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Bijzondere gebeurtenissen in 2020
Studenten maken eigen (lange!) film over het leven op het hof
https://www.youtube.com/watch?v=48Szmpgf8D8&t=13s
De studenten van Aeres Warmonderhof wonen, werken en leren vier jaar lang op de locatie in Dronten
aan de Wisentweg. Hier zijn een tuinbouwbedrijf, een akkerbouwbedrijf en veehouderij gevestigd, waar
de studenten elke middag praktijk kunnen lopen. De Woonderij en ook de school met zijn lokalen staat
midden tussen deze boerderijen.
Zondagochtend in de melkput
Meekijken op een zondagochtend in de melkput. De boerderij gaat altijd door. Studenten melken ’s
morgens vroeg en aan het einde van de middag. Ook in het weekeinde, ook tijdens schooldagen. Ze
wonen op het erf en zijn dus altijd vlakbij de dieren. Ook als de koeien bijvoorbeeld moeten
kalven. https://www.youtube.com/watch?v=aB4zB57tZkY
Ploegen met het paard
Paardentractie: het werken met een paard voor een werktuig. Het is een vast onderdeel van het
lesprogramma op onze school. Het omgaan met, het natuurlijk overwicht hebben op, het leiden van...
het zijn allemaal zeer waardevolle eigenschappen van de boer van de toekomst. Het ploegen van de
aarde terwijl je erop loopt en een paard leidt, is een geheel andere ervaring dan op een trekker zitten
met een ploeg erachter. Je staat er letterlijk met je neus bovenop. De gronddruk is met paarden
natuurlijk veel lager dan met trekkers. Er zijn in Nederland nog steeds (kleine) boeren die met paarden
hun land bewerken en geen trekkers hebben. Eigenaar van de paarden, en begeleider van de studenten
is trekpaardspecialist Hendrik de Kuiper van De Tonnemaker uit Dwingeloo.
https://www.youtube.com/watch?v=bQUlFlhSv2g
Anniek van der Vaart
Student Anniek van der Vaart over de opleiding tot biodynamisch boer op Aeres Warmonderhof: “Mijn
toekomst ligt bij geiten, schapen en bij akkerbouw. Want ik vind trekkerrijden erg leuk. Ik wil boeren in
sámenwerking met de bodem, de planten en de dieren. Ik wil meer natuur in het boerenbedrijf
brengen. Ik weet dat biodynamische boeren de boeren van de toekomst zijn. "Ik wil ook wat aan
anderen leren: wat is groente, wat zit erin? Waarom is het gezond? Waarom is deze manier van boeren
gezond? En ik wil nog kaas leren maken, producten leren verwerken. Zodat ik de hele lijn van groei tot
mond kan uitvoeren. Hier op de Woonderij met alle studenten heb ik ervaren dat mensen er door dik en
dun voor je kunnen zijn."
https://aereswarmonderhof.nl/studeren/voltijd-leren-wonen-werken/leren/studenten-vertellen/ikweet-dat-wij-de-boeren-van-de-toekomst-zijn
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Johannes de Jong
Student Johannes de Jong over de opleiding tot biodynamisch boer op Aeres Warmonderhof: “Ik melk
dagelijks de koeien hier op Warmonderhof. ’s Morgens hebben we les, maar het leukste vind ik het
praktijkgedeelte. Begin mei ga ik op externe halfjaarstage. Ik heb een leuk gemengd bedrijf op het oog
in Ierland, met vijftig koeien, honderd schapen en een kleine anderhalve hectare tuinbouw. Nu, na mijn
eerste jaar hier op deze opleiding, sta ik heel anders in het leven dan daarvoor. Ik heb veel meer zin in
de toekomst want ik weet nu wat ik wil gaan doen later. Ik heb een doel. Ik ben veel vrolijker.”
https://aereswarmonderhof.nl/studeren/voltijd-leren-wonen-werken/leren/studentenvertellen/johannes-de-jong-18
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Cijfermatige resultaten
Aantal studenten peildatum 1 oktober
Mbo-totaal
258
253
288

2018
2019
2020

Bol
127
108
113

Bbl
131
145
175

Studieresultaten

2017-2018
2018-2019
2019-2020

JR- Aeres-breed
76,9%
74,3%
75,9%

Jaarresultaat
64,2%
62,3%
67,0%

DR Aeres-breed
76,1%
74,4%
75,0%

Diplomaresultaat
63,9%
61,7%
66,4%

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 in 2019-2020 behaalde aantal diploma’s is 71.

Tevredenheid studenten
De onderstaande cijfers zijn overgenomen uit de JOB-monitor.

2016
2018
2020

Oordeel
School
8,5
7,9
7,7

Oordeel
opleiding
8,2
8,1
7,7

In 2019 is er geen landelijk tevredenheidsonderzoek uitgevoerd via de JOB-Monitor, deze wordt in 2020
weer uitgezet onder alle studenten van Aeres MBO.
Het landelijke gemiddelde uit de JOB-Monitor 2020 is 6,5 voor het oordeel over de school en 6,7 voor
het oordeel over de opleiding.
Totaalscore MBO Keuzegids over beoordeelde studierichtingen:

2019
2019
2020

Totaal score
75
63-75
63-65
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