
Project Yuverta; Biodiversiteit en Duurzame Leefomgeving. 
 
Stichting Yuverta is een Nederlandse onderwijsinstelling voor het vmbo, mbo en llo (leven lang 
ontwikkelen).  
De onderwijs locatie van Yuverta in Heerlen is een overkoepelende organisatie en is ontstaan uit een 
fusie tussen CITAVERDE College, Wellant en Helicon. 
Yuverta biedt eigentijds, betrokken, duurzaam, innovatief en ondernemend onderwijs aan met 
veelzijdige beroepsopleidingen, actuele cursussen en trainingen. 

Voor de onderwijslocatie Yuverta te Heerlen wordt een project aanvraag ingediend voor het project 
Biodiversiteit en Duurzame Leefomgeving. 

Het verlies aan biodiversiteit is wereldwijd een grotere bedreiging dan de stikstofcrisis. Er wordt dan 
ook op allerlei gebied beleid ontwikkeld om de biodiversiteit te behouden en weer te herstellen. Om 
impact te creëren is het nodig om gebiedsgericht samen te werken met onderwijs, bedrijfsleven en 
overheid, waarbij natuurherstel gekoppeld wordt aan andere maatschappelijke uitdagingen.  

Om in te spelen op de beroepen van de toekomst passend bij de regiovisie van Zuid Limburg is de 
Biodiversiteit en Duurzame Leefomgeving gestart. Het doel van dit project is om een 
samenwerkingsverband te krijgen tussen onderwijs (natuur) organisaties, overheid en ondernemers 
om op MBO niveau studenten op te leiden met kennis van biodiversiteit en biodiversiteitsherstel ten 
bate van een duurzame leefomgeving. Zo staan studenten sterker in de arbeidsmarkt en zijn zo ook 
goed voorbereid op een mogelijke doorstroom van mbo niveau 1, naar 2 etc. of zelfs naar het hbo.  

Doelstelling van het project is:  

- Ontwikkelen onderzoek:  Het inrichten van een systeem voor kennisontwikkeling en spreiding. 
- Ontwikkelen onderwijs: Het ontwikkelen en inrichten van kennis aanbod voor studenten, 

werkenden en ondernemers. 
- Professionalisering van docenten en praktijkbegeleiders 
- Oprichten van een duurzaam ecosysteem 
- PR en Imago versterking 

Uiteindelijk wil Yuverta met dit project een duurzaam samenwerkingsverband bereiken, waarbinnen 
partijen gaan samenwerken om impact te maken op het gebied van biodiversiteitsbehoud en herstel 
en  andere uitdagingen richting een gezonde, duurzame leefomgeving (natuur- en groenvoorziening, 
recreatie, agrifood, bouw en infra).  
 
 


