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 → Jij (yu)
 → Toekomst (verte)
 →Groen (verde) 

Waar komt de naam 
Yuverta vandaan?
Het is een 'verzonnen' naam met associaties naar:

Voel je thuis bij Yuverta!
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Met trots kijken we 
terug op 1 jaar Yuverta

Yuverta is een 

onderwijsorganisatie die 

écht van betekenis is voor 

leerlingen, studenten, 

cursisten, voor elkaar, de 

medewerkers en de regio.  

Daar hebben we dit jaar 

keihard aan gewerkt en 

een goede basis voor 

gelegd. 

We zijn ‘thuis in de 

toekomst’, omdat we 

een organisatie van 

professionals zijn die zich 

bezighouden met thema’s 

die ertoe doen, zoals 

klimaat, energie, water, 

voeding en welzijn van 

mens en dier.

Met het bedrijfsleven verkennen we de 

wereld van nu en morgen. Samen werken 

we aan een duurzame verbetering van 

ons onderwijs en onze leefomgeving. 

Verschillen zien,  
actief waarderen  
en bij elkaar brengen.
Vanuit Wellantcollege, Citaverde 

en Helicon zijn drie culturen met al 

hun kennis en ervaring in Yuverta 

samengekomen. Wat ons bindt is de 

passie voor onderwijs en de wens om 

een gezamenlijke kwaliteitscultuur op 

te bouwen. Daar gaan we voor!

#groeiendoenwesamen
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Tijdens de AANweek – met ook de opening van het 

mbo-schooljaar – is onze nieuwe naam Yuverta officieel 

gelanceerd. Koningin Máxima sprak vanaf Yuverta 

Houten alle studenten, docenten en medewerkers toe. 

Gedurende de AANweek waren er allerlei online- en 

offline activiteiten, zo ging op duurzame dinsdag Floortje 

Dessing in gesprek met student Robin van Boom en met 

Cyrille van Bragt van het college van bestuur. 

AANweek

Medezeggenschap 
In verbinding zijn met elkaar, om echt  

van betekenis te kunnen zijn en blijven.  

De medezeggenschapsorganen hebben 

tijdens de fusie een heel belangrijke rol 

vervuld. Daarna hebben ook zij samen een 

nieuwe Yuverta-start gemaakt. 

 → Centrale ouderraad

 → Lokale ouderraden

 → Centrale studentenraad

 → Lokale studentenraden

 → Centrale ondernemingsraad

 → Lokale- en regionale participatiegroepen

In 2021 kwalificeerden verschillende Yuverta-teams 

zich voor de finales van Skills Heroes (voor mbo-

studenten) en Skills Talents (voor vmbo-leerlingen), de 

landelijke vakwedstrijden voor het vmbo en het mbo. 

Deze leerlingen en studenten vertegenwoordigen 

Yuverta tijdens de landelijke finale in 2022:

 → Bloembinder - student Bente

 → Dierverzorging - student Robin

 → Hovenier - studenten Jorn en Nathan

 → Hovenier - studenten Damiän en Jan-Julius

 → Horeca, recreatie & bakkerij - leerlingen Sophie  

en Brandon

 → Tuinontwerp en -aanleg - leerlingen Sem en Erwin

We barsten van het talent
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1e nieuwe Yuverta collega
Yoni van Uden instructeur dier, paraveterinair en wildlife.

Yuverta 
‘The movie’
De doeners die het maken!

Benieuwd? Klik hier of  
scan de QR-code.

Yuverta  
op de 

gebouwen

Yunet 
is 

live
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https://youtu.be/uGaZGV3m2QQ


De coronaperiode heeft laten zien 

dat school niet alleen een plek is waar 

wordt geleerd, maar ook een plek 

is waar je vrienden maakt en jezelf 

leert kennen. Ergens bij horen en 

vandaaruit jezelf verder ontwikkelen. 

Online onderwijs heeft een grote 

ontwikkeling doorgemaakt en zal 

niet meer verdwijnen, maar zal live-

onderwijs nooit helemaal kunnen 

vervangen.

Bjorn, lid van digiteam en docent 

vmbo Den Bosch, vroeg zich af hoe je 

je nieuwe collega’s beter kunt leren 

kennen in tijden van Corona. Om meer 

verbinding te creëren, bedacht hij de 

podcastserie ‘’Met je voeten in de klei’’. 

Door het Consortium voor Innovatie 

is Bjorn met zijn 

podcastserie tot 

winnaar uitge-

roepen voor  

“beste mbo talk”. 

Docent Bjorn van Eeuwijk  
start podcastserie; 
' Met je voeten in de klei'

Corona pandemie – veerkracht tonen
Dat deden onze leerlingen, studenten, cursisten en 

medewerkers. Samen steeds weer kijken naar de beste 

oplossingen om de kwaliteit van onderwijs, een veilige werk- en 

leeromgeving en persoonlijk welzijn te borgen. Gelden uit het 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn 

ingezet om onze leerlingen en studenten 

extra aandacht te kunnen geven, zowel op 

het gebied van kennis, als op het sociaal-

emotionele vlak. Zo is een kas omgebouwd 

tot ‘plantenasiel’, ter ondersteuning van de 

sociaal emotionele ontwikkeling en begeleiding van leerlingen.  

En organiseerden we studentenlunches om met elkaar te 

kunnen praten over hoe het gaat, of het lukt met de opleiding 

en wat ze nodig hebben om verder te kunnen.
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Monique de Carpentier haalde de 

top 3 in de verkiezing Duurzame 

Docent. Monique is docent van de 

opleiding Leefbare Stad en Klimaat 

bij Yuverta mbo Dordrecht. 

Docent 
Monique 
in top 3 
verkiezing 
Duurzame 
Docent

Komend jaar mag Julia Goets, student 

Watermanagement bij Yuverta mbo Velp, 

deze titel met trots dragen. “Ik wil jongeren 

graag waterbewuster maken,” vertelt Julia.

mbo-student 
Julia Goets 
benoemd tot 
jeugddijkgraaf

Start duurzame 
nieuwbouw Roermond

Studenten van de opleiding 

Watermanagement in Velp 

hebben op hun schoolgebouw 

een duurzaam dak aangelegd. 

Het dak is ontworpen door 

derdejaarsstudenten en aangelegd 

door tweedejaarsstudenten. 

Studenten  
Watermanagement  
leggen groen dak

De nieuwbouw van onze school in Roermond is gestart. Het 

gebouw is gasloos, de energie komt van PV-panelen en het hemel-

water wordt afgevoerd door middel van sedumdaken en wadi’s in 

het maaiveld. Ook het terrein rondom de nieuwbouw wordt groen 

ingericht, met diverse beplantingen en ingemetselde kasten voor 

vleermuizen en huismussen. Daarnaast is ook rekening gehouden 

met de toegankelijkheid en de luchtkwaliteit in het gebouw. 
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Duurzame impact

Yuverta no. 2  
op ranglijst 
duurzaamste 
scholen
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vmbo

mavo

mbo

kantoren

hGL

praktijkonderwijs (pro)

vakroute

llo

vmbo Den Bosch
mbo Den Bosch
llo Den Bosch

chr. vmbo Alphen a/d Rijn

chr. vmbo Rijnsburg

chr. vmbo Gouda
vmbo Den Haag-Madestein
vmbo Den Haag-Westvliet
                        mbo Rotterdam 
                        mbo Rijswijk

vmbo
Oegstgeest

vmbo Aalsmeer
mbo   Aalsmeer
mavo Aalsmeer

vmbo A’dam-West
vmbo A’dam-Oost
mbo   A’dam
pro    A’dam-Oost

vmbo Montfoort mbo Velp

vmbo Nijmegen
mbo Nijmegen
hGL Nijmegen

vmbo Amersfoort
mavo Amersfoort  vmbo Utrecht

hGL Utrecht

vmbo Houten
mbo Houten
llo Houten

vmbo Horst
mbo Horst

mbo Boxtel

vmbo Eindhoven
hGL Eindhoven

vmbo Roermond
mbo Roermond
llo Herten

mbo Helmond

mbo Tilburg

vmbo Brielle
vmbo Klaaswaal vmbo Dordrecht

mbo Dordrecht
mavo Dordrecht

chr. vmbo Ottoland  
chr. vakroute O.land

vmbo Heerlen 
mbo Heerlen

mbo Geldermalsen

vmbo Naarden

vmbo Kesteren
hGL Kesteren

kantoor 
Herten

chr. vmbo Boskoop

mavo Nederweert

kantoor 
Den Bosch

kantoor 
Houten 2018

2926 nieuwe 
leerlingen

2021
3473 nieuwe 
leerlingen 

6,6 7,7 7,4 9,3

LEERLING 
TEVREDENHEID

OUDER 
TEVREDENHEID

SCHOOLKLIMAAT SOCIALE 
VEILIGHEID

Totaal 13.022

 → Onze grootste locatie 

heeft 795 leerlingen

 → Onze kleinste locatie 

heeft 131 leerlingen

Aantal leerlingen  
verdeeld over 28 locaties:

 → praktijkonderwijs
 → vmbo
 →mavo
 → vakroute
 → het groene lyceum

vmbo 2651 leerlingen geslaagd

98%

Onderwijs
Persoonlijk en dichtbij

Ons onderwijs is verankerd in de regio, daar werken we nauw samen 

met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid 

aan een duurzame verbetering van ons onderwijs en onze leefomgeving. 
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Stijging aantal studenten, terwijl de 

landelijke trend dalend is

5000 stageplekken, 
ook internationaal

8697 studenten mbo

76% bol 
24% bbl
Verdeeld over 20 locaties 

leven lang 
ontwikkelen 

2018
3197 studenten 

2021
3431 studenten

Interne doorstroom 
vmbo naar mbo: 

13,1%
Met de 6 Hotspots 

als 'uitschenkpunten' 
in de regio
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Pilots als Techniek en 
Technologie, de nieuwe leerweg 

én Sterk Techniek onderwijs 
geven een boost aan de 
regionale samenwerking.

Veel maatwerk kunnen 
leveren door on- en 

offline onderwijs 
te combineren, ook 
tijdens coronatijd.

Nieuwe combinaties in opleidingen gemaakt zoals Buitensport 
coördinator, Persoonlijk begeleider zorgboerderij, Duurzame 

leefomgeving en Voeding en leefstijladviseur.

 → Introductie van de Vakroute: in 5 of 6 jaar  
je vmbo + mbo niveau 2 halend
 → Uitbreiding aantal locaties met het Groene 
Lyceum: in 6 jaar je vmbo + mbo niveau 4 halen.

vmbo - mbo - (hbo)

Nieuw! 
Opleiding Leefbare stad 
en klimaat, Urban green 

development

Deelname aan 
platform European 

Urban Greening

Unieke stageplekken 
gerealiseerd zoals bij 

het Rijksmuseum
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Onderwijs is mensenwerk
We werken samen op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen en hoge 

verwachtingen. En staan voor een cultuur waarin we collega’s uitdagen om 

zelf de regie te nemen over hun loopbaan en hun daarin te helpen via allerlei 

professionaliseringstrajecten. We stimuleren elkaar om zo lang mogelijk 

fit en inzetbaar te blijven, om te kunnen blijven doen waar ieders talenten 

liggen. Met aantrekkelijk werkgeverschap willen we van betekenis zijn voor 

onze collega’s om bij te kunnen dragen aan werkgeluk.

2837 collega’s
 

Voor 2275 fulltime banen

1727 vrouwen
1110 mannen

Vast contract: 2034
Tijdelijk contract: 803

 → Directie en management: 132

 → Leidinggevenden in opleiding: 11

 → Ondersteuning en beheer: 590

 → Onderwijsondersteunend met 

lesgebonden taken: 266

 → Docenten: 1838

132035-54 jaar

71855 jaar

79935 jaar
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Yuverta Academy  
van start
In september ging de Yuverta Academy van start. 

De Yuverta Academy heeft een ruim aanbod aan 

professionaliseringtrajecten, trainingen, workshops en 

coachtrajecten. De Academy is er voor iedereen, of je nu voor 

de klas staat, onderwijsondersteuner of leidinggevende bent.

Leasefietsplan, oplaadpunten 
en OV businesscard 

geïntroduceerd om gebruik 
van de fiets, elektrisch rijden 

en OV te stimuleren.

Grote stappen gezet in 
beveiliging van ict-systemen 

en privacy (AVG). 

 → 257.768.000 euro omzet 
 → 4.090.000 euro 
geïnvesteerd in ICT- 
middelen en meubilair
 → 549.000 euro structureel 
bespaard door fusie
 → 14.192.000 euro 
geïnvesteerd in huisvesting 
(duurzame nieuwbouw, 
verbouw, renovatie en 
groene omgeving) 

Groeien 
doen we 
samen
We gaan door met het samen 

werken aan één duurzame 

kwaliteitscultuur, door in gesprek 

te blijven en van elkaar te leren. 

Annemarie Moons, Cyrille van 

Bragt, Jan-Pieter Janssen en 

Gabe van der Zee
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