Jaarresultaat 2021
Aeres MBO Nijkerk
Locatiebijdrage Aeres jaarverslag 2021

Aeres MBO Nijkerk
Voor dé mbo-opleiding in het groene domein moet je in Nijkerk zijn. Aeres MBO Nijkerk is al 83 jaar lang
een begrip onder de hoveniers en bovendien is Aeres wederom in 2021 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 Nijkerk is er voor de voor de ontdekkende student die graag buiten is en weet wat hij straks wil
worden. Aeres MBO Nijkerk werkt nauw samen met het bedrijfsleven en heeft vier specialistische
opleidingen in het groen, te weten:
- Hovenier (BOL en BBL beide op niveau 2/3)
- Natuur, Water en Recreatie (BOL in niveau 2/3)
- Opzichter/Uitvoerder Groene ruimte (BOL niveau 4)
- Allround coördinator instructeur buitensport (BOL niveau 4) = cross-over
Een carrière in het groen begint bij Aeres MBO Nijkerk!

Landgoed Luxool
Op de locatie aan de Luxoolseweg in
Nijkerk, waar tegenover anno 2021 het
pand staat van Aeres, 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
2021 biedt Aeres MBO Nijkerk vier groene mbo-opleidingen aan voor de gebieden Hovenier (BOL en
BBL). De opleiding Natuur, water & Recreatie (BOL) beide op niveau 2 en 3, de opleiding
Opzichter/Uitvoerder groene ruimte (BOL niveau 4) en als kers op de taart de opleiding Allround
coördinator instructeur buitensport. Deze Cross-over is de allereerste telg binnen de gehele Aeres
familie die het groene domein verbindt met de (buiten)sportbranche.
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Bijzondere gebeurtenissen in 2021
•

•
•
•

•

•

De Corona pandemie houdt de wereld nog steeds flink in haar grip. Studenten zitten vaker thuis
achter de laptop dan gewenst. Het is een hele uitdaging voor docenten om hen “bij de les” te
houden en te motiveren. Door de ervaringen opgedaan in 2020 draaien de MBO docenten van
Aeres Nijkerk hun hand niet meer om voor een volledige invulling van hybride onderwijs op
afstand. Flipping the classroom wordt tot een kunst verheven.
MBO docenten Cynthia Duindam en Rinus Jansen hebben voor geheel Aeres Nijkerk een richtlijn
ontwikkeld voor richtlijn de online les. Dit geeft kaders en structuur aan collega’s tijdens hun lessen
via teams.
Aeres MBO voert de ranglijst aan van beste AOC’s van Nederland.
Nadat in 2019 het aantal inschrijvingen voor de nieuwe opleiding Opzichter/uitvoerder groene
ruimte uitbleven en ook de overige inschrijvingen iets achter bleven is er een Marketing en P& plan
ontwikkeld om het profiel van Aeres MBO Nijkerk naar een hoger plan te tillen. Deze inzet heeft
geleidt tot een stijging van het aantal studenten in 2021.
In September 2021 is de cross-over opleiding Allround coördinator instructeur buitensport van
start gegaan. Docenten Stijn van Lamoen en Martijn Mulder hebben in 2020 een volledig
curriculum met inhoud ontwikkeld waarmee in co creatie met Yuverta Geldermalsen deze Crossover opleiding van Groen en Sport het levenslicht zag. Meer informatie over de opleiding is terig te
vinden op de website van Aeres MBO Nijkerk en op het YouTube kanaal van Aeres MBO Nijkerk
(afbeelding).

De eerste leerlingen vanuit de Vakmanschapsroute/Geïntegreerde Leerroute (GLR) stromen
september 2021 door naar het MBO niveau 2 BOL. Deze high potentials zullen binnen 5 jaar na
start van hun VMBO opleiding in het bezit zijn van een volwaardig hoveniersdiploma.

Pagina 3 van 13

•

In het kader van een gezonde school zijn er voor de ingang van de school twee watertappunten
gerealiseerd in samenwerking met Wouda installatieservice en onze MBO studenten (foto).

Foto 1 - Watertappunten

•

Begin april 2021 is de nieuwbouw en daarmee de MBO kantine officieel in gebruik genomen. (foto).

Foto 3 – MBO
Kantine

•

In 2021 treedt het Nationaal Programma Onderwijs inwerking waarmee scholen een financiële
bijdrage krijgen om de achterstanden opgelopen door de corona pandemie het hoofd te bieden.

Pagina 4 van 13

•

In oktober 2021 gingen Arian van Beek en Muus Gunneweg de strijd aan met twee teams van de
locatie Velp en één team van de locatie Almere tijdens de interne Aeres voorrondes van de Skills
Heroes Ondanks de korte voorbereidingstijd is er door alle teams een fantastisch resultaat
neergezet. Vanuit de vakjury kreeg team Nijkerk veel complimenten voor hun enthousiasme, inzet
en de vakvaardigheden (foto)

Foto 2 - Teams Skills 2021
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Omgevingsfactoren Aeres MBO Almere
De belangrijkste ontwikkelingen in de directe omgeving zijn:
• Ook tijdens de coronaperiode in 2021 heeft het Aeres MBO Nijkerk team aangetoond dat het goed in
staat is om hybride onderwijs (online-offline) aan te bieden.
• In de coronaperiode is gebleken dat de hoveniersmarkt geen hinder heeft ondervonden van de Lock
down en de genomen maatregelen. Doordat mensen meer thuis zijn, geen uitgaven aan vakantie,
horeca, e.d. hebben blijft er geld over. Hoveniersbedrijven profiteren hiervan en ook onze studenten
kunnen normaal hun stage lopen. Wat we wel zien is dat bedrijven studenten liever niet naar een
opleiding sturen. Geen nieuwe werknemers maar ook bij de werknemers die reeds in de opleiding
zien we een hoger schoolverzuim.
• Provincie Gelderland heeft de hoogste bedrijfsdichtheid van Nederland in de groene sector. Hierdoor
volgen studenten 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.
• 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 buitensport combineert met groen voor actieve
studenten die graag buiten zijn en willen werken in 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. Voor de opleiding Allround coördinator instructeur
buitensport is Aeres MBO Nijkerk de concurrent voor de gevestigde ROC Sport & Bewegen orde.

Inhoudelijke resultaten Aeres MBO Nijkerk
• Taal en rekenen
Studenten behalen het bij hun opleiding behorende referentieniveau. Zo nodig krijgen zij extra
ondersteuning. Deze ondersteuning zal vanuit eigen middelen gefaciliteerd dienen te worden. Vanuit
het docententeam taal/rekenen zal worden gewerkt in een AVO plein om zo beter in te kunnen
spelen om de verbinding en kracht van oudere jaars en studenten met talenten.
• Focus op Vakmanschap en herziening kwalificatiestructuur
Zowel op Aeres niveau als op locatie niveau 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 blijft matching van studenten met de bedrijven. De begeleiding van de
BPV staat in 2021 op de agenda waarin de structuur SLB en BPV begeleider meer in harmonie
komen.
• Intake
Het proces voor de intake, toelating en de communicatie over plaatsing is aangescherpt en er heeft
professionalisering van docenten plaatsgevonden. In 2021 zijn alle AMN testen online afgenomen.
Het blijven herinneren hierop is tijdsintensief maar voor de studenten is het wel gebruiksvriendelijk.
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• Internationalisering
De groep hoveniers kijkt niet over de grens. Het grote aanbod aan hovenierswerk in de regio zorgt
ervoor dat er geen noodzaak is bij bedrijven en studenten. Voor de opleiding Allround coördinator
instructeur buitensport zal internationalisering onderwerp in de BPV worden.
• Passende begeleiding (passend onderwijs, VSV en LOB etc.)
In het kader van VSV is binnen de BBL begonnen de bedrijven beter te informeren wanneer hun
medewerkers/ studenten niet op school zijn verschenen. De AVG maakt bemoeilijkt dit proces. Er
wordt gezocht naar oplossingen om dit conform wetgeving mogelijk te maken. Het bedrijfsleven
geeft namelijk aan dat dit wenselijk is.
• Kwaliteitszorg
Het team werkt nu met een TAP (teamactiviteitenplan). Dit is gekoppeld aan de verdeling aan werk
en wordt jaarlijks bijgesteld. Door het beperkte aantal studenten binnen Nijkerk is er ook weinig
formatie beschikbaar om de hoge ambitie van het onderwijsteam waar te maken.
• 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
Door corona zijn alle projecten met externe partijen afgeketst. De projecten die doorgang konden
vinden zijn die het onderwijsteam op het eigen landgoed Luxool heeft kunnen organiseren. O.a. een
vuurplaats, met wadi en schildpaddenvijver en het onderhoud van het landgoed rondom het
schoolgebouw zijn succesvol afgerond. Voor 2022 staat de Soestdijk Academy weer op de rol.
• Kwaliteitsagenda
In het bestuursakkoord 2018-2022 is vastgelegd dat mbo-instellingen een kwaliteitsagenda
opstellen, waarin zij uiteenzetten hoe de instelling de komende jaren werkt aan het continu
verbeteren van het mbo. In de agenda worden de speerpunten nader toegelicht en voorzien van
maatregelen op het gebied van onderwijskundige, personele en bedrijfskundige aspecten van de
mbo-instelling die verbetering, vernieuwing of innovatie behoeven. De kwaliteitsagenda van Aeres
MBO 2019-2022 bestaat uit vier speerpunten:
- Jongeren in een kwetsbare positie
- Gelijke kansen en doorstroom
- Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst
- Groene profilering
• Speerpunten Aeres MBO Nijkerk
Vanuit de kwaliteitsagenda heeft Aeres MBO Nijkerk de bovenstaande speerpunten verwerkt in het
projectplan “Green Consistency”. Het doel van het plan is drieledig:
1. Groei van aantal studenten
2. Betere aansluiting bij het bedrijfsleven
3. Bieden van een duurzaam arbeidsperspectief voor afgestudeerde studenten.
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• Cross-over
Aeres MBO Nijkerk is in schooljaar 2021-2022 gestart met de cross-over “Allround coördinatorinstructeur buitensport” (crebo 26000). Dit is een opleiding op niveau 4 met als ambitie deze voor
2023-2024 ook op niveau 3 te kunnen aanbieden.

Cijfermatige resultaten
Aantal studenten peildatum 1 oktober
Mbo-totaal
75
68
73
66

2016
2017
2018
2019

Bol
40
28
26
18

Bbl
35
40
47
48

Studieresultaten
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

JR- Aeres-breed
76,9%
74,3%
75,9%
76,4%

Jaarresultaat
88,6%
68,0%
73,7%
75,0%

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

Diplomaresultaat
86,2%
68,2%
70,3%
76,5%

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.

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Aantal diploma’s behaald
25
15
26
13

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

2014
2016
2018
2020

Oordeel
School
6,7
6,6
6,8
6,5

Oordeel
opleiding
7,0
6,6
6,9
6,4

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.
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Totaalscore MBO Keuzegids over beoordeelde studierichtingen:

2017
2018
2019
2020
2021

Totaal score
58
60
60
63
63

Resultaten bedrijfsvoering Aeres MBO Nijkerk
De financiële situatie van de school is positief en is de exploitatie positiever afgesloten dan
geprognotiseerd. De locatie heeft daarmee de vastgestelde rendementscijfers gehaald.

Strategisch beleid (ambities e.d.)
• De locatie opereert vooral in de groene vitale leefomgeving en zet daar diverse acties op in. O.a. het
Landgoed Luxool waarin we voor 2022-2023 dit gaan ontwikkelen naar een actief beleef en inspiratie
landgoed met als insteek “Aeres een leven lang” waarin het MBO participeert.
• De locatie wil graag meer studenten aantrekken. De nieuwe niveau 4 opleiding en de cross-over zijn
voorbeelden die moeten bijdragen aan doorstroom en een verhoging van nieuwe instroom.
• Er worden nieuwe doorstroom mogelijkheden onderzocht binnen Aeres Nijkerk van VMBO naar
MBO. En voorbeeld hiervan zijn de keuzevakken/arrangementen in het VMBO dusdanig vormgeven
dat dit als voortraject kan dienen voor een MBO opleiding waarin we Aeres breed kijken.
• Nijkerk zal door haar groei in het VMBO in 2022 tegen logistieke en facilitaire problemen aanlopen.
Het MBO probeert hierdoor het onderwijs meer hybride en extern aan te bieden. Voor de
hoveniersopleidingen en buitensportopleiding wordt nu experimenteert (zie foto Soestdijk Academy)

Paleis Soestdijk Academy

Organisatieontwikkeling en huisvesting
• De verbouwing, extra lokalen en MBO kantine is in Q2 2021 definitief opgeleverd.
• Vanuit MBO en VMBO wordt gekeken naar de doorstroom. Intern is dit nu een kleine 2%. De ambitie
is om dit percentage te verhogen naar 5-8%.
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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). Het aannamebeleid voor het MBO is aangepast in de zoek naar kwalitatief goed personeel.
Voor met name de hoveniersopleiding zijn er geen tweedegraads docenten die het vak hovenier
verstaan en daardoor een autoriteit zijn in de branche.
• Met de denkwijze vanuit het projectmatig onderwijs wordt onderzocht of het werken met
gastdocenten op factuurbasis een alternatief kan zijn.
Onderwijs en ICT (incl. EduArte en beleidsagenda ICT
• De school maakt gebruik van het programma Learning Matters en Curriculum Totaal en participeert
in dit Aeres brede project.
• In het MBO is It’s Learning, als ELO, de basis voor de planning en organisatie van lesstof. De
koppeling met Curriculum Totaal zal in Q3 2022 gerealiseerd zijn.
• Xedule is volledig geïmplementeerd als roosterprogramma en is in schooljaar 2020-2021 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.
• Voor ontwerp en tuindesign krijgen de studenten en docenten in Q1 2022 een training met een
digitaal tekenprogramma (3D Tuindesign).
Marketing en communicatie
In 2021 is er gewerkt met het bedrijf Rep&Roer om de ingezette strategie omtrent profilering vanuit het
hoofdkantoor verder vorm te geven voor de locatie Nijkerk. De zichtbaarheid op o.a. de sociale kanalen,
website en media in de regio komt nog niet uit de verf waardoor er voor 2022 een externe oplossing
gezocht.
Er zal meer locatie overstijgend ingezet moeten worden op promoten van groene (hovenier)
opleidingen. Dit maakt het merk Aeres veel krachtiger en een grotere speler in de groene
opleidingsmarkt. Voor 2022 staat de Groene sector beurs in Hardenberg op de agenda waarin Nijkerk de
eerste stappen heeft gezet om er een locatie overstijgend en gedragen samenwerkingsverband van alle
Aeres MBO locatie van te maken die zich begeven op het gebied van hovenier en GGI.

Plannen voor Aeres MBO Nijkerk
Strategisch beleid (ambities e.d.)
• Gezonde exploitatie met gezonde groeiambitie.
• Aanbod van “commerciële” trajecten met en voor het bedrijfsleven in de groene sector in
samenwerking met het ATC.
Onderwijs en kwaliteit
• Verder inzetten op persoonlijk/professionele ontwikkeling van docenten en instructeurs.
• Door-ontwikkelen niveau 4 opleiding
• Door-ontwikkeling Cross-over opleiding Allround coördinator instructeur buitensport voor nieuwe
lichting 1e jaars studenten en de start van het 2e leerjaar.
• BPV matching en begeleiding naar maatwerk
• Intaketesten (AMN) digitaal aanbieden
• DOT gebruiken voor collegiale visitatie en observatie van collega docenten.
• Borging van onderwijsprogramma en examenprogramma aan het KD middels Curriculum Totaal.
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Voor 2022 zijn de belangrijkste plannen voor de bedrijfsvoering
Organisatieontwikkeling en huisvesting
Inzet op meer externe samenwerkingsverbanden en projecten om locatie onafhankelijk onderwijs te
realiseren.
Personele zaken
Door de prognose van gelijkblijvende (lichte stijging) studenten aantallen (en verhouding BOL-BBL)
kunnen de contracten voor bepaalde tijd worden verlengt.
Onderwijs en ICT
Alle docenten zijn thuis in het geven van onderwijs op afstand. Het vak ICT vaardigheden wordt
definitief opgenomen in het lessenaanbod en de ELO wordt leidend voor planning van huiswerk, BPV
opdrachten en formatief toetsing.
Marketing en communicatie
Voor het vergroten van zichtbaarheid in de regio zal een externe partner worden aangetrokken die
naast de vertaling van het strategisch visiedocument het uitvoerende werk op zich zal nemen.
Door-ontwikkelen van Cross-over Allround coördinator-instructeur Buitensport en aanvraag voor niveau
3.

Middellange (2-5 jr) en lange (>5jr) 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.
• Relaties met bedrijfsleven verduurzamen door invoering van hybride onderwijs en
samenwerking met de brancheorganisatie VHG.
• Maatwerk in onderwijs die aansluit bij de student, o.a. door onderwijs projectmatig aan te
bieden.
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•

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. In 2021
is er een stakeholders analyse uitgevoerd onder de hoveniersbedrijven. Q3 2022 wordt als streefdatum
gezien om een klankbordgroep te realiseren die meedenkt in de ontwikkeling van het vakinhoudelijke
deel van de hoveniersopleiding.

Studenten
De studentenraad die in 2017 is opgericht heeft een ontwikkelslag gemaakt en komen, onder leiding van
één docent, minimaal 2x per jaar bij elkaar voor overleg.
Relatie met het bedrijfsleven
• Landgoed Paleis Soestdijk
• Branchevereniging VHG
• Sight Landscaping
• 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
• UWV
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