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Yuverta

36 middelbare scholen

20 mbo scholen

➢ 12.000 vo leerlingen

➢ 8800 mbo studenten

➢ 8500 cursisten

➢ 2000 docenten2



Randvoorwaarden Biodiversiteit

1. Pioniers & idealisten

2. Visie en missie - impactstrategie

3. Vernieuwend onderwijs – projectmatig & relevant

4. Gebiedsgerichte aanpak

5. Samenwerking onderwijs, onderzoek, bedrijven en overheid
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Pioniers & Idealisten
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1. Anders denken

2. Doorzetten

3. Door muren breken

4. Story telling

5. Impact maken



Visie & Missie

Als onderwijsinstelling leiden wij mensen op voor een beroep in het blauw-

groene domein en op een zelfstandig bestaan in onze samenleving.

De samenleving staat de komende decennia voor grote opgaven, waarvoor wij 

bij uitstek onze leerlingen, studenten en cursisten opleiden:

- verduurzaming van de landbouw

- verbeteren biodiversiteit en natuur

- dierenwelzijn

- duurzame verstedelijking

- gezondheid en leefstijl

- verhogen kwaliteit van water en 

waterhuishouding

- verminderen van afvalstromen

- Energietransitie

- Klimaat



Impact strategie:
Wat willen we realiseren?
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We gaan van focus op wat we doen…

Naar focus op de verandering die we willen creëren. En hoe we die 

kunnen bewerkstelligen.  

Input Activiteit Output Outcome Impact



Impact strategie Yuverta

HR & Bedrijfsvoering

- CO2 Uitstoot

- Circulariteit

- Duurzame werk- en 

leeromgeving

- Vitaliteit & inzetbaarheid
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Onderwijs:

- Vakinhoudelijke kennis en 

kunde

- Wereldburgerschap

- Gelijke kansen

- Nature Based Solutions



Vernieuwend onderwijs

1. Projectmatig leren in en met de praktijk

2. Innoverend, koppeling aan onderzoek

3. Partnerschappen

4. Impact maken

5. Cross-overs aanverwant onderwijs:                                

“groen”: hoveniers/agri-food/loonwerk etc

“grijs”: bouw/infra/toerisme/events/zorg/facilitair

6. Gastlessen/workshops/challenges/hackatons/ 

dragons den/ seminars en events

7. Nature Based Solutions 



Inspiratie en kennisdeling
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Yuverta 4Buiten
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Met het project 4Buiten wordt de 

ambitie als duurzaamste mbo van 

Nederland doorgezet. 

De buitenruimtes worden groener, 

duurzamer en innovatiever door de 

aanleg van bijvoorbeeld wadi’s, 

groene daken, insectenhotels, 

nestkasten en variatie in vegetatie



Inspiratie en kennisdeling
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Gebiedsgerichte aanpak

Natuurinclusief Nederland, maart 2022

Raad voor Leefomgeving en infrastructuur



Zuid-Limburg, een uniek maar 
kwetsbaar paradijs
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Project Biodiversiteit en Leefomgeving



Uitvoeringsprogramma Middengebied
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Duurzaamheid

1. Kleinschalig en innovatieve 

energieoplossingen

2. Klimaatbestendige toekomst

3. Kleine en gesloten ketens

4. Toegankelijke, duurzame 

ontwikkeling voor iedereen

Vitale Samenleving

1. Positieve gezondheidsoase

2. Gezonde en duurzame voeding

3. Vitaliteit door buitenrecreatie

4. Cultuur, versterken van (immaterieel) 

erfgoed, landschap en landbouw

5. Helende woonomgeving door kwalitatieve 

ontmoetingen,

6. rust, ruimte en natuur als woonoase

Toerisme van de Toekomst

1. Verbinden

2. Verblijf

3. Vermaak

4. Vergezichten

5. Vervoer

6. Verleiden

Landbouw & Landschap

1. Anders boeren – transitie van de 

landbouw

2. Korte ketens

3. Experimenteerregio

4. Landschappelijk Raamwerk



Thema’s door partners

• Natuurbescherming & beheer

• Nature Based solutions

• Rewilding

• Natuur inclusief bouwen 

• Recreatie 

• Agro/Food

• Korte ketens

• Groene GGZ

• Groene & Gezonde scholen

• Verantwoorde Lifestyle

• Gis, Drones en AR

• Water & Waterkwaliteit



Nieuwe opleiding:
Adviseur Duurzame Leefomgeving
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Binnen Yuverta:

Brede basis, 
specialiseren in 
thema’s

Samenwerken met 
overig MBO, HBO, 
WO. 



Green Destination/ Green Experience
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• Samenwerking in regio/Euregio

• Projecten uitvoeren

• Impact maken

• Centrum voor innovatie

• Kruisbestuiving MBO-HBO-WO

• Kruisbestuiving met partners en werkveld

• Onderwijs & Onderzoek

• Gastlessen/workshops/challenges

• Seminars en events


