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Voorwoord
Tijdens het AO Groen Onderwijs van 10 oktober 2018 werd zowel door de ministers van OCW, van
Engelshoven en Slob, als de onderwijswoordvoerders van de vier aanwezige fracties, SP, D66, VVD en
CDA, het belang benadrukt van groen onderwijs voor de Nederlandse economie en voor actuele thema’s
als klimaat, voeding, water, verduurzaming en stedelijke ontwikkeling. Ook werd het belang van regionale
spreiding van het groen opleidingsaanbod breed gedeeld.
Ook het bedrijfsleven spreekt zich helder uit over het belang van Groen Onderwijs:
• Voor LTO Nederland is Groen Onderwijs een van haar speerpunten
• Ook de Branchevereniging VHG spant zich in om de instroom en de kwaliteit van het groene
onderwijs te bevorderen. Dat doen we samen met de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.
• De levensmiddelenindustrie (FNLI) wil zijn innovatiekracht behouden en streeft daarom naar een
betere aansluiting tussen onderwijsprogramma’s en de behoefte van het bedrijfsleven.
Zomaar enkele aangehaalde uitspraken die het belang van goed Groen Onderwijs onderstrepen evenals
de gezamenlijke, tripartite, verantwoordelijkheid om dit te realiseren.
In deze Kwaliteitsagenda beschrijft CITAVERDE College enerzijds hoe zij op een doelmatige wijze
invulling geeft aan deze verantwoordelijkheid zowel in een landelijke context als binnen haar werkgebied
Limburg en anderzijds hoe dit tot uiting komt in de Landelijke en eigen Speerpunten
De Kwaliteitsagenda van CITAVERDE College bestaat uit drie hoofdstukken.
Hoofdstuk 1 start met het beantwoorden van de opdracht uit de Regeling kwaliteitsafspraken MBO 20192022 waarin aan elk AOC gevraagd wordt om een onderbouwing te geven van haar ontwikkelperspectief
in relatie tot een doelmatige organisatie van het onderwijs en de effecten van de demografische
ontwikkelingen in haar regio. Daarmee vormt het hoofdstuk ‘CITAVERDE College: KOOK, het
Ontwikkelperspectief naar 2025’ het vertrekpunt voor de verdere uitwerking van de Kwaliteitsagenda van
het CITAVERDE College.
Voor CITAVERDE College is dit vraagstuk omtrent haar ontwikkelperspectief immers sinds 2007 een
reëel vraagstuk. In dat jaar werd, in samenwerking met alle MBO en VMBO partners in Limburg een
onderzoek naar de effecten van de demografische ontwikkeling op het onderwijs uitgevoerd. De
uitkomsten daarvan worden sindsdien als vertrekpunt bij onze planningen en prognoses gehanteerd.
Deze negatieve demografische ontwikkelingen, maar ook veranderingen in het pensioenstelsel, in
overheidsregelingen en bekostiging, zijn allemaal externe factoren waar actief op geanticipeerd werd en
wordt.
In dat licht bezien bevat het eerste hoofdstuk dan ook geen nieuwe zienswijzen of nieuw beleid maar
eerder een verwoording van het staand beleid van de organisatie. Voor een juiste duiding van de verdere
uitwerking van de Kwaliteitsagenda en de daarbinnen geformuleerde speerpunten is het dan ook van
belang, op grond van de afgelopen tien jaar, eerst een beeld van de positionering van het groen
onderwijs in Limburg te verkrijgen.
Hoofdstuk 2 beslaat de interne en externe analyse waarin opgenomen de verbinding tussen het staande
beleid van CITAVERDE College, de huidige kwaliteitsagenda MBO en de verbinding naar de
Kwaliteitsagenda 2019-2022. Hierin is ook opgenomen de reflectie op de gegeven landelijke indicatoren
en op welke wijze deze een rol spelen bij de realisatie van de speerpunten.
Hoofdstuk 3 bevat de matrices waarin de concretisering van de 3 landelijke en de 3 CITAVERDE College
speerpunten aan de hand van ambities, maatregelen en resultaten wordt beschreven. In dit hoofdstuk is
eveneens de indicatieve begroting opgenomen.
Het voert te ver om in het bestek van deze Kwaliteitsagenda alle relevante onderliggende stukken toe te
voegen. Hiertoe is, ondersteunend aan dit document, een catalogus samengesteld waarin diverse
onderbouwende documenten zoals projectplannen, cijfermateriaal, publicaties en dergelijke zijn
samengebracht. Deze catalogus is niet bij de kwaliteitsagenda gevoegd maar kan, zo nodig, bij de
bespreking er van ter illustratie c.q. verantwoording een rol spelen.
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Hoofdstuk 1
CITAVERDE College: KOOK, het Ontwikkelperspectief naar 2025

1.1. Inleiding
De opgaven voor het Nederlands beroepsonderwijs zijn groot, zowel in het VMBO, het MBO als het LLO.
Teruglopende aantallen jongeren in de leeftijd van het VMBO en MBO, toenemende vraag van scholing
voor volwassenen, een vergrijzende beroepsbevolking. Maar tegelijkertijd ook een vraag naar nieuwe
beroepsvaardigheden en competenties, naar responsiviteit bij veranderende kaders en, niet in de laatste
plaats, de impact van thema’s als klimaat, duurzaamheid, circulaire economie en gezondheid op de
groene sector. Opgaven of uitdagingen die vragen om brede samenwerkingen en het aangaan van
bijbehorende verbindingen. Ontwikkelingen waarbij in steeds grotere mate sprake zal zijn van het
inclusief belang van ‘groene’ kennis in plaats van de exclusiviteit daarvan. Dit vormt daarmee de kern van
het realiseren van krachtig, toekomstbestendig groen onderwijs.
Als onderdeel van het strategisch beleidsplan ‘CITAVERDE voor het Leven’ startte het CvB in 2016 een
eerste proactieve verkenning naar de positionering voor de middellange termijn van het groen onderwijs.
Met als tijdshorizon 2025 was daarbij de vraag op welke wijze de continuïteit, kwaliteit en innovatiekracht
van het groen onderwijs, op alle niveaus, binnen Limburg het beste geborgd kon worden.
Belangrijk om op te merken is dat er bij deze verkenning geen sprake was om vanuit een acute noodzaak
betreffende de continuïteit van de organisatie te handelen. Wel om te onderzoeken of het Groen
Onderwijs in Limburg gebaat is bij verdergaande vormen van samenwerking.
Aan de hand van de vier in de paragraaf KOOK genoemde te behouden kenmerken is door het CvB een
analyse naar acht regionale optionele samenwerkingspartners uitgevoerd, drie Limburgse ROC’s, de vier
grote Limburgse VO organisaties en het naastgelegen AOC, Helicon Opleidingen, dat actief is in het
aangrenzende werkgebied van oostelijk Noord-Brabant en zuidelijk Gelderland.
Deze analyse heeft geleid tot een scenariomodel van vier nader te onderzoeken
samenwerkingsmogelijkheden waarbij op voorhand gesteld werd dat, gezien het belang van de fijnmazige
inbedding in de regio Limburg met haar vele én diverse relatienetwerken, er altijd sprake dient te zijn van
samenwerking zonder uitsluiting van partijen oftewel, het één doen zonder het andere te laten. Uit dit
scenariomodel kwam als eerste te onderzoeken mogelijkheid de samenwerking op basis van de inhoud
van groen onderwijs naar voren i.c. de samenwerking met Helicon Opleidingen.
Dit hoofdstuk blikt terug op de afgelopen twee jaar, de resultaten van de analyse, het scenariomodel, het
daaruit voortvloeiende onderzoek naar samenwerking met Helicon Opleidingen en de uitkomst daarvan.
Vervolgens kijkt de notitie vooruit naar het samenkomen van de KOOK-lijn met het Bestuursakkoord
MBO en de specifieke opdrachten aan de AOC’s daarbinnen. Tevens wordt stilgestaan bij de drie
resterende scenario’s.
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Tot slot, nu, twee jaar later, ziet de wereld er anders uit. Niet zozeer door interne factoren of dat er sprake
zou zijn van een acute noodzaak tot verdergaande samenwerking. Immers de algemene
onderwijskwaliteit en bedrijfsvoering zijn in control en er vindt een reparatie plaats van de achterstelling
van de bekostiging van het groen MBO. Echter de realiteit van het Bestuursakkoord MBO 2018-2022:
Trots, vertrouwen en lef van februari 2018, de overgang van het Ministerie van EZ naar dat van OCW en
een onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs naar de positie van de AOC’s plaatst onze verkenning
in een ander perspectief. In deze notitie wordt daar later op teruggekomen.

1.2. KOOK
Binnen het strategisch beleidsplan ‘CITAVERDE voor het leven, 2015-2019’ is het vraagstuk over
positionering van het groen onderwijs in Limburg geformuleerd dat verder gaat dan de lopende
beleidsperiode. Citaat: ”op welke wijze wij vorm en inhoud willen geven aan regionale en/of landelijke
samenwerking. Ook hier gelden de begrippen continuïteit en kwaliteit. – 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.”
Vanuit dit beleidsvraagstuk is het CvB in 2016, onder de noemer Kontinuïteit van Onderwijs, Ontwikkeling
en Kwaliteit kortweg KOOK, de regionale verkenning naar mogelijkheden van vergrote doelmatigheid in
uitvoering en ontwikkeling van het groen onderwijs voor de langere termijn in Limburg opgestart. Hierbij
werden vier te behouden kenmerken van ‘CITAVERDE voor het Leven’ benoemd:
• Herkenbaar en attractief onderwijs sterk ingebed in de regio;
• Onderwijs met een maatschappelijke meerwaarde;
• Behoud van kleine specialistische opleidingen met een duidelijke relevantie voor de
arbeidsmarkt;
• Behoud van flexibiliteit en innovatiekracht.
Deze verkenning is vanaf voorjaar
2016, breed besproken in de
organisatie met interne en externe
stakeholders en in diverse externe
overleggen met regionale partners.
De verkenning is uitgevoerd naar
acht regionale optionele partijen voor
verdergaande, op vergrote
doelmatigheid gerichte,
samenwerking.
Een zestal criteria is hierbij
gehanteerd (zie afbeelding Regionale
verkenning en doelmatigheid).
Tevens werd de vraag gesteld wat nu
écht de doelmatigheidswinst zou
kunnen zijn mocht het komen tot
verdergaande samenwerking.

De acht regionale partijen waren:
• De 3 ROC’s: Gilde Opleidingen, Arcus College en Leeuwenborgh Opleidingen
• De 4 VO-Scholengemeenschappen: LVO, SOML, SVOPL en OGVO
• 1 AOC: Helicon Opleidingen
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In dezelfde periode hebben er
tevens, geïnitieerd vanuit de AOC
Raad en vanuit een meer landelijke
context, duidingsgesprekken naar
regionale spreiding en
samenwerking op basis van de
concrete MBO
deelnemersaantallen per AOC
plaatsgevonden. In ons geval is er
gesproken met de CvB’s van
Helicon Opleidingen, Edudelta,
Prinsentuin, AOC-Oost en Aeres.

Met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, onderwijs en overheden, Raad van Toezicht,
medezeggenschap en management, is tijdens een brede stakeholdersbijeenkomst in november 2016 de
KOOK-verkenningsfase afgerond.
De kernboodschap uit deze bijeenkomst was de goede onderwijskwaliteit te behouden en middels
samenwerking tussen groen onderwijs, regionaal onderwijs en het bedrijfsleven dit te versterken en
daarmee voor de regio beschikbaar en bereikbaar te houden.

1.2.1. Conclusies KOOK
De in 2016, door het College van Bestuur, ingezette verkenning van de positie van het groen onderwijs
in Limburg met een langjarige tijdshorizon gericht op 2025 heeft geleid tot een scenariomodel van
samenwerkingsopties.
Verschillende stukken zijn hiertoe opgesteld, gedeeld en besproken met interne en externe stakeholders.
Meegewogen zijn de ontwikkelingen rond het groen onderwijs in het algemeen en rond CITAVERDE
College in het bijzonder, dit zowel regionaal als landelijk.
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De te onderzoeken samenwerkingsopties zijn gericht op het langjarig borgen van de huidige sterke
positie van groen onderwijs in Limburg. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar de positie van ons MBO.
Door de afnemende omvang in het initiële programma en de toenemende vraag naar LLO vanuit
arbeidsmarkt en een permanente opgave tot innovatie wordt juist hier de vraag naar doelmatigheid van
ontwikkeling, uitvoering en aansluiting bij de arbeidsmarkt steeds pregnanter. Dat hierbij samenwerking
met derden voorwaardelijk is lijkt een open deur. Het is dan ook de verkenning naar mogelijke
samenwerkingspartijen die tot onderstaande scenario’s heeft geleid.
Vanuit deze vertrekpunten komt, op basis van de beschreven overwegingen, en getoetst aan de interne
gesprekken en de landelijke analyse, het College van Bestuur tot de conclusie dat vanuit een
zelfstandige positie het versterken en initiëren van samenwerkingsrelaties de komende jaren de meest
kansrijke lijn naar de toekomst is. CITAVERDE College zal zich derhalve doorontwikkelen als een
netwerkorganisatie, die actief kiest voor samenwerking met:
• collega AOC’s ( Groene Norm, AD-trajecten en LLO) en samenwerking binnen Groen Pact ( CIV’s ( T&U,
Agro, Food, KCNL) en internationalisering;
• Helicon (gericht op opleidingen primaire sector Zuid Nederland, LLO , AD trajecten en de backoffice)
• collega ROC’s in Noord en Midden en Zuid Limburg.
Wat essentieel is voor een duurzame en doelmatige positie van het groen onderwijs in Limburg is haar
herkenbaarheid qua inhoud en erkenning van haar kwaliteit.
Aspecten van ‘groen’ zijn, los van de traditionele sectoren al dier en agro, steeds pregnanter aanwezig in wat je zou
kunnen noemen hybride werkvelden en maatschappelijke thema’s.
Denk aan klimaatadaptatie, voeding, gezondheid, ruimtelijke inrichting etc. Allemaal thema’s waar aspecten van
‘groen’ een rol spelen.
Deze inclusieve betekenis van ‘groen’ vraagt om een sterke inhoudelijk deskundige netwerkpartner naar verschillende
partijen in de regio Limburg en Zuidoost Nederland.
Juist deze inclusiviteit opent nieuwe mogelijkheden om tot combinaties van opleidingen met kleine studentenaantallen
te komen door samen te doen wat kan en separaat te doen wat moet. Als voorbeelden om ook bij kleine opleidingen
tot volwaardig en doelmatig aanbod te komen, noemen wij:
• de verkenning naar Groene detailhandel/Retail niveau 4 met de algemene Retail opleiding niveau 4 van ROC
Gilde Opleidingen;
• het ontstaan van nieuwe kansen door een sterkere verbinding als onderwijs met een netwerk
van bedrijven binnen Centra voor Vakmanschap en Ondernemerschap. In deze werkvorm
wordt maximaal gebruikgemaakt van faciliteiten en expertise van diverse bedrijven rondom
bepaalde opleidingen. Op deze wijze kunnen ook kleinere groepen studenten adequaat en
op een kwalitatief goed niveau bediend worden.
Of en in hoeverre deze vorm(en) van samenwerking ook aanleiding geeft tot herziening van de statutaire
positie van het CITAVERDE College zal blijken uit de resultaten van de verkenningen maar is geen
vooropgesteld doel. Vanuit het principe ‘vorm volgt inhoud’ zullen nut en noodzaak van zo’n ingrijpende
conclusie helder aantoonbaar dienen te zijn.
1.3. Scenario’s van samenwerking
Het hele KOOK-traject heeft uiteindelijk geleid tot een drietal nader te onderzoeken scenario’s. Het
scenario dat uitgaat van de landelijke relatie tot de Ontwikkelagenda of Groenpact en die tot de
onderwijscollega’s binnen de AOC Raad, de Groene Tafel en het georganiseerde Groene bedrijfsleven
en LNV vormen een continue factor en zijn voorwaardelijk voor een gedegen groen kennisnetwerk. In
deze context vormen zij derhalve geen specifieke regio gerelateerde keuze.
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Het betreft meer algemene vormen van samenwerking c.q. belangenbehartiging dan welke beoogd
worden bij de gezochte meerwaarde van verdergaande samenwerking.
Ook het scenario om je als CITAVERDE College volledig terug te trekken binnen een eigen smalle niche
wordt als te vrijblijvend gezien en kent derhalve ook geen uitwerking.
Voor de andere drie scenario’s geldt dat zij altijd tegelijkertijd naast elkaar voor zullen komen, ‘het een
doen zonder het andere te laten’, maar in de verdieping van de samenwerking wel een andere waarde of
prioriteit kunnen hebben.

1.4. Onderzoek naar samenwerking met Helicon Opleidingen
De specifieke toegevoegde waarde van het CITAVERDE College aan het onderwijsaanbod in Limburg
betreft het groene aspect van ons onderwijs. Scenario 1 is dan ook als eerste te onderzoeken optie van
verdergaande structurele samenwerking vastgesteld. In 2017 is de verkenning met Helicon Opleidingen
geïntensiveerd niet alleen tussen de Colleges van Bestuur maar ook tussen de Raden van Toezicht, de
Ondernemingsraden, management, stafdiensten, studenten en docenten. De Colleges van Bestuur
hebben zich hierbij extern laten ondersteunen door een ervaringsdeskundige op dit gebied.
Dit onderzoek diende een antwoord te geven of middels deze samenwerking de volgende opdracht te
realiseren zou zijn:
Versterk op duurzame wijze de regionale positie van het Groen Onderwijs door het benadrukken en
doelmatig ontwikkelen van haar kwaliteit en groene karakter.
De Raad van Toezicht heeft op 14 februari 2017 haar goedkeuring verleend aan dit door het College van
Bestuur genomen besluit.
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Voorstel College van Bestuur
Er van uitgaande dat de kern van de opdracht van het CITAVERDE College ligt bij het groen onderwijs, VMBO, MBO én Leven
Lang Leren, in de regio Zuidoost Nederland c.q. Limburg komt het College van Bestuur tot een samengestelde scenario keuze.
Hierbij dient kwalitatief goed groen onderwijs bereikbaar te blijven voor potentiële deelnemers/studenten, invulling gegeven te
worden aan de regionale vraag van de arbeidsmarkt en aantrekkelijk te zijn als organisatie om een duurzame werkrelatie mee
aan te gaan.

De kernboodschap hierbij luidt:
Versterk op duurzame wijze de regionale positie van het Groen Onderwijs door het benadrukken en doelmatig ontwikkelen van
haar kwaliteit en groene karakter.
Dit betekent dat het College van Bestuur als vertrekpunt kiest voor het verder verkennen van de mogelijkheden van scenario 1
met Helicon Opleidingen. Hierbij zal een externe partij betrokken worden.
Echter, vanuit de wetenschap dat een goede regionale uitvoering niet kan zonder een nauwe samenwerking met de genoemde
partners uit scenario 2 en 3 zullen zij nadrukkelijk bij dit proces betrokken dienen te worden.
Door het als te vrijblijvend geachte karakter van scenario 4 blijft dit verder buiten beschouwing.

Besluit Raad van Toezicht:
In navolging van hetgeen besproken is, hecht de Raad van Toezicht haar goedkeuring aan het opstarten van de verkenning
van de mogelijkheden van scenario 1 met Helicon Opleidingen.
Verslag van de extra vergadering (KOOK workshop) van het College van Bestuur met de Raad van Toezicht van het
CITAVERDE College
Vergadering d.d. 14 februari 2017, Bestuurskantoor CITAVERDE College

Op 26 februari 2018 is, tijdens een gezamenlijke bijeenkomst door de Colleges van Bestuur en Raden
van Toezicht van CITAVERDE College en Helicon Opleidingen, middels het tekenen van een
intentieverklaring, besloten tot een formele verkenning van samenwerkingsmogelijkheden tussen de twee
instellingen.
Om deze verkenning goed uit te voeren zijn teams van beide instellingen samengesteld die gezamenlijk
hebben verkend welke relevante ontwikkelingen er in de samenleving zijn, welke onderwijsopgaven er
liggen en welke vorm van samenwerking bij de gedetecteerde opgaven past. Ook is goed gekeken naar
de bredere bestuurlijke omgeving waarin de samenwerking zal plaatsvinden. Ten slotte is er een
financiële analyse uitgevoerd. Bij deze verkenningen is tevens rekening gehouden met de recente
landelijke ontwikkelingen zoals het inspectie themaonderzoek naar de AOC’s en het Bestuursakkoord
‘Trots, Vertrouwen en Lef’.
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Behalve een interne verkenning is er in deze fase ook met de externe stakeholders over dit scenario
gesproken. Tijdens de stakeholderbijeenkomst in november 2017 werd nogmaals op het belang van
kennisdeling en onderlinge samenwerking in het groene domein gesproken. Tegelijkertijd werd het
belang van herkenbare regionale positionering benadrukt. Dat laatste is ook door vertegenwoordigers van
de Provincie Limburg steeds expliciet naar voren gebracht, zowel in contacten met het CITAVERDE
College als naar derden.
1.4.1. Uitkomst onderzoek scenario 1: samenwerking met Helicon
De conclusie van de verkenning van scenario 1 is dat CITAVERDE College en Helicon Opleidingen
logische samenwerkingspartners zijn. De combinatie van groen is goed. Institutionele schaalvergroting
naar het hele landsdeel Zuidoost Nederland is daarbij niet voorwaardelijk. Verdere doelmatigheid zal met
name in de regio moeten worden gevonden.
Vanuit de inhoudelijke opgave geredeneerd komt een gerichte vorm van samenwerking naar voren
tussen twee zelfstandige instellingen die goed regionaal zijn ingebed met herkenbare bestuurlijke relaties
met andere onderwijsinstellingen, openbaar bestuur en bedrijfsleven.
Echter, bij een vergaande samenwerking kan een deel van de noodzakelijke lokale en regionale
verbindingen verloren gaan. Schaalvergroting wordt dan een nadeel.
Verdergaande samenwerking, leidend tot een instellingenfusie, wordt daarbij dan ook niet van
toegevoegde waarde geacht.
Beide organisaties willen het onderwijs in hun eigen regio zo toegankelijk mogelijk houden voor zowel
vmbo-leerlingen als mbo-studenten, door opleidingen zo dicht mogelijk in de buurt aan te bieden. Het
opleidingsaanbod wordt in overleg met collega-onderwijsorganisaties en andere sleutelspelers ontwikkeld
en vanzelfsprekend afgestemd op de vraag van werkgevers uit de regio. Inhoudelijk gaan ze het
onderwijs gezamenlijk verder doorontwikkelen, samen inzetten op optimaal kwalitatief goede opleidingen,

Samenwerking CITAVERDE en Helicon

augustus

2018

Voorjaar 2018 is door CITAVERDE College en Helicon Opleidingen een intensief onderzoek naar mogelijkheden van
structurele samenwerking uitgevoerd.
De conclusie van deze verkenning is dat CITAVERDE en Helicon logische samenwerkingspartners zijn. De onderlinge
combinatie van groen onderwijs is goed. Samenwerking in de regio kan eerder leiden tot schaalvoordelen dan
samenwerking in een groter gebied of landsdeel. Van samenwerken in afzonderlijke projecten of op specifieke
onderwerpen worden meer voordelen verwacht.
De kleinschaligheid van de organisaties en de eigen cultuur en identiteit blijven daarmee geborgd in de regio.
CITAVERDE en Helicon behouden daardoor voor alle leerlingen, studenten, medewerkers en omgeving ook hun eigen
vertrouwde gezicht. Beide organisaties willen het onderwijs in hun eigen regio zo toegankelijk mogelijk houden voor
zowel vmbo-leerlingen als mbo-studenten, door opleidingen zo dicht mogelijk in de buurt aan te bieden. Het
opleidingsaanbod wordt in overleg met collega-onderwijsorganisaties en andere sleutelspelers ontwikkeld en
vanzelfsprekend afgestemd op de vraag van werkgevers uit de regio.
Samenwerkingskansen; landelijk, landsdeel, regionaal
Inhoudelijk liggen er kleine en grote samenwerkingskansen, kansen die direct voordeel opleveren en kansen die op de
langere termijn vruchten afwerpen.
Samenwerking zal zich daarbij niet altijd beperken tot enkel CITAVERDE College en Helicon Opleidingen in Zuidoost
Nederland. Zeker uit oogpunt van ontwikkeldoelmatigheid is op het inhoudelijk groene vlak de landelijke context en het
bijbehorende relatienetwerk van evenzo grote betekenis. Denk daarbij aan het relatienetwerk van AOC’s, het
ontmoetingsplatform van al het groen onderwijs De Groene Tafel en beleidsuitgangspunten van het Groenpact. De
resultaten zullen echter zowel het landsdeel als de regio ten goede komen.
Specifieke samenwerkingskansen voor CITAVERDE College en Helicon Opleidingen liggen vooral daar waar het
landsdeel Zuidoost Nederland het voedingsgebied betreft.
De eerste logische stappen liggen vooral op het gebied van:
 Inhoudelijke onderwijs- en marktontwikkeling
o Veehouderij: doorgroeien naar één ontwikkel- en uitvoeringsteam voor Zuidoost-Nederland,
o Opleidingen binnen de primaire sector; conform Veehouderij de mogelijkheden van één ontwikkelen uitvoeringsteam voor Zuidoost-Nederland onderzoeken,
o Verdere ontwikkeling van Leven Lang Ontwikkelen voor Zuidoost-Nederland,
o Opties uitwerken voor Associate Degree aanbod in Zuidoost-Nederland.
 Collegiale consultatie op alle lagen binnen de organisaties. Met het verkennen van samenwerkingskansen
hebben veel vakgenoten binnen de organisaties elkaar beter leren kennen, waardoor ze elkaar goed weten te
vinden. Dit geldt vooral voor AOC specifieke vraagstukken voor zowel staf en ondersteuning als voor
onderwijsgevenden.
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waarmee studenten goed voorbereid zijn op de snel veranderende arbeidsmarkt.
Daarmee vormt de afronding van de verkenning van scenario 1 de opmaat naar uitwerking van de
expliciete vraag in het Bestuursakkoord MBO naar vormgeving van onderlinge samenwerking tussen
AOC’s. Dat dit op onderdelen zich niet zal beperken tot samenwerking tussen CITAVERDE College en
Helicon Opleidingen in Zuidoost Nederland is evident.
1.5. Landelijk perspectief AOC’s
Vanuit het landelijk collectief van AOC’s is, vanuit het beginsel ‘regio realiseert, collectief faciliteert’, een
gezamenlijk standpunt geformuleerd voor de uitwerking van het Bestuursakkoord. Dit standpunt past bij
het beschreven scenario in paragraaf 1.3. dat onder andere uitgaat van de landelijke relatie tot de
onderwijscollega’s binnen de AOC Raad, de Groene Tafel en het georganiseerde Groene bedrijfsleven
en LNV. Zij vormen een continue factor en zijn voorwaardelijk voor een gedegen groen kennisnetwerk.

Krachtig, toekomstbestendig groen onderwijs
Het klimaatakkoord vraagt, naast de bestaande duurzaamheidsambities, nieuwe “klimaatcompetenties
en -kennis” om de doelen te realiseren. Samen met het feit dat de agri-foodsector een jaarlijkse omzet
genereert van meer dan 100 miljard euro maakt dit duidelijk dat de BV Nederland behoefte heeft aan
krachtig, toekomstbestendig groen onderwijs.
De impact van thema’s als klimaat, duurzaamheid, circulaire economie en gezondheid op de groene
sector is groot. De AOC’s zijn hard bezig om deze thema’s in het onderwijs in te bedden. Brede
samenwerking met andere mbo-sectoren (techniek, zorg, ict) is nodig om groen onderwjs in al zijn
verschijningsvormen – in de gesprekken hierover ook wel aangeduid als ‘50 tinten groen’ – aan te
bieden. In dergelijke brede samenwerkingen en het aangaan van bijbehorende verbindingen ligt de kern
van het realiseren van dit krachtig, toekomstbestendig groen onderwijs.
Om deze ambitie te bereiken zullen de AOC’s ook in moeten spelen op de demografische krimp, onder
andere door het eigen opleidingenaanbod tegen het licht te houden, doelmatig samen te werken met
niet-groene onderwijsinstellingen en, gezamenlijk of in coalities, met de andere AOC’s.
De wijze van samenwerken – ook met bedrijven, organisaties en overheden – is in elke regio en voor elk
AOC maatwerk.
De twee-eenheid vmbo-mbo is voor de AOC’s niet alleen belangrijk voor de bedrijfsvoering en
doelmatigheid. In het groen vmbo laten de AOC’s hun leerlingen kennismaken met bovengenoemde
thema’s. Zo ontstaan doorlopende leerlijnen naar het groen mbo en wordt de basis gelegd voor een
groene inbreng in de andere mbo-sectoren.
Op inhoud werken de AOC’s samen in het GroenPact – een samenwerkingsovereenkomst tot 2025
tussen de Groene Tafel (de AOC’s, het groen HBO, Wageningen UR), het groene bedrijfsleven en het
ministerie van LNV – en daarnaast in de Centra voor Innovatief Vakmanschap en in de Onderwijsclusters
vmbo en mbo, waarin directeuren en beleidsmedewerkers van de AOC’s kennis delen en afstemmen.
Voor de examinering wordt samengewerkt in de stichting De Groene Norm. Deze samenwerkingen
richten zich op zowel het diplomagerichte onderwijs als op leven lang ontwikkelen.
Het stevig positioneren van groen vmbo, mbo en leven lang ontwikkelen blijft een gezamenlijke opgave
van de AOC’s en hun partners, ook als de AOC Raad als sectororganisatie er straks niet meer is.
Daarnaast blijven de AOC’s samenwerken binnen de VO-Raad, de MBO Raad en op inhoud binnen de
groene kolom.
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1.6. Samenvallende beleidslijnen: van KOOK naar Trots, Vertrouwen en Lef
Als een natuurlijk proces voegt de vraagstelling naar de samenwerking, van elk AOC met ROC’s en
Vakinstellingen, in de regio uit het Bestuursakkoord MBO zich samen met de eigen toekomstoriëntatie
van het CITAVERDE College. KOOK gaat op deze wijze naadloos over in Trots, Vertrouwen en Lef! en
maakt inzichtelijk op welke wijze het CITAVERDE College werkt aan een toekomstbestendig groen
onderwijs in Limburg.
In deze paragraaf gaan we nader in op de regioverkenning naar samenwerking met de Limburgse ROC’s
én met het Limburgs VO. We volgen hierbij de regionale driedeling van de provincie Limburg, Zuid,
Midden en Noord.
Er is nadrukkelijk sprake van oriëntatie op bestaande vormen van samenwerking en verkenning van
nieuwe initiatieven. Het is te vroeg om hier op dit moment reeds vergaande conclusies met betrekking tot
eventuele wijzigingen van organisatievorm aan te verbinden. Het thema als zodanig is nadrukkelijk een
onderdeel van onze kwaliteitsagenda zodat de ontwikkelingen inzichtelijk te rapporteren en te volgen zijn.
Overigens geldt ook hier nog steeds ons adagio ‘het een doen zonder het andere te laten’.
De verkenning naar de samenwerkingsmogelijkheden c.q. clustering met een collega AOC is beschreven
in scenario 1. Met de conclusie wordt een periode van twee jaar intensieve verkenning afgesloten.
Ondertussen zijn de eerste stappen gezet voor de verkenning van de mogelijkheden voor verdere
regionale samenwerking met de collega ROC’s in Limburg en ook met de Limburgse VO-besturen. Als
AOC, met haar MBO én VMBO aanbod, is ook dat laatste van belang, zeker als het gaat om specifieke
aandachtspunten voor het VMBO. Denk daarbij onder andere aan de gevolgen van de invoering van
Passend Onderwijs, de effecten van de demografische ontwikkeling en de aansluiting met het PO en
MBO. (scenario 3) In dit licht dient ook de provincie brede betrokkenheid van het CITAVERDE College bij
het programma ‘Samen naar een sterk technisch VMBO’ genoemd te worden, op zowel VMBO als MBO
niveau.

1.7. Verdere oriëntatie scenario 2 en 3 / relatie ROC’s en VO
Alhoewel de samenwerking binnen Limburg van de 4 MBO-instellingen al jaren vorm krijgt binnen het
Alliantie-overleg en met de VO-instellingen binnen een Bestuurlijk Provinciaal overleg en diverse
projecten o.a. in samenwerking met de Provincie Limburg en de Universiteit Maastricht maken we bij
deze verkenning een onderscheid naar 3 regio’s te weten Zuid- , Noord- en Midden-Limburg. Uit eerdere
studies in het verleden is gebleken dat dit een natuurlijk onderscheid is vanuit de herkomst van de
studenten en de geografische situering van de MBO-instellingen in Limburg.

1.7.1. Samenwerking in Regio Zuid-Limburg
In Zuid is CITAVERDE College aanwezig met vestigingen in Heerlen en Maastricht. Zij werkt hier samen
met de ROC collega’s Leeuwenborgh Opleidingen en Arcus College en in het VO met de collega
instellingen van LVO en SVO|PL en diverse aanbieders van VSO.
Heerlen betreft een VMBO/MBO unilocatie. Maastricht kent een beperkt MBO aanbod op niveau 3 en 4.
Daarnaast is CITAVERDE College in regio Zuid-Limburg actief met LLO binnen het groene domein.
MBO
Recent is op bestuursniveau de ‘Verkenning regionale relatie Arcus College, Leeuwenborgh en
CITAVERDE College’ gestart met de volgende vertrekpositie;
Binnen de regio Zuid Limburg zijn CITAVERDE College, Arcus College en Leeuwenborgh de drie
aanbieders van MBO.
Qua aanbod zijn zij complementair, AOC en ROC, en gezamenlijk bedienen zij alle vier de sectoren van
het middelbaar beroepsonderwijs, inclusief de Entree opleidingen.
De drie instellingen werken momenteel op een aantal terreinen samen, te weten binnen het VOORdeel &
VERVOLG programma (MBO niveau I/II, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt); binnen het
samenwerkingsverband SOBOL (Samen Opleiden Beroepsonderwijs Limburg) en er vindt bestuurlijke
afstemming plaats binnen het Alliantie overleg onder andere over doelmatigheid van aanbod.
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De drie MBO-aanbieders in Zuid onderkennen echter ook dat het nodig is nog beter met elkaar, met het
bedrijfsleven en met de overheden in gesprek te komen om de samenwerking verdergaand te activeren,
te verbeteren en productiever te maken. Op deze wijze kunnen zij bijdragen aan wederzijdse
meerwaarde, doelmatigheid en kwaliteitsverbetering ten dienste van de studenten en het regionale
beroepenveld. Vanuit bedrijfsmatige overwegingen verlaat CITAVERDE College in 2019 het huidige
gebouw in Maastricht.
Om een lacune op gebied van groen onderwijs te voorkomen wordt daarop anticiperend in samenwerking
tussen Leeuwenborgh en CITAVERDE College een fysieke pied-à-terre voor CITAVERDE College
ingericht bij Leeuwenborgh in Maastricht.
Mede in het licht van het Bestuursakkoord MBO 2019 – 2022 ‘Trots, Vertrouwen en Lef’ en het daarin
gestelde over de regionale positionering en uitdagingen van AOC’s en ROC’s hebben de CvB’s het
initiatief genomen om een nader onderzoek te doen naar de regionale raakvlakken .
De huidige samenwerking en het nader onderzoek naar de regionale raakvlakken wordt voortgezet
tijdens en onafhankelijk van de fusieontwikkelingen tussen Arcus College en Leeuwenborgh.
Afhankelijk van hoe het nader onderzoek zich ontwikkelt en concretiseert kan op een later moment de
vraag uit het Bestuursakkoord MBO aan de orde komen, namelijk op welke wijze het middelbaar
beroepsonderwijs binnen Zuid Limburg ‘Toekomstbestendig’ kan worden ingericht en vormgegeven. De
beantwoording van deze vraag past in het vierjarig perspectief van dit Bestuursakkoord.
De samenwerking wordt als zodanig ook genoemd in de ‘Beslisnotitie fusie, LAvenir ontketent innovatie’,
van Leeuwenborgh Opleidingen en Arcus College, april 2018.
“In de toekomst zullen we als Limburgse ROC’s en AOC gezamenlijk collegiaal blijven optrekken zoals in
het afstemmingsoverleg MBO Limburg (Alliantie), de provinciale MBO agenda, de Educatieve Agenda
Limburg en in diverse ontwikkelprogramma’s (al dan niet gefinancierd door de Regionale Investering
Fondsen).” Citaat uit: Beslisnotitie fusie, LAvenir ontketent innovatie, van Leeuwenborgh Opleidingen en
Arcus College, april 2018.
Ontwikkeling en realisatie wordt verwacht binnen de looptijd van de Kwaliteitsagenda.

VO
CITAVERDE College participeert actief binnen de ontwikkeling van een VO regiovisie in Zuid-Limburg die
ook haar doorwerking heeft naar het MBO. Denk daarbij aan doorlopende leerroutes o.a. voor de
doelgroep kwetsbare jongeren mede in relatie tot Passend Onderwijs en de regionale aanpak van het
terugdringen van VSV zoals georganiseerd vanuit RMC 39.
Regiovisie VO Zuid-Limburg
De gezamenlijke schoolbesturen van het voortgezet onderwijs hebben uitgesproken dat zij een regiovisie
willen ontwikkelen die gebaseerd is op het uitgangspunt dat onderwijs ‘zo inclusief mogelijk’ wordt
ingericht. Dit heeft implicaties voor de verhoudingen tussen regulier en speciaal onderwijs, en voor de
samenwerking tussen onderwijs en gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor onder andere jeugdhulp,
leerlingenvervoer en huisvesting.
Daartoe is een stuurgroep in het leven geroepen, die de schoolbesturen bij elkaar heeft geroepen om de
implicaties hiervan verder te doordenken en zich te vergewissen van voldoende draagvlak.
Bestuurlijke agenda op hoofdlijnen:
De schoolbesturen geven zichzelf en daarmee de stuurgroep de opdracht om de volgende agenda te
realiseren.
 Om goed te kunnen analyseren welke doelen gesteld kunnen worden en welke interventies
kansrijk kunnen zijn, is het nodig om een aantal feitelijke gegevens voor handen te hebben.
 Schoolbesturen werken samen aan de versterking van het regulier onderwijs.
• Schoolbesturen werken samen aan een gedeelde visie op het voortgezet speciaal onderwijs en
aan het bewerkstellingen van een duurzame financiële basis voor het vso.
 Schoolbesturen trekken op bestuurlijk niveau samen op als gesprekspartner van de gemeenten,
voor tenminste die beleidsonderdelen die in het OOGO tussen gemeente- en schoolbesturen zijn
geagendeerd.
Ontwikkeling en realisatie wordt verwacht binnen de looptijd van de Kwaliteitsagenda.
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1.7.2. Samenwerking in Regio Midden-Limburg
In Midden is CITAVERDE College aanwezig met vestigingen in Roermond en Nederweert en werkt
binnen die regio samen met ROC collega Gilde Opleidingen en in het VO met collega instellingen van
SOML en LVO en diverse aanbieders van VSO.
Roermond betreft unilocatie VMBO/MBO en Nederweert biedt VMBO GL en TL. Daarnaast is
CITAVERDE College in regio Midden-Limburg actief met LLO binnen het groene domein.
MBO
Recent is op bestuursniveau de ‘Verkenning regionale relatie Gilde Opleidingen en CITAVERDE College’
gestart met de volgende vertrekpositie;
“Binnen de regio Noord- en Midden Limburg zijn CITAVERDE en Gilde de twee aanbieders van MBO.
Qua aanbod zijn zij complementair, AOC en ROC, en gezamenlijk bedienen zij alle vier de sectoren van
het middelbaar beroepsonderwijs, inclusief de Entree opleidingen.
Beide instellingen werken momenteel op verschillende terreinen en binnen verschillende netwerken
collegiaal samen. Zij onderkennen echter ook dat het nodig is beter met elkaar in gesprek te komen om
deze samenwerking te activeren, te verbeteren en productiever te maken. Op deze wijze kan zij bijdragen
aan een wederzijdse meerwaarde, doelmatigheid en kwaliteitsverbetering ten dienste van de studenten
en het regionale beroepenveld.
Mede in het licht van het Bestuursakkoord MBO 2019 – 2022 ‘Trots, Vertrouwen en Lef’ en het daarin
gestelde over de regionale positionering en uitdagingen van AOC’s en ROC’s hebben beide CvB’s het
initiatief genomen om een nader onderzoek te doen naar de regionale raakvlakken langs drie
themalijnen, te weten: Onderwijs, Structuren en Diensten.
Ten behoeve van deze verkenning is een gereguleerd regionaal MBO-overleg ingericht welk ondersteund
wordt door medewerkers van beide organisaties.
Afhankelijk van hoe deze regionale verkenning zich ontwikkelt en concretiseert kan op een later moment
de vraag uit het Bestuursakkoord MBO aan de orde komen op welke wijze het middelbaar
beroepsonderwijs binnen Noord- en Midden Limburg ‘Toekomstbestendig’ kan worden ingericht en
vormgegeven. De beantwoording van deze vraag past in het vierjarig perspectief van dit
bestuursakkoord.”
Ontwikkeling en realisatie wordt verwacht binnen de looptijd van de Kwaliteitsagenda.
VO
CITAVERDE College participeert actief binnen de ontwikkelingen van het VO in Midden-Limburg die ook
hun doorwerking hebben naar het MBO. Denk daarbij aan doorlopende leerroutes o.a. voor de doelgroep
kwetsbare jongeren mede in relatie tot Passend Onderwijs en de regionale aanpak van het terugdringen
van VSV zoals georganiseerd vanuit RMC 38.
Specifiek voor Roermond c.a. zijn de gesprekken gestart met SOML om in samenwerking met de
gemeente Roermond en Gilde Opleidingen te komen tot een gezamenlijke visie op onderwijs en
onderwijshuisvesting. Werktitel intern: Onderwijsstad Roermond als virtuele campus.
Dit initiatief is ingegeven door de demografische ontwikkeling, de ambitie van Roermond als
onderwijsstad, het onderwijshuisvestingsvraagstuk voor het VO in verbinding met datzelfde vraagstuk
voor het MBO en de gezamenlijke ambitie om state of the art faciliteiten te realiseren dat de basis vormt
voor kwalitatief beter onderwijs. Een vraagstuk waar ook nadrukkelijk het bedrijfsleven bij betrokken
wordt.
Ontwikkeling wordt verwacht binnen de looptijd van de Kwaliteitsagenda.

1.7.3. Samenwerking in Regio Noord-Limburg
In Noord is CITAVERDE College aanwezig met vestigingen in Horst en werkt binnen die regio samen met
ROC collega Gilde Opleidingen en in het VO met collega instellingen van OGVO en LVO en diverse
aanbieders van VSO.
Horst betreft een unilocatie VMBO/MBO. Tevens bevindt zich in Horst een vestiging van CITAVERDE
Bedrijfsopleidingen die zich richt op BBL en LLO (Leven Lang Ontwikkelen).
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MBO
Hier wordt verwezen naar wat onder MBO geschreven is bij Midden-Limburg.
Aanvullend dienen voor deze regio nog initiatieven tussen CITAVERDE College/Gilde Opleidingen/LVO
genoemd te worden op het terrein van aansluiting VMBO naar MBO en de reeds eerder besproken
samenwerking met Helicon Opleidingen op het gebied van LLO en Veehouderij onderwijs.
Verdere ontwikkeling en realisatie wordt verwacht binnen de looptijd van de Kwaliteitsagenda.

VO
CITAVERDE College participeert actief binnen de ontwikkelingen van het VO in Noord-Limburg die ook
hun doorwerking hebben naar het MBO. Denk daarbij aan doorlopende leerroutes o.a. voor de doelgroep
kwetsbare jongeren mede in relatie tot Passend Onderwijs en de regionale aanpak van het terugdringen
van VSV zoals georganiseerd vanuit RMC 38.
CITAVERDE College Horst is één van de drie partners in het SOOOOL 10-14 project. Samen met de
collega’s van het VO (LVO, Dendron College) en het PO (Dynamiek Scholengroep) wordt middels dit
project gezocht naar een verbeterde aansluiting PO/VO.
Binnen dit project speelt LOB een belangrijke rol en wordt tevens een relatie gelegd naar het regionale
bedrijfsleven. Vanuit het perspectief van een doorlopende leer-loopbaan ontstaat zo ook een relatie naar
het MBO.
Ontwikkeling en realisatie wordt verwacht binnen de looptijd van de Kwaliteitsagenda.

1.8. Ontwikkelperspectief
1.8.1. Beoordelingscriteria a en b, Bedrijfsvoerings-analyse
Al vanaf dat de eerste signalen van demografische terugloop zich
aandienden is CITAVERDE College zich bewust van de impact op
haar organisatie. Ten behoeve van a) analyse en b) effectieve
maatregelen hanteert CITAVERDE College sinds 2008 een
scenario model (zie paragraaf 2.2.3.). Dit model is ooit ontwikkeld
als toekomst instrument om de belangrijkste effecten van de krimp
op de bedrijfsvoering te analyseren. Met dit model kan 10 jaar
vooruitgekeken worden.
Geprognosticeerde ‘gebieden’ en ontwikkelingen worden in dit
model met elkaar gekoppeld en doorgerekend. Scenario’s zijn
mogelijk binnen elke gewenste bandbreedte. Het model is iteratief
van oorsprong waardoor scenario’s in elke dynamische vorm
doorgerekend en te presenteren zijn.

Diverse belangrijke gebieden en ontwikkelingen zijn:
1) Doorrekening van deelnemersaantallen per locatie (de indicatoren zijn op basis van
Referentieraming en CBS verwachte krimp op de gebieden van VMBO, MBO en LLO
geprognosticeerd);
2) Ontwikkelingen en doorrekeningen op basis van uit-/instroom van personeel o.b.v. van leeftijd,
anciënniteit, locatie, en AOW-recht per locatie en CITAVERDE College totaal. Tevens worden
tijdelijke en vaste benoemingen in beeld gebracht;
3) Exploitatie, o.a. omvang huisvesting en algemene kosten (het betreft hier vooral de omvang in
aantal m2 meter en de bijbehorende kosten);
4) Beleidsmatige ontwikkelingen volgend uit afdelings- en locatieplannen;
5) Meerjarig financiële planning.
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Belangrijke uitkomsten uit dit scenariomodel zijn zichtbare toekomstige personele verplichtingen (zie
onderstaande grafiek) evenals toekomstige kasstromen en balanswaarden en dienaangaande kengetallen
als solvabiliteit, rentabiliteit en current/quick ratio’s in een 10 jaren scope o.b.v. bovenstaande genoemde
ontwikkelingen in de beleidsgebieden.

Bron: Toekomstige personele verplichtingen, Begroting
CV 2018

Bron: Prognose exploitatieresultaat, Begroting CV
2018

Maatgevend in dit model is de mogelijkheid tot een tijdige sturing door het management op de uitwerking
van mogelijk negatieve effecten. In het geval deze sturing tijdig optreedt dan zijn vrijwel alle negatieve
effecten als gevolg van daling op te vangen door de hogere bekostiging die ontstaat uit het T-2 principe.
Feitelijk kan de organisatie dan gefaseerd en gecontroleerd krimpen. Dit is de afgelopen 6 jaren ook
gebeurd middels vertrekregelingen waaraan medewerkers (62-plus) vrijwillig konden deelnemen.
In de benchmark MBO worden tevens een aantal zaken gemeten die van belang zijn. Veel zaken komen
als verdere detail-uitwerking terug in het scenario-model. Er zijn echter twee zaken, die niet terugkomen
en als indicator wel van belang zijn.

Deze zijn:

1) Verhouding staf en lijn (vaak zie je dat de staf niet daalt bij krimp. CITAVERDE College heeft
dit in het verleden door automatisering / vertrekregelingen wel gedaan);
2) Aantal gewogen deelnemers per FTE beroepsonderwijs (deze indicator is vooral van belang
bij klassikaal onderwijs). Als grondslag voor deze indicator staat een norm voor groepsgrootte
van klassen. Deze is per soort onderwijssoort wel verschillend.
De verhouding staf / lijn bij CITAVERDE College is op orde. Zij loopt niet uit de pas t.o.v. andere
onderwijsinstellingen.
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Totaal fte

Schooljaar 18-19

OP

DIR

OBP

Horst (Noord)

68,14

/

83,6%

2,20 /

3,2%

9,00

/

13,2%

Bedrijfsopleidingen Publiek

14,63

8,28 /

56,6%

1,50 /

10,3%

4,85

/

33,2%

Bedrijfsopleidingen Privaat

12,10

4,55 /

37,6%

0,50 /

4,1%

7,05

/

58,3%

NOORD

94,87

69,78 / 73,6%

4,20

/

4,4%

Roermond

66,77

52,66

/

78,9%

2,20 /

3,3%

11,91

/

17,8%

Nederweert

16,85

14,35

/

85,2%

1,00 /

5,9%

1,50

/

8,9%

MIDDEN

83,62

67,01 / 80,1%

3,20 /

3,8%

13,41 / 16,0%

ZUID

76,84

65,87 / 85,7%

2,80 /

3,6%

8,17 / 10,6%

CENTRAAL

31,80

2,23

/

7,0%

2,00

6,3%

27,57 / 86,7%

Totaal

287,12

204,88

71,4%

56,95

CITAVERDE College
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

/

12,20

4,2%

20,90 / 22,0%

70,05

24,4%

Landelijk

24,4%

71,4%

2018-2019

De groepsgrootte bij CITAVERDE College was in 2016 en 2017 in het MBO té klein. Door de clustering in
onderwijs is hier voor schooljaar 2018-2019 verbetering in gekomen.
Het derde item, dat niet gemeten wordt in de benchmark MBO betreft de verhouding tussen lesuren en
taakuren. Dit item kan wél gemeten worden via de applicatie Foleta. CITAVERDE College heeft bewust
dit instrument ingezet als management plannings- en sturingsmodel. Er is hier binnen de klassieke wijze
van werken sprake van het benaderen van een optimum. In onderstaande tabel is Bedrijfsopleidingen
nog niet zichtbaar. Schooljaar 2018-2019 start de implementatie van Foleta en pas met ingang van
schooljaar 2019-2020 zijn deze gegevens beschikbaar.

Horst
Roermond
Nederweert
Zuid

Klasse
grootte
23,11
18,22
26,00
19,02

Les
uren
777
819
848
848

Horst
Roermond
Nederweert

Klokuren
netto
94.468
87.364
23.808

Desk.
Bevord
3.375
3.107
847

Gemidd. Gemidd. Gemidd Lesweke
Opslag
Factor
Taken
n
310,80
0,40
512,20
37
375,37
0,46
405,36
39
424,13
0,50
327,63
39
336,37
0,40
415,38
39

Taak
uren
44.129
32.892
7.662

Les
uren
41.211
51.636
15.229

LL/doc Les per LL
ratio
14,65
1,15
15,76
1,37
18,12
1,21
14,36
1,33

GPL
68.711
68.840
74.324
70.121

Saldo

Fte
Taakuren Lesuren
omvang
per fte
per fte
5.753
56,95
774,87
723,64
-271
52,66
624,60
980,55
70
14,35
533,93 1.061,27
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Zuid

Bron : Foleta

109.270

3.884

48.510

57.070

-194

65,87

736,45

866,40

19

Dit item kent zowel een kwantitatieve als kwalitatieve kant. Het gaat immers niet alleen om het feit of
iemand taakuren krijgt maar ook of die uren voor het voortbestaan van de organisatie goed benut
worden. Het voortbestaan van de onderwijs organisatie is ingegeven vanuit een aantal principes. Deze
zijn:
a) innovatie potentieel;
b) service level;
c) kwaliteit.
Ad a. Het innovatie potentieel is cruciaal voor een organisatie, maar is lastig te objectiveren. Je komt het
vaak tegen bij presentaties / uitstraling, aantal vernieuwingen, de naam in de markt etc. Innovatie
potentieel is te organiseren door scholing, door investeringen in uren. Maar innovatiepotentieel is - mits
goed gestuurd - ook te koop en versnelt vernieuwingsprocessen aanzienlijk.
Ad b. Veel benchmarks meten ook de tevredenheid van de klant die ingegeven is door een ervaren
service niveau. Deze indicator heeft veel te maken met cultuur en met tijd. Deze indicator stijgt bij
CITAVERDE.
Ad c. De kwaliteit is vaak het eenvoudigste te meten aan de hand van resultaten en benchmarks. Voor
wat betreft de kwaliteit voldoet CITAVERDE College aan de verwachtingen.

1.8.2. Beoordelingscriterium c, Ontwikkelperspectief / Samenwerking
CITAVERDE College is zich bewust van
haar positie als netwerkspeler en als
onderdeel van een ecosysteem gericht op
de realisatie van groen onderwijs.
In paragraaf 1.8. ‘Verdere oriëntatie
scenario 2 en 3 / relatie ROC’s en VO’ is
per regio beschreven op welke wijze
samenwerkingsvormen worden
onderzocht dan wel reeds gerealiseerd
zijn ten einde tot een effectief en
doelmatig ontwikkelperspectief voor het
Groen Onderwijs in Limburg te komen.
Behalve samenwerking met regionale
ROC- en VO-partners vindt er
samenwerking plaats met diverse HBOpartners en WUR. Een goed voorbeeld
hiervan is de participatie binnen het groene CoE ‘KennisCentrum Natuur en Leefomgeving’, zowel als lid
van de stuurgroep als projectpartner.
Overigens houdt de samenwerking met onderwijspartners niet op bij de landsgrenzen. Dit geldt zowel
landelijk als Euregionaal. Het Regio Rhein-Maas-Nord X-perience project faciliteert daarbij onderwijs in
Duitse taal en Cultuur.
Deze internationale samenwerking draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van zowel leerlingen,
studenten als medewerkers. Het vergroot tevens de kansen op de arbeidsmarkt van de afgestudeerde
MBO-ers. Door het verbinden van de projectactiviteiten met het reguliere curriculum vindt tevens een
doelmatigheidsslag plaats.
In de navolgende uitwerking en concretisering van de Kwaliteitsagenda wordt teruggekomen op de
verschillende samenwerkingsrelaties, zowel nationaal als internationaal.

1.9. Kennismakingsgesprek AOC vanuit OCW
In het kader van de overgang van het Ministerie van EZ naar dat van OCW en een onderzoek door de
Inspectie van het Onderwijs naar de positie van de AOC’s vond, in juni 2018, een kennismakingsgesprek
plaats.
Onderstaand is een relevant deel uit het gespreksverslag opgenomen waarin onder andere wordt
aangegeven hoe CITAVERDE College kijkt naar het generaliserend karakter van het inspectieverslag
over de positie van de AOC’s en waarom en op welke wijze zij gebruik maakt van het hierboven
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beschreven prognosemodel in plaats van de onder Beoordelingscriterium a) genoemde kengetallen.
Voor het complete verslag wordt verwezen naar de catalogus.
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Hoofdstuk 2, CITAVERDE College anno 2018
2.1. Voorbereiding beleidsperiode 2020 – 2023, interne en externe betrokkenheid
CITAVERDE College beoogt een open organisatie te zijn waarbij met interne en externe stakeholders in gelijke mate
de dialoog gevoerd wordt over de strategische beleidsontwikkeling en verantwoording teneinde daarvoor draagvlak te
creëren die de realisatie van dat beleid zo goed mogelijk faciliteert.
De kern hiervan vormt de jaarlijkse stakeholderbijeenkomst waaraan vertegenwoordigers van bedrijfsleven,
overheden, collega onderwijsinstellingen, Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Centrale Ouderraad, Centrale
Deelnemerraad en Management deelnemen.
Om intern goed voeling te houden met de organisatie gaat het CvB tweemaal per jaar in gesprek met de teams op
alle locaties waarbij zij zich laat informeren over successen maar ook knelpunten bij de beleidsrealisatie. Deze punten
komen ook terug in de Trimestergesprekken met elke locatiedirecteur.
Binnen het maandelijks overleg van het CvB met het DB van de OR en OR-commissies wordt ook de vinger aan de
pols gehouden aangaande het draagvlak onder de medewerkers voor de beleidsrealisatie.
Wanneer daar aanleiding toe is kan dit leiden tot bijstelling van het beleid.
Door deze standaard dialoog is er een permanente georganiseerde betrokkenheid bij de beleidsontwikkeling en
realisatie.
De Kwaliteitsagenda sluit naadloos aan op het staande beleid van de organisatie en is daarmee ook onderwerp van
de reguliere gesprekscyclus. Door boven beschreven standaard dialoog met zowel interne als ook externe
betrokkenen wordt zo draagvlak geborgd.
Door de elementen van de Kwaliteitsagenda niet naast het staande beleid maar als verbijzondering
ván het staande beleid te positioneren worden de resultaten tevens verduurzaamd binnen de
algemene beleidsrealisatie van het CITAVERDE College.
Het huidige meerjarig strategisch beleidsplan van het CITAVERDE College, ‘CITAVERDE voor het
Leven!’ kende bij de opstelling een tijdsspanne van vier jaar, 2015 – 2018. Rekening houdend met een
mogelijk verdergaande samenwerking met Helicon Opleidingen is deze beleidsperiode met één jaar
verlengd tot en met 2019.
Dit beleidsplan is tot stand gekomen met inbreng van interne en externe stakeholders. Met hen vindt ook
jaarlijks een gezamenlijke voortgangsevaluatie en verantwoording plaats. Daarnaast worden de effecten
van het strategisch beleid lopende het jaar binnen de separate werkveldcommissies en regionale
overleggen besproken en staat elke vergadering van de Centrale Studentenraad en de Centrale
Ouderraad een thema ter bespreking op de agenda.
Op deze wijze wordt voldaan aan één van de uitgangspunten voor de kwaliteitsafspraken zoals deze zijn
uitgewerkt in de notitie ‘MBO-scholen aan zet, Voorbereiding Kwaliteitsagenda 2019-2022’ en wordt
intern draagvlak en externe betrokkenheid geborgd. Hierdoor kan zij als vertrekpunt dienen voor de
hoofdlijnen van onze Kwaliteitsagenda.
Eind 2018 start CITAVERDE College met de voorbereidingen voor haar nieuwe 4-jarige beleidsperiode
welke 2020 – 2023 beslaat. Traditioneel betrekt CITAVERDE College haar stakeholders bij het evalueren
en formuleren van haar strategische koers. De najaarsbijeenkomst van 2018 wordt benut als
voortgangsverantwoording van het beleid maar tevens als eerste oriëntatie op het nieuw te formuleren
strategisch beleidsplan. Op basis van de overlappende beleidsperiodes wordt hierbij ook expliciet
stilgestaan bij de beleidsthema’s van de Kwaliteitsagenda.
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Tijdbalk overlappende beleidsperiodes
31-10-2018
Indienen Kwaliteitsagenda
2019 - 2022

31-7-2019
Uiterste datum beoordeling
Kwaliteitsagenda

7-2-2018
Bestuursakkoord MBO

1-1-2019 - 31-12-2022
looptijd Kwaliteitsagenda

1-1-2019

1-1-2018

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2018 - 31-12-2019
2015 – 2019 CITAVERDE voor het Leven!

1-1-2018

30-6-2023
Uiterste datum indienen Eindrapportage
Kwaliteitsagenda

30-6-2021
Uiterste datum indienen Midtermreview
Kwaliteitsagenda

1-1-2019

1-1-2022

31-12-2022

1-1-2020 - 31-12-2023
Strategische Beleidsperiode CITAVERDE College

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2019 - 31-12-2019
formuleren nieuw
strategisch beleidsplan
2020 - 2023

20-11-2018
Stakeholderbijeenkomst,
oriëntatie beleidsplan
2020 - 2023

31-12-2023

1-1-2023 - 31-12-2023
formuleren nieuw
strategisch beleidsplan
2024 - 2027

19-11-2019
Stakeholderbijeenkomst,
presentatie beleidsplan
2020 - 2023

20-11-2021
Stakeholderbijeenkomst,
midtermreview beleidsplan
2020 - 2023

Het nieuw strategisch beleidsplan dat vanaf 1 januari 2020 onze koers zal bepalen is gebaseerd op het
huidige met, naar verwachting, een aantal nieuwe accenten. Datzelfde geldt voor de relatie tussen de
Kwaliteitsagenda 2019-2022 en het Kwaliteitsplan 2015-2018. Ook deze vormen een logisch vervolg op
elkaar en daarmee krijgt het Kwaliteitsplan 2015-2018 een duurzaam karakter.
2.2. Werkgebied en ontwikkelingen binnen het werkgebied.
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 ontwikkelen, middels cursussen, employability trajecten en bedrijfsopleidingen in
diezelfde regio.
Niveau

BOL

BBL

Entree

23

32

Niveau 2

147

83

Niveau 3

250

137

Niveau 4

499

75

Totaal

919

327

Studentenaantallen MBO, peildatum oktober 2018

2.2.1. Economische ontwikkelingen
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De regio Zuidoost Nederland en m.n. Limburg kenmerkt zich door een sterke economische groei die in
2015 en 2017 met respectievelijk 2,8 en 3,2 boven het landelijk gemiddelde lag. In 2018 wordt een
economische groei van 2,4% verwacht. De verwachting is dat de economie zich in de komende twee jaar
nog gunstig blijft ontwikkelen (arbeidsmarktinzicht.nl: spanning op de Limburgse arbeidsmarkt neemt toe).
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Het verbaast dan ook niet dat het werkgelegenheidsperspectief in zijn algemeenheid goed is. De
werkloosheid ligt vanaf 2014 onder het landelijk gemiddelde en zal in 2018 op 3,8% uitkomen (Cijfers ING
update 2018). De economie wordt sterk gedreven door landbouw en industrie en is vooral gericht op
export. Agro-food en tuinbouw behoren tot de groep van 8 topsectoren in Limburg (Compositieanalyse
van de Limburgse economie, CBS 2017).
2.2.2. Ontwikkelingen in werkgelegenheid
Met betrekking tot werkgelegenheid binnen de groene sector zijn een aantal factoren de komende jaren
bepalend. Ondanks het feit dat de werkgelegenheid in de traditionele groene sector de komende jaren
een lichte krimp vertoont (met 0,6% per jaar tot 2020) blijft het werkgelegenheidsperspectief goed omdat
de vervangingsvraag in de agrarische beroepen groot is (> 5%) door o.a. pensionering (De arbeidsmarkt
naar opleiding en beroep tot 2020, ROA 2015-2020). Daarnaast zal de vraag naar werknemers toenemen
in beroepen die gekoppeld zijn aan duurzaamheid, vergroening, gezondheid en voeding en milieu. Door
de hoge vervangingsvraag en additionele vraag in de bovengenoemde beroepen ontstaan er veel
baanopeningen en daardoor kansen voor jonge instromers. Zeker door het ingezette overheidsbeleid
rondom verduurzaming en vergroening (Klimaatakkoord en inzet op duurzame landbouw) ontstaan er
nieuwe banen en komt er een grotere vraag naar groen georiënteerde expertise.
Uit de cijfers uit Arbeidsmarkt Inzicht voor Limburg ( www.arbeidsmarktinzicht.nl) ( eerste kwartaal 2019) wordt het
algemene beeld boven geschetste beeld bevestigd. De belangrijkste bevinden zijn:
Werkloosheid
De werkeloosheid is in Limburg (3,3%) op dit moment iets onder het landelijk
gemiddelde(3,5%) en vertoont een structureel dalende trend vanaf 2014.
Er is een relatief sterke afname van werkloosheid bij jongeren, vrouwen en
lager opgeleiden
Laag opgeleiden kennen normaal een grotere mate van werkloosheid. Het
werkeloosheidspercentage daalde in 2018 bij deze groep ook het sterkste van
7,9 ( 2017)naar 5,8% (in 2018 ).
Ook het werkeloosheidspercentage van middelbaar opgeleiden daalde van
4% (2017) naar 3% (2018).

Kans op werk
arbeidsmarktsegment
Voedsel, Groen en
Gastvrijheid
Kans op verkrijgen van
een stageplaats
Arbeidsmarktsegment
Voedsel, Groen en
Gastvrijheid

De Limburgse economie groeit in 2017 met 2,9% ( gelijk aan de Nederlandse
economie. Het aandeel van het aantal werkenden is gestegen. De
arbeidsdeelname ligt lager.
De kans op werk is in alle drie de regio’s ( Noord, Midden en Zuid) ruim
voldoende tot goed te noemen.
Kijk je naar alle segmenten dan doet zich zelfs een verdringingseffect in het
MBO bij die segmenten waar de roep naar gekwalificerend werk het grootst is.
De kans op een stage is in alle drie de regio’s ( Noord Midden en Zuid) ruim
voldoende tot goed te noemen.
In de huidige Limburgse arbeidsmarkt hebben alle mbo opleidingen ( meer
dan 95%) een uitspraak van voldoende tot goede kans op een leerbaan. Ook
hier doet zich een verdringingseffect voor.

Kijk je naar deze moment opname in 2019 met de wetenschap dat Limburg demografisch krimpt, dat er meer mensen
met pensioen gaan in de komende jaren dan feitelijk op de markt komen, dan zal alleen al door deze trend de
werkloosheid laag blijven, de kans op werk goed blijven ( zeker voor gekwalificeerde MBO-ers) en de kans op
stageplaatsen goed blijven.
Dit beeld is ook van toepassing voor het arbeidsmarktsegment Voedsel, Groen en Gastvrijheid. Dit beeld
correspondeert ook met de roep uit alle branches van onze MBO Opleidingen naar gekwalificeerde medewerk(st)ers.
Hierbij is het tekort het grootst op niveau 3 en 4 ( ook door de doorstroom naar het HBO). Maar ook de
beroepskansen voor deelnemers op niveau 1 en 2 nemen toe.
De oplossing zal in de Limburgse arbeidsmarkt dan ook gevonden moeten worden in een samenstelling van
verschillende maatregelen :
1. succesvolle plaatsing van jongeren op kans beroepen en succesvolle plaatsing naar werk;
2. zij-instroom ( van werk naar werk met scholing ( uit dezelfde sector en aanpalende sectoren));
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3.
4.

instroom arbeidsmigranten;
het verhogen van de arbeidsdeelname en mensen succesvol laten doorwerken tot aan hun AOW.

2.2.3. Ontwikkelingen in leerlingen- en studentenaantallen
Gezien de demografische ontwikkelingen in Limburg zal de instroom van leerlingen en studenten
afnemen terwijl de vraag naar groene professionals vanuit de markt toeneemt. Voor leerlingen VO-Groen
wordt volgens de prognose van VOION een teruggang verwacht van 2,17% per jaar in de periode
schooljaar 2018/19 t/m 2022/23. De planningstool MBO becijfert een teruggang in de instroom van
leerlingen/studenten voor CITAVERDE van 4,10% per jaar voor MBO-studenten voor dezelfde periode.
Volgens de prognose blijft de uitstroom van groen opgeleide studenten hierdoor exponentieel achter bij
de toekomstige vraag, waardoor er veel baankansen en perspectieven zijn voor goed groen opgeleide
studenten zowel op MBO (voor alle niveaus), HBO als WO-niveau.

Planningstool VOION voor VO

Planningstool MBO

Het scenariomodel van CITAVERDE College:

Bron: Begroting 2018, Samenvatting toekomstige ontwikkelingen deelnemers, gebaseerd op o.a. de Referentieraming, de MBO-planningstool, eigen
in-door- en uitstroom variabelen.

Op basis van onze eigen meerjarenprognose, het CITAVERDE scenario model, zien wij in onze
meerjaren formatieplanning geen kwantitatieve overbezetting. Juist doordat wij meerjarig prognosticeren
kunnen wij op proactieve wijze een evenwicht brengen tussen onze kwalitatieve en kwantitatieve
personeelsbehoefte.

CV - Natuurlijk verloop in relatie tot de vraag nieuwe werknemers
17/18

18/19

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

24/25

25/26

26/27

Leerlingenaantallen prognose

a

3051

3081

3056

2963

2931

2885

2840

2795

2753

2712

Docenten leerlingenratio 3051 LL : 209,3 fte

b

14,58

14,58

14,58

14,58

14,58

14,58

14,58

14,58

14,58

14,58

Docenten benodigd obv ratio

c

209,30

211,36

209,64

203,26

201,07

197,91

194,83

191,74

188,86

186,04

Natuurlijk verloop ultimo jaar in fte (zie lijst)

d

1,60

1,00

1,22

3,00

5,35

12,98

13,52

15,70

6,64

6,59

f (= c - d)

207,70

210,36

208,42

200,26

195,72

184,93

181,31

176,03

182,21

179,45

c -f

1,60

1,00

1,22

3,00

5,35

12,98

13,52

15,70

6,64

6,59

Formatie jaarlijks ultimo
Vacature
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Bron: Formatieplanning, Samenvatting scenario: prognose deelnemersaantallen, toekomstige ontwikkelingen medewerkers, natuurlijk verloop,
resulterend in óf vacatures óf boventalligheid. Conform deze prognose is er sprake van vacature, géén te verwachten boventalligheid.

Het scenariomodel geeft aan dat de daling van de totale leerlingen-studentenpopulatie VMBO en MBO in
de periode schooljaar 2018/19 tot en met 2022/23 6,36% zal zijn. Over de looptijd van de
Kwaliteitsagenda bedraagt de teruggang gemiddeld 1,59% per jaar! Dit staat in schril contrast met de
prognoses door externe partijen welke van een hoger percentage krimp uitgaan. Op basis van de OCW
gegevens hanteert CITAVERDE College een fijnmaziger model waarbij ook rekening gehouden wordt
met ontwikkelingen bij de collega schoolorganisaties.
De VO-populatie van CITAVERDE College daalt in de periode schooljaar 2018/19 tot en met 2022/23 met
1,69% over de hele periode. Dit is een daling met 0,42% per jaar, in tegenstelling tot de 2,17% daling per
jaar volgens de prognose van VOION.
De MBO-populatie: Kijken we naar de ontwikkeling van de studentenpopulatie MBO tussen 2019 en 2022
dan pakt ook deze voor CITAVERDE College gunstiger uit dan de uitkomsten van de planningstool MBO.
Volgens de CITAVERDE College prognose bedraagt de daling in de periode schooljaar 2018/19 tot en
met 2022/23 13,32%, dit is 3,33% per jaar in plaats van de becijferde 4,10% volgens de planningstool
MBO.
CITAVERDE College vormt daarmee als groene opleiding, mede door een uitgekiende marketing en PR
campagne waarmee zij zich duidelijk heeft gepositioneerd, een positieve uitzondering in vergelijking met
onze collega VO- en MBO-opleidingen in de regio. Onze data tonen dit ook retrospectief gezien aan.
2.2.4. Arbeidsmarkt ontwikkelingen
Technologische ontwikkelingen, zoals robotisering, automatisering en digitalisering, laten de beroepen in
de groene sector niet onberoerd. Kennis veroudert snel terwijl kennisintensiteit toeneemt. Bij de
vervangingsvraag vindt een skills upgrading plaats, d.w.z. dat ouderen door jongeren met een hogere
opleiding worden vervangen. Deze nieuwe skills hangen nauw samen met complex informatiegebruik en
verwerking.
Naast conventionele zijn er veel nieuwe ontwikkelingen in de sector samenhangend met innovaties op
het gebied van biodiversiteit, circulaire economie, gezonde voeding en leefstijl en vergroening van de
leefomgeving. De consument wordt steeds kritischer als het gaat om gezonde leefstijl en duurzame
voedselproductie en consumptie. Ook aan onze leefomgeving stellen we steeds hogere eisen. Er is een
groeiende aandacht voor verbetering van de kwaliteit van ons milieu door CO2-reductie, biodiversiteit,
vergroening van de steden en nadruk op de verbetering van de kwaliteit van lucht en water.
Bovenstaande ontwikkelingen stellen ons voor een ontwikkelopdracht bij onze reguliere
onderwijsprogramma’s, maar deze ontwikkelingen maken ook blijvende om- en bijscholing (leven-langontwikkelen) voor zittend personeel in de groene sector noodzakelijk. De nieuwe beroepen die gaan
ontstaan vanwege de ontwikkeling van cross-over gebieden hebben impact op de arbeidsmarkt, maar zijn
qua werkgelegenheid nu nog moeilijk te kwantificeren.
2.2.5. Maatschappelijke uitdagingen
Ondanks de positieve economische geluiden kent de regio Limburg een aantal economische en
maatschappelijke uitdagingen. Het opleidingsniveau is in Limburg gemiddeld lager dan landelijk en het
aantal VSV-ers hoog, de arbeidsparticipatie is laag en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voor deze
doelgroep is gebrekkig. Daarnaast zijn er groepen mensen die moeilijk werk vinden zoals 55-plussers,
arbeidsbeperkten en langdurig werkzoekenden. Oorzaken hiervoor kunnen zijn: een minder
arbeidsmarktrelevant beroep, lager opleidingsniveau, weinig werkervaring en competenties waar weinig
vraag naar is. Hier ligt een kans om werkzoekenden en laagopgeleiden via BBL- en maatwerktrajecten
naar een groene perspectiefvolle beroepstoekomst te leiden.
Het is onze statutaire opdracht en maatschappelijke verantwoordelijkheid dat we als groene (MBO-)
opleiding bijdragen aan de maatschappelijke, sociale en economische ontwikkeling van onze regio door
het opleiden van groene professionals met een goede beroepshouding en attitude. CITAVERDE College
heeft een goede naam opgebouwd op het gebied van het geven van extra aandacht aan en zorg voor
kwetsbare leerlingen en studenten. De omvang van onze organisatie met een doorlopende groene leerlijn
VMBO-MBO t/m ‘Leven Lang Ontwikkelen’ en aandacht voor de menselijke maat maakt ons wendbaar,
schept continuïteit, is onderscheidend en vormt daarmee een bewezen voordeel. Vanuit dit perspectief is
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het onmiskenbaar dat groen onderwijs in Limburg betekenisvol, van toegevoegde waarde is en daardoor
toekomst heeft.
2.3. Kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de uitgangssituatie
In navolging van het ondertekende ‘Bestuursakkoord MBO 2019-2022 Trots, vertrouwen en lef’, is deze
Kwaliteitsagenda opgesteld. De opbouw gaat via een algemene integrale kwaliteitsanalyse op strategisch niveau naar
operationeel uitgewerkte thema’s. In deze laatste worden de verbanden tussen het staande (verlengde) beleid van
het CITAVERDE College en de ambities van de overheid rond de nieuwe kwaliteitsafspraken zichtbaar.
2.3.1. Reflectie landelijke indicatoren
Ter ondersteuning bij de uitwerking van de Kwaliteitsagenda zijn in een bijlage bij de ‘Regeling kwaliteitsafspraken
mbo 2019-2022’ indicatoren opgesteld met betrekking tot de landelijke speerpunten. In een aanvullende toelichting
zijn deze indicatoren voorzien van een aantal kengetallen middels gegevens van DUO, MBO Raad en CBS.
Deze indicatoren worden door het CITAVERDE College ter monitoring gebruikt, hoewel niet altijd normerend,
waarmee we ze niet altijd direct meetbaar uitdrukken maar ze wel merkbaar betrokken worden, vaak in evaluatieve
zin, bij de beleidsrealisatie. Door de indicatoren op deze wijze respectievelijk normerend dan wel monitorend te
gebruiken worden ze ook bespreekbaar. In navolgende matrix is een reflectie op de indicatoren en bijbehorende
kengetallen weergegeven inclusief eventueel bijbehorende acties. In de uitwerking van de Speerpunten wordt hier
meer specifiek op in gegaan.
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Speerpunt

Jongeren in
kwetsbare posities.

Jongeren in
kwetsbare posities.

Indicator*

VSV (Voortijdig
schoolverlaters).

Arbeidsmarkt- rendement.

Nulmeting

Landelijke norm/
signaalwaarde/ landelijk
gemiddelde

Onze analyse

Actie

N1: 16,67%
N2: 8,2%
N3: 2,36%
N4: 1,75%
Studiejaar 2016/2017

Norm 2016/2017
N1: 27,5 %
N2: 9,5 %
N3: 3,6 %
N4: 2,75 %

Door onze consequente
persoonsgerichte aanpak voldoet de
instelling al jaren aan de normen.

Blijven monitoren van de VSV resultaten en blijven
inzetten op persoonlijke interventies zodat minimaal
aan de landelijke norm voldaan blijft worden.

Entree > 70%
Agro >70%
Groen >70%
Bloem N2,N3 > 70%
Bloem N4 < 70%
Dier < 70%

Signaalwaarde 70%

Overall scoort CITAVERDE College
(ruim) boven de signaalwaarde.

Normerend opgenomen bij de landelijke
speerpuntenbeschrijving nr. 1
Specifiek Dier N2 aandacht voor ondersteuning bij
ontwikkeling werknemersvaardigheden gericht op
Bij enkele opleidingen (Bloem N4 58% arbeidsmarktdeelname.
en Dier N2 63%, N3 61%, N4 66%)
wijken we in negatieve zin af van de
Normerend opgenomen bij de landelijke
norm.
speerpuntenbeschrijving nr. 1
N3 en N4 wel blijven monitoren maar geen
specifieke actie in het kader van dit speerpunt.

Gelijke kansen.

Gelijke kansen.

Startersresultaat.

Kwalificatiewinst.

Entree 75,3%
Agro alle N > norm
Groen alle N < norm;
N2 62,6%, N3 69,6%,
N4 76,9%
Bloem N3< norm, 69,6%
Bloem N 2 en 4 > norm
Dier N2 en 3 < norm
Dier N4 > norm
Milieu N4 > norm
Kwalificatiewinst CITAVERDE
College in 2017 bedraagt,
overall, 89%.
(uit: Bouwsteen Studiesucces
2017)

Gelijke kansen.

Gelijke kansen.

Gelijke kansen.

Opstroom na diploma.

Doorstroom naar mbo/hbo.

Succes doorstromers eerste
jaar HBO

Entree 49% < gemiddeld
Agro alle N > gemiddeld
Groen alle N > gemiddeld
Bloem alle N >gemiddeld
Dier N2,N3 > gemiddeld
Dier N4 26,3% < gemiddeld

Norm
N2: 79 %
N3: 82%
N4: 82 %

Intern is hier o.a. aandacht voor
middels intensivering LOB,
verbeterde intake, begeleiden van
switchers. Voor de meeste
opleidingen pakt dit al goed uit maar
voor enkele opleidingen ligt het
startersresultaat nog onder de norm.

Landelijk Kwalificatiewinst Resultaten zijn overall voldoende.
AOC’s in 2017 bedraagt 87,3%

(uit: Bouwsteen Studiesucces
2017)
Landelijke gemiddelde
E: 66%
N2: 37%
N3: 16%
N4: 33%

37,5% van N4 stroomt door naar 34% landelijke AOC
het HBO
N4 doorstroom in
16/17

Organiseren van verbeterde doorstroom
programmering en begeleiding vanuit VMBO naar
MBO, onderscheidend N2 en N3, 4.

Normerend opgenomen bij de landelijke
speerpuntenbeschrijving nr. 2

Geen specifieke acties wel streven naar behoud van
resultaat en monitoring waarbij het vermelde onder
‘Startersresultaat’ een rol speelt.
Indicator met monitorende waarde.

Behoudens E en Dier N4 zijn de
waarden op niveau.
E kent een accent op toeleiding naar de
arbeidsmarkt.
Dier N4 is een verzamelgroep van
fundamenteel verschillende opleidingen
(paard, verzorging en paraveterinair).
Het aansluitend HBO aanbod is beperkt.

Aanbod van specifiek op doorstroom
naar HBO gerichte programmering,
o.a. keuzedelen en gastlessen van
HAS binnen CITAVERDE College.
De arbeidsmarkt trekt echter hard aan
N4 opgeleide jongeren waardoor, wat
arbeidsmarktperspectief betreft een
HBO diploma niet noodzakelijkerwijs
leidt tot een vergrote kans op werk.

In het algemeen is versterking van LOB voor alle
opleidingen en N’s vanuit het regulier beleid een
actiepunt.
In dit kader specifiek voor:
•

E intensivering aansluitprogramma N2
Dier N4 onderzoeken of HBO N5 oftewel
AD een opstroom alternatief vormt.
Normerend opgenomen bij de landelijke
speerpuntenbeschrijving nr. 1 en 2
•

Programmatische afstemming MBO – HBO
doorontwikkelen en verbeterde voorlichting / LOB
aan studenten i.s.m. HBO en bedrijfsleven behouden
van minimaal het landelijke AOC%. Preventieve
doorwerking voorzien m.b.t. doorstroomsucces.

(uit: Bouwsteen Studiesucces
2017)

(uit: Bouwsteen
Studiesucces 2017)

Agro 83,3%

Definitie landelijk nog in
ontwikkeling

Zie bovenstaande cel.

Zie bovenstaande cel.

Signaalwaarde 70%

Cijfers en feiten wijken op onderdelen
af.

In algemene zin bevorderen van een verbeterd beeld
van de reële beroepspraktijk. Enerzijds door
intensivering van het betrekken van het bedrijfsleven
bij de curriculumontwikkeling middels de
verschillende werkveld- en sectorcommissies en
anderzijds door het gezamenlijk vormgeven van het
onderwijs middels een werkveld gerelateerd CVO.

De cijfers bij Dier (N2 63%, N3 61%,
N4 66%) duiden o2p7matige
arbeidskansen, terwijl studenten
volgens alumni-onderzoek aangeven
een baan te hebben. Niet allemaal op
niveau en niet direct na het
afstuderen.

Bij Dier spelen twee zaken bovengemiddeld ten
opzichte van de overige opleidingen:

Groen 62,5%

Normerend opgenomen bij de landelijke
speerpuntenbeschrijving nr. 2.

Bloem 89,5%
Dier 87,5%
Opleiden voor
arbeidsmarkt van de
toekomst.

Arbeidsmarkt-rendement.

Entree > 70%
Agro >70%
Groen >70%
Bloem N2,N3 > 70%
Bloem N4 < 70%
Dier < 70%

Voor Bloem N4 58% geeft de SBB
een goede kans op werk voor de
bedrijfsleider en matig voor de
vakexpert. Hier lijkt een discrepantie
tussen verwachtingen van de
gediplomeerde en de reële
beroepspraktijk.
Opleiden voor
arbeidsmarkt van de
toekomst.

Aandeel BBL’ers

E: 75%
N2: 35%
N3: 33%
N4: 9%

E: N2: 40%
N3: 43%
N4: 9%

Aandeel BBL onder 23 jaar is stabiel.
Boven 23 erg conjunctuurgevoelig.
Paard profileert zich sterk i.s.m. het
bedrijfsleven RIF aanvraag gedaan.
Gezien de geringe aantallen is voor
een collectieve benadering vanuit de
directie Bedrijfsopleidingen gekozen in
combinatie met het LLO dossier.
Laatste jaren geringe verschuiving van
N1 en N2 naar N3 en N4 zichtbaar.

•

Het type jongere op N2 en N3 vraagt
meer voorbereiding op de arbeidsmarkt
•
Een verzamelgroep van zeer divers
opleidingen die moeilijk als totaal te
beoordelen zijn
Specifiek bij Dier N4 Paard is een CVO in
ontwikkeling en een RIF aangevraagd die o.a. voor
een verbeterde aansluiting en rendement moet
zorgdragen.
Ontwikkelen verbeterde aansluiting met de
arbeidsmarkt Bloem middels een CVO in
samenwerking met de brancheorganisatie VBW.

Normerend opgenomen bij de landelijke
speerpuntenbeschrijving nr. 3.
Aandacht blijven schenken aan BBL als separate
doelgroep met onderscheid in werving,
relatienetwerk en programmering om
toegankelijkheid en afstemming met het relevante
bedrijfsleven te bevorderen.
Daar waar mogelijk gezamenlijk onderwijsaanbod
in combinatie met BOL en/of LLO inrichten om ook
kleine studentenaantallen te kunnen faciliteren.
Indicator met monitorende waarde.

2.3.1. Visie en ambitie

In ons strategisch beleidsplan CITAVERDE voor het Leven werken we aan de continuïteit en kwaliteit van
ons onderwijs en onze organisatie. We doen dat aan de hand van onze lijfspreuk ‘CITAVERDE voor het
Leven’. Die 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. Onze doelen zijn meerjarig gegroepeerd langs vier themalijnen:
Onderwijs, HRM, Bedrijfsvoering en Positionering. Vanuit een kwaliteits-cyclische aanpak zijn de doelen
van elk van deze vier themalijnen jaarlijks geactualiseerd. Daarbij is gekeken in hoeverre we erin
geslaagd zijn om het resultaat van wat we doen en de mate van tevredenheid van diegene waarvóór we
het doen, inderdaad te laten groeien in kwaliteit.
Vanuit onze 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 studenten hun talenten laat ontdekken en ontwikkelen;
• CITAVERDE College haar studenten zo opleidt dat zij van hun passie hun beroep maken en zo
werken aan een gezond en groen leven.
zijn bij elk van de themalijnen concrete doelen geformuleerd.
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Een adequate auditsystematiek en cultuur van ‘jezelf een spiegel voorhouden’ levert een bijdrage aan de
kwaliteitszorg binnen het CITAVERDE College. Jaarlijks vindt een zelfevaluatie plaats op de ‘zachte en
harde controle’, wat een bijdrage levert aan onze kwaliteitscyclus. Deze zelfevaluatie vormt input voor de
actualisering van het beleid middels de jaarlijkse Bestuursbrief welke de basis vormt voor de Locatie-en
Teamplannen.
Om zichtbaar te maken hoe de kwaliteitsontwikkeling en doelrealisatie verloopt is een dashboard ontwikkeld in de
vorm van de Kwaliteitslijst CITAVERDE College. Dit dashboard toont samenvattend de resultaten van de
onderliggende themalijnen op basis van de input vanuit de jaarplannen die elke locatie hiertoe opstelt.
Langs de lijnen van de PDCA cyclus wordt de uitvoering van het geformuleerde beleid getoetst.
Elk trimester worden hiertoe door het CvB gesprekken gevoerd met de afzonderlijke locatiedirecteuren aan de hand
van de door hen opgestelde trimesterrapportage. In die rapportage wordt verslag gedaan van de voortgang van de
realisatie van de door hen gestelde doelen in hun locatieplan.
Dit plan behelst naast de algemene thema’s uit de Bestuursbrief ook specifieke thema’s zoals majeure projecten en
onderwerpen, zoals uit de Kwaliteitsagenda 2019-2022.
Op deze wijze is er stelselmatig zicht op de voortgang van de mate waarin wij er in slagen onze ambities te
realiseren.
Samenvattend komt dit op vergelijkbare wijze terug binnen de verantwoording van de beleidsrealisatie
van het CvB aan de RvT en wordt vastgelegd binnen het Jaarverslag.
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2.3.2. Terugblik Kwaliteitsplan 2015-2018
Omdat de Kwaliteitsagenda 2019-2022 voortbouwt op de behaalde resultaten uit het Kwaliteitsplan 20152018, willen we in het kader van borging en doorontwikkeling onderstaande thema’s meenemen:
-

Versterken BPV en het stimuleren van excellentie;
Terugdringen VSV en aandacht voor kwetsbare jongeren;
Professionalisering;
Samenwerking bedrijfsleven;
Internationalisering.

Versterken BPV en het stimuleren van excellentie
Om het praktijkleren te versterken als integraal onderwijsconcept zijn diverse samenwerkingen met het
bedrijfsleven aangegaan, met als doel de tevredenheid van studenten en bedrijven over BPV te
verhogen. Voor wat betreft excellentie zijn er maatwerkprogramma’s voor zowel individuele studenten als
voor groepen studenten ontwikkeld. Jaarlijks gaan studenten op internationale BPV en nemen deel aan
SKILLS-wedstrijden. In beperkte mate bieden wij ook verdiepings- en verbredingsmodules aan. Rond
BPV zijn landelijk met collega AOC-instellingen afspraken gemaakt:
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De AOC’s hebben besloten om de kwaliteitsverbetering van de examinering en de
beroepspraktijkvorming (BPV) gezamenlijk op te pakken. Komende jaren werken we samen met de
andere scholen die groen onderwijs aanbieden aan een verdere kwaliteitsimpuls van onderwijs en
examinering. Het voornemen is via een geïntegreerde aanpak per branche en samen met
vertegenwoordigers daarvan en de vakdocenten van de verschillende scholen te werken aan de
verdere verbetering van het onderwijs. Zo willen de AOC’s de komende drie jaar de
beroepspraktijkvorming een kwaliteitsimpuls geven met een set aan hoogwaardige opdrachten en
via het werken met een digitaal BPV-handboek met veel aandacht voor reflectie op het leerproces.
De examenleverancier De Groene Norm krijgt de opdracht te werken aan een nieuwe generatie
examens, mede door samen met de branche en de scholen te komen tot actuele beschrijvingen
van de essentie en context van de verschillende beroepen. In het najaar van 2018 wordt mede op
basis van een extern in te winnen advies door Hutspot (Eric Jongepier) de exacte koers verder
bepaald.

VSV
De afgelopen jaren is door interne zorgteams, aangevuld met externe partners en regionale afspraken
binnen de RMC-regio’s, extra aandacht en begeleiding gegeven aan kwetsbare studenten. Dit heeft ertoe
geleid dat het aantal VSV-ers voor zowel het VMBO als het MBO op alle niveaus binnen de normen is
gebleven. Dit beleid willen wij dan ook continueren met een speciale aandacht voor studenten op niveau
1 en 2. Naast deze groep wordt tevens specifiek aandacht geschonken aan de multi-problematiek van
studenten op niveau 3 en 4.
Professionalisering
Veel medewerkers hebben deelgenomen aan scholings-/trainingsprogramma’s en Mastertrajecten. Het
heeft een impuls gegeven aan de professionaliteit van onze medewerkers. De gesprekscyclus is
uitgebreid met een 180 graden Feedback tool. En een groot deel van onze docenten is ingeschreven in
het lerarenregister. CITAVERDE ziet een voortdurende noodzaak in het investeren in de professionaliteit
van haar medewerkers.
Samenwerking bedrijfsleven

Vijf vormen van blended learning zoals verwoord in het Strategisch Beleidsplan 2015-2019 van CITAVERDE College.

Geïnspireerd op één van onze vormen van blended learning, participeert CITAVERDE College in een
aantal regionale en landelijke samenwerkingen. Het regionale project AgroLeeft (Centrum voor
Vakmanschap en Ondernemerschap binnen de Agro sector) is net afgerond en wordt nu verduurzaamd.
Deze ervaringen vormen de basis voor het ontwikkelen van nieuwe CVO’s op andere vakgebieden.
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Sinds 2013 werken de AOCs en het regionaal bedrijfsleven, samen in twee landelijke CIV's: het CIV
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en het CIV Agri & Food. Daarnaast nemen wij deel aan een CoE met het
HBO, het samenwerkingsverband in Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving. Kenmerkend voor deze
CIV's is de nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven / werkveld en het onderwijs. Deze vindt plaats
in regionale Meetingpoints. Samen ondernemen we activiteiten die erop gericht zijn de kwaliteit van het
vakonderwijs te verbeteren zoals lesmaterialen, keuzedelen, themadagen en masterclasses. De CIV's zijn
voor de AOC's de infrastructuur voor kennisdoorstroming en innovatie. De CIV's zijn sectoraal
vormgegeven. AOC's participeren hierin door middel van projectleiders / verbindingsofficieren die de
schakel vormen tussen de regionale activiteiten en de gezamenlijke activiteiten. CITAVERDE College is
bij al deze innovatieve samenwerkingsverbanden vertegenwoordigd in het bestuur of in destuurgroep.
Kernfuncties van deze CIV’s zijn de regionale meetingpoints, kennisdoorstroom, onderwijsinnovatie met
up-to-date onderwijsmateriaal, en de stimulering van regionale en landelijke netwerkontwikkeling en
onderling ter beschikking stellen van Infrastructuur om ambities en doelstellingen uit Groenpact te
realiseren. Inhoudelijke samenwerking verloopt via Groenpact, conform landelijke afspraken in het kader
van CIV’s en CoE.
Internationalisering
Internationalisering blijft hoog op de agenda staan om zowel leerlingen, studenten als medewerkers in aanraking te
laten komen met internationale aspecten.
Internationalisering vindt, grofweg, plaats langs vier lijnen:
• uitwisseling en internationale BPV middels Erasmus+ subsidies,
• oriëntatie binnen het curriculum,
• aanbod van een sector overstijgend keuzedeel: ‘internationaal werken op de Nederlandse en
Europese arbeidsmarkt’
• participatie binnen projecten, o.a. ESF, met Euregionale partners; voorbeelden zijn X-perience en IMBSE
i.s.m. regio Rhein-Maas-Nord.
Ondersteunend aan de realisatie langs genoemde lijnen is de actieve participatie van CITAVERDE College binnen de
internationale netwerken Europea (netwerk van Europese agrarische scholen) en Borderless Network (de invulling
van de internationale programmalijn van het Groenpact).
De internationale positionering van de organisatie zou versterkt worden wanneer de diploma-eis voor het vak
Nederlands vervangen wordt door het vak Duits. In de directe nabijheid in het Duitse achterland is geen aanbod van
agrarisch onderwijs meer sinds het sluiten van onze partner school in Straelen. Er zijn hier kansen om, zonder al te
specifieke investeringen, ook jongeren uit de Duitse grensregio op te leiden specifiek binnen de agro en paarden
sectoren. Aanpassing van deze wetgeving zal door CITAVERDE College benut worden om deze kansen verder te
exploreren.
Ondertussen is CITAVERDE College actief gestart als partner in het Borderless Netwerk ( een
samenwerking binnen het Groenpact). Hierbij concentreert CITAVERDE College zich vooral op de
mogelijkheden binnen de Euregio en Europa.
Voor haar opleidingen (zeker voor bedrijven die aan twee kanten van de grens werken) en door
het feit dat veel opleidingen in de Groene sector in Duitsland gesaneerd zijn en teruggetrokken zijn
verder in Duitsland ( afstand vaak 100 kilometer) zijn er zeker meer mogelijkheden als de
diplomaeis soepeler zou ingevuld kunnen worden.
2.3.3. SWOT-analyse
Deze Kwaliteitsagenda bevat een SWOT-analyse*, gebaseerd op het Kwaliteitsplan 2015-2018 en het
Strategisch Beleidsplan 2015-2019. De interne analyse is om te achterhalen wat de sterke en zwakke
factoren zijn waar CITAVERDE een directe invloed op heeft. Anders, is de externe analyse; hier gaat het
om kansen en bedreigingen waarop CITAVERDE geen directe invloed heeft.

* SWOT-analyse

= Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats-analyse.
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INTERNE ANALYSE VAN ONZE ORGANISATIE
Sterke punten van CITAVERDE College

Zwakke punten van CITAVERDE College

•

• We kennen een relatief lage interne doorstroom VMBO-MBO binnen
onze eigen scholen.
• Ons imago blijkt nog te zeer te berusten op oude beelden van
landbouwonderwijs. Te weinig worden we nog gelinkt met nieuw
groen (duurzaamheid, gezonde voeding, leefbaarheid, biologisch
verantwoord, lifestyle, dierenwelzijn enzovoort). Dezeonderwerpen
zijn nog te weinig zichtbaar binnen ons onderwijs en worden nog te
weinig uitgedragen door ons.
• Hoewel wij een goede naamsbekendheid hebben opgebouwd, heeft
het grote publiek geen goed beeld van onze (vervolg)opleidingen en
de arbeidsmarkt waarvoor wij opleiden.
• Onze alumnicontacten kunnen we versterken. De actie is vanaf 2019
binnen ons algemene beleid hier nadrukkelijk op uitgezet.1

•
□
□
□
•
•
□
□
□
□
□
•

•

Wij verkeren in de unieke situatie in onze regio, dat we zowel VMBO als MBO én
Leven lang ontwikkelen aanbieden. Binnen drie locaties zelfs onder één dak.
Wij hebben als CITAVERDE College goede contacten met collega-AOC’s, het HBO
en het WO en het bedrijfsleven
Gelet op de twee voorgaande punten kunnen wij als onderwijsinstelling een antwoord
geven op alle opleidingsvragen binnen de groene kolom.
We participeren actief in een goede, functionele bestuurlijke samenwerking binnen de
regio en op landelijk niveau (Groenpact) en binnen de landelijke MBO-structuur.
CITAVERDE College heeft een duidelijke strategische koers.
We hebben al jaren een unieke, sterke financiële positie.
Bij herhaalde audits is gebleken dat wij ‘in control’ zijn.
Wij doen structureel aan scenario-denken en anticiperen tijdig op wijzigingen in de
wetgeving en de ontwikkeling van de studentenaantallen.
Wehebben geen personele over-formatie en voldoende flexibiliteit om adequaat te
anticiperen op ontwikkelingen in studentenaantallen.
Ons personeelsbestand heeft de laatste jaren een verjongingsslag doorgemaakt.
We hebben een gezond functiebouwwerk en goed opgeleid personeel.
We zijn op gebied van MBO een kleine en platte organisatie en daardoor kunnen we
flexibel reageren op de klantvraag.
We scoren hoog in enquêtes op gebied van persoonlijke aandacht voorstudent,
eventuele specifieke zorg en ‘veilige school’.
We scoren hoog in enquêtes op gebied van naamsbekendheid bij de doelgroep.

1 Vanuit

•
•
•

deze constatering organiseert CITAVERDE College met ingang van 2019, structureel, specifieke activiteiten t.b.v. alumni met als doelstelling o.a.:
reflectie op de sterke en zwakke punten van de gevolgde opleiding en mate van toepasselijkheid in vervolg binnen studie en/of werk,
benutten en inzetten van alumni als ambassadeurs,
nauw contact onderhouden uit oogpunt van LLO. Deze aanpak is opgenomen in het strategisch beleid van de organisatie en valt, qua aanpak,
Kwaliteitsagenda.

derhalve buiten de scope van deze

EXTERNE ANALYSE VAN ONZE ORGANISATIE
Kansen in ons werkgebied

Bedreigingen in ons werkgebied







• In absolute aantallen; de krimp / daling van leerlingenaantallen.
• Aantrekkelijkheid en beeldvorming van het beroep van docent (dus
wervende kracht voor aanstaande medewerkers).
• Turbulentie in overheidsbeleid, door het bijstellen van regelgeving
verliezen we continuïteit en duidelijkheid, daardoor kan
ondoorzichtigheid en verwarring ontstaan.
• Vanuit landelijk oogpunt hebben we er last van dat de beeldvorming
over de AOC’s niet overeenkomt met het perspectief van CITAVERDE




•





Euregionale positionering.
Nabijheid van samenwerkingspartners.
Opstroommogelijkheden met bijbehorende diplomastapeling.
Leven Lang Ontwikkelen (om- en/of bijscholing, diploma-onderhoud).
In tijden van hoogconjunctuur zijn werkgevers meer bereid te investeren inscholing
voor hun werknemers: dit biedt perspectieven voor BBL-trajecten en LLO.
Vakmanschapsroute, al in het VMBO voorsorteren en toeleiden naar aansluitende
MBO-opleidingen en daarmee zorgen voor meer binding van VMBO-ers aan ons
MBO.
Nog meer aangaan van innovatieve samenwerkingsrelaties met bedrijfsleven (met
sterbedrijven).
Versterken relaties met VO-instellingen om meer instroom in ons MBO te krijgen.
Binnen onze CVO’s, het uitbouwen van practoraten, om een stevige, actuele en
innovatiegerichte band met het beroepenveld neer te zetten.
BPV optimaal laten aansluiten bij de wensen en de actualiteit van de beroepspraktijk
qua vorm, inhoud, organisatie en begeleiding.
Er is sprake van vergroening van steden en andere veranderingen van behoeften in de
maatschappij die onze aandachtsgebieden raken en mogelijkheden bieden om
techniek, lifestyle, duurzaamheid etc. aan groen te koppelen.
Zowel de markt van LLO als het reguliere MBO vraagt om mogelijkheden van tijden plaatsonafhankelijk onderwijs. CITAVERDE College heeft de kennis en
ervaring in huis om dit te faciliteren.

College.

• Onderwaardering van het groene dossier landelijk, in tegenstelling
tot bijvoorbeeld Zorg en Welzijn en het Techniekpact.

2.4. Speerpunten

2.4.1. Landelijke speerpunten
CITAVERDE College neemt zonder uitzondering alle drie de landelijke speerpunten op in haar Kwaliteitsagenda:
1. Jongeren in een kwetsbare positie;
2. Gelijke kansen in het onderwijs;
3. Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst.
Onze provincie kent een relatief laag opleidingsniveau met hoog aantal studenten dat de school vroegtijdig verlaat, een relatief lage arbeidsparticipatie en een gebrekkige aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt voor deze doelgroep. Sterktes in de
SWOT analyse als ‘veilige school’, ‘specifiek zorgaanbod’ en ‘persoonlijke aandacht’ sluiten hier goed bij aan om het verschil te maken. Onze SWOT- analyse geeft verder aan dat binnen CITAVERDE College de interne doorstroom VMBO-Groen
naar MBO-Groen laag is. Hier liggen kansen waar we op zullen inzetten.
Daarnaast zien wij in de SWOT-analyse kansen op het gebied van verbetering van aansluiting bij het bedrijfsleven en het versterken van relaties met het VO om de instroom in het MBO-Groen te vergroten.
2.4.2. Eigen speerpunten
Onze visie en ambitie, zoals neergelegd in ons strategisch beleidsplan 2015-2019, de terugblik op het Kwaliteitsplan 2015-2018 en de navolgende SWOT vormen het uitgangspunt voor de eigen speerpunten die wij hebben gekozen voor onze
Kwaliteitsagenda:
4. Doelmatige organisatie van het onderwijs en samenwerking met andere instellingen;
5. Doelmatige organisatie van HRD en samenwerking met andere instellingen;
6. Doelmatige ontwikkeling van onderwijscurricula aansluitend bij gevraagde vernieuwingen samen met het bedrijfsleven.
CITAVERDE staat voor toekomstbestendig groen onderwijs en zoekt de samenwerking op met haar stakeholders en afhankelijk van het thema met andere onderwijsgerelateerde instellingen in de eigen regio en daarbuiten. Samenwerking wordt
door CITAVERDE gezocht vanuit de overtuiging dat samenwerking leidt tot:
• verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs;
• betere aansluiting van onze opleidingen op de arbeidsmarkt en;
• een vergroot innovatief vermogen.
Om een goede aansluiting te houden bij de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt is een nauwe relatie met diezelfde arbeidsmarkt van belang.
CITAVERDE College heeft daartoe een structuur van werkveld- en sectorcommissies ingericht waarbij vertegenwoordigers vanuit de verschillende opleidingsgebieden meepraten over belangwekkende ontwikkelingen binnen hun sector c.q. bedrijfstak
welke hun vertaling dienen te vinden in het curriculum. Op deze wijze wordt geborgd dat het basis- en profieldeel van de opleiding steeds aansluit bij majeure ontwikkelingen binnen de sectoren. Bij ontwikkelingen die buiten het basis- en/of profieldeel
vallen wordt gebruik gemaakt van specifieke keuzedelen.
Door ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven te betrekken bij de examinering in de vorm van assessoren wordt geborgd, dat het niet alleen bij praten blijft, maar dat de aansluiting op de arbeidsmarkt ook zichtbaar wordt in de Proeves van
Bekwaamheid welke vrijwel allemaal in een reële beroepssituatie worden uitgevoerd.
Ook de verbintenis met het bedrijfsleven binnen de Centra voor Vakmanschap en Ondernemerschap zorgen voor een actuele aansluiting bij ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Door deze nauwe verbintenis is CITAVERDE College in staat om snel en adaptief om te gaan met vragen van de arbeidsmarkt.
Dit laatste geldt zeker voor de BBL trajecten en het aanbod binnen LLO. Het is juist dit aanbod dat een sterke afstemming kent met het bedrijfsleven zodat datgene geboden wordt waar ook daadwerkelijk vanuit de markt vraag naar is. De bevindingen
hieruit vloeien op een natuurlijke manier door naar de BOL programma’s onder andere door uitwisseling van docenten en het in combinatie uitvoeren van delen van de onderwijsprogramma’s waaraan BOL, BBL en soms LLO cursisten gelijktijdig
deelnemen.
Omdat het groene onderwijs onder het vergrootglas ligt op de gebieden efficiënt en doelgericht organiseren van onderwijs en onderwijsontwikkeling, treft CITAVERDE College maatregelen c.q. zoekt vormen van samenwerking om tot een doelmatige
en duurzame organisatie van de groene opleidingen te komen.
Ontwikkelingen in de sector en de impact van thema’s als biodiversiteit, circulaire economie, gezonde voeding en leefstijl en vergroening van de leefomgeving zorgen ervoor dat beroepen veranderen en nieuwe beroepen ontstaan.
Onderwijscurricula dienen mee te veranderen en stellen eisen aan de didactische vaardigheden en vakinhoudelijke kennis van onze onderwijsgevenden. Teneinde onze medewerkers flexibel en onze organisatie wendbaar te houden is en blijft
voortdurende professionalisering van onze medewerkers noodzakelijk.
Door samenwerking met relevante partners in wisselende coalities kan kennis worden gebundeld en de benodigde kritische massa worden gecreëerd zodat vragen vanuit de markt adequaat kunnen worden bediend.
Om te borgen dat afgestudeerden goed inpasbaar zijn in de veranderende groene arbeidsmarkt, gaat CITAVERDE investeren in de ontwikkeling van de groene sector door middel van onderwijsvernieuwing, samen met het bedrijfsleven.

Speerpunten Kwaliteitsagenda MBO

Wat (analyse elementen)

Ambities

Indicatoren (hoe meten)

Planning

Partners

Jaar Budget

1. Jongeren in kwetsbare positie
Kwetsbare jongeren door uitstekend
onderwijs en persoonlijke begeleiding
maximaal ondersteunen met als doel om
uitval te voorkomen, door te stromen naar
een hoger niveau of een goede start te
maken op de arbeidsmarkt.

1. VSV in combinatie met regionale projecten
Door onze consequente persoonsgerichte aanpak voldoet
de instelling al jaren aan de landelijke normen.
Dit betreft echter geen éénmalige actie maar vraagt om
permanente extra aandacht en begeleiding van kwetsbare
studenten op alle niveaus. Overigens zijn er wel verschillen
in problematiek.

Minimaal aan de landelijke norm blijven
voldoen middels monitoren van de VSV
resultaten en inzetten op persoonlijke
interventies.

Als indicator wordt gekeken naar
de landelijke VSV-normen.

Er vindt een
maandelijkse monitoring
van de VSV-cijfers plaats
als handelingsbasis.
Vervolgens zetten wij
jaarlijks onze eigen VSVcijfers af tegen landelijke
VSV- cijfers en evalueren
de resultaten.

Collega instellingen VO,
VSO en MBO in de
samenwerkingsverbanden
Passend Onderwijs en RMC
regio’s 38 en 39,
gemeenten, en diverse
zorginstanties.

1. € 140.000,-

ROC’s, gemeentes, UVW,
WSP’s en bedrijfsleven.

2. € 40.000,-

Iedere student kan in zijn schoolloopbaan soms net dat
beetje extra begeleiding nodig hebben om het onderwijs
goed te kunnen doorlopen.
Van studenten op niveau 1 en 2 is deze behoefte aan
vaak specifiekere zorg bekend en loopt in de regel door
vanuit de vooropleiding.
Echter ook bij studenten van niveau 3 of 4 zien we in
toenemende mate een vraag naar extra ondersteuning
en/of begeleiding. Hier speelt vaker een samenstel van
factoren zoals gezondheidsproblemen,
gedragsproblemen, leerproblemen, de thuissituatie,
financiële problemen, studie mijdend gedrag.

2. Leren en werken
Om een positief resultaat op de indicator
Arbeidsmarkt rendement te behouden c.q. te
verkrijgen is er permanent behoefte aan een
specifieke onderwijs aanpak voor de doelgroep
(jong-)volwassenen op en rond Niveau Entree. Dit
geldt binnen alle drie de arbeidsmarktregio’s waar
CITAVERDE College actief is.
Op grond van de indicator Opstroom na diploma is hier een
relatie zichtbaar met het speerpunt Gelijke kansen.
Specifiek voor Entree wordt hier ook een intensivering van
het aansluitprogramma c.q. toeleiding naar N2
meegenomen.

CITAVERDE College biedt hiertoe zoveel
mogelijk leerlingen de ondersteuning die ze
nodig hebben, door het aanscherpen van de
eigen zorgstructuur en de inzet van
maatwerktrajecten.
Dit doet zij o.a. door binnen de
samenwerkingsverbanden, RMC 38 en RMC
39, projecten te initiëren die passen binnen de
hoofddoelstellingen (normen Ministerie van
OCW).

Behoud van een positief resultaat bij de
landelijke indicator Arbeidsrendement.

Toeleiding Entree-student naar:
•
N 2 indien mogelijk;
•
naar de arbeidsmarkt indien Entree
het hoogst haalbare niveau is,
•
starten met pilot leercirkels rond
praktijkleren
Iedere onderwijs-arbeidsmarktregio heeft hiertoe
een goedgekeurd samenwerkingstraject,
Platform Leren & Werken, waar CITAVERDE
College deel van uitmaakt en waarbinnen er
regionaal afspraken zijn gemaakt met de
samenwerkingspartners rondom arbeidsmarkt
toeleiding en scholing.

Nulmeting:
Over 2016-2017 bedragen de
VSV-cijfers voor CITAVERDE
College:
Entree: 16,67%
Niveau 2: 8,2%
Niveau 3: 2,36%
Niveau 4: 1,75%
waarmee zij onder de landelijke
norm blijft.
2020
- de VSV-cijfers blijven onder de
landelijke normen

2020
- kwaliteit cyclische
benadering van het vergelijk
van de landelijke en eigen
kengetallen

- De landelijke indicator
Arbeidsrendement wordt
hierbij normerend gesteld.

- Jaarlijks zetten wij onze
eigen cijfers af tegen
landelijke Arbeidsmarkt
rendement cijfers en
evalueren de resultaten.

- binnen de Platforms Leren
& Werken zijn 3
groenprojecten gestart

- In elke regio is de structuur
van Platforms Leren &
Werken ingericht

2022
- de VSV-cijfers blijven onder
de landelijke normen

2022
- kwaliteit cyclische
benadering van het vergelijk
van de landelijke en eigen
kengetallen

- De landelijke indicator
Arbeidsrendement wordt
hierbij normerend gesteld

- Jaarlijks zetten wij onze
eigen cijfers af tegen
landelijke Arbeidsmarkt
rendement cijfers en
evalueren de resultaten.

- binnen de Platforms Leren
& Werken zijn 9
groenprojecten gerealiseerd.

- In elke regio is de structuur
van Platforms Leren &
Werken ingericht en zijn zij
volledig operationeel.

Per regio (noord, midden en
zuid) jaarlijks een specifiek
Groenproject starten voor de
duur van 4 jaar gericht op
scholing en ervaring opdoen
in de beroepspraktijk met als
uiteindelijk doel toeleiding
naar werk.

Sets van maatregelen:
Bij het speerpunt Jongeren in een kwetsbare positie onderscheiden wij twee hoofdthema’s om bij te dragen aan de hierbij gestelde doelen.
1. VSV in combinatie met regionale projecten; Met onze preventieve aanpak van VSV wordt vooral ingegaan op goed onderwijs en persoonlijke begeleiding. CITAVERDE College heeft hiertoe een persoonsgerichte aanpak ontwikkeld waardoor we er in slagen aan de
landelijke normen te voldoen. Dit betreft geen éénmalige actie en is ook nooit ‘klaar’ maar vraagt om permanente extra aandacht en begeleiding van kwetsbare studenten op alle niveaus. De interne brede zorgstructuur functioneert in samenwerking met externe partners
op gebied van:
sociaal-maatschappelijke problematiek, gedragsproblematiek en cognitieve problematiek. Binnen de samenwerkingsverbanden met onderwijspartners (VO, VSO en MBO), gemeenten, RMC 38 en RMC 39 en zorginstanties ontwikkelen we gezamenlijke arrangementen en
maatwerktrajecten die bijdragen aan deze zorgstructuur ter voorkoming van VSV. Ter illustratie kan hier genoemd worden het project VOORdeel & VERVOLG.
2.

Leren en werken; Voor veel (jong) volwassenen is het gaan leren en vervolgens gaan werken geen vanzelfsprekendheid. Dat geldt zeker voor de lagere niveaus. Doorstroom van ongediplomeerd VMBO naar Entree en van Entree naar werk of MBO N2 gevolgd door
werk vragen om een geheel eigen benadering van deze doelgroep. Deze aanpak verloopt in aansluiting op de persoonsgerichte VSV aanpak. In samenwerking met bedrijfsleven en overige partners worden flexibele onderwijsprogramma’s ontwikkeld specifiek gericht op
deze doelgroep kwetsbare jongeren. Hierbij vormen statushouders een specifieke doelgroep. Ook hiervoor geldt dat dit een permanent punt van aandacht is en blijft waarmee beoogd wordt een positief arbeidsmarktrendement te behouden c.q. te verkrijgen.

Speerpunten Kwaliteitsagenda MBO

Wat (analyse elementen)

Ambities

Indicatoren (hoe meten)

2. Gelijke kansen in het onderwijs
Het creëren van soepele overgangen binnen
krachtig beroepsonderwijs zodat studenten
voldoende kansen krijgen om succesvol in
het MBO in te stromen of door te stromen
naar een vervolgopleiding of baan die past
bij hun ambities en talenten.

Ontwikkeling doorlopende Groene leerlijnen VMBOMBO-HBO door middel van aansluitingsprogramma’s
en creëren van nieuw aanbod.

Op dit moment is de aansluiting tussen het eigen
VMBO en eigen MBO eerder impliciet dan
expliciet georganiseerd. Teneinde bij te dragen
aan betere kansen op succes voor iedere
student richten wij onze aandacht specifiek op
de interne aansluitingsvragen.

2017
- De interne doorstroom bedraagt
15,4% en ligt daarmee onder de
landelijke interne doorstroom binnen
de AOC’s die 30% bedraagt.



Ontwikkelen en implementeren van een verbeterde
doorstroom programmering en -begeleiding vanuit
VMBO BB en MBO Entree naar MBO N2.

Hiertoe worden krachtige doorlopende leerlijnen
VMBO-MBO ontwikkeld, waarbij een naadloze
aansluiting is gegarandeerd, middels doelmatige
aansluitingsprogramma’s met oog voor kwaliteit
en studiesucces.



Ontwikkelen en implementeren van een verbeterde
doorstroom programmering en -begeleiding vanuit
VMBO KB en GL/TL naar MBO N3 en N4.

De vernieuwde programmering moet ertoe
leiden dat het intern doorstroompercentage
minimaal op het landelijk AOC niveau komt.



Programmatische afstemming MBO – HBO verder
doorontwikkelen evenals een verbeterde
voorlichting c.q. LOB aan studenten N4 i.s.m. HBO
en bedrijfsleven. Preventieve doorwerking voorzien
m.b.t. doorstroomsucces. Dier N4 onderzoeken of
HBO N5 oftewel AD een opstroom alternatief vormt.

De doorstroom van het MBO naar het HBO
vraagt, naast wat er al gebeurt, geen specifieke
actie binnen de Kwaliteitsagenda.
Wel zien wij een nieuwe kans als het gaat om
doorstroom naar HBO N5.

Planning

- De doorstroom MBO-HBO ligt met
37,5% boven het landelijke AOC%
van 34%.
In Zuid Nederland is nog geen
aanbod van een groene AD.
2020
- CITAVERDE College heeft een
interne doorstroom van VMBO naar
MBO van 25%.

2020
- CITAVERDE College
heeft een gedeelde visie
op interne doorlopende
leerlijnen (VMBO, MBO)
ontwikkelt inclusief
programmering opgestart.

- Behouden van minimaal het
landelijke AOC% doorstroom MBOHBO.
CITAVERDE College heeft een
ontwikkelconsortium ingericht dat zich
richt op de start van een groen AD
traject.

- Er is een consortium
gestart dat zich richt op de
realisatie van een Groen
AD in Zuid Nederland.
Behouden van minimaal
het landelijke AOC%
doorstroom MBO-HBO.

2022
CITAVERDE College heeft een
interne doorstroom van VMBO naar
MBO van 30%.

2022
- CITAVERDE College heeft:
• een verbeterde interne
doorstroom van BB en
Entree naar N2
• een verbeterde interne
doorstroom van VMBO
KB/GL en TL naar eigen
Groene MBO opleidingen.
• De Groene AD aansluitend
op N4 Dier is gestart

.

Behouden van minimaal het landelijke
AOC% doorstroom MBO-HBO
inclusief een groen AD-traject dat zich
richt op doorstroom vanuit N4 Dier.

Partners

Jaar Budget

VO, ROC en AOC
collega instellingen
zijn peers waarmee
wij reflecteren op
onze ontwikkeling
van een verbeterde
c.q. soepeler interne
doorstroom van
VMBO naar MBO.

€ 120.000,-

Specifieke partners
voor het AD-traject
zijn de AOC’s binnen
Connect Groen, de
HAS-en het relevante
Bedrijfsleven.

HAS, HS Zuyd en
Fontys zijn regionale
partners voor
doorlopende leerlijnen
MBO- HBO.

Sets van maatregelen:
Het speerpunt Gelijke kansen in het onderwijs wordt middels één hoofdthema en drie sub-thema’s uitgewerkt om bij te dragen aan de gestelde doelen van dit speerpunt.
Organiseren van verbeterde doorstroom programmering en begeleiding vanuit VMBO naar MBO en van MBO naar HBO;
Vanuit het principe ‘Verbeter de doorstroom, begin bij jezelf’ onderzoekt het CITAVERDE College op welke wijze zij de overstap van VMBO naar MBO en van MBO naar HBO succesvoller kan maken. Het feit dat zowel binnen het VMBO als het MBO gewerkt wordt vanuit de visie
van Ondernemend leren in het Groen constateren we dat dit toch een verschillende invulling kent. Je zou kunnen zeggen dat er sprake is van een soort wet van de remmende voorsprong. Er is vaak meer oog voor aansluiting met overig onderwijs dan oog voor het intern creëren
van soepele overgangen. Deze laatste zijn uiteraard in het belang van de student maar ook van belang voor een verbeterde toestroom naar de groene arbeidsmarkt.
In brede zin onderscheiden we verschillende routes van doorstroom VMBO naar MBO:
a) Leerling die bij ons de hele route volgt van VMBO naar MBO (interne aansluiting)
b) Leerling die bij ons het VMBO volgt en vervolgens uitstroomt naar een ander MBO (externe aansluiting)
c) Leerling die het VMBO elders gevolgd heeft en instroomt in ons MBO (externe aansluiting)
In het kader van deze Kwaliteitsagenda willen wij ons focussen op de eerste route, de interne aansluiting, welke we naar niveau uitsplitsen. De genoemde routes b) en c) blijven hier buiten beschouwing maar worden parallel ontwikkeld vanuit het staande beleid.
Onderzoeksvragen die aan de orde komen: Wat geven we onze leerlingen mee? Wat nemen ze vanuit het groene VMBO mee naar ons eigen MBO? Met welke onderwijskundige aspecten moeten we rekening houden? Doorlopende leerlijn moet in ieder geval zorgen voor een
soepele en succesvolle overgang met mogelijkheden van ontdubbeling en verdieping, niet persé voor verkorting van de opleiding.
Naast onderzoeksvragen die het curriculum betreffen gaat het hier ook om inrichtingsvraagstukken van de onderwijsteams, de programmering en de begeleidingsstructuur.
De uitwerking vindt plaats naar:
1. Doorstroom BB/Entree naar eigen MBO niveau 2
2. Doorstroom van KB/GL/TL naar eigen MBO niveau 3 en 4
Het derde sub-thema betreft de programmatische afstemming MBO-HBO. Door ontwikkelen van verbeterde voorlichting c.q. LOB aan studenten i.s.m. HBO en bedrijfsleven behouden van minimaal het landelijke AOC%. Preventieve doorwerking voorzien m.b.t.
doorstroomsucces.
3. MBO-HBO doorstroom
Voor de doorstroom naar het HBO is het belang van goede afstemming op zowel inhoud, programmering als onderwijskundige aanpak al langer onderkend. Voor doorstroom naar het groen HBO worden al aanvullende programma’s aangeboden in nauw overleg met dat HBO.
Dit betreft o.a. extra vakken en participatie in toegepast onderzoek. Ook bieden doorstroomgerichte Keuzedelen een extra ondersteuning om een succesvolle start binnen het HBO te kunnen maken. De mate van doorstroom ligt in lijn met het landelijk gemiddelde en de ambitie is
om dat ook minimaal zo te behouden.
We zien echter nog een ander MBO-HBO doorstroom perspectief, en dan specifiek voor de MBO N4 opleiding binnen het werkveld Dier, Paraveterinair dierenartsassistent. Door ontwikkelingen binnen het werkveld, onder andere grotere dierenartspraktijken, ontstaat behoefte
aan een HBO opgeleide medewerker op N5 oftewel een Associate Degree Veterinair praktijkmanager. In het kader van deze Kwaliteitsagenda willen wij, in samenwerking met collega AOC’s en Groen HBO, de mogelijkheden van deze AD onderzoeken en zo mogelijk starten in
Zuid Nederland.

Speerpunten Kwaliteitsagenda MBO
3. Onderwijs dat voorbereidt op de
arbeidsmarkt van de toekomst
Verbetering van het
arbeidsmarktperspectief van MBOstudenten door aanpassingen in het
onderwijsaanbod, beïnvloeding van de
studiekeuze, inhoudelijke vernieuwing van
opleidingen en het versterken van de
verbinding met de (internationale)
beroepspraktijk.

Wat (analyse elementen)
1. CIV’s, landelijke samenwerking
Doorontwikkeling van de 2 CIV’s, in samenhang met het
KCN&L tot 1 CIV met 3-4 praktijkclusters. Deze zullen een
aanjaagfunctie krijgen in het ontstaan van nieuwe
praktijkarrangementen in de regio’s.
De landelijke agenda betreft verder 4 versnellingsprogramma’s die bijdragen aan de realisatie van dit
speerpunt:
a) Arbeidsmarkt, b) Kennisdelen c) Internationaal
(Borderless Network) en d) Digitalisering en
technologisering.

2. CVO
Centra voor vakmanschap en ondernemerschap (CVO,
samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven).
In algemene zin bevorderen van een verbeterd beeld van de
reële beroepspraktijk. Enerzijds door intensivering van het
betrekken van het bedrijfsleven bij de curriculumontwikkeling
middels de verschillende werkveld- en sectorcommissies en
anderzijds door het gezamenlijk vormgeven van het
onderwijs middels een werkveld gerelateerd CVO.
Deze geïntensiveerde samenwerking met het bedrijfsleven
biedt ook kansen voor jongeren op N2 en N3 met een
specifieke ondersteuningsbehoefte ter voorbereiding op de
arbeidsmarkt.
3. Skills / excellentie
Het bieden van uitdagingen aan studenten in nauwe
verbinding met de beroepspraktijk kan motivatie c.q.
excellentie verhogend werken en een actueel zicht bieden op
die beroepspraktijk. Overigens geldt dit zowel voor de
studenten als de betrokken docenten.
CITAVERDE zoekt, mede door participatie in landelijk
overleg, de stimulans voor zowel zittende als potentieel
nieuwe buitenlandse studenten om internationale ervaring op
te doen en zo tot een intensievere verbinding met de
beroepspraktijk te komen.

4. Green Life Science
De huidige en toekomstige behoefte aan gekwalificeerde
medewerkers van Limburgse bedrijven binnen het werkveld
Green Life Sciences is onderzocht binnen de sectoren:
Levensmiddelenindustrie; de Biobased en Circulaire
economie; en Natuur, Milieu en Water. De afsluitende
conclusie adviseert het ontwikkelen van een keuzedeel Food
binnen de opleiding Procestechniek in plaats van het
eigenstandig starten van de opleiding Voedingstechnologie
in samenwerking met een ROC.

Ambities

Indicatoren (hoe meten)

Planning

Partners

Jaar Budget

1. Hoewel dit punt, als uitwerking van het
GroenPact, landelijk nog volop in ontwikkeling is,
is het de ambitie van CITAVERDE om hier actief
in te (blijven) participeren o.a. binnen:
•
AgroFood;
•
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen;
•
Kenniscentrum Natuur en
Leefomgeving;
•
Borderless Network
Een toegenomen vraagsturing vanuit het
bedrijfsleven versterkt de verbinding tussen
onderwijsinhoud en reële beroepspraktijk.

2020
1.
De nieuwe uitwerkingsstructuur van
het GroenPact is ingericht en
CITAVERDE participeert in de
praktijkclusters rond Dier, Plant, Food
en Natuur. Binnen het Borderless
Network is een Europa tafel ingericht.

2020
1.
Participatie in landelijke
ontwikkeling van de
uitwerking van het
GroenPact middels
praktijkclusters en
speerpunten.

1. Partners binnen het
Groenpact en regionaal
bedrijfsleven en
overheden.

1. € 200.000,-

2.
- Het principe van de CVO’s is
werkveld specifiek verkend en 2
nieuwe zijn ontworpen, o.a. met de
VBW.
- Het CVO AgroLeeft is verduurzaamd.
- De inzet wordt gepleegd op een
koppeling met een RIF goedkeuring,
o.a. Paard.

2.
Het principe van CVO is
met specifieke branches
verkend. Dit betreft o.a. de
Bloemisten en Dier
sectoren.

2. Partners binnen de
CVO’s; onderwijs,
ondernemers,
brancheorganisaties en
overheid.

2. € 40.000,-

3.
- De structuur van organisatie brede
talentendagen zijn i.s.m. het
bedrijfsleven ontwikkeld en er is een
eerste pilot mee uitgevoerd.
Deelname aan Skills wordt
gefaciliteerd.
- Het werkgebied in de Euregio is
verstevigd door structurele
intensivering van contacten en inzet
op Duits als buurtaal.

3.
Er is een
gestandaardiseerde
werkwijze ontwikkeld om
excellentie middels
talentendagen c.q.
vakwedstrijden en
internationale ervaringen
te verzorgen en te
borgen.

3. Bedrijfsleven,
andere onderwijsorganisaties, Skills
Nederland. Partners
binnen het
Borderless Network,
Europea en
Euregionale partners.

3. € 90.000,-

4. CITAVERDE en Gilde hebben een
plan voor de ontwikkeling van het
keuzedeel Food binnen de opleiding
procestechniek ontwikkeld.

4.
Er is een gestructureerd
onderwijs overleg tussen
CITAVERDE en Gilde
(en mogelijk Vista)
ingericht.

2022
1.
- Deelname aan de praktijkclusters
heeft per cluster tot minimaal 2
onderwijsprogramma’s geleid i.s.m.
het bedrijfsleven
- Deelname aan de Groenpact
Speerpunten heeft geleid tot het
inrichten van 3 practoraten en 2
Europese projecten.

2022:
1.
De collectieve
doorontwikkeling van
Groenpact / CIV’s leidt er
o.a. toe dat binnen de
landelijke praktijkclusters practoraten zijn
ingeregeld.

2.
Er zijn in totaal 3 CVO’s operationeel
en waar mogelijk gekoppeld aan een
RIF goedkeuring.

2.
CVO’s vormen voor het
gehele MBO (BOL én
BBL) de basis voor
samenwerking met het
bedrijfsleven en zorgen
zo voor een permanente
verbinding met de
beroepspraktijk voor
zowel studenten als
docenten..

2. De ambitie is om dit ‘proven concept’ tot
standaard te maken binnen CITAVERDE en op
verglijkbare wijze in te richten voor andere
werkvelden. Naast AgroLeeft zijn dit o.a.:
• Green Life Sciences;
• Bloem, Groen en Styling;
• Paardenhouderij en –sport;
• Groene Ruimte

3.Onze studenten laten excelleren door:
- het organiseren van talentendagen i.s.m. het
bedrijfsleven. Deze vakwedstrijden (intern en
extern) bevorderen het verduurzamen van het
Skills project.
- internationaal competent te maken
(taalvaardigheid, interculturele competenties en
mondiale betrokkenheid), om effectief te kunnen
functioneren in de hedendaagse en toekomstige,
snel veranderende, maatschappij en
beroepspraktijk.

4. Het onderzoeken van mogelijkheden en het
ontwikkelen van een doelmatig onderwijsaanbod
tussen inhoudelijk overlappende dossiers van
AOC en ROC in nauw samenspraak met het
bedrijfsleven. Specifiek in het kader van de
Kwaliteitsagenda tussen Voedingstechnologie
en Procestechniek.

3.
Binnen het reguliere
onderwijsprogramma is er duurzaam
aandacht voor excellentie i.s.m. het
bedrijfsleven o.a. middels:
- jaarlijkse talentendagen en externe
vakwedstrijden (Skills);
- extra aanbod van Duits als buurtaal
in de beroepscontext;
- minimaal 1 actief Euregionaal
project.
4.
- CITAVERDE verzorgt voor Gilde
het keuzedeel Food binnen de
opleiding procestechniek

3.
De gestandaardiseerde
werkwijze is volledig
ingebed in de organisatie.

4.
Het onderwijsoverleg richt
zich op regionale

4. PML, FNLI,
Gilde Opleidingen,
Vista College

4. € 70.000,-

doelmatigheid met de twee
Limburgse ROC’s.
Sets van maatregelen:
Het speerpunt Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst wordt middels vier thema’s uitgewerkt om zo gedifferentieerd bij te dragen aan de gestelde doelen van dit speerpunt.
In algemene zin bevorderen van een verbeterd beeld van de reële beroepspraktijk. Enerzijds door intensivering van het betrekken van het bedrijfsleven bij de curriculumontwikkeling middels de verschillende werkveld- en sectorcommissies en anderzijds door het gezamenlijk
vormgeven van het onderwijs middels een werkveld gerelateerd CVO inclusief betrokkenheid bij de examinering.
1.
CIV’s, landelijke samenwerking;
Zoals eerder in deze Kwaliteitsagenda beschreven werkt CITAVERDE College met de AOC’s samen in het GroenPact – een samenwerkingsovereenkomst tot 2025 tussen de Groene Tafel (de AOC’s, het groen HBO, Wageningen UR), het groene bedrijfsleven en het ministerie
van LNV – en daarnaast in de Centra voor Innovatief Vakmanschap, de CIV’s. Deze CIV’s (Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agro & Food) en het Kenniscentrum voor Natuur en Leefomgeving (KCNL) vormen bij uitstek de vind- en ontwikkelplaatsen voor de inhoudelijke
uitwerking van dit speerpunt. In beide CIV’s wordt gewerkt met regionale meetingpoints en met expert-ontwikkelteams (EOT). In een regionaal meetingpoint – niet noodzakelijk een fysieke voorziening – ontmoeten onderwijs en bedrijfsleven elkaar, worden kennisbijeenkomsten
(masterclasses, workshops, floormeetings) georganiseerd voor bedrijfsleven, studenten en docenten (vaak gecombineerd) en andere activiteiten. Binnen het KCNL werken de partners in projecten samen aan het oplossen van complexe en praktijkgerichte innovatievraagstukken
in thema’s op het gebied van natuur en leefomgeving. Deze samenwerking resulteert in concrete oplossingen, innovatieve kennis en inbedding van actuele kennis in het onderwijs. Een aanvullend te noemen ontwikkeling hierbinnen is de vorming van practoraten die een nog
intensiever brug tussen beroepsonderwijs en beroepenveld moeten gaan slaan. CITAVERDE College kiest er nadrukkelijk voor om bij deze doorontwikkeling van de CIV’s en het KCNL sturend en volgend betrokken te zijn.
2.
Centrum voor Vakmanschap & Ondernemerschap (CVO)
CITAVERDE College heeft in de afgelopen jaren een specifiek samenwerkingsmodel ontwikkeld, een CVO, ten behoeve van de agro-sector. Dit CVO, met de naam AgroLeeft, is een samenwerking tussen het groene beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in de regio ZuidoostNederland. Onze regio heeft een sterke positie in de agro- en foodsectoren. Door intensief samen te werken aan onderwijsvernieuwing en een gezamenlijke werving en PR, zorgen we ervoor dat er voldoende personeel met relevante kennis voor deze sectoren beschikbaar blijft.
AgroLeeft heeft als missie om ondernemers en studenten samen te brengen om een gezonde en mooie toekomst te creëren. Het doel is topmedewerkers op de arbeidsmarkt te brengen die samen met vooruitstrevende topondernemers aan de slag kunnen.
Studenten werken met de modernste faciliteiten in het werkveld en krijgen de kans opdrachten voor en met het bedrijfsleven uit te voeren. Ze krijgen kwaliteitsonderwijs waarvan zeker is dat het aansluit op de praktijk. Docenten blijven zich ontwikkelen en verzorgen inspirerend
onderwijs dat er echt toe doet. Ondernemers komen in contact met toekomstige medewerkers en verrijken hun carrière door bijvoorbeeld gastlessen te geven, studenten te begeleiden of hen te coachen. Met onze samenwerking zorgen we voor een leven lang ontwikkelen,
werken en leven. De ambitie is om dit ‘proven concept’ te verduurzamen binnen AgroLeeft en op vergelijkbare wijze in te richten voor andere werkvelden.
3.
Skills & Excellentie in een internationale context
Het bieden van uitdagingen aan studenten in nauwe verbinding met de beroepspraktijk kan motivatie c.q. excellentie verhogend werken en een actueel zicht bieden op die beroepspraktijk. Overigens geldt dit zowel voor de studenten als de betrokken docenten. Een middel om
deze uitdagingen te organiseren zijn vakwedstrijden en internationale ervaringen. In sommige gevallen kunnen deze twee zelfs samengaan. Door een wedstrijdelement te verbinden aan het geheel kan er sprake zijn van het stimuleren van excellentie op elk niveau. Interne
talentendagen of vakwedstrijden kunnen dit realiseren. In een aantal gevallen kunnen deze ook dienen als de voorrondes voor de landelijke Skills wedstrijden. Het recent organiseren van de landelijke Skills-finale Dierverzorging en Paraveterinair door CITAVERDE heeft de brede
stimulerende impact onderstreept. De hieraan gekoppelde nevenactiviteiten en lezingen brachten zo’n 250 stakeholders en alumni uit het werkveld Dier op de been.
Een andere vorm om extra uitdaging te bieden en tot een intensievere verbinding met de beroepspraktijk te komen is Internationalisering. Naast deelname aan Erasmus+ projecten (CITAVERDE is in het bezit van het VET Mobility Charter) en het stimuleren van internationale
stages worden ook de kansen binnen de Euregio benut. Dit is vooral middels enkele ESF-projecten en LLO activiteiten richting Duitsland. Voor deelname aan reguliere BOL of BBL ligt er een blokkade in de landelijke eisen aan het mbo om de Nederlandse taal als verplicht
examenvak aan te bieden. Terwijl de dagelijkse realiteit in deze omgeving is dat Nederlandse en Duitse werkgevers zitten te springen om nieuw personeel of personeel dat verder wordt opgeschoold; de voertaal is in de praktijk voor veel studenten en werknemers geen echte
barrière. In het Duitse deel van de regio worden geen ‘groene’ opleidingen meer aangeboden (b.v. agro-opleidingen). Dat levert in potentie kansen op voor CITAVERDE bij instroom in het huidige aanbod zonder dat daar bijzondere investeringen voor noodzakelijk zijn.
CITAVERDE zoekt, mede door participatie in landelijk overleg, de stimulans voor zowel zittende als potentieel nieuwe buitenlandse studenten om internationale ervaring op te doen.
4.
Green Life Science
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen om proactief meebewegen met de onderwijsinhoud. Niet alles is meer exclusief groen, maar groen speelt wel een impliciete rol. CITAVERDE ziet binnen deze opleidingen, die te typeren zijn als ‘nieuw groen’, twee type
aanpassingen aan ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
In de eerste plaats gaat het om verdieping binnen de bestaande kwalificatiedossiers. Opleidingen worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen (drones, data-management, watermanagement, etc.) en het commitment vanuit het bedrijfsleven om hier ook een bijdrage aan te
leveren is vaak groot.
In de tweede plaats kan er sprake zijn van vernieuwing door het verbinden van kwalificatiedossiers / opleidingen die voorheen gescheiden waren en het opleiden van studenten om om te kunnen gaan met meer integrale vraagstukken. Vraagstukken waarbij groen van betekenis
is voor vele andere sectoren. CITAVERDE werkt hier ook met andere mbo- en hbo-instellingen op samen, onder andere in projecten vanuit het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (voorbeeld Waterproblematiek). Het gaat vaak om nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn
op het basis- en profieldeel. Wetende dat CITAVERDE een kleine actor is, zal bij de vertaling van deze nieuwe ontwikkelingen altijd samengewerkt worden met anderen. Zowel met het bedrijfsleven als soms met omliggende instellingen. Daarom zijn de CIV’s voor CITAVERDE
ook van groot belang. De beschreven ontwikkeling is generiek. In het kader van de Kwaliteitsagenda wordt het Project Green Life Science opgevoerd. Dit kent al een lange aanloop i.s.m. de Limburgse ROC’s en het bedrijfsleven. Door intensief gezamenlijk onderzoek naar
overlappende inhoud en arbeidsmarktrelevantie van vergelijkbare KD’s is geconcludeerd dat naar een combi-opleiding groen – grijs geen vraag is. Wel naar het incorporeren van food, middels een keuzedeel, binnen procestechniek. Op deze wijze wordt het ‘tekentafel’ stadium
ontstegen en is er geleerd van een onderzoek naar doelmatigheid. Het accent zal bij CITAVERDE College meer worden verlegd naar combinatie en versterking van eigen groen opleidingen tot Green Life Science en van daar uit een inhoudelijke bijdrage leveren aan ROCdossiers.
BBL





Aandacht blijven schenken aan BBL als separate doelgroep met onderscheid in werving, relatienetwerk en programmering om toegankelijkheid en afstemming met het relevante bedrijfsleven te bevorderen.
Daar waar mogelijk gezamenlijk onderwijsaanbod in combinatie met BOL en/of LLO inrichten om ook kleine studentenaantallen te kunnen faciliteren.
Specifieke vragen vanuit het bedrijfsleven voor opleiden binnen de BBL context vinden hun plaats binnen het CVO.
Geen specifieke acties in het kader van deze Kwaliteitsagenda benoemd.

Speerpunten Kwaliteitsagenda MBO

Wat (analyse elementen)

4. Doelmatige organisatie van
onderwijs en samenwerking met andere
instellingen
Het groen onderwijs ligt met name onder
het vergrootglas op de gebieden efficiënt
en doelgericht organiseren van onderwijs
en onderwijsontwikkeling.
Daarom is de opdracht aan AOC’s: “De
kwaliteitsagenda’s van AOC’s bevat een
beschrijving van de maatregelen en
vormen van samenwerking die
noodzakelijk zijn om te komen tot een
doelmatige en duurzame organisatie van
de groene opleidingen.”

Binnen dit speerpunt richten wij ons op drie
samenwerkingsrelaties:
1. Samenwerking met AOC’s
Gezamenlijke aanpak kwaliteitsverbetering van leren in
de bpv en examinering
Een belangrijk collectief ontwikkel- en verbeteraspect
voor de AOC’s betreft de aanpassing van de
examens in het groen mbo in samenwerking met
examenleverancier De Groene Norm, middels het
Project Herijking examenproducten mbo.

Ambities

Indicatoren (hoe meten)

Planning

1.
CITAVERDE College beschikt over en gebruikt
voor al haar MBO opleidingen collectief
ontwikkelde valide ‘nieuwe generatie examens’
met een geïntegreerde aanpak van de rol van de
beroepspraktijkvorming in de examinering.

2020
1.
- Een nieuw afwegingskader
voor de (door)ontwikkeling
van examenproducten MBO
is beschikbaar.
- Voor het afnemen van
praktijkexamens is de tool
Groenenorm.praktijkbeoordel
en.nl in gebruik genomen.

2020
1.
De eerste projectfase is
afgerond waarbij speciaal
aandacht is voor het
aanscherpen van de visie
omtrent examinering,
waaronder begrippen als
kwaliteit, validiteit en
betrouwbaarheid.

2.
- Samen met Helicon is een
gezamenlijk onderwijs
aanbod op het gebied van
veehouderij in Zuidoost
Nederland als vertrekpunt
ingericht.
- Er is, samen met Helicon,
een structuur en werkvorm
ingericht voor een
gezamenlijk cursusaanbod in
Zuidoost Nederland.
De structuren staan en zijn
operationeel.

2.
Onderwijsteams en
management werken
gezamenlijk de
mogelijkheden van
programmering uit waarbij
het relevante bedrijfsleven
wordt betrokken.

3.
- Voor regio Noord en Midden
heeft een analyse m.b.t.
Retail en Entree
plaatsgevonden.
- Voor regio Zuid heeft een
analyse voor Bloem, Voeding
en Entree plaatsgevonden.

3.
De verkenning van
aanvullende c.q.
overlappende
programmering is in elk van
de regio’s gestructureerd
ingericht als verbijzondering
van het Alliantieoverleg.

2022
1.
CITAVERDE College
examineert volledig middels de
‘nieuwe generatie examens’ en
maakt daarbij gebruik van de
digitale afnametool.

2022
1.
In 2021 is het collectieve
project afgesloten zodat in
2022 integraal ervaring is
opgedaan met alle nieuwe
examen producten.

2.
- Er is een goed lopend
gezamenlijk onderwijsaanbod op
het gebied van veehouderij.
- Er is een gezamenlijk
cursusaanbod / LLO voor
Zuidoost Nederland.
Er is een toetsbaar aanbod
van opleidingen veehouderij
en een LLO-catalogus.

2.
Het gezamenlijk aanbod voor
zowel de veehouderij als
LLO is gestoeld op een
deugdelijke structuur en
onderlinge
resultaatafspraken.

3.
- In Noord en Midden zijn
afspraken met
resultaatverplichting gemaakt
voor Retail N4 en Entree.
- In Zuid zijn afspraken met
resultaatverplichting gemaakt
voor Bloem, Voeding en
Entree.

3.
Bij nieuwe aanbod en/of
onderwijsarrangementen
binnen ons MBO wordt
expliciet gekeken naar
inhoudelijke samenwerking
c.q. overlap elementen. Naar
aanleiding van zo’n analyse
worden afspraken met
resultaatverplichting
gemaakt.

De gezamenlijke AOC’s hebben hiertoe het
adviesbureau BMC de opdracht gegeven een
volgende kwaliteitsslag te maken in de
examenproducten mbo. Het betreft een project met
een looptijd van twee tot drie jaar en valt daarmee
binnen de looptijd van deze Kwaliteitsagenda.
In de tussentijd past CITAVERDE College, daar waar
nodig, de beschikbare examenproducten aan tot
valide producten.

2.

•
•

3.

Samenwerking met Helicon
 locaties Horst en Bedrijfsopleidingen
(Limburg Noord) met Helicon voor wat
betreft inhoudelijke onderwijs- en
marktontwikkeling:
Veehouderij: doorgroeien naar één ontwikkel- en
uitvoeringsteam voor Zuidoost- Nederland;
Verdere ontwikkeling van Leven Lang Ontwikkelen
voor Zuidoost-Nederland;

Samenwerking met Limburgse ROC’s
 Samenwerking locatie Roermond met Gilde
Opleidingen voor wat betreft overlappend c.q.
gerelateerd onderwijsaanbod zoals Green Life
Sciences / Procestechniek, Loonwerk /
Landbouwmechanisatie, Retail N4 en Entree:
 Samenwerking locatie Heerlen met Vista voor
wat betreft Stedelijke vergroening, Voeding,
Bloem en Entree:

2.
In Zuidoost-Nederland is een duurzame en
kwalitatief hoogstaande vorm van groen
onderwijs in gezamenlijkheid ontwikkeld en
gerealiseerd.
Studenten (BOL, BBL en LLO) worden hierdoor
goed voorbereid op een snel veranderende
arbeidsmarkt.
Als speerpunten gelden Veehouderij en LLO.

3.
Door het onderwijs op een doelmatige en
duurzame wijze in gezamenlijkheid te
verkennen, te ontwikkelen, in te richten en vorm
te geven, kunnen (blijven) voldoen aan de vraag
vanuit het regionale bedrijfsleven naar studenten
die goed voorbereid zijn op die snel
veranderende arbeidsmarkt.
Dit uitgangspunt moet het mogelijk maken om
dit ook bij kleine studentenaantallen te
realiseren.

Partners

Jaar Budget

1. AOC’s, De Groene
Norm, branches, Connect
Groen, MBO Raad

1. € 30.000,-

2. Helicon, bedrijfsleven,
brancheorganisaties.

2. € 60.000,-

3.
- Gilde Opleidingen,
bedrijfsleven,
brancheorganisaties

3. € 60.000,-

- Vista College,
bedrijfsleven,
brancheorganisaties

Set van maatregelen:
Het speerpunt Doelmatige organisatie van onderwijs en samenwerking met andere instellingen betreft een speerpunt vanuit een eigen ontwikkelperspectief dat bijdraagt aan zowel de landelijke als regionale positionering van het groen onderwijs. Tevens wordt daarmee inhoud
gegeven aan de specifiek aan de AOC’s gestelde opdracht: “De kwaliteitsagenda van AOC’s bevat een beschrijving van de maatregelen en vormen van samenwerking die noodzakelijk zijn om te komen tot een doelmatige en duurzame organisatie van de groene opleidingen.”
Met de speerpunten 4, 5 en 6 geeft CITAVERDE College hier inhoud aan.
Speerpunt 4 richt zich op drie vormen van samenwerking:
1.
Samenwerking met AOC’s
De samenwerking tussen en met de AOC’s strekt zich uit over meerdere aandachtspunten. In het kader van deze Kwaliteitsagenda richten wij ons specifiek op de ‘Gezamenlijke aanpak kwaliteitsverbetering van leren in de bpv en examinering’
Het voornemen is via een geïntegreerde aanpak en i.s.m. de verschillende branches en de vakdocenten van de AOC’s te werken aan de verdere verbetering van de beroepspraktijkvorming, de examinering en de mogelijke relatie tussen deze twee onderwerpen.
De examenleverancier De Groene Norm krijgt de opdracht te werken aan een nieuwe generatie examens, mede door samen met de branche en de AOC’s te komen tot actuele beschrijvingen van de essentie van de verschillende beroepen. Deze werkwijze draagt ook bij aan een
duurzame samenwerking tussen (docenten van) de AOC’s op het gebied van examinering, deskundigheidsbevordering van docenten en verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de beroepspraktijkvorming
2.
Samenwerking met Helicon
De eerder beschreven conclusie van de verkenning van samenwerkingsmogelijkheden tussen CITAVERDE College en Helicon Opleidingen leert dat zij logische samenwerkingspartners zijn. Specifieke samenwerkingskansen voor CITAVERDE College en Helicon Opleidingen
liggen vooral daar waar het landsdeel Zuidoost Nederland het voedingsgebied betreft. Deze samenwerking draagt bij aan een doelmatige en duurzame organisatie van de groene opleidingen.
De eerste logische stappen liggen vooral op het gebied van:
•
Inhoudelijke onderwijs- en marktontwikkeling
1. Veehouderij: doorgroeien naar één ontwikkel- en uitvoeringsteam voor Zuidoost-Nederland,
2. Opleidingen binnen de primaire sector; conform Veehouderij de mogelijkheden van één ontwikkel- en uitvoeringsteam voor Zuidoost-Nederland onderzoeken,
3. Verdere ontwikkeling van Leven Lang Ontwikkelen voor Zuidoost-Nederland,
4. Opties uitwerken voor Associate Degree aanbod in Zuidoost-Nederland.
•
Collegiale consultatie op alle lagen binnen de organisaties.
In het kader van deze Kwaliteitsagenda richten wij ons vooral op de thema’s 1 en 3 van de inhoudelijke onderwijs- en marktontwikkeling.
3.
Samenwerking met Limburgse ROC’s
De samenwerking binnen Limburg van de, nu na het recente fuseren van Arcus en Leeuwenborgh tot Vista College, 3 MBO-instellingen krijgt al jaren vorm binnen het Alliantie-overleg. Van algemene uitwisseling van informatie, collegiale consultatie en projectmatige
samenwerking wordt in toenemende mate gesproken over aanbod van opleidingen en doelmatigheid. Voor de uitwerking onderscheiden we binnen de provincie 3 regio’s te weten Zuid- , Noord- en Midden-Limburg.
Ontwikkelingen in de sector en de impact van thema’s als biodiversiteit, circulaire economie, gezonde voeding en leefstijl en vergroening van de leefomgeving zorgen ervoor dat beroepen veranderen en nieuwe beroepen ontstaan. Onderwijscurricula dienen mee te veranderen
en stellen eisen aan de didactische vaardigheden en vakinhoudelijke kennis van onze onderwijsgevenden. Door samenwerking met relevante partners in wisselende coalities kan kennis worden gebundeld en de benodigde kritische massa worden gecreëerd zodat vragen vanuit
de markt adequaat kunnen worden bediend. De op samenwerking gerichte verkenning in de drie Limburgse regio’s moet er toe leiden dat in combinatie gelegen kansen tussen de verschillende MBO programma’s benut worden.
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5. Doelmatige organisatie van HRD en
samenwerking met andere instellingen
Intensivering samenwerking binnen de
onderwijskolom met name gericht op de
inhoudelijke ontwikkeling van de
(docenten-)teams.

Blijvende aandacht voor ontwikkeling van het
personeel.

Binnen onze professionele cultuur staan, naast
persoonlijke ontwikkeling, teamvorming en het
als team krijgen, nemen en afleggen van
verantwoording over de resultaten centraal.
Medewerkers geven ieder vanuit hun eigen rol
invulling aan een groene school.

2020
- Studenten scoren hun docenten in
de JOB gemiddeld op een 3,5 over de
volgende 4 items:
• werken met ICT
• kwaliteit van docenten
• afwisseling in manier van
lesgeven
• contact met docenten.
(in 2018 bedraagt het gemiddelde 3,37)

2020
- JOB enquête onder
studenten MBO

4 jarig
samenwerkingsproject (SOBOL) met
Limburgse ROC’s en
Fontys Hogeschool.

€ 160.000,-

CITAVERDE College kent een laag verloopcijfer. Dit
betekent dat weinig medewerk(st)ers vertrekken.
Aangezien CITAVERDE College haar innovaties grotendeels
vormgeeft met eigen mensen en door samenwerking met
andere onderwijs en scholingspartijen is duurzame
inzetbaarheid van groot belang en een stevige inzet op
ontwikkeling van eigen personeel noodzakelijk.

Dit betekent dat:

1.

We richten ons op:
1. duurzame inzetbaarheid en wendbaarheid van onze
medewerkers;
 verdere professionalisering als basis voor
toekomstfitte excellente docenten en leidinggevenden;
 cultuur van samenwerken, ondernemen en
vernieuwen;
 focus op gezondheid en welzijn binnen onze
organisatie.

2.

2. adequate en doelmatige organisatie / inzet van
personeel;
• teamontwikkeling richting meer taakvolwassenheid
en autonomie;
• kwaliteitsborging door bevoegde en bekwame
medewerkers op alle niveaus in de organisatie.

3.

- elke medewerker zich plaatst in de rol
van professional,
- docenten top-methodische begeleider
zijn van studenten waarbij zij studenten
vanuit hun didactische, pedagogische
bekwaamheid en inhoudelijke expertise
brengen tot hun maximale
talentontwikkeling.
- elke medewerker zich hierover
verantwoord binnen de POP en
beoordelingscyclus.
- medewerkers een eigen
verantwoordelijkheid hebben gericht op
hun performance, welzijn en leefstijl.
- zij regie voeren over hun eigen
loopbaan, zij dit registreren en zij zich
verantwoorden naar studenten,
collega’s en leidinggevenden.
- CITAVERDE College medewerk(st)ers
faciliteert om deze rol te nemen.
- iedere leidinggevende stuurt als
netwerker en relatiebouwer op een
cultuur van samenwerken, ondernemen
en vernieuwen binnen de eigen locatie,
binnen CITAVERDE College als geheel
en met relevante partijen buiten
CITAVERDE College.
- dit bijdraagt aan de realisatie van de
profilering als netwerkorganisatie.

De realisatie van onze ambities zien we niet
alleen terug in dossiers maar ook in merkbare
veranderingen in onderwijs en organisatie die
meetbaar worden middels diverse onderzoeken
zoals: JOB, MTO, WVM en WAI.

-

-

Medewerkers scoren in het
MTO een 7,2 voor tevredenheid
(in 2018 is dit 7,1)
In de WVM scoort 87% van
de medewerk(st)ers goed
/uitstekend op het item
werkvermogen (in 2018 is dit
85,8%)

-

80% van de LC-ers is in het
bezit van een Master-diploma
of is studerend hiervoor. ( in
2018 bedraagt de score 76%)

-

45% van de hoofden en BMTleden heeft een afgeronde
Master opleiding of studeert
hiervoor. (in 2018 is dit
percentage 30%)

-

60% van het personeel heeft
het predicaat goed/excellent
als resultaat van de jaarlijks
uitgevoerde Strategische
Personeelsplanningsscan (in
2018 is dit percentage 52%)

2022

Samenwerking met
Aeres Hogeschool, de
Groene collega’s
binnen GroenPact en
Connect Groen.
- Afname MTO onder alle
medewerkers

- Afname WVM/WAI in
2019 onder alle
medewerkers

- In 2019 en 2020
update van de
strategische Personeel
planningsscan en
daaraan gekoppelde
actieplannen

2022
- JOB enquête onder
studenten MBO

-

Studenten scoren hun docenten
in de JOB gemiddeld op een
3,6 over de genoemde 4 items.

-

Medewerkers scoren in het
MTO een 7,5 voor tevredenheid

- Afname MTO
onder alle
medewerkers

-

90% van de medewerkers
scoort goed/uitstekend op het
item werkvermogen in de WVM

- afname
WVM/WAI in
2021.

-

90% van de LC-ers is in het
bezit van een Master-diploma
of is studerend hiervoor.

-

55% van de hoofden en BMTleden heeft een afgeronde
Master opleiding of studeert
hiervoor.

-

65% van het personeel heeft
het predicaat goed/excellent
als resultaat van de jaarlijks
uitgevoerde Strategische
Personeelsplanningsscan

Samenwerking met
Helicon in het kader
van ontwikkeling
personeel.

- 2021 en 2022 update
van de strategische
Personeelsplanningsscan en daaraan
gekoppelde actieplannen

2021 en 2022
samenstelling en
uitvoering van collectief
opleidingsplan en
plannen samen met de
collega’s met
promotiecampagne.

Set van maatregelen:
Professionalisering vormt binnen de Kwaliteitsagenda een belangrijk item. In deze agenda ligt voor HRD de focus op een doelmatige organisatie en samenwerking met andere instellingen, gericht op de ontwikkeling van (docenten-)teams. Teneinde onze medewerkers flexibel en
onze organisatie wendbaar te houden, is en blijft voortdurende professionalisering van onze medewerkers noodzakelijk.

Professionalisering, flexibilisering en samenwerking in de regio leveren een bijdrage aan de HRD-ontwikkeling en meerjaren personeelsplanning van CITAVERDE College.
Scholing en deskundigheidsbevordering
•
Vanuit hun rol als top methodische begeleider van studenten en vanuit hun didactisch-pedagogische bekwaamheid en vakinhoudelijke expertise brengen docenten hun studenten tot een maximale talentontwikkeling en stellen hen zo in staat zich te ontwikkelen tot
passievolle beroepsbeoefenaren.
•
Leidinggevenden sturen op een cultuur van verbinden, ondernemen en vernieuwen. Hierin staan teamvorming, verantwoordelijkheid geven en krijgen, verantwoording afleggen over resultaten en netwerken centraal. Speciale aandacht is er om de betrokkenheid van de
omgeving en een interactie tussen school en verschillende (maatschappelijke) partners verder te ontwikkelen. Met de ambitie om hieruit duurzame meerwaarde te laten ontstaan voor alle betrokkenen.
•
De LC-ers zijn in het bezit van een Master-diploma of zijn studerend hiervoor en dragen daardoor op een professionele wijze bij aan goede groene opleidingen.
In deze context speelt scholing in de ruimste zin van het woord een belangrijke rol in de ontwikkeling van medewerkers, teams en leidinggevenden ten behoeve van studenten. Denk hierbij aan opleidingen, trainingen, cursussen, e-learning, intervisie, coaching, collegiale
visitaties, deelname aan kennisgroepen, lectoraten en docentenstages
Om maximaal resultaat uit het HRD-beleid te halen én hierbinnen te kunnen sturen wordt er jaarlijks:
•
een update gemaakt van de strategische Personeelsplannings- scan en daaraan gekoppelde actieplannen
•
gemonitord op de samenstelling en uitvoering van het collectief opleidingsplan
•
samen met de collega’s de promotiecampagne opgesteld.
Ten aanzien van professionalisering kan in zijn algemeenheid worden gesteld, dat er met gretigheid wordt ingeschreven op professionaliseringactiviteiten en deelgenomen aan scholing en coaching. Leidinggevenden hebben daarbij aandacht voor professionalisering van hun
medewerkers. Het streven is het scholingsbudget jaarlijks volledig maar toch minimaal voor 90% uit te putten.
Samenwerking met andere instellingen
•
CITAVERDE College participeert in een samenwerkingstraject met de ROC’s en Fontys lerarenopleiding genaamd SOBOL. Dit is opgericht om meer bevoegde docenten op te leiden, meer begeleiding te bieden bij de start in de loopbaan en actief te scholen bij nieuwe
onderwijsconcepten voor zittende leerkrachten.
•
Voor haar Groene docenten werkt CITAVERDE actief samen met Aeres en met de collega scholen van Connect Groen en het GroenPact
•
Met Helicon werkt CITAVERDE College samen in het kader van uitwisseling vacatures docenten / management, beleidsconcepten en procedures.
Zichtbaar maken
Middels een aantal instrumenten zoals jaarlijks collectief opleidingsprogramma, werkvermogensmonitor, medewerker-tevredenheidonderzoek, professionaliteitsscan etc. zetten wij in op duurzame inzetbaarheid en adequate en doelmatige organisatie / inzet van personeel. Dit
zijn continue processen die ook gedurende de looptijd van de kwaliteitsagenda verder worden doorontwikkeld.

MTO = Medewerkers tevredenheidsonderzoek
WVM = Werkvermogensmonitor
WAI = Work Ability Index
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6. Doelmatige ontwikkeling van
onderwijscurricula aansluitend bij
gevraagde vernieuwingen samen met
bedrijfsleven.
De discrepantie tussen enerzijds de vraag
vanuit de groene sector naar goed
opgeleide beginnende
beroepsbeoefenaren c.q. zelfstandig
ondernemers en anderzijds de ontwikkeling
van de studentenaantallen vraagt om een
goede, actuele en creatieve aansluiting
tussen onderwijs en arbeidsmarkt om tot
een maximaal en resultaat te komen.

Investeren in ontwikkeling van de groene sector door
middel van onderwijsvernieuwing, gericht op:

Bij de invoering van de HKS is gezocht naar
een nauwe relatie met het bedrijfsleven wat
betreft de inhoud van de curricula. Die
structuur staat en biedt nu de basis voor een
blijvende doorontwikkeling naar actuele
thema’s.

2020
1.
Per werkveldteam is een eerste
aanzet tot actualisering van het
curriculum opgesteld voor de
vijf relevante thema’s.

2020
1.
Elk werkveldteam heeft, in
samenwerking met het
bedrijfsleven de zoektocht
naar de bijdrage van Groen
onderwijs aan de vijf
maatschappelijke thema's rond
duurzaamheid voor de groene
sector gestart en deze vertaald
naar de consequenties voor
het curriculum.

2.
Op basis van de analyse onder
punt 1) zijn er 3 nieuwe elearning producten ontwikkeld.

2.
De samenwerking tussen
vakinhoudelijke experts en elearning ontwikkelaars is
ingericht en de eerste
ervaringen zijn hiermee
opgedaan.

2022
1.
Per werkveldteam is de
actualisering van het
curriculum opgesteld voor de
vijf relevante thema’s.

2022
1.
Voortzetting verdere
ontwikkeling zoals in 2020.

2.
Op basis van de analyse
onder punt 1) zijn er 12
nieuwe e-learning producten
ontwikkeld.

2.
De samenwerking tussen
vakinhoudelijke experts en elearning ontwikkelaars is
geformaliseerd.

1.

Curriculum ontwikkeling
Bestaande curricula uitbreiden met kennis over
maatschappelijke thema’s als biodiversiteit,
circulaire economie, gezonde voeding en
vergroening van de leefomgeving. Samen met
maatschappelijk bewuste bedrijven bepalen wij
welke thema’s in de onderwijscurricula thuis horen
en hoe deze aan studenten optimaal aangeboden
kunnen worden (blended learning).

CITAVERDE College benoemt hierbij de volgende 5
maatschappelijk relevante groene thema’s en
ontwikkelingen op gebied van:
I.
Gezond leven en gezonde lifestyle;
II.
Geen afval (no waste);
III.
Rijke dieren- en plantenwereld;
IV.
Vergroening van onze leefwereld in de stad;
V.
Vergroening van ons buitengebied

2.

Ontwikkeling van e-learning modules
Inzetten van nieuwe technologieën om op
een efficiënte en effectieve wijze nieuwe
kennis te ontsluiten. Door hierbij actief in te
zetten op combi’s tussen BOL, BBL en de
LLO markt én samen te werken met
bedrijfsleven en collega AOC’s wordt
bijgedragen aan een doelmatige en
duurzame organisatie van de groene
opleidingen.

De aansluiting tussen de curricula en de
beroepspraktijk is duurzaam en doelmatig en
blijvend in ontwikkeling. Alle curricula
(bestaand en nieuw, voor BOL, BBL en LLO)
bevatten kennis over maatschappelijke
thema’s rond duurzaamheid, circulariteit en
technologische ontwikkelingen. CITAVERDE
ondersteunt dit door middel van e-learning
modules. Dit maakt ons onderwijs innovatief,
praktisch en aantrekkelijk, flexibel en
maatwerkgericht.

Partners
1. Bedrijfsleven;
werkveldteams,
klankbord- groepen en
branche verenigingen,
S-BB.

Jaar Budget
1. € 70.000,-

2. € 125.000,2. Als onder 1.
Aangevuld met meerdere
AOC collega’s; Helicon
Opleidingen, Wellant
College en Zone.college.

Set van maatregelen:
Context
De Nederlandse primaire groene sector functioneert heel efficiënt en tegen lage kosten. De meeste professionals in deze sector hebben hun opleiding gehad op een van de AOC’s, HAS-en of WUR.
Dankzij het hechte onderwijs- en onderzoekstelsel kunnen nieuwe inzichten en technologie snel toepassing vinden en behoudt Nederland steeds een kennis- en productievoorsprong voor wat betreft de primaire groene sector.
Kostenverlaging en productieverhoging leiden echter ook tot druk op de leefomgeving. Dit is in Nederland ten koste gegaan van biodiversiteit, het milieu, kwaliteit van drinkwater en de aantrekkelijkheid van het landschap. In de loop van de tijd is ook door de verstedelijking en de
afname van de agrarische beroepsbevolking een ruime afstand ontstaan tussen boeren en burgers. De laatsten weten weinig meer over de herkomst van hun voedsel. Mede als gevolg van de krimpende instroom in de (groene) arbeidsmarkt zullen scholen nog meer oog moeten
hebben voor een duurzame en efficiënte werkwijze om te zorgen dat afgestudeerden met actuele kennis goed inpasbaar zijn in de veranderende groene arbeidsmarkt.
Deze waarneming sluit aan bij de “ontwikkelagenda groen onderwijs 2016-2025” (GroenPact) waarin de groene sector een ontwikkelperspectief op het MBO schetst: met als resultaten een hoge ontwikkel- , uitvoerings- en organisatiedoelmatigheid realiseren met een herkenbaar
en onderscheidend profiel op de onderwijsmarkt.
Opdracht uit het GroenPact voor het groene onderwijs is om:
samen met partners te werken aan een goede aansluiting op de arbeidsmarkt;
innovatie en maatschappelijke opgaven (zoals klimaat, water, natuur en leefomgeving).
Centrale ontwikkeling beroepsproeven, gezamenlijk met landelijke AOC’s en bedrijfsleven;
Gebruik maken van de Groene Norm, de centrale examenbank examinering Groen Onderwijs;
Gebruik maken van gezamenlijke assessorenpool;
Intervisie met collega- onderwijsinstellingen, etc.
CITAVERDE College hanteert binnen haar beleid vijf aspecten van Blended Learning gericht op verbinding en samenwerking: Deze worden zichtbaar in de 1) interne en 2) externe samenwerking met (vervolg)onderwijs en met het 3) (groene) bedrijfsleven, in de 4)
toekomstgerichte begeleiding en talentontwikkeling van de studenten en door 5) een actief gebruik van elektronische leermiddelen en mogelijkheden binnen iedere fase van onderwijs, in alle opleidingen en op ieder niveau (kortweg “Blended Learning”).
Doelmatige ontwikkeling van onderwijscurricula aansluitend bij gevraagde vernieuwingen samen met bedrijfsleven sluit volledig aan bij de vijf aspecten van dit beleidsuitgangspunt.
Voor CITAVERDE College betekenen deze ontwikkelingen in het kader van de Kwaliteitsagenda:
1. Inzet op curriculum ontwikkeling gericht op de zoektocht naar de bijdrage van Groen onderwijs aan maatschappelijke thema's rond duurzaamheid voor de groene sector.
2. Ontwikkeling van e-learning modules om actuele thema’s op een doelmatige manier te ontsluiten c.q. aan te bieden en daarbij combi’s mogelijk te maken van BOL, BBL en LLO markt.
Uit oogpunt van een hoge ontwikkel- , uitvoerings- en organisatiedoelmatigheid zoekt CITAVERDE College hierbij nadrukkelijk de samenwerking met het bedrijfsleven en collega AOC’s.
•
Nu, in 2019, heeft CITAVERDE College ervaring opgedaan met zelfstandig ontwikkeld (digitaal) lesmateriaal o.a. binnen CIV’s. De ervaringen geven vertrouwen in het doorontwikkelen van deze doelmatige werkwijze t.b.v. adequaat lesmateriaal.
•
Door samenwerking met name gericht op de inhoudelijke ontwikkeling van de docententeams en de uitwisseling van kennis, binnen het onderwijs netwerk, kan de snelheid van de inhoudelijke vernieuwing in het onderwijs en de bijdrage aan innovatie van het groene
bedrijfsleven versterkt worden.
•
Door gezamenlijk onderwijsmateriaal te ontwikkelen met collega groene opleiders en het relevante bedrijfsleven, werken wij tijd- en kostenbesparend, en bieden wij efficiënt, innovatief en actueel groen onderwijs aan.

2019

Landelijk Budget kwaliteitsafspraken

Opbouw kwaliteitsafspraken

Investeringsbudget

landelijk 2019-2022 (macro)

Resultaatafhankelijk budget
VSV Prestatiebeloning (oude regeling)

Landelijk budget

2020

2021

2022

381.000.000

430.000.000

230.000.000

230.000.000

0

0

200.000.000

200.000.000

430.000.000

430.000.000

430.000.000

37.000.000
381.000.000

Berekening budget kwaliteitsafspraken CITAVERDE College
Referenties:
Deelnemers lumpsum CITAVERDE (T-2)

1.234

1.246

1.192

1.105

230

227

251

249

Aandeel lumpsum (2019=100%)

0,290%

0,293%

0,280%

0,260%

Aandeel mbo niveau 2 (2019=100%)

0,280%

0,276%

0,302%

0,326%

Deelnemers Niveau 2 (T-2)

Berekening:
Investeringsbudget CV naar rato lumpsum (2/3 deel)

736.600

839.418

429.532

398.182

Investeringsbudget CV naar rato # studenten N-2 (1/3 deel)

355.600

396.099

231.211

250.311

560.259

519.368

Resultaatafhankelijk budget

-

-

Indicatief meerjarenbudget CITAVERDE College

1.092.200

1.235.516

1.221.002

1.167.861

Inzet Meerjarenbegroting

2019

2020

2021

2022

Landelijke speerpunten
Jongeren in kwetsbare positie

VSV in combinatie met regionale projecten

140.000

140.000

140.000

140.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Doorstroom op 3 niveau's + implementatie
concepten voor CV

120.000

120.000

120.000

CIV's landelijke samenwerking

200.000

200.000

200.000

200.000

CVO eigen projecten

40.000

40.000

40.000

40.000

Skills

90.000

90.000

90.000

90.000

Green Life Science incl. food

70.000

70.000

70.000

70.000

700.000

700.000

700.000

700.000

Samenwerking binnen AOC Raad

30.000

30.000

30.000

30.000

Samenwerking met Helicon

60.000

60.000

60.000

60.000

Samenwerking met Arcus, Leeuwenborgh
en Gilde

60.000

60.000

60.000

60.000

Blijvende aandacht voor ontwikkeling van
het personeel

160.000

160.000

160.000

160.000

70.000

70.000

70.000

70.000

125.000

125.000

125.000

125.000

505.000

505.000

505.000

505.000

1.205.000

1.205.000

1.205.000

1.205.000

-112.800

30.516

16.002

16.002

1
Leren en werken
Gelijke kansen
2

3 Opleiden voor de arbeidsmarkt van de
toekomst

Subtotaal inzet landelijke speerpunten (minimaal 1/3 van budget)

120.000

Regionale speerpunten en eigen ontwikkelperspectief
4 Doelmatige organisatie van onderwijs en
samenwerking met andere instellingen

5

Doelmatige organisatie van HRD en
samenwerking met andere instellingen

6 Doelmatige ontwikkeling van onderwijs
T.b.v. inhoudelijke ontwikkeling Onderwijs
curricula aansluitend bij gevraagde
Ontwikkeling e-learning modules
vernieuwingen samen met bedrijfsleven
Subtotaal inzet regionale speerpunten en eigen ontwikkelperspectief
Totaal begrote inzet

Over / tekort

Toelichting bij de begrotingsopzet:
1. De uitgaven zijn grotendeels (90%) personele kosten.
2. Alle scholen maken van de verschillende genoemde thema’s projecten. Deze kennen een cyclus van indienen, goedkeuren, realiseren en
verantwoorden. Deze overzichten staan in het jaarverslag.
3. CITAVERDE College hanteert bij de meest projecten een bijdrage van de scholen van 100% op financiering. Dit maakt de adoptie en
betrokkenheid groter.
4. Het geld wordt bewust over 4 jaar uitgezet om er een duurzaam ‘werkproces’ van te maken en te zorgen voor maximalisatie van de te
bereiken doelen.

