Jaarresultaat 2019
Aeres MBO Nijkerk
Locatiebijdrage Aeres jaarverslag 2019

Aeres MBO Nijkerk
Voor dé mbo-opleiding in het groene domein moet je in Nijkerk zijn. Aeres MBO Nijkerk is al 80 jaar lang
een begrip onder de hoveniers. Bovendien is Aeres in 2019 wederom uitgeroepen tot beste AOC van
Nederland.
Aeres Nijkerk, uitgegroeid van de oude winterschool naar een modern opleidingsinstituut die zijn tijd
ver vooruit is. Maar bescheiden zoals Veluwearen zijn, zijn wij een vakschool met veel sfeer, waar
persoonlijke aandacht en de student centraal staat.
Aeres MBO Nijkerk is er voor de ontdekkende student die graag buiten is en weet wat hij straks wil
worden. De school werkt nauw samen met het bedrijfsleven en heeft drie specialistische opleidingen in
het groen:

Hovenier (BOL en BBL beide op niveau 2/3)

Natuur, Water en Recreatie (BOL-niveau 2/3)

Opzichter/Uitvoerder Groene ruimte (BOL-niveau 4)
Een carrière in het groen begint bij Aeres MBO Nijkerk!
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Op de locatie aan de Luxoolseweg in Nijkerk,
waar tegenover sinds 2019 het pand staat
van Aeres MBO Nijkerk, staat sinds 1940 de
toenmalige Christelijke
Landbouwwinterschool. De jeugd in die lang
vervolgen tijd ging ’s winters, wanneer er
geen werk mogelijk was op het land, naar
school. Hier werden de leerlingen
onderwezen op het gebied van: plant, dier,
milieu en voeding. Het oude gebouw heeft
een andere bestemming gekregen maar niets
van de kennis is verloren gegaan.
Aeres MBO Nijkerk is sinds jaar en dag een begrip binnen de groene sector als groen kennis- en
opleidingsinstituut in de regio Noord Veluwe en Amersfoort. De school staat op haar eigen 2,5 ha
tellende Landgoed Luxool. Dit landgoed is het leer- en ontwikkeldomein van onze mbo-opleidingen. In
2019 biedt Aeres MBO Nijkerk drie groene mbo-opleidingen aan voor de gebieden Hovenier (BOL en
BBL). De opleiding Natuur, water & recreatie (BOL) beide op niveau 2 en 3 en tot slot de opleiding
Opzichter/Uitvoerder groene ruimte (BOL-niveau 4).

Bijzondere gebeurtenissen in 2019

 Food Academy Nijkerk wordt geformaliseerd en de eerste kandidaten zijn gestart.
 Aeres MBO Nijkerk heeft na het ontwikkeljaar 2018 de opleiding niveau 4 in de start blokken staan,
helaas zijn de inschrijvingen hiervoor uitgebleven.
 Onze hoveniers onderhouden een landgoed in Frankrijk
 Onze hoveniers verzorgen beplanting voor Artis Amsterdam
 Aeres MBO Nijkerk staat wederom in de top 3 van beste AOC’s van Nederland.
 Tijdens NL Doet 2019 wordt het groene vooraanzicht van de school opnieuw vormgegeven. Dit is een
project van onze hoveniers. Elke hovenier stuurt zijn eigen groepje vmbo-leerlingen aan, zie foto.

Foto NL Doet: bron Nijkerknieuws.nl

 In 2019 is er gestart met het opnieuw ontwerpen van het schoolplein. De ontwerpfase is gedaan
door de vmbo- leerlingen samen met grafisch vormgever Sarah Los. Het mbo is na de zomervakantie
2019 gestart met de aanleg. De aanleg werd in co-creatie gedaan samen met hoveniersbedrijf Janse
& Berkhoff uit Barneveld.
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 MBO NWR studenten gaan op wintersportreis naar Winterberg (zie foto).
 Hoveniers nemen voor de 3e keer mee aan de Skills Heroes wedstrijden.

Omgevingsfactoren Aeres MBO Nijkerk
De belangrijkste ontwikkelingen in de directe omgeving zijn:
 Provincie Gelderland heeft de hoogste bedrijfsdichtheid van Nederland in de groene sector. Hierdoor
volg je als student bij Aeres MBO Nijkerk een opleiding met baangarantie.
 Door de economisch gouden tijden floreren de hoveniersbedrijven. Hierdoor is er veel vraag naar
werknemers. Deze zullen uiteindelijk ook geschoold moeten gaan worden, maar dit zal in bijna alle
gevallen gaan om een BBL-traject. Ook constateren we dat bedrijven, nu er veel werk is, scholing van
personeel onderaan op de prioriteitenlijst hebben staan. Dit zien we terug tijdens open dagen en
aantal aanmeldingen (voornamelijk in de BOL).
 De Veluwe is bij uitstek de vakantiebestemming voor actieve mensen die zich graag in de natuur
begeven. Aeres MBO Nijkerk biedt als enige in de regio Noord en midden Veluwe, Flevoland,
Amersfoort en Utrecht een opleiding aan die outdoor en recreatie combineert voor actieve
studenten die graag buiten zijn en willen werken in de recreatiebranche, zowel in Nederland als in
het buitenland.
 Concurrentie van andere mbo-opleiders blijft binnen het groene domein een factor om rekening mee
te houden. Het vergroten van marktaandeel in deze competitieve markt is lastig daar studenten een
opleiding kunnen volgen in hun eigen regio.

NRW - Wintersportreis 2019
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Inhoudelijke resultaten Aeres MBO Nijkerk
Taal en rekenen

Studenten behalen het bij hun opleiding behorende referentieniveau. Zo nodig krijgen zij extra
ondersteuning.
Focus op Vakmanschap en herziening kwalificatiestructuur

Zowel op Aeres niveau als op locatieniveau zijn de opleidingen verder ontwikkeld. In de meeste gevallen
is dit gedaan volgens de methodiek van Learning Matters.
BPV

Afspraken met studenten over voorwaarden met betrekking tot praktijkovereenkomsten zijn
aangescherpt. De BPV-evaluatie is afgenomen en toont een grote betrokkenheid van het bedrijfsleven.
Aandachtspunt is de matching van studenten Natuur, Water en Recreatie met de bedrijven.
Intake

Het proces voor de intake, toelating en de communicatie over plaatsing is aangescherpt en er heeft
professionalisering van docenten plaatsgevonden.
Internationalisering

De groep hoveniers een Frans landgoed mogen onderhouden.
Passende begeleiding (passend onderwijs, VSV en LOB etc.)

In het kader van VSV is de BBL begonnen de bedrijven beter te informeren wanneer hun medewerkers/
studenten niet op school zijn verschenen.
Kwaliteitszorg

Het team werkt nu met een TAP, teamactiviteitenplan. Dit staat regelmatig op de agenda en wordt
jaarlijks bijgesteld.
Examinering

In dit kader zijn alle docenten geschoold als assessor. De LEO heeft structuur en er wordt periodiek
overleg gepland. Aeres breed vinden audits plaats.
Schoolnota mbo

Voldoet aan de wettelijke eisen.
Onderwijstijd

Voldoet aan de wettelijke normen.
Projecten

Het MBO heeft zorggedragen voor de ontwikkeling van ‘groene schoolplein’ en het onderhoudsplan. De
studenten die hierbij zijn betrokken participeren o.a. in het excellentie programma van de locatie.
Daarnaast is in 2019 gestart met projectonderwijs op de vrijdag voor alle opleidingen. Studenten krijgen
hierin vakoverstijgend les in de vorm van 4 grote projecten per jaar.
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Cijfermatige resultaten
Aantal studenten peildatum 1 oktober 2019

Mbo-totaal
75
68
73
66

2016
2017
2018
2019

Bol
40
28
26
18

Bbl
35
40
47
48

Studieresultaten

2016
2017
2018
2019

Jaarresultaat
71,9%
78,1%
88,6%
67,5%

Diplomaresultaat
72,4%
78,8%
86,2%
66,3%

Het jaarresultaat is het aantal gediplomeerden in een teljaar gedeeld door het aantal gediplomeerden in een teljaar plus
het aantal ongediplomeerde instellingsverlaters in hetzelfde teljaar. Het diplomaresultaat is het aantal gediplomeerde
instellingsverlaters in een teljaar gedeeld door alle instellingsverlaters in hetzelfde teljaar.

Het jaarresultaat en het diplomaresultaat zitten gemiddeld in het jaar 2019 op de wettelijke norm. Op
niveau 3 is dit ver boven deze norm. De procentuele afname in het gemiddelde t.o.v. 2018 kan worden
toegeschreven aan een zwakke niveau 2 lichting.
Het resultaat Het in 2019 behaalde aantal diploma’s is 15
Tevredenheid studenten

De onderstaande cijfers zijn overgenomen uit de JOB-monitor.

2016
2018
2020

Oordeel
School
6,6
6,8
6,5

Oordeel
opleiding
6,6
6,9
6,4

Het landelijke gemiddelde uit de JOB-monitor 2018 is 6,7 voor het oordeel over de school en 7,2 voor
het oordeel over de opleiding. In 2020 staat een nieuwe JOB-monitor op het programma.
Totaalscore MBO Keuzegids over beoordeelde studierichtingen:

2017
2018
2019

Totaal score
58
60
60

Resultaten bedrijfsvoering Aeres MBO Nijkerk
De financiële situatie van de school is negatief. Desondanks is de exploitatie positiever afgesloten dan
verwacht. De locatie heeft daarmee de vastgestelde rendementscijfers gehaald.
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Strategisch:

 De locatie opereert vooral in de groene vitale leefomgeving en zet daar diverse acties op in. O.a. het
Landgoed Luxool met de pluktuin (zie figuur 1), waarin het mbo participeert.
 De locatie wil graag meer studenten aantrekken. Daartoe wordt o.a. een niveau 4 traject ontwikkeld,
waar doorstromers en nieuwe instroom gebruik van kunnen maken. Ook doet de locatie mee met
het project ‘Goudgroene carrière pad’. Een professionele leergemeenschap om te komen tot een
vakmanschapsroute.

Foto pluktuin - Contouren pluktuin zichtbaar

Organisatieontwikkeling en huisvesting:

 De plannen voor de verbouwing gaan door.
 De teamleider mbo groen is aangesteld. Daardoor wordt het team nu aangestuurd door een aparte
mbo-teamleider.
Personele zaken (incl. professionele docent):

 In het mbo is het een uitdaging om personeel te vinden die naast de vereiste vakinhoudelijk kennis
ook beschikt over een onderwijsbevoegdheid. Met de komst van de functie “Instructeur” kan dit
deels worden getackeld. Deze constructie is alleen voor een kleine opleiding als Nijkerk lastig in te
voeren daar de instructeur even hard drukt op de formatie (ondanks dat de personele kosten lager
zijn).
 Met de denkwijze vanuit het projectmatig onderwijs wordt onderzocht of het werken met
gastdocenten op factuurbasis een alternatief kan zijn.
Onderwijs en ICT

 De school maakt gebruik van het programma Learning Matters en Curriculum Totaal en participeert
in dit Aeres brede project.
 In het onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van It’s Learning.
 Xedule is volledig geïmplementeerd als roosterprogramma en is in schooljaar 2019-2020 ook als
managementprogramma gebruikt om de organisatie van het werk te regelen.
 Alle studenten werken middels een laptop aan hun schoolwerk. Door de samenwerking het bedrijf
“The Rent Company” kunnen de studenten een laptop huren of kopen op afbetaling.
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Marketing en communicatie:

De locatie is iets meer zichtbaar geworden in Nijkerk en omgeving door meer op sociale media te
acteren. Om de zichtbaarheid te vergroten is in 2019 een medewerker marketing en communicatie
aangesteld. Deze persoon houdt zich bezig met o.a. de borging van sociale kanalen en de uitingen naar
de buitenwereld.

Plannen voor Aeres MBO Nijkerk
Strategisch beleid (ambities e.d.)






Gezonde exploitatie.
Groei van aantal studenten naar 200 in 2022.
Aanbod van “commerciële” trajecten met en voor het bedrijfsleven in de groene sector.
Verder inzetten op persoonlijk/professionele ontwikkeling van docenten en instructeurs.

Onderwijs en kwaliteit 2019







Door-ontwikkelen niveau 4 opleiding.
Opleiding natuur, water en recreatie aanvullen met mogelijke cross-over in buitensport.
BPV-matching en begeleiding naar maatwerk.
Intaketesten (AMN) digitaal aanbieden.
DOT gebruiken voor collegiale visitatie en observatie van collega docenten.

Voor 2020 zijn de belangrijkste plannen voor de bedrijfsvoering
Organisatieontwikkeling en huisvesting
 Het CvB heeft groen licht gegeven voor de verbouwingsplannen die er zijn. De c-locatie wordt daarbij
afgestoten en het mbo krijgt een eigen plek in de school.
Personele zaken
 Door de prognose van gelijkblijvende studenten aantallen (en verhouding BOL-BBL) worden
contracten voor bepaalde tijd niet verlengd.
Onderwijs en ICT
 Alle docenten hebben bij ingang van 2020 een laptop.
Marketing en communicatie
 Vanuit de kwaliteitsgelden mbo is een medewerker marketing en communicatie op de locatie Nijkerk
aangesteld voor 0,2 fte, bij goed functioneren en groei van studenten aantallen zullen we die
verlengen voor 12 maanden.
 Onderzoeken of het aanbieden van een Cross-over (in samenwerking met o.a. Helicon) kan bijdragen
tot een groei van het studenten aantal.
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Middellange (2-5 jaar) en lange (>5 jaar) termijn

Aeres Nijkerk heeft de onderstaande vijf speerpunten gedefinieerd:
 Innovaties inzetten binnen het onderwijs door gebruik van ICT (digitaal tuinontwerp e.d.)
 De doorlopende leerlijn VMBO-MBO versterken. Zorgen dat er meer leerlingen doorstromen binnen
de locatie en het groene onderwijs. Er wordt een vakmanschapsroute ontwikkeld.
 Relaties met bedrijfsleven verduurzamen door invoering van hybride onderwijs.
 Maatwerk in onderwijs die aansluit bij de student, o.a. door onderwijs projectmatig aan te bieden.
 Bijdragen aan het realiseren van de gezamenlijke Aeres-strategie ‘Verbindend perspectief’.

In gesprek met de omgeving
De locatie onderhoudt veel contacten met allerlei doelgroepen waarmee wordt samengewerkt.
Studenten

De studentenraad die in 2017 is opgericht heeft een ontwikkelslag gemaakt en komen, onder leiding van
twee docenten, regelmatig bijeen voor overleg.
Relatie met het bedrijfsleven

 Oriënterend gesprek met VHG om een
groene hotspot te worden.
 Branchevereniging VHG
 Sight Landscaping
 Bronswerk
 ECO-tuinmachines
 Food Academy Nijkerk
Gemeente en omgeving
(samenwerkingsverbanden e.d.)








Gemeente Nijkerk
Waterschap Veluwe en Vallei
Unie van Vrijwilligers (UVV)
Voedselbank Nijkerk
PO en VO Scholen (Nijkerk en omstreken)
Provincie Gelderland
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