College geregistreerd te hebben niet gehaald.  

  
Tevens heeft CITAVERDE College in 2016 uitwerking gegeven aan het 
kwaliteitsplan MBO. Parallel hieraan loopt de ontwikkeling van het docentenprofiel 
dat zich richt op de docent van nu en van de toekomst, gekoppeld aan de 
kernwaarden en kerncompetenties van CITAVERDE. In 2016 heeft een eerste 
evaluatie hiervan plaatsgevonden. De conclusie was dat er meer focus moet liggen 

op het excellentieprogramma en dat enige versnelling bij de uitvoering hiervan 
gewenst is, indien we de doelstellingen voor 2018 willen realiseren. 
Reflectie en feedback zijn speerpunten in het excellentieprogramma. CITAVERDE 
hecht veel waarde aan het gegeven dat medewerkers in gesprek blijven met 
leidinggevenden over hun functioneren, ontwikkeling en welzijn. In 2016 werd om 
deze reden de bestaande gesprekcyclus herzien en nieuw vormgegeven. Met 
ingang van 1 mei 2016 ziet de geïntegreerde gesprekcyclus er als volgt uit: 
• 1e jaar: uitvoering van 360 graden-evaluaties aan de hand van collegiale 

visitatie en feedbackscan; 
• 2e jaar POP-gesprek met de leidinggevende; 
• 3e jaar beoordelingsgesprek met leidinggevende. 
 
Documentatie van de POP- en beoordelingsgesprekken vindt plaats op speciaal 
daarvoor ontwikkelde documenten. Deze worden toegevoegd aan het persoonlijk 
dossier van de medewerker.   
 
De nieuwe gesprekscyclus, die elke drie jaar wordt herhaald, sluit nauw aan bij de 
visie van CITAVERDE om 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 oktober 2016 werden de docenten, instructeurs en onderwijsassistenten van 
CITAVERDE voor de derde keer in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan 
de ProfScan. De ProfScan is een zelfassessment, die als een 90 graden feedback 
kan worden gezien. Tevens worden medewerkers via de scan in de gelegenheid 
gesteld om hun ambities aan te geven. De rapportageresultaten zijn een 
belangrijke input voor collectieve opleidingsprogramma’s en na- en 
bijscholingstrajecten. 
In totaal hebben 156 van de 277 medewerkers (56,3%) aan de scan deelgenomen.  
De uitkomsten van de scan zullen in het scholingsprogramma van 2017 vorm krijgen.  
 
Duurzame inzetbaarheid: focus op gezondheid en welbevinden 

Doel:  Beter voorkomen in plaats van genezen en ‘in beweging blijven’. 
 
Resultaat:  Minder ziekteverzuim en verzuimkosten / Arbomanagementsysteem 

functioneert goed / Score van 98% op de arbomonitor / Ziekteverzuim 
van 4,8%. 

 

Doorkijk:  Focus op voorkomen van pesten / Veiligheid in en om de gebouwen / 
Adequaat gebruik van sociale media / MTO-score van 7,3. 
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3.3 VERZUIM 2016 
 

ZIEKTEVERZUIMOVERZICHT 2015-2016 

  2016 2015 

Landelijk sectorgemiddelde  5,3% 5,23% 

Doelstelling 5,2% 5,3% 

Totale verzuimcijfer 3,9% 5,1% 

     - kort / middellang verzuim  ( < 8 weken ) 1,3% 1,3% 

     - lang verzuim ( > 8 weken ) 2,6% 3,8% 

Totaal aantal ziekmeldingen 432 432 

    - 5 dagen of korter 316 (73%) 378 (87%) 

    - langer dan 5 dagen 116 (27%) 54 (13%) 

Ziekmeldingsfrequentie 1,02 1,26 

Totale verzuimkosten €  1.196.380 €  1.476.689 

Kosten bedrijfsarts €  21.630 €  24.766 

 
 
Het totale ziekteverzuimcijfer CITAVERDE is 1,2% lager uitgekomen dan de 
vastgestelde target. Hiermee is ons verzuimcijfer voor het derde 
achtereenvolgende jaar gedaald.  

De belangrijkste oorzaken hiervan zijn als volgt: 

• CITAVERDE heeft in het afgelopen verslagjaar nadrukkelijk werk gemaakt van 
haar rol als ‘gezonde werkgever’. In het kader van duurzame inzetbaarheid is 
er ingezet op zowel fysiek als mentaal welbevinden door middel van 
trainingen en workshops. Naast coachingstrajecten en trainingen zoals 
reflectie, mindfulness en timemanagement is er in 2016 vooral ook ingezet op 
fysieke trajecten die bijdragen aan een gezonde leefstijl. Zo werden er een 
training fysieke  
 
 
 

 
belastbaarheid voor conciërges, cursus stoppen met roken en een workshop 
‘deskfit’ georganiseerd.Medewerkers werden geattendeerd op eenvoudig te 
downloaden apps en kregen Q-banden HR (stappentellers). Met de inzet van 
bovengenoemde instrumenten is een appèl gedaan op de eigen regie en 
verantwoordelijkheid van medewerkers ten aanzien van hun gezondheid;   

• meer aandacht voor het verzuim in lokaal overleg tussen P&O en 
locatiedirecties. Het Sociaal Medisch Overleg (SMO) is een terugkerend 
agendapunt op de agenda van het lokale overleg; 

• vergroting van de bewustwording over ziekteverzuim, onder andere door het 
aanreiken van instrumenten via training ‘ziekteverzuim voor leidinggevenden’; 
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• door de opeenvolgende vertrekregelingen zijn er verschillende medewerkers 
uitgestroomd die behoren tot de groep 55+. Binnen deze categorie is het 
verzuim het hoogst, met name door langdurig verzuim. De meeste 
verzuimkosten worden gemaakt in de leeftijdscategorie 55+. Dit is te verklaren 
uit het feit dat dit de groep is waarbinnen de meeste verzuim wordt gemeld. 
Echter, ook per fte zijn de kosten in deze groep hoog. Dit komt hoofdzakelijk 
vanwege het langdurige verzuim, iets wat kenmerkend is voor deze categorie 
medewerkers. 

Medewerkers- en deelnemerstevredenheid 

In 2015 is het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek voor medewerkers 
uitgevoerd. De aandachtspunten die voortkwamen uit dit onderzoek zijn omgezet 
naar acties in 2015-2016. In 2016 zijn de volgende aandachtspunten verder 
opgepakt: ’communicatie’ (bottom up), ’werkdrukbeleving’, ’elkaar aanspreken op 
en feedback geven’ en ’houden aan afspraken’ alsook de optimalisatie van ICT en 
facilitaire zaken. De actieplannen per locatie zijn onder andere vertaald naar extra 
scholing en coaching, de inzet van de feedbacktool, diverse verbouwingen, de 
implementatie van DMS en verdere inbedding van de professionele dialoog. 

Het thema ‘menselijke maat’ is nauw verbonden met medewerkers- en 
deelnemerstevredenheid. Het gaat over de mate waarin medewerkers en 
deelnemers zich herkennen in het onderwijs, hoe zij het overleg / communicatie 
beoordelen, of zij zich veilig voelen en hoe zij het onderlinge contact beoordelen. 
CITAVERDE College bestaat uit een vijftal relatief kleine schoolgemeenschappen. 
Niet alleen hierdoor, maar ook door de overlegstructuur, die alle lagen binnen onze 
organisatie met elkaar verbindt, zijn formele en informele communicatielijnen kort 
en is er intensief contact tussen en binnen leerlingen / studenten en medewerkers. 
Verder zijn er in 2016 een aanzet gegeven voor de opzet van een Sociaal 
Veiligheidsbeleid, het stevig positioneren van de mentor / leercoach. Daarbij 
dragen de ondersteuningscoördinator en het instituut van de vertrouwenspersonen 
bij aan een veilige omgeving voor medewerkers en leerlingen / studenten. 
 
Arbo, RIE en Interne audit 

CITAVERDE wil met haar arbobeleid een positieve bijdrage leveren aan de 
gezondheid en het welbevinden van medewerkers en leerlingen / studenten. 
Arbojaarplannen worden jaarlijks opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd conform 
het arbo managementsysteem. Arbojaarplannen worden opgesteld in nauw overleg 
met de lokale directies naar aanleiding van RIE’s en in het SMT-overleg 
geaccordeerd. Jaarlijks vindt er per locatie een audit plaats, waarbij wordt bepaald 
of het arbo managementsysteem functioneert en afgesproken acties zijn 
uitgevoerd. 

Op het gebied van arbo beleving bij medewerkers heeft zich de afgelopen drie jaar 
een positieve ontwikkeling afgetekend. Ook de ontwikkeling op het gebied van arbo 
cultuur (aanspreken, overleg, voorbeeld gedrag en melden) is positief. Het aspect 
‘menselijk gedrag’ (coöperatief, constructief, conformeren aan afspraken) is 
weliswaar redelijk, maar nog voor verbetering vatbaar. Tijdens de jaarlijkse audit 
bleek dat 97,2% van alle afspraken is geïmplementeerd / uitgevoerd.  
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3.4 PLANNING & CONTROL 
 
Social Control Cyclus 

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de trimesterrapportage vanuit de afdeling 
P&O vanaf het eerste trimester in 2016 niet meer separaat wordt aangeleverd, 
maar zou worden ingebed in de integrale cyclus. 
We hebben gemerkt dat een aanvullende rapportage toch wenselijk is om een 
beter beeld te krijgen van de analyse. Er is daarom gekozen voor een 
tussenoplossing: er wordt een korte analyse geschreven over de cijfers, de cijfers 
en tabellen worden als bijlage toegevoegd. Hierdoor is de analyse nu 
teruggebracht van circa 12-14 pagina’s naar 4-5 pagina’s en zijn de tabellen 
makkelijker te vinden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 

 
OVERZICHT MEEST RELEVANTE WET- EN REGELGEVING 2016 
 

P&O  Wet flexibel werken Opgenomen in memo ‘Wet flexibel werken, wet arbeid en zorg en mantelzorgers.’ 
Gecommuniceerd met CvB, BMT en hoofden BB, ingebed in procedure en uitvoering en 
informatie is toegevoegd aan procedurehandboek. 

 Wijziging opzeggen 
arbeidsovereenkomst bij bereiken 
AOW-gerechtigde leeftijd en werken na 
bereiken AOW-gerechtigde leeftijd
  

Opgenomen in memo ‘Wijzigingen AOW en werken na AOW’. Gecommuniceerd met BMT, 
informatie is toegevoegd aan procedurehandboek. 

 Wijzigingen VAR Opgenomen in memo ‘Wijzigingen VAR’. Gecommuniceerd met CvB, BMT en hoofden BB, 
ingebed in procedure en uitvoering en informatie is toegevoegd aan procedurehandboek.  

 Checklist ZZP-ers Opgenomen in memo ‘checklist ZZP-ers’, inclusief een separate checklist. Gecommuniceerd 
met CvB, BMT en hoofden BB, ingebed in procedure en uitvoering en informatie is 
toegevoegd aan procedurehandboek. 

 Wijziging WW-wet Opgenomen in memo ‘Wet Werk en zekerheid’. Gecommuniceerd in nieuwsbrief met alle 
medewerkers en informatie is toegevoegd aan procedurehandboek. 
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POSITIONERING

4.1  CITAVERDE 
 voor het Leven 

4.2  Realisatie van marketingplannen 
 en ambities

4.3  Planning & Control
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POSITIONERING 
WAY OF LIFE

POSITIONERING  
ONTWIKKELT ZICH

. Toename van interactie op social 
 media van leerlingen / studenten 
 en medewerkers, gekoppeld aan 
 gezonde voeding, schone lucht, 
 water en een prettige duurzame 
 leefomgeving

. Actief alumnibeleid, actieve 
 ambassadeurs en verbinding met 
 relevante stakeholders

. Uitdragen van de missie van 
 CITAVERDE College door 
 alle medewerkers

POSITIONERING 
IS OP ORDE 

. Interactieve website met 
 uitstekende structuur en een actief 
 communicatiemanagement op 
 social media

. Goede beroepsbeelden en 
 toegankelijk materiaal die 
 aansluiten bij ontwikkelingskansen 
 van leerlingen / studenten

. Actieve en persoonlijke werving van 
 leerlingen / studenten

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2015-2018:

D O E L E N  E N  V O O R T G A N G
KRITISCHE SUCCES FACTOREN
SCORE IN 2016, GEBASEERD OP EIGEN TARGETS

PUBLICITEIT O

RELATIEBEHEER  O

WERVING  O

IMAGO EN BEROEPSBEELDEN  O
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4. POSITIONERING 

4.1 CITAVERDE VOOR HET LEVEN  

In 2016 is de missie ‘CITAVERDE voor het Leven’ leidend gebleven in de 
discussies die wij gevoerd hebben over de inhoud en de toekomst van ons 
onderwijs.  
 
Er heeft ook een traject plaatsgevonden met als doel om de interne organisatie te 
helpen om ons verhaal van ‘CITAVERDE voor het Leven’ nog beter voor het 
voetlicht te zullen komen, zowel intern als extern. De concretisering van de acties 
zal merkbaar worden vanaf 2017.  

4.2 REALISATIE VAN MARKETINGPLANNEN EN AMBITIES 

4.2.1 Werving en branding 

Doel:   Actieve en persoonlijke werving. 
 
Resultaat:  Goede informatie op het juiste moment met aantrekkelijke  

uitstraling voor de doelgroep. 
 
Doorkijk:  Campagne blijft gehandhaafd. 
 
In 2016 heeft naast de reguliere activiteiten op gebied van werving en branding en 
de inzet van sociale media nog meer ontwikkeling gekend. Er is nog meer nadruk 
gelegd op werving via sociale media, ook via advertising. Door CITAVERDE 
worden Facebook en Instagram voornamelijk ingezet om toekomstige leerlingen / 
studenten een goed beeld te geven van wat er zich bij ons op school afspeelt.  
 
In 2016 zijn onze communities opnieuw gegroeid: 
   

31-12-2015 31-12-2016 Groei 
Facebook  2.436  3.009  573 
Instagram 327  1.301  974 
Twitter  1.034  1.137  103 
Oud-leerlingen 864  1.022  158 
 
Het totale aantal interacties in de drie sociale media communities is meer dan 
verdubbeld, van 11.800 in 2015 tot 24.300 in 2016.  
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4.2.2 Claimen van het thema duurzaamheid  
 

Doel:  Duurzaamheid is een thema waarop wij onderscheidend willen zijn. 

Resultaat:  Duurzaamheid is onderdeel van ons DNA, het is geïntegreerd in het 
onderwijs en bedrijfsvoering, er wordt actief over gecommuniceerd. 

Doorkijk:  In 2018 alle VMBO-locaties de groene vlag van EcoSchools. 

 
Eco-Schools 

CITAVERDE College was de eerste onderwijsinstelling in Limburg die het ECO-
Schools project heeft omarmd en daarmee bewijst dat duurzaamheid hoog op de 
agenda staat. De VMBO-locaties in Horst, Nederweert, Roermond en Heerlen 
hebben in 2016 hard gewerkt om samen met leerlingen / studenten verschillende 
duurzaamheidsthema’s aan te pakken. Horst is de enige locatie die in 2016 het 
zilveren certificaat heeft behaald. De andere locaties hebben het bronzen 
certificaat en werken nog aan zilver. Zij verwachten dit certificaat in 2017 te 
verdienen.  

 
Minder milieubelastend drukwerk 

Ook op andere terreinen heeft CITAVERDE College oog voor duurzaamheid, zo 
ook bij de eigen bedrijfsvoering en op het gebied van drukwerk. Het papier dat 
gebruikt wordt voor marketingdrukwerk is gerecycled papier met een EU-Ecolabel, 
dat inzicht geeft in de verminderde milieu-impact ten opzichte van non-gerecycled 
papier. Ook de oplage van het drukwerk wordt jaarlijks lager. In 2016 is het 
drukwerk opnieuw aanbesteed en dit heeft geresulteerd in een nieuwe leverancier.  

 
Dit bestuursverslag is een voorbeeld van 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 met name digitaal verspreid. Voor het grote 
publiek en onze medewerkers is gekozen voor een infographic met de belangrijkste 
resultaten en een verwijzing naar het digitale verslag op onze website. 

4.2.3 Relatiebeheer 

Doel:  Meer invloed uitoefenen, beter ‘gehoord’ worden. 

Resultaat:  In 2016 accent op decanen, oftewel hen helpen in hun relatiebeheer   
door overleg, aanscherping taakomschrijving, training. 

Doorkijk:  Door een betere relatie met andere onderwijspartijen wordt er  
meer rekening gehouden met elkaars belangen. 

 
In 2016 is het publiek ons voornamelijk tegengekomen tijdens grote evenementen 
in de regio, waarbij wij ons actief gepresenteerd hebben. Denk hierbij aan 
deelname aan Kom in de Kas, de Rozenfeesten in Lottum, de kerstmarkt van 
Mesch, Limburg & Co on tour en veel sportieve evenementen – waaronder met 
name veel paardensport. Ook hebben wij onze zakelijke contacten ontmoet op 
meer bedrijfsgerichte evenementen, bijvoorbeeld tijdens onze deelname aan de 
Tuinbouw Relatiedagen in Venray.  
 
Vanuit het Domein Marketing & PR bleef relatiebeheer met onze stakeholders een 
groot aandachtsgebied. In 2016 is veelvuldig met decanen gesproken over hun 
externe rol en de manier waarop zij deze kunnen vervullen. Naast coaching vanuit 
het Domein Marketing & PR ontvingen zij samen met de voorlichters een training 
‘Presenteren met Passie’.  

4.2.4 Communicatie over het Groene Onderwijs, beroepsbeelden en de 
arbeidsmarkt 

Doel:  Een goed beeld geven van ons onderwijs en mogelijke carrières  
  daarna. 
 
Resultaat:  Veel eigen beeldmateriaal/Arbeidsmarktinformatie SBB op de  
 website/Inzet sociale media. 
 
Doorkijk: In 2017 lancering nieuwe site, nieuwe films en samenwerking met 
 andere MBO’s in Limburg voor profilering MBO. 
 
CITAVERDE College streeft ernaar om (toekomstige) leerlingen / studenten 
duidelijk, eerlijk en transparant te informeren over onze onderwijsprogramma’s, 
mogelijke beroepsbeelden binnen de Groene sector en de ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt. Beroepsbeelden laten wij zien door middel van foto’s en video’s: in 
folders, op de eigen website en via sociale media.  
 
Hiervoor wordt samengewerkt met Limburgse bedrijven en organisaties, andere 
AOC’s (via de AOC Raad) en landelijke partners, zoals SBB. Op onze website 
publiceren wij bij alle MBO-opleidingen arbeidsmarktgegevens van SBB.  
 
In 2016 is via een onderhandse aanbesteding een partij gekozen voor de 
ontwikkeling en hosting van een nieuwe website. Deze website wordt in 2017 
gelanceerd.  
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4.2.5 Marktonderzoek 

Doel:  Goede aansluiting op de behoeften van onze doelgroep. 
 
Resultaat:  Analyseren, actief delen en toepassen van data. 
 
Doorkijk:  In 2017 kopen wij onderzoek in en zullen wij zelf onderzoek uitvoeren. 
 
Markteffect heeft in 2016 wederom een MBO Imago-ond.erzoek voor CITAVERDE 
College uitgevoerd onder VMBO-leerlingen en HAVO-leerlingen in Limburg. Ook 
heeft CITAVERDE College deelgenomen aan onderzoeken over websitegebruik 
door onze doelgroep gerelateerd aan hun schoolkeuze. De resultaten van deze 
onderzoeken hebben bijgedragen aan de marketingstrategie van CITAVERDE 
College en de ontwikkeling van een nieuwe website. 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.  

4.3 PLANNING & CONTROL  

CITAVERDE College maakt de resultaten van marketingactiviteiten meetbaar op 
een aantal manieren:  
• Het MBO Imago-onderzoek geeft ons inzicht in onze positie ten opzichte van 

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 onze sociale media geven 
inzicht in het gebruik van deze communicatiemiddelen, de manier waarop onze 
doelgroep die communicatiemiddelen het liefst gebruikt en wat voor hen de 
meest relevante informatie is.  

• Het aantal prospects dat contact met ons legt (door middel van informatie-
aanvraag, open dag bezoek, try-out etc.) wordt gemonitord en actief benaderd. 
Inzicht in 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 keuzeproces geeft ons mogelijkheden om hen op het juiste moment te 
voorzien van informatie die voor hen relevant is.  

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

 
 
 
 
 
 
 
  

 
C I T A V E R D E  C O L L E G E  /  B E S T U U R S V E R S L A G  /  2 0 1 6                              4 3  



  

 
C I T A V E R D E  C O L L E G E  /  B E S T U U R S V E R S L A G  /  2 0 1 6                              4 4  



BEDRIJFSVOERING 

5.1  Financiën

5.2  Facilitair

5.3  Informatisering

C I T A V E R D E  C O L L E G E  /  B E S T U U R S V E R S L A G  /  2 0 1 6 4 5



BEDRIJFSVOERING  
VEILIGE LEER- EN WERKOMGEVING

BEDRIJFSVOERING 
ONTWIKKELT ZICH

• Vastgoed aan de maat en bij de tijd

• Business control en informatie op 
 de drie niveaus van de organisatie 
 (RvT-CvB-Directie)

• Een veilige en duurzame leer- 
 en werkomgeving

BEDRIJFSVOERING
IS OP ORDE 

• Stabiele financiële organisatie, 
 solide en goed gestuurd

• Adequate risico beheersing op 
 alle dossiers

• Informatisering aangepast aan 
 de tijd

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2015-2018:

D O E L E N  E N  V O O R T G A N G
KRITISCHE SUCCES FACTOREN
SCORE IN 2016, GEBASEERD OP EIGEN TARGETS

KWALITEIT GEBOUWEN O

KLANTTEVREDENHEID  O

PERFORMANCE ICT  O

COMPLIANCE  O

RISICOBEHEER  O

FINANCIËN  O
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5. BEDRIJFSVOERING (Management van middelen) 

5.1 FINANCIËN 

5.1.1 Financieel beleid 

Binnen CITAVERDE College zijn door de jaren heen op verschillende plaatsen 
uitgangs-punten t.a.v. financieel beleid vastgelegd. Te noemen zijn o.a. de 
meerjarenbegrotingen, de bestuursverslagen bij de jaarrekeningen, maar vooral de 
strategische beleidsplannen 2014-2017 en 2015-2018. Hierin is bewust gestuurd 
op kwaliteit gericht op stabiliteit. Financiële stabiliteit bepaalt in hoge mate de 
garantie voor continuïteit van de organisatie. De stabiliteit is meetbaar aan een 
aantal voortschrijdende jaarlijkse kengetallen: 

• liquiditeit; 
• solvabiliteit; 
• weerstandvermogen; 
• rentabiliteit; 
• huisvestingsratio. 
 
Uit de afgelopen meerjarenbegrotingen konden we vaststellen dat op de 
middellange termijn de personele kosten niet meer in balans waren met de hiervoor 
benodigde inkomsten. Bij gelijkblijvende vooruitzichten kregen we te maken met 
moeilijke jaren. Als we in staat bleken deze scenario’s tijdig om te buigen, door 
middel van bijvoorbeeld vrijwillige vertrekregelingen, een goede formatieplanning 
en imagoversterkende maatregelen te nemen, dan zou CITAVERDE College 
kwalitatief op peil en financieel gezond blijven.  

Dit daadwerkelijke managen en sturen van baten en lasten in een positieve en een 
verantwoorde vermogensstructuur heeft ons ertoe gebracht dat in 2016-2017 de 
laatste vrijwillige vertrekregeling is geëffectueerd.  

Dit brengt ons in 2016 tot een beperkt positief resultaat waarin de volledige kosten 
van € 1,6 mio v.w.b. de 6e vrijwillige vertrekregeling al in het resultaat zijn verwerkt. 
De daadwerkelijke uitkeringen o.b.v. de vertrekregeling vinden plaats in juli 2017. 
Met deze laatste maatregel versterkt CITAVERDE College haar toekomstige 
uitgangspositie.  

5.1.2 Externe ontwikkelingen  

De huidige ontwikkelingen in deelnemer- en studentenaantallen kennen de 
komende jaren een continue en bestendige gedragslijn waarmee CITAVERDE 

College in haar bedrijfsvoering rekening houdt. Naast de demografische 
ontwikkelingen speelt imago en marktpositie, maar ook het bekostigingsmodel 
MBO een belangrijke rol.  

In het huidige bekostigingsmodel MBO vormen alle deelnemerwaarden van 
CITAVERDE College tezamen een deel van de totale macrobekostiging van alle 
landelijke deelnemerwaarden. Een deelnemerwaarde is het product van de 
prijsfactor “opleiding”, de studieduur van de deelnemer (cascade) en de factor bol 
(1,0) of bbl (0,4).  

Landelijk gezien heeft elke instelling recht op een relatief aandeel van de 
macrobekostiging gebaseerd op haar eigen aandeel deelnemer-waarden, afgezet 
tegen het saldo landelijk.  Dit kan voor de individuele instelling onbedoelde en 
ongewenste effecten hebben zodra de deelnemerwaarden van collega-instellingen 
veranderen. Bij CITAVERDE College is dit het geval. Het relatieve aandeel de 
laatste jaren is afgenomen van 5,67% naar 5,10%. Deze daling is niet in 
verhouding met de daling van de deelnemersaantallen van CITAVERDE College. 

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 C op bladzijde 79. 

5.1.3 Financieel resultaat 

CITAVERDE College sluit het boekjaar 2016 af met een positief resultaat van € 
219.814.  

Rekening houdend met de hoge lasten a.g.v. de vrijwillige vertrekregeling 2016-
2017 is het resultaat uit een gewone bedrijfsvoering te herleiden tot een positief 
resultaat van  € 1.743.601.  

Incidentele resultaten zijn verkregen uit:  
- vrijwillige vertrekregeling € 1.568.612,-; 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN  

x € 1.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Baten realisatie realisatie realisatie realisatie begroting begroting begroting 

Rijksbijdragen 31.582 30.330 28.956 29.025 28.184 28.354 26.562 
Overige overheidsbijdragen 0 0 4 6 124 124 124 
Cursus, les en examengelden 80 156 176 133 0 0 0 
Baten werk iov derden 1.615 1.701 1.795 1.894 0 0 0 
Overige baten 1.210 829 704 782 2.423 2.354 2.363 

Totaal baten 34.487 33.016 31.636 31.839 30.732 30.833 29.049 

Lasten realisatie realisatie realisatie realisatie begroting begroting begroting 

Personele lasten 23.322 23.842 24.385 24.134 22.400 21.111 21.205 
Afschrijvingen 2.517 2.689 2.063 1.795 1.817 1.817 1.817 
Huisvestingslasten 2.082 1.953 1.821 1.871 1.391 1.391 1.391 
Overige instellingslasten 4.333 4.247 3.836 3.866 4.349 4.349 4.349 

Totaal lasten 32.254 32.731 32.105 31.666 29.957 28.668 28.762 

Saldo fin. baten en lasten -16 71 80 47 83 80 60 

Exploitatieresultaat 2.217 357 -389 220 858 2.245 348 

Rendement in % van de baten 6,47% 1,08% -1,15% 0,69% 2,79% 7,28% 1,20% 
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Baten  

Het totaal van de baten was in 2016 € 0,2 miljoen hoger dan voorafgaand jaar en 
ca. € 1,0 miljoen hoger dan begroot. De afwijking met de begroting werd 
veroorzaakt door: 

• hogere Rijksbijdragen EZ € 706.000; 
• hogere vrijval doelsubsidies €  365.000.; 
• lagere opbrengsten uit contractonderwijs € 562.000; 
• hogere opbrengsten uit externe formatie € 500.000.   
 

Personele lasten 

De personele lasten zijn € 2.069.983 hoger dan begroot en € 251.164 lager dan 
voorgaand jaar.  De stijging t.o.v. de begroting is een gevolg (saldo) van: 

• de vrijwillige vertrekregeling per 2017 ad. € 1.568.612;  
• een vrijval personeels-voorziening € 367.000; 
• algemene salarismaatregel van 3% per 1.7.2016 met terugwerkende kracht tot 

1.1.2017 ± € 610.000. 
 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen zijn € 34.000 lager dan begroot en € 267.000 lager dan vorig 
jaar. De lagere lasten t.o.v. 2015 betreffen de extra afschrijvingen locatie Heerlen 
in 2015. Deze vinden in 2016 niet meer plaats. 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 € 341.000 hoger dan de begroting en € 51.000 hoger 
dan voorgaand jaar. Aanwijsbare oorzaken zijn onder meer: 

• Hogere huurlasten € 41.000; 
• Hogere onderhoudslasten € 314.000*; 
• Minder schoonmaakkosten € 27.000. 

 

 
Hogere huurlasten zijn o.a. ontstaan a.g.v. extra huur in Heerlen, verdubbeling 
uren in de sportaccommodatie te Horst en afrekeningen uit 2015. 

*) Onderhoudslasten: Het verschil met de begroting wordt met name veroorzaakt 
doordat er in de begroting 2016 rekening werd gehouden met de dotatie 
voorziening Groot Onderhoud. De voorziening wordt echter pas in 2017 gevormd.  

Overige lasten   

De overige instellingslasten zijn € 734.000 lager dan begroot en slechts € 30.000 
hoger dan voorgaand jaar. In de presentatie van de overige lasten t.o.v. de 
begroting zijn de volgende aspecten van belang:: 

• Lagere kosten ext. adviseurs € 103.000; 
• Daling drukwerk € 32.000; 
• Stijging accountantskosten € 43.000; 
• Daling software&licenties € 186.000; 
• Stijging begeleiding LL-en € 49.000; 
• Stijging excursies € 185.000; 
• Stijging culturele activiteiten € 38.000 
• Daling kosten praktijkschool € 123.000 
• Stijging contributies € 29.000 

 
Onderstaande verdere rubricering van de aspecten zijn weliswaar 
medeveroorzaker van de hogere Overige Lasten maar worden   (deels) 
gecompenseerd a.g.v. hogere baten. Dat geldt met name voor: 

• Hogere inkomsten excursies € 72.000; 
• Hogere inkomsten ouderbijdragen € 77.000; 
 

Financiële baten en lasten   

Het rentesaldo baten en lasten € 94.467 is gelijk aan de begroting € 94.500. De 
rente op spaargelden bedraagt € 128.050,- De betaalde rentelasten (hypotheek) 
bedragen € 21.530,-.    

  

C I T A V E R D E  C O L L E G E  /  B E S T U U R S V E R S L A G  /  2 0 1 6                4 9  
 



5..1.4 Begroting 2017 
 
Voor 2017 wordt 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 stellen dat de laatste vertrekregelingen zeer succesvol waren.   

Boetevrije aflossingen 

Op ons 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%.  

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).     

De vrije cashflow = resultaat € 219.814 + afschrijvingen 1.794.881 + dotatie -
111.834 -/- aflossing lening 300.000 = € 1.527.907 vrije cashflow.  

Het bedrijfskapitaal is redelijk positief:   
EV 22.041.947 + Lang Vr. vermogen 150.000 -/- Vaste Activa 16.546.000 =   
€ 5.510.947 resterende investeringscapaciteit (bedrijfskapitaal). 

Beide indicatoren geven groen licht om te investeren. In de begroting is rekening 
gehouden met:  

• een investering in vaste activa (gebouwen) van € 1.000.000;  
• een investering in inventaris van € 341.079.  

 
Gerealiseerd is: 

• € 1.110.025 in gebouwen; 
•  € 505.664 in inventaris. 

De overschrijdingen van investeringen in inventaris zijn:  
• een extra investering voor meubilair € 69.000 te Roermond (Jagerstraat);  
• de aanschaf van twee transportbussen € 49.000, waarvan overigens de 

middelen uit een doelsubsidie komen.  

De investeringen Vaste Activa waren:  
 
Grondwerk+bestratingen Horst  €     29.197 
Renovatie dak Horst   €   156.431 
Unica Horst    €     11.749 
Trapportaal Horst    €          628 
Schilderwerk Roermond   €     24.200 
Renovatie dak Roermond   €   494.890 
Unica installatie Roermond  €     80.067 
Koeltechniek Roermond          €     12.354 
Hekwerk Roermond   €     11.580 
Unica Nederweert   €       3.817 
Sloop verblijven Nederweert  €       3.999 
Unica Heerlen    €     22.651 
Renovatie dak Heerlen   €   181.476 
Advisering bouw Heerlen   €       2.219 
Aanpassing kas Heerlen   €     27.346 
Windmolens Bestuursbureau  €       2.300 
Unica Bestuursbureau   €       7.490 
Werkzaamheden architect   €     37.631 
Samen      €1.110.025 
 

Begroot      €1.000.000 
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De investeringen Inventaris waren: 
 
Horst     €    57.735 
Roermond    €  105.183 
Nederweert    €    14.693 
Heerlen/Maastricht   €    41.964 
Bedrijfsopleidingen   €    55.272 
ICT     €  178.282 
Breed (overig)    €    52.535 
Samen     €  505.664   
 

Begroot      €  341.079 
 
5.1.5 Financiële positie beleid 

BALANS PER 31 DECEMBER  
x € 1.000 2013 2014 2015 2016 
Materiële vaste activa 17.806 17.057 16.725 16.547 

Financiële vaste activa 3 0 0 0 

Vorderingen 1.052 935 879 853 

Liquide middelen 11.546 11.748 12.163 12.448 

Totaal activa 30.407 29.740 29.767 29.848 
Eigen Vermogen 21.854 22.211 21.822 22.042 

Voorzieningen 362 395 667 296 

Langlopende Schulden 1.550 750 450 150 

Kortlopende Schulden 6.641 6.384 6.828 7.360 

Totaal Passiva 30.407 29.740 29.767 29.848 
 

 2013 2014 2015 2016 
Liquiditeitsratio 
Liq+VLA/KVV 1,90 1,99 1,91 1,81 

Solvabiliteitsratio  1 
EV/TV 0,72 0,75 0,73 0,74 

Solvabiliteitsratio  2 
EV+VZ/TV 0,73 0,76 0,76 0,75 

Kapitalisatiefactor 
Balanstot./Tot.baten 0,88 0,90 0,94 0,94 

Personeelsratio 
Pers.Last /Rijksbijdrage 0,68 0,72 0,77 0,83 

Huisvestingsratio 
Huisv.lstn+afschr./Tot.lasten 0,13 0,12 0,10 0,10 

De financiële positie is stabiel ondanks de vertrekregelingen die in 2015 en 2016 
plaatsvonden. De solvabiliteitsratio is licht afgenomen en de kapitalisatiefactor is 
gelijk gebleven.  

De liquide middelen zijn met € 285.000 toegenomen, voornamelijk als gevolg van 
kasstromen uit operationele activiteiten € 2,2 miljoen, € 1,8 miljoen is gebruikt voor 
investeringen in materiële vaste activa en € 0,3 miljoen is gebruikt als aflossing in 
de hypothecaire geldlening.  

De reservepositie is toegenomen met  € 220.000 als gevolg van het positieve 
exploitatieresultaat 2016.  

De voorzieningen zijn afgenomen met € 371.000 a.g.v. de vrijval personeel in het 
kader van de vertrekregeling 2016.  

De langlopende schulden zijn afgenomen met € 0,3 miljoen (aflossing hypotheek).  

De kortlopende schulden zijn toegenomen met € 0,5 miljoen voornamelijk als 
gevolg van de passivering van de vertrekregeling per 31.7.2017.  

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

Belastingen 

Publiekrechtelijke onderwijsinstellingen blijven voor 2016 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. 
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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. 

Per 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 een openingsbalans op te stellen geldend per  
1 januari 2015 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  €  30.491.922 
De totale activiteiten bedragen €  31.665.946 
In een percentage uitgedrukt 96,29%     
 
De bekostigingseis  
De onderwijsactiviteiten bedragen €  30.491.922  
De onderwijsbekostigingen bedragen €  29.945.582 
In een percentage uitgedrukt 98,21%  
 
Onderbouwing: 
De onderwijsactiviteiten bestaan uit: 
Totale activiteiten   €  31.655.946 
Private activiteiten   €   -1.174.024 
Totaal onderwijsactiviteiten €  30.481.922 
 
 

De onderwijsbekostiging bestaat uit: 
 
Rijksbijdragen   €  29.024.917 
Gemeentelijke bijdragen  €           5.500 
Examengelden  €       132.958 
Overige baten  €       782.207 
Totaal onderwijsbekostiging €  29.945.582 
 
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.  

5.1.6  Toekomst 

Meerjarenbegroting 2017-2021 

CITAVERDE College hanteert een begrotings-scenariomodel met betrekking tot 
haar meerjarenbegrotingen 2017-2021. Dit scenariomodel schept inzicht in 
meerjarenexploitatieoverzichten (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 effecten van Focus op vakmanschap in de tijd gezien;  
• deelnemersontwikkelingen vmbo-mbo; 
• personele vooruitblik in relatie tot het wegvallen van leerjaar 4 in Niveau 4; 
• geheel aflossen hypotheek in 2017; 
• daken onderhoud; 
• nieuwe voorziening Groot Onderhoud; 
• vrijwillige vertrekregelingen 2,4 miljoen. 
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Meerjaren rentabiliteit 2017-2026 

De scenariomodellen genereren een stabiel  beeld vwb de meerjaren rentabiliteit. 
Dit heeft vooral te maken met de stabilisering van LL-aantallen, onze tijdige 
anticipatie op de bezuinigingen in de Rijksbekostiging en onze inspanningen op de 
formatie, denk hierbij aan de verschillende vertrekregelingen. De uitschieter in 
2018 is te verklaren uit het T-2 effect  bij het wegvallen van leerjaar 4 in niveau 4.  

 

Op basis van de 2016 scenariobegrotingen  zijn forse  beleidsmaatregelen 
afgekondigd zoals de vrijwillige vertrekregeling per 2017-2018. Deze 
vertrekregeling is in omvang enorm en de uitwerking mist haar doel niet. Deze 
positieve resultaten zijn met de name de oorzaak van deze goedwerkende 
maatregel.  

 

 

 

Meerjaren liquiditeit 2017-2026 

De meerjarenliquiditeit 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.  
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Meerjaren solvabiliteit 2017-2026 

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 beweegt tussen 70% en 80%. Het sector gemiddelde is 66,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meerjaren current ratio 2017-2026 

De meerjaren current ratio laat een consistente groei zien tot 3,5 in 2026. De trend 
is stijgend. Op grond van de voornoemde scenario’s blijft dit een uiterst goede 
uitgangspositie. De gemiddelde liquiditeit in de sector is 1,09. 

 

 

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.  
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Meerjaren personele situatie 

Onderstaande grafiek 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 effecten van Focus op Vakmanschap verwerkt. Zichtbaar is ook de situatie 
in 2018 als gevolg van het wegvallen van het 4e leerjaar in relatie tot de T-2 
bekostiging. 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 deelnemers vanaf 2017 verder zullen toenemen. 
Zichtbaar is ook de bestendige situatie in het vaste personeel (donker blauw) tot 
2021 als gevolg van de hogere leeftijdsgrens ivm pensioen en de effecten van de 
vertrekregeling. Er is nauwelijks nog natuurlijk verloop. Vanaf 2021 neemt het 
natuurlijk verloop fors toe.  

 

Een en ander is voor onze financiële bedrijfsvoering een wenselijke situatie. Echter 
op 31 juli 2017 verlaten veel docenten de organisatie hetgeen een grote impact 
heeft op de gebieden onderwijskwaliteit en –bevoegdheden. Weliswaar is dit 
voorzien en hebben diverse scholingsprojecten al in een eerder stadium 
plaatsgevonden, in januari 2017 al zijn de CITAVERDE brede formatiegesprekken 
opgestart teneinde tijdig  alle consequenties te kunnen overzien. Hierover meer in 
dit Bestuursverslag bij het onderdeel Personeel.  

5.1.7 Treasury 

Het treasurybeleid van CITAVERDE College is gebaseerd op het treasurystatuut 
van de stichting. Treasurymanagement vindt plaats conform dit statuut dat geënt is 
op de Regeling Beleggen, Lenen en Derivaten 2016 voor OCW. Bij CITAVERDE 
College was in 2016, net als in voorgaande jaren, geen sprake van beleggen of 
derivaten.  

Doelstelling 

Treasurymanagement dient tot het verzekeren van duurzame toegang tot financiële 
markten tegen acceptabele condities alsmede tot het beschermen van de 
vermogens- en rente-resultaten 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 2016  

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 staat nog € 250.000 restantschuld. Deze schuld is mei 2017 
afgelost en daarmee is de hypothecaire geldlening helemaal afgelost. 
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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.  

Bereikt 2016 

Elk begrotingsjaar stelt CITAVERDE College een vermogensrisocanalyse 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 2016 heeft CITAVERDE College maximaal gebruik gemaakt van de extra 
boetvrije aflossingen van € 200.000.  

De investeringen in 2016 zijn allen uit eigen middelen betaald. 

Onze middelen zijn gestald in 4 spaar-producten 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.  
 

5.1.8 Grondslagen 

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. (100%) 
- Stichting Werkgelegenheid Groen Onderwijs (100%) 

 

De Stichting Contractactiviteiten Agrarische Opleidingen is niet geconsolideerd 
gezien de entiteit geen bezittingen, schulden en/of activiteiten verricht. 

In december 2016 heeft de aandeelhoudersvergadering van Registergoed B.V. 
plaatsgevonden. De B.V. wordt in 2017 formeel geliquideerd. 

Tevens volgt in 2017 de financiële afwikkeling. 

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 
doorbelastingen.  

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. 
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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 College 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 single A-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. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor 
de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 
opgenomen tegen nominale waarde. 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste worden gewaardeerd tegen de verkrijgingswaarde, 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 

Deelnemingen worden gewaardeerd volgens de vermogens mutatiemethode op 
basis van de nettovermogenswaarde. Bij deelnemingen waar invloed van betekenis 
op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden voor de 
bepaling van de nettovermogenswaarde de waarderingsgrondslagen gehanteerd 
die gelden volgens deze jaarrekening. Indien geen invloed van betekenis kan 
worden uitgeoefend, worden voor de bepaling van de nettovermogenswaarde de 
door de deelneming gehanteerde waarderingsgrondslagen gevolgd. 

Vorderingen 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van 
noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. 

Liquide middelen 

Tenzij anders vermeld, staan de liquide middelen ter vrije beschikking. 

Voorzieningen 

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

- een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die 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. 
 

 

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

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

De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Resultaat deelneming 

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

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Voor het 
kasmiddelenbegrip wordt aangesloten bij de liquide middelen. 

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. 

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. 

 

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. 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 2016 96,60%. 

In het herstelplan beschrijft het pensioenfonds welke maatregelen men gaat nemen 
om de financiële situatie te herstellen. 

In het huidige herstelplan van 2015 staat hoe ABP de financiële situatie in 12 jaar 
tijd kan herstellen. Dit betekent dat eind 2026 de beleidsdekkingsgraad ongeveer 
128% moet zijn. Dit is in lijn met de nieuwe regels voor pensioenfondsen. Heeft 
ABP een lagere dekkingsgraad dan 128%, dan is er sprake van een tekort. In het 
herstelplan staan de maatregelen die het bestuur neemt om het tekort weg te 
werken.  

In het herstelplan is berekend dat de actuele dekkingsgraad op 31 december 2016 
boven ongeveer 90% moet liggen. 

Als ABP aan deze zogenoemde kritische dekkingsgraad voldoet, kan ABP ervoor 
zorgen dat de dekkingsgraad eind 2026 boven 128% ligt. 

Ten behoeve van het inzicht is zo nodig de classificatie van enkele posten in de 
jaarrekening gewijzigd.  

Om willen van de vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers over 2015 
dienovereenkomstig aangepast.  

Detacheringen gebeuren tegen kostendekkend tarief.  
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5.2 FACILITAIR 

5.2.1 Huisvesting 

Op langere termijn zijn de vastgoedontwikkelingen erg afhankelijk van de 
ontwikkelingen van het onderwijs. Het gelijk blijven of dalen van de 
deelnemersaantallen en het al dan niet handhaven van opleidingen is zeer 
bepalend voor de te volgen strategie. Anderzijds vormen termijnen voor 
huurlocaties aanleiding tot strategische keuzes. Een nauwe afstemming tussen 
strategie en vastgoed blijft in de komende jaren van groot belang voor ons. 
 
Het blijven verbeteren van de leeromgeving voor onze studenten blijft ons doel. Dit 
doen wij bijvoorbeeld door het aantrekkelijker maken van de omgeving 
(bijvoorbeeld door kleurgebruik en verlichting) en bouwkundige verbeteringen 
(bijvoorbeeld van het studielandschap en de dierenverblijven). In het kader van 
verlichting starten we in 2017 met het uitvoeren van een meerjarentraject ‘reductie 
energielasten’ in de panden in Heerlen, Roermond en Horst. Door het toepassen 
van LED-verlichting worden de energielasten gereduceerd en de kwaliteit van de 
verlichting verbeterd. Meer en beter licht dat geschikt is voor onderwijs- en leerling 
specifieke omstandigheden. 

In Horst en Heerlen wordt geïnvesteerd in nieuwe leeromgevingen. In Horst wordt 
het gehele studielandschap van Dier en Bloem aangepast aan de nieuwste 
onderwijskundige visies. Hiermee worden de omstandigheden gemaakt om het 
onderwijs naar een hoger niveau te brengen. In Heerlen worden vier 
multifunctionele theorielokalen gerealiseerd in het bestaande vastgoed. Per saldo 
zullen er iets minder vierkante meters zijn, maar zullen de gebruikte vierkante 
meters van een betere kwaliteit zijn. Aan deze reductie ligt het afstoten van de 
dependance ten grondslag. Door in het eigen pand te investeren, kan er efficiënter 
worden gewerkt met het gebouw en de beschikbare oppervlakte. 

In 2016 is er 14.000 m2 aan dakbedekking vervangen. Deze investering heeft 
plaatsgevonden in combinatie met groot onderhoud voor het verbeteren van de 
isolatie van de daken. Hierdoor wordt het comfort in de gebouwen verbeterd en het 
energieverbruik gereduceerd. De resultaten hiervan worden meetbaar vanaf 2017. 
Er is gekozen om een witte dakbedekking aan te brengen. De witte kleur verlaagt 
de temperatuur van het dak en draagt bij aan efficiënt functioneren van de 
installaties die op de daken zijn geïnstalleerd. Dit heeft een positieve doorwerking 
in storingsfrequenties, energieverbruik en levensduur van de installaties. In 2016 is 
voor het eerst een volledig jaar gewerkt met de firma Unica in het kader van 
technisch onderhoud voor alle gebouw gebonden installaties. Het onderhoud is 
goed verlopen en heeft veel inzicht verschaft in de staat van het pand. Begin 2016 

zijn alle panden aangesloten op een centraal sturingssysteem dat de werking van 
de gebouwinstallaties beheert. 

Op detailniveau zijn er weliswaar meerdere aandachtspunten, maar deze leiden 
niet tot uitval of comfortverlies. Met name de locatie Roermond spreekt van een 
forse stijging in het aantal storingsmeldingen. Uit analyse is gebleken dat dit vooral 
automatisch gegenereerde meldingen waren zonder verdere impact of 
comfortverlies voor de eindgebruiker. Tevens is afgelopen jaar de verplichte 
NEN:3140 inspectie uitgevoerd in de locatie Roermond, hetgeen geleid heeft tot 
een gedetailleerd inzicht in de staat van onderhoud van installatie. Daarnaast heeft 
in augustus een brand plaatsgevonden bij de dakwerkzaamheden bij locatie 
Roermond. De schade hiervan is gedekt door de verzekering.   

Alle doorgevoerde verbeteringen in zowel het werkproces als de uitgevoerde 
werkzaamheden hebben ertoe geleid dat er op alle niveaus meer controle en grip 
is op het onderhoudsproces en de kwaliteit van de gebouwen. 

Vooruitblik 
De leeftijd van onze gebouwen, de veranderende deelnemersaantallen, de 
veranderende financieringen en onze duurzaamheidsambitie maken een 
strategische analyse van de huisvesting met een concrete doorvertaling in 
scenario’s noodzakelijk. In dit onderzoek komen onder andere de volgende zaken 
aan de orde: 

• Demografische ontwikkelingen 
• Onderwijsbehoeften in de toekomst 
• Leegstand versus (ver)huur 
• Wet- en regelgeving 
• Financiering van de huisvesting 
• Bezetting en benuttingsgraden van gebouwen en lokalen 
• Verhoudingen ten opzichte van referentiekaders (benchmarking) 
• ICT in relatie tot blended learning 
 
Deze bouwstenen geven inhoud aan scenario’s die meer inzicht geven in de 
consequenties van eventuele huisvestingsbesluiten. Zij vormen de basis voor 
investeringsbeslissingen en onderhoudsplanning en het referentiekader voor 
duurzaamheid. Dit onderzoek is medio 2016 gestart en wordt in 2017 afgerond. 
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 OMSCHRIJVING TOELICHTING J/N 
V

A
S

TG
O

E
D

 

Organisatiestrategie Heeft CITAVERDE College voldoende rekening gehouden met toekomstige 

verwachtingen ten aanzien van de toekomstige ruimtebehoefte op basis van 

deelnemersprognoses en het onderwijsconcept?  

Ja 

Vastgoedstrategie Heeft CITAVERDE College voldoende zorg gedragen om met het vastgoed op 

een flexibele wijze in te kunnen spelen op interne en externe veranderingen?  

Ja, continu 

Huisvestingsplan Heeft CITAVERDE College haar huidige gebouwen voldoende in beeld inclusief 

eventuele investeringsopgaven? 

Is per gebouw in beeld gebracht op welke wijze het bijdraagt aan de 

langetermijnstrategie van de instelling? 

 

Ja, nieuw plan gereed in 2017 

 

Ja 

W
A

A
R

D
E

R
IN

G
 Realiseerbare waarde  Is er een daling van de waarde van het vastgoed als gevolg van een lagere 

bedrijfswaarde of opbrengstwaarde dan de huidige boekwaarde? 

Nee, is al in voorzien 

Restwaarde  Heeft de instelling bij het afstoten van vastgoed te maken met een lagere 

restwaarde dan de huidige boekwaarde?  

Ja, maar dit risico is op basis  

van taxatie verwaarloosbaar 

Executiewaarde  Is er een risico dat de lening hoger is dan de executiewaarde (restschuld)? Nee 

FI
N

A
N

C
IE

R
IN

G
 Renterisico  De invloed van rentestijging op de exploitatie van de instelling  Niet aanwezig 

Herfinancierings-risico  De mate waarin een instelling in staat is om haar kredieten te herfinancieren  Volledig in staat 

Financieringsrisico  Het risico dat de financiering niet geheel rondkomt  Geen financiering nodig 

Derivaten (renteswaps)  De extra kosten voor afkoop van derivaten bij tussentijdse beëindiging Niet van toepassing 

 
Bron: Rapport “Huisvesting in het MBO” Min. van OCW, 2013 
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5.2.2 Aanbestedingen 

In 2016 zijn de volgende aanbestedingen uitgevoerd. De gekozen termen EA en MOA 
staat voor: Europese Aanbesteding en Meervoudig Onderhandse Aanbesteding. 

OMSCHRIJVING STATUS 

Verzekeringsportefeuille MOA-diensten. Door onze intermediair is de 
markt onderzocht. Op basis van offerteprijs en 
inhoud van polissen zijn de verzekeringen 
gegund aan Marsh en Interpolis. 

Digitale content MOA-diensten. In de huidige vorm zou de 
afname bij Uitgeverij Deviant leiden tot een EA in 
2016. Het contract is dermate gewijzigd dat een 
enkelvoudige onderhandse aanbesteding 
volstond. 

Postbezorging EA-diensten. Op SW-basis. Samen met Gilde, 
Leeuwenborgh en ROC Nijmegen. Start 1 maart 
2016. 

Koffie- / theeleverancier MOA-diensten. Aanpassing van de strategie. 
Los contract supplies. Start 1 januari 2017. 

Drukwerk MOA-diensten. Gegund aan Andi Druk te Beek. 

Website MOA-diensten. Opnieuw aanbesteed. Gegund 
aan Cross Internet Nederweert. 

Daken MOA-werken. Momenteel in uitvoering. 
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5.3 INFORMATISERING 

Bureau Informatisering heeft in 2016 wederom het Vier in Balans-principe van 
Kennisnet aangehaald. Dit betekent dat de begrippen Visie, Deskundigheid, 
Applicaties en Infrastructuur actief als uitgangspunt meegenomen worden in activiteiten 
en communicatie over Onderwijs en ICT.  
 

In 2016 is er veel werk verzet. De vraag naar ICT-diensten is onverminderd groot. 
Enkele hoogtepunten van het afgelopen jaar: 
 
• De nieuwe ICT-producten en -dienstcatalogus zijn klaar. Op basis hiervan is een 

start gemaakt met een nieuwe inventarisatie van de deskundigheid die 
eindgebruikers nodig hebben bij het gebruik van de ICT-producten en -diensten. 
In 2017 zal dat een vervolg krijgen middels het opzetten van trainingen en 
andere manieren om de ICT-deskundigheid van eindgebruikers te bevorderen; 

• Met het oog op het groeiend aantal digitale examens is het bestand aan 
examen-PC’s op orde gebracht, zodat aan het einde van schooljaar 2016-2017 
voldaan kan worden aan een eenmalige vraag naar grote capaciteit voor het 
afnemen van digitale examens. In Roermond is voor de nieuwe opleiding 
Diensten & Producten de infrastructuur uitgebreid met nieuwe, extra krachtige 
PC’s; 

• De telefonie- en internetverbindingen zijn in 2016 voorbereid voor komende 
aanbestedingen: de contracteinde-termijnen zijn gesynchroniseerd voor 2017. 
Integratie van communicatiediensten komt daardoor, zoals eerder voorzien, in 
beeld voor 2018, omdat een modernisering kan worden uitgevoerd voor 
communicatie- en telecomfaciliteiten bij de aanbestedingen die volgen. 
Optimalisatie van tijd- en plaatsonafhankelijk werken wordt dan mogelijk; 

• Halverwege 2016 is voor de medewerkers een migratie uitgevoerd van het e-
mailsysteem naar het Office 365-platform. Ondanks de complexiteit van deze 
migratie is deze vrijwel vlekkeloos verlopen dankzij een nauwkeurige planning 
en uitvoering. Ook dit draagt bij aan tijd- en plaatsonafhankelijk werken voor alle 
studenten en medewerkers; 

• Informatiebeveiliging en Privacy (IBP): In 2016 is v.w.b. de Wet op de 
Datalekken een onderzoek uitgevoerd door EY. Onderzoeksactiviteiten betroffen 
o.a. workshops, interviews, een penetratietest en presentaties tijdens de 
integrale studiedag in december. De resultaten van dit onderzoek worden in 
2017 gebruikt voor IBP-relevante acties. Andere IBP-activiteiten die in 2016 
hebben plaatsgevonden zijn de deelname aan de landelijke peer-review en 
benchmark IBP vanuit saMBO-ICT en Kennisnet, en deelname aan de IBP-
game ‘MBO Alert’ voor alle medewerkers – als onderdeel van het vergroten van 
bewustwording op IBP-terrein. 

 
 

Toekomst 
Voor de komende jaren 2017-2022 zijn de volgende ontwikkelingen c.q. investeringen 
vanuit Informatisering te voorzien: 
 
• Moderniseren van de Microsoft-omgeving, te weten overgang naar Windows 10 

en Office 2016. Ten gevolge hiervan het moderniseren van werkplek-hardware 
die aan deze nieuwe standaarden moet voldoen. Eventueel zal dit leiden tot het 
opruimen en moderniseren van een verouderd deel van de werkplek-hardware; 

• Op modern peil brengen van het draadloze netwerk op alle locaties, en 
aansluiten daarvan op internationale standaards zoals Eduroam. Hierdoor 
worden een moderne internettoegang, met meer bandbreedte, betere 
verkeersregeling, bescherming en uitwijkmogelijkheden mogelijk; 

• Het moderniseren van de telefonie-omgeving: flexibiliseren en integreren van 
office- en telefoniefuncties in spraak, data, video, vast en mobiel; 

• Het vergroten van de opslagcapaciteit vandocumentmanagement-systeem CV 
Content, om lokale documenten in de toekomst centraal te kunnen huisvesten; 

• Het uitvoeren van activiteiten om te voldoen aan de zich ontwikkelende en 
nieuwe (o.a. Europese) privacywetgeving (AVG). In het kader daarvan 
deelnemen aan landelijke samenwerkingen t.b.v. informatiebeveiliging en 
privacy. 

•  
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Notitie Helderheid in de bekostiging BVE 

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 2016 
bedroegen € 985.712 zijnde 3,1% (3,9% in 2015) 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 zijn 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 heeft de beschikking over een vastgoed bv “Registergoed BV”. 
Deze is ingericht voor één gebouw van CITAVERDE College te Horst. Er zijn geen 
externe baten en/of lasten, louter rekening-courant mutaties met de moeder, 
CITAVERDE College. Ondanks deze constructie is de ANBI status voor deze bv 
vervallen en kunnen kleine resultaten vennootschapsbelastingplichtig worden. Dat is 
niet wenselijk. 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 vindt plaats in het voorjaar 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 deelnemers, 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-deelnemers 
het cursusgeld betaald wordt door het bedrijf waar de deelnemers in dienst zijn. In alle 
gevallen hebben de deelnemers het desbetreffende bedrijf gemachtigd 
(derdengeldmachtiging) om het cursusgeld te betalen. In 2016 hebben geen les- of 
cursusgeldenbetalingen door CITAVERDE College plaatsgevonden. Wel zijn 
vergoedingen voor leermiddelen voor in totaal € 1.298,69 betaald voor 2 deelnemers 
in het kader van de Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers 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 een deelnemer 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 deelnemers over de periode 1 oktober 2016 tot en met 31 december 
2016 omvat 31 deelnemers. De uitschrijvingen zijn ingedeeld in de navolgende 
overzichten nader gespecificeerd:  
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UITGESTROOMDE DEELNEMERS AANTAL 

Deelnemers die gediplomeerd uitstroomden 0 

Deelnemers die uitstroomden zonder diploma 31 

Totaal 31 

  
UITSTROOMREDEN  
ZONDER DIPLOMA 

AANTAL 

Gezondheid Sociaal-Emotioneel 4 

Thuissituatie 2 

Beroepskeuze richting verkeerd 13 

Moeilijkheidsgraad 6 

Financieel 1 

Geen passend aanbod 2 

Arbeidsovereenkomst ontbonden 1 

Overig 2 

Totaal 31 

 
6. Omzwaaiers, de student volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is 
ingeschreven 
 
Deelnemers 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 deelnemer een passende opleiding te bieden. Hiertoe 
wordt sinds enkele jaren gebruik gemaakt van de AMN-test. Met de resultaten van 
deze test kunnen deelnemers nog gerichter worden geplaatst in een voor hen 
passende opleiding.  

In het schooljaar 2016/2017 zijn van de tellingspopulatie van 1 oktober 2016 35 
deelnemers “omgezwaaid”. Deze meting is gebaseerd op de gegevens tot en met 31-
12-2016. De tellingspopulatie van 1 oktober 2016 heeft een grootte van 1.397 
bekostigde deelnemers.  
 
 

REDEN OMMEZWAAI TOELICHTING AANTAL  

Administratieve fout Overstap differentiatie binnen CV 4 

Correctie einddatum opleiding 9 

Doorstroom naar 
differentiatie Maatwerk, niveau te laag CW 03-10 1 

Andere verwachting 
opleiding Van BBL naar BOL 1 

Moeilijkheidsgraad 
opleiding 

Lager niveau binnen CV 2 

Hoger niveau binnen CV 8 

Geen stageplaats / 
BPV plaats Van BOL naar BBL 2 

Verkeerde keuze 
opleiding 

Andere opleiding gelijk niveau CV 3 

Doorstroom naar hoger leerjaar CV 1 

Van BBL naar BOL 1 

Van BOL naar BBL 3 

   Eindtotaal  35 
 
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 deelnemers-registratiesysteem uitgevoerd waarmee bekostiging van meervoudige 
diplomering binnen een kalenderjaar wordt uitgesloten. 
 
Verticale stapeling: 
Verticale stapeling wordt in principe voorkomen doordat deelnemers CITAVERDE 
College breed, bij de intake in de meest geschikte opleiding, met het meest geschikte 
opleidingsniveau worden ingeschreven. Deelnemers 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 er sprake is van maatwerk, wordt er een offerte 
uitgebracht gevolgd door een overeenkomst, waarin minimaal is vastgelegd de 
levering en de prijs. CITAVERDE College hanteert hiervoor een dekkende kostprijs. 
CITAVERDE College hanteert een aparte bedrijfsvoering voor het private deel van 
CITAVERDE College in de vorm van een aparte financiële administratie, waardoor 
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transparantie en helderheid omtrent rechtmatige besteding van publieke middelen 
verder toenemen.   

Bedrijven of organisaties waar CITAVERDE College crebo-gerelateerde 
maatwerktrajecten voor verzorgd zijn o.a. : 
 
 

GROOTSTE AFNEMERS 2016 CREBO-MAATWERK 
 Balanz Facilitair BV 

Beschut OZL BV 

Betere Buren-Buurtbeheer Brunssum B.V. 

Center Parcs Limburgse Peel 

Gemeente Beesel 

Gemeente Gulpen-Wittem 

Gemeente Horst aan de Maas 

Gemeente Kerkrade 

Gemeente Landgraaf 

Gemeente Roermond. 

Gemeente Venlo 

Gemeente Venray 

Gemeente Voerendaal 

Monsdal Limburg Zuid BV 

MTB 

MTB Regio Maastricht NV 

Podium24 BV 

Relim 

Risse-Westrom Groen 

UWV 

Vixia BV 

WAA groep NV 

Werk voor Heerlen 

WerkgeversServicepunt Midden-Limburg 

WOZL Detachering 
 
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 deelnemers uit 
grenslanden, gezien de unieke ligging van de diverse locaties in Limburg. 
 
Wettelijke verplichte verantwoording over onderwijstijd 
CITAVERDE College heeft voor alle actieve opleidingen in het schooljaar 2016-2017 
het urennormcriteria gecontroleerd. Hieruit blijkt dat alle onderzochte opleidingen 
voldoen aan de urennormcriteria. 
 
Aanleiding 
In de aanloop naar de invoering van de herziene kwalificatiestructuur (HKS) per 1 
augustus 2016  heeft de Inspectie van het  Onderwijs de interpretatie van de Wet 
Educatie en Beroepsonderwijs (d.d. 01.08.2014) over de definitie van onderwijstijd 
opnieuw toegelicht. De aanleiding hiervoor was de actuele discussie over de ruimte 
binnen de definitie van onderwijstijd bij de invoer van de herziene kwalificatiestructuur 
en met name vanwege de keuzedelen. Deze landelijke discussie werd gevoed door 
vragen die opkwamen bij de implementatie van innovatieve onderwijsconcepten zoals 
‘hybride leeromgevingen’ en ‘gepersonaliseerd leren’.  
 
Binnen de kaders van de wet is er ruimte voor een kwalitatief hoogwaardige en 
creatieve invulling van de begeleide onderwijstijd (BOT). Belangrijk is dat gewerkt 
wordt vanuit een visie op wat goed onderwijs is voor de studenten. Urennormen en de 
minimale en maximale studieduur van de opleiding zijn vastgelegd in de Wet Educatie 
en Beroepsonderwijs. De studieduur wordt uitgedrukt in een studielast van tenminste 
1600 klokuren per jaar. Het College van Bestuur stelt de studieduur van onze 
opleidingen vast. Zolang de duur van de opleiding voldoet aan de wet is er geen 
sprake van een verkorte opleiding. De onderwijsovereenkomst (OOK) voor de 
nominale student bevat de voorgeschreven studiejaren.  
 
Binnen de studielast van 1600 klokuren per jaar, wordt gemiddeld 1000 klokuren aan 
begeleide onderwijstijd (BOT) én beroepspraktijkvorming (BPV) besteed. De 
urennormen voor de verdeling van de BOT en BPV gelden per opleiding. Een deel 
mag de school zelf bepalen of in te vullen met BOT en/of met BPV, dit noemen we 
VRIJ. 
 
Keuzedeelverplichting 
Vanaf 1 augustus 2016 moeten alle opleidingen voldoen aan de herziene 
kwalificatiestructuur. Elke opleiding bestaat dan uit een basisdeel, een profieldeel en 
één of meer keuzedelen. De keuzedeelverplichting is bepaald per soort opleiding en is 
uitgedrukt in studielast in klokuren (SBU). De keuzedeelverplichting maakt deel uit van 
de totale studiebelasting van de opleiding. Elke opleiding binnen het CITAVERDE 
College biedt voldoende keuzedelen (aanbodverplichting), zodat de student echt iets 
te kiezen heeft. Wélke keuzedelen de student uit kan kiezen en de studielast is vastgelegd. 
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B. VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 
 
Doel 

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. Hierbij toetst de Raad in het bijzonder de 
naleving van de statuten, de daarmee verbonden reglementen, de wettelijke 
verplichtingen en de 'Branchecode Goed Bestuur in het MBO'.  

Met deze bijdrage in het jaarverslag legt de Raad van Toezicht verantwoording af en 
geeft op transparante wijze invulling van de werkzaamheden en zijn manier van 
werken.  

Aanpak 

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 zich door zowel  het College van Bestuur alsook door andere bronnen  
frequent en uitgebreid informeren over de interne en externe ontwikkelingen die van 
belang zijn voor CITAVERDE College.  
 
Aan de hand van zijn verantwoordelijkheidsgebieden brengt de Raad van Toezicht 
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 2016.  

De nevenactiviteiten van de Raad van Toezicht zijn als aparte (bijlage op bladzijde 
126) bij dit verslag opgenomen. 

Transparantie 

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 2014 samen met het 
College van Bestuur een toezichtsmodel opgesteld. Het toezichtsmodel beschrijft de 
afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot het houden van toezicht. Het verkent 
daarmee het speelveld en beschrijft de regels van het toezicht zoals die worden 
uitgevoerd op het CITAVERDE College. 

 

Schematische weergave Toezichtsmodel CITAVERDE College: 
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Contact met de organisatie 

De Raad van Toezicht ziet toe op de voortgang en de resultaten van het beleid dat 
door het College van Bestuur is vastgesteld en denkt pro-actief mee in het 
ontwikkelen van beleid. De Raad laat zich hierover informeren in de diverse 
commissies en tijdens de vergaderingen. Daarnaast vindt de Raad van Toezicht het 
van groot belang om informatie ook via andere geledingen binnen (en buiten) de 
organisatie in te winnen: wat betekent de vertaling van dit beleid in de praktijk voor het 
onderwijs, de leerlingen / studenten, hun ouders en het bedrijfsleven?  

De beeldvorming hierover heeft in 2016 onder meer plaatsgevonden tijdens 
verschillende interne en externe activiteiten:  

• Het jaarlijkse symposium stond dit jaar in het teken van het onlangs door 
CITAVERDE gestarte Centrum voor Vakmanschap en Ondernemerschap (CVO) 
voor de Agrosector in Noord-Limburg. Er werd gestart met een bedrijfsbezoek bij 
één van de sterbedrijven van dit CVO, te weten Plantenkwekerij De Kemp BV en 
aansluitend werd een presentatie gehouden door directieleden; 

• Voor de jaarlijkse studiedag werd de lustrumconferentie van het 
Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht 
University bezocht, waarbij het thema ‘Perspectieven op beroepsonderwijs’ 
centraal stond. Dit thema sloot nauw aan bij de discussie binnen de RvT en de 
CvB. Na afloop werd hetgeen dat tijdens de conferentie is besproken gespiegeld 
aan de koers en ervaringen van CITAVERDE College; 

• Tijdens de stakeholdersbijeenkomst is gevraagd wat de stakeholders belangrijk 
vinden voor het Groene Onderwijs in Limburg nu en straks, met als antwoord: 
bereikbaarheid, inhoud, herkenbaarheid, internationaal karakter, regionaal 
karakter, innovatie, aansluiting bij vervolgstudie en/of arbeidsmarkt, etc.; 

• Ook dit jaar heeft de RvT op verschillende locaties gesprekken gevoerd, open 
dagen bezocht en diploma-uitreikingen bijgewoond; 

• Daarnaast pleegt de Raad van Toezicht twee keer per jaar overleg met de 
medezeggenschapsgremia, te weten de Ondernemingsraad, de Ouderraad en 
de Deelnemerraad waarbij de ontwikkelingen rond ‘Kontinuïteit van Onderwijs, 
Ontwikkeling en Kwaliteit (KOOK)’ in 2025 ook besproken zijn.  
 

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

 

 

Verantwoordelijkheidsgebieden 

1. Toezicht op de strategische doelstellingen  
 De Raad van Toezicht ziet toe op de voortgang en resultaten van de in het 
strategisch beleidsplan genoemde thema’s voor onderwijs, personeel, bedrijfsvoering 
en positionering middels gesprekken met het College van Bestuur, formele en 
informele rapportages, informatiestromen en activiteiten. 

In 2016 is het College van Bestuur gestart met het uitvoeren van een verkenning naar 
de positie van Groen Onderwijs in Limburg met een langjarige tijdshorizon gericht op 
2025, waarbij zowel MBO, VMBO als Leven Lang Leren van belang zijn. Samen met 
de Raad van Toezicht, het management, de Ondernemingsraad, ouders en studenten 
heeft deze zogenoemde KOOK-verkenning in het voorjaar 2017 geleid tot conclusies. 

Daarnaast heeft de Raad van Toezicht intensief deelgenomen aan de bijeenkomsten 
met de interne en externe stakeholders. 

In het kalenderjaar 2016 is verder gewerkt aan het formuleren van het strategisch 
beleidskader voor de jaren 2015 tot en met 2018. Daarvoor is onder andere een 
analyse gemaakt hoe de vier themalijnen van beleid zich verhouden tot ‘De 8 van 
CITAVERDE’ uit het toetsingskader Raad van Toezicht:  

1. het zorgen voor goede onderwijsprestaties en -kwaliteit (verbinding met 
arbeidsmarkt en vervolgonderwijs) 

2. het zorgen voor financiële weerbaarheid  
3. het zorgen voor voldoende en competent personeel om strategische doelen te 

realiseren 
4. het zorgen voor een onderscheidende en herkenbare identiteit 
5. het zorgen voor adequaat volume voor wat betreft het aantal leerlingen / 

studenten  
6. het zorgen voor goede kwaliteit voor wat betreft onderhoud en uitstraling 
7. het zorgen voor een adequate interne en externe netwerkorganisatie met een 

gezonde bedrijfsvoering  
8. het zorgen voor een adequate en goed toegeruste IT 

 

2. Werkgeversrol en klankbord 
Ook in 2016 heeft het jaarlijks terugkerende functioneringsgesprek met het College 
van Bestuur plaatsgevonden. Het College van Bestuur werd hierbij beoordeeld aan de 
hand van 180 graden feedback die werd gegeven door de adjunctdirecteuren en 
directeuren. Daarnaast stond d kwaliteitslijst CITAVERDE College – en de 
vorderingen daarin – centraal. De gesprekken werden gebaseerd op feedback van de 
voltallige Raad van Toezicht. 
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De resultaten van de onderwijsinspectie en uitkomsten van diverse (tevredenheids-) 
onderzoeken van medewerkers, ouders, leerlingen / studenten en stakeholders waren 
hierbij belangrijke criteria. Tijdens het gesprek kwamen ook mogelijke 
integriteitdiscussies aan de orde en zijn de arbeidsovereenkomsten van het College 
van Bestuur besproken. Tot slot werd ook gereflecteerd op de verhouding tussen RvT 
en CvB en de samenwerking tussen beide organen. 

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 
onderwijsinstellingen.  

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

3. 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. Het treasurystatuut is aan de vernieuwde wetgeving in 2016 aangepast 
en vastgesteld. 

Aan verdere ontwikkeling van het toezichtsmodel, waarmee in 2014 een start is 
gemaakt, is verdere uitwerking gegeven tijdens de bijeenkomsten van de commissies. 
De commissies zijn in het leven geroepen om de deelgebieden te verdiepen op een 
efficiënte en effectieve manier en voor te bereiden welke deelgebieden later in de 
reguliere vergadering van de 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. 

4. 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. Daarbij staan achterliggende doelstellingen van de wetgever centraal. 
Deze zijn uitgebreid besproken in de Tweede Kamer en beschreven in de memo van 
toelichting op de 'Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke 
bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister 
(Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT)' . 
 
Voor bestuurders van semipublieke instellingen betekent dat een matiging in salaris, 
terwijl er voor toezichthouders juist sprake is van een verhoging. Op deze wijze ligt de 
beloning van bestuurders in lijn met wat de samenleving passend vindt (WNT2), terwijl 

er tegelijkertijd gestreefd wordt naar een meer professionele wijze van toezicht met 
een passende beloning.  

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). 

De Raad van Toezicht heeft besloten en tevens met het College van Bestuur 
gecommuniceerd dat de beloning van het College van Bestuur (salaris en alle andere 
vergoedingen) zo langzaam als nodig maar zo snel als mogelijk richting de nieuwe 
WNT2 norm zal worden aangepast. Met zo langzaam als nodig wordt in dit kader 
bedoeld dat er een overgangsregeling in acht wordt genomen. De overgangstermijn is 
door de wetgever vastgesteld. Deze is nodig om oude rechten, die in het verleden 
arbeidsrechtelijk zijn vastgelegd, na te komen. Opgemerkt dient te worden dat de 
vergoeding van het College van Bestuur reeds sinds 2013 naar beneden is bijgesteld. 

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 de Raad van Toezicht zich voor het 
bepalen van de eigen vergoeding niet gebaseerd op de huidige bezoldiging van het 
College van Bestuur, maar op het verwachte, lagere bestuurdersbezoldiging na afloop 
van de overgangsregeling. 

Voor een uitgebreid overzicht van alle salarissen en vergoedingen in 2016 verwijzen 
we naar de deel D op bladzijde 113 en 114. De bezoldigingsklasse is voor het eerst in 
2016 vastgesteld.  

Werkzaamheden van de Raad van Toezicht van CITAVERDE College 

De Raad van Toezicht geeft op professionele wijze vorm aan haar opdracht door te 
werken met een degelijk toezichtsmodel en een uitgebreide jaarkalender waarin 
systematisch alle relevante aspecten van het toezichthouden aan bod komen. 

De Raad van Toezicht heeft in 2016 vijfmaal vergaderd met het College van Bestuur. 
De Raad van Toezicht hanteert onder eigen beheer een jaarplanning om zeker te 
stellen dat alle relevante onderwerpen aan bod komen. Alle vergaderstukken worden 
ruimschoots van tevoren naar alle betrokkenen gestuurd, zodat iedereen zich 
gedegen kan voorbereiden. De stukken worden begeleid door een leeswijzer met veel 
relevante achtergrondinformatie zodat alle leden systematisch hun kennis op peil 
houden. 
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In onderstaande tabel zijn de onderwerpen van het overleg van de Raad  
van Toezicht met het College van Bestuur vermeld 

ONDERWERP BESLUIT GOEDKEURING INFORMATIE 

Thema Onderwijs (alumnibeleid, voortgang Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, 
onderwijsvernieuwing en herinrichting onderwijs VMBO en MBO, aanbieden nieuwe opleidingen, 
kwaliteitsmatrices, Staat van Instelling) 

  23-02-2016 en 

18-10-2016 

Thema Marketing & PR (Strategische positionering van CITAVERDE College en onderliggende 
kengetallen om koers nader te bepalen) 

  12-04-2016 

‘Kontinuïteit van Onderwijs, Ontwikkeling en Kwaliteit (KOOK), een verkenning van CITAVERDE in 
2025’ 

  31-03-2016 

Actualiseren Klokkenluiderregeling in verband met Wet Huis voor klokkenluiders   18-10-2016 

Herbenoeming voorzitter RvT voor tweede zittingsperiode per 01-01-2017 18-10-2016   

Herbenoeming lid RvT voor tweede zittingsperiode per 01-01-2017 13-12-2016   

Jaarplan Raad van Toezicht 2017 13-12-2016   

Directiewissel locatie Heerlen   13-12-2016 

Jaarverslag en geconsolideerde jaarrekening 2015  21-06-2016  

Overdracht pand locatie Horst aan de hoofdstichting Stichting CITAVERDE College per 01-01-2017 18-10-2016   

Liquidatie rechtspersoon Registergoed BV 18-10-2016   

Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2021  13-12-2016  

Update treasurystatuut 2016-2018  13-12-2016  

Rapportage jaartargets (‘kwaliteitslijst’) en risicomatrix Bestuursbureau   Elk trimester 

Voortgang Kwaliteit onderwijs   Elke vergadering 

Actualiteit met betrekking tot politieke ontwikkelingen rond het Groene Onderwijs   Elke vergadering 

Beleidsinformatie VO Raad en MBO Raad   Elke vergadering 

Marketing & PR persberichten en artikelen   Elke vergadering 
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De Raad van Toezicht heeft binnen CITAVERDE College geen zaken geconstateerd 
die verontrustend zijn. Alle zaken zijn bovendien transparant. Besluiten worden 
gedeeld en, indien gewenst, naar tevredenheid nader toegelicht. De zaken die moeten 
gebeuren zijn in control; risico’s zijn c.q. worden inzichtelijk gemaakt en hierop wordt 
geanticipeerd. 

De Raad van Toezicht heeft in 2016 vijfmaal separaat (dat wil zeggen zonder het 
College van Bestuur) vergaderd. 

In deze bijeenkomsten werden actualiteiten besproken, werd de vergadering met het 
College van Bestuur voorbereid en werd de input van alle leden van de Raad van 
Toezicht over het functioneren van het College van Bestuur verzameld. De input werd 
vervolgens meegenomen in het functioneringsgesprek. Daarnaast werden de eigen 
werkzaamheden besproken, zoals de deskundigheidsbevordering en de verdeling van 
de schoolbezoeken. De verslaglegging vond plaats door een lid van de Raad van 
Toezicht. Ter zake doende uitkomsten en besluiten werden in de reguliere vergadering 
Raad van Toezicht genoemd en genotuleerd. 

De Raad van Toezicht heeft, op uitnodiging van en samen met het College van 
Bestuur, in 2016 vergaderd over de Kontinuïteit van Onderwijs, Ontwikkeling en 
Kwaliteit (KOOK) in 2025. 

Bij CITAVERDE College heeft de Raad van Toezicht een aantal commissies:  

• Agenda  
• Financiën  
• Onderwijs 
• Stakeholders 
• Remuneratie 
 
In alle commissies hebben minimaal twee toezichthouders zitting. De doelstelling van 
de commissies is om verdieping te verkrijgen binnen specifieke onderwerpen. 
Vanzelfsprekend laat dit onverlet dat de gehele Raad van Toezicht 
eindverantwoordelijk blijft voor een adequaat toezicht. De commissies hebben 
derhalve geen gedelegeerde bevoegdheden. Uitkomsten en conclusies worden met de 
gehele Raad van Toezicht gedeeld en de besluitvorming is geformaliseerd binnen de 
reguliere vergaderingen. Ook worden alle beslissingen (zoals het goedkeuren van 
budgetten) door de gehele Raad van Toezicht genomen en tijdens de reguliere 
vergaderingen besproken en genotuleerd. 

Ter voorbereiding van de vijf reguliere vergaderingen heeft een tweetal leden van de 
Raad van Toezicht gezamenlijk met het College van Bestuur minimaal vijf 

agendabijeenkomsten om de thema's te bepalen en de informatie hieromtrent af te 
spreken. 

De financiële commissie vergadert minimaal twee keer per jaar en gaat hierbij 
uitgebreid in op de financiële verslaglegging en begroting. Hierbij wordt ook dieper 
ingegaan op het financiële proces, financieringen en een proactief beleid naar de 
toekomst. De financiële commissie heeft gesproken over de jaarrekening / jaarverslag 
2016 en de meerjarenbegroting 2017-2021. Tevens kwam de positie en ontwikkeling 
van AOC’s binnen het Ministerie van Economische Zaken aan de orde. 

De onderwijscommissie vergadert minimaal twee keer per jaar en buigt zich over 
onderwerpen zoals de oordelen van de onderwijsinspectie, onderwijsvernieuwing, de 
nieuw ingerichte Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en uitkomsten van de 
verschillende enquêtes, zoals het alumni-onderzoek. Ter verdieping en voorbereiding 
van besluiten over deelgebieden is de onderwijscommissie in 2016 tweemaal 
bijeengekomen. Hierbij is onder meer ingegaan op de veranderingen met betrekking 
tot de regelgeving van het passend onderwijs, het nieuwe toezichtkader van de 
inspectie, de resultaten van het onderzoek inspectie naar kwaliteitsverbetering, de 
voortgang kwalificatiestructuur MBO en het nieuwe onderwijsprogramma VMBO.  

De stakeholderscommissie vergadert twee keer per jaar. Hierbij wordt de verbinding 
gezocht met het groene 'Umfeld' van CITAVERDE College en wordt er ingegaan op de 
behoefte van de 'afnemers' van CITAVERDE College. De samenstelling van de 
commissie is dusdanig dat minimaal een lid ervaringsdeskundige is op dit gebied en 
zelf in de agrarische sector werkzaam is. Er is onderzocht op welke wijze de positie 
van het bedrijfsleven als stakeholder vorm krijgt vanuit diverse posities van het 
CITAVERDE College (alumni-onderzoeken / tevredenheidsmetingen).   

De remuneratiecommissie vergadert minimaal een keer per jaar en heeft een scan van 
de beloning en arbeidsvoorwaarden van de bestuurders uitgevoerd. Deze liggen 
binnen de scope van de WNT van 2014. Naast bezoldiging van de bestuurders heeft 
de commissie de functioneringsgesprekken van het College van Bestuur voorbereid en 
heeft zij met elk van de bestuurders een functioneringsgesprekk gevoerd.  

Informatieverwerving 

Ondernemingsraad, Ouderraad, Deelnemersraad 

In 2016 vond er tweemaal informeel overleg plaats met de Ondernemingsraad, 
Ouderraad en Deelnemersraad. In de vergaderingen vond een gezamenlijke reflectie 
plaats op Kontinuïteit van Onderwijs, Ontwikkeling en Kwaliteit (KOOK) in 2025. 

De Ondernemingsraad heeft zijn positieve mening uitgesproken over het bevoegd 
gezag als gesprekspartner: er wordt voldoende informatie verstrekt en waar nodig / 

C I T A V E R D E  C O L L E G E  /  B E S T U U R S V E R S L A G  /  2 0 1 6                7 3  
 



gewenst ondersteuning gegeven. De overleggen zijn door alle partijen als positief en 
zinvol ervaren. 

Symposium 

In 2010 is gestart met een meer informele vorm van informeren over de organisatie 
middels een voor de Raad van Toezicht jaarlijks georganiseerd minisymposium.  

Het symposium stond in 2016 in het teken van het door CITAVERDE College gestarte 
Centrum voor Vakmanschap en Ondernemerschap (CVO) in Noord-Limburg voor de 
Agrosector. Er werd gestart met een bedrijfsbezoek bij een van de sterbedrijven 
binnen dit CVO, te weten Plantenkwekerij De Kemp BV te Horst-Meterik. Vervolgens 
werd middels een presentatie een toelichting gegeven op het CVO door de heren T. 
Hermans (locatiedirecteur Horst) en M. Creemers (directeur Bedrijfsopleidingen). 

Aansluitend heeft een diner plaatsgevonden waarbij het mogelijk was om in een 
informele en gezellige setting verder te praten over de onderwerpen die tijdens het 
symposium aan bod zijn gekomen. 

Stakeholdersbijeenkomsten 

De jaarlijkse (centrale) stakeholdersbijeenkomst heeft dit jaar plaatsgevonden op 21 
november 2016. Hierbij stonden de vragen ‘Hoe Groen Onderwijs in de toekomst kan 
worden geborgd binnen de provincie Limburg?’ en ‘Wat is hiervoor nodig?’ centraal. Er 
is een dialoog aangegaan met de stakeholders en hun meningen zijn verzameld. Op 
basis van de uitkomsten van deze bijeenkomst wordt de strategische koers 2025 
verder aangescherpt. 

Daarnaast vond op 21 september in Horst een regionale stakeholdersbijeenkomst 
plaats. Deze inspiratiesessie stond in het teken van AgroLeeft over duurzaam 
ondernemen in een internationale Greenport-regio. Bij het middagprogramma waren 
de docenten en deelnemers / studenten uitgenodigd, voor het avondprogramma waren 
regionale ondernemers aan de beurt. 
 

Schoolbezoeken 

Zoals elk jaar hebben de leden van de Raad diverse keren scholen bezocht tijdens 
open dagen en diploma-uitreikingen. Daarnaast zijn er, zonder het bestuur, 
gesprekken gevoerd op locatie met het management, de docenten en leerlingen / 
studenten. 

 

Deskundigheidsbevordering 

Studiedag 

De jaarlijkse interne scholingsbijeenkomst in het kader van de professionalisering en 
gezamenlijke deskundigheidsbevordering van de Raad van Toezicht en het College 
van Bestuur wordt gehouden rond een governance-gerelateerd thema. 

Voor de jaarlijkse studiedag werd in 2016 de lustrumconferentie van het 
Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University 
bezocht waarbij het thema ‘Perspectieven op beroepsonderwijs’ centraal stond. 
Aansluitend aan deze dag heeft de RvT gezamenlijk met het CvB gereflecteerd op de 
uitkomsten van deze conferentie en de betekenis ervan voor CITAVERDE College. 

Individuele deskundigheidsbevordering 

Naast de studiemiddag met het College van Bestuur, scholen de leden van de Raad 
van Toezicht zich regelmatig bij om de kennis over het (Groene) onderwijs, de 
ontwikkelingen binnen het passend onderwijs en het toezichtsvak up-to-date te 
houden. Hiermee wordt getracht om specifieke relevante kennis op te doen en het 
eigen functioneren als toezichthouder te professionaliseren. De Raad van Toezicht 
neemt deel aan het landelijke Platform Raden van Toezicht MBO-instellingen en de 
leden zijn lid van de Vereniging van toezichthouders in onderwijsinstellingen (VTOI). In 
het kader van bevorderen van de eigen deskundigheid wordt deel genomen aan 
diverse congressen en studiedagen van governance-gerelateerde scholingen. In 2016 
zijn onder meer de volgende bijeenkomsten bezocht: 

• VTOI Congres ‘Dag van de Toezicht 2016’, deelname aan diverse workshops 
• Workshops Bedrijfsoverdrachten (intern - 3 dagen) 
• Certificering Vastgoed Hypotheken 
• Update Nyenrode Commissarissen Cyclus 2016 
• Europese Corporate Governance Conferentie 
• ‘Stage Gate’ training 
• ‘Getting things done’ door de heer Paul Leistra 
• Training ‘HH Verzuim’ door de heer Erik Zonneveld 
• Training/cursus Bestuurlijke Leiderschap 
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Eigen werkzaamheden 

Zelfevaluatie 

De Raad van Toezicht heeft in een separate bijeenkomst zijn eigen functioneren 
geëvalueerd. 

Als input voor de zelfevaluatie werd onder meer de beoordeling van de Raad van 
Toezicht door het College van Bestuur gebruikt. De bijeenkomst werd geleid door een 
extern deskundige. Na afloop van de zelfevaluatie zijn actie- en aandachtspunten 
genotuleerd, die in de praktijk worden gebracht en waaraan tijdens overleggen 
regelmatig wordt gerefereerd. 

Samenstelling Raad van Toezicht 

In 2016 liep de eerste zittingsperiode van een lid van de Raad van Toezicht af. Vanuit 
de LLTB werd de bindende voordracht goedgekeurd voor een tweede zittingsperiode 
van vier jaar. 

Tot slot 

Ofschoon bovengenoemde werkzaamheden en verantwoordelijkheidsgebieden in het 
bestek van dit verslag apart genoemd zijn, zijn deze slechts in samenhang uit te 
voeren. De Raad van Toezicht kijkt dan ook terug op een intensief verslagjaar. 
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TOEKOMST
EN CONTINUÏTEIT

1  Nieuwe ontwikkelingen
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Realisatie Raming Raming Raming Raming Raming Raming

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rijksbekostiging 26.830 25.840 26.093 24.302 24.170 23.730 23.282
Rijksbijdragen 
Subsidies

2.196 2.344 2.261 2.261 2.256 2.228 2.199

Overige 
Overheidsbijdragen

6 124 124 124 124 124 124

TOTAAL 29.032 28.308 28.478 26.687 26.550 26.082 25.605

Rijksbijdrage          (x 
€ 1.000)

 

C. TOEKOMST EN CONTINUITEIT 

1. 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 deel A 
hoofdstuk 1.1. In deze strategische cyclus werken we vanuit vier integraal opererende 
themalijnen Onderwijs, Personeel, Bedrijfsvoering en Positionering.   

1.1 DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN  

Al jaren volgen we de vergrijzing en ontgroening in Limburg. We maken gebruik van 
meerdere bevolkingsonderzoeken waaronder de Referentieraming 2016. Volgens de 
onderzoeken nemen de studentenaantallen in het VMBO af en in het MBO is de trend 
ook dalend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande ramingen zijn samengesteld op basis van de nieuwe aanmeldingen 
voor schooljaar 2017-2018 en leveren daarmee het meest recente beeld op het gebied 
van ramingen v.w.b. onze leerlingen- en studentenpopulatie. Daar de huidige 
aanmeldingen in positieve zin afwijken van de geprognosticeerde aanmeldingen in de 
begroting 2016 vonden we het belangrijk hiervan af te wijken.   

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 bladzijde 84) 

Onderwijs 

Ons onderwijs stond in 2016 in het teken van de verdere vernieuwing van de 
onderwijsstructuur MBO en VMBO welke zijn beslag kreeg per 1 augustus 2016. 
Vooral in het MBO zijn kleine kleinere klassen en/of studentengroepen gebaat bij een 
optimale roosterplanning.  

Herontwerp MBO 
 
Medio december geconstateerd dat we achter liepen op de planning. Hiervoor zijn 
verschillende oorzaken aan te wijzen. De complexiteit van het herontwerpproces, het 
feit dat vanaf september 2016 de start binnen de nieuwe structuur en de 
doorontwikkeling voor het 2de en 3de leerjaar herontwerp naast elkaar liepen én de 
sturing strakker had moeten zijn. Om deze redenen is onze ambitie in december 2016 
bijgesteld en is de afspraak gemaakt dat de focus voor 2016-2017 zou liggen op de 
uitvoering en evaluatie van leerjaar 1 en de ontwikkeling leerjaar 2. Leerjaar 3 in 
schooljaar 2017-2018. 

1.2 HUISVESTING 

Strategisch-tactisch 
In 2016 is CITAVERDE College gestart met de ontwikkeling van een nieuw strategisch 
huisvestingsplan. Dit plan wordt in 2017 definitief vastgesteld. Het verder 
verduurzamen van onze panden in combinatie met energiebesparingen en 
comfortverbeteringen heeft onze voorkeur. Gezien de verwachte demografische 
ontwikkelingen in relatie tot onze huisvesting evenals nieuwe inzichten over de 
geografische plaats waar opleidingen zich bevinden, welke investeringen er gewenst 
zijn en wat de meest duurzame keuze is, geeft dit huisvestingsplan richting aan keuzes 

Kengetallen Werkelijk Raming Raming Raming Raming Raming Raming
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Aantal VMBO 
leerlingen 1.815 1.839 1.817 1.839 1.827 1.798 1.771
Aantal MBO BOL 
studenten 1.095 947 962 957 935 916 901
Aantal MBO BBL 
studenten 324 288 279 278 276 275 273
Totaal 3.234 3.074 3.058 3.074 3.038 2.989 2.945

Ontwikkeling VMBO 
leerlingen 100% 101% 100% 101% 101% 99% 98%

Ontwikkeling BOL 
studenten 100% 86% 88% 87% 85% 84% 82%

Ontwikkeling BBL 
studenten 100% 89% 86% 86% 85% 85% 84%  

 
C I T A V E R D E  C O L L E G E  /  B E S T U U R S V E R S L A G  /  2 0 1 6                       7 9  



die door het CvB gemaakt zullen worden. Verder zal in het huisvestingsplan aandacht 
zijn voor een uitgebreide risico-inventarisatie evenals het benoemen van de 
beheersmaatregelen. 

Gebouwelijke omvang 
Het College van Bestuur heeft in 2016 opdracht gegeven tot een strategische 
verkenning van het vastgoed van CITAVERDE College in relatie tot de studenten- en 
leerlingenaantallen tot en met 2026. Alle locaties worden hierbij betrokken, zowel de in 
eigendom zijnde als de gehuurde locaties.  
 
Risico’s 
Uit de vastgoedrisico’s blijken momenteel geen risico’s. Alle panden zijn sinds 2013 
getaxeerd en gewaardeerd op de economische waarde. In 2017 volgt een nieuwe taxatie.  
Er bestaat nog een kleine hypothecaire geldlening bij de Deutsche Bank t.a.v. het 
Bestuursbureau welke per mei 2017 volledig is terugbetaald. Er bestaat geen behoefte 
tot herfinanciering.  
Daar CITAVERDE College in de voorbije jaren actief gestuurd heeft op een 
economische marktwaardering van de gebouwen, zijn er momenteel geen indicaties 
die wijzen op een mogelijke bijzondere waardevermindering van enig actief 
(impairment). De waarde in de boekhouding geeft een getrouw beeld van de werkelijke 
waarde in het economische verkeer.  
In de begroting hanteren wij een riscmodel waarin wij het maximale en minimale 
vermogen vormgeven. In dit model is een bufferfunctie vormgegeven om de 
genoemde risico’s te ondervangen.  
 
Operationaliteit 
De meerderheid van de gebouwen is rond de 25 jaar oud. Door het intensieve gebruik 
is de slijtage op plaatsen merkbaar en dit zal in de komende jaren toenemen. Om 
hieraan het hoofd te bieden is in 2015 een meerjaren onderhoudsplan 
geïmplementeerd. Hiermede zijn tevens de financiële contouren vastgesteld.  
 
De leeftijd van de inventaris en middelen is niet overal naar wens. Als uitgangspunt 
hanteren wij het principe van veilig, heel en schoon. Daar komt bij dat zowel het 
gebouw als de inrichting dienstbaar is aan het primaire proces. In 2015 is er onderzoek 
gedaan naar de huidige situatie en in 2016/2017 zal dit onderzoek moeten resulteren 
in een consequente vervangings- en optimalisatiestructuur. 
 

 

 

1.3 PASSEND ONDERWIJS 

Doel:  alle deelnemers die extra ondersteuning nodig hebben binnen CITAVERDE 
College een passende plek bieden. 

Resultaat: De samenwerkingsverbanden slagen erin Passend Onderwijs binnen de  
scholen vorm te geven, waarbij een vertaling van papier naar praktijk 
zichtbaar is. De samenwerkingsverbanden doen aantoonbaar al het mogelijke 
om passende ondersteuningsvoorzieningen te organiseren voor deelnemers 
die extra ondersteuning nodig hebben. De financiële middelen voor extra 
ondersteuning worden door de samenwerkingsverbanden doelmatig ingezet. 

Doorkijk naar 2017: CITAVERDE College spant zich in om nóg meer deelnemers een  
  passende plek te geven binnen ons onderwijs middels duidelijke    
  afspraken en gerichte acties binnen de participerende samenwerkings- 
  verbanden. Verder wordt de interne zorgstructuur nóg verder  
  geoptimaliseerd. 

Inleiding 

Door de regionale spreiding van CITAVERDE College maken wij deel uit van vier 
samenwerkings-verbanden (swv) : 

• Samenwerkingsverband VO 31.01 (Horst) 
• Samenwerkingsverband VO 31.02 (Roermond) 
• Samenwerkingsverband VO 31.03 (Nederweert) 
• Samenwerkingsverband VO 31.06 (Heerlen) 
 
Scholen in het VO hebben bij de invoering van Passend Onderwijs in 2014 zorgplicht 
gekregen. Dit betekent dat ze verantwoordelijk zijn om alle studenten die extra 
ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Indien wij zelf geen 
passende onderwijsplek konden bieden, hebben wij samen met de ouders/verzorgers 
naar een passende plek op een andere reguliere school of een school voor speciaal 
onderwijs gezocht. Om voor ouders inzichtelijk te maken welke zorg wij wel of niet 
kunnen bieden, maken alle locaties van CITAVERDE College per schooljaar een 
onderwijs-ondersteuningsprofiel. In dit profiel staat weergegeven welke basiszorg en 
extra ondersteuning wij kunnen bieden. Om deze informatie voor iedereen inzichtelijk 
te maken wordt deze gepubliceerd op onze website. 

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), 

Huisvesting (x € 1.000) Realisatie Raming Raming Raming Raming Raming Raming Raming
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Dotatie vz. Onderhoud -          650        650        650        650        650        650        650        
Huisvestingslasten 1.872 1.391 1.391 1.391 1.391 1.391 1.391 1.391
Afschrijvingskosten 1.795 1.817 1.817 1.817 1.817 1.817 1.817 1.817
Totaal 3.667 3.858 3.858 3.858 3.858 3.858 3.858 3.858

Huur m2 2.721 2.721 2.721 2.721 1.462 1.462 1.462 1.462
Eigendom m2 35.205 35.205 35.205 35.205 36.205 36.205 36.205 36.205
Totaal 37.926 37.926 37.926 37.926 37.667 37.667 37.667 37.667

Kosten per m2 96,7        101,7     101,7     101,7     102,4     102,4     102,4     102,4       
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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 2016 hadden 112 studenten van 
CITAVERDE College een bijlage Passend Onderwijs. 

Voor deelnemers in het VMBO met een extra ondersteuningsvraag, wordt een 
ontwikkelings-perspectief opgesteld. Hierin wordt vastgelegd welke begeleiding en 
ondersteuning de leerling ontvangt met bijbehorende doelen en afspraken.  

De meest voorkomende ondersteuning voor studenten in het VMBO en 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 wijzigingen ontstaan in geldstromen, 
zijn samen-werkingsverbanden 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 samenwerkingsverbanden geeft aan of de aansturing en de 
positionering van de verschillende gremia (en dus ook het geld) goed geregeld is.  
Na de invoering van de samenwerkings-verbanden bleken taken, verantwoordelijk-
heden en ambities niet altijd parallel te lopen met de afzonderlijke schoolbesturen 
omdat besturen veelal gevormd werden door mensen die ook actief zijn in de scholen 
die onder het swv vallen. Deze integriteitsvraagstukken en belangenverstrengeling 
worden nu voorkomen door te werken met compactere, slagvaardigere besturen en 
eventueel kleine onafhankelijke Raden van Toezicht. Alle swv’ en waar CITAVERDE 
College deel van uitmaakt werken aan de governance structuur wat een vervolg krijgt 
in 2017. 

 

 

2. Financiële risico’s 
De invoering van Passend Onderwijs zorgt dat geldstromen richting de scholen 
veranderen. Vanaf 1 januari 2016 zijn de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk 
voor de toewijzing en de  onder-steuningsbudgetten van leerwegondersteunend 
onderwijs (LWOO) en Praktijkonderwijs (Pro).  
 
Daarnaast zijn de swv’en verantwoordelijk voor het betalen van de 
ondersteuningskosten voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).  
De plaatsing van een leerling in het VSO is pas mogelijk nadat het 
samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven.  
 
Voor alle samenwerkingsverbanden waarin CITAVERDE College participeert, geldt dat 
het percentage deelnemers in het VSO te hoog is. Hier ontstaat het risico dat middelen 
vanuit de schoollumpsum het tekort moeten opvangen. De samenwerkingsverbanden 
willen het aantal leerlingen dat doorverwezen wordt naar het VSO verminderen en de 
kosten binnen een vooraf opgestelde jaar- of meerjarenbegroting houden. Het is 
belangrijk dat CITAVERDE College toeziet op de samenwerkingsverbanden, om 
financiële risico’s op tijd te mitigeren.  
 

3. Uitvoeringsrisico’s  
Het bieden van kansen aan (VSO-deelnemers op de reguliere scholen met 
verschillende problematieken zal zorgen voor meer druk op de scholen. Er is meer 
ondersteuning, expertise en kennis nodig om te zorgen dat (zorg)deelnemers hun 
diploma kunnen halen binnen afnemende geldstromen. De komende jaren zal moeten 
blijken hoe CITAVERDE hier op kan anticiperen. 

De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2016 onderzoeken uitgevoerd bij de 
samenwerkingsverbanden waar CITAVERDE College deel van uitmaakt. De resultaten 
zijn overwegend positief. De inspectie ziet dat de swv’en aan de slag zijn met het 
aanpassen van de governance structuren, het verlagen van het aantal deelnemers in 
het vso en dat de financiële middelen voor extra ondersteuning doelmatig worden 
ingezet. 
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1.4 INVESTERINGEN(RAMING) 2016-2023 

Investeringen  (x € 1.000) Realisatie Raming Raming Raming Raming Raming Raming
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

GEBOUWEN / TERREINEN

Gebouwen 1.069 900 750 750 750 750 750

Terreinen 41 60 0 0 0 0 0

Totaal 1.110 960 750 750 750 750 750

INVENTARIS / APPARATUUR

Meubilair 156 91 91 91 91 91 91

Machines 55 50 50 50 50 50 50

Audiovisueel 30 30 30 30 30 30 30

Transportmiddelen 50 25 25 25 25 25 25

ICT / hardware 215 180 180 180 180 180 180

Aanleg infrastructuur

Totaal 506 376 376 376 376 376 376

Grandtotaal 1.616 1.336 1.126 1.126 1.126 1.126 1.126

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.  
 
De bedragen betreffen vervanginsinvesteringen. 
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1.5 PERSONEELSPLANNING 

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 deelnemersaantallen in 
het VMBO en MBO in onze regio afnemen. Aan de andere kant hebben we in Limburg 
te maken met een vergrijzend medewerkersbestand dat regionaal in het MBO zal 
leiden tot een grote uitstroom van +/- 500 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kengetal
stand 31/12

Realisatie 
2016

Begroting 
2017

Raming 
2018

Raming 
2019

Raming 
2020

Raming 
2021

Raming 
2022

Personele bezetting FTE 317,7        298,1        295,9        294,3        293,3        291,1        281,2        
- Management 11,0          11,6          11,6          11,6          11,6          11,6          10,6          
- Onderwijzend Pers OP 183,7        173,7        173,7        172,7        172,7        171,5        163,1        
- Ondersteunend Pers Obp 64,2          55,0          53,7          53,7          52,7          51,7          51,2          
- Flexbestand Op 43,2          43,1          42,7          42,1          42,1          42,1          42,1          
- Flexbestand Obp 15,6          14,7          14,2          14,2          14,2          14,2          14,2          
Aantal deelnemers per 1.10 3.234        3.074        3.058        3.074        3.038        2.988        2.945        
- VMBO 1.815        1.839        1.817        1.839        1.827        1.798        1.771        
- MBO 1.419        1.235        1.241        1.235        1.211        1.190        1.174        

Ratio LL per FTE 10,18        10,31        10,33        10,45        10,36        10,26        10,47        
Percentage Obp / totaal 25% 23% 23% 23% 23% 23% 23%  
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1.6 FINANCIËLE MEERJARENRAMING 2017-2023 

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

Realisatie
 2016

Begroting 
2017

Raming 
2018

Raming 
2019

Raming 
2020

Raming 
2021

Raming 
2022

BATEN

- Rijksbijdragen 29.025 28.184 28.354 26.563 26.425 25.958 25.481

- Overige overheidsbijdragen 6 124 124 124 124 124 124

- Baten werk iov derden 1.893

- College-, cursus en examengelden 133

- Overige baten 782 2.423 2.354 2.363 2.363 2.348 2.333

TOTAAL BATEN 31.839 30.731 30.832 29.050 28.912 28.430 27.938

LASTEN

- Personele lasten 24.134 22.400 21.111 21.205 21.227 21.017 20.359

- Afschrijvingen 1.795 1.817 1.817 1.817 1.817 1.817 1.817

- Huisvestingslasten 1.871 1.391 1.391 1.391 1.391 1.391 1.391

- Overige lasten 3.866 4.349 4.349 4.349 4.349 4.349 4.349

TOTAAL LASTEN 31.666 29.957 28.668 28.762 28.784 28.574 27.916

Saldo baten en lasten 173 774 2.164 288 128 -144 22

Financiele baten en lasten 47 83 80 60 60 60 60

TOTAAL RESULTAAT 220 857 2.244 348 188 -84 82
 

LASTEN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personeelslasten 76,6% 74,8% 73,6% 73,7% 73,7% 73,6% 72,9%

Afschrijvingen 5,6% 6,1% 6,3% 6,3% 6,3% 6,4% 6,5%

Huisvestingslasten 5,8% 4,6% 4,9% 4,8% 4,8% 4,9% 5,0%

Overige lasten 12,0% 14,5% 15,2% 15,1% 15,1% 15,2% 15,6%

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

 

 

Toelichting 

In boekjaar 2017 zijn de cijfers uit de begroting 
2017 opgenomen. 

In 2017 en 2018 is begroot dat de maatregel uit 
Focus op Vakmanschap ‘verkorten van 
leerlijnen’ een stevig exploitatieresultaat 
veroorzaakt. In schooljaar 2016-2017 
examineren zowel de MBO studenten van 
leerjaar 3 als de studenten uit de ‘oude’ 4-jarige 
opleiding. Vanaf schooljaar 2017-2018 duren 
nagenoeg alle niveau 4 opleidingen nog maar 3 
jaar. Als gevolg van de T-2 bekostiging 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 is op de 
studentenaantallen conform de 3 jarige 
opleiding. Vanaf boekjaar 2019 normaliseert de 
situatie. 

ln 2017 worden alle gebouwen opnieuw 
getaxeerd en gewaardeerd op de economische 
marktwaarde. ln 2012 heeft Citaverde College 
al aanleiding gevonden tot impairment op haar 
vastgoed. Veelal waren gebouwen geactiveerd 
en gewaardeerd op historische kostprijs. Deze 
vertoonden geen juiste balanswaarde volgens 
de in het economische verkeer gebruikelijke 
waarden. Als gevolg van de in 2012 verrichte 
afwaarderingen en aanpassingen in 
afschrijvingen verwachten we derhalve geen 
grote wijzigingen in de waardering vaste activa. 
Wijzigingen zullen evenwel leiden tot structurele 
aanpassingen in de afschrijvingsbedragen.  
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BALANS                   x € 1.000 Realisatie
2016

Begroting
2017

Raming
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Raming
2022

VASTE ACTIVA

- Materiele vaste activa 16.547 15.645 14.954 14.263 13.573 12.882 12.191

- Financiele vaste activa 0 0

Totaal vaste activa 16.547 15.645 14.954 14.263 13.573 12.882 12.191

VLOTTENDE ACTIVA

- Vorderingen 853 879 879 879 879 879 879

- Liquide middelen 12.448 11.181 14.051 15.024 15.837 16.379 17.087

Totaal vlottende activa 13.301 12.060 14.930 15.903 16.716 17.258 17.966

TOTAAL ACTIVA 29.848 27.705 29.884 30.166 30.289 30.140 30.157

EIGEN VERMOGEN

- Algemene reserve 20.806 18.784 21.029 21.376 21.564 21.480 21.562

- Bestemmingsreserve 1.236 1.571 1.571 1.571 1.571 1.571 1.571

Totaal EIGEN VERMOGEN 22.042 20.355 22.600 22.947 23.135 23.051 23.133

VOORZIENINGEN 296 800 800 800 800 800 800

LANGLOPENDE SCHULDEN 150 0 0 0 0 0 0

KORTLOPENDE SCHULDEN 7.360 6.549 6.484 6.419 6.354 6.289 6.224

TOTAAL PASSIVA 29.848 27.705 29.884 30.166 30.289 30.140 30.157
 

 

  

Toelichting 

De voorziening Groot Onderhoud wordt  
gevormd in 2017 en is gebaseerd op het 
meerjaren onderhoudsplan; 

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. Deze mogelijk 
investeringen zijn nog niet verwerkt in de 
gepresenteerde meerjarenbegroting en 
meerjareninvesteringsbegroting.   

Als gevolg van afwijkingen in de realisatie 
2016 ten opzichte van de begroting 2016, 
die ontstaan uit ons gevoerd beleid ten 
aanzien van de positieve ontvangst van de 
verschillende vrijwillige vertrekregelingen, de 
positieve aanmeldingen en de cao-
uitwerkingen wijken de cijfers af van de 
begroting 2016. 
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Kasstroomoverzicht
Realisatie

2016
Begroting

2017
Raming

2018
Raming

2019
Raming

2020
Raming

2021
Raming

2022

- Saldo baten en lasten 173 775 2.165 288 128 -144 22

- Afschrijvingen 1.795 1.817 1.817 1.817 1.817 1.817 1.817

- Mutaties voorzieningen -371 125 0 0 0 0 0

- Kortlopende schulden 557 -170 -65 -65 -65 -65 -65 

- Financiele baten en lasten 47 83 80 60 60 60 60

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.201 2.630 3.997 2.100 1.940 1.668 1.834

- Gebouwen en terreinen -1.110 -960 -750 -750 -750 -750 -750 

- Inventaris en apparatuur -506 -376 -376 -376 -376 -376 -376 

'Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.616 -1.336 -1.126 -1.126 -1.126 -1.126 -1.126 

- Mutatie kredietinstellingen -300 -150 0 0 0 0 0

- Aflossing langlopende leningen 0 0 0 0 0 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -300 -150 0 0 0 0 0

Mutatie liquiden middelen

Beginstand 12.163 12.448 13.592 16.463 17.437 18.251 18.793

Mutatie 285 1.144 2.871 974 814 542 708

Eindstand liquide middelen 12.448 13.592 16.463 17.437 18.251 18.793 19.501
 

 

Toelichting 

Als gevolg van hoge 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.   
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1.7 INDICATOREN 

t-1 t Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

115%

0,79 0,78 0,73 0,68 0,73 0,73 0,74

90% 94% 98% 105% 112% 113%

78%

75% 73% 78% 80% 80% 81% 81%

76% 72% 76% 77% 78% 78%

0%

5,94% 4,57% 4,57% 4,56% 4,84% 4,86% 4,94%

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

-0,30%

136 97 102 102 102 102 102

1,10% -1,12% 2,79% 7,28% 1,20% 0,65%

12% 8% 4%4%8%8%8%

17,6%

2,0 1,7 2,2 2,7 2,9 3,0 3,1

18,0% 16,2% 17,9% 17,9% 17,9% 17,8%

68.355

8,6 10,9 11,6 11,8 11,9 12,0 12,3

63.629 64.405 65.693 67.007 67.677 68.015

10,5

14,8% 13,6% 14,5% 14,4% 14,3% 14,4% 14,5%

10,7 10,9 11,0 10,9 10,8 10,7

4,0%

14,2 15,3 15,1 15,0 14,8 14,6 14,4

Indicatoren

4,2% 3,3% 3,7% 3,6% 3,9% 3,9%

Toelichting 

1. De omzet private activiteiten is 
voor de komende jaren stabiel. 
Het private resultaat 2016 viel 
lager uit dan in 2015. Voor de 
komende jaren wordt een lichte 
stijging verwacht t.o.v. dit jaar.  

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.  
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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. 
Na 2017 zal het aandeel tijdelijk personeel in het totale 
personeelsbestand stabiel blijven. 
 

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 jaarlijkse 
(lichte) stijging wordt veroorzaakt door de jaarlijkse periodieken.  
 

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. 
De verwachting is dat deze verhouding voor de komende jaren 
stabiel blijft. 
 

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.  
 

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. 2015 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 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 
2015 en 2016 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 kleine stijging van de 
solvabiliteit als gevolg van het toenemen van het eigen vermogen 
(positieve resultaten). 
 

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 0,78 en is 
nagenoeg gelijk aan 2015. Daar we sterk sturen op dit dossier zijn 
er geen significante veranderingen te verwachten 
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2. RISICOPARAGRAAF 
In 2016 kende CITAVERDE College 4 risicogebieden. Vanuit de perspectieven 
Onderwijs, Bedrijfsprocessen, HRM en Positionering zijn deze risicogebieden 
samengesteld. 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.  

In 2016 is CITAVERDE College gestart met een nieuwe P&C cyclus op basis van 
trimesters (i.p.v. kwartalen). Trimesters sluiten beter aan bij het onderwijsproces. In 
deze nieuwe P&C cyclus zijn alle processen belicht en zichtbaar gemaakt.      

Impact Kans T1 T2 T3

Geen zichtbare onderwijskwaliteit
Nog onv. sturing o.b.v. uniforme afspraken, nog niet 
ingebed in werkwijze teams en indiv. docent,  veel 
herstelwerk. 

H H Achterstand t.o.v. geplande activiteiten; in december ambitie bijgesteld

Uitvoering examinering Uitvoering in de praktijk onvoldoende H M Op hoofdlijnen duidelijke verbetering. Blijft wel aandacht vragen

Verdeeldheid in interne afstemming in SWV's Verschil in aanpak tussen SWV's H M Verschil in aanpak tussen SWV's:bekostigingsverschillen loc's

Inefficiente bezettingsgraad Dalende LL-aantallen > kostenremanentie H M Panden Nederweert en Roermond zijn te ruim.Er is controle en inzicht in 
bezettingsgraden.

Bedrijfsdiscontinuïteit Levensduur installaties en gebouwen is bereikt H M MOP is uitgerold en wordt uitgevoerd

Onrechtmatige aanbestedingen Naleven van wet- en regelgeving H H Aanbestedingsrichtlijnen voldoen aan wetgeving 2016

Budgetverlies LWOO Andere verdeling LWOO budget door SWV H H Voor 2016 geen LWOO naar Passend Onderwijs, risico in 2017

Risicomanagement niet op orde Nieuwe beleidscyclus vraagt afstemming M M Risicomanagement op orde voor 2016

Onvoldoende IT capaciteit Bedrijfsprocessen onvoldoende afstemming met IT H H Afstemming verbeteren Onderwijs en Programmateams

Datalekken, imagoschade en boetes Informatiebeveiliging (Wbp) op orde H H Analyse door EY. Deelnemersprivacy reglement gereed

Achterblijvende professionalisering Kwaliteitsverlies, veroudering etc. H M Opleidingstrajecten lopen conform planning&budget

Te weinig focus op gezondheid Meer kosten, lesuitval, ontevredenheid H H Verzuim ruim binnen target en uitrol gezonde werkgever

Kwaliteit - kwantiteit niet in balans Afname werkvermogen, lesuitval, meer kosten H M Vertrekregeling succesvol. Formatie binnen budget.

Imago schade Ongewenst gedrag via social media H M Social media wordt gemonitord, beleid wordt gevolgd.

Verlies potentiele studenten Voorlichting niet goed afgestemd op doelgroep H M Voorlichters en decanen zijn getraind, Kennis over customer journey is 
toegenomen en gedeeld.

TOELICHTING
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1. Jaarrekening

 NB: De grondslagen zijn opgenomen in het jaarverslag vanaf bladzijde 56.

TOELICHTING OP DE
FINANCIËLE POSITIE
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D Toelichting op de financiële positie 

JAARREKENING 
 

  

 
C I T A V E R D E  C O L L E G E  /  B E S T U U R S V E R S L A G  /  2 0 1 6                       9 3  

1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(Na verwerking voorstel resultaatbestemming)

1 ACTIVA

€ € € €

Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa 16.546.123           16.725.315           

16.546.123           16.725.315           

Vlottende activa
1.5 Vorderingen 853.203                 878.520                 

1.7 Liquide middelen 12.448.251           12.163.287           

13.301.454           13.041.807           

29.847.577           29.767.122           

2 PASSIVA

€ € € €

Eigen vermogen
2.1 Eigen Vermogen (uit publieke middelen) 21.757.391           21.799.536           

Eigen Vermogen (uit private middelen) 284.556                 22.598                   

22.041.947           21.822.134           

Voorzieningen

2.2 Voorzieningen 295.914                 666.714                 

295.914                 666.714                 

Langlopende schulden

2.3 Langlopende schulden 150.000                 450.000                 

150.000                 450.000                 

Kortlopende schulden
2.4 Kortlopende schulden 7.359.716              6.828.274              

7.359.716              6.828.274              

29.847.577           29.767.122           TOTAAL PASSIVA

TOTAAL ACTIVA

31-12-2016 31-12-2015

31-12-2016 31-12-2015



 

 

  

2   GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

€ € € € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 29.024.917    28.028.240    28.956.348    

3.2 Overige overheidsbijdragen 5.500              3.500              4.000              

3.3 College, cursus, les, examengelden 132.958          120.500          176.418          

3.4 Baten werk i.o.v. derden 1.893.658      1.955.840      1.795.118      

3.5 Overige baten 782.207          693.483          704.107          

Totaal baten 31.839.240    30.801.563    31.635.991    

4 Lasten

4.1 Personele lasten 24.133.922    22.063.939    24.385.086    

4.2 Afschrijvingen 1.794.881      1.829.146      2.063.152      

4.3 Huisvestingslasten 1.871.509      1.530.089      1.820.614      

4.4 Overige instellingslasten 3.865.634      4.599.749      3.836.381      

Totaal lasten 31.665.946    30.022.923    32.105.233    

Saldo baten en lasten 173.294         778.640         469.242-         

5 Financiele baten en lasten 46.520            95.000            80.255            

Resultaat 219.814         873.640         388.987-         

6 Belastingen -                       -                       -                       

7 Resultaat deelnemingen -                       -                       -                       

-                       -                       -                       

Resultaat na belastingen 219.814         873.640         388.987-         

8 Aandeel derden in resulaat

NETTO RESULTAAT 219.814          873.640          388.987-          

Resultaat 2015Begroting 2016Resultaat 2016
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€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten 173.294 -469.242 

Aanpassingen voor:

     Afschrijvingen 1.794.881 2.063.152

     Mutaties voorzieningen -370.800 272.012

Veranderingen in vlottende middelen:

     Voorraden 0 0

     Vorderingen 25.317 56.937

     Schulden 531.442 443.725

Ontvangen interest 8.050 119.487

Betaalde interest 38.470 -39.232 

Buitengewoon resultaat 0 0

2.200.654 2.446.839

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -1.615.690 -1.731.166 

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

-1.615.690 -1.731.166 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen

Aflossing langlopende schulden -300.000 -300.000 

-300.000 -300.000 

Mutatie liquide middelen 284.964 415.673

Beginstand liquide middelen 12.163.287 11.747.614

Mutatie liquide middelen 284.964 415.673

Eindstand liquide middelen 12.448.251 12.163.287

3  KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016

2016 2015
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4. TOELICHTING BEHORENDE TOT DE GECONSOLIDEERDE BALANS 2016
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1  ACTIVA

VASTE ACTIVA
1.2 Materiële vaste activa Aanschaf-prijs Cum. 

afschrijvingen en 
waardever- 
minderingen

Boekwaarde 
01.01.2016

Investeringen Des-
investeringen

Afschrijving Voorziening 
waardering 
nieuwbouw 
waardever-   
minderingen

Cum. 
Afschrijving en 
waardever- 
minderingen

Boekwaarde 
31.12.2016

€ € € € € € € € €

1.2.1 Grond en bodemonderzoek 548.877              - 548.877             - - 548.877          
1.2.1 Gebouwen en terreinen 33.216.242         18.960.280           14.255.961        1.110.025               1.143.715       20.103.995     14.222.271     
1.2.2 Inventaris en apparatuur 9.479.782           7.559.305             1.920.477          505.664 651.166          8.210.471       1.774.975       
1.2.4 In uitvoering en vooruitbetaling - - - 

43.244.901         26.519.585           16.725.315        1.615.689               - 1.794.881       - 28.314.466     16.546.123     

Afschr.termijn

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

10 jaar
15 jaar

In 2016 hebben er investeringen plaatsgevonden in de locaties Roermond en Heerlen. Daarnaast is het pand in Horst overgedragen van Registergoed B.V. 
naar Stichting CITAVERDE College. De panden te Roermond en Herten dienen als zekerheden voor de hypotheek. Zie "niet uit balans blijkende verplichtingen" voor verdere informatie.

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 361.136             433.433          
1.5.8 Overlopende activa 492.067             445.087          

Totaal vorderingen 853.203                  878.520          

toelichting 1.5.8. overlopende activa
nog te ontvangen bedragen 244.612
vooruitbetaalde bedragen 244.280
voorschotten salarissen 3.175

492.067

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 2.972                  9.295               
1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 456.236             1.213.497       
1.7.3 Deposito's 11.986.736        10.938.128     
1.7.4 Overige (Rabobank Registergoed BV) 2.307                  2.367               

12.448.251             12.163.287     

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

31.12.2016

31.12.201531.12.2016

31.12.2015
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PASSIVA

RESULTAATBESTEMMING 2016

Vooruitlopend op een daartoe te nemen besluit door de Raad van Toezicht wordt onderstaande
resultaatbestemming  voorgesteld. Het positieve exploitatieresultaat à      €  219.814,28
wordt vervolgens bestemd volgens onderstaande tabel.

2.1 Eigen Vermogen Stand per 
01.01.2016

Saldo baten en lasten Overige 
mutaties 

Stand per 
31.12.2016

€ € € €

2.1.1 Algemene Reserve (publiek) 19.256.612        339.973                  1.209.040       20.805.625     

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)
Reserve correctiebudget rijksbekostiging 1.551.457          -                                1.551.457-       -                       

Bestemmingsreserve BAPO 991.467             -                                39.701-            951.766          

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)
Bestemmingsreserve privaat BO 22.598                120.159-                  382.118          284.556          

Totaal vermogen 21.822.134        219.814                  0                      22.041.947     

In bovenstaande tabel is de resultaatbestemming van het positief explotatieresultaat à € 219.814,28 meegenomen.

De Reserve correctiebudget rijksbekostiging is in 2014 gevormd en bestond uit de in 2013 ontvangen, herrekende en aanvullende, bekostiging.
Met het manangement is afgesproken deze bekostiging in toekomstige jaren in de vertrekregeling in te zetten.
Aanwezige bestemmingsreserve "Correctiebudget Rijksbekostiging" €  1.551.457
Kosten vertrekregeling (€ 1.568.612) ten laste bestemmingsreserve  € -1.551.457
Bestemmingsreserve "Correctie Rijskbekostiging"                                  €                 0

De Bestemmingsreserve privaat BO wordt gevormd door het jaarlijkse netto resultaat van het private gedeelte van CITAVERDE College.
In 2014 is de bestemmingsreserve Privaat BO gevormd en gestart met louter het resultaat uit 2014.
Extracomptabel beschikt CITAVERDE College over een bredere reservehistorie per locatie inclusief die voor Bedrijfsopleidingen.
Het resultaat van de private activiteiten voor de jaren 2008 t/m 2013 is nu alsnog toegerekend aan de Bestemmingsreserve privaat BO. 
Dit betekent een herschikking per 31 december 2016 van de Algemene Reserve en de Bestemmingsreserve Privaat BO. 

MUTATIES
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2.2 Voorzieningen Stand 01.01.2016 Dotaties Onttrekkingen Vrijval Stand per
31.12.2016

Kortlopende 
deel <1 jaar

Langlopende 
deel > 1 jaar

 €  €  €  €  €  €  € 
2.2.1 Personeelsvoorzieningen

- Jubilea 174.883 13.148                17.857- - 170.174          30.309            139.865          

- Sociaal personeelsbeleid WW/BWW 474.958 97.658                197.919- 266.858-          107.839          51.397            56.442            

- Spaarverlof 16.873 1.028 - - 17.901            8.951               8.950               

Totaal voorzieningen 666.714                111.834             215.776- 266.858-          295.914          90.657            205.257          

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 
01.01.2016

Aangegane 
leningen

Aflossingen 
2016

Stand per 
31.12.2016

Looptijd < 1 
jaar

Looptijd > 1 
jaar

Rentevoet

 €  €  €  €  €  € %
2.3.3 Kredietinstellingen

ABN lening I FC200975585 (20 jaar) 550.000             - 300.000          250.000          100.000          150.000          5,85

Totaal langlopende schulden 550.000             - 300.000          250.000          100.000          150.000          

Op basis van de financieringsafspraken is er een aflossing van € 100.000 overeengekomen in 2017. 
CITAVERDE College is voornemens om in 2017 het restant van de openstaande hoofdsom volledig, boetevrij, af te lossen.
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2.4 Kortlopende schulden

€ € € €

2.4.1 Kredietinstellingen (hypotheek korte deel schuld) 100.000                  100.000          

2.4.3 Crediteuren 673.891                  475.172          

2.4.4 Ministerie van OCW / EZ 0                               0                      

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen

- Loonheffing 1.027.217          983.101          

- Omzetbelasting 31.321                33.336            

- Netto salarissen 667                     463                  

- Premies sociale verzekeringen 3.842                  3.880               

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 1.063.047               1.020.780       

2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen 219.398                  228.734          

2.4.9 Overige kortlopende schulden

Overige 45.463                     60.040            

2.4.10 De overlopende passiva

- Vooruitontvangen bedragen 320.986             343.674          

- Nog te betalen bedragen 2.037.707          1.426.024       

- NTB Vakantieuitkeringen 601.911             597.516          

- NTB Bindingstoelage 43.457                48.639            

- NTB Verlofrechten 114.375             62.812            

- Nog te realiseren geoormerkte subsidies 296.793             235.466          

- Nog te realiseren niet geoormerkte subsidies 469.028             1.071.131       

- Nog te realiseren OCW/EZ 1.004.290          754.834          

- Diversen 369.370             403.452          

Totaal overlopende passiva 5.257.917               4.943.548       

Totaal kortlopende schulden 7.359.716               6.828.274       

toelichting 2.4.10 diversen €
nog te besteden ext.projectgelden 370.267
overlopende cursussen 0
diversen -897 

369.370

31.12.2016 31.12.2015
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4. TOELICHTING BEHORENDE TOT DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

 

 

€ € € € € €
3 BATEN

3.1 Rijksbijdragen
3.1.1 Rijksbijdragen OCW / EZ

Rijksbijdrage sector VO 1.205.604        1.279.944      1.158.535       
Rijksbijdrage EZ 25.624.162      24.917.942    25.544.456     

26.829.766     26.197.886           26.702.991     
3.1.2 Overige subsidies OC&W

Geoormerkte OCW subsidies 224.892           1.725.304      183.221          
Niet-geoormerkte OCW/EZ-subsidies 1.970.259        105.050         2.070.136       

2.195.151       1.830.354             2.253.357       

3.1.3 Af: inkomensoverdrachten -                     -                     

29.024.917     28.028.240           28.956.348     

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 5.500               3.500             4.000              

5.500              3.500                    4.000              

3.3 College-, cursus-, les en examengelden
3.3.1 Examengelden 132.958           120.500         176.418          

132.958          120.500                176.418          

3.4 Baten werk i.o.v. derden
3.4.1 Contractonderwijs 985.712           1.548.000      1.147.062       
3.4.3 Overige 907.946           407.840         648.056          

1.893.658       1.955.840             1.795.118       

3.5 Overige baten
3.5.1 Verhuur 96.036             84.009           96.531            
3.5.2 Detacheringen personeel 64.011             60.000           44.020            
3.5.5 Ouderbijdragen 595.276           445.574         541.704          
3.5.6 Overige 26.884             103.900         21.852            

782.207          693.483                704.107          

Totaal Baten 31.839.240     30.801.563           31.635.991     

Resultaat 2016 Begroting 2016 Resultaat 2015
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€ € € € € €
4 LASTEN   

4.1 Personeelslasten
4.1.1 Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 18.240.096      17.474.258    18.427.976     
Sociale lasten 2.141.805        -                     2.049.947       
 Pensioenpremies 1.976.120        -                     2.055.256       

4.1.2 Overige personele lasten
4121 Dotaties aan personele voorz. 172.881-           -                     316.649          
4122  Uitzendkrachten, declaranten e.d. 589.176           3.113.188      726.829          
4123 Overige 1.498.215        1.541.493      882.852          

24.272.531     22.128.939           24.459.510     
4.1.3 Uitkeringen (-/-) 138.609-          65.000-                  74.424-            

24.133.922     22.063.939           24.385.086     

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 1.143.715        1.180.000      1.373.495       
Inventaris en apparatuur 651.166           649.146         689.657          

1.794.881       1.829.146             2.063.152       

4.3 Huisvestingslasten.
4.3.1 Huur 432.639           392.419         394.068          
4.3.2 Verzekeringen 52.732             48.920           47.665            
4.3.3 Onderhoud 455.194           141.500         472.339          
4.3.4 Energie en water 403.606           412.750         375.203          
4.3.5 Schoonmaakkosten 423.644           451.000         427.206          
4.3.6 Heffingen 58.151             64.000           60.598            
4.3.8 Overige kosten huisvesting 45.543             19.500           43.535            

1.871.509       1.530.089             1.820.614       

4.4 Overige instellingslasten.
4.4.1 Administratie- en beheerslasten 1.443.197        1.720.458      1.526.629       
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 2.038.771        1.795.356      1.825.091       
4.4.3 Dotatie overige voorzieningen 13.907-             693.500         40.517            
4.4.4 Overige 397.573           390.435         444.144          

3.865.634       4.599.749             3.836.381       

Totaal lasten 31.665.946     30.022.923           32.105.233     

N.B. De accountantskosten zijn opgenomen onder punt 4.4.1 en bedragen over 2016 € 83.344,80 en over 2015 € 42.168,50
Deze post is uit te splitsen in de volgende categorieën:

2016 2015
Onderzoek van de jaarrekening 44.818,40€    35.090,00€   
Andere controleopdrachten 18.694,50€    7.078,50€     
Adviesdiensten op fiscaal terrein 3.630,00€      -€               
Andere niet-controlediensten 16.201,90€    -€               

5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

5.1 Rentebaten 8.050               -                     119.487          
5.5  Rentelasten 38.470-             95.000-           39.232            

Saldo financiële baten en lasten 46.520          95.000                80.255          

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er zijn verder geen gebeurtenissen, van materiële betekenis na balansdatum, die het beeld van de jaarrekening 2016 beïnvloeden.

Resultaat 2016 Begroting 2016 Resultaat 2015
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6. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

 

Huurverplichtingen per 31-12-2016 per locatie:        

Heerlen

Paes Vastgoed BV Huur gebouwen t/m juli 2017 23.473,31€                                   resterende looptijd

Maastricht

Savilis Huur klaslokalen, Geusseltweg t/m juni 2022 195.523,44€                                 per jaar

Louis Eyssenweg, Merum

Arval Leaseauto A. Christophe t/m sep 2017 12.426,57€                                   resterende looptijd
Leaseplan Leaseauto JP. Janssen onbepaalde tijd 16.743,60€                                   per jaar

Bedrijfsopleidingen

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

Totaal 351.246,92€                                 

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 2016 heeft CITAVERDE College een bankgarantie gesteld, te weten:
EUR 46.167,45 jegens Bouwinvest Dutch Institutional in Amsterdam.
EUR 11.900,00 jegens Camps Bouwmanagement BV.

De panden te Roermond, aan de Jagerstraat 6 en te Herten, aan de Louis Eijssenweg 5 dienen als zekerheden
voor de krediethypotheek van EUR 4.000.000,00 bij de Deutsche Bank.
Tevens zijn de handelsvorderingen als zekerheden als onderpand gegeven.

Daarnaast heeft CITAVERDE College een kredietovereenkomst van € 40.000 bij de Deutsche Bank.

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.
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7 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(Na verwerking voorstel resultaatbestemming)

1 ACTIVA

€ € € €

Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa 16.546.124           13.714.422           

1.3 Financiele vaste activa 1.400.672              3.400.672              

17.946.796           17.115.094           

Vlottende activa
1.5 Vorderingen 853.203                 878.520                 

1.7 Liquide middelen 12.375.782           12.064.187           

13.228.985           12.942.707           

31.175.781           30.057.801           

2 PASSIVA

€ € € €

Eigen vermogen
2.1 Eigen Vermogen (uit publieke middelen) 21.757.391           21.799.536           

Eigen Vermogen (uit private middelen) 284.556                 22.598                   

22.041.947           21.822.134           

Voorzieningen

2.2 Voorzieningen 295.914                 666.714                 

295.914                 666.714                 

Langlopende schulden

2.3 Langlopende schulden 150.000                 450.000                 

150.000                 450.000                 

Kortlopende schulden
2.4 Kortlopende schulden 8.687.920              7.118.953              

8.687.920              7.118.953              

31.175.781           30.057.801           TOTAAL PASSIVA

TOTAAL ACTIVA

31-12-2016 31-12-2015

31-12-2016 31-12-2015



 

 

 

 

 

  

8   ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

€ € € € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 29.024.917    28.028.240    28.956.348    

3.2 Overige overheidsbijdragen 5.500              3.500              4.000              

3.3 College, cursus, les, examengelden 132.958          120.500          176.418          

3.4 Baten werk i.o.v. derden 1.893.658      1.955.840      1.828.171      

3.5 Overige baten 782.207          693.483          704.107          

Totaal baten 31.839.240    30.801.563    31.669.043    

4 Lasten

4.1 Personele lasten 24.155.120    22.063.939    24.403.254    

4.2 Afschrijvingen 1.583.535      1.829.146      1.858.559      

4.3 Huisvestingslasten 2.112.361      1.530.089      2.127.026      

4.4 Overige instellingslasten 3.862.877      4.599.749      3.836.324      

Totaal lasten 31.713.893    30.022.923    32.225.163    

Saldo baten en lasten 125.347         778.640         556.120-         

5 Financiele baten en lasten 94.467            95.000            167.133          

Resultaat 219.814         873.640         388.987-         

6 Belastingen -                       -                       -                       

7 Resultaat deelnemingen -                       -                       -                       

-                       -                       -                       

Resultaat na belastingen 219.814         873.640         388.987-         

8 Aandeel derden in resulaat

NETTO RESULTAAT 219.814          873.640          388.987-          

Resultaat 2015Begroting 2016Resultaat 2016
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9. TOELICHTING BEHORENDE TOT DE ENKELVOUDIGE BALANS 2016

1  ACTIVA

VASTE ACTIVA
1.2 Materiële vaste activa Aanschaf-prijs Cum. 

afschrijvingen en 
waardever- 
minderingen

Boekwaarde 
01.01.2016

Investeringen Des-investeringen Afschrijving Voorziening 
waardering 
nieuwbouw 
waardever-   
minderingen

Cum. 
Afschrijving 
en waardever- 
minderingen

Boekwaarde 
31.12.2016

€ € € € € € € € €

1.2.1 Gebouwen en terreinen 28.232.384          16.389.328           11.843.056     3.865.700               937.608         17.326.936  14.771.148  
1.2.2 Inventaris en apparatuur 9.348.810            7.477.444             1.871.366       549.537 645.927         8.123.371    1.774.976    
1.2.4 In uitvoering en vooruitbetaling - - - 

37.581.194          23.866.772           13.714.422     4.415.237               - 1.583.535     - 25.450.307  16.546.124  

Afschr.termijn

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

10 jaar
15 jaar

In 2016 hebben er investeringen plaatsgevonden in de locaties Roermond en Heerlen. Daarnaast is het pand in Horst overgedragen van Registergoed B.V. 
naar Stichting CITAVERDE College. De panden te Roermond en Herten dienen als zekerheden voor de hypotheek. Zie "niet uit balans blijkende verplichtingen" voor verdere informatie.

 Dependance

 Diversen

 Meubilair

Totaal materiële vaste activa

 Gebouwen

 Software

6 jaar

 Installaties

 Audio/video,ICT kantoormach.

 Activumgroep

 Gereedschap, Land en
tuinbouwmach, Huish &   
Lab.apparattur
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   1.3 Financiële vaste activa Boekwaarde 
01.01.2016

Investeringen 
en verstrekte 
leningen

Reclassificatie Resultaat deelnemingen Boekwaarde 
31.12.2016

 €  €  €  €  € 
1.3.4 Vorderingen op andere deelnemingen

Registergoed BV deelneming 1.400.672             -                        -                               -                                             1.400.672     

Registergoed BV lening 2.000.000             -                        2.000.000-               -                                             -                      

3.400.672             -                        2.000.000-               -                                             1.400.672     

De deelneming betreft een 100% belang in de besloten vennootschap Registergoed BV, een aan algemeen nut dienende instelling.
De lening betreft een achtergestelde geldlening aan Registergoed BV waarvan de aflossing ineens dient te geschieden op 31-12-2020. Het rentepercentage
bedraagt 3% per jaar, te voldoen op 31 december van elk jaar. In december 2016 heeft de aandeelhoudersvergadering van Registergoed B.V. plaatsgevonden.
De B.V. wordt in 2017 formeel geliquideerd. Tevens volgt in 2017 de financiële afwikkeling, waarbij de lening wordt verrekend met de openstaande 
rekening courant schuld van Registergoed aan Stichting CITAVERDE College.
Als gevolg van de gelijktijdige afwikkeling bij liquidatie, is het openstaand saldo van de lening gesaldeerd met de rekening courant positie.

VLOTTENDE ACTIVA

1.5 Vorderingen

€ € € €

1.5.1 Debiteuren 361.136          433.433                                
1.5.8 Overlopende activa 492.067          445.087                                

Totaal vorderingen 853.203                  878.520         

toelichting 1.5.8. overlopende activa
nog te ontvangen bedragen 244.612
vooruitbetaalde bedragen 244.280
voorschotten salarissen 3.175

492.067

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

31.12.2016 31.12.2015
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1.7 Liquide middelen.

€ € € €

1.7.1 Kasmiddelen 2.972               9.295                                    
1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 386.074          1.116.764                             
1.7.3 Deposito's 11.986.736     10.938.128                          

12.375.782             12.064.187   

RESULTAATBESTEMMING 2016

Vooruitlopend op een daartoe te nemen besluit door de Raad van Toezicht wordt onderstaande resultaatbestemming  voorgesteld. 
Het positieve exploitatieresultaat à € 219.814   wordt vervolgens bestemd volgens onderstaande tabel. -                      

PASSIVA

2.1 Eigen Vermogen Stand per 
01.01.2016

Saldo baten en 
lasten 

Overige mutaties Stand per 
31.12.2016

€ € € €

2.1.1 Algemene Reserve (publiek) 19.256.612           339.973          1.209.040               20.805.625                          

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)
Reserve correctiebudget rijksbekostiging 1.551.457             -                        1.551.457-               -                                             

Bestemmingsreserve BAPO 991.467                 -                        39.701-                    951.766                                

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)

Bestemmingsreserve privaat BO 22.598                   120.159-          382.118                  284.556                                

Totaal vermogen 21.822.134           219.814          -                               22.041.947                          

In bovenstaande tabel is de resultaatbestemming van het positief explotatieresultaat à € 219.814,28 meegenomen.

De Reserve correctiebudget rijksbekostiging is in 2014 gevormd en bestond uit de in 2013 ontvangen, herrekende en aanvullende, bekostiging.
Met het manangement is afgesproken deze bekostiging in toekomstige jaren in de vertrekregeling in te zetten.
Aanwezige bestemmingsreserve "Correctiebudget Rijksbekostiging" €  1.551.457
Kosten vertrekregeling (€ 1.568.612) ten laste bestemmingsreserve  € -1.551.457
Bestemmingsreserve "Correctie Rijskbekostiging"                                  €                 0

De Bestemmingsreserve privaat BO wordt gevormd door het jaarlijkse netto resultaat van het private gedeelte van CITAVERDE College.
In 2014 is de bestemmingsreserve Privaat BO gevormd en gestart met louter het resultaat uit 2014.
Extracomptabel beschikt CITAVERDE College over een bredere reservehistorie per locatie inclusief die voor Bedrijfsopleidingen.
Het resultaat van de private activiteiten voor de jaren 2008 t/m 2013 is nu alsnog toegerekend aan de Bestemmingsreserve privaat BO. 
Dit betekent een herschikking per 31 december 2016 van de Algemene Reserve en de Bestemmingsreserve Privaat BO. 

31.12.2016 31.12.2015

MUTATIES
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2.2 Voorzieningen Stand 01.01.2016 Dotaties Onttrekkingen Vrijval Stand per
31.12.2016

Kortlopende 
deel <1 jaar

Langlopende 
deel > 1 jaar

 €  €  €  €  €  €  € 
2.2.1 Personeelsvoorzieningen

- Jubilea 174.883                 13.148             17.857-                    170.174         30.309             139.865       

- Sociaal personeelsbeleid WW/BWW 474.958                 97.658             197.919-                  266.858-                                107.839         51.397             56.442          

- Spaarverlof 16.873                   1.028               17.901           8.951               8.950            

Totaal voorzieningen 666.714                 111.834          215.776-                  266.858-                                295.914         90.657             205.257       

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 
01.01.2016

Aangegane 
leningen

Aflossingen 2016 Stand per 
31.12.2016

Looptijd < 1 
jaar

Looptijd > 1 
jaar

Rentevoet

 €  €  €  €  €  € %
2.3.3 Kredietinstellingen

ABN lening I FC200975585 (20 jaar) 550.000          -                               300.000                                250.000         100.000           150.000       5,85

Totaal langlopende schulden 550.000          -                               300.000                                250.000         100.000           150.000       

Op basis van de financieringsafspraken is er een aflossing van € 100.000 overeengekomen in 2017. 
CITAVERDE College is voornemens om in 2017 het restant van de openstaande hoofdsom volledig, boetevrij, af te lossen.
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2.4 Kortlopende schulden

€ € € €

2.4.1 Kredietinstellingen (hypotheek korte deel schuld) 100.000                  100.000         

2.4.3 Crediteuren 673.891                  475.172         

2.4.4 Ministerie van OCW / EZ 0                              0                     

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen

- Loonheffing 849.514          846.030                                

- Omzetbelasting 31.321             33.336                                  

- Netto salarissen 667                  463                                        

- Premies sociale verzekeringen 3.670               3.801                                    

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 885.172                  883.630         

2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen 175.821                  194.230         

2.4.9 Overige kortlopende schulden

Overige 42.439                    61.732           

2.4.10 De overlopende passiva

- Vooruitontvangen bedragen 320.986          343.674                                

- Nog te betalen bedragen 2.037.707       1.426.024                             

- NTB Vakantieuitkeringen 487.196          510.781                                

- NTB Bindingstoelage 43.457             48.639                                  

- NTB Verlofrechten 114.375          62.812                                  

- Nog te realiseren geoormerkte subsidies 296.793          235.466                                

- Nog te realiseren niet geoormerkte subsidies 469.028          1.071.131                             

- Nog te realiseren OCW/EZ 1.004.290       754.834                                

- RC Registergoed BV 1.398.365       387.412                                

- RC SWGO 269.026          159.964                                

- Diversen 369.374          403.452                                

Totaal overlopende passiva 6.810.597               5.404.189     

Totaal kortlopende schulden 8.687.920               7.118.953     

toelichting 2.4.10 diversen €
nog te besteden ext.projectgelden 370.267
overlopende cursussen 0
diversen -893 

369.374

De uitstaande verlofrechten worden sinds 2009 individueel verantwoord.

31.12.201531.12.2016
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10 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

€ € € € € €
3 BATEN

3.1 Rijksbijdragen
3.1.1 Rijksbijdragen OCW / EZ

Rijksbijdrage sector VO 1.205.604           1.279.944      1.158.535 
Rijksbijdrage EZ 25.624.162         24.917.942    25.544.456 

26.829.766     26.197.886     26.702.991   
3.1.2 Overige subsidies OC&W

Geoormerkte OCW subsidies 224.892              1.725.304      183.221 
Niet-geoormerkte OCW/EZ-subsidies 1.970.259           105.050         2.070.136 

2.195.151       1.830.354       2.253.357     

3.1.3 Af: inkomensoverdrachten - - - 

29.024.917     28.028.240     28.956.348   

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 5.500 3.500             4.000 

5.500              3.500              4.000            

3.3 College-, cursus-, les en examengelden
3.3.1 Examengelden 132.958              120.500         176.418 

132.958          120.500          176.418        

3.4 Baten werk i.o.v. derden
3.4.1 Contractonderwijs 985.712              1.548.000      1.147.062 
3.4.3 Overige 907.946              407.840         681.108 

1.893.658       1.955.840       1.828.171     

3.5 Overige baten
3.5.1 Verhuur 96.036 84.009           96.531 
3.5.2 Detacheringen personeel 64.011 60.000           44.020 
3.5.5 Ouderbijdragen 595.276              445.574         541.704 
3.5.6 Overige 26.884 103.900         21.852 

782.207          693.483          704.107        

Totaal Baten 31.839.240     30.801.563     31.669.043   

Resultaat 2016 Begroting 2016 Resultaat 2015
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€ € € € € €
4 LASTEN    

4.1 Personeelslasten
4.1.1 Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 15.025.152         17.474.258    16.042.195                     
Sociale lasten 1.621.597           1.659.168                       
 Pensioenpremies 1.634.911           1.786.875                       

4.1.2 Overige personele lasten
4121 Dotaties aan personele voorz. 172.881-              -                     316.649                          
4122  Uitzendkrachten, declaranten e.d. 4.665.538           3.113.188      3.771.771                       
4123 Overige 1.519.412           1.541.493      901.020                          

24.293.729     22.128.939     24.477.678   
4.1.3 Uitkeringen (-/-) 138.609-          65.000-            74.424-          

24.155.120     22.063.939     24.403.254   

N.B. Het overzicht "Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders" is opgenomen als onderdeel van de WNT in dit verslag

4.2 Afschrijvingen
4.2.2 Materiele vaste activa

Gebouwen en terreinen 937.608              1.180.000      1.174.141                       
Inventaris en apparatuur 645.927              649.146         684.418                          

1.583.535       1.829.146       1.858.559     

4.3 Huisvestingslasten.
4.3.1 Huur 732.639              392.419         729.468                          
4.3.2 Verzekeringen 52.732                48.920           47.665                            
4.3.3 Onderhoud 417.243              141.500         461.519                          
4.3.4 Energie en water 403.606              412.750         375.203                          
4.3.5 Schoonmaakkosten 423.644              451.000         427.206                          
4.3.6 Heffingen 58.151                64.000           60.598                            
4.3.8 Overige kosten huisvesting 24.346                19.500           25.367                            

2.112.361       1.530.089       2.127.026     

4.4 Overige instellingslasten.
4.4.1 Administratie- en beheerslasten 1.440.442           1.720.458      1.526.573                       
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 2.038.771           1.795.356      1.825.091                       
4.4.3 Dotatie overige voorzieningen 13.907-                693.500         40.517                            
4.4.4 Overige 397.571              390.435         444.143                          

3.862.877       4.599.749       3.836.324     

Totaal lasten 31.713.893     30.022.923     32.225.163   

N.B. De accountantskosten zijn opgenomen onder punt 4.4.1 en bedragen over 2016 € 83.344,80 en over 2015 € 42.168,50
Deze post is uit te splitsen in de volgende categorieën:

2016 2015
Onderzoek van de jaarrekening 44.818,40€       35.090,00€                   
Andere controleopdrachten 18.694,50€       7.078,50€                     
Adviesdiensten op fiscaal terrein 3.630,00€         -€                               
Andere niet-controlediensten 16.201,90€       -€                               

5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

5.1 Rentebaten. 128.050            -                     239.487                        
5.5  Rentelasten 33.583              95.000-          72.354                          

Saldo financiële baten en lasten 94.467          95.000          167.133      

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er zijn verder geen gebeurtenissen, van materiële betekenis na balansdatum, die het beeld van de jaarrekening 2016 beïnvloeden.

Resultaat 2016 Begroting 2016 Resultaat 2015
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11. Verbonden partijen
Geen 
12. WNT-verantwoording 2016 Stichting CITAVERDE College

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. 
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 (voor verantwoordingen over 2015)
•  Beleidsregels WNT 2016
•  Regeling m.b.t. sectoren onderwijs, cultuur en wetenschap

De criteria voor de vaststelling van de toepasselijke bezoldigingsklasse voor CITAVERDE College zijn:
A.  Het aantal complexiteitspunten toegekend op basis van het driejaargemiddelde over 2012, 2013, 2014 bedraagt 6.
B.  Het aantal complexiteitspunten toegekend op basis van het driejaargemiddelde van het aantal leerlingen/deelnemers 
      (per peildatum 1.10) over 2012, 2013 en 2014 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.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Stichting CITAVERDE College is € 140.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.
Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, 
zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

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

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2016

Omvang dienstverband (in fte)

Gewezen topfunctionaris?

(Fictieve) dienstbetrekk ing?

Individueel WNT-maximum

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

In 2016 is voor het eerst de 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. 

ja

Dhr. J.P.M. Janssen

Voorzitter CvB

1/1 - 31/12

1,0

nee

ja

140.000,00€  140.000,00€  

136.320,95€  
3.030,00€  

15.113,52€  

Mw. J.V. Christophe

Lid CvB

1/1 - 31/12

1,0

nee

154.464,47€  

-€  

154.464,47€  

133.469,99€  
3.030,00€  

15.113,52€  

151.613,51€  

-€  

151.613,51€  
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Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Omvang dienstverband (in fte)

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015

De vergelijkende cijfers 2015 zijn voor dhr. J.P.M. Janssen aangepast, dit omdat de bijtelling voor de leaseauto niet was meegenomen in de presentatie.
Hertoetsing van de gecorrigeerde cijfers aan de destijds toepasselijke normen niet leidt tot (wijzigingen in) onverschuldigde betalingen.

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12
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 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

Individueel WNT-maximum 21.000,00€             14.000,00€                14.000,00€     14.000,00€  14.000,00€            14.000,00€            

Beloning 17.232,88€             11.488,59€                11.488,60€     11.488,60€  11.488,60€            11.488,60€            
Belastbare onkostenvergoedingen -€                       -€                         -€               -€            -€                     -€                     
Beloningen betaalbaar op termijn -€                       -€                         -€               -€            -€                     -€                     

Subtotaal 17.232,88€             11.488,59€                11.488,60€     11.488,60€  11.488,60€            11.488,60€            

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -€                       -€                         -€               -€            -€                     -€                     

Totaal bezoldiging 17.232,88€             11.488,59€                11.488,60€     11.488,60€  11.488,60€            11.488,60€            

Verplichte motivering indien overschrijding

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015 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
Belastbare onkostenvergoedingen 17.233,00€             14.361,00€                11.489,00€     11.489,00€  11.489,00€            11.489,00€            
Beloningen betaalbaar op termijn -€                       -€                         -€               -€            -€                     -€                     
Totaal bezoldiging 2015 17.233,00€             14.361,00€                11.489,00€     11.489,00€  11.489,00€            11.489,00€            

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven
het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond 
van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

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

3a. Bezoldiging en/of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen[1]
Niet van toepassing

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

1/1 - 31/12

136.320,96€                                                                      
6.640,00€                                                                          

15.923,00€                                                                        
158.883,96€                                                                      

133.470,00€                                                              
6.061,00€                                                                  

15.923,00€                                                                
155.454,00€                                                              
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G 1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
(Regeling ROS art 13, lid 2 sub a en EZ regelingen betrekk ing hebben op de EZ subsidies)
Omschrijving Toewijzing Bedrag van de Ontvangen t/m

kenmerk datum toewijzing verslagjaar geheel uitgevoerd nog niet geheel 
€ € en afgerond afgerond

Praktijkleren - landelijke agende 2014 2013/2/345849 20-11-2013 147.512 147.512 X
Praktijkleren box 1 en 2  2014 2013/2/345849 20-11-2013 882.648 882.648 X
Praktijkleren Groene Plus 2014 kennisverspreiding 2013/2/345849 20-11-2013 155.285 155.285 X
Praktijkleren Groene Plus 2014 professionalisering 2013/2/345849 20-11-2013 37.268 37.268 X
Praktijkleren Groene Plus 2014 internationalisering 2013/2/345849 20-11-2013 27.951 27.951 X
Praktijkleren - aanvullende bijdrage 2015 655760-3 20-2-2015 579.312 579.312 X
Praktijkleren - landelijke agenda 2015 655760-3 20-2-2015 527.487 527.487 X
Na- en bijscholing leerkrachten 2015/2/114792 18-12-2015 15.000 15.000 X
studieverlof 2015/2/7157 1-9-2015 53.356 53.356 X
studieverlof 2015/2/7384 1-9-2015 30.989 30.989 X
studieverlof 2015/2/96432 1-9-2015 3.228 3.228 X
studieverlof 2016/2/247570 1-9-2016 66.299 66.299 X
studieverlof 2016/2/246646 1-9-2016 52.701 52.701 X

2.579.036 2.579.036

G 2  Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
(Regeling ROS art 13, lid 2 sub b en EZ regelingen betrekk ing hebben op de EZ subsidies)
G 2-A  Aflopend per ulitmo verslagjaar
Omschrijving Toewijzing Bedrag van de Ontvangen t/m Totale kosten Te verrekenen ultimo

kenmerk datum toewijzing verslagjaar verslagjaar
€ € € €

schoolmaatschappelijk werk 2015 666461-1 18-12-2014 49.560 49.560 49.560 0

Totaal 49.560 49.560 49.560 0

G 2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving Toewijzing Bedrag van de Saldo 01-01-2015 Ontvangen t/m lasten in Totale kosten Saldo nog te besteden

kenmerk datum toewijzing verslagjaar verslagjaar 31-12-2016 ultimo verslagjaar
€ € € € € €

schoolmaatschappelijk werk 2016/2/143802 20-1-2016 53.460 0 53.460 16.467 16.467 36.993
Regionaal Investeringsfonds MBO CVO Agro 704910-1 18-12-2014 884.566 0 486.512 173.541 240.206 246.306

Totaal 938.026 0 539.972 190.008 256.673 283.299

13. Model G geldend vanaf het verslagjaar 2016

De prestatie is ultimo verslagjaar conform 
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OVERIGE GEGEVENS

                 
 
1. Statutaire winstbestemmingsregeling

2.      Controleverklaring accountant
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E. Overige gegevens 

1. STATURAIRE WINSTBESTEMMINGSREGELING  
 

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 98 en 108. 
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2. CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT  
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BIJLAGEN

1. Locatiegegevens

2. (Externe) nevenfuncties leden College van Bestuur 2016

3. Nevenfuncties Raad van Toezicht 2016
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F. BIJLAGEN 

 1. LOCATIEGEGEVENS 
 
Locatie Zuid 
Directeur: de heer P. (Peter) Claessen 
Adjunct-directeuren: mevrouw C. (Carin) l’Ami, de heer L. (Louis) Linssen (tot 1 
augustus 2016), de heer R. (Roger) Creusen (tot 1 november 2016) en de heer R. 
(Rob) Steinschuld (per 1 augustus 2016) 
Aantal fte: 84,5 fte 
Aantal deelnemers VMBO: 638 
Aantal deelnemers MBO: 377 (BOL) en 27 (BBL) 
 
Schoollocaties: 
Heldevierlaan 12 
6415 SB Heerlen 
VMBO: basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde 
leerweg en groene theoretische leerweg 
MBO: opleidingen op gebied van Natuur en Dier 
 
Geusseltweg 45c 
6225 XS Maastricht 
MBO: opleidingen op gebied van Design 

Locatie Roermond 
Directeur: de heer F. (Frans) Schatorjé 
Adjunct-directeuren: mevrouw M. (Marion) van Kempen, de heer W. (Wim) Boonen 
(tot 1 februari 2016) en mevrouw C. (Charlotte) Custers (per 1 januari 2016). 
Aantal fte: 78,4 fte 
Aantal deelnemers VMBO: 432 
Aantal deelnemers MBO: 355 (BOL) en 64 (BBL) 

Schoollocatie: 
Jagerstraat 6 
6042 KA Roermond 

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

Locatie Nederweert 
Directeur: de heer E. (Eric) Bouwman  

Aantal fte: 20,5 fte 
Aantal deelnemers VMBO: 278 

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

Locatie Horst 
Directeur: de heer T. (Ton) Hermans 
Adjunct-directeuren: mevrouw M. (Marlies) Scheres en mevrouw I. (Ingrid) 
Coenders 
Aantal fte: 74,4 fte 
Aantal deelnemers VMBO: 467 
Aantal deelnemers MBO: 353 (BOL) en 59 (BBL) 

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. 

Bedrijfsopleidingen 
Directeur: de heer M. (Marcel) Creemers 
Adjunct-directeur: de heer T. (Ton) van Hoof 
Aantal fte: 23,4 fte 
Aantal deelnemers MBO BBL: 170 
Aantal cursisten: 4290 

Schoollocatie: 
Expeditiestraat 9 
5961 PX Horst 
Erkende beroepsopleidingen, trainingen, cursussen en innovatieprojecten, waarbij 
de producten specifiek zijn afgestemd op werkenden, werkzoekenden en de 
regionale arbeidsmarkt 
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2. (EXTERNE) NEVENFUNCTIES LEDEN COLLEGE VAN 
BESTUUR 2016 
 

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

Nevenfuncties: 

• Voorzitter AOC-raad 
• 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 ROC's, AOC's en vakinstellingen 
• Lid HCA Tuinbouw en Uitgangsmaterialen 
• Lid CIV Tuinbouw en Uitgangsmaterialen 
• Lid CIV Agrofood 
• Bestuurslid Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving 
• Lid AOC Raad 
• Lid Economic Development Board Venlo 
• Bestuurslid Agro Opleidingscentrum 
• Lid Bestuur Sector Fonds MKB Limburg 
• Lid AB Keyport Limburg 
• Lid Stichting Vluchtelingenwerk Nederland 
 

Externe nevenfuncties: 

- voorzitter Raad van Advies Stichting Ans 
- voorzitter Raad van Toezicht Mosa Lira 
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3. NEVENFUNCTIES RAAD VAN TOEZICHT 2016*  
 
NAAM LEEF-

TIJD 
FUNCTIE 
BINNEN 
RVT 

BEROEPSUITOEFENING NEVENACTIVITEIT(EN) BENOEMD 
PER 

AFTREDEND PER / 
WEL/NIET 
HERBENOEMBAAR 

Mevrouw drs. S.M. Helbig 54 jaar Voorzitter Directeur The Economic Board  • Lid RvT Libra Revalidatie & audiologie 
• Voorzitter RvC Woningstichting Domus 
• Lid RvT Stichting Speciaal Onderwijs en 

expertisecentra (SSOE) 
• Bestuurslid Vereniging Toezichthouders 

Woningcorporaties 

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

Mevrouw drs. A.P.M. 
Gielen 

62 jaar Vice-
voorzitter 

Directeur Masteropleidingen van de 
HAN (functie per 01-09-2016 
neergelegd) 
Per 01-09-2016: voorzitter van het 
Landelijk Platform Professionele 
Masters HAN 

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

De heer J.G.T.M. Veltmans 

 

 

53 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) 

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

De heer A.P.H.J. Kersten 47 jaar Lid Melkveehouder • Lid LLTB 
• Hoofdbestuurslid CR Delta 
• Lid RvC CRV BV 
• Lid Auditcommissie CRV BV 

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

De heer E.J.A.J. Titulaer 45 jaar Lid Directeur & Uitgever KAS 
TuinbouwCommunicatie  
Directeur Flint Creative communicatie 

• Voorzitter CV de Poerker 21-04-2010 01-01-2018 
Niet herbenoembaar 

De heer drs. ing.  J.B.J.P. 
Lemmen 

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

• (Vice-)voorzitter VV de Piëlhaas 
• Penningmeester bij de Limburgse Bond 

van Muziekgezelschappen tot 04-06-
2016 

• Adviesraad netwerk BS Morgen 

01-01-2014 01-01-2018 
Wel 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.   
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4. KERNGEGEVENS STUDENTEN EN OPLEIDINGEN

4.1. DEELNEMERSAANTALLEN 

Deelnemersaantallen 2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

VMBO 1775 1776 1789 1812 1811 
MBO (BOL) 1225 1128 1143 1072 1080 
MBO (BBL) 535 393 350 305 316 
totaal 3535 3297 3282 3189 3207 

Bron: Foto DUO VMBO en MBO 1 oktobertelling 

Het aantal BOL- en BBL-studenten stijgt licht, na enkele jaren van een sterke 
daling. De VMBO-aantallen blijven vrijwel gelijk. 

4.2. STUDIESUCCES MBO 

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. 

di
pl

om
ar

es
ul

ta
at

 CITAVERDE 
College 2015 

Vergelijkingsgroep 
2015 

CITAVERDE 
College 2016 

Vergelijkingsgroep 
2016 

80,1% 78,1% 78,1% 76,6% 

Bron: DUO 

Jaarresultaat: Het aantal gediplomeerden in het cursusjaar gedeeld 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 2014 en 2015. 

Ja
ar

re
su

lta
at

 CITAVERDE 
College 2015 

Vergelijkingsgroep 
2015 

CITAVERDE 
College 2016 

Vergelijkingsgroep 
2016 

77,8% 77,2% 78,6% 76,9% 

Bron: DUO 

4.3 STUDIESUCCES VMBO 

In de tabellenop pagina 22 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. 

Cijfers onder het landelijk gemiddelde worden met rood gemarkeerd, cijfers boven 
het landelijk gemiddelde met groen. Een rood cijfer wil echter niet zeggen dat het 
cijfer onvoldoende is: alle cijfers zijn voldoende, maar soms blijft een cijfer iets 
achter op het landelijk gemiddelde. 
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4.4 DOORSTROOM VMBO EN MBO SCHOOLJAAR 
2015-2016 

In onderstaande tabellen wordt weergegeven waar de afgestudeerden deelnemers 
van het VMBO en MBO naar doorstromen. Ter vergelijking zijn de gegevens van 
2015 toegevoegd. 

Met betrekking tot de doorstroomcijfers valt op dat de interne doorstroom gestegen 
is, dit komt  mede door een toename van het aantal opstromers in het VMBO. Er 
zijn steeds meer leerlingen die na het behalen van het VMBO diploma  nog een 
jaar willen doorstuderen om een diploma op een hoger niveau te behalen, dit zien 
we met name in Horst en Heerlen.  

VMBO CITAVERDE BREED 
Jaar 2015 2016 
Aantal geslaagden 394 (96%) 419 (97%) 
Doorstroom naar 
CITAVERDE MBO 
groen of opstroom 
VMBO 

74 (18,8%) 94 ( 22,4%) 

Doorstroom naar 
ander MBO 286 (72,6%) 311 (74,2%) 

Overig 34 (8,6%) 14 (3,4%) 

MBO CITAVERDE BREED 
Jaar 2015 2016 
Aantal geslaagden 397 (94,7%) 390 (94,9%) 
Interne 
doorstroom 18 (4,5%) 80 (20,5%) 

Doorstroom naar 
ander MBO 55 (13,9%) 38 (9,7%) 

Doorstroom naar 
HBO 63 (15,9%) 33 (8,4%) 

Werkend/werk 
zoekend 211 (53,1%) 197 (50,5%) 

Onbekend/anders 50 (12,6%) 42 (10,9%) 
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5. AFKORTINGENLIJST EN VERKLARENDE WOORDEN
AV: algemene vergadering 
BAPO: bevordering arbeidsparticipatie ouderen  
BBL: beroepsbegeleidende leerweg  

(combinatie werken en leren)  
BMT: breed management team 
BMX: beoordelingsmatrix 
BOL: beroepsopleide6 nde 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 
C2C: cradle to cradle 
CIV: centrum voor innovatief vakmanschap 
COE: centre of expertise 
COLO: centraal orgaan van landelijke    

opleidingsorganen van het bedrijfsleven 
CvB: college van bestuur 
DB: dagelijks bestuur 
DMS: document management systeem 
DUO: dienst uitvoering onderwijs  
ESF: Europees sociaal fonds  
EVC: eerder verworven competentie  
FES: fonds economische structuurversterking  
FoV: focus op vakmanschap 
FPU: flexibel pensioen en uittreden 
FSR: facilitair samenwerkingsverband ROC’s,  

AOC’s en vakscholen 
FTE: fulltime-equivalent 
FVA: financiële vaste activa 
FZ: afdeling Financiële Zaken 
GKC: 
HCA: 
IPAP: 

KPI: 

groene kenniscoöperatie 
human capital agenda 
verzekering voor aanvulling inkomen bij 
arbeidsongeschiktheid 
key performance indicatoren 

KRD: kernregistratie deelnemers 
KSF: kritieke succesfactoren 
L&B: 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 
NGO: niet gouvernementele organisatie 
NME: natuur- en milieu educatie 
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 
RI&E: risico-inventarisatie en -evaluatie 
RMC: regionaal meld- en coördinatie   

voortijdig schoolverlaters 
RNT: rekenen niveau test 
RvT: Raad van Toezicht 
SBB: samenwerking beroepsonderwijs  

bedrijfsleven 
SO: schoolonderzoek 
SCE: schriftelijk centraal examen 
Sepa: single euro payments area 
SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel,  

realistisch, tijdgebonden 
SMT: sociaal medisch team 
SW: sociale werkvoorziening  

UWEB: uitvoeringsbesluit WEB 
VAP:  verwerking agrarische producten 
VAR WUO: verklaring arbeidsrelatie winst uit 

onderneming 
VMBO: voorbereidend middelbaar 

beroepsonderwijs 
VO: voortgezet onderwijs 
VOG: verklaring omtrent gedrag  
VSV: voortijdig schoolverlater: zonder  

startkwalificatie, jonger dan 23 jaar 
VTOI: vereniging van toezichthouders in  

onderwijsinstellingen 
VWL: vertrouwenspact werkgelegenheid   

Limburg 
WAI: workability index 
WGA: werkhervattingsregeling gedeeltelijk  

arbeidsgeschikten 
WMEB: wet medezeggenschap educatie en  

beroepsonderwijs  
WNT: wet normering bezoldiging  

topfunctionarissen publieke en  
semipublieke sector 

WURKS: wageningen university and research  
centre knowledge sharing 

WUR: wageningen university and research  
centre 

WVM: werkvermogensmonitor 
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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