Jaarresultaat 2020
Aeres MBO Ede
Locatiebijdrage Aeres jaarverslag 2020

Aeres MBO Ede
Aeres MBO Ede biedt groene mbo-opleidingen aan voor de gebieden Voeding en Milieu. Daarnaast
leiden we medewerkers op van bedrijven in de Voedingsmiddelensector. In 2020 hebben we onze
ambities voor de komende jaren geformuleerd. We willen groeien en meer opleidingen gaan aanbieden,
de eerste twee aanvragen zijn in voorbereiding.

Bijzondere gebeurtenissen in 2020
• De samenwerking met Food bedrijven uit de regio Nijkerk is verder verstevigd. In samenwerking met
Aeres MBO biedt de Food Academy Nijkerk (FAN) een opleiding tot Food Operator (Vakbekwaam
medewerker voeding & technologie) aan. Binnen 2 jaar worden leerlingen op mbo 3 niveau opgeleid
tot professionele Food Operators. Gedurende de opleiding zijn ze werkzaam bij verschillende
bedrijven die aangesloten zijn bij de Food Academy Nijkerk. Onder andere: Jonker & Schut, Hazeleger
Kaas, Bieze Food Group, Arla en Euroma. Ook gaan studenten regelmatig op bedrijfsbezoek bij
andere deelnemende bedrijven.
• Na de beëindiging van de RIF-regeling is er succesvol een SLIM- subsidie aangevraagd. Deze financiële
injectie geeft ons de ruimte om de samenwerking met de FAN Verder uit te bouwen.
• De opleiding Onderzoeker Leefomgeving is met succes aangevraagd en wordt vanaf september 2021
aangeboden. De belangstelling voor deze opleiding is goed.
• De contacten met het World Food Center (WFC) zijn verstevigd. De banden met de gemeente en
andere verhurende partijen zijn ondanks de coronapandemie intensiever. Dat leidt mogelijk tot een
participatie in het WFC.

Omgevingsfactoren Aeres MBO Ede
De belangrijkste ontwikkelingen in de directe omgeving zijn de doorontwikkeling van de FAN en
versterkte samenwerking met het WFC. De aandacht die er is voor voeding, gezonde levensstijl en het
milieu maken onze opleidingen zeer kansrijk. Het is daarbij belangrijk dat wij onze bekendheid onder
andere door marketing verbeteren. Daarbij kijken we niet alleen naar de directe omgeving. We zetten in
op veel ruimer wervingsgebied.
Corona, is het woord van 2020. We kunnen er niet omheen dat de pandemie ons parten speelt. De
school was een periode gesloten en lessen waren op afstand. We monitoren de vooruitgang van onze
studenten. Waar dat nodig blijkt, zetten we in op ondersteuningsprogramma’s. De lessen die niet
noodzakelijk waren om aan de diplomering te voldoen hebben we vanwege werkbaarheid moeten
schrappen.

Inhoudelijke resultaten Aeres MBO Ede
• We hebben een grote stap genomen in het ontwikkelen van de hybride leerweg. Voor de
opleidingen in het domein voeding loopt dat beter dan bij de opleidingen in het domein milieu.
• De volgende stap in organisatieontwikkeling is gezet. Er wordt meer samen opgetrokken. Gedeelde
taken worden bij 1 collega weggelegd waardoor meer samenwerking tussen de opleidingen ontstaat.
• Teams werken samen aan het verder ontwikkelen van hun onderwijsvisie in het mbo. De opleiding
wordt door studenten meer uitdagend ervaren.
• In het SHRM is een visie verandering gaande. Waar we voorheen generalisten zochten, wordt nu
naar een mix van specialisten en generalisten gezocht. Het idee is dat we op die manier meer
kwaliteit kunnen bieden en de studenten meer zullen uitdagen.
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Cijfermatige resultaten
Aantal studenten peildatum 1 oktober
Mbo-totaal
206
156
214

2018
2019
2020

BOL
104
117
118

BBL
102
39
21

Studieresultaten

2017-2018
2018-2019
2019-2020

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

Jaarresultaat
77,4%
75,4%
68,9%

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

Diplomaresultaat
77,7%
73,9%
69,4%

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 51.
Tevredenheid studenten
De onderstaande cijfers zijn overgenomen uit de JOB-monitor.

2016
2018
2020

Oordeel
school
6,8
7,0
6,4

Oordeel
opleiding
7,0
7,5
6,8

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
2020
2021

Totaal score
60-70
63-70
63-65

Resultaten bedrijfsvoering Aeres MBO Ede
De financiële situatie van de school is gezond, echter niet zonder zorgen. De locatie haalt de
vastgestelde rendementscijfers. Dit is te verklaren doordat in Ede de huisvestingslasten vanuit het AOC
worden gecompenseerd. Er wordt gestuurd op de kosten van de formatie. De zorg ligt in de additionele
bekostiging, deze is aanzienlijk. Hoewel er steeds additionele middelen beschikbaar zijn, is het wenselijk
om de afhankelijkheid van dergelijke middelen terug te brengen.
Organisatieontwikkeling en huisvesting
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• De implementatie van de onderwijsvisie heeft nog niet tot de gewenste situatie geleid. Hoewel er
mooie stappen op het gebied van hybride leren gezet zijn, is het wenselijk meer te investeren in deze
vorm van onderwijs. Teamontwikkeling is daarbij een belangrijk aspect, het is de uitdrukkelijke wens
van het team om steeds meer en meer gezamenlijk op te trekken.
Personele zaken (incl. professionele docent)
• We hebben ambitie: groeien. Niet alleen in student aantallen maar ook in kwaliteit. Om die reden
hebben we op het gebied van strategisch HRM gekozen om tot een betere mix van generalisten en
specialisten te komen. Het doel is meer verdiepende kennis de school binnen te halen. We zullen
daarom in het kalenderjaar 2021 op zoek gaan naar specialisme in het bedrijfsleven voor structurele
gastlessen in specialistische domeinen.
Onderwijs en ICT
• Eduarte loopt. De uitrol van praktijk beoordelen is gestart. De Corona pandemie heeft een
versnelling gebracht als het gaat om online content.
Marketing en communicatie
• De samenwerking met de dienst Marketing & Communicatie verloopt goed. We hebben vastgesteld
dat we behoefte hebben aan extra ondersteuning. Daar hebben we plannen voor gemaakt en
contact gelegd met een externe partij om onze boodschap verder aan te scherpen.

Plannen voor Aeres MBO Ede
Strategisch beleid (ambities e.d.)
Saving the Planet & Feeding the World doelen verbonden met het ambitieuze doel van Aeres. In de
domeinen voeding en milieu willen we groeien. Groeien in opleidingen en in studentenaantal. Een
goede marketingcampagne gecombineerd met een investering in de kwaliteit van het onderwijs gaat
daarbij helpen. Een duidelijke verbinding tussen de domeinen voeding en milieu wordt een van de
belangrijkste speerpunten. Studenten van Aeres MBO Ede behoren tot de groene innovators die wij aan
de arbeidsmarkt willen afleveren.
• Dat betekend investeren in kwaliteit.
• Groei van aantal studenten.
• Uitbreiding van het aantal opleidingen.
Onderwijs en kwaliteit 2021
• Meer samenwerking met andere locaties van Aeres MBO om thema’s als examinering en
onderwijskwaliteit op te pakken.
• Resultaatgericht sturen op kwaliteit en ontwikkeling van docenten en studenten. Hiervoor de
gezamenlijke visie inzetten. Gezamenlijk de kaders bepalen zodat het team hierin
verantwoordelijkheid kan nemen.
Voor 2021 zijn de belangrijkste plannen voor de bedrijfsvoering:
• Organisatieontwikkeling en huisvesting: geleidelijke verhuizing naar het WFC en samenwerking met
het WFC-Experience vormgeven.
• Personele zaken (incl. professionele docent): de begeleiding door de ‘Leermeesters’ continueren om
het hybride leren te realiseren.
• Marketing & Communicatie: middels externe ondersteuning inzetten op een volgende stap in
Marketing & Communicatie.
• Verder uitwerken van de derde leerweg.
• Uitbouwen van het aanbod aan het bedrijfsleven.
• Het netwerk om de school uitbouwen.
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Voor de middellange (2-5 jr) en lange (>5 jr) termijn zijn de vier belangrijkste speerpunten:
• Volledig verhuizen naar het WFC.
• Groeien in opleidingen en studenten.
• Uitbreiding van het opleidingsportfolio Onderzoeker duurzame leefomgeving en Voeding- & Leefstijl
adviseur in 2022.
• Onderzoek naar eventuele cross-over kwalificaties of het zelf ontwikkelen van dergelijke dossiers.
Het verder uitbreiden van het opleidingsportfolio.
• 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
Studentenraad die maandelijks bij elkaar komt en wanneer er vragen zijn. Door de kleinschaligheid van
de opleiding is er goed informeel contact met de teamleider en de studentenraad.
Relatie met het bedrijfsleven
Via de consortia en de BPV zijn we betrokken bij de lokale bedrijven. Het is de ambitie om als dat weer
mogelijk is actief aan het netwerk te bouwen. Aeres MBO Ede moet in de directe omgeving een
bekende en gerespecteerde speler zijn.
Gemeente en omgeving (samenwerkingsverbanden e.d.)
• Vanuit de locatie heeft de locatiedirecteur goede banden met de gemeente en provincie opgebouwd.
Er is een goede verbinding gemaakt met de bij het WFC betrokken partijen. Met als resultaat een
geleidelijke verhuizing naar het WFC. We zijn aangesloten bij de regio FoodValley waarbij we op het
niveau van de gemeente ook verbinden op de milieu dossiers.
• Regelmatig worden bijeenkomsten (online) van de MBO raad bezocht. Thema’s waar we op
aansluiten zijn ‘Leven lang leren’ en ‘Alumnibeleid’. Hoewel Corona de ambities niet gemakkelijk te
realiseren maakt is het gelukkig niet zo dat er geen stappen gezet zijn.
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