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Aeres MBO Leeuwarden 3&4 
en Life Sciences 
 
Aeres MBO Leeuwarden biedt 33 mbo-opleidingen aan voor de gebieden Veehouderij, Loonwerk en 

plantenteelt, Food, Water en Milieu, Dierverzorging, Paraveterinair, Paardensport- en houderij, Groene 

ruimte en Groen & Styling op de niveaus 1 t/m 4. Naast de BOL en BBL-opleidingen bieden we in het 

kader van LLO een ruim aanbod van cursussen en trainingen aan via Aeres Training Centre.  

 
Bijzondere gebeurtenissen in 2021 

• Het bloemperk voor het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is vergroot en opnieuw ingericht met 

behulp van o.a. MBO studenten Natuur en Recreatie van het Nordwin College (nu Aeres MBO 

Leeuwarden). In oktober zijn de volgroeide planten geoogst en is er gekookt met deze opbrengst. Dit 

project is een initiatief van de gemeente Leeuwarden afdeling Toerisme en van de voedselagenda 

dat inzet op duurzame en gezonde voedselconsumptie. Er is ook samengewerkt met de GGD 

Leeuwarden, afdeling Jongeren Gezond op Gewicht en de educatieve dienst van het HCL. 

 

 
 

• Afgelopen periode hebben studenten van Aeres ontwerpen gemaakt van een babytuin voor de 
kinderopvangorganisatie Kidsfirst. De uitdaging is geïntroduceerd door Donker Spelen, een 
onderdeel van Donker Groep, en uitgerold bij de hogere klassen van de BOL en BBL. De opdracht: 
“Maak voor de organisatie kinderopvang Kidsfirst een ontwerptekening voor een babytuin (0-2 
jaar)”.  De opdracht moet voldoen aan de beleving van kinderen tussen de 0 en 2 jaar. Na twee 
presentatieochtenden voor de opdrachtgever Kidsfirst is een winnend ontwerp gekozen. Haar plan 
wordt door de firma Donker Groep en studenten van Aeres aangelegd bij locaties van Kidsfirst.   
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• Dit schooljaar kun je echt ervaren dat wij onderwijs hebben dat nog meer dan voorgaande jaren is 
afgestemd op de maatschappij en het bedrijfsleven. De milieu-opleidingen en de Food-opleidingen 
werken samen met het bedrijfsleven en hbo aan vraagstukken die de bedrijven en maatschappelijke 
organisaties bezighouden. Dat zijn vragen die te maken hebben met duurzaamheid, eiwittransitie, 
klimaat, schoon drinkwater en leefbaarheid. Bij ons op school werkt de student dus echt mee aan 
oplossingen die we allemaal nodig hebben om onze leefomgeving gezond te houden. Meerdere 
keren zijn er artikelen over ons geschreven en we zijn zelfs op de regionale televisie geweest.  

 

• We hebben enorm veel pr-acties gedaan. Naast de reguliere als opendagen en doedagen, hebben we 
iedere week feeds op onze socials gezet. We hebben gezorgd dat we in de krant kwamen en ook dat 
we op diverse filmpjes verschenen en in nieuwsbrieven van het bedrijfsleven terechtkwamen. 
Daarnaast hebben we basisscholen, ISK-klassen en andere geïnteresseerden uitgenodigd om een dag 
mee te doen en sfeer te proeven. 

 

• Het Milieu Adviesbureau is door de studenten opgericht en bundelt al die verschillende 
leeromgevingen en is ons antwoord op de onderwijsvisie. De student werkt één dag in de week in 
het Milieu Adviesbureau en kiest uit de authentieke opdrachten die het bureau rijk is. Onder 
begeleiding en groepsgewijs gaan de studenten met deze opdrachten aan het werk. Iedere 
authentieke opdracht kent het eigen tijdspad, opdrachtgever, begeleidingsvorm en doel. Alle 
leerjaren vanaf klas 2 doen mee. Ondanks de coronatijd en het moeilijk plaatsen van de studenten 
water, aarde en klimaat is ons Milieu Advies Bureau inmiddels een erkend Leerbedrijf bij S-BB.  

 

• Wat bijzonder helpend is geweest is de samenwerking met Ede en Nijkerk o.l.v. bureau Rep & Roer. 
Met hen hebben wij de visie verdiept met “ons verhaal” van de locatie MBO Leeuwarden. Dit heeft 
het team Voeding inmiddels gedeeld met de bedrijven en de toeleverende scholen.  

 

• De afdeling Veehouderij en Loonwerk/Plantenteelt organiseren praktijkdagen in de regio i.s.m. 
bedrijfsleven, mechanisatiebedrijven, loonbedrijven, akkerbouwers en veehouderijbedrijven 
etc. 
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• Fokkerij lessen en keuring (m.b.v. filmpjes) met een afsluiting in de bioscoop van Leeuwarden (Vee, 

Loon&Plant). 

• Samenwerking met SLO (HBO studenten) binnen regioleren voor loon, plant en veehouderij.   

• De expertdag die tijdens het regioleren wordt georganiseerd. Hiervoor worden ca. 25 
bedrijven/ondernemers vanuit de sector en periferie uitgenodigd om in gesprek te gaan met onze 
studenten over hun project (Vee, Loon&Plant). 

• Nieuwe keuzedelen dit schooljaar gericht op de verbreding zoals het keuzedeel Schaap en techniek 
(Vee, Loon&Plant). 

• Presentatie van 1ste jaars studenten over hun sector op de basisscholen in de provincie (Vee, 
Loon&Plant). 

• Project NatuurInclusieve Landbouw (NIL) is in volle gang en levert een positieve bijdrage aan ons 
onderwijs en de studenten (Vee, Loon&Plant). 
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Omgevingsfactoren Aeres MBO Leeuwarden 3&4 en Life Sciences  

De belangrijkste ontwikkelingen in de directe omgeving zijn:  
 
• Groene Hotspot Noord Nederland heeft een Meet & Greet geïntroduceerd en meerdere malen 

georganiseerd. De succesvolle meetings hebben meer studenten opgeleverd.  
• Tijdens Corona hebben we ervaren hoe moeilijk het is om in je eentje, thuis, achter de computer 

gemotiveerd te blijven leren. We hebben dan ook veel praktijk in onze prachtige voedingshal, 
laboratoria en Water Applicatie Centrum geprogrammeerd. Zo konden studenten elkaar toch blijven 
ontmoeten en samen leren. Uiteraard op gepaste afstand en met Corona-beschermmiddelen. Ook 
hebben we samen met Future Proof een 17 weeks programma gedraaid. Hiervoor bedachten 
studenten samen met jonge ondernemers innovatieve oplossingen die mensen en de wereld blij 
maken. Een groot succes, waar we allemaal van genoten hebben (Life Sciences). 

• Onderwijs in tijden van Corona maakte dat we minder activiteiten i.s.m. bedrijfsleven konden 
organiseren en dat de buitenlandse excursies (Canada, Duitsland en België) niet door konden gaan. 
Ook de buitenlandstage kwamen erg onder druk te staan. Uiteindelijk heeft nog een klein deel van de 
studenten wél een buitenlandstage kunnen doen. Normaal gesproken gaat 90% van onze studenten 
op stage in het buitenland (Vee, Loon & Plant). 

• Doordat de meeste docenten ook deels in de praktijk staan/werken hebben we een zeer groot 
netwerk binnen de sectoren, waardoor we de studenten nauw in contact kunnen brengen met 
hetgeen wat in de sector en praktijk leeft en ons onderwijs actueel kunnen houden. We benutten het 
netwerk o.a. voor praktijkdagen, excursies, kennisdagen, kenniscarrousel, stageadressen en aanwas 
nieuw personeel (Vee, Loon & Plant). 

• Via onze RIF Wendbaar vakmanschap (WVLO) maar ook ons partnership in CIV Water hebben we veel 
contact met de bedrijven in de voedingsbranche en watersector. Te denken valt aan waterschappen 
maar ook Vitens als het gaat om watertechnologie.  Voor voeding nemen we deel in een zeer actief 
ondernemersplatform Bakery Sweet Centre (zie Bakery Sweets Center) 

 

 
 
 
 
Inhoudelijke resultaten Aeres MBO Leeuwarden 3&4 en Life Sciences 

De VSV-cijfers over 2020 zijn bekend:  

https://bakerysweetscenter.nl/
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Locatie   Aantal 

VSV 
Startpopulatie % VSV 

 Totaal 25 1.061 2,36% 

LWD 1&2 mbo niveau 2 6 85 7,06% 

LWD 1&2 mbo niveau 1 1 13 7,69% 

LWD 3&4 /Life Sciences (Aeres) mbo niveau 4 12 671 1,79% 

LWD 3&4 / Life Sciences (Aeres) mbo niveau 3 6 270 2,22% 

LWD 3&4 mbo niveau 2 0 19 0,00% 

LWD 3&4 mbo niveau 1 0 3 0,00% 

 
 

STAP ons studentenservicepunt 

In totaal waren er in 2021 248 studenten in begeleiding waarvan 182 in de multiklas en 53 studenten 
met multi-problematiek. De ondersteuning bestaat uit laagdrempelige, één op één begeleiding, gericht 
op enkelvoudige problematiek.  Type ondersteuning bestaat uit ondersteuning bij plannen en 
organiseren (vooral in coronatijd belangrijk gebleken); persoonlijke begeleidingsgesprekken; eigen 
reboundvoorziening (door Coronatijd); maatwerktrajecten en loopbaantrajecten. Daarnaast hebben we 
een verzuimcoördinator aangesteld. 
  
De aard van de problematiek is zeer uiteenlopend maar ligt op het sociaal-emotionele vlak; vooral 
thuiswerken en online lessen hebben studenten als zwaar ervaren. Ongeveer 28 studenten met 
meervoudige problematiek zijn doorverwezen naar specialistische hulpverlening. 
 
Kwaliteitsagenda 

Ondanks de fusie is de afspraak dat we als Friese locaties de kwaliteitsagenda van voormalig Nordwin 

College afronden. De mid-term van de commissie kwaliteitsagenda mbo (CKMBO) was positief. Er komt 

steeds meer verbinding met de kwaliteitsagenda van Aeres. De thema's van de kwaliteitsagenda zijn 

verbonden aan een directeur van de Friese locatie. De gestelde KPI's als VSV; Tevredenheid begeleiding; 

medewerkers, lessen/programma en bedrijfsleven zijn inmiddels behaald of liggen op koers. 

 
 

Thema  Stand van zaken 

Duurzaam doen en denken Werken aan de zichtbaarheid als duurzame 

kennisinstelling in het Noorden. We zijn inmiddels 

verbonden op het thema circulariteit in het 

Onderwijsakkoord van de Friese mbo- en hbo-

instellingen. Opleidingen hebben duurzaamheid 

opgenomen in hun curriculum. 

Gehele locatie werkt op alle lagen met de Whole 

School Approach als integraal ontwikkelingsmodel voor 

duurzaam onderwijs. 

Duurzaam aanbod groen onderwijs Realisatie verbinding met regionale bedrijfsleven. Alle 

teams hebben inmiddels een sectorraad of 

werkveldadviescommissie 

Wendbaar vakmanschap Ontwikkelen van een wendbaar vakmanschapprofiel. 
Samen met TNO is dit in ontwikkeling, trainingen voor 
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leidinggevenden worden uitgezet in bedrijfsleven. Er is 
een stuurgroep ingericht voor de bakkerijbranche: 
Bakery Sweets Center.  

Innovatie Zie ook projecten. Op dit moment zijn de volgende 
projecten in uitvoering: 
Regiodeal Natuurinclusieve landbouw (incl. Bodem);  
•  Groene Hotspot 
•  RIF Melkvee en Business (samen met Emmeloord) 
•  Better Wetter 
•  Biologische Landbouw (met Emmeloord) in 
voorbereiding 
•  Partner in Scale up CIV Water (realisatie hybride 
leeromgeving) 

Professionalisering Alle docenten zijn geschoold in de zes rollen van de 
docent (Martie Slooter).  
Elke maand is 2 uur ingeroosterd voor 
professionalisering met workshops, intervisie en PLG 
(professionele leergroep) waar alle medewerkers zich 
voor kunnen inschrijven. 

Kwetsbare Jongeren Voor begeleiding van kwetsbare jongeren is STAP voor 
MBO 34 en MBO Life Sciences ingericht. In deze 
constructie begeleiden studenten sociaal werk van 
NHL-Stenden en de RUG onze studenten bij 
persoonlijke problemen en/of studieproblemen. 

LOB en intake Eerste verkenning HGL is geweest. De verstrekte 

informatie gaan we analyseren en kijken hoe we tot 

een eigen concept kunnen komen. 

De loopbaanleerlijn is volledig werkend in mbo 34 en 

momenteel gaan we dit verbreden naar MBO Life 

Sciences. 

Excellentie Door covid-19 is er op beperkte schaal gebruik 
gemaakt van Skills, Futuremakers en Challenges.  

Internationalisering Door covid-19 is internationale mobiliteit minder tot 

niet mogelijk geweest in 2020 en 2021. Richting 2022 

verwachten we – in combinatie met Aeres – de 

doelstellingen uit de KA waar te kunnen maken. 

 

 

Examinering 

De examenorganisatie is conform de nieuwe wetgeving aangepast: er is een LEO (Lokale 

Examenorganisatie) ingericht met een eigen examencoördinator. 

In 2021 zijn de pilots met Praktijkbeoordelen.nl uitgebreid naar vrijwel alle teams. Per cluster teams is 

er een zogenaamde procesbegeleider: een docent die zich heeft gespecialiseerd in het werken met deze 

applicatie voor het afnemen van de Proeves van Bekwaamheid. 

 

Projecten 
Standpunt van de locatie is dat projecten bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs en de 
verbinding met bedrijfsleven in de regio versterkt. Wel kiezen we zorgvuldig onze projecten zodat ze 
bijdragen aan de visie van de school. Een kort overzicht van de grote projecten: 
 

• Natuur inclusieve landbouw 

https://bakerysweetscenter.nl/
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Op dit moment lopen er twee voor ons belangrijk trajecten. Eerste is de regiodeal  natuurinclusieve 

landbouw in samenwerking met VHL.  Project is lopend. 

Tweede project is de Regiodeal NIL Noord Nederland in samenwerking met de groene kenniscentra 

in Noord-Nederland. 

In grote lijnen participeren we als onderwijs in deze projecten, samen met bedrijfsleven en overheid 

met als doel: ontwikkelen lesmateriaal; professionalisering docenten en het zoeken naar 

demobedrijven om NIL ook echt in de praktijk te kunnen laten ervaren door de studenten en 

belangstellende bedrijven. 

 

• RIF Wendbaar vakmanschap 

Samen met bedrijfsleven en TNO zijn we gestart met de vraag wat de wendbare vakman of vakvrouw 

is. Welke skills zijn hiervoor nodig? En hoe kunnen we binnen bedrijven maar ook in de school deze 

skills ontwikkelen. Hieruit voortkomend is gestart met Bakery Sweet Centre waar inmiddels een 

groot aantal bedrijven is aangesloten van ambachtelijke tot industriële bakkerij. Door de 

belangstelling vanuit bedrijfsleven geven we inmiddels trainingen in de bedrijven voor 

leidinggevenden. 

 

• CIV Water 

Aeres is partner in het CIV Water, samen met Friesland College. De Scaleup CIV Water richt zich op 

de realisatie van de hybride leeromgeving. Dit is inmiddels in voorbereiding bij de opleidingen 

voeding en combineren we met de RIF Wendbaar vakmanschap. 

 

• Groene Hotspot 

De Groene Hotspot blijft zich verder ontwikkelen. De samenwerking op werkgroep niveau is sterk. 

De uitdaging ligt in de vertaling naar de docenten in het MBO en VMBO. Nu wordt dat gedaan door 

projecten te koppelen en gezamenlijk zaken aan te pakken. De Groene Hotspot is ook opgenomen in 

het praktijkcluster van CIV Groen en een samenwerking met VHG en Terra College. 

 

• Better Wetter 

Dit project is een initiatief van boeren in het veenweidegebied die samen met gemeenten, bedrijven 

en onderzoekbureaus kijken naar de teelt van lisdodde als mogelijke oplossing voor de 

veenweideproblematiek en ook het verdienmodel te onderzoeken. Samen met een groot 

bouwbedrijf wordt er gekeken of lisdodde geschikt is als grondstof voor het produceren van 

duurzaam plaatmateriaal.  

 
Vanuit het O&I fonds Aeres hebben we twee projecten uitgevoerd, de agrarische ondernemer als coach 
en hybride leeromgeving binnen voedingsopleidingen van Leeuwarden en Ede.  
 

Kwaliteitscultuur 
Vanuit ambities die we verwoorden in ons Masterplan, over wie we willen zijn en wat we willen 
bereiken, vertalen we doelen die we op verschillende niveaus in de organisatie planmatig willen 
aanpakken. We werken daarbij vanuit de PDCA-cyclus om vanuit cyclisch denken de kwaliteit hoog te 
houden van acties die horen bij wie we willen zijn en goed onderwijs. Vanuit efficiënt werken en het 
eigenaarschap op de juiste plek werken we aan kwaliteit vanuit zowel lang- als kortcyclische doelen die 
niet schooljaargebonden zijn, met een regiehouder die verantwoordelijkheid draagt.  

We hebben daar nieuw beleid op geschreven die op locatieniveau en in enkele teams al in praktijk 
gebracht gaat worden.  
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Cijfermatige resultaten 

Aantal studenten peildatum 1 oktober  
 
Leeuwarden 3&4 

 Mbo-totaal Bol Bbl  

2019 906 858 48  

2020 913 861 52  

2021 906 827 79  

 
 
Leeuwarden LS 

 Mbo-totaal Bol Bbl  

2019 225 149 76  

2020 190 108 82  

2021 163 163 68  

 
Studieresultaten 
 
Leeuwarden 3&4 

 JR- Nordwin-
breed 

Jaarresultaat DR Nordwin-
breed 

Diplomaresultaat 

2018-2019 80,0% 78,8% 80,2% 81,8% 

2019-2020 74,3% 74,6% 74,4% 77,6% 

2020-2021 77,4% 78,8% 78,4% 80,8% 

 
Het in 2020-2021 behaalde aantal diploma’s is 267.  

 
Leeuwarden LS 

 JR- Nordwin-
breed 

Jaarresultaat DR Nordwin-
breed 

Diplomaresultaat 

2018-2019 80,0% 78,8% 80,2% 80,2% 

2019-2020 74,3% 81,7% 74,4% 83,1% 

2020-2021 77,4% 71,6% 78,4% 71,8% 

 
Het in 2020-2021 behaalde aantal diploma’s is 51 

 
Alle resultaten van de locatie zijn boven de landelijke norm. Na analyse merken we verschillen tussen de 
opleidingen.  
Paard niveau 3 en 4 vallen onder de norm op de jaar- en diplomaresultaten en voor niveau 3 ook het 
startersresultaat. Daarbij is de trend stijgend. Uitstroom typeert veelal door loopbaanverwachting en 
persoonlijke problemen en daarom zet het team de acties in op specialisme bij coaches creëren om aan 
te sluiten bij zorg onder- en bovenkant, aanvullende intakes voor iedereen en extra coach uur voor alle 
leerjaren als voorportaal van STAP.  
Dier niveau 3 valt onder de norm op alle resultaatgebieden onder de norm en laat daarbij een dalende 
trend zien. Uitstroom gaat vaak samen met persoonlijke problemen. Binnen het team is hier aandacht 
voor en ook veel ondersteuning vanuit STAP. Ook loopbaanverwachtingen en de negatieve publiciteit 
zoals “pret opleiding” hebben invloed. Om hierop in te spelen is er een nieuwe opleiding in 
ontwikkeling, een combinatie van dier, zorg en teelt.  
 
Bloem niveau 3 scoort onvoldoende bij de startersresultaten. Het gaat hier om 1 student die afgelopen 
jaar de opleiding heeft verlaten i.v.m. persoonlijke problemen. Door het kleine aantal studenten duikt 
het resultaat in het rood.  
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Ambitienormen 

Vanuit het Nordwin College werkten we met eigen normen voor de KPI’s: jaarresultaten, 
diplomaresultaten en startersresultaten. De norm voor die KPI’s stond op 85% voor alle KPI’s op alle 
niveaus. Door de jaren heen konden niet alle resultaten voldoen aan deze norm. Een groot aantal kwam 
zelfs niet in de buurt van deze norm. Aeres hanteert de landelijke normen voor de KPI’s. 
Om toch ambitie te tonen en rekening te houden met de verschillen tussen opleidingen hebben we 
realistische ambities gesteld o.b.v. resultaten uit het heden en verleden en de landelijke norm. Deze 
ambitienormen gaan we komend schooljaar gebruiken. 
 
Tevredenheid studenten  

De onderstaande cijfers zijn overgenomen uit de JOB-monitor.  
 
Leeuwarden 3&4 

 Oordeel 
School  

Oordeel 
opleiding 

2020 6,2 6,6 

2022 6,2 6,5 

 
Leeuwarden LS  

 Oordeel 
School  

Oordeel 
opleiding 

2020 6,0 6,2 

2022 6,5 6,4 

 
In 2021 is er geen landelijk tevredenheidsonderzoek uitgevoerd via de JOB-Monitor, deze is in 2022 
weer uitgezet onder alle studenten van Aeres MBO. De resultaten zijn net binnen. LS laat een mooie 
groei zien. MBO 3&4 laat ongeveer hetzelfde zien als twee jaar geleden. Analyse moet nog gemaakt 
worden hierop. 
 
Totaalscore MBO Keuzegids over beoordeelde studierichtingen:  
 

 Totaalscore 

2020 63-70 

2021 63-65 

2022 53-63 

 
 
Resultaten bedrijfsvoering Aeres MBO Leeuwarden 3&4 en Life Sciences  

De financiële situatie van de school is gezond.  Zowel personele als materiele middelen blijven binnen 
de vastgestelde begroting. Dit jaar is een eerste start gemaakt met de groene beleving (inrichting) van 
de school.  Ook de inrichting van het dierenverblijf en de verblijfplaatsen van de dieren zijn vernieuwd. 
 
Strategisch beleid (ambities e.d.) 
MBO Leeuwarden werkt met een locatieplan en een masterplan. Het masterplan is een meerjarenvisie 
en loopt van 2017-2022. De laatste ontwikkelingen van het masterplan zijn opgenomen in het 
locatieplan.  Daarnaast worden onderdelen van de kwaliteitsagenda opgenomen in het locatieplan maar 
ook kwaliteitsverbetering of andere ontwikkelingen. 
 
Elk team heeft een teamplan en neemt onderdelen uit het locatieplan op in hun ambities. 
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• Ieder jaar maken we een teamplan. De acties die daarin komen hebben te maken met onze 
ontwikkeling richting de hybride leeromgeving. In deze omgeving werken school, studenten en 
bedrijfsleven samen, zodat er geleerd wordt aan de hand van realistische, betekenisvolle opdrachten. 
Het kwalificatiedossier, de door de wet vastgestelde inhoudelijke eisen, zijn daarbij de leidraad.  
We hadden ons ten doel gesteld om minimaal met 10 bedrijven een goede samenwerking op te 
zetten. Dat hebben we nu al ruim gehaald. Natuurlijk vraagt het werken met echte vraagstukken uit 
de maatschappij om een andere rol van de docent. Hij of zij is naast de expert ook coach. Ook vraagt 
het van studenten andere vaardigheden. Bijvoorbeeld het pakken van meer regie op de eigen 
ontwikkeling. Met behulp van De Leermeesters, onderzoekers, collega-scholen en bedrijfsleven is het 
ons doel om die rollen en competenties goed in beeld te krijgen. De samenwerking met Aeres Ede 
helpt daarbij enorm! (Life Sciences).  

• LOB is steeds meer verweven in de opleiding (Vee, Loon&Plant). 

• Het praktijkleren krijgt een steeds betere plek binnen de opleiding (Vee, Loon&Plant). 
 
Organisatieontwikkeling en huisvesting 
• Wij zijn een groene school en zijn daar trots op! Als er iemand bij kan dragen aan een mooiere 

wereld dan zijn het onze studenten! Onze groene veranderaars! Daarbij helpt het als ook de 
leeromgeving dat groene aspect uitstraalt. Recent zijn we begonnen met het nog verder vergroenen 
van ons gebouw en tuinen. 
 

Personele zaken (incl. professionele docent) 
• Professionalisering van de docent én het OOP heeft een vaste plek verworven binnen de 

kwaliteitsagenda. Per studiejaar is er een uitgebreid en gevarieerd aanbod van workshops voor de 
maandagochtend (eens per 4 weken). 

• Professionalisering met betrekking tot examinering, intervisie en coaching, digitale vaardigheden, 
pedagogische en didactische ontwikkelingen.  

• Het opslagpercentage is verhoogd van 40 naar 50%. 
• Er is een functiewaarderingsonderzoek uitgevoerd, wat resulteerde in zeven LC functies. 
• Corona hielp niet mee om iedereen gezond te hebben. Soms hadden we last van vele docenten en 

studenten die ziek dan wel in quarantaine thuis zaten. Ondanks dat is het ons gelukt om met 
aangepaste programma’s ons onderwijs te blijven organiseren. We hebben keihard gewerkt, maar 
onze bevlogen docenten kijken ondanks dat toch met trots terug op deze prestatie. Corona heeft ook 
iets goeds gebracht: het heeft ons als team dichterbij elkaar gebracht, juist omdat we continu 
moesten schakelen en creatief moesten handelen.   



 Pagina 12 van 14 

 
Onderwijs en ICT (incl. EduArte en beleidsagenda ICT)   
• We hebben al ons lesmateriaal online waardoor we een snelle start konden maken met het online 

lesgeven. Ook het online toetsen is prima verlopen. De studenten die afgelopen jaar hun diploma 
hebben gehaald kunnen terecht trots zijn.  

 

Marketing en communicatie   
• Samen met Ede en Nijkerk hebben we gewerkt aan een frisse, moderne en aansprekende marketing. 

Immers, we hebben genoeg om de wereld te tonen. En ook zijn we soms iets te bescheiden. De 
opdracht die we onszelf gegeven hebben is om veel meer naar buiten te treden. Bijvoorbeeld door 
vmbo-docenten uit te nodigen.   

• Met een vmbo-school in de buurt hebben we gewerkt aan LOB-activiteiten voor de vmbo-leerlingen 
en uitgevoerd door onze docenten.  

• Recent zijn we begonnen met het onderzoek naar de opzet van een Groen Lyceum. Ook dat 
bevordert de doorstroom. Belangstelling van onze eigen vmbo’s voor ons werk groeit ook.  

• We hebben is onze social-media activiteit behoorlijk opgeschroefd. Dat was eerst even wennen, 
gezien onze nuchtere Friese aard, maar nu merken we dat mensen actief berichten beginnen 
insturen.   

 
 
Plannen voor Aeres MBO Leeuwarden 3&4 en Life Sciences 

Visie: Bij Aeres MBO-Leeuwarden inspireren we elkaar, werken we gezamenlijk aan onze weerbaarheid, 
wendbaarheid, inclusiviteit en relatie. We zetten ieders kracht in om elkaars talenten te ontwikkelen, 
om met passie en ambitie bij te dragen aan de maatschappij van nu en die van de toekomst. 
 
Onze studenten zijn de professionals en burgers van de toekomst die de constructeurs zijn van een 
gezonde leefomgeving, waarin ze positief bijdragen aan een duurzame bodem, rijk voedsel, schoon 
water en circulaire economie.  
 

 
 
Strategisch beleid  
• Gezonde exploitatie 
• Behoud aantal of groei van aantal studenten. 
• Ontwikkelen nieuw Masterplan 2022-2027 
• We gaan ons richten op Gezonde bodem en rijk voedsel; Schoon water; Natuur, milieu en 

leefomgeving en Circulair werken en leven. 
 
Onderwijs en kwaliteit 2022 
• Rekenen: Implementatie slaag/zakregeling rekenen 
• Doorlopende leerlijn: Het Groene Lyceum 
• Doorstroom mbo-hbo (Life Sciences) 
• Hybride leeromgeving (Life Sciences) 
 
Voor 2022 zijn de belangrijkste plannen voor de bedrijfsvoering 
• Organisatieontwikkeling en huisvesting:  
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- Groene beleving van het hoofdgebouw 
- Inhuizing MBO 1&2 Leeuwarden bij MBO 3&4. 

• Personele zaken (incl. professionele docent):  
- Onderzoek implementatie didactisch coachen 

• Onderwijs en ICT (incl. EduArte en beleidsagenda ICT): 
- Implementatie Xedule 

• Marketing en communicatie: 
- Ontwikkelen Masterplan en visie 
- Aantrekken marketeer voor werving studenten 

 
Voor de middellange (2-5 jr) en lange (>5jr) termijn zijn de vier belangrijkste speerpunten:  
• Ontwikkelen van het masterplan 2022-2027. 
• We gaan ons richten op Gezonde bodem en rijk voedsel; Schoon water; Natuur, milieu en 

leefomgeving en Circulair werken en leven. 
 

 
In gesprek met de omgeving 

De locatie onderhoudt veel contacten met allerlei doelgroepen waarmee wordt samengewerkt. 
 
Studenten 

• Studentenpanels  

• Studentenraad 

• Voorlichtings- en meeloopdagen 
 
Relatie met het bedrijfsleven 

• Meet and greet Groene Hotspot 

• Sectorraden veehouderij, Loonwerk en Plantenteelt,  Groene ruimte,  Bloem, Food en Water en 
milieu 

• Bijeenkomsten bedrijfsassessoren dierverzorging en paraveterinair 

• Tijdens praktijkdagen, demobedrijven,  excursies, kenniscarrousel, informatie avonden, 
deskundigendag (Vee, Loon&Plant). 

• Bakery Sweet Centre 
 
Gemeente en omgeving (samenwerkingsverbanden e.d)  

• We zijn onderdeel van twee RIF (Regionaal Investeringsfonds mbo) aanvragen. Melkvee en 
Business en NIL (Natuur Inclusieve Landbouw). Hierin werken we samen met bedrijfsleven en 
andere scholen (Vee, Loon&Plant). 

• Onderwijsakkoord: Duurzaam Fryslan. 
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