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Inleiding 

 

Vanuit de missie “CITAVERDE voor het Leven!” gaat onze organisatie haar nieuwe beleidsperiode in, 

sterker nog wij gaan een nieuwe eeuw in! Wij doen dat met onze lijfspreuk “CITAVERDE voor het 

Leven!” De lijfspreuk is niet zomaar een kreet. Het is uit ons leven gegrepen. In feite zeggen de drie  

woorden ‘voor … het … leven’ alles wat we zijn. CITAVERDE zorgt voor het leven van alle mensen 

hier op school, in onze omgeving en van de wereld. Dat klinkt groot en dat is het ook. Maar wie met 

een groen hart wordt opgeleid is belangrijk voor de omgeving waarin wij – allemaal – nu en in de 

toekomst leven. We geven kansen, scheppen mogelijkheden en zorgen voor een beter, mooier, leuker 

leven voor iedereen op en rond onze school. 

 

Om dit waar te maken, maken we keuzes. Keuzes die zich richten op kwaliteit en continuïteit van ons 

onderwijs en onze organisatie, keuzes die zijn ingegeven vanuit onze missie, visie en voortkomend uit 

onze identiteit. Daarnaast worden onze keuzes ook ingegeven door externe factoren. Aan het 

CITAVERDE College om te formuleren hoe zij daarin positie kiest en er richting aan geeft. Vanuit de 

ervaringen van het verleden en het vertrouwen in de toekomst van de organisatie en allen die daarbij 

betrokken zijn, geloven wij in onze kracht om ook na 100 jaar flexibel een eigenstandige koers te 

blijven varen. 

 

 

J.P. Janssen,       A. Christophe, 

voorzitter College van Bestuur    lid College van Bestuur 
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Onze geschiedenis 

 

In 2014 bestond CITAVERDE College 100 jaar en we kijken met trots naar onze historie. CITAVERDE 

College zorgt al 100 jaar voor een beter, mooier, leuker leven. 100 jaar geleden was er nog geen 

groen onderwijs. Armoede wel. Boerenkinderen gingen amper naar de lagere school en hielpen op het 

land. Bovendien stond de boer niet open voor onderwijs. Toch pleitte de Limburgse landbouwbond 

voor scholing en stichtte de Vereniging voor Landbouwonderwijs in Limburg. Dit is het begin van 

CITAVERDE College.  

 

Op 17 november 1914 stonden er 25 jongedames voor de deur van het Ursulinenklooster in 

Posterholt voor de eerste schooldag aan de boerinnenschool. Enkele jaren later werd er gestart met 

landbouwonderwijs voor jongens. Ook op andere locaties in Limburg opent de vereniging scholen 

zoals Roermond in 1923, Horst in 1938 en Heerlen in 1946.  

 

Vroeger zag de groene sector er heel anders uit. Toch doen we nu hetzelfde als 100 jaar geleden: 

zorgen voor een beter leven. Jongeren leerden een vak, betere werkmethoden, slimmer werken en 

ondernemend denken. Hoe meer jongens en meisjes er naar school gingen, hoe beter het ging met 

het leven in Limburg. In de jaren 60 volgen er ruim 5000 jongeren les op 40 schoollocaties in heel 

Limburg. Door de jaren heen vinden er veel veranderingen plaats, zowel in de sector als op de 

scholen. Deuren sluiten en openen, scholen groeien en krimpen, namen veranderen en beroepen 

verdwijnen en nieuwe beroepen komen op.  

 

Nu staan we aan het begin van een nieuwe eeuw en leiden we onze deelnemers / studenten op voor 

diverse groene beroepen. We hebben schoollocaties in: Horst, Roermond, Heerlen, Maastricht en 

Nederweert. We leiden jongeren op voor het groene VMBO en MBO, maar ook volwassenen. Met 

deze groene opleidingen geeft CITAVERDE College haar leerlingen, net als 100 jaar geleden, 

handvatten om zichzelf en de sector te blijven ontwikkelen. Handvatten voor een beter, mooier, leuker 

leven. De groene sector is uitgegroeid tot een van de meest innoverende, ondernemende en 

belangrijke van ons land. Door de toenemende maatschappelijke belangstelling voor een groene en 

gezonde leefomgeving gelooft CITAVERDE College in een goede toekomst. Door te blijven zorgen 

voor vernieuwing en vooruitgang zorgt het onderwijs van CITAVERDE College ook in de toekomst 

voor een beter, mooier en leuker leven voor ons allemaal!  
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Van Groeien in Kwaliteit naar CITAVERDE voor het Leven! 

 

De afgelopen vier jaren, 2011 – 2014, is gewerkt vanuit de missie “CITAVERDE College is dé 

uitblinkende kennisinstelling met een focus op groen waar de regio zich toe wendt voor haar 

leerloopbaan”. Het motto dat we hierbij hanteerden om, vanuit die missie, onze doelen te realiseren 

was “Groeien in Kwaliteit”. Dit is tastbaar gemaakt middels concreet benoemde doelen die meerjarig 

gegroepeerd zijn langs vier themalijnen: 

1. Onderwijs 

2. Personeel 

3. Bedrijfsvoering 

4. Positionering 

Vanuit een kwaliteitscyclische aanpak zijn de doelen van elk van deze vier themalijnen jaarlijks 

geactualiseerd. Daarbij is gekeken in hoeverre we er in geslaagd zijn om het resultaat van wat we 

doen en de mate van tevredenheid van degene waarvóór we dat doen, inderdaad te laten groeien in 

kwaliteit. 

 

Wat hebben we, in onderlinge samenhang, op hoofdlijnen bereikt: 

➤ Onderwijs: versterkte regionale positie zowel naar onderwijs als bedrijfsleven, positieve kwaliteits- 

en rendementsontwikkeling in VMB én MBO, verbetering in omgaan met verschillen in de 

onderwijsuitvoering, goede startpositie voor Passend Onderwijs en Focus op Vakmanschap. 

➤ Personeel: een actief scholingsbeleid voor alle medewerkers aansluitend aan POP-gesprekken en 

scan van CBE-Consultants, actuele en onderschreven locatie- en teamplannen, goede 

personeelsplanning gericht op bestendige lijn voor CITAVERDE College en medewerkers, inzet 

WAI en actief ziekteverzuimbeleid.  

➤ Bedrijfsvoering: financiën op orde, werkprocessen goed beschreven, gebouwen en facilitaire 

voorzieningen aangepast aan volume deelnemers / studenten, invoering risico management. 

➤ Positionering: nieuwe positionering “CITAVERDE voor het Leven!”, een grote mate van 

herkenbaarheid door veel free publicity van activiteiten van onze docenten en leerlingen, start “MAVO 

in het Groen”, een stevige ontwikkeling in de lading van eigentijds Groen. 

 

Belangrijk leerpunt binnen alle vier de themalijnen was het consequent doorvertalen van strategische 

doelen naar tactisch en operationeel niveau. Vooral het vooraf concreet formuleren van de te behalen 

resultaten bleek daarbij een aandachtspunt wat in de loop van de beleidsperiode wel aan scherpte 

gewonnen heeft. Hierdoor steeg ook het niveau van de kwaliteitsborging als zodanig. In dit nieuwe 

beleidsplan werken we verder aan de continuïteit en kwaliteit van ons onderwijs en organisatie langs 

de vier genoemde themalijnen. De themalijnen blijven, wat verandert is een verdere concretisering van 

onze beleidsdoelen en de missie van waaruit we dat doen. 
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2015 – 2018; Onze nieuwe koers 

 

Voor de nieuwe beleidsperiode 2015 – 2018 geven we een duidelijk statement af en luidt onze missie: 

“CITAVERDE voor het Leven!” 

 

 

 

We realiseren onze missie vanuit de visie dat: 

➤ CITAVERDE College gezien wordt als een “way of life”; een groene school die veel meer betekent 

dan alleen een goede opleiding; 

➤ CITAVERDE College haar deelnemers / studenten hun talenten laat ontdekken en ontwikkelen; 

➤ CITAVERDE College haar deelnemers / studenten zo opleidt dat zij van hun passie hun beroep 

maken en zo werken aan een gezond en groen leven. 

 

De missie CITAVERDE voor het Leven! kent meerdere lagen. 

CITAVERDE College is een VMBO en MBO scholengemeenschap die in Zuidoost Nederland 

betekenisvol onderwijs verzorgt binnen het brede groene domein. Tevens richt zij zich op een breed 

aanbod van Leven Lang Leren middels cursussen, employabilitytrajecten en bedrijfsopleidingen in 

diezelfde regio.  

 

Als brede groene scholengemeenschap willen wij onze deelnemers / studenten iets meegeven waar 

zij de rest van hun leven wat aan hebben:  

➤ een betekenisvolle groene opleiding met perspectief voor vervolgstudie en/of beroep; 

➤ een schooltijd om met plezier op terug te kijken vanwege de sfeer en betrokkenheid; 

➤ een school waar je bij betrokken wilt zijn en blijven; 

➤ een school waar je vrienden maakt voor het leven. 

 

Tegelijkertijd is er de meer overdrachtelijke betekenis dat CITAVERDE College bijdraagt aan het leven 

door haar opleidingen en persoonlijke vorming die bijdragen aan: 

➤ een gezonde en groene duurzame leefomgeving; 

➤ het bevorderen van een attitude waarbij er oog is voor elkaar en de natuurlijke omgeving; 

➤ gezond en duurzaam geproduceerd voedsel. 
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Daarnaast kent het zijn betekenis voor haar medewerkers en externe partners als: 

➤ goed werkgever met oog voor individuele ontwikkeling van kennis, kunde en kwaliteit; 

➤ onderwijs, gebaseerd op de regionale economische ontwikkeling die niet ophoudt bij de grens; 

➤ onderwijsinstelling die middels interne en externe samenwerking zoekt naar duurzaamheid en 

doelmatigheid. 

 

Identiteit en kernwaarden 

Al deze betekenissen van het begrip “voor het leven” vormen samen de identiteit van onze 

organisatie. Het is vanuit deze identiteit dat we als scholengemeenschap voor VMBO, MBO en 

Bedrijfsopleidingen, inhoud en betekenis geven aan onze plaats binnen de maatschappelijke context 

van het brede groene domein. Van hieruit werken wij aan het zorgen voor een beter, mooier en leuker 

leven en het voldoen 

aan de eerste levensvoorwaarden: gezonde voeding, schone lucht en water en een prettige 

leefomgeving. Dit is de kern, onze belofte, en daar zijn wij trots op. Wij handelen hierbij vanuit onze 

kernwaarden: 

➤ Persoonlijk 

➤ Vernieuwend 

➤ Ondernemend 

➤ Verbindend 

➤ Inspirerend 

➤ Vakkundig 

➤ Gepassioneerd samenwerkend 
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Maatschappelijke positionering 

Wanneer we deze maatschappelijke context zien als een ecosysteem waarbinnen CITAVERDE 

College haar rol als groene kennisinstelling ten behoeve van haar deelnemers / studenten vervult dan 

zal het duidelijk zijn dat we, naast alles wat we willen, er ook zaken zijn die we moeten. Het is daarom 

belangrijk vast te stellen wat we wel of niet kunnen. In dit beleidsplan maken we duidelijke keuzes die 

de koers voor de komende jaren bepalen en die daarmee ook onze onderscheidende rollen binnen dit 

ecosysteem verhelderen. Immers, als groene kennisinstelling staat CITAVERDE College niet op 

zichzelf maar bevindt zich midden in een netwerk van relaties die zich, ieder op hun eigen wijze, 

verhouden tot CITAVERDE College en elkaar. 

 

 

Ontwikkelingen 

In deze tijd van ingrijpende landelijke en regionale veranderingen in ons onderwijs en onze omgeving 

staat CITAVERDE College voor de opgave zich, met haar VMBO, MBO en Bedrijfsopleidingen, sterk 

te profileren en te positioneren vanuit het brede groene domein. Denk hierbij aan wijzigende financiële 

kaders vanuit de overheid, invoering van de herziene MBO kwalificatiestructuur (BKS), de nieuwe 

VMBO examenprogramma’s en de effecten van Passend Onderwijs. Ook de effecten van de nieuwe 

wetgeving omtrent het sociaal / fiscaal stelsel en de verdergaande scheiding van publieke en private 

taken maken een herpositionering van bedrijfsopleidingen noodzakelijk. Ontwikkelingen die vragen om 

zowel interne als externe afwegingen en besluiten. 
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In een ecosysteem sta je daarbij niet op jezelf. Als school en kennisinstelling zullen we, met een 

houding van permanente innovatie, alert moeten zijn op veranderende vragen en behoeften vanuit 

onze omgeving en die actief vertalen in ons onderwijs. Dit vraagt om aantoonbaar innovatief onderwijs 

zowel op pedagogisch / didactisch vlak als op vakinhoudelijk vlak. Vanuit de begrippen kwaliteit en 

continuïteit kiezen wij voor een collectieve aanpak en uniforme processen bij het inrichten van onze 

organisatie en uitvoering van ons onderwijs. Veel van wat we moeten is daarbij door de overheid al 

geformuleerd. Zo zijn de kaders voor de BKS gegeven maar hoe we hier  duurzaam en betekenisvol 

onderwijs van maken is aan ons. Het is deze eigen vertaling in concrete doelen, op basis van” 

CITAVERDE voor het Leven!” waarmee wij onze organisatie en ons onderwijs vormgeven en daarmee 

meerwaarde realiseren voor onze deelnemers / studenten, medewerkers en bedrijfsleven. 

 

Overigens dienen we ons bij bovenstaande keuzes niet alleen te laten leiden door uitvoering van 

onderwijs en bedrijfsvoering. Genoemde veranderingen vragen ook om een gedegen analyse van de 

bestuurlijke of governance positie aan de hand van de vraag op welke wijze wij vorm en inhoud willen 

geven aan regionale en/of landelijke samenwerking. Ook hier gelden de begrippen continuïteit en 

kwaliteit. Juist voor een organisatie als de onze, met een beperkte omvang, is het van groot belang 

om bewust samenwerkingskeuzes te maken. Dat geldt voor de locaties onderling maar zeker ook voor 

samenwerking met collega-onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. De vraag die hier voor de komende 

jaren voorligt is of we de sterke en onafhankelijke Groene nichespeler blijven die we zijn of dat we ons 

verbinden in één of meerdere samenwerkingsvormen met anderen. Overigens blijft onze keuze voor 

een duidelijk herkenbare Groene identiteit altijd leidend. 

 

 

Onderwijs op basis van samenwerking 

De tijd dat onderwijs enkel in de afzondering van het klaslokaal verzorgd werd hebben we achter ons 

gelaten. Samenwerking en uniformiteit zijn de leidende begrippen. 

 

Het begrip Blended Learning verwoordt in vijf vormen hoe wij onderwijs op basis van samenwerking 

verzorgen en vormt het uitgangspunt voor onze onderwijsontwikkeling: Samenwerking tussen onze 

locaties onderling, met onderwijsinstellingen (regionaal en bovenregionaal), met het bedrijfsleven, 

binnen intake, LOB, PSO, maatwerk en coaching met een samenhang in digitale en traditionele 

didactische werkvormen. 

 

1. Samenwerking tussen onze locaties onderling;  

Geeft richting aan de inrichting van onze organisatie van zowel onderwijs als bedrijfsvoering; 

collectief wat kan en lokaal wat moet, op basis van resultaats- en kwaliteitsafspraken 

 

2. Samenwerking met onderwijsinstellingen,regionaal en bovenregionaal; 

Komt tot uiting in de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en VO-MBO maar ook in 
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doelmatigheidsafspraken met collega-instellingen voor de ontwikkeling en uitvoering van 

onderwijs en examens. 

 

3. Samenwerking met het bedrijfsleven; 

Wordt voor het VMBO gekoppeld aan thema 4 en voor het MBO in het realiseren van drie 

Centra voor Vakmanschap en Ondernemerschap. Een werkvorm waarbij intensief wordt 

samengewerkt met sterbedrijven en een deel van het onderwijsprogramma plaatsvindt binnen 

de reële beroepspraktijk. 

 

4. Samenwerking binnen intake, LOB, PSO, maatwerk en coaching; 

Verbindt alle activiteiten die bepalend zijn voor de leerloopbaan van de individuele student / 

deelnemer: onderwijs op maat. Door het verbinden van al deze aspecten ontstaat een betere 

doorlopende monitoring en begeleiding van elke student / deelnemer. Deze vorm van 

maatwerk draagt bij aan een hoger studierendement op individueel en organisatieniveau. Voor 

het verkrijgen van een goed beeld van mogelijke werkvelden in de toekomst is zowel voor het 

VMBO als het MBO samenwerking met het bedrijfsleven voorwaardelijk. 

 

5. Samenhang in digitale en traditionele didactische werkvormen. 

Door een goede mix van didactische werkvormen worden deelnemers / studenten optimaal 

aangesproken op al hun competenties. De onderliggende elektronische leeromgeving is 

randvoorwaardelijk om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te verzorgen en maakt het mogelijk 

om binnen- en buitenschools te leren, maatwerk en extra oefenstof aan te bieden en de 

individuele voortgang te monitoren. 
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Hoe dit te realiseren? 

 

Waar zijn wij op aanspreekbaar? 

En basiskwaliteit op orde! 

 

Bovenstaand hebben wij onze missie en visie en hoe die te realiseren geformuleerd. In al ons 

handelen moet daarbij onze identiteit zichtbaar zijn. Voorwaardelijk geldt daarbij dat CITAVERDE 

College staat voor een degelijke, gegarandeerde kwaliteit van onderwijs en bedrijfsvoering. Deze moet 

voor al onze belanghebbenden zichtbaar en discussieloos zijn. We noemen dit onze basiskwaliteit als 

resultaat van de bereikte doelen van de afgelopen beleidsperiode. Deze basiskwaliteit is niet alleen 

gebaseerd op externe eisen vanuit de overheid waar CITAVERDE College aan voldoet zoals het 

toezichtkader van de Onderwijsinspectie en de accountant. Basiskwaliteit gaat ook over de door 

onszelf gestelde normen en de wijze waarop wij dit als organisatie én als individuele medewerker 

vanuit onze kernwaarden realiseren. We maken hierbij onderscheid tussen die doelen die nu reeds 

behaald zijn, maar vragen om permanente aandacht om het bereikte niveau te borgen, en die 

specifieke aanvullende doelen die we, in het perspectief van 2018, willen bereiken c.q. willen 

verbeteren. In dit nieuwe beleidsplan formuleren we hoe we verder werken aan de continuïteit en 

kwaliteit van ons onderwijs en organisatie. We doen dit middels de vier eerder genoemde themalijnen. 

Zij vormen samen een strategisch kwadrantenmodel en leggen daarmee de basis onder de realisatie 

van ons beleid. De thema’s blijven. Wat verandert is de verdere concretisering van onze beleidsdoelen 

vanuit onze nieuwe missie CITAVERDE voor het Leven!  

 

Om nu de realisatie van beleid concreet te maken zijn binnen dit strategisch kwadrantenmodel voor 

elk van deze kwadranten doelen geformuleerd met de daarbij behorende te behalen resultaten. Per 

themalijn zijn dié doelen opgenomen die enerzijds maatgevend zijn voor de borging van onze 

basiskwaliteit en anderszins bepalend voor onze nieuwe koers. Uiteraard zijn er meer onderwerpen 

die bijdragen aan het totaal resultaat van de organisatie. Deze elementen van basiskwaliteit zijn, 

samen met de separate beleidsdoelen, opgenomen in de Kwaliteitslijst CITAVERDE College. In de 

bijlage is een voorbeeld hoe middels deze lijst een voortschrijdend inzicht ontstaat in de realisatie van 

beleid. Hoewel elk van de themalijnen te onderscheiden is kun je ze niet los zien van elkaar. Op deze 

wijze verbindt het kwadrantenmodel de separate themalijnen tot één geheel. Samenvattend wordt dit 

weergegeven in het volgende hoofdstuk.  
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Onze targets op hoofdlijnen 

 

Samenvattend kunnen we zeggen dat we bij de realisatie van onze missie langs vier themalijnen 

werken. Hoewel elk van deze themalijnen te onderscheiden is kun je ze niet los zien van elkaar. Op 

deze wijze verbindt het kwadrantenmodel de  separate themalijnen tot één geheel en vormt zo het 

strategisch kader voor CITAVERDE  College 2015 – 2018. 

 

Doorsnijdend binnen deze themalijnen speelt het thema van de bestuurlijke of governance positie. De 

hieraan gerelateerde samenwerkingskeuzes, zowel regionaal als landelijk, vormen geen doel op zich 

maar zullen naar gelang de actualiteit en situatie, minimaal jaarlijks worden beoordeeld. De 

bevindingen hiervan worden in een separate rapportage verantwoord.  

 

Themalijnen: 

1. Onderwijs dat er toe doet 

2. HRM, topleerkrachten die talenten begeleiden van deelnemers /  studenten 

3. Bedrijfsvoering, veilige leer- en werkomgeving 

4. Positionering, way of life 
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1. Onderwijs dat er toe doet! 

 

Onderwijs ontwikkelt zich 

➤ Uniek in co-creatie en samenwerking 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 

 

Ontwikkeling: 

Met “CITAVERDE voor het Leven!” richt ons onderwijs zich op talentontwikkeling van jongeren en 

volwassenen. Onze groene leeromgeving speelt hierbij een vormende rol en vormt de basis voor het 

ontwikkelen van een natuurlijke manier van omgaan met elkaar en met onze leefomgeving. Binnen 

deze groene context is er oog voor elkaar als onderdelen van het totale ecosysteem. Wij zoeken 

middels interne en externe samenwerking naar duurzaamheid en doelmatigheid. De leerloopbaan van 

onze deelnemers / studenten bepaalt daarbij ons handelen en geeft kansen voor het leven zowel naar 

vakkennis en beroepsattitude als persoonlijke ontwikkeling. 

 

In de uitwerking betekent dit: 

1. Dat ons onderwijs van zichtbare kwaliteit, ontwikkelingsgericht en betrokken is en tot de beste 20% 

van Nederland in de Benchmark Studiesucces voor het MBO en Vensters voor het VMBO behoort. 

(onderliggende normen, rendementen etc. zijn separaat vermeld op de kwaliteitslijst.) Het kenmerkt 

zich door een duurzaam en aantrekkelijk aanbod voor bestaande en nieuwe doelgroepen voor VMBO, 

MBO en BO en is nauw regionaal en landelijk afgestemd. VMBO en MBO ontwikkelen zich van het 

predicaat, van de Inspectie van het Onderwijs, voldoende naar het predicaat goed. In specifieke 

gevallen leidt dit tot excellent onderwijs; 

 

2. Dat ons innovatief onderwijs een natuurlijke verbinding van theorie en praktijk kent wat zichtbaar 

wordt door interne en externe samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven, toekomstgerichte 

begeleiding en talentontwikkeling en een actief gebruik van onze elektronische leeromgeving binnen 

alle opleidingen (kortweg “Blended Learning”). Hiertoe zijn, verspreid over de provincie, drie Centra 

voor Vakmanschap en Ondernemerschap ingericht en werkt elke MBO richting samen met meerdere 

sterbedrijven; 
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3. Dat elke deelnemer / student op de juiste plaats van zijn leerloopbaan is. Gestandaardiseerde 

intake, determinatie, onderwijs en begeleiding op maat resulteert in (kosten)effectief passend 

onderwijs in VMBO en MBO, een VSV% onder de landelijke norm en afname van niet extern 

gerelateerde tussentijdse uitstroom in het VMBO tot max. 0,5% en in het MBO max. 3%; 

 

4. Dat de nieuwe VMBO-examenprogramma’s en de nieuwe BKS van het MBO optimaal worden 

benut om gezamenlijk doorlopende leerroutes te ontwikkelen en uit te voeren waardoor de interne 

doorstroom toeneemt tot minimaal 35%; 

 

5. Dat de nieuwe VMBO structuur en de MBO-werkvelden tot een herinrichting van de 

overlegstructuur met het relevante bedrijfsleven leiden. De tevredenheid van het bedrijfsleven wordt 

gemeten door diverse eigen metingen (zowel bij PvB- als BPV-bedrijven). De tevredenheid van het 

bedrijfsleven wordt hierdoor structureel gemonitord, geëvalueerd en levert minimaal een 7.0 op; 6. Dat 

het gesprek met de deelnemers / studenten over onderwijs niet ophoudt bij het behaalde diploma 

maar een vervolg krijgt door het verhogen van het tevredenheidsoordeel van haar alumni m.b.t.: 

➤ de aansluiting tussen theorie en praktijk van 56% naar 60% (MBO); 

➤ de begeleiding van de school tijdens de BPV van 45% naar 60% (MBO); 

➤ de voorbereiding door de school op het zoeken naar werk of een vervolgopleiding van 33% naar 

60% (MBO); 

➤ de persoonlijke begeleiding tijdens de opleiding van 55% naar 70% (VMBO);  

➤ de voorlichting over de vervolgopleiding van 49% naar 60% (VMBO);  

➤ toepasbaarheid van het Leven Lang Leren aanbod in de praktijk wordt door de BO cursisten 

gewaardeerd met een 8,0. 
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2. Een stevige, stabiele organisatie 

 

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 

 

Ontwikkeling: 

CITAVERDE College kent een veilige en duurzame leer- en werkomgeving, die deelnemers / 

studenten en medewerkers uitnodigt om zich te ontwikkelen, zich te verbinden met de thema’s 

gezonde voeding, water en een prettige leefomgeving en van hun passie hun beroep te maken. De 

Groene uitstraling van de gebouwen, de toegankelijkheid van de leeromgevingen zorgen ervoor dat 

leerlingen een beter leerresultaat neerzetten. 

 

In de uitwerking betekent dit: 

1. dat door de Groene leefomgeving en de toegankelijke leeromgevingen deelnemers / studenten 

Onderwijsfaciliteiten met een 3,8 (puntschaal 5) in het MBO (JOB) en Onderwijsvoorzieningen en 

Faciliteiten met 3,6 (puntschaal 5) in het VMBO (LAKS) waarderen;  

2. dat de sociale en fysieke veiligheid bijdraagt aan een positief leer- en werkklimaat. Deelnemers / 

studenten en medewerkers geven actief vorm aan dit klimaat; deelnemers / studenten VMBO en MBO 

waarderen dit met een 4,0 (puntschaal 5) (JOB en LAKS).Medewerkers geven hieraan actief vorm en 

waarderen dit binnen het tevredenheidsonderzoek met een 7,5 (puntschaal 10). 
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3. Betrokken medewerkers 

 

HRM ontwikkelt zich 

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

➤ Top methodische begeleiders van deelnemers / studenten 

➤ Cultuur van verbinden, ondernemen en vernieuwen  

 

HRM is op orde 

➤ Actieve focus op gezondheid en duurzame inzetbaarheid 

➤ Geregistreerde docenten en leidinggevenden 

➤ Goede verhouding tussen kwantiteit en kwaliteit 

 

Ontwikkeling: 

Iedere leidinggevende en medewerker geeft vanuit zijn professionaliteit invulling aan een Groene 

school die veel meer betekent dan een goede opleiding. Dit betekent dat medewerkers zich plaatsen 

in de rol van professional. Vanuit het hoofdthema top-methodische begeleider van (jonge) mensen en 

vanuit hun didactische, pedagogische bekwaamheid en inhoudelijke expertise brengen docenten de 

deelnemers / studenten tot hun maximale talentontwikkeling en stellen hen zo in staat om van hun 

passie een beroep te maken. 

 

In de uitwerking betekent dit: 

1. Dat de deelnemers / studenten hun docenten waarderen op een 3,9 in 5 puntsschaal in JOB en 

LAKS monitor en een 8,0 in de separate onderzoeken van Bedrijfsopleidingen; 

2. Dat medewerkers in 2018 op tevredenheid een 7,5 scoren; 

3. Dat aantoonbaar is dat scholingsactiviteiten van docenten leiden tot een waardering van 3,6 voor 

Studie- en loopbaanbegeleiding in het MBO (JOB) en een 3,9 voor Beoordeling Docenten in het 

VMBO (LAKS) en dat docenten hun eigen professionele ontwikkeling sturen en in 2018 90% van de 

docenten ingeschreven is in het lerarenregister; 

4. Dat realisatie van scholing en ontwikkeling een vast onderdeel vormt van de gesprekscyclus tussen 

medewerker en leidinggevende en medewerkers en leidinggevenden hun professionele inzet daarbij 

verantwoorden. Iedere leidinggevende stuurt op een cultuur van verbinden, ondernemen en 

vernieuwen in een groene wereld. Teamvorming, samen sturing, verantwoordelijkheid geven en 

krijgen en verantwoording afleggen over resultaten, alsmede het ontwikkelen van een professionele 

cultuur staat centraal. Dit alles in de context van de school die deel uitmaakt van een Groene wereld. 

De leidinggevende is bij uitstek die persoon die “CITAVERDE voor het Leven!” vormgeeft en uitstraalt. 
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4. Positionering “Way of Life” 

 

Positionering ontwikkelt zich  

➤ Toename van interactie op social media van deelnemers / 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 

deelnemers / studenten 

➤ Actieve en persoonlijke werving van deelnemers / studenten 

 

Ontwikkeling: 

De missie “CITAVERDE College voor het Leven!” wordt door alle medewerkers doorleefd en 

uitgedragen. Deze missie is aantoonbaar en zichtbaar in de “Way of Life” waarbij niet alleen een 

goede opleiding centraal staat, maar ook verbinding met relevante stakeholders, waar CITAVERDE 

College een actief alumni beleid kent en ambassadeurs heeft. CITAVERDE College draagt met haar 

deelnemers / studenten deze Way of Life uit door actief de interactie op social media te koppelen aan 

gezonde voeding, schone lucht, water en een prettige duurzame leefomgeving. 

 

In de uitwerking betekent dit: 

1. Dat gedurende de leerloopbaan “CITAVERDE voor het Leven!” centraal staat. Alle deelnemers / 

studenten worden door up-to-date materiaal over de werkvelden met de laatste innovaties en 

mogelijke beroepen, middels persoonlijke begeleiding geholpen bij het vinden van hun juiste opleiding 

met de juiste keuzepaden en leerloopbaan. Dit helpt hen om van hun passie hun beroep te maken; 

 

2. Dat CITAVERDE College in 2018 drie Centra voor Vakmanschap en Ondernemerschap en 

meerdere sterbedrijven heeft. Deze bedrijven vormen een voorbeeld voor hun branche. Deze 

bedrijven verbinden zich aan CITAVERDE College door toegepast onderzoek, excursies, 

bedrijfsstages van docenten, leren in de praktijk en stages. CITAVERDE College organiseert jaarlijks 

met deze bedrijven een relatie-event om samenwerking en nieuwe ontwikkelingen in onderwijs en 

beroepenveld te bespreken. Op deze wijze treden zij op als ambassadeurs van CITAVERDE College; 

 

3. Dat de interactie op social media van CITAVERDE College 6000 interacties op jaarbasis omvat en 

dat deze gaan over onder andere gezonde voeding, water en een natuurlijke leefomgeving. 

Medewerkers en deelnemers / studenten dragen actief de visie van CITAVERDE College uit;  
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4. Dat CITAVERDE College in 2018 een actief alumni beleid kent. Zij organiseert daartoe per locatie 

2x per jaar een activiteit. Het aantal geregistreerde oud deelnemers / studenten groeit jaarlijks met 250 

personen tot 1750 in 2018. Zij zijn daarmee dé ambassadeurs van CITAVERDE College. Zij 

onderschrijven de “Way of Life” en willen een actieve bijdrage leveren aan een gezond en groen 

leven. 
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Bijlagen 

 

Beleidsrealisatie en Governance 

Formuleren van beleid is één ding maar sturen op de realisatie ervan en dit plaatsen in het perspectief 

van de algemene bovenliggende doelen van de organisatie als geheel, is wat anders. 

 

Governance 

In 2014 heeft de Raad van Toezicht haar "Toezichtsmodel CITAVERDE College" geformuleerd waarin 

zij de wijze beschrijft waarop de Raad van Toezicht haar functie vervult binnen CITAVERDE College 

en welke de interne werk- en verantwoordingskaders voor het College van Bestuur zijn. Voor de 

duiding wat verstaan dient te worden onder een toezichtsmodel wordt aangesloten bij de definitie die 

“van Dale” woordenboek der Nederlandse taal hanteert voor het begrip “toezicht”: 

 

Betekenis ‘toezicht ‘: toe·zicht (het; o) hoede, zorg, controle: toezicht houden  

 

Het hoeden van de organisatie, het zorgdragen voor én het controleren van diezelfde organisatie is in 

onderlinge samenhang vervat in het integraal toezichtsmodel voor CITAVERDE College. 

 

Het uit het Toezichtsmodel voortkomende toetsingskader vormt voor het College van Bestuur het 

speelveld (kader) om te besturen, voor de Raad van Toezicht het instrumentarium om te toetsen of 

besluiten conform het kader worden genomen. Hiertoe zijn acht algemene kaders geformuleerd 

waaraan het beleid getoetst wordt. 

 

Schematisch weergegeven ziet dat er als volgt uit: 
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De 8 (kaders) van CITAVERDE: 

1. het zorgen voor financiële weerbaarheid op de lange termijn (leerlingen, financiën); 

2. het zorgen voor goede onderwijsprestaties en – kwaliteit (verbinding met arbeidsmarkt en 

vervolgonderwijs); 

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 deelnemers / studenten; 

6. het zorgen voor goede kwaliteit voor wat betreft onderhoud en uitstraling gebouwen; 

7. het zorgen voor een adequate interne en externe netwerkorganisatie en een gezonde 

bedrijfsvoering daarvan; 

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

 

Door de beleidsdoelen uit het kwadrantenmodel te verbinden met deze “8 van CITAVERDE” is de 

inbedding geborgd van het nieuw geformuleerde beleid van het CITAVERDE College binnen de 

algemene en hoger gestelde doelen van de organisatie. 

 

In 2014 is met zowel medewerkers van alle locaties als externe relaties gesproken over onze 

strategische koers voor 2015-2018. De input die wij van hen mochten ontvangen heeft ons richting 

gegeven en ons geholpen de vertaalslag naar interne organisatie en externe omgeving nog beter te 

maken. 
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Beleidsrealisatie 

Beleidsbrieven maken geen onderwijs, zij geven daaraan richting. Om sturing te geven aan de 

beleidsrealisatie wordt jaarlijks een geactualiseerde beleidskaderbrief opgesteld die de strategie 

vertaalt naar tactische doelen. Deze vormt vervolgens de basis voor de operationele uitwerking in de 

locatie- en teamplannen. Door monitoring en evaluatie van deze plannen creëren wij een gesloten 

kwaliteitscirkel met ruimte voor actualisering, bijstelling en borging. Door hier alle belanghebbenden, 

zowel interne als externe, bij te betrekken vertrouwen wij er op dat onze basiskwaliteit zichtbaar op 

orde is en blijft en dat nieuwe doelen gerealiseerd worden. 
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Overige gebruikte bronnen 

CITAVERDE Natuurlijk! Groeien in Kwaliteit, strategisch beleidsplan 2011-2014 

 

Lijst van afkortingen 

VMBO: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 

MBO : middelbaar beroepsonderwijs 

POP : persoonlijk ontwikkelingsplan 

WAI : workabilityindex 

BKS : beroepsgerichte kwalificatiestructuur 

LOB : loopbaanoriëntatie en -begeleiding 

PSO : praktische sector oriëntatie 

BO : bedrijfsopleidingen 

JOB : jongerenorganisatie beroepsonderwijs 

LAKS : landelijk aktie komitee scholieren 

VSV : voortijdig schoolverlaten 

PVB : proeve van bekwaamheid 

BPV : beroepspraktijkvorming 

 

Verklarende woordenlijst 

Passend onderwijs: alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten 

en hun mogelijkheden. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs. Doel is om elk kind uit te dagen 

het beste uit zichzelf te halen. 

 

Focus op Vakmanschap: het MBO werkt aan de invoering van het Actieplan MBO ‘Focus op 

Vakmanschap 2011-2015’. Het Actieplan is gericht op verhoging van de kwaliteit van het MBO, 

vereenvoudiging van het MBO als stelsel en het op orde brengen van besturing en bedrijfsvoering. 

Het motto daarbij is: de basiskwaliteit op orde en de lat omhoog. 

 

Blended learning: een ’mix’ van leren met en zonder technologie. 

 

Voortijdig schoolverlaten: leerlingen van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie – niveau 2 van het 

MBO, dan wel een arbeidscontract – het onderwijs verlaten. 

 

Proeve van Bekwaamheid: een examenvorm om vast te stellen of een leerling de kennis, 

vaardigheden en houding heeft om zijn toekomstige beroep te kunnen uitoefenen. 

 

Centra voor Vakmanschap en Ondernemerschap: dit zijn virtuele centra, vormgegeven door 

samenwerking bedrijfsleven en onderwijs om praktijk van het onderwijs beter vorm te geven. 


