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Voor je ligt het strategisch kompas van Yuverta, ons kompas, jouw kompas.
Dit strategisch kompas geeft onze nieuwe organisatie richting: wat zijn onze ambities?
Waar willen we heen? En wat vinden we op onze reis belangrijk en van waarde?
Met dit kompas in de hand bepalen we onze richting, en zetten we de koers uit,
nu en straks. Zodat we ons – allemaal – thuis voelen in de toekomst.

Samen zijn we Yuverta
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Zo gaan wij ons positioneren
Wie zijn we? Waar staan we voor?
En wat willen we bereiken?
Dat laten we zien aan de hand van
ons Positionering prisma.

Leidend principe

Positionering

Strategische prioriteit

Kernwaarden

Coach &
teamspeler

Thuis in de toekomst

Zorgen dat Yuverta wordt gezien als
de uitblinker in blauw-groen onderwijs

Duurzaam Innovatief Betrokken Ondernemend

Thuis in de toekomst
De reis van je eigen thuis naar je eigen toekomst is misschien wel de meest fundamentele die je
doormaakt. Je gaat onder de vleugels vandaan om zelf te gaan vliegen. Je verkent je weg naar
zelfstandigheid. Naar een beroep. En vaak reis je daarna nog verder, binnen je beroep of daar voorbij.
Kennis speelt in die reis een grote rol. Je hebt kennis nodig. Maar het gaat vooral om jezelf: je ambitie,
je persoonlijke vaardigheden, je dromen, je zelfkennis, je talent in sociale omgang en samenwerking.
In die ontwikkeling is Yuverta een vertrouwde basis voor je. We bieden de geborgenheid van een goed
thuis, waar je jezelf kunt zijn en jezelf kunt ontdekken. Met al je talenten en mogelijkheden, maar ook je
twijfels en uitdagingen. En we zijn ook de basis waar je altijd terug kunt komen als je al werkt, maar
nieuwe kennis en vaardigheden nodig hebt. De docenten staan altijd achter je, maar je hebt zelf de regie.
De route naar de toekomst, loopt bij Yuverta over het blauw-groene pad.
Je werkt aan je eigen ontwikkeling, maar ook aan die van de wereld.
Dat werk doe je op school en online, in teams en zelfstandig, binnen de deur of daarbuiten, in samenwerking met bedrijven en experts uit de regio. Het blauw-groene programma dat we bieden is veelzijdig,
dynamisch en altijd in beweging. De wereld is dat tenslotte ook.

Figuur 1
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1. Inleiding
Yuverta is een onderwijsinstelling voor vmbo, mbo en leven lang ontwikkelen (llo). Wij leiden mensen op
voor een beroep in het blauw-groene domein. Wij bereiden hen voor op een zelfstandig bestaan in onze
samenleving. Een samenleving die staat voor grote uitdagingen, de komende decennia. Wij gaan die
uitdagingen niet uit de weg, maar anticiperen erop en zetten ze centraal in ons onderwijs. Wij leiden onze
leerlingen, studenten en cursisten op voor de wereld van nu en straks. Zodat we ons - allemaal - thuis
voelen in de toekomst.
Veranderende opgaven
Als land, sector en onderwijsinstelling willen en moeten we opgewassen zijn tegen de ingrijpende veranderingen en opgaven van onze tijd, zoals een stijgende zeespiegel, perioden van extreem weer, een
toenemende vraag naar voedselproductie, een noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen terug te
dringen en een toename van digitalisering en robotisering met effect op werkgelegenheid. Al deze opgaven hebben gevolgen voor onze maatschappij, economie, werkgelegenheid, voor hoe wij samenleven en
onze (blauw-groene) ruimte gebruiken.
Veranderende beroepen
We zien dat beroepen sterk (gaan) veranderen. Beroepen als hovenier, voedingsspecialist of agrarisch
ondernemer blijven bestaan, maar de inhoud - de manier van werken - verandert. Ook zullen nieuwe
beroepen ontstaan, denk aan ontwikkelingen rondom stedelijke en zee-landbouw, een gezonde leefstijl,
afvalrecycling en digitalisering. Om je beroep goed uit te kunnen oefenen, nu en in de toekomst, is het
nodig dat je je blijft ontwikkelen. ‘Een leven lang ontwikkelen’, daar staan wij voor, daar ondersteunen wij
hen bij.
Vergrijzing
We zien dat ons land blijft vergrijzen. We blijven langer leven en er komen steeds meer ouderen bij. Tegelijkertijd daalt het aantal jongeren en dat heeft effect op het aantal leerlingen, studenten en cursisten
dat bij ons een opleiding begint. Het gevolg is dat kleine opleidingen steeds kleiner worden. De betaalbaarheid ervan komt onder druk te staan.
Onze kracht: kleinschalig en persoonlijk onderwijs
Onze kracht schuilt juist in kleinschalig en persoonlijk onderwijs van hoge kwaliteit, dat we in een groot
deel van Nederland aanbieden. Leerlingen, studenten en cursisten waarderen ons hierom, zo ook ouders
en het bedrijfsleven. We borgen de betaalbaarheid door een efficiënte bedrijfsvoering.
Ons antwoord: thuis in de toekomst
We nemen de ontwikkelingen in het blauw-groene domein mee in ons onderwijs. En liever nog geven
we deze ontwikkelingen zelf mee vorm. Wij zijn een partner van betekenis voor overheid, bedrijven en
belangenorganisaties.
Onze antwoorden op deze uitdagingen maken direct duidelijk waar het blauw-groene domein voor staat,
zoals: verduurzaming van de landbouw, duurzame verstedelijking verbeteren van biodiversiteit en natuur, dierenwelzijn, gezondheid en leefstijl, verhogen van kwaliteit van water en waterhuishouding, ver-
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minderen van afvalstromen, energietransitie en het klimaat. Op die manier bieden wij onze leerlingen,
studenten en cursisten een ‘thuis in de toekomst’. We leiden ze op, elk individu op het eigen niveau, zodat
elk van hen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de uitdagingen waar Nederland voor staat. Niet
alleen nadat een opleiding is afgerond, maar een leven lang.
Van Kompas naar Koers
Dit kompas is het resultaat van een strategische verkenning, die onze drie instellingen samen hebben
doorlopen, tijdens dit fusieproces. Dit kompas bevat onze missie en visie. Samen geven zij onze richting
aan. Dit kompas beschrijft ook onze doelen en ambities, op hoofdlijnen. Het kompas vormt daarmee de
basis voor onze koers.
Een volgende stap is het koersdocument, waarin we uitwerken hoe we onze doelen en ambities gaan
realiseren. Vanzelfsprekend houden we daarbij rekening met onze plannen, zoals het schoolplan vmbo
en de kwaliteitsagenda mbo. De uitwerking vraagt om interne dialoog over onze koers.
Samenwerking is het hoofdingrediënt voor succes. In de uitwerking van de plannen is daarom veel aandacht voor het vormgeven van de samenwerking tussen regio’s onderling, tussen vestigingen, tussen
onderwijsteams en stafdiensten en tussen vakgroepen.
Met het strategisch kompas en koersdocument in de hand, maken we samen onze ambities en doelen
waar.
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Figuur 2: Strategisch kompas
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2. Missie, kernwaarden en visie
2.1. Missie
De missie van Yuverta:
z Medewerkers werken aan een gezonde en leefbare toekomst door uit te blinken in blauw-groen
onderwijs.
z Wij bieden uniek, persoonlijk, kleinschalig onderwijs, nu en in de toekomst.
Onze missie omvat twee hoofdambities:
z We zijn in 2025 (landelijk) erkend als kwaliteitsinstituut in onderwijs voor vmbo, mbo en llo;
z We dragen actief bij aan een duurzame wereld en aan het realiseren van de Sustainable
		 Development Goals, zoals opgesteld door de VN.

2.2. Onze kernwaarden
Vier kernwaarden passen bij onze missie. We laten deze kernwaarden zien in ons werk en gedrag:
z Duurzaam
Bij alles wat we doen houden we rekening met mens, milieu en maatschappij. We maken bewust
duurzame keuzes in ons onderwijs, onze samenwerkingen en onze bedrijfsvoering.
z Innovatief
We onderzoeken actief welke trends en ontwikkelingen er spelen. We werken dit uit in innovatief
onderwijs en betrekken ook onze leerlingen, studenten, cursisten en partners bij het ontwikkelen van
innovatieve oplossingen.
z Betrokken
We voelen ons betrokken bij onze instelling, onze locatie en ons team. We hebben persoonlijke
aandacht voor onze leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers. Zo verzorgen we uniek en
persoonlijk onderwijs en geven we samen de organisatie vorm.
z Ondernemend
We zorgen voor een uitdagende leeromgeving voor leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers,
waarin zij zich ondernemend, samenwerkend en onderzoekend leren opstellen. En we bieden een
breed toekomstperspectief in het blauw-groene domein.
2.3. Onze visie
Yuverta vervult een maatschappelijke functie met het aanbieden van blauw-groen onderwijs en cursussen en trainingen aan leerlingen, studenten en cursisten. We bereiden leerlingen en studenten voor op
de arbeidsmarkt van nu én de toekomst. En we helpen hen op weg naar volwassenheid en zelfstandigheid. Onze leerlingen, studenten en cursisten kunnen zich hun leven lang (door)ontwikkelen tot vakbekwame professionals die:
z een hoge kwaliteit in resultaten combineren met een maatschappelijk betrokken bewustzijn;
z het belang begrijpen van duurzaamheid voor een toekomstbestendige wereld.
We stemmen ons onderwijs en onze cursussen en trainingen af op de verwachtingen van de samenleving over onze wettelijke en maatschappelijke functie en de kwaliteit die daarbij hoort.
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We onderschrijven de Sustainable Development Goals van de VN. We passen ze toe in onze cultuur, ons
onderwijs en onze bedrijfsvoering.
Yuverta is bedrijfseconomisch gezond en we hebben onze bedrijfsvoering efficiënt ingericht. Zo houden
we kwalitatief goede en economisch relevante, kleine opleidingen in stand. Met het behoud van deze
kleine opleidingen en kleine onderwijslocaties borgen wij onze toegankelijkheid en kleinschaligheid. Tegelijkertijd blijven we investeren in ons onderwijs en de vernieuwing ervan.

Wat is de toegevoegde waarde van Yuverta?
Betekenisvol, modern,
flexibel, blauw-groen
onderwijs

Behoud kleine
opleidingen en
locaties voor de regio

Leveren van grotere bijdrage
aan duurzame samenleving

ONTWIKKELING
JONGEREN

TOEGEVOEGDE
WAARDE

BIJDRAGE DUURZAME
SAMENLEVING

Optimale ontwikkelmogelijkheden
voor alle jongeren

Optimaal doorstromen van
vmbo naar mbo, hbo en
(binnen) arbeidsmarkt

Toename innovatievermogen
Verbeterde inzet van medewerkers

Figuur 3

Thuis in de Toekomst
De reis naar je eigen toekomst is misschien wel de meest fundamentele die je meemaakt. Daarom positioneren we ons met de slogan ‘Thuis in de Toekomst’. Met ‘Thuis in de Toekomst’ zeggen we dat (zelf)
kennis, ondersteuning en een veilige omgeving een grote rol spelen bij de reis naar de toekomst. Als
erkend kwaliteitsinstituut bieden wij de mogelijkheid (zelf)kennis te ontwikkelen, geven we ondersteuning
waar nodig én bieden we een veilige omgeving. We werken ook aan een gezonde en leefbare toekomst
door uit te blinken in blauw-groen onderwijs. We willen inspireren en een actieve bijdrage leveren aan
een duurzame wereld: we willen écht van betekenis zijn. Voor onze leerlingen, studenten, cursisten en
medewerkers én in de regio.
Yuverta wil écht van betekenis zijn voor haar leerlingen, studenten en cursisten
Onze organisatie:
z leert hen veerkrachtig te zijn en leidt hen op voor het leven en werken in een veranderende wereld;
z erkent en accepteert verschillen tussen leerlingen, studenten en cursisten;
z biedt een contextrijke leeromgeving binnen en buiten de school;
z geeft veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden;
z stimuleert duurzaam en ondernemend gedrag door het aanbieden van toekomstbestendig onderwijs.
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Yuverta wil écht van betekenis zijn voor haar medewerkers
Onze organisatie:
z vergroot het welbevinden, geluk en betekenisgeving in het werk;
z is zuinig op haar medewerkers en biedt kansen om zich te ontwikkelen, zowel op vakinhoudelijk als
op persoonlijk gebied;
z genereert meer veerkracht en vergroot daarmee de kracht en wendbaarheid van de organisatie.
Yuverta wil écht van betekenis zijn voor haar regio’s
Onze organisatie:
z handhaaft hoge kwaliteit van het onderwijs, waarborgt de toekomstbestendigheid van het curriculum
én levert vakbekwame professionals/afgestudeerden af;
z biedt een contextrijke leeromgeving waarin het past om samen bij te dragen aan het oplossen van
bredere maatschappelijke uitdagingen en vraagstukken waar de regio’s voor staan.
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3. Onze ambities
Onze missie en visie vertalen we in ambities die we vastleggen in strategische programma’s. We werken uit hoe we streven naar erkenning als kwaliteitsinstituut, hoe we gaan werken met de Sustainable
Development Goals van de VN en hoe we van betekenis zijn voor onze studenten, leerlingen, cursisten,
medewerkers en onze regio.
3.1 Erkend als kwaliteitsinstituut
Yuverta wordt gekend en erkend in ons kwaliteitsstreven. We scoren hoog op tevredenheid bij leerlingen,
studenten, cursisten, medewerkers en in de regio. We voldoen minimaal aan de basiskwaliteit volgens
het beoordelingskader van de inspectie en we staan hoog genoteerd in de ranglijsten. Om ons streven
naar erkenning als kwaliteitsinstituut verder uit te bouwen, gaat Yuverta gericht aan de slag met kwaliteitsdenken en en -handelen, zowel op individueel-, team- en organisatieniveau. Een gedeelde visie op
leren is daarbij essentieel. Het leidt tot een kwaliteitscultuur waarbij er enerzijds sprake is van dialoog,
vertrouwen, ondersteunen en ontwikkelen en anderzijds van weten waarvoor je staat, de stappen zetten
die nodig zijn, de uitdaging aangaan en daarover verantwoording afleggen.
Kwaliteit in beleid, handelen en gedrag
Yuverta is in haar aanpak gericht op het leveren van een onbetwiste kwaliteit. Het gaat hierbij om beschreven kwaliteit in beleid en om zichtbare kwaliteit in ons handelen en gedrag. We nemen verantwoordelijkheid voor ons beleid, ons handelen én ons gedrag en houden continu oog op de resultaten en de
kwaliteit ervan. Met hulp van de PDCA-cyclus leren we om afgesproken resultaten te realiseren, hierop
te reflecteren en ze te analyseren en onze plannen bij te stellen.
Onze organisatie kent ook duidelijke kwaliteitskaders. We stimuleren om binnen deze kaders zelfstandig
na te blijven denken en het werk naar eigen inzicht, verantwoordelijkheid en vakkundigheid uit te voeren.
Dit zorgt voor betrokkenheid en plezier in het werk. De kwaliteitskaders kenmerken zich verder door:
z resultaatgericht denken en samenwerken;
z ruimte voor innovatie en experimenten;
z niet af te rekenen op fouten, ervan leren om beter te worden;
z te stimuleren hulp te vragen of hulp te bieden;
z een kritisch vermogen aanwenden in wat we doen (zelfstandig denken, reflectie en leren);
z verantwoordelijkheid en ruimte te geven om zelf en in teamverband problemen op te lossen;
z ambities te verwezenlijken en daarover verantwoording af te leggen.
Kwaliteitscultuur
De kwaliteitscultuur moet zichtbaar en voelbaar zijn in onze bedrijfsprocessen. In onze contacten met
elkaar, met het beroepenveld, met andere instellingen en zeker ook met leerlingen, studenten, cursisten
en ouders. Kwaliteit maken we namelijk ook met leerlingen, studenten en cursisten. Wij verwachten dat
zij het beste uit zichzelf halen, goede prestaties laten zien, een positieve en actieve rol in hun omgeving
spelen en daarmee een bijdrage leveren aan de gemeenschap waarvan zij deel uitmaken. Wij willen dat
onze studenten kansen grijpen en werken aan een (voorbereidende) beroepsmatige ontwikkeling en aan
persoonlijk en maatschappelijk succes.
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3.2 Actief bijdragen aan een duurzame wereld
We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid om Nederland duurzamer te maken. Daarom dragen
wij dit over aan onze medewerkers, leerlingen, studenten en cursisten, zodat zij verantwoord leren denken, werken en leven. Blauw-groen onderwijs is meer dan ooit van wezenlijk belang als antwoord op de
mondiale uitdagingen ten aanzien van leefbaarheid en gezondheid.
Duurzaamheid vormt een belangrijk en integraal onderdeel van het onderwijs. We nemen daarbij de
Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties als uitgangspunt. Dit zijn zeventien
doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Met de doelen als uitgangspunt geven we
richting en versnelling aan de duurzame ontwikkeling van de organisatie. Bovendien zorgen we op die
manier voor verbinding met organisaties die zich aan dezelfde SDG’s committeren. Op 9 oktober 2020,
de dag van de duurzaamheid, heeft Yuverta zich aangesloten bij de SDG-community. We onderschrijven
daarmee automatisch de visie van SDG Nederland.
Wij worden koploper in duurzaamheid door op drie manier het verschil te maken.
Duurzaamheid voor leerlingen, studenten en cursisten
Als blauw-groene onderwijsinstelling wil Yuverta leerlingen, studenten en cursisten opleiden tot vakmensen en wereldburgers die in hun werk en leven bijdragen aan de realisatie van de SDG’s. Mensen die
verantwoordelijkheid nemen voor een duurzamere samenleving.

Figuur 4: Duurzame ontwikkelingsdoelen in relatie tot missie, visie en ambities
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Duurzaamheid voor medewerkers en organisatie
We maken alle medewerkers bewust van hun rol in en bijdrage aan duurzaamheid en stimuleren hen
bewuste keuzes te maken. Dat geldt ook voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid op het gebied
van onderwijs, hrm en bedrijfsvoering. Op deze gebieden maken duurzame keuzes – zowel intern als in
uitstraling naar buiten – de grootste impact. Met onze beleidskeuzes willen we de (directe) ecologische
leefomgeving leefbaar maken, nu en in de toekomst. Hierbij creëren we een juiste balans tussen people,
planet en profit.
Duurzaamheid in samenwerking met de regio
Yuverta wil intensief samenwerken met alle betrokken partijen in de regio, om zo tot een gezamenlijke
agenda en aanpak op het gebied van duurzaamheid te komen. We dragen bij aan het realiseren van de
regionale SDG’s. Enerzijds door het opleiden van duurzaam bewuste mensen, anderzijds door samen
met partners invulling te geven aan de SDG’s. Duurzaamheid is zowel een regionale als (inter)nationale
opgave en vraagt dan ook om samenwerking op verschillende niveaus.
3.3. Van betekenis zijn voor leerlingen, studenten en cursisten
Wij bieden aantrekkelijk, persoonlijk, uitdagend en modern onderwijs in praktijkgerichte leeromgevingen.
We oefenen in vakmanschap, gecombineerd met moderne inzichten en innovatieve oplossingen. We
besteden aandacht aan taal, rekenen en sociale vorming. En we zorgen ervoor dat onze leerlingen, studenten en cursisten hun weg weten te vinden als zelfstandig burger die zich thuis voelt in zijn toekomst,
een heel leven lang. Uiteraard is er ook ruimte voor sport, ontspanning en plezier.
Onze leerlingen, studenten en cursisten ontwikkelen zich stap voor stap tot wereldburgers en goede
beroepsbeoefenaars met toekomstbestendige vaardigheden. Met het vmbo leggen we een solide basis
voor het mbo en hbo. Vmbo’ers van alle niveaus maken bij Yuverta een goede start en kiezen daarna
voor een vervolgopleiding bij ons eigen mbo óf bij een andere mbo-instelling. We zorgen voor doorlopende leerlijnen en een optimale doorstroom tussen vmbo en mbo en tussen mbo en hbo. Leerlingen en
studenten oriënteren zich op meerdere vakgebieden voordat zij zich specialiseren. Daarmee verruimen
zij hun wereldbeeld.
Aandacht voor welbevinden in een veilige leeromgeving
De basis voor inzet en zin in leren ligt volgens ons in het welbevinden van leerlingen, studenten en cursisten in een veilige omgeving. Daarom besteden we daar aandacht aan. Veiligheid betekent voor ons
dat iedereen zichzelf mag en kan zijn, dat iedereen gezien wordt en dat we respect hebben voor elkaar,
hoeveel we ook van elkaar verschillen. We koesteren daarbij ook de kleinschaligheid van veel van onze
onderwijslocaties. Doordat iedereen elkaar kent en we samenwerken aan goed onderwijs, weten wij de
sociale veiligheid hoog te houden.
Yuverta staat voor inclusief onderwijs. Wij zijn sterk in vmbo- en mbo-opleidingen. We zijn gespecialiseerd in het lesgeven aan deze doelgroep en bieden hen de juiste begeleiding vanuit een passende
ondersteuningsstructuur. We halen het maximale uit onze leerlingen, studenten en cursisten. Daarnaast
bieden we uitdaging op maat en profiteren havisten van doorlopende trajecten, zoals het Groene Lyceum en de Vakmanschapsroute. Ook geven we loopbaanoriëntatie en burgerschap (LOB) doorlopend
vorm. En we hebben aandacht voor het ontwikkelen van een gezonde en duurzame levensstijl.
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Leren in de beroepspraktijk
Leren in de beroepspraktijk vinden wij belangrijk, want het motiveert onze leerlingen, studenten en cursisten. Bovendien is de overdracht van de opgedane kennis naar een praktijksituatie makkelijker. We
maken gebruik van werkelijke casuïstiek en contextrijke leeropgaven, die we tijdens de voorbereidende
lessen op praktijkleren aanbieden.
Onze avo en vmbo docenten zetten zich in om het aantal authentieke leersituaties - die nauw aansluiten
bij de belevingswereld van jongeren (generatie Z) - te vergroten. Samen met partijen in de regio vinden zij
antwoorden op de vragen hoe we de leeromgeving aantrekkelijker en motiverender maken voor pubers
en hoe we inspelen op verschillen tussen leerlingen.
We bieden stages, beroepspraktijkvorming en praktijklessen aan op alle niveaus en alle leerjaren en
doorlopend naar een leven lang ontwikkelen, zowel in de regio’s als op landelijk niveau. Ook bereiden we
onze leerlingen en studenten voor op het functioneren in een internationale context. Yuverta onderhoudt
daartoe een stevig internationaal netwerk.
De praktijk is niet alleen belangrijk voor leerlingen, studenten en cursisten. Ook docentstages en hybride
docenten vinden we belangrijk. Zij houden op die manier verbinding met de beroepspraktijk en geven
betekenis aan de eigen lessen. We ontwikkelen samen met mensen uit de praktijk kennis en verbinden
praktijkgericht onderzoek met ons onderwijs. Bijvoorbeeld via practoraten.
Talentontwikkeling en persoonlijke groei
Leerlingen en studenten leren bij ons een echt vak. En ze krijgen de ruimte om hun talenten te ontwikkelen en persoonlijke groei door te maken. Naast aandacht voor het vakspecifieke leren, coachen we onze
leerlingen en studenten bij het herkennen en ontwikkelen van hun talenten en we faciliteren hun groei.
We geven daarbij aandacht aan zowel het leerproces als de leerhouding. Elke leerling en student krijgt
op deze wijze alle kansen om te excelleren. Onze kleinschalige leeromgevingen zijn optimaal ingericht
voor individuele talentontwikkeling en praktijkgericht leren.
Eigenaar over eigen leerproces
Nemen leerlingen en studenten eigenaarschap over hun ontwikkel- en leerproces, dan verbeteren hun
prestaties aanzienlijk. Daarom stimuleren wij dit. We helpen hen met het formuleren van hun leerdoelen.
Vervolgens begeleiden wij ze bij het bepalen en doorlopen van hun leerroute. Ontwikkelingsgerichte
evaluaties spelen daarin een belangrijke rol, zodat leerlingen en studenten zelf hun voortgang zien. Met
de juiste tools stimuleren we hen om gaandeweg zelfstandig keuzes te maken, zodat ze dit later in hun
beroep en hun verdere ontwikkeling ook blijven doen. Zo vergroten we de kansen op de arbeidsmarkt.
Toekomstbestendig leren in een veranderende wereld, een leven lang
We blijven in contact met onze afgestudeerde vmbo’ers en mbo’ers en we bieden ze kansen om zich te
blijven ontwikkelen. Een leven lang. We bieden een breed aanbod van cursussen en trainingen. Voor het
initieel onderwijs én llo. Zodat leerlingen, studenten en cursisten zich kunnen oriënteren, specialiseren en
een leergierige houding ontwikkelen in een veranderende wereld. Naast vakkennis en kennis over techniek en ICT, ontwikkelen zij vaardigheden die hun veerkracht vergroten en vaardigheden die hen helpen
in hun ontwikkeling. Denk daarbij aan creativiteit, flexibiliteit, probleemoplossend vermogen, empathisch
vermogen, communicatie, zelfstandigheid, samenwerken, leiderschap en ondernemerschap.
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Regio-indeling
& hotspots
Dit is een momentopname van december 2020 en is in ontwikkeling.

Metropool Hotspot
• Stedelijke Groen &
Duurzaamheid
• Sociale Inclusie

Teelt Hotspot
• (Sier)Teelt & Bloem
• Handel & Logisitiek

Groene Hotspot Houten
• Diermanagement & Welzijn
• Groene Leefomgeving

LOCATIES

Bos & Natuur Hotspot
• Bos & Bomen
• Natuurbeheer

VMBO/MAVO
MBO

AMSTERDAM

PRAKTIJKONDERWIJS

Fruit Tech Campus
• Fruitteelt
• Techniek & Data

NAARDEN

HOTSPOT (BESTAAND)

AALSMEER

HOTSPOT (IN ONTWIKKELING)

AMERSFOORT

RIJNSBURG
OEGSTGEEST

ALPHEN A/D RIJN

BOSKOOP

DEN HAAG

MONTFOORT
GOUDA

KLAASWAAL

ROTTERDAM

VELP

HOUTEN

RIJSWIJK
BRIELLE

Groene Hotspot Nijmegen
• Hovenier
• Tuin & Landschap

UTRECHT

OTTOLAND

KESTEREN
GELDERMALSEN
NIJMEGEN

DORDRECHT

Duurzame Hotspot
• Agroproductie
• Food & Future Farming

‘S-HERTOGENBOSCH

BOXTEL

TILBURG

HELMOND
EINDHOVEN
HORST

Blauwe Hotspot
• Water
• Klimaat & Adaptatie

NEDERWEERT

Groene Hotspot Roermond
• Hovenier
• Tuin & Landschap

ROERMOND

Smart City Hotspot
• Groene Techniek
• Duurzame Hotspot

Recreatie Hotspot
• Milieu & Leefomgeving
• Paard (Hippisch College)

Fauna Hotspot
• Gezelschapsdieren
• Wildlife beheer
HEERLEN

Figuur 5: Regio-indeling en hotspots
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3.4. Van betekenis voor de regio
Ook in de regio’s worden wij erkend als kwalitatief sterke kennisinstelling met betrekking tot klimaat,
energie, water, voeding en welzijn van mens en dier. Partners uit overheid en bedrijfsleven werken graag
met ons samen om up-to-date onderwijs te ontwikkelen en te verzorgen, om nieuwe kennis te creëren en
om te investeren in zichtbare, aantrekkelijke en betekenisvolle beroepen in het blauw-groene domein. Dit
maken we mogelijk in samenwerkingsverbanden, CIV’s, hotspots en kenniscentra.
We leiden niet alleen op in en voor de regio, maar leren ook met en in de regio. Ons onderwijs sluit
aan op regionale ontwikkelingen en de regionale agenda’s en we koppelen regionale opdrachten aan
onderwijsopdrachten. We huisvesten onze specialismen zo veel mogelijk in omgevingen waar dit in het
blauw-groene domein tot uiting komt door de regio. Onze onderwijsconcepten houden genoeg ruimte om
ze, afhankelijk van de profilering in de regio’s, in te kunnen kleuren. Zo borgen we efficiënt, toekomstgericht en innovatief onderwijs. Deze onderwijsconcepten zijn direct toepasbaar.
Yuverta brengt alle onderwijslocaties in negen regio’s onder. Op die manier houden we een overzichtelijke schaal en menselijke maat voor leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers. Tegelijkertijd
sluiten we goed aan bij het bedrijfsleven en collega-onderwijsinstellingen. Naast de regionale oriëntatie
blijven we ook nationaal en internationaal samenwerken met onder andere multinationals, topsectoren,
overheden en onderwijsinstellingen.

Wat verwacht het bedrijfsleven?
BREDE OPLEIDINGEN
waarin theorie en
praktijk elkaar
aanvullen

DUURZAAMHEID
zichtbaar in de
uitstraling en verweven
in het curriculum

DOORSTROOM
optimaal vmbo-mbo-hbo.

1

VERWACHTINGEN

3

5

BETROKKENHEID
bij de ontwikkeling van
lesstof, opdat theorie
en praktijk naadloos
aansluiten

2

4

6

WERVING
van leerlingen/studenten
in samenwerking met het
bedrijfsleven

INNOVATIE
op centrale plekken
waar onderwijs en
praktijk elkaar
ontmoeten

Figuur 6
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3.5. Van betekenis zijn voor medewerkers
Om dat te bereiken, hanteert Yuverta de volgende aanpak:
z Wij dragen zorg voor een aantrekkelijk werkgeverschap met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden;
z We gaan met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen en hoge verwachtingen;
z We spreken elkaar aan op onze omgangsnormen als professional.
Dat doen we samen. We hebben elkaar nodig en kunnen elkaar juist versterken – dat besef is ruim aanwezig. Het is de optelsom die maakt dat het fijn is om deel uit te maken van onze organisatie.
Yuverta als slimme benutter van onbenut potentieel
We streven naar het inzetten van al het potentieel. Het verhogen van arbeidsparticipatie in het onderwijs
is belangrijk. Dat doen we op drie manieren. Allereerst is het cruciaal om duurzame randvoorwaarden
om het werk te faciliteren te creëren, zoals flexibele werktijden, inhoudelijk uitdagend werk en ruimte om
vanuit huis te werken. Ten tweede verkennen we dieper motiverende redenen voor instroom in het onderwijs en passen we ons beleid daarop aan. Ten derde zien wij potentieel in mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt en in de groep gepensioneerden. Zij zijn vaak zeer bereid om hun expertise voor hun
‘oude’ vakgebied in te zetten; en die expertise heten wij welkom.
Yuverta vergroot trots en ambitie in onderwijsfuncties
Mensen die voor het onderwijs kiezen, willen graag iets betekenen voor leerlingen, studenten, cursisten én de maatschappij. Eenmaal werkzaam in het onderwijs kunnen deze idealen afnemen door de
schotten in het onderwijs en algehele teleurstelling over de persoonlijke impact. Wij zetten die wens juist
centraal en maken het realiseren van impact samen mogelijk. Zo binden we mensen sneller én langer
aan de Yuverta-organisatie.
Onze tweede route is hybride docentschap. Meerdere docenten hebben een gecombineerde onderwijsen innovatiefunctie. Deze hybride docenten staan met één been in het onderwijs en met het andere in
een vernieuwende, relevante sector. En/of binnen een internationale blauwe of groene niet-gouvernementele organisatie (ngo). Zij werken aan technische of sociale innovatie, en geven tegelijkertijd vanuit
die rol actueel en inspirerend onderwijs. Bij deze vorm van hybride docentschap vloeit kennis uit de ngo
direct terug in het onderwijs. Juist door het vervlechten van docentschap met state-of-the-art innovatieprojecten, vergroten we trots en ambitie in het beroep. En een passende beloning voor docenten met
extra taken hoort hier ook bij.
Tegelijkertijd creëren we zo een flexibeler arbeidsperspectief. Aantrekkelijk voor medewerkers die bijvoorbeeld aan het einde van hun loopbaan zitten en op zoek zijn naar betekenisgeving. En zo creëren
we meerjarige mobiliteit tussen het bedrijfsleven en het onderwijs, als symbiotische oplossing voor demografische uitdagingen die beide sectoren kennen.
De derde route die we verkennen is het aantrekken van internationaal personeel. Nederland heeft een
goed vestigingsklimaat. Tekorten op onderwijspersoneel kunnen we daarom ook internationaal oplossen, zeker in hybride functies.
Yuverta ontwikkelt zich naar een inclusieve en wendbare organisatie
Yuverta wil een inclusieve organisatie zijn. Diversiteit draagt bij aan goed onderwijs en een fijne leer- en
werkomgeving. Voor onze leerlingen, studenten en medewerkers is het goed om in contact te komen
met zoveel mogelijk verschillende mensen, geluiden en ideeën. In een inclusieve werkomgeving komen
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alle (toekomstige) medewerkers tot hun recht, ongeacht hun leeftijd, levensfase, functieverblijfsduur,
geslacht of herkomst. Iedereen wordt gerespecteerd. We waarderen verschillen en zoeken deze juist
op. We willen een organisatie zijn die de diverse talenten en vermogens op de arbeidsmarkt verkent en
inzet. Een goed diversiteitsbeleid is daarbij van toegevoegde waarde. En oog voor de mens in dit streven
naar ontwikkeling van de organisatie en de individuele medewerker: op basis van iemands persoonlijke
situatie zoekt Yuverta, met de betrokkenen, naar de optimale inzet.
Met bovenstaande ontwikkelingen vergroten we ook de wendbaarheid van onze organisatie. Dat is nodig, want zo kunnen we beter inspelen op ontwikkelingen in ons onderwijs, onze omgeving en de arbeidsmarkt. Wet- en regelgeving, zoals vastgelegd in CAO, arbeidsrecht en aanbestedingsregels, maken
dat vaak ingewikkeld. Yuverta kijkt naar wat wél mogelijk is om wensen van individuele werknemers te
combineren met een flexibele schil, die nodig is vanuit organisatieperspectief. Bijvoorbeeld hybride loopbanen, sabbaticals, tijdelijke contracten, ZZP, inleen, detachering, etc.
Yuverta wil ook wendbaar blijven door een kritische massa van medewerkers te stimuleren. Een organisatie wordt en blijft wendbaar juist doordat medewerkers mee denken, praten en doen, vanuit een open
en toekomstgerichte blik. We willen deze kritische massa stimuleren met een juiste mix van werving, professionalisering, loopbaanbegeleiding en leiderschap. Ook onze leidinggevenden vragen we hun analytisch vermogen te ontwikkelen, zodat zij blijven inspireren, motiveren en aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van hun team. Zo groeien we als Yuverta door naar een inclusieve en wendbare organisatie.
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4. Van Kompas naar realisatie van
onze ambities
Vanuit haar missie, visie en kernwaarden - zoals in dit Kompas beschreven - heeft Yuverta ambities opgesteld. Deze ambities willen we in 2025 behalen. Aan iedere ambitie zijn meetbare doelen gekoppeld.
Jaarlijks reflecteren we op de voortgang van deze ambities en de realisatie van onze doelstellingen. De
combinatie van missie, visie, kernwaarden, ambities en doelstellingen vormt de basis voor onze koers.
Het realiseren van de ambities gebeurt onder andere met hulp van strategische programma’s. Alle ambities die geen strategisch programma kennen, realiseren we binnen de reguliere beleidskaders in samenwerking tussen lijn en staf. Het succes van onze ambities en doelstellingen hangt af van de onderlinge
samenwerking tussen regio’s, vestigingen, afdelingen en team. Daar besteden we in de uitvoering veel
aandacht aan. In onderstaand overzichten staan onze ambities en onze doelstellingen. In het groene
overzicht staan per ambitie de strategische programma’s die we gaan opstarten en uitvoeren om de
betreffende ambitie te realiseren. Doelen en programma’s worden op korte termijn verder uitgewerkt en
gerealiseerd met betrokkenheid en inzet van iedereen.

Van Koers naar realisa�e
Visie

Ambi�es

Strategisch Programma

Duurzaamheid als
fundament

• Ac�eve bijdrage duurzame wereld

Programma Duurzaamheid en SDG’s

Erkend als
kwaliteitsins�tuut

• Medewerkers werken con�nu aan
verbetering: kwaliteitscultuur

Programma Kwaliteitscultuur

• Op�male begeleiding in
talentontwikkeling van elke leerling,
Echt van betekenis
student en cursist
zijn voor leerling, • Op�male doorstroom vmbo-mbo-hbo
student, cursist
en arbeidsmarkt
• Interna�onalisering als essen�eel
onderdeel van onderwijs

Programma Innova�e
• Vmbo & mbo 2030 (ﬂexibilisering, digitalisering,
hotspots, practoraten)
• Arbeidsmarkt van de toekomst
• Educa�on as a Service
• Doorstroomprogramma (vmbo–mbo–llo)
• Programma Interna�onalisering
Programma Kwaliteitsagenda

Echt van betekenis • Con�nue ruimte voor ontwikkeling
zijn voor de
en groei in de teams
medewerkers
• Aantrekkelijk werkgeverschap

Programma HRD

• Financieel gezond om kleine goede
opleidingen en loca�es in stand te
houden
Echt van betekenis • Toekomstgericht onderwijs in cozijn voor de regio
crea�e met bedrijfsleven en collegaonderwijsinstellingen
• Op�male bijdrage economische en
maatschappelijke ontwikkeling
Figuur 7

18

Programma Bedrijfsvoering 2030
Programma Regionalisa�e
• Inrich�ng regio en regio-overs�jgend
• De ondersteuning in de regio
• Inrichten innova�e in de regio
• Regelruimte in de regio betre� het onderwijs
• Stakeholdermanagement in de regio
• Verdeling ﬁnanciële middelen over de regio’s

A
ge
ke
di
in

Medewerkers

Regio

Leerling,
Student,
Cursist

Algemeen

•
•
•
•

•

Medewerkers ontwikkelen zich
continu in het team

Medewerkers werken continu
aan verbetering:
kwaliteitscultuur

Aantrekkelijk werkgeverschap

(toekomstig) medewerkers beoordelen Yuverta als aantrekkelijk werkgever.

De kwaliteitscultuur is zowel intern als extern op de volgende vier gebieden met minimaal een voldoende beoordeeld: mens-gericht, proces-gericht,
resultaat-gericht, innovatie-gericht.
90% van de medewerkers heeft een onderzoekende houding

Met behulp van strategische personeelsplanning is de ontwikkeling van medewerkers aantoonbaar verbeterd
Het scholingsbudget is ieder jaar volledig besteed.

Yuverta kan de vraag van de arbeidsmarkt adequaat matchen met het aanbod.
Binnen het onderwijsaanbod zijn duurzaamheid en ondernemend gedrag integraal verweven
De brede ontwikkeling van vmbo leerlingen is vormgegeven

Optimale bijdrage economische •
•
en maatschappelijke
•
ontwikkeling

Kleine opleidingen en locaties zijn behouden gebleven in de regio.
het marktaandeel binnen het VO en MBO is minimaal gelijk gebleven.
De financiële ratio’s voldoen aan de inspectienormen.
Alle stakeholders zijn tevreden over het opleidingsaanbod en de aansluiting op vernieuwingen en beoordelen deze aansluiting met minimaal een 7,2.
In iedere sector is een samenwerkingsverband (bijv. Hotspot) operationeel waarin onderwijs in co-creatie met het bedrijfsleven is gewaarborgd.

•
•
•

Iedere leerling en student heeft tijdens de opleiding tenminste 1 internationale ervaring opgedaan.

De interne doorstroom van het vmbo naar een blauw-groene mbo opleiding stijgt met tenminste 3%.
80% van de afgestudeerde studenten vindt binnen 6 maanden een relevante baan op de arbeidsmarkt.
Het bedrijfsleven beoordeelt de aansluiting “opleidingsportfolio - vraag van de arbeidsmarkt” met gemiddeld een 7,2.
De aansluiting van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo verloopt naar tevredenheid (minimale 7,2) van zowel Yuverta als de student.

Toekomstgericht onderwijs in co- •
•
creatie met bedrijfsleven

Financieel gezond om kleine
goede opleidingen en locaties
in stand te houden

Internationalisering als essentieel
•
onderdeel van onderwijs

•
•
•
•

Optimale begeleiding in
talentontwikkeling van elke
leerling, student en cursist

Optimale doorstroom vmbombo-hbo en arbeidsmarkt

•
•
•

Erkend als kwaliteitsinstituut

Leerlingen, studenten en cursisten beoordelen de begeleiding met gemiddeld een 7,2.
Het aantal cursisten binnen Leven Lang Ontwikkelen is gestegen met tenminste 10%.
Talentontwikkeling en gepersonaliseerd leren is binnen de gehele organisatie uitgerold, bijvoorbeeld door “Education as a Service” en “Online Leren”.

De rendementen, onderwijsresultaten en VSV-cijfers voldoen aan de landelijke norm.
Alle stakeholders waarderen de kwaliteit van het Yuverta met gemiddeld een 7,2.
Yuverta wordt extern erkend in ranglijsten in tenminste de top-5
Partijen benaderen Yuverta actief als vanzelfsprekende gesprekspartner, bijvoorbeeld Topsectoren, multinationals, Groenpact, CIV’s, OCW, LNV, I&W.

•
•
•
•

Actieve bijdrage duurzame
wereld

Meetbare opbrengsten Fusie 2025
Iedereen die betrokken is bij Yuverta draagt bij aan de realisatie van de Sustainable Development Goals binnen de regio.
In alle curricula zijn de SDG’s integraal opgenomen en 90% van de leerlingen, studenten, cursisten en stakeholders ervaart dit ook.
Het HRD Beleid is gericht op de ondersteuning van duurzame inzetbaarheid
Yuverta voert de ranglijst aan binnen het onderwijs op het gebied van duurzame bedrijfsvoering

•
•
•
•

Ambities

AMBITIES VERTAALD NAAR MEETBARE OPBRENGSTEN

Strategisch kompas

Figuur 8
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5. Slotwoord
De focus van onze nieuwe organisatie: uitblinken in blauw-groen onderwijs met oog voor kwaliteit en
duurzaamheid. Daar zijn onze missie, visie, kernwaarden en ambities volledig op gericht.
We verzorgen veel opleidingen voor onze leerlingen, studenten en cursisten in een zeer dynamisch domein dat weliswaar traditioneel van opzet is, maar waarin we de komende jaren veel en baanbrekende
ontwikkelingen mogen verwachten. Blauw-groene vernieuwingen worden meer en meer gecombineerd
met hoogwaardige technische en sociale innovaties. Dat betekent dat we niet alleen specialiseren in óns
domein. We moeten breder om ons heen kijken om onze leerlingen, studenten en cursisten de weg te
wijzen in een wereld die voor iedereen nieuw en spannend is. We zijn er trots op dat wij hier een bijdrage
aan leveren.
Wij willen uitblinken. Daarom zijn we ambitieus en inspireren en enthousiasmeren we elkaar. Samen
maken we onze ambities waar. Daarbij tonen we durf om het nét een beetje anders en beter te doen.
Elke dag opnieuw; met veel plezier, energie en betrokkenheid. Maar: we zijn er nog niet. We werken er
hard aan om dit alles te realiseren. Hoe? Dat staat in ons koersplan. Een ding weten we zeker: we doen
het met elkaar en voor elkaar. Zodat we over vijf jaar trots terug kunnen kijken naar wat we met hulp van
dit kompas en het koersdocument dat hieruit voortkomt samen hebben gerealiseerd: een sprankelende
en goed functionerende onderwijsinstelling in het blauw-groene domein. Een onderwijsinstelling die haar
beloftes nakomt, de naam Yuverta waardig!

MISSIE & VISIE
KERNWAARDEN

Samenhang missie,
visie, ambi�es
en strategische
programma’s

AMBITIES &
DOELSTELLINGEN

KOMPAS

STRATEGISCHE PROGRAMMA’S

INSTELLINGSPLAN 2021-2025

Figuur 9
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THUIS IN DE TOEKOMST
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Geraadpleegde bronnen
z Blue Green Cities & Environment - Arbeidsmarkt van de toekomst
z Blue Green Cities & Environment - Gemeenschappelijk missie, visie, kernwaarden
z Blue Green Cities & Environment - Leidende principes
z Blue Green Cities & Environment - Onderwijsvisie
z Blue Green Cities & Environment - Organisatie-inrichting
z Blue Green Cities & Environment - Visie op duurzaamheid
z Blue Green Cities & Environment - Welke cultuur inspireert ons?
z Een natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120 - Wageningen University & Research, dec. 2019
z Instelling voor de regio, sturingsdocument 2019 Wellantcollege
z Koers 2025 Helicon
z Onderwijs in Cijfers - www.onderwijsincijfers.nl
z Positionering WHC, Studio Dumbar, september 2020
z Regiokaart Hotspots - concept v 1.0.
z Strategie 2015 - 2020, Wellantcollege, Werken aan een gezonde en leefbare toekomst door uit te blinken
in groen onderwijs
z Strategisch beleidsplan 2020 - 2023 CITAVERDE College
z Sustainable Development Goals: https://www.sdgnederland.nl/

Trends en ontwikkelingen

Figuur 10

21

