wellantcollege

Onze toekomst is blauw en groen!
Wellantcollege, CITAVERDE en Helicon

gaan samen verder als unieke blauw-groene onderwijsorganisatie!
Samen zijn wij de experts op het gebied van lucht en water (blauw!) en de
groene leefomgeving (groen!). We hebben een duidelijke visie op de toekomst
en in het verleden onze sporen verdiend.
Vrijwel alle belangrijke vraagstukken van de toekomst gaan over blauw en
groen, denk maar aan luchtkwaliteit, watermanagement, voedsel, biodiversiteit
en circulaire economie.
Vanuit onze locaties bevinden we ons midden in de groene én (groot)stedelijke
groeiregio’s van Nederland, de regio’s waar de innovaties plaatsvinden.
Door samen verder te gaan, kunnen we onze krachten bundelen, onze
onderwijskwaliteit verder versterken en onze blauw-groene voorsprong
uitbouwen. Dat verstevigt ons aanbod op het gebied van talentontwikkeling in
vmbo, beroepsvorming in mbo en leven lang ontwikkelen voor professionals.
Zo kunnen we - ook in de toekomst - ons unieke, persoonlijke, kleinschalige
onderwijs blijven bieden en daarmee écht van betekenis zijn voor iedere
nieuwe generatie vakmensen.
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Onze toekomst is blauw en groen!
Feiten en cijfers
Wellant
2.312
924
8.563

mbo-studenten BOL
mbo-studenten BBL
vmbo-leerlingen

CITAVERDE
879
300
1.856

Helicon

mbo-studenten BOL
mbo-studenten BBL
vmbo-leerlingen

3.639
748
1.917

Totaal

mbo-studenten BOL
mbo-studenten BBL
vmbo-leerlingen

6.830
1.972
12.336

totaal aantal leerlingen en studenten: 21.138
19
9
3

vmbo
mbo
divers

4
3
2

4
8
1

vmbo
mbo
divers

27
20
6

vmbo
mbo
divers

totaal aantal locaties: 53
1.167

medewerkers
(in fte)

Locaties

Wellant vmbo
Wellant mavo
Praktijkonderwijs
Wellant mbo
Wellant ondersteunende
diensten
CITAVERDE vmbo
CITAVERDE mbo
CITAVERDE bedrijfsopleidingen
CITAVERDE bestuursbureau
Helicon vmbo
Helicon mbo
Helicon stafdienst

Wellantcollege
Postbus 177
3990 DD Houten
bestuur@wellant.nl
CITAVERDE
Postbus 569
6040 AN Roermond
bestuur@citaverde.nl
Helicon Opleidingen
Postbus 2411
5202 CK ’s-Hertogenbosch
bestuur@helicon.nl

318

medewerkers
(in fte)

650

medewerkers
(in fte)

2.135

Amsterdam
Aalsmeer Naarden
Rijnsburg
Amersfoort
Oegstgeest
Alphen a/d Rijn
Utrecht
Gouda
Den Haag
Montfoort
Velp
Houten
Boskoop
Rijswijk
Rotterdam
Kesteren
Geldermalsen
Nijmegen
Brielle
Ottoland
Klaaswaal
‘s-Hertogenbosch
Dordrecht
Tilburg

Boxtel
Eindhoven

Helmond
Horst
Nederweert
Roermond
Herten

Heerlen

