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2019, het vijfde jaar van de strategische 

beleidsperiode getiteld ‘CITAVERDE voor het 

Leven’, was voor CITAVERDE College het jaar van 

het doorzetten van een duidelijk uitgezette lijn 

met betrekking tot versterking van de inhoudelijke 

samenwerkingen. 

�  De basisbekostiging voor alle AOC’s is gelijkgetrokken en de overgang  
naar OCW is afgewikkeld;

�  Het nieuwe strategisch beleid 2020�2023 is uitgestippeld en gepresenteerd;
�  In de lijn van de strategische keuze ‘verkenning samenwerking’ hebben 

we de contacten met Helicon en Wellant opgezocht om opnieuw een 
samenwerking te verkennen en we hebben actief gesprekken gevoerd  
met ROC’s en VO-scholen; 

�  Groene samenwerkingen werden versterkt zoals GroenPact 2.0, de 
netwerkorganisatie Connect Groen en er werd opnieuw ingezet op een 
Centrum voor Innovatief Vakmanschap met het bedrijfsleven en LNV;

�  Gekozen om te starten met een duurzame nieuwbouw in Roermond voor  
het VMBO, MBO, Bedrijfsopleidingen en het Bestuursbureau. Ook kiezen  
we ervoor om alle panden te verduurzamen in een tijdslijn van 2030�2050; 

�  Een stevige natuurlijke wisseling in managementfuncties, die eind 2019 
nagenoeg allemaal succesvol zijn ingevuld.

Voorwoord

ONTWIKKELINGEN



Onderwijs

 Goede onderwijsresultaten,
	titel ‘Superschool’ voor VMBO 

CITAVERDE Horst.
	Veel samenwerkingen opgestart
 met onderwijsinstellingen, 

bedrijfsleven en overheden.

Bedrijfsvoering

	Goede financiële resultaten 
behaald.

	Geïnvesteerd in ICT en gebouwen.
	Informatiebeveiliging en privacy 

zijn stevig ter hand genomen.

Personeel

 Forse investeringen in scholing 
personeel.

	Certificaat ‘Mantelzorgvriendelijke 
werkgever’ verkregen.

 Aanvang ontwikkeling 
werkdrukplan.

Positionering

	Relatienetwerk met ouders, 
(oud-)studenten, ondernemers  
en BPV-bedrijven krijgt veel 
aandacht.

	Nieuwe huisstijl is ontwikkeld.

De doelen van onze strategische koers zijn behaald: 
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ZIEKTEVERZUIM
4,6%  
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dan 2018)

Wij werken aan een duurzaam personeelsbestand wat ook in de toekomst flexibel en multi-inzetbaar is. Om dit 
strategisch te plannen houden we rekening met zowel het verwachte aantal leerlingen en studenten als het verwachte 
natuurlijke verloop van medewerkers. Deze ontwikkelingen lopen echter niet geheel synchroon en daarom zetten we 
onder andere een vertrekregeling in om meer personeel te laten uitstromen.

MANTELZORGVRIENDELIJKE  
WERKGEVER
CITAVERDE College is een mantelzorgvriendelijke 
school. Dit is een erkenning voor ons personeels-
beleid dat in het teken staat van gezond 
werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid.

Wij investeren fors in scholing en deskundigheids- 
bevordering voor ons personeel:

� diverse masteropleidingen;
� management en leidersschapstrainingen;
� workshops en trainingen op gebied van:
 • onderwijsontwikkeling
 • gezonde lifestyle
 • social media 

GEZONDE WERKGEVER 
De gezondheid van medewerkers staat hoog op de agenda. 
Onze focus ligt op het reduceren van (langdurig) verzuim  
en – nog belangrijker – op de vitaliteit en gezondheid van  
onze medewerkers.

PROFESSIONALISERING

STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING



CITAVERDE VOOR HET LEVEN
Met onze lijfspreuk ‘CITAVERDE voor het Leven’ zorgen wij voor een beter, mooier en leuker leven. Wij zorgen voor de 
levens van alle mensen bij ons op school; wij willen dat zij zich ontwikkelen, zich goed voelen bij ons, met passie over 
hun vak praten en van toegevoegde waarde zijn voor de groene sector waarvoor wij opleiden.

Met de kennis en vaardigheden die zij bij CITAVERDE College opdoen, zijn zij in staat de levens van andere mensen 
en dieren beter, mooier en leuker te maken. Want wie met een groen hart is uitgerust, is belangrijk voor de omgeving 
waarin wij ‒ allemaal ‒ nu en in de toekomst leven.

Ook in 2019 hebben we het verhaal van ‘CITAVERDE voor het Leven’ laten vertellen door eigen leerlingen en 
medewerkers door middel van: 

VIDEO CONTENT
In 2019 werd het team versterkt door een video 
en content creator en werden veel video’s 
gemaakt en verspreid over ons VMBO, onze 
MBO-opleidingen en beroepsbeelden.

CITAVERDE 
COLLEGE BANK 
Een reeks van events gestart  
voor alumni en ambassadeurs:

� DIER - Jan van Hooff 
� PAARD - Hippisch Kenniscafé 
� VMBO - Robotica
� AGRO - Wij Varkenland

� logo’s op en in gebouwen 
� bewegwijzering locaties
� bedrijfskleding
� huisstijl drukwerk

IMPLEMENTATIE NIEUWE HUISSTIJL

� testimonials in brochures en binnen de school; 
� nog meer video via het vernieuwde YouTube kanaal  

en nieuwe series zoals ‘meekijken bij’;
� fotografie op schoollocaties en stagebedrijven; 
� veel foto’s en stories op Instagram over het  

onderwijs en de sfeer; 
� naar voren brengen duurzaamheidsthema’s;
� vernieuwde e-mailmarketingcampagnes; 
� een campagne gericht op dolers; 

� beter vindbare verhalen en informatie op onze website.

Positionering



MARKETING AUTOMATION

VERSTUURDE E-MAILS met marketing automation

19.600
19.600

De afgelopen jaren heeft CITAVERDE College veel aandacht besteed aan het opbouwen van een goede 
‘wervingsmachine’. De website is up-to-date, social media kanalen kennen een uitstekend bereik en er worden  
veel eigen verhalen gemaakt en verspreid. 

Het aantal potentiële leerlingen dat contact met ons legt (informatie-aanvraag, open dag bezoek, try-out etc.) 
wordt gemonitord en actief benaderd. Wij helpen hen met hun oriëntatieproces, oftewel de ‘klantreis’.  
Via verschillende communicatiekanalen geven wij hen een goed beeld van onze scholen, opleidingen en 
bijbehorende toekomstmogelijkheden zodat zij een gefundeerde studiekeuze kunnen maken. 
Wij bieden hen de juiste informatie, op het juiste moment. We doen dit met behulp van marketing automation 
software. We weten hierdoor beter in welke fase van de klantreis iemand zich bevindt en kunnen zo goed  
aansluiten op individuele informatiebehoeftes en het contact persoonlijker maken.

Social 
media

Storytelling/
video content

Alumni en
ambassadeurs

Events

Free 
publicity

Adverteren
on- en offline

Voorlichting
en LOB

Website 
en online

vindbaarheid

E-mail
marketing

Marketing
automation

63.600

SOCIAL MEDIA INTERACTIES



AANTAL LEERLINGEN

VMBO

1.856
MBO

studenten BOL

879
MBO

studenten BBL

300
cursisten

Bedrijfsopleidingen

4.871

VMBO 
EINDEXAMEN-
RESULTAAT
CITAVERDE College 2019

96,4%
Landelijk resultaat 2019

95,6%

Onderwijs

396 GESLAAGDEN VMBO

22,2%           88
doorstroom naar 
CITAVERDE MBO 

0,8%       3
opstroom 
CITAVERDE VMBO

76,2%    302
doorstroom 
naar ander MBO

0,8%       3
overig

MBO 
DIPLOMA-RESULTAAT
CITAVERDE College 2019

76,6%
Landelijk resultaat 2019

74,5%

385 GESLAAGDEN MBO

7,3%              28
doorstroom naar HBO 

22,3%      86
onbekend/anders

34%        131
werkend/werkzoekend

20,5%     79
interne doorstroom

12,2%      47
doorstroom ander MBO

INTERNATIONALE STAGES

Ook in 2019 hebben we ingezet op 
verschillende internationaliserings-
activiteiten.
� begeleide reizen naar buitenlandse 

steden, bedrijven en evenementen;
� partnerschappen en bezoeken in de 

Euregio;
� specifieke bezoeken, gekoppeld aan 

taalopdrachten, in de buurlanden.

Erasmus+ subsidie:
medewerkers (internationale  
deskundigheidsbevordering):          20
studenten:                                         19

Free movers zonder  
Erasmus+ subsidie:               15



WAT HEBBEN WE BEREIKT?

Uitvoering 
internationale 

projecten in het 
kader van 

Regional Skills 
Labs

BEDRIJFS-
OPLEIDINGEN

Ontwikkeling 
van onderwijs-

producten in de derde 
leerweg, die flexibeler en 
bedrijfsgerichter kunnen  
worden ingezet en toch 

leiden tot een (deel)
kwalificatie

Uitvoering 
innovatieve 

projecten: ‘Biodiversiteit’, 
‘Voedselbossen’ en ‘Limburg 

Waterklaar’. (landelijk 
Kenniscentrum Natuur en 

Leefomgeving) in  
samenwerking met het 

bedrijfsleven

Succesvolle 
afsluiting van RIF 
project AgroLeeft 

De doelstelling verbetering van het 
onderwijs en versterking van de relatie 
bedrijfsleven-onderwijs is gerealiseerd. 

Ook is het aantal studenten in de agro-
richtingen fors gestegen. AgroLeeft wordt 
in 2020�2021 doorgezet op eigen kracht, 

met financiële ondersteuning vanuit 
Rabobank Venray-Horst

Toename 
van de cursus-
markt Door de 

aantrekkende economie, 
maar ook onze nieuwe 

onderwijs- 
methodieken en 
geactualiseerd 

aanbod

Sterke stijging 
bij online trainingen 

Nieuwe producties zoals 
CIV TU Modules, online 
gewasbescherming en 

houders van dieren die zowel 
voor MBO-studenten als voor 

deelnemers binnen LLO 
interessant zijn

Instellen van 
verplichte 

studie-uren 
(VSU) op 
school

Inzet op verdere 
ontwikkeling en 

verdieping van het 
lesmateriaal ten 
behoeve van het 

vernieuwde examen-
programma 

Aandacht 
voor talent-

ontwikkeling 
en maatwerk

Leren en werken 
in een moderne, 

duurzame, veilige 
school waarin 

zichtbaar is wat 
verstaan wordt onder 

ondernemend  
lerenAanbieden 

van project-
onderwijs

VMBO
Ondernemend 

leren: onder 
andere het 

opzetten van mini-
ondernemingen voor 

het goede doel

MBO

Deelname aan een 
instellingsaudit van 

het Kwaliteitsnetwerk 
MBO, gericht op de 
inrichting van  de 
kwaliteitszorg- en 
kwaliteitscultuur 

Opstelling 
Kwaliteitsagenda 

MBO 
2019�2022 

 
Inzet op goed 

laten indalen van de 
opbrengsten uit het project 
Herontwerp onderwijs MBO 
in de reguliere uitvoering op 

locaties, met daarbij de focus 
op verdere implementatie en 

doorontwikkeling 
en daarbij horende 
kwaliteitsborging

Verhoging 
van de kwaliteit van 

de examinering  
Op basis van nieuwe 

wet- en regelgeving is een 
nieuwe examenorganisatie 

ingericht: operationeel 
met ingang van schooljaar 

2019�2020 

Inzet 
op extra 

begeleiding in 
de vorm van meer 

Remedial Teaching en 
Studiesteun, versterkt 

dyslexiebeleid en meer
begeleiding door 

mentoren



� financiële resultaten zijn goed;

� investeringen in duurzaamheid gebouwen  
 & opschaling ICT;

� besluit om nieuwbouw te plegen in   
 Roermond is genomen;

� informatiebeveiliging en privacy  
 is ingebed in de operatie.

In 2019 is de bekostigingsreparatie van de AOC’s in het kader van de overgang van het ministerie van EZ 
naar OCW afgerond. Daarmee wordt CITAVERDE College op dezelfde manier bekostigd als de reguliere 
MBO-instellingen. Inzet van de bekostiging in het primaire proces is doorgevoerd m.i.v. het schooljaar 2019�2020. 
Dit is deels de oorzaak van het exploitatieoverschot in 2019.  

� onze elektronische leeromgeving Fronter is   
 gemigreerd naar Fronter19;

� het gebruikersbeheer (aanmaken accounts)  
 op de belangrijkste applicaties is grotendeels   
 geautomatiseerd;

� technische maatregelen op de ICT zijn getroffen  
 naar aanleiding van de gehouden beveiligingstest;

� de Microsoft-omgeving is gemoderniseerd  
 en beveiligd.

LIQUIDITEITSRATIO
De mate waarin we aan onze 
lopende betalingsverplichtingen 
kunnen voldoen. Sectorgemiddelde 
(MBO) in 2018 is 1,7

SOLVABILITEITSSRATIO 
De solvabiliteit geeft aan of 
een organisatie in staat is 
om op korte en lange termijn 
aan haar betalings- en 
aflossingsverplichtingen te 
voldoen. Sectorgemiddelde 
(MBO) in 2018 is 0,63

Liquiditeits-
ratio

2,63
Solvabiliteits-

ratio

0,80

BEKOSTIGING VAN HET ONDERWIJS

ICT

+ € 1.897.005 
Resultaat over 2019

Bedrijfsvoering



HUISVESTING

GEREALISEERDE PROJECTEN:

� LED-verlichting Horst & Nederweert;
� 2 nieuwe natuur- en scheikundelokalen in Horst, passend bij het moderne onderwijs;
� uitbreiding aula en multifunctioneel gedeelte in Heerlen;
� optimaliseren gebouwbeheerssysteem & inbraak- en alarmsysteem in Heerlen;
� legionella preventie maatregelen in Nederweert en Horst;
� Nieuwe, moderne kluisjes van Nokilock in Horst, Nederweert & Roermond.

Besluit om aan de Jagerstraat in Roermond nieuwbouw  
te realiseren is genomen.

� architect ‘De twee snoeken’ is geselecteerd; 
� voorlopig ontwerp is gestart;
� relatieschema en het programma van eisen is gemaakt.

Huisvestingplan 
en Meerjaren 

Onderhoudsplan
 zijn up-to-date.

VERDUURZAMING

De panden in Heerlen, Nederweert en Horst 
(schoollocatie Spoorweg) zijn onderzocht naar 
mogelijkheden om verder te verduurzamen en 
hebben een energielabel ontvangen. 

Per pand is een plan de campagne om verder  
te verduurzamen.

�  HEERLEN & NEDERWEERT
�  HORST



Wij kijken terug op een succesvol 2019 en 
bedanken alle betrokkenen voor hun inzet.  
Voor vragen of opmerkingen is het mogelijk  
om contact op te nemen via info@citaverde.nl.
 
In onze missie ‘CITAVERDE voor het Leven’ 
dragen wij ook het thema duurzaamheid uit. 
Duurzaamheid is verankerd in ons onderwijs  
en in onze bedrijfsvoering. Daarom presenteren 
wij het uitgebreide bestuursverslag online op 
CITAVERDE.NL/JAARVERSLAG 

Met dit gedrukte jaarbeeld vatten wij het 
uitgebreide bestuursverslag 2019 samen.


