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Groen versterkt Groen: CITAVERDE, Helicon en Wellant versterken elkaar! 
 
U bent een strategische partner voor de groene sector van Nederland en specifiek voor de aanbieder 
van groen vmbo en mbo-onderwijs in uw regio: CITAVERDE College, Helicon Opleidingen en 
Wellantcollege. 
De besturen van deze drie groene onderwijsinstellingen willen u graag op de hoogte stellen van de 
voorgenomen fusie tussen deze instellingen per 1 januari 2021 en vragen uw steunbetuiging hiervoor.  
 
Borging nationale en regionale groene-sectordoelstellingen  
De Nederlandse groene sector behoort internationaal tot de top. Mondiaal nummer 2 in de export van 
land- en tuinbouwproducten en voedingsmiddelen, wereldtop op het gebied van groen-
wetenschappelijk onderzoek en drager onder de vitaliteit van onze leefomgeving.  
CITAVERDE, Helicon en Wellant dragen krachtig hieraan bij door het leveren van toegankelijk en 
kwalitatief hoogwaardig groen vmbo en mbo-onderwijs.  
In de ontwikkelagenda groen onderwijs 2016 – 2025 die bedrijfsleven, onderwijs en overheid hebben 
opgesteld, is opgeroepen tot krachtenbundeling binnen het groene kennis- en innovatiesysteem om 
kennis en onderwijsaanbod te behouden. De voorgenomen fusie tussen CITAVERDE, Helicon en 
Wellant ligt geheel in deze lijn en geeft concreet invulling aan de volgende doelstellingen:  

• instandhouding van toegankelijk en fijnmazig vmbo-onderwijsaanbod in regio’s; 
• instandhouding van breed aanbod van (specialistische) groene mbo-opleidingen in aansluiting 

op het bedrijfsleven in de regio;  
• aanbieden van hoogwaardig modulair groen onderwijs in het kader van Leven Lang 

Ontwikkelen; 
• verbeteren aansluiting tussen vmbo en mbo en tussen mbo en hbo-opleidingen; 
• realiseren investeringsruimte en innovatiekracht voor vernieuwing van het onderwijs 

(bijvoorbeeld door opzet van practoraten en hotspots); 
• realiseren van voldoende schaalgrootte om volwaardig te kunnen participeren in sectorbrede 

initiatieven, overleggen en samenwerkingsverbanden. 
 
Blauw-groene krachtenbundeling  
De krachtenbundeling van CITAVERDE, Helicon en Wellant is ingestoken vanuit kracht; alle drie de 
instellingen bieden kwalitatief goede opleidingen aan en zijn financieel gezond.  
De opleidingsportfolio’s van de drie instellingen sluiten goed op elkaar aan. Alle drie zijn ze ingebed in 
de regionale land- en tuinbouwproductiegebieden, omgeven door de grootste steden van Nederland. 
De portfolio’s kennen zowel een lichtgroene/blauwe invulling (water, food, natuur en milieu) die is 
gericht op de stedelijke omgeving als een meer donkergroene die gericht is op agroproductie 
(melkveehouderij, varkenshouderij, teelt). Daarnaast hebben ze een aanzienlijk deel dier- en 
paraveterinair-opleidingen. Samenwerking zal als katalysator dienen in ontwikkeling en innovatie.  
Aan de fusie ligt een stevige ambitie ten grondslag, namelijk om blauw-groen onderwijs duurzaam in 
stand te houden en om het blauw-groen onderwijs te vernieuwen in samenwerking met bedrijfsleven, 
maatschappelijke organisaties en collega-onderwijsinstellingen.  
 
Breed draagvlak: intern en extern 
De voorgenomen fusie kan rekenen op een breed en stevig draagvlak binnen de instellingen.  
De ondernemingsraden zien dit als een goede weg voor behoud van werkgelegenheid en 
ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers. Voor medezeggenschapsorganen van studenten, 
leerlingen en ouders is de instandhouding van het onderwijs en het innoveren van de opleidingen een 
belangrijk argument.  
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Externe toetsing levert veel bevestiging en aanmoediging op voor de uitgesproken ambitie. Als partner 
van een van onze instellingen zouden wij graag zien dat u dit voornemen tot fusie ook ondersteunt. 
Daarom vragen wij u om middels het ondertekenen van deze brief uw steun voor de fusie uit te 
spreken. 
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank, 
Namens de instellingen, de colleges van bestuur: 
 
 
Voorzitter CvB Helicon Opleidingen:    Lid CvB Helicon Opleidingen: 
Titia Bredée       Cyrille van Bragt  
 
Voorzitter CvB Wellantcollege:     Lid CvB Wellantcollege: 
Annemarie Moons      Gabe van der Zee  
 
Voorzitter CvB CITAVERDE College:    Lid CvB CITAVERDE College: 
Jan-Pieter Janssen      Ans Christophe  
 
 
 
Voor ondertekening 
 
Plaats & Datum: 

Naam: 

Organisatie: 
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