Jaarresultaat 2017

Voorwoord

Aeres Warmonderhof is een mbo-locatie die nauw samenwerkt met de stichting
Warmonderhof. De naam die in de buitenwereld bekend is en tot halverwege
2017 werd gebruikt is Warmonderhof Opleidingen in combinatie met de naam Groenhorst
Dronten.
De school is gevestigd op drie boerenbedrijven, in totaal rond 100 hectare. De
voltijdstudenten wonen, leren en werken hier 3 á 4 jaar lang, op biologisch
dynamische akkerbouw-, tuinbouw-, melkveehouderij- en fruitteeltbedrijven. Er is ook een
tweejarige deeltijdopleiding landbouw- en tuinbouw. Vanaf 1 augustus 2017 werkt de
locatie onder de naam Aeres MBO Dronten Warmonderhof, in het kort Aeres
Warmonderhof.
Een opleiding aan Aeres Warmonderhof leert de student het moderne groene boeren in de
biologisch-dynamische landbouw en biedt vele beroepsmogelijkheden in een sterk
groeiende, groene sector. Waren de banen tot voor kort in de primaire sector, de laatste
jaren is een toekomst in de (groot) handel of als erfbetreder ook een mogelijkheid
Bij het volgen van een dagopleiding is het mogelijk om op Warmonderhof te wonen.
Medewerkers, docenten en ondernemers op Warmonderhof werken vanuit een
antroposofische visie op de wereld. Studenten kunnen op Warmonderhof kennismaken
met deze uitgangspunten en ervaren wat ze betekenen in de praktijk, om op basis daarvan
te beoordelen.
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1 Bijzondere gebeurtenissen

[EVENT] 70-jarig bestaan van Warmonderhof
Vijfhonderd oud-studenten, studenten, medewerkers en oud-medewerkers van Warmonderhof vierden
16 september 2017 het zeventigjarig bestaan van deze woon-, werk- en leergemeenschap, die wordt
gevormd door Aeres Warmonderhof (leren) en Stichting Warmonderhof (wonen en werken). Ze haalden
urenlang herinneringen op met elkaar en kregen een programma met live muziek, een overheerlijk
biologisch buffet en een activiteit waarin vormen werden gelopen in het land. Ter gelegenheid van het
jubileum werd een glossy magazine gemaakt: het Hofblad.
Bekijk hier de aftermovie van de reünie
Beluister het interview met oud-student, Fred Weinberg, die zeventig jaar geleden als een van de eerste
zeven studenten aan Warmonderhof begon.
Zoektocht voor bd-onderwijs
Het is voor Aeres Warmonderhof deze jaren een zoektocht om een school voor gemengde landbouw
vorm te geven in een tijd waarin veehouderij en plantenteelt in de landbouwopleidingen strikt worden
gescheiden. In de biologisch-dynamische landbouw wordt het gemengde bedrijf centraal gesteld. De
kringloop staat bij deze vorm van boeren op nummer één. Mest van eigen vee of een
samenwerkingspartner zorgt voor opbouw van bodemvruchtbaarheid voor de akkerbouw of tuinbouw.
Voedergewassen worden op eigen bedrijf geteeld en zo sluit men de kringloop zoveel mogelijk om zo
weinig mogelijk extern te hoeven aanvoeren.
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Deeltijders zorgen voor snelle groei aantal bd-bedrijven
Aeres Warmonderhof biedt haar BBL-opleiding aan in deeltijd, bestemd voor volwassen studenten die in
twee jaar tijd een nieuw carrièreperspectief willen creëren voor zichzelf. Deze volwassenen hebben hun
kilometers op de arbeidsmarkt al gemaakt en zetten hun eerdere ervaringen en vaardigheden in voor
het snel doorschakelen naar een eigen bedrijf in de biologische of biologisch-dynamische landbouw. De
slagkracht van deze studentenpopulatie is van grote waarde voor de bd-landbouw in den lande.
Studenten runnen zelfstandig een akkerbouwbedrijf van 18 hectare
Leren Ondernemen op Nageler Kavel (LONK) is een buitenkans voor excellente studenten. Ze kunnen
warm draaien voor een toekomst als ondernemer in de bd-landbouw door een heel seizoen lang een
akkerbouwbedrijf te runnen. Drie of twee studenten zijn gedurende een heel teeltseizoen
verantwoordelijk voor 18 hectare akkerbouwland in Nagele. Begin 2018 is ook voor tuinbouwstudenten
een ondernemersproject gestart onder de naam Leren Ondernemen in de Tuinbouw (LOT)

[NIEUWS] Meer arbeidsperspectief in de biosector heeft gevolgen voor de school
De school ziet dat de biologische sector enorm aan het groeien is. In het buitenland zelfs nog harder dan
in Nederland het geval is. Deze niet te stuiten opmars heeft gunstige gevolgen voor het aantal
arbeidsplaatsen in de biologische en biologisch-dynamische landbouw en aanverwante sectoren zoals
groothandels, verwerkende bedrijven en natuurvoedingswinkels. Er is ruimschoots werk voor handen
voor de studenten die we opleiden en dat hebben we op de open dagen in 2017 dan ook duidelijk laten
weten aan de bezoekers.
[NIEUWS] Uitbreidingen praktijk en team
Het aantal praktijkplekken voor voltijdstudenten is uitgebreid. Ze lopen elke middag stage. De school
werkt nu, behalve met Stichting Warmonderhof, Aeres Weidestal en Warmonderhof Boomgaard, ook
samen met Ben Barkema (melkvee), De Pruimenpot (fruit met zorg), Maatschap Van Nieuwenhuijzen
(akkerbouw en schapen), GAOS (akkerbouw, vleesvee, zaadteelt), Pieter Franken (melkvee), Frans
Damen (fruit) en Buitenbant (akkerbouw, zaadteelt). Ook het medewerkersteam op school is uitgebreid
tot in totaal twintig personen, waaronder veertien docenten. De teamomvang is ongeveer veertien fte.
[NIEUWS] Groei school en uitbreiding Woonderij
Dronten biedt vrijwel geen plekken voor
kamerbewoning. Om de groei van de
voltijdopleiding van Aeres Warmonderhof op te
vangen heeft Stichting Warmonderhof fors
geïnvesteerd in huisvesting. In 2017 werden 49
extra studentenkamers opgeleverd. Zeven huizen
met elk zeven studentenkamers, twee badkamers
en een gemeenschappelijke woonkamer/keuken
werden toegevoegd aan de bestaande Woonderij.
Dat brengt het totale aantal studentplaatsen op
130.
De verf was nog maar net droog of daar kwamen ze, de boedelbakken met lieve, behulpzame ouders die
hun oogappeltjes gingen helpen verhuizen. Iedereen was blij dat aan de tijdelijke huisvesting in
containers een einde was gekomen en dat alle studenten nu op het erf kunnen wonen. Deze reportage
geeft een impressie van de nieuwe Woonderij.
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Warmonderhoffers Wereldwijd: nieuwe database voor alumni
In september 2017 werd de eerste alumni-database gelanceerd. Ontdek hoe de wereld groengekleurd
wordt door een steeds verder uitdijende groep biologisch-dynamische boeren. Voor wie bd-bedrijven
van oud-Warmonderhoffers zoekt, voor wie wil weten wat oud-klasgenoot van toen aan het doen zijn in
de bd-landbouw. Om elkaar te vinden en kennis te delen, of om bijvoorbeeld stageplekken te zoeken.
De database is nog steeds groeiende: https://warmonderhof.nl/warmonderhoffers-alumni
Project droombedrijf laat eerstejaars studenten kennis bundelen
Ontwerp je droombedrijf. Dit is een belangrijk project voor onze eerstejaars studenten. Het zorgt voor
een samenballing van de opgedane kennis in het eerste halfjaar van de opleiding. De centrale vraag: stel
dat je zeventig hectare vruchtbare grond tot je beschikking had, hoe zag jouw droombedrijf er dan uit?
In twee weken tijd gaven de eerstejaars in groepjes hun droom vorm. Het is de stip op hun horizon als
toekomstig bd-boer. Wat voor boer wil ik zijn? Hoe moet mijn bedrijf er later uitzien? Waar studeer ik
eigenlijk voor? Steevast komen de ouders van de eerstejaars de droombedrijven bewonderen tijdens de
jaarlijks georganiseerde Ouderdag. Bekijk de impressiefilm van de tentoonstelling.
https://www.youtube.com/watch?v=frvBe7UYoYY
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2 Omgevingsfactoren

De belangrijkste ontwikkelingen in de directe omgeving zijn:
• Samenwerking met het Aeres Farms is uitgekristalliseerd. De “Weidestal” is een belangrijk
praktijkleerbedrijf. Ook de akkerbouwkavel LONK (Leren op de Nageler Kavel) geeft excellente
studenten de gelegenheid om het gehele jaarrond proces voor het runnen van een
akkerbouwbedrijf in eigen verantwoording te mogen doen. In de loop van 2017 is naast LONK het
project LOT opgezet, Leren Op de Tuinbouw. Dit is een parallel van LONK gericht op
tuinbouwstudenten. LONK valt in de bedrijfsvoering onder het Aeres Biologisch bedrijf. Vanaf 2019
zal ook LOT daar onderdeel van uitmaken.
• De opleiding Stadslandbouw wordt door studenten als belangrijke opleiding gezien voor
ondernemerschap in deze sector. De sector en de steden willen graag met de opleiding een
kennisknooppunt worden voor de stadslandbouw. Het tweede jaar van de opleiding wordt in
Amsterdam uitgevoerd.
• In 2017 is de samenwerking met Stichting Warmonderhof in zwaar weer beland. Er is nog wel een
samenwerking op gebied van tuinbouw, voor de veehouderij/akkerbouw is gekozen de
samenwerking een jaar op te schorten en eerst de samenwerkingsafspraken te herzien.
• Er is samenwerking gezocht met een aantal bedrijven in de regio. De reisafstand voor studenten is
daarbij helaas beperkend, de maximale afstand is 15 kilometer.
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3 Inhoudelijke resultaten

Voor 2017 zijn de belangrijkste resultaten op locatieniveau:
• Inspectie: de inspectie in het voorjaar is tamelijk geruisloos verlopen. Er waren uiteraard wenselijke
aanpassingen, maar die zijn prima te overzien. De belangrijkste bijstelling is het duidelijk
ontvlechten van de financiën en contracten voor School en Stichting.
• Strategisch beleid: Aeres Warmonderhof wordt vaak gevraagd om de kennis en ervaring te delen.
Voor stadslandbouw is dat al een paar jaar gaande. Omdat andere scholen een keuzedeel biologisch
willen maken is ook daar een bijdrage gevraagd. Er zijn veel verschillende groepen die graag voor
een bezoek langs komen om het onderwijsconcept te bekijken.
• Financiële zaken: Door groei van studenten wordt de exploitatie van de locatie gezonder; na een
aantal jaren last van de groei vlakt de groei nu af en komen begroting en studentenaantal weer bij
elkaar in de buurt. Met de veranderingen van het systeem en de overgang naar OCW ziet de nabije
toekomst er goed uit.
• Personele zaken: Er is een gestage groei in het team. Het aantal mannen en vrouwen is 50-50
verdeeld. De 8 jaar geleden ingezette koers heeft resultaat opgeleverd. Er is ook een betere
leeftijdsopbouw. Last but not least, is er ook een mooi evenwicht tussen “school- en structuur
georiënteerde docenten” en “vrij denkers”, wat waardevol is voor een school die aan
visieverandering werkt. Het valt op dat de nieuwe generatie docenten vaker voor een beperkte
aanstellingsomvang kiest en er een ander leven naast wil hebben. De werksfeer in het team is zeer
goed en de kwaliteit van de docenten is prima. De antroposofische basis is versterkt, maar zal ook in
de komende jaren een punt van aandacht blijven; de vraag naar verdieping van deze visie is groot.
• De invoering van HKS is in 2017 verder gegaan, bijna alle klassen vallen daar nu onder. Het systeem
is met zeer gemengde gevoelens ontvangen. De scheiding vee/plant wordt gezien onze visie op
land- en tuinbouw als zeer kunstmatig en weinig toekomstgericht ervaren. Het werken met
keuzedelen is op zichzelf goed, maar trapt in de voor het onderwijs helaas vertrouwde valkuil: het
systeem wordt zo opgetuigd dat de keuzedelen bijna evenveel energie en aandacht vragen als de
rest van de opleiding terwijl ze er maar 15% van uitmaken. De overheidswens om te “ontregelen” is
bepaald nog niet doorgedrongen in het onderwijs en gaat ten koste van werkplezier. De grote
aandacht voor de examinering en de processen daaromheen komen daar nog bij.
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4 Cijfermatige resultaten

Aantal studenten
2014
2015
2016
2017
Studieresultaten
2014-15
2015-16
2016-17

Mbo-totaal
277
296
286
278

Bol
103
116
115
124

Bbl
174
180
171
154

Aeresnorm
70%
70%
70%

Jaarresultaat
62%
69%
78%

Diplomaresultaat
64%
68%
79%

Tevredenheid deelnemers
De tevredenheid van de leerlingen is hoog, maar vertoont een licht dalende tendens. In 2016 was de
gemiddelde beoordeling een 8,4. De verwachting voor 2018 is de Aeres norm van 7,0, wederom ruim
behaald gaat worden.
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5 Resultaten bedrijfsvoering

Strategisch beleid
• Gezonde exploitatie. Resultaat: meer dan gehaald: +80.000
• Behoud aantal of groei van aantal studenten. Dichter naar het ideaal van 150-150 BOL-BBL.
Resultaat: komt steeds meer in de buurt. BOL stijgt steady, BBL zit rond de 150
• Hernieuwen samenwerkingsafspraak met stichting Warmonderhof. Resultaat: helaas nog niet
bereikt, een zwaar en tijdrovend proces, maar de verwachting is dat per oktober 2018 de
samenwerking weer genormaliseerd is.
• Verdere implementatie van HKS, specifiek de keuzedelen verder uitwerken en van
achtergrondmateriaal voorzien. Resultaat: goed op dreef maar het is een administratief monster dat
veel tijd vergt.
Missie van de school
• “Jongeren en volwassenen opleiden tot BD boer of tuinder vanuit hun Ik-ontwikkeling”
o Beroepsschool: “De landbouw vermenselijken”
 Groei / Differentiatie (groeiprocessen)
 Sociale driegeleding (cultureel, juridisch en economisch leven)
o Levensschool: “Mens worden aan de landbouw”
 Ik / gemeenschap (invulling van vrijheid, individualiteit en bewustzijn)
• Antroposofie als levensbeschouwing.
• Ambitie: boeren opleiden voor de toekomstige landbouw: duurzaam en afgestemd op de
samenleving.
• Van “Tijdperk van verandering” naar “Verandering van tijdperk”. Van een materiele meet- en
weegbare wetenschap naar onderzoek en integratie van een niet materiele werkelijkheid.
• Denken(hoofd) voelen (hart) en willen (handen) in evenwichtige drieledigheid, waarbij het voelen
(intuïtie) ook wordt geschoold.
Onderwijs en kwaliteit 2017
Herinrichting BPV BOL:
1. Interne praktijk hoofdzakelijk op de bedrijven van Stichting Warmonderhof en daarnaast bij
naburige gelieerde partijen (Weidebedrijf, Excellentieproject LONK, fruitbedrijf).
2. Toenemende stageverbinding met externe bedrijven in de regio. Deels in verband met het stijgende
studentenaantal, deels om een brede scala aan ondernemersstijlen te kunnen laten ervaren.
a. Leerjaar 1 en deels 2 bestaande uit 6 maal een 4 weekse blokstages op alle onderdelen van
het bedrijf waarbij waarnemen en ervaring opdoen het meest wezenlijk is.
b. Jaar 3 en deels 4 bestaande uit 1 jaar lang elke middag op het bedrijf werken met als
restrictie dat het hoofdvak ruim vertegenwoordigd moet zijn (8 van de 11 vierweekse
stageblokken). In deze fase zijn instructie geven en organiseren belangrijke leerdoelen.
3. Externe stage van een half jaar op de overgang van klas 2 naar klas 3 op bedrijven in binnen en
buitenland.
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Voor 2017 waren de belangrijkste plannen voor de bedrijfsvoering:
• Personele zaken (incl. professionele docent):
- Professionalisering van de taken binnen het team, zoals examinering, kwaliteitszorg en
positionering. Resultaat: gelukt, maar de verbeteringsslag gaat door in 2018. Het is nooit af, maar
dan in dat jaar zal de nieuwe situatie voor het overgrote deel op orde zijn.
- In de loop van 2017 zijn 2 docenten voor lange tijd uitgevallen, in de winter een 3e voor enkele
maanden, wat een flinke druk gaf op het improvisatievermogen van de opleiding om de lessen te
organiseren. Gelukkig was er een pool van gastdocenten die het goed heeft overgenomen.
• Onderwijs en ICT
- Implementatie van Xedule (onderwijsplanprogramma) en It’s learning (ELO). Resultaat: Xedule
blijkt niet te voldoen. Er is heel veel tijd in geïnvesteerd, maar het programma laat zich niet
combineren met de bedrijfsvoering. Its Learning heeft een slechte start gehad, het programma had
een aantal fundamentele hiaten waardoor we het al snel op een zijspoor hebben gezet; inmiddels
zijn daar verbeteringen aangebracht en is het bruikbaar. Het blijft een programma dat erg vanuit
de ontwerper is gedacht. Een auto die is uitgevoerd op deze basis zal niet worden verkocht.
- Diplomaresultaat en jaarresultaat laag. Onderwijswaardering zeer hoog.
• Doel: de student zo scholen en begeleiden dat hij/zij in persoonlijke ontwikkeling, in kennis en in
ervaring de stappen maakt die op dit moment in zijn/haar leven passend zijn. Monitoring: de
studentenbespreking is de plek om ons de vraag te stellen of we vanuit die optiek het goede doen.
o Respect vanuit de Engelstalige variant: Re-spect. Telkens weer opnieuw beschouwen wat
op dat moment passend is.
• Benadering van de student: “Zo lang je bij ons bent gaan we er vanuit dat je Biologisch Dynamisch
boer of tuinder wil worden”……….ook al ga je daarna iets anders doen. Niet iedereen gaat boer
worden maar ervaart de opleiding als waardevolle levensschool, kiest deze daar soms zelfs voor.
(Ouder van een student: “Mag hij alsjeblieft nog langer blijven want het doet hem zo goed”.)
• Grote idealen, betrokken bij de wereld (“Voeding, klimaat, milieu, buitenleven, zelfvoorzienend).
• Veel zoekende zielen, gevoelige studenten. Voor een deel instroom van studenten die op andere
plaatsen vast lopen en die weer op de been komen (of soms niet). Parallel met Vrije Scholen
instroom. “Zijn wie je bent”, “Worden wie je bent”.
• Volwassenheid komt later, studenten nemen later verantwoordelijkheid voor het vak; verbinding
maken is voor de huidige generatie lastiger, het is vluchtiger, korter.
• Intake: gesprek is leidend, AMN is ondersteunend. Bij gebleken ondersteuningsvraag volgt een
tweede gesprek met zorgcoördinator. Resultaat: dit blijft de werkwijze.
• Excellentieonderwijs: LONK en Weidestal. Resultaat: voortgezet en uitgebreid met LOT.
• In januari begint de sector te vragen naar afgestudeerden. De vraag is groter dan het aanbod (zowel
voor stage tijdens de opleiding als voor werk na de opleiding).
• Er zal op basis van data-onderzoek een plan komen om de diploma- en jaarresultaten te verhogen.
Resultaat: er is voor gekozen om geen N2 meer aan te bieden. De spreiding in leercapaciteit was te
hoog en is daarom versmald.
Inrichting onderwijsproces / ondersteunend pedagogisch klimaat
• Periode systeem wordt aangehouden, maar het idee van de winterschool (veel lessen in de winter)
zal worden losgelaten. Het grote aantal deeltijd werkenden maakt dat het periodesysteem wel
minder sterk ervaarbaar is.
• Vasthouden/versterken:
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grote mate van gemeenschapszin. Op maandag een Schoolbijeenkomst met Weekopening
Input van Wonen en Werken in de studentenbespreking. Zo komen hoofd hart en handen
gelijkwaardig in beeld.
o Kunstonderwijs
o Netwerk van stagebieders (veel oud studenten) met bedrijven met mogelijkheden op maat.
Afstemming in het team wie waar stage loopt, opgevangen moet worden. Signalen van
mentor, studentenbespreking.
o Contacten met regulier en alternatief t.a.v. externe hulp.
• Marketing en communicatie:
- Sterker positioneren van Stadslandbouw i.s.m. Aeres Hogeschool. Resultaat: er is veel vraag naar
input vanuit Aeres Warmonderhof. We worden gezien als de praktisch deskundigen. Echter, de
financiële stromen drogen op dus het wordt lastig om aan de verzoeken te blijven voldoen.
o
o

Kwaliteitszorg:
• Kwaliteitszorg is een impliciet onderdeel van de stijl van werken. Elke pauze is een
evaluatiemoment. Valkuil: veel gebeurt in het ongeschrevene. Een verbeteractie wordt meestal niet
in meetbare termen uitgedrukt. Dit heeft te maken met de subjectieve aard van het beestje.
Uitdaging: vast leggen en doelen stellen zonder dat de vorm daarvan een rem op het werk gaat
vormen.
• Monitoring gaat net als kwaliteitszorg vaak impliciet. Veel contactmomenten met studenten en met
het team onderling waarbij monitoring plaats vindt. Twee á driewekelijkse studentenbespreking
met verslaglegging in aanwezigheid van Wonen Werken Leren zorgt voor intensieve monitoring van
de studenten.
• VMT. Team bepaald zelf, binnen de kaders van de HKS en onderwijswetgeving, hoe ze het onderwijs
vorm geeft en de daarbij passende formatie verdeeld.
• Ondernemende houding bij het personeel. Er wordt graag gedacht in verantwoordelijkheden in
plaats van taken. Voorbeelden: HKS pioniersopleiding (de eerste HKS gediplomeerden in Nederland)
en ontwikkeling stadslandbouw in Amsterdam.
• Enerzijds laag jaarresultaat en diplomaresultaat, anderzijds zeer hoge scores in de JOB monitor.
“We zijn gezakt van 8,5 naar 8,2, reden om ons zorgen maken”.
• Hooggeschoold en vakgericht team is de basis voor hoge tevredenheid van de deelnemers en het
werkveld.
• BPV in de BOL (bewust) zeer zwaar. In de N4 opleiding is de stage 250% van de minimum vereiste
en de totale opleidingsomvang daardoor 150% van de minimum vereiste.
• BPV in de BBL landelijk gespreid. Desondanks jaarlijks BPV bezoek en examinering op locatie.
• Hoge score van JOB vasthouden.
Maatschappelijke inbedding
• Voorlopers opleiding (pioniersgenen), biedt ruimte aan studenten die elders in het groene
onderwijs hun idee niet verder vorm kunnen geven.
• Intensief contact met de sector. De school is voor de sector een belangrijk landelijk trefpunt.
• Studenten voelen zich na de opleiding verbonden met school, zien zichzelf als deel van een
beweging. Een beweging met veel groei- en ontwikkelingspotentieel. Down to Earth, Youth Food
Movement, BD Jong etc.
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6 Plannen

Strategisch beleid
• Gezonde exploitatie
• Behoud aantal deeltijdstudenten en groei van aantal voltijd studenten.
Onderwijs en kwaliteit 2018
• examenorganisatie op orde
• ruimte voor vakmatige ontwikkeling
• bestendiging van het team, uitkristalliseren.
Voor 2018 zijn de belangrijkste plannen voor de bedrijfsvoering:
• Organisatieontwikkeling en huisvesting: geen grote veranderingen voorzien.
• Personele zaken (incl. professionele docent): uitkristalliseren, lessen van oudere docenten
overdracht gereed maken.
• Onderwijs en ICT (incl. EduArte en beleidsagenda ICT): voortzetting gebruik ItsLearning. Afscheid
van Xedule.
• Marketing en communicatie: de samenwerking met een externe gespecialiseerde partij bevalt zeer
goed. Marketing is een vak, niet iets wat een docent ernaast doet.
• Zoeken naar de maximale ruimte om samenwerking met stagebieders vorm te geven en die daar
voor te vergoeden.
Voor de middellange (2-5 jr) en lange (>5jr) termijn zijn de vier belangrijkste speerpunten:
• Voorloperschool zijn en blijven
• Stabilisatie van de teamgrootte en het studentenaantal.
• Voorbereiden op overdracht van een “oude generatie docentengroep” naar een nieuwe generatie.
• Bijdragen aan het realiseren van de gezamenlijke Aeres-strategie ‘Verbindend perspectief’.
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7 In gesprek met de
omgeving

De locatie onderhoudt veel contacten met allerlei doelgroepen waarmee wordt samengewerkt.
Studenten / Meer studenten uit de agrarische sector werven
Op dit moment komt 90% van de instroom van buiten de agrarische sector. Aeres Warmonderhof zal
gezien de cultuur en de visie niet de mainstream studenten trekken. In de agrarische sector zijn echter
steeds meer ondernemers die ook niet meer mainstream willen produceren. Daarom willen we meer
aandacht geven aan het werven van studenten in de agrarische wereld.
Relatie met het bedrijfsleven / Versterken van de relatie met handel en verwerking
Van oudsher is de opleiding vooral gericht op agrarische productie. Die kant blijft de kern, maar die
geeft steeds meer werkkansen in met name de handel en verwerking. Daarnaast zijn er in die wereld
heel veel werknemers van buiten de biologische sector geworven die kennisachterstand hebben. Ook
daar is via nascholingen meer mogelijk dan we nu doen.
Gemeente en omgeving (samenwerkingsverbanden e.d)
Bestendiging van de huidige situatie. Een goede relatie met de nabije omgeving is belangrijk, met name
Aeres Hogeschool, maar gezien de landelijke dekking van de school en de internationale contacten is dit
maar een klein deel van ons verzorgingsgebied
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