Jaarresultaat 2021
Aeres MBO Barneveld
Locatiebijdrage Aeres jaarverslag 2021

Aeres MBO Barneveld
Aeres MBO Barneveld biedt 25 groene mbo-opleidingen aan voor de gebieden dierverzorging, hippische
opleidingen, veehouderij en groen, grond en infra. Aeres Barneveld beschikt over unieke
praktijkfaciliteiten zoals terraria, dierenartsenpraktijk, kennel, volières en aquaria.

Bijzondere gebeurtenissen in 2021
• Nederlands bekendste boswachter, Arjan Postma, is als ambassadeur de samenwerking met Van
Dieren Ontdekpark aangegaan.
• Aeres MBO is opnieuw uitgeroepen tot beste groene school van Nederland volgens de Keuzegids
mbo 2021.
• Vitakraft, producent en leverancier van huisdierproducten, organiseerde op zaterdag 2 oktober 2021
de allereerste Pets’ Experience op het terrein van Aeres Barneveld.
• Bondscoach Rob Ehrens gaf in april een clinic aan studenten van Aeres MBO Barneveld en
bondscoach Luc Steeghs was in september gasttrainer op het Aeres Hippisch Centrum.
• Studenten paraveterinair konden in 2020 en 021 helaas niet afreizen naar Spanje voor het
neutralisatieproject om het zwerfdierenprobleem te verminderen, maar hebben in plaats daarvan
inzamelingsacties georganiseerd en hebben hiermee 2000 euro opgehaald voor de stichting ACE
Shin.
• Arjen Postma, de meest bekende boswachter van Nederland, heeft zich verbonden aan het Van
Dieren Ontdekpark als ambassadeur.
• Aeres Barneveld tekende in mei het koopcontract van het Aeres Hippisch Centrum.
• Video’s Aeres Barneveld 2021:
•
Overhandiging echo-apparaat aan afdeling Paravet:
https://vimeo.com/657475030
• Video Stöpler workshop paravet:
https://vimeo.com/646613847
• Opleidingsvideo Melkvee & Business
https://vimeo.com/640529979
Aeres Training Centre Barneveld:
• Cursusvideo Houding & Zit Hippisch
Aeres Training Centre International:
• Videoverslag Tailor made training Burkino Faso
• Closing ceremony ATCI

https://vimeo.com/645163644

https://vimeo.com/644571305
https://vimeo.com/572619729

Omgevingsfactoren Aeres MBO Barneveld
De belangrijkste ontwikkelingen in de directe omgeving zijn (wat beïnvloedt het succes van de locatie en
de keuzes die de locatie maakt):
• Onderwijs in tijden van Corona: Ondanks de uitbraak van de vogelgriep en de bijbehorende
bewakingszone, kan het onderwijs ook op de vogel afdelingen doorgaan.
• Er wordt voorgesorteerd op de verhuizing van team hippisch naar de Lijsterstraat. Daar zullen de
onderwijsactiviteiten plaatsvinden tijdens de verbouwing van het G-gebouw.
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Inhoudelijke resultaten Aeres MBO Barneveld
• Taal en rekenen
Het werken met de digitale licenties voor Nederlands, Engels en rekenen is doorgezet. Voor rekenen
is Deviant niet de optimale uitgever gebleken, daarom is de vakgroep, deels in overeenstemming met
de landelijke vakgroep, op zoek gegaan naar een nieuwe methode voor schooljaar 22-23. De
belangrijkste eisen hierin zijn dat het adaptief is en het goed aansluit bij de nieuwe rekeneisen. De
vakgroep Nederlands heeft gewerkt aan de deskundigheidsbevordering voor taalassessoren met hulp
van iTTA.
• BPV
Ook tijdens het vervolg van de coronacrisis waren er geen grote problemen om stageplekken te
vinden binnen de sector dier. De tijdelijke wijzigingen in de eisen, zoals aangeven in de
servicedocumenten van de MBO raad, zijn toegepast als dat nodig was. Helaas kon de jaarlijkse
fysieke praktijkopleidersavond nogmaals niet doorgaan. In plaats daarvan zijn er diverse online
activiteiten georganiseerd.
• Intake
De intakegesprekken zijn voor een groot deel online gevoerd, daar waar dat mogelijk was. Voor
uitzonderingen, zoals zorgstudenten en de rijtesten bij de hippische opleidingen, zijn de aankomend
studenten wel naar school gekomen. Afhankelijk van de op dat moment geldende
coronamaatregelen werden de gesprekssituaties hierop aangepast.
Voorafgaand aan de intakes hebben de aankomend studenten thuis digitaal de AMN talentscan
gemaakt, waar tijdens het gesprek dieper op in is gegaan.
• Internationalisering
Gedurende 2021 golden er diverse richtlijnen voor internationale reizen. Door studenten zijn in de
tweede helft van 2021 internationale stages weer opgepakt, daar waar de kleurcodes van de landen
dit hebben toegestaan. Dit gold uiteraard ook voor de projecten van het ATCI, daar waar mogelijk zijn
de collega’s afgereisd.
• Passende begeleiding (passend onderwijs, vsv en LOB etc)
Er is met de NPO gelden extra ingezet op passend onderwijs, vsv, achterstanden (huidige en
eerstejaarsstudenten) en LOB. Het wordt o.a. ingezet door extra uren voor de zorgtaak docenten/
zorgcoördinator, een externe job coach, waaraan een onderzoeksvraag gekoppeld is. Bij LOB is een
visie en uitvoeringsdocument gekomen en zijn er 2 pilots in twee teams gestart, waarbij het
verbeteren van LOB binnen de opleiding het doel is. De resultaten hiervan worden met de
werkgroep LOB gedeeld.
• Kwaliteitszorg
De onderwijsinspectie heeft in april een thema-onderzoek bij team hippisch gedaan over de
gevolgen van 16 maanden Corona-crisis.
Verdere voorbereidingen zijn getroffen om de DOT te implementeren in de onderwijsteams in 21-22.
Door Corona heeft dit proces vertraging opgelopen.
Er is een BPV enquête voor de BBL opleidingen ontwikkeld.
• Examinering
2021 heeft in het teken gestaan van twee belangrijke thema’s: het implementeren van
praktijkbeoordelen.nl en het tweede jaar van de COVID-crisis.
De onderwijsteams zijn aan de slag gegaan met het implementeren van praktijkbeoordelen.nl. De
ervaringen die hierbij zijn opgedaan helpen bij de verdere implementatie in 2022. Er zijn plannen
opgezet voor een helpdesk praktijkbeoordelen om de teams te ondersteunen.
Het examineren in het tweede jaar van de COVID-crisis is goed verlopen. Er zijn opnieuw plannen
gemaakt per onderwijsteam, die zijn goedgekeurd door onze centrale examencommissie.
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Eind 2021 zijn er stappen ondernomen om de examenprocessen van Aeres MBO Barneveld en het
Aeres Training Centrum Barneveld in elkaar te schuiven onder de verantwoordelijkheid van één
examenbureau. Hier wordt in 2022 verder aan gewerkt.
•

Schoolnota mbo:
Op voorhand zijn er voor zowel schooljaar 2020-2021 als voor schooljaar 2021-2022
minder activiteiten of aangepaste kosten opgegeven via de schoolnota.
- De post “sparen voor meerdaagse excursies” was in ’19-’20 terugbetaald, en in ’20-’21
niet opgevoerd. In de schoolnota voor ’21-’22 is dit wel weer opnieuw aangeboden
voor de nieuwe cohorten, zodat zij in een later schooljaar wel weer kunnen gaan
deelnemen.
- Voor enkele klassen zijn er, ondanks de aanpassing vooraf, voor de schoolnota ‘21-‘22
lagere kosten gemaakt. Dit verschil is met de studenten verrekend.

•

Onderwijstijd:
Het uitgangspunt is steeds geweest dat er zo veel mogelijk lessen worden gegeven. In de
verschillende scenario’s is het rooster steeds dusdanig aangepast dat het maximaal
mogelijke lessen op school is ingepland. De precieze verdeling van lessen was hierbij
afhankelijk van onder andere de groepsgrootte, de lokaalgrootte en het beschikbare aantal
dieren, waardoor de verdeling niet voor alle klassen en opleidingen gelijk is geweest.

• Projecten
RIF aanvraag: Samen ontdekken van Dieren
• CIV Dier: Voor Paraveterinair en paard hebben de ontwikkelteams in samenwerking met
bedrijfsleven vorm gegeven aan docentenbijscholingen en de ontwikkeling van
lesmateriaal. Voor productiedieren is er gestart met de vormgeving van een VR omgeving
op het gebied van voeren van gesprekken.
• Programma coördinatie: in 2021 zijn in Barneveld de programmacoördinaten van Paard,
Dier, Groen en Productiedieren verder vormgegeven en wordt gezocht naar de verbinding
met de andere locaties van de Aeres groep om de opleidingen verder op elkaar af te
stemmen en te verbeteren.
• RIF aanvraag: melkvee en business; afgelopen jaar is een start gemaakt door Marius
Veldhuizen en Sjaak Vels. Zij werken aan PR materiaal voor melkvee en business en gaan
op de uitstroomgebieden mengvoer, gezondheid, kalveren materiaal ontwikkelen.
• In 2020 is de pathologie-experience opgestart en dat heeft een paar mooie presentaties
vanuit de GD opgeleverd en een site om meer pathologie-experiences op te vragen.
• In de pluimveestal hebben het afgelopen jaar 4 koppels vleeskuikens gedraaid. De laatste
koppels in de Bromaxx huisvesting, met een aantal voerproeven. Na deze 4 koppels wordt
de inrichting omgezet naar een vloerhuisvesting en wordt gestart met een proef van 5
koppels met tarwegistconcentraat. Bij de leghennen is gestart met een voerproef waarbij
de eierdooiers een bijna oranje kleur hebben, omdat ze worden afgezet voor een product
waarin die kleur belangrijk is.
• In het insect-experience centrum draaien 2 projecten. 1 op het gebied van de huisvlieg
(Amusca) en 1 op het gebied van de BSF (black soldier fly) Beide projecten bevinden zich in
de opstartfase en zijn veelbelovend op het gebied van eiwittransitie.
• Kwaliteitsagenda
Vanuit het speerpunt Arbeidsmarkt van de toekomst is er onder andere ingezet op de begeleiding
van nieuwe medewerkers, diverse projecten in het kader van excellentie en deelname aan
onderzoek. Voor de excellentieprojecten geldt helaas dat dit minder studenten heeft bereikt dan van
te voren de doelstelling was, doordat de studenten regelmatig op aangepaste wijze les en
begeleiding kregen door de op dat moment geldende lockdown maatregelen. Hierdoor hebben niet
alle studenten hun project ook daadwerkelijk afgerond en zijn internationale excellentieprojecten

Pagina 4 van 9

niet doorgegaan. Desalniettemin hebben diverse studenten een aanvullend getuigschrift ontvangen
bij het diploma.
•

•
•

De middelen vanuit het speerpunt Kwetsbare jongeren worden voornamelijk besteed aan
de begeleiding van de studenten met een extra ondersteuningsbehoefte (o.a. extra
mentorinzet i.v.m. bijlages OOK, zorg, schoolmaatschappelijk werk). Vanwege de
complexere problematiek is hier vanuit de NPO-gelden ook extra inzet aan toegevoegd.
Het speerpunt Gelijke kansen is ingezet voor de coördinatie en verbetering van de
beroepspraktijkvorming en loopbaanoriëntatie. Ook de implementatie van de tool
Praktijkbeoordelen.nl is meegenomen in dit speerpunt.
Binnen Groene Profilering zijn diverse thema’s opgepakt. Zo is er ingezet op PR en
samenwerking met de sector (practoraat, voorbereidingen RIF-subsidieaanvraag), maar
ook op samenwerking binnen Aeres (sectoroverleggen, programmacoördinaten).
Daarnaast is er aandacht voor curriculumontwikkeling op het gebied van vakinhoud,
hospitality en digitalisering. Ook de structuur van de schoolzorg voor de dieren is
meegenomen in dit speerpunt.

• Locatiespecifiek
•

•

Resultaat 1: VDOP en Rif subsidie (0kt 2021)
In 2021 is er, ondanks de onzekerheid van de coronacrisis, door de collega’s betrokken bij
het Van Dieren Ontdekpark hard gewerkt aan de aanvraag van de RIF subsidie. 33 partners
uit de sector Dier hebben toezeggingen gedaan om samen met Aeres MBO Barneveld te
werken aan het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs bij de arbeidsmarkt en de
toekomst, met name op het gebied van softskills. In oktober kwam het verlossende woord
dat de subsidie voor een periode van vier jaar is toegekend. In het eerste jaar, schooljaar
21-22, wordt er gewerkt aan een overzicht van (door) te ontwikkelen leer- en lesdoelen,
welke in de volgende jaren concreet worden uitgewerkt in lesmateriaal. De doelstelling is
dat studenten met behulp van het nieuwe/aangepaste curriculum vaker in contact komen
met publiek en/of experts om zo hun communicatieve vaardigheden veilig te kunnen
oefenen voordat ze zelfstandig in het werkveld aan de slag gaan. Het in ontwikkeling zijnde
Van Dieren Ontdekpark is hiervoor de aangewezen locatie, waar alle faciliteiten en kennis
samen komen.
Locatiespecifiek resultaat 2: Tijdens de corona periode is ingezet op online open dagen met
een Webinar programma. Ook hebben we deelgenomen aan online scholenmarkten in het
voortgezet onderwijs en in april individuele rondleidingen aan potentiële studenten
verzorgd.

Cijfermatige resultaten
Aantal studenten peildatum 1 oktober

2019
2020
2021

Mbo-totaal
1.967
2.028
1.952

Bol
1.752
1.847
1.757

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

Jaarresultaat
80,3%
76,7%

Bbl
216
181
195

Studieresultaten

2017-2018
2018-2019

DR Aeres-breed
76,1%
74.4%

Diplomaresultaat
79,1%
77,4%
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2019-2020
2020-2021

75,9%
76,4%

81,2%
79,1%

75,0%
76,4%

80,5%
78,8%

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 2020-2021 behaalde aantal diploma’s is 587. Ons examenbureau komt op een aantal van 644
diploma’s inclusief verlengde OOK’s (maar exclusief tussentijdse uitstromers).
Tevredenheid studenten
De onderstaande cijfers zijn overgenomen uit de JOB-monitor.

2016
2018
2020

Oordeel
School
7,6
7,4
7,1

Oordeel
opleiding
7,5
7,6
7,2

In 2021 is er geen landelijk tevredenheidsonderzoek uitgevoerd via de JOB-Monitor, deze wordt in 2022
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:

2020
2021
2022

Totaal score
63-75
63-65
53-63

Resultaten bedrijfsvoering Aeres MBO Barneveld
De financiële situatie van de school is gezond. De locatie haalt de vastgestelde rendementscijfers wel.
gelieve hier geen financiële cijfers opgeven. Wanneer cijfers opgenomen worden, moeten dezen eerst
door financiën gecontroleerd worden. Uiteraard mag wel worden aangegeven of de financiën gezond
zijn)
• Strategisch beleid (ambities e.d.)
Remi Bulten houdt zich onder andere bezig met het strategisch beleid met betrekking tot de
doorontwikkeling van het Van Dieren Ontdekpark. Door het aanhaken van partners uit de sector
wordt de relatie versterkt tussen onderwijsontwikkeling en publiekseducatie. Dit heeft onder andere
gezorgd voor de toekenning van de RIF aanvraag. Op dit moment zijn er 32 organisaties die zich
hebben verbonden aan het Van Dieren Ontdekpark.
• Organisatieontwikkeling en huisvesting
In maart 2022 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de renovatie van het g-gebouw.
De oplevering zal naar verwachting medio december 2022 zijn.
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• Personele zaken (incl. professionele docent)
Remi Bulte is als teamleider Dier en Educatie toegevoegd aan het managementteam.
• Onderwijs en ICT
Door de lockdown ervaringen wordt er bij overmacht sneller en eenvoudiger geschakeld naar digitaal
lesgeven en vergaderen. De informatie over de begeleiding van de studenten is vastgelegd in
Eduarte. De Digitaliseringscollega’s hebben een prominente rol in de teams.
• Marketing en communicatie
Alle collega’s van de afdeling marketing zijn inmiddels ingewerkt op alle business units. Er is een
duidelijke taakverdeling op basis van expertise. Zo werken we aan expertstatus op alle vlakken.
Omdat online een grote rol speelt bij de acquisitie van studenten en cursisten is een online
marketeer aan het team toegevoegd. We weten meer resultaat uit het beschikbare marketingbudget
te halen.

Plannen voor Aeres MBO Barneveld
• Strategisch beleid (ambities e.d.)
Gezonde exploitative:
Om het inkoopproces te optimaliseren is een pilot uitgevoerd met de inkoopmodule voor Spend
Cloud. Deze module wordt in 2022 in gebruik genomen.
Behoud aantal of groei van aantal studenten:
We streven naar behoud van het aantal studenten. Doelstelling: behoud van volume.
• Onderwijs en kwaliteit 2022
In 2022 wordt een enquête in It’s Learning ontwikkeld voor evaluatie van de verloskunde stages.
Met behulp van de RIF-subsidie worden leerdoelen op het gebied van soft skills per opleiding
opgesteld en in de tweede helft van 2022 wordt er een start gemaakt om dit, samen met het
bedrijfsleven, te verwerken in het curriculum.
De evaluaties van examens worden digitaal gemaakt, zodat de aandachtspunten sneller te verwerken
zijn en beter aansluiten bij de opleidingen.

Voor 2022 zijn de belangrijkste plannen voor de bedrijfsvoering
• Organisatieontwikkeling en huisvesting
Het G gebouw wordt gerenoveerd zodat het gebouw weer voldoet aan de huidige eisen. In dit
gebouw worden de teams Veehouderij, Aeres Training Centre Barneveld, Aeres Training Centre
International en het Poultry Expertise Centre gehuisvest.
• Personele zaken (incl. professionele docent)
Er is een forse toename van personeel om de effecten van Corona weg te werken op basis van NPO
gelden. Ook is er een MD programma gestart voor leidinggevenden Aeres breed. Binnen de teams
vinden de nodige scholingstrajecten plaats.
• Onderwijs en ICT
Digitaal toetsen wordt meer ingezet en de hiervoor geschikte lokalen zijn gecentreerd in de school.
• Marketing en communicatie
• Er is meer samenwerking tussen afdeling marketing en communicatie en pr collega’s uit de
onderwijsteams.
• In beeld krijgen welke weg een potentiele student aflegt tot aan inschrijving.
• Optimaliseren van het event concept. Nog meer beleving toevoegen en standaardisatie in
concept (open dagen, evenementen, vip dagen etc).
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• Optimaliseren van het online verkoopkanaal daar dit, zeker voor ATCB, het enige oriëntatie
en verkoopkanaal is.
• Implementatie Aeres Barneveld merkbelofte in communicatie.
• Voor de middellange (2-5 jr) en lange (>5jr) termijn zijn de vier belangrijkste speerpunten
• Doorontwikkeling Van Dieren Ontdekpark
• Aanpassen en doorontwikkelen lesprogramma’s mede door aanpassing in de kwalificatie
dossiers.
• Hospitality en dienstbaarheid verbeteren
• Streven naar flexibilisering in onderwijslogistiek

In gesprek met de omgeving
De locatie onderhoudt veel contacten met allerlei doelgroepen waarmee wordt samengewerkt.
• Studenten
De studentenraad vergadert 5 keer per jaar. Het is een uitdaging om continuïteit in de studentenraad
te houden o.a. door afwezigheid van de leden tijdens stageperiodes en diplomering. In 2021 was er
een enthousiaste groep leden. Vergaderingen werden goed bezocht en indien nodig, online gevolgd.
Een van de activiteiten van de studentenraad was het organiseren van Paarse Vrijdag op school. Een
lid van de lokale studentenraad neemt ook deel aan de centrale studentenraad.
• Relatie met het bedrijfsleven
Diverse partners hebben zich bij ons aangesloten vanwege de RIF subsidie. Ook zijn we in gesprek en
op zoek naar nieuwe partners in de ontwikkeling van het Van Dieren Ontdekpark.
Ook zal er verdere uitbouw zijn van participatie van de school bij diverse dierevenementen in het
land. Daarnaast hebben we uitgebreid contact met bedrijven in het kader van BPV.
• Gemeente en omgeving (samenwerkingsverbanden e.d)
We zijn met de gemeente in gesprek over het bestemmingsplan voor onze campus.
Daarnaast wordt onze milieuvergunning geactualiseerd.
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