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In deze gids staat op verschillende  
plaatsen bovenstaand symbool. 
Dit betekent dat u op internet meer 
kunt lezen over dit onderwerp.

Waar in deze studiegids ‘hij’ staat vermeld 
kun je ook ‘zij’ lezen.

De heer T. Spierings (l) en de heer M. Dees

Veel plezier en succes bij ons op school!

Namens het team mbo,
M. Dees, directeur 
T. Spierings, teamleider mbo
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In deze studiegids vind je informatie over 
onze opleidingen en organisatie. Over stage, 
begeleiding, examens en vakantie.

Ons advies: lees de gids en bewaar hem goed. 
Laat ook je ouders of verzorgers de gids lezen. 
En als je nog vragen hebt, stel ze ons.
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Aeres MBO Ede

‘Ik vind de exacte vakken het 
leukst. Dat zegt niet iedereen, 
nee, maar het wordt hier leuk 
uitgelegd en er is zeker een link 
met voeding.’
Bas, Food BOL niveau 3
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1  Lestijden 

Lesrooster
Het schooljaar bestaat uit vier periodes van tien weken. Iedere 
klas heeft een eigen lesrooster. Het lesrooster, dat je de laatste 
week van de zomervakantie op de website van school kunt 
vinden, geldt voor jouw klas en kan per periode anders zijn. 
Lesuitval proberen we te voorkomen, maar het kan gebeuren 
dat er roosterwijzigingen nodig zijn. Via de website en je 
schoolmail word je dan geïnformeerd. 

 www.aeresmbo-ede.nl (‘Mijn Aeres’).

Schoolmail
Aan het begin van het schooljaar krijg je een e-mailadres. Via 
deze schoolmail kan belangrijke informatie worden gestuurd, 
bijvoorbeeld over veranderingen in het lesrooster. Controleer 
dus regelmatig je schoolmail.

Klascode 
Een klascode bestaat uit vier onderdelen, bijvoorbeeld M1F3 of 
M2TB4.

De eerste letter (M) geeft aan dat je op het mbo zit. Het eerste 
cijfer staat voor je leerjaar. 
De letters daarna zijn de afkorting van de opleidingsrichting. 
Het laatste cijfer is voor het opleidingsniveau dat je volgt.
F = Food
TB = Toegepaste biologie
I = Infragroen (Groene ruimte 2)

Lestijden 
1e lesuur:  08.40 – 09.30 uur
2e lesuur:  09.30 – 10.20 uur

Pauze  

3e lesuur:  10.35 – 11.20 uur
4e lesuur:  11.20 – 12.15 uur

Pauze  

5e lesuur:  12.40 – 13.30 uur
6e lesuur:  13.30 – 14.20 uur

Pauze  

7e lesuur:  14.30 – 15.20 uur
8e lesuur:  15.20 – 16.10 uur
9e lesuur:  16.10 – 17.00 uur

https://www.aeresmbo.nl/onze-scholen/ede/mijn-aeres
https://www.aeresmbo.nl/onze-scholen/ede/mijn-aeres
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3  Vakantie

Schoolvakanties 2018-2019

Aeres MBO Ede valt voor de vakanties in de regio Midden.
Herfstvakantie  20 oktober t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie  22 december t/m 6 januari 2019 
Voorjaarsvakantie  23 februari t/m 3 maart 2019
Meivakantie  20 april t/m 5 mei 2019 
Zomervakantie  20 juli t/m 2 september 2019

Vrije dagen
Goede Vrijdag  19 april 2019
Tweede Paasdag  22 april 2019
Koningsdag  27 april 2019
Hemelvaartsdag  30 mei 2019 (en vrijdag 31 mei)
Tweede Pinksterdag 10 juni 2019

Studiedagen  
Tijdens het studiejaar zijn er studiedagen voor docenten. Welke 
data dit zijn, hoor je nog.
Als je goede redenen hebt om af te wijken van de vakantiedata, 
vraag je toestemming aan de studieloopbaanbegeleider (slb’er) 
en/of het leerbedrijf. Meer hierover vind je in het hoofdstuk 
over schoolregels onder ‘extra en bijzonder verlof’. 

BBL: Je leerbedrijf heeft vaak andere vakantietijden dan school. 
Plan je eigen vakantie steeds in de schoolvakantie (wanneer je 
geen lesdagen hebt), en altijd in overleg met je werkgever.
BOL: Het kan zijn dat de stage doorloopt in de schoolvakantie. 
Je leerbedrijf verwacht gewoon dat je komt op de stagedag als 
die bijvoorbeeld in de voorjaarsvakantie valt. Overleg dan voor 
je vakantieplanning met de praktijkbegeleider op het leer-
bedrijf en informeer ook de school van de afspraken die je met 
je leerbedrijf hebt gemaakt over je vakantie. 

Vrije dagen op school en leerbedrijf
Vrije dagen op school, bijvoorbeeld Goede Vrijdag, zijn lang 
niet altijd vrije dagen in een leerbedrijf. Is een vrije schooldag 
wel een stage- of BPV-dag, dan kan het leerbedrijf je vragen om 
te komen. In overleg met het bedrijf kun je deze dag ruilen.

2  Lesdagen en 
 stagedagen

Lesdagen 
BBL Groene ruimte 2 (Infragroen)  maandag
BOL Food en Toegepaste biologie maandag t/m vrijdag

Stagedagen
In de jaarplanning zie je voor de BOL-opleiding wanneer de 
stageperiode is.

Voor de BBL-opleiding zijn de dinsdag t/m vrijdag stagedagen.



Jaarrooster
Je krijgt aan het begin van het schooljaar een jaarrooster 
uitgereikt. Hierin staan alle bijzondere activiteiten voor het 
hele schooljaar genoemd. Je ziet wanneer er les is, toetsweek of 
iets anders. Controleer de website en je schoolmail regelmatig 
of er bijzonderheden zijn.

Bufferweek en inhalen
Enkele keren per jaar staat er een bufferweek gepland. Er zijn 
dan geen lessen, alleen toetsen. 
Naast de bufferweek zijn er ook verschillende inhaalvrijdagen 
opgenomen in de jaarplanning. 
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4  Jaarrooster

In de jaarplanning vind je alle bijzondere 
 activiteiten voor het hele schooljaar genoemd. 
Je ziet bijvoorbeeld wanneer er toetsen zijn, 
vakanties en stageblokken. Wanneer er voor een 
bepaalde week niets staat vermeld, betekent dit 
dat het een gewone lesweek is. In die week geldt 
je basis lesrooster.

‘Studenten die eerst timide 
zijn, waar je bijvoorbeeld tegen 
zegt ‘kom op meid!’, leren hier 
zelfredzaam zijn, ze krijgen 
zelfvertrouwen. We werken aan 
geloof in eigen kunnen.’
José Engelaar, docent Nederlands, burgerschap, economie, 

projectcoördinator jong ondernemen

5  Beroepspraktijk-  
 vorming (stage) 

Beroepspraktijkvorming (BPV) is kortweg: vor-
ming in de praktijk van het beroep. Of, met wat 
meer woorden, vorming in alles wat er nodig is 
om in zo’n beroep te functioneren. Deze BPV 
doe je vanzelfsprekend in een bedrijf waar je dit 
ook allemaal goed kunt leren. In het mbo is BPV 
de wettelijke benaming voor stage.

BPV volg je op een erkend leerbedrijf. Dat wil zeggen dat 
vastgesteld is dat het bedrijf de mogelijkheden biedt voor een 
student op jouw niveau om kennis en vaardigheden op te doen 
die passen bij het beroep dat je wilt uitoefenen. Dit geldt voor 
zowel bedrijven in Nederland als in het buitenland. Er is ook 
een praktijkopleider aanwezig op het bedrijf die jou begeleidt. 
 
 De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en  
 Bedrijfsleven (SBB, www.s-bb.nl) voert de erkenning  

 en registratie van leerbedrijven uit. 

 Alle leerbedrijven staan vermeld op de website 
 www.stagemarkt.nl.

Je zoekt zelf een geschikt leerbedrijf voor de BPV, passend bij 
jouw vakrichting en het niveau van de opleiding. Dit moet bij 
een erkend leerbedrijf zijn. Deze kun je vinden op 
www.stagemarkt.nl. Probeer per telefoon een kennismakings-
afspraak te maken met het leerbedrijf. Neem naar de afspraak 
informatie over de opleiding mee om te laten zien wat je er 
leert. Van school krijg je ook opdrachten mee over wat je in de 
BPV op het bedrijf doet en leert. Samen met de praktijk-
opleider stel je de leerdoelen vast. En op school bespreken en 
beoordelen we de uitgevoerde opdrachten.

In een BPV-periode heb je dus geen les, maar ‘beroepspraktijk-
vorming’. Die periode werk je op je leerbedrijf. 

Doe je de BOL-opleiding, dan ben je in die BPV-periode de hele 
week op het leerbedrijf. Doe je de BBL-opleiding dan zijn 
dinsdag t/m vrijdag je BPV-dagen. Soms kunnen, na overleg 
met de werkgevers, hier aanpassingen op worden gedaan. 

Praktijkleren (BOL en BBL)
Praktijkleren is iets anders dan beroepspraktijkvorming of 
stage. Het zijn trainingen die vaak niet op school zelf 
 georganiseerd kunnen worden, bijvoorbeeld omdat je met 
groot materieel aan het werk gaat. Of vakdocenten of 
 ingehuurde instructeurs verzorgen deze (verplichte) 
 trainingen. Mis je ze om een of andere reden, dan zorg je dat je 
ze inhaalt. 

http://www.s-bb.nl
http://www.s-bb.nl
http://www.s-bb.nl
http://www.stagemarkt.nl
http://www.stagemarkt.nl
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6  Melding ziekte of   
 afwezigheid 

Afwezigheid meld je vóór 9 uur op school via 
telefoonnummer: 088 020 57 00 (receptie). 
Ben je ziek tijdens de BPV, meld dit dan zowel 
op school als op het leerbedrijf. Ook als je beter 
bent, meld je dit (op school bij de receptie). 
Ben je nog geen 18, dan melden je ouders of 
verzorgers je afwezigheid.

Bij de schoolregels staat meer informatie over de 
schoolaanpak bij afwezigheid. 

7  Schoolregels 

We vinden het belangrijk dat jij je op school 
prettig voelt. Binnen de school hebben we een 
aantal huisregels en afspraken waar iedereen 
zich aan houdt. Zo weet je wat er op school kan 
en mag. 

Afwezigheid en verzuim
Bij aanvang van de les of een andere onderwijsactiviteit is 
iedereen aanwezig. Zodra de les begint, gaat de deur van het 
leslokaal dicht. Ben je er dan niet, dan ben je te laat en word je 
dat lesuur niet meer toegelaten tot de les. Verzuim wordt 
genoteerd. 

Wanneer je door ziekte of een andere reden afwezig bent, 
zowel tijdens de school- als de BPV-periode, meld je (wanneer 
je nog geen 18 bent doet een van de ouders of verzorgers dat) 
dit op dezelfde dag telefonisch aan de receptie of bij de 
administratie van school en op het leerbedrijf. Met het 
leerbedrijf spreek je later af wanneer je de gemiste BPV-dagen 
inhaalt. 

Bezoek tandarts, dokter, specialist of therapeut zoveel mogelijk 
buiten de lesuren om. Als dat echt niet kan, dan meld je dit 
tevoren bij de administratie of de teamleider. Als je in de loop 
van de lesdag vertrekt, meld je dit. Anders is er sprake van 
ongeoorloofd verzuim. 

De school neemt contact op met de student als er sprake is van 
(veel) absentie. Ook ouders/verzorgers kunnen hierover 
ingelicht worden. De student wordt hiervan dan ook in kennis 
gesteld. 

Ongeoorloofd schoolverzuim melden we officieel aan. Die 
melding is voor de school wettelijk verplicht bij drie achtereen-
volgende dagen schoolverzuim en bij een verzuim van zestien 
lesuren in vier opeenvolgende weken. Ook melden we 
 studenten aan die regelmatig spijbelen en/of ongeoorloofd op 
vakantie gaan. 



9 Aeres MBO Ede

Extra en bijzonder verlof
Verlof buiten de schoolvakanties (extra verlof) moet acht 
weken te voren schriftelijk worden aangevraagd. Als het om 
een periode van maximaal tien aaneengesloten schooldagen 
gaat (twee weken als er geen feestdagen in vallen), moet de 
aanvraag worden ingediend bij de directeur van de school. Die 
neemt dan zelf een besluit. 

Wordt voor leerplichtigen verlof aangevraagd voor meer dan 
tien aangesloten schooldagen, dan neemt de leerplichtambte-
naar een besluit. Voor niet-leerplichtigen doet de school dat.
Dit extra verlof is alleen mogelijk vanwege de specifieke aard 
van het beroep van een van de ouders en gebonden aan strenge 
voorwaarden. 

Naast verlof om op vakantie te gaan buiten de schoolvakanties 
is er verlof vanwege bijzondere omstandigheden. Volgens de 
Leerplichtwet kan bijzonder verlof worden verleend voor 
verhuizing, wettelijke verplichtingen, een huwelijks- of 
ambtsjubileum van bloedverwanten tot en met de derde graad, 
ernstige ziekte of overlijden van bloedverwanten tot en met de 
vierde graad of andere gewichtige omstandigheden (buiten de 
wil van ouders gelegen). 

Wil je verlof om te voldoen aan religieuze verplichtingen, dan 
moet je dit uiterlijk twee dagen van tevoren melden bij de 
teamleider van de school. De richtlijn voor de viering van 
niet-christelijke feestdagen is één vrije dag per feest.

Eten en drinken
Eten en drinken doe je op school alleen in de kantine. In de 
gangen en de lokalen is eten en drinken niet toegestaan. 
Als school willen we het bewustzijn van iedereen over gezonde 
voeding vergroten. Onze kiosk en automaten zijn daarom 
voorzien van producten die passen bij ‘de gezonde school’.

Liftgebruik 
Op school is een lift aanwezig. De lift mag alleen door studen-
ten worden gebruikt als traplopen om medische redenen niet 
mogelijk is. Je kunt met een medische verklaring een liftpas 
krijgen voor bepaalde tijd. 

Afval
Alle afval hoort in de daarvoor bestemde afvalbakken. 
Bekertjes, flesjes, blikjes waar nog iets inzit giet je eerst leeg in 
de gootsteen, en daarna gooi je ze pas in de afvalbak. Tafels laat 
je schoon en opgeruimd achter en stoelen zet je weer op de 
eigen plek terug na gebruik. 

Gedrag
Iedere student heeft recht op het volgen van goed onderwijs. 
Jouw gedrag in de klas en in school mag niet tot gevolg hebben 
dat een andere student het onderwijs niet kan volgen. Is jouw 
gedrag storend, dan kan de docent je uit de les sturen. Er 
worden dan passende maatregelen genomen. We rekenen 
verder op de normale regels voor fatsoenlijk gedrag.

Roken, drugs en alcohol
In de schoolgebouwen mag je niet roken. Buiten kan dat alleen 
in de aangegeven zone. Zorg dat de peuken in de peukenbak 
terechtkomen. Het gebruik, in bezit hebben, verspreiden of 
verhandelen van drugs en/of alcohol op of bij school kan leiden 
tot schorsing of verwijdering. Dit geldt ook tijdens overige 
(buitenschoolse) activiteiten die door de school worden 
georganiseerd.
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Eigendommen
Schade als gevolg van vernielingen aan eigendommen van 
school en medestudenten wordt door de schuldige betaald. Bij 
diefstal doen we aangifte. 

Computergebruik
Iedere mbo-student dient zelf in het bezit te zijn van een 
laptop. Toegang tot internet en printer wordt via de school 
geregeld. Je kunt binnen school ook soms gebruik maken van 
computers. Die zijn uitdrukkelijk bedoeld voor schoolwerk. Het 
bezoeken van racistische en/of pornografische sites is beslist 
niet toegestaan. De school is in staat en bevoegd het computer-
gebruik van studenten te controleren en indien nodig studen-
ten tijdelijk of permanent uit te sluiten van computergebruik.

Fietsen, brommers en scooters
Op het schoolterrein loop je met je brommer of fiets aan de 
hand. Brommers en fietsen zet je direct in de stalling. Veroor-
zaak je overlast met fiets of brommer, dan kan het vervoermid-
del (tijdelijk) van het schoolplein worden geweerd.

Mobiele apparaten
Tijdens de lessen kun je mobiele telefoons, smartwatches, 
iPod’s en soortgelijke apparaten alleen gebruiken als de docent 
hier toestemming voor heeft gegeven. Dat betekent dat de 
telefoon uit staat tijdens de les en dat deze is opgeborgen. Dit 
geldt ook voor de praktijklessen buiten het schoolterrein. 
Buiten de lessen mogen ze in de school worden gebruikt, op 
voorwaarde dat dit geen overlast veroorzaakt. Het maken van 
video-opnames is verboden.

Boeken en overig lesmateriaal
We verwachten dat studenten altijd de juiste boeken en overig 
benodigd lesmateriaal bij zich hebben.

Kleding
Van een student verwachten we dat deze fatsoenlijk gekleed is. 
Er is verschil tussen vrijetijdskleding en passende kleding op 
school en op een bedrijf. In sommige gevallen betekent dit dat 
je veiligheidsschoenen draagt. Buitenkleding (zoals petten en 
jassen) worden tijdens de binnenles niet gedragen. 

Het dragen van hoofdbedekkende kleding op basis van een 
godsdienst (bijv. hoofddoeken, tulbanden, keppeltjes) is 
toegestaan zolang dat veilig is. Het dragen van gezichtsbedek-
kende kleding is niet toegestaan. 

Om veiligheidsredenen bind je tijdens de lessen waar gebruik 
wordt gemaakt van machines en/of open vuur lang haar samen.

‘Het belang van stages is 
enorm. Of dat nu bij de 
lokale kaasboer is of bij 
een internationaal bedrijf 
als FrieslandCampina. In 
onderwijs sluit je daarop 
aan waardoor het onderwijs 
authentiek is. Je zorgt 
dat het klopt met elkaar, 
beroepspraktijk en onderwijs.’
Audrey Diepeveen, docent levensmiddelentechnologie en 

microbiologie op MBO Food

Portretrecht
Het komt regelmatig voor dat bij diverse activiteiten door de 
school foto’s worden gemaakt. Ook worden soms gebeurtenis-
sen op film vastgelegd. De beelden worden bijvoorbeeld 
gebruikt om op de website of Facebook te plaatsen. Ook voor 
persberichten of andere publicaties worden wel foto’s van 
studenten gebruikt. 

Heb je bezwaar tegen publiekelijk gebruik van foto’s of 
filmbeelden, laat dat de school dan weten. Wanneer je geen 
bezwaar hebt, hoef je niet te reageren. Zie ook het protocol 
social media op onze website. En hoofdstuk 18 over regelingen 
en statuten.

Geweld en bedreiging 
Op school streven we naar een goede sfeer en veiligheid voor 
iedereen. Daarin is geen plaats voor geweld of bedreiging. 
Gewelddadigheden, bedreigingen of intimiderend gedrag 
(lichamelijk, geestelijk, verbaal of digitaal) worden niet 
getolereerd. Of dit nu van studenten of ouders/verzorgers 
komt en tegen andere studenten of tegen personeelsleden is 
gericht. In een voorkomend geval beslist de directie wat er met 
de betreffende student gebeurt.
Het in bezit hebben van een wapen is niet toegestaan. Een 
wapen wordt in beslag genomen en aan de politie overhandigd. 
Gebruik van een wapen of dreiging ermee door een student of 
een persoon namens deze, leidt in alle gevallen tot onmiddel-
lijke en definitieve verwijdering van school van deze student. 
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Studieloopbaanbegeleider
Elke klas heeft een studieloopbaanbegeleider (slb’er). Dit is een 
docent die wekelijks een of meer lessen in de klas verzorgt. De 
studieloopbaanbegeleider is het eerste aanspreekpunt voor de 
studenten, ouders van studenten en leerbedrijven. Wanneer je 
vragen hebt over de opleiding of problemen die het volgen van 
de opleiding belemmeren, dan ga je daarmee eerst naar je 
studieloopbaanbegeleider. Die kan je verder helpen.

Begeleider BPV
Dit is de vakdocent of studieloopbegeleider die contacten 
onderhoudt met je leer- of BPV-bedrijf. Vragen over de 
beroepspraktijkvorming op het BPV-bedrijf kun je dus stellen 
aan deze vakdocent of studieloopbaanbegeleider. Op het 
leerbedrijf krijg je begeleiding van een praktijkopleider van het 
bedrijf.

Loopbaancoach
De loopbaancoach helpt je bij het binnenkomen in de school en 
bij het verlaten ervan. Dat kan na drie jaar zijn met een diploma 
of tussentijds als blijkt dat de opleiding waarin je zit toch niet 
past. De loopbaancoach helpt je in alle gevallen bij een goede 
doorstroom naar een passende vervolgopleiding.

Zorgcoördinator
Mocht je tijdens je opleiding extra ondersteuning nodig 
hebben, dan is de zorgcoördinator de aangewezen persoon 
hiervoor. Je zult meestal naar de zorgcoördinator verwezen 
worden via de slb’er. Samen met de zorgcoördinator ga je op 
zoek naar het best-passende antwoord op je hulpvraag. Als de 
hulpvraag buiten de deskundigheid van de zorgcoördinator ligt 
of als de extra ondersteuning verder reikt dan de opleiding kan 
bieden, kan er met elkaar besloten worden dat ondersteuning 
binnen je eigen omgeving (eerstelijnszorg) een betere 
 oplossing is. Ook daarbij kan de zorgcoördinator een onder-
steunende rol spelen. 

De begeleiding op school is erop gericht de 
studenten op een goede manier de schoolloop-
baan te laten doorlopen. Het mbo-team helpt 
je daarbij. Dat zijn bijvoorbeeld studieloop-
baanbegeleiders, opleidingscoördinatoren, de 
 loopbaancoach en de zorgcoördinator. 

‘Na veertien jaar 
FrieslandCampina zit ik nu drie 
jaar in het onderwijs en dat 
bevalt goed. De eerste groep 
studenten waar ik mee gewerkt 
heb, studeert af.’
Audrey Diepeveen, docent levensmiddelentechnologie en 

microbiologie op MBO Food

8 Begeleiding 
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Opleidingscoördinator 
Elke opleiding heeft een opleidingscoördinator. Hier kun je 
terecht voor organisatorische en inhoudelijke vragen over de 
opleiding, over cijfers of toetsen.

Opleidingscoördinatoren zijn:
Food – mevrouw M. Gerbrands (m.gerbrands@aeres.nl)
Toegepaste biologie – mevrouw M. Beukenkamp 
(m.beukenkamp@aeres.nl)
Groene ruimte 2 (infragroen) – dhr. G. van Dijk 
(g.van.dijk@aeres.nl)

Teamleider 
Naast de docenten en begeleiders van de leerbedrijven die 
direct bij de vakopleidingen zijn betrokken, kun je zaken rond 
die opleiding bespreken met de teamleider mbo. Dat is 
dhr. T. Spierings (t.spierings@aeres.nl). 

Passend onderwijs
Iedereen krijgt binnen Aeres MBO basisondersteuning in de 
vorm van begeleiding door een mentor of studieloopbaan-
begeleider. Soms is dit niet voldoende, bijvoorbeeld als je een 
aanvullende ondersteuningsbehoefte hebt. In de intake kijken 
we samen met jou of en welke aanvullende ondersteuning 
nodig is en of we in staat zijn om deze te bieden. Ook kan in de 
loop van de opleiding blijken dat je aanvullende ondersteuning 
nodig hebt. Afspraken over aanvullende ondersteuning worden 
vastgelegd in een bijlage bij de Onderwijsovereenkomst 
(OOK) voor aanvullende ondersteuning. Als er aanpassingen 
nodig zijn in toetsen en examens kun je daarvoor een aanvraag 
doen bij de lokale examenorganisatie (LEO). 

Informatie voor ouder/
verzorger

Bij de start van het schooljaar is er voor ouders/verzorgers van 
nieuwe studenten een kennismakings- en informatieavond over 
school. In het voorjaar is er een mbo-contactavond voor ouders/
verzorgers en studenten. Dan wordt er gesproken over de 
voortgang in het prestatiedossier. De datum voor de contactavond 
staat in het jaarrooster.
 
Voor tussentijdse vragen of opmerkingen is voor ouders/verzor-
gers de mentor het eerste aanspreekpunt. Zij kunnen zelf contact 
opnemen. Indien nodig zal de mentor contact opnemen met 
ouders/verzorgers. De meerderjarige studenten zal toestemming 
gevraagd worden indien contact met ouders/verzorgers nodig lijkt.

‘Het zijn heel positieve en vaak 
hardwerkende studenten. 
Orde houden is ook geen punt, 
want ze weten wat ze willen 
en waarvoor ze hier komen. Ze 
zijn heel gemotiveerd.’
Adri Hoogendijk, docent exacte vakken (wiskunde, 

natuurkunde, scheikunde)
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9  Studentenraad

In ons streven naar een goed en fijn leerklimaat 
denken studenten mee. Deze inspraak gebeurt 
in een studentenraad. De studentenraad, meest-
al vijf tot acht studenten, vertegenwoordigt de 
studenten naar de directie (het management-
team op school). Zij luisteren naar geluiden op 
school, meestal via de klassenvertegenwoordi-
ger die er in elke klas is. Dat zijn geluiden over 
aanpak, onderwijs, organisatie en andere zaken, 
maar je kunt hen ook informeren over zaken 
die jou opvallen. Op het mededelingenbord 
in de kantine zie je wie er in zitten. Je kunt ze 
 aanspreken, een bericht sturen via hun brieven-
bus in de kantine of je kunt ze bereiken via social 
media. 

Een van de leden van de studentenraad is afgevaardigde in de 
centrale deelnemersraad van Aeres MBO. Voor heel Aeres 
MBO praat deze mee met de Aeres-directie. De studenten in 
deze raad vertegenwoordigen de mbo-studenten op alle 
scholen van Aeres MBO. De leden van de centrale deelnemers-
raad worden benoemd voor twee jaar. 

10  Schoolkosten

In dit hoofdstuk lees je over de schoolkosten en 
hoe die berekend en verrekend worden. Hoe 
zijn de schoolkosten verdeeld, wat is het bedrag 
voor cursus- of lesgeld dit jaar en hoe is het 
 geregeld bij ons op school? 

Onderverdeling schoolkosten
Kosten die Aeres MBO maakt om onderwijs te verzorgen, 
worden grotendeels door de overheid vergoed. Maar er zijn 
ook kosten die niet door de overheid worden vergoed. 
Hiervoor vragen wij een bijdrage aan jou als student of aan je 
ouder(s) of verzorger(s). Hieronder staat een overzicht van de 
kosten. 
De schoolkosten kunnen als volgt worden onderverdeeld:
A. Schoolkosten die voor rekening zijn van de school en niet 

bij de student in rekening mogen worden gebracht (de 
zogenaamde basisbenodigdheden);

B. Kosten voor zaken die de student zelf aanschaft (bijvoor-
beeld boeken);

C. Schoolkosten waarvoor de student om een vrijwillige 
bijdrage wordt gevraagd. Dit kunnen opleidingsgebonden 
schoolkosten zijn en aanvullende diensten;

D. Schoolkosten waarvoor school in geen geval een vrijwillige 
bijdrage mag vragen.

A. Kosten die niet bij jou in rekening worden gebracht
Aeres MBO ontvangt geld van de overheid voor het verzorgen 
van onderwijs. Met dit geld worden allerlei basisbenodigd-
heden voor het onderwijs vergoed. Hiervoor hoef je als 
student, of hoeft u als ouder of verzorger, niets meer te betalen.
De basisbenodigdheden:
•	 schoolpas/collegepas,
•	 intake-	en	instaptoetsen,	administratieve	zaken,
•	 informatie	voor	studenten,	studiehandleidingen,	brieven	

aan studenten, ouderavonden,
•	 introductiedagen,	werkweken	en	excursies	die	verplicht	

onderdeel van het programma zijn,
•	 softwarelicenties	voor	algemene	programma’s,
•	 toetsen,	examens,	herkansingen,	diploma-uitreiking,
•	 inventaris	mediatheek,	open-leercentrum,
•	 apparatuur,	machines,	gereedschappen,	instrumenten	en	

computers,
•	 verbruiksmaterialen	zoals	hout,	metaal,	papier,	bloemen,	

stoffen,
•	 kosten	voor	de	beroepspraktijkvorming	(BPV),	
 BPV-informatiemiddelen en - beoordelingsinstrumenten.
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B. Kosten voor zaken die de student zelf aanschaft
Kosten voor boeken, readers en digitaal lesmateriaal
Het betreft hier in principe vrijwillige kosten, maar als school 
willen we benadrukken dat dit veelal kosten zijn die het 
onderwijsprogramma intensiveren, aanvullen of verrijken. 
Voor het volgen van een mbo-opleiding worden boeken 
gebruikt die je zelf aanschaft. De school informeert je welke 
boeken dat zijn en waar je deze kunt bestellen (zie verderop). 
Bijna altijd kan dat bij een boekhandel. In enkele gevallen 
worden de boeken via de school geleverd. De school regelt (en 
verrekent) zelf readers en digitaal lesmateriaal. 

Laptop/computer
Soms heb je een computer nodig om lessen voor te bereiden of 
te volgen. Dan kan de opleiding je adviseren een computer ter 
beschikking te hebben en soms wordt een specifieke computer 
aanbevolen. Als boeken vervangen worden door software kan 
de school je vragen een laptop ter beschikking te hebben. Bij 
een opleiding waar een computer als ‘gereedschap’ wordt 
gebruikt (zoals bij grafische vormgeving moet een school ook 
zelf computers beschikbaar stellen in de les.

Softwarelicenties
Als bepaalde software de boeken vervangt en jouw eigendom 
wordt (dus als je thuis ook kunt inloggen) mag de school je 
vragen daarvoor te betalen.

Onderwijsbenodigdheden
Etui-inhoud (teken-/schijfmateriaal, passer, geodriehoek), 
usb-sticks, harde schijven, multomappen, rekenmachine, 
agenda en dergelijke moet je zelf regelen.

Kosten voor de persoonlijke uitrusting
Als deze spullen noodzakelijk zijn voor de opleiding en jouw 
eigendom worden, mag de school je vragen dit aan te schaffen.

C. Kosten waarvoor wij aan de student een vrijwillige 
bijdrage vragen

Chip/pas
Wanneer je deze (alleen) kan gebruiken voor kantine, kopiëren 
of telefoon.

Kopieerkosten/pas/auteurs (repro)
Kopieerkosten voor het maken van readers en stencils.

Activiteiten
Excursies, buitenschoolse activiteiten of feesten (wanneer ze 
niet verplicht zijn, bij verplichte activiteiten mogen geen kosten 
worden berekend).

Diploma-uitreiking:
Als er een feest georganiseerd wordt waarbij je de keus hebt 
om te komen of niet.

Verzekeringen:
Aansprakelijkheidsverzekering (WA), ongevallenverzekering 
en ziektekostenverzekering.

Schoolkrant
Wanneer deze niet ook specifiek met de organisatie van je 
opleiding te maken heeft (er staan bijvoorbeeld geen roosters 
in).

Kantoorbenodigdheden
Denk bijvoorbeeld aan usb-sticks, harde schijven en multomap-
pen. Deze kan de school misschien goedkoper zelf inkopen.

Borg
Voor huur van een kluisje, schoolpas of lenen van gereedschap.
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Kosten voor keuzedelen
Keuzedelen maken onderdeel uit van alle opleidingen van Aeres 
MBO die vanaf 1 augustus 2016 zijn gestart. 

 Informatie over de keuzedelen is te vinden op de  
 website van Aeres MBO: www.aeresmbo.nl/

 studeren-aan-het-mbo/keuzedelen. 

Aan het volgen van sommige keuzedelen kunnen kosten 
verbonden zijn. Het keuzedelenaanbod bij iedere opleiding 
omvat ook keuzedelen waarvoor een geringe bijdrage gevraagd 
kan worden. Dat zijn keuzedelen die met die bijdrage iets 
extra’s bieden, een upje. Wanneer je dus kiest voor een 
keuzedeel waar kosten aan verbonden zijn, is het voldoen van 
die financiële bijdrage vereist voor het kunnen volgen van dit 
keuzedeel. Vooraf word je over de hoogte van deze bijdrage 
geïnformeerd. Bij het niet voldoen van deze bijdrage kan je de 
toegang tot onderwijsactiviteiten voor dat keuzedeel worden 
ontzegd. In dat geval dien je een ander keuzedeel te kiezen (een 
keuzedeel uit het actuele keuzedelenaanbod zonder dit upje).  

 Zie ook www.mboraad.nl/nieuws/
 schoolkosten-en-keuzedelen. 

Les- en cursusgeld
In aanvulling hierop geldt het wettelijk les- en cursusgeld. Voor 
BOL- en BBL-studenten die op 1 augustus van het betreffende 
leerjaar 18 jaar of ouder zijn, moet lesgeld/cursusgeld worden 
betaald om onderwijs te volgen. De hoogte van het les- en 
cursusgeld is wettelijk vastgesteld (zie verderop). De Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO) ontvangt het lesgeld (voor BOL). 
Aeres MBO int het cursusgeld voor BBL via de schoolnota.

D. Kosten waarvoor school in geen geval een vrijwillige 
bijdrage mag vragen

Deze kosten worden dus niet in rekening gebracht. Het betreft 
onder andere de onderstaande kosten: 
•	 inschrijfkosten,
•	 intake-	en	instaptoetsen,
•	 BPV-beoordeling,
•	 brieven	naar	studenten,
•	 informatie	aan	studenten,
•	 collegepas/schoolpas,
•	 studiegids,
•	 beroepspraktijkvorming	(BPV),
•	 BPV-informatievoorziening,
•	 ouderavonden,
•	 internet	(voor	het	onderwijs).

Schoolnota 
Scholen krijgen van de overheid geld om opleidingen vorm te 
geven en voor de studenten het onderwijs te verzorgen (posten 
onder A). Voor de extra diensten waarvoor de school geen 
vergoeding ontvangt van de overheid, zoals excursies, kluisjes 
en verzekeringen, krijg je via de schoolnota (in oktober) een 
overzicht. Je kunt zelf bepalen welke diensten je wilt afnemen 
en of je bijvoorbeeld een kluisje wilt of niet. De schoolnota is 
vastgesteld in overleg met de studentenraad.

Les- en cursusgeld dit schooljaar
Als je 18 jaar of ouder bent, betaal je les- of cursusgeld (Rijks-
bijdrage). 

  www.rijksoverheid.nl (kosten mbo-opleiding) 

 of www.duo.nl

Voor BOL 
BOL-studenten die op 1 augustus van een studiejaar 18 jaar of 
ouder zijn, betalen lesgeld. Dat gaat via DUO. Voor 2018-2019 
is dit € 1.155,00.

‘Ik zat eerst op een grote 
school. Dit is veel leuker:  
hier ken je iedereen.’
Sannah, Food BOL niveau 4

https://www.aeresmbo.nl/studeren-aan-het-mbo/keuzedelen
https://www.aeresmbo.nl/studeren-aan-het-mbo/keuzedelen
https://www.aeresmbo.nl/studeren-aan-het-mbo/keuzedelen
https://www.mboraad.nl/nieuws/schoolkosten-en-keuzedelen
https://www.mboraad.nl/nieuws/schoolkosten-en-keuzedelen
https://www.mboraad.nl/nieuws/schoolkosten-en-keuzedelen
http://www.rijksoverheid.nl
http://www.rijksoverheid.nl
http://www.duo.nl
http://www.duo.nl


Tegemoetkoming schoolkosten 
Voor BOL-studenten van 18 jaar of ouder bestaat er de 
tegemoetkoming studiekosten (een gift voor niveau 1 en 2 en 
een prestatiebeurs op niveau 3 en 4). 

 Voor meer informatie zie: www.rijksoverheid.nl   
 (kosten mbo-opleiding).

Voor 16- en 17-jarige BOL-studenten uit gezinnen die het wat 
minder breed hebben, zijn er onder bepaalde voorwaarden 
(het netto inkomen van de ouder(s) mag niet hoger zijn dan 120 
procent van de bijstandsnorm) mogelijkheden voor een 
tegemoetkoming van de schoolkosten. Neem voor meer 
informatie contact op met de schooladministratie.

Voor BBL
BBL-studenten die op 1 augustus van een studiejaar 18 jaar of 
ouder zijn, betalen cursusgeld. Voor schooljaar 2018-2019 is dat 
voor de opleidingen niveau 1 en 2: € 240,00. En voor de 
opleidingen niveau 3 en 4: € 582,00.

Overige kosten

Boeken en digitale methodes
Per klas is er een boekenlijst. De aan te schaffen boeken 
variëren per opleiding en per klas. De kosten variëren daarmee 
ook. We gebruiken voor sommige vakken (Nederlands, Engels 
en rekenen) digitale methodes. Hiervoor krijg je inlogcodes bij 
de start van het schooljaar. Je kunt ook thuis inloggen en 
oefenen. Kosten daarvan worden via de schoolnota verrekend.

Zodra je je voor de school hebt aangemeld, ontvang je een 
boekenlijst. Je kunt alle boeken in één keer bestellen of ieder 
leerjaar de boeken bijbestellen die je dan extra nodig hebt. 
Bestel de boeken tijdig, uiterlijk 31 juli, en bewaar een uitdraai 
van de bestelling. Ons advies is om alle boeken via bol.com te 
bestellen. Aan het eind van de opleiding kun je bepaalde 
boeken daar weer terug verkopen.
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Opleidingsgebonden leermiddelen
Voor praktijklessen schaf je materiaal aan dat jouw eigendom 
blijft, bijvoorbeeld een snoeischaar. Dit zijn materialen die 
anders zijn per vak, maar wel nodig om dat vak te kunnen leren 
in praktijklessen en bij de uitoefening van je beroep. Benodigd-
heden kun je zelf aanschaffen, of via school. Heb je vragen over 
bepaalde materialen, dan kun je die op de eerste lesdag aan de 
praktijkdocent stellen.

Beroepsuitrusting
Voor het uitoefenen van je toekomstige beroep is in bepaalde 
gevallen specifieke werkkleding nodig. 

Hoofdtelefoon
Luistervaardigheden zijn een belangrijk onderdeel van de 
vakken Nederlands, Engels en Duits. Tijdens deze lessen 
gebruik je een hoofdtelefoon. Mogelijk heb je deze al in je bezit 
bij je draagbare mediaspeler of mobiele telefoon. Anders moet 
je zelf een hoofdtelefoon aanschaffen, met een 3,5 mm 
stereoplug.

Abonnementen
Voor een aantal opleidingen wordt het lezen van vakbladen 
aangeraden. Misschien is je werkgever op een vakblad 
geabonneerd en kun je daarvan gebruik maken. Je kunt soms 
ook vakbladen op school vinden of zelf een abonnement 
nemen. De vakdocenten vertellen je er meer over en kunnen je 
adviseren welke abonnementen interessant zijn. 

Excursies
Iedere klas gaat per jaar een of meer keren op excursie. Je kunt 
dan een kijkje nemen bij vernieuwende bedrijven, interessante 
plekken, beurzen of evenementen. Welke excursies en wanneer 
die zijn hoor je van de docenten

Kluisje
Je kunt als BOL-student gebruikmaken van een kluisje als je 
wilt. Aan het begin van het schooljaar kun je de conciërge 
hiernaar vragen. Houd er wel rekening mee dat de school altijd 
de inhoud van je kluisje kan controleren.

BPV Buitenland
Voor stage of BPV in het buitenland bestaan er uitwisselings-
overeenkomsten en subsidieregelingen.

http://www.rijksoverheid.nl
http://www.rijksoverheid.nl
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11 Opbouw van de   
 opleiding

Kwalificatiestructuur
De inhoud van de opleidingen is vastgelegd in de kwalificatie-
structuur. In overleg met het bedrijfsleven is gekeken wat je 
voor een beroep of een goede plek op de arbeidsmarkt moet 
leren. Kwalificatiedossiers, waarin dit voor bepaalde 
 opleidingen is beschreven, worden regelmatig herzien omdat 
beroepen veranderen. Een tuinder, hovenier, paraveterinair of 
groenstylist werkt nu anders dan tien of twintig jaar geleden. Er 

zijn ook nieuwe beroepen gekomen. In de zogenaamde herziene 
kwalificatiestructuur (HKS) staat sinds 1 september 2016 de 
inhoud van de opleidingen beschreven zoals die dit schooljaar 
worden verzorgd. Opleidingen die zijn gestart voor 1 september 
2016 zijn gebaseerd op de BKS, de beroepsgerichte kwalificatie-
structuur.

Meer informatie over kwalificatiedossiers vind je op de website 
van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 
(SBB) waar deze dossiers worden opgesteld. De kwalificatie-
dossiers beschrijven het kwalificerend deel van de opleiding. 
Binnen een kwalificatiedossier kunnen meerdere kwalificaties 
zijn opgenomen. Het kwalificatiedossier bestaat uit een 
basisdeel en een profieldeel. Het basisdeel beschrijft wat voor 
alle kwalificaties binnen het dossier van belang is. Het profiel-
deel beschrijft wat van belang is voor de kwalificatie waar de 
door jou gekozen opleiding op is gebaseerd. Daarnaast bestaat 
je opleiding ook uit keuzedelen (wat je zelf nog graag wilt 
leren). 

 Voor die keuzedelen heeft de school per opleiding een  
 aantal mogelijkheden voorgelegd. Die kun je vinden in  

 de beschrijving van de opleidingen. 
 www.aeresmbo.nl/studeren-aan-het-mbo/keuzedelen.

Opbouw prestatiedossier en examen
Tijdens je mbo-opleiding ontwikkel je kennis, vaardigheden en 
competenties die nodig zijn om je diploma te halen. Dit schema 
geeft de route voor je diplomering in het kort weer.

Ontwikkelingen vastleggen in prestatiedossier

Toetsen en opdrachten voldoende beoordeeld?

Examen

Examen met voldoende beoordeeld?

Alles ja? Gefeliciteerd met je diploma!

1
Beroeps-

competenties

↓

2
Loopbaan- en
burgerschaps-
competenties

↓

3
Talen- en

rekeneisen

↓

↓

↓

↓

↓

4
Beroepspraktijk-

vorming

↓

5
Wettelijke -

en/of branche
vereisten

↓

6
Keuzedelen

↓

https://www.aeresmbo.nl/studeren-aan-het-mbo/keuzedelen
https://www.aeresmbo.nl/studeren-aan-het-mbo/keuzedelen
https://www.aeresmbo.nl/studeren-aan-het-mbo/keuzedelen
https://www.aeresmbo.nl/studeren-aan-het-mbo/keuzedelen
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Prestatiedossier
Wat je doet in een schooljaar wordt bijgehouden in het 
prestatiedossier (PD), een verzameling van geleverde 
 prestaties. Dat zijn allerlei onderwijsactiviteiten zoals praktijk- 
en theorietoetsen, werkstukken, loopbaan en burgerschap, 
BPV-opdrachten en deelname aan trainingen. Als onderdeel 
van het prestatiedossier kan je bijvoorbeeld, als dat past bij je 
opleiding, ook gevraagd worden mee te helpen aan open 
dagen, informatieavonden of andere schoolactiviteiten. 
Wil je deelnemen aan een beroepsproeve, dan moet het 
prestatiedossier als voldoende beoordeeld worden. Dat wil 
zeggen dat je de toetsen behaald hebt voor de vakken die gaan 
over vakgerichte prestaties en algemeen vormende prestaties, 
zoals je resultaten in bijvoorbeeld Nederlands, rekenen of 
loopbaan en burgerschap. De voorwaarden verschillen per 
beroepsproeve.

Verderop (in hoofdstuk 22) lees je meer over het prestatie-
dossier en de normering daarvan.

Keuzedelen
Bij elke opleiding die je in de HKS volgt, volg je ook een 
verplicht aantal uren keuzedelen. Met een keuzedeel kun je een 
deel van je opleiding zelf invullen. Bijvoorbeeld om je kennis te 
verbreden of te verdiepen. 

 Kijk voor meer informatie over keuzedelen op 
 www.aeresmbo.nl/studeren-aan-het-mbo/

 keuzedelen. 

Keuzedelen worden in een apart document vastgelegd: een 
onderwijsblad bij aanpassing (OBA). Als je het keuzedeel 
tijdens je BPV volgt, krijg je een praktijkovereenkomst met 
keuzedelen of, als je het keuzedeel bij je BPV-leerbedrijf volgt, 
een BPV-blad bij aanpassing (BBA). 

Op beide formulieren staat de keuze van jouw keuzedeel (of 
keuzedelen) en de gegevens van het leerbedrijf. Controleer de 
gegevens goed. Als er iets niet klopt, kun je binnen tien 
werkdagen bezwaar maken bij de teamleider van je opleiding. 
Na iedere wijziging ontvang je een nieuwe POK met keuze-
delen of een BBA.
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http://www.aeresmbo.nl/studeren-aan-het-mbo/keuzedelen
http://www.aeresmbo.nl/studeren-aan-het-mbo/keuzedelen
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http://www.aeresmbo.nl/studeren-aan-het-mbo/keuzedelen
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12 Opleidingen en  
 opleidingsdoelen
 

Onze opleidingen krijgen inhoud en vorm op 
basis van onze visie op onderwijs en de missie 
zoals we die voor onze school zien. 

Visie
Leren is in contact treden met de wereld, en door daar 
duurzaam, verantwoordelijk en ecologisch over te praten, 
denken en leren, worden samen nieuwe kennis en inzichten 
ontwikkeld. 

Studenten ontwikkelen zich door bewust oog te hebben voor 
de wereld door te werken aan een collectief vraagstuk, 
probleem of innovatie. Er wordt een beroep gedaan op hun 
nieuwsgierigheid en creatief en kritisch denken.

Dit is een proces waarin docenten en studenten voortdurend 
streven naar kwalitatief beter worden en borging van deze 
verbeteringen.

Leren is worden wat je wilt zijn in de toekomst! Op deze weg 
bieden docenten begeleiding opdat studenten groeien naar 
evenwichtige mensen en professionals: intrinsiek gemotiveerd, 
met oog voor detail en de relatie met het grote geheel.

Missie
Studenten gaan trots van de opleiding af als een totaal mens: 
zelfsturend, intrinsiek gemotiveerd, startbekwaam (mbo-)
professional/student.

Dat willen we onder meer op de volgende manieren bereiken:

Onderwijs-ontwikkeldoelen
•	 Doelgericht	leren,
•	 Persoonlijke	interesse	stimuleren;	ontwikkelen/uitdagen,
•	 Ontwikkelingsgericht	toetsen,
•	 Ultimate	integration;	interdisciplinair	onderwijs;	binnen-	en	

buitenschools leren is één,
•	 Denkend	vanuit	het	beroep;	toekomstgericht	opleiden.

Instrumenten om de doelen en de missie te bereiken
•	 Studenten	hebben	‘eigenaarschap	van	het	leerproces’,
•	 Overkoepelend	project:	vakken	zijn	daaraan	dienstbaar,
•	 Authentieke	opdrachten,	Regioleren,	leren	in	bedrijfscultuur;	

bedrijven-adopt; samenwerking,
•	 Leren	met	de	nieuwste	technologie;	gericht	op	de	toekomst,
•	 Gebruik	maken	van	aanwezige	faciliteiten	in/om	de	school,
•	 Afwisseling	van	lessen	en	opbouw	op	je	eigen	manier,
•	 Betrokken	docenten,	interesse	in	elkaar,
•	 Samenwerking	Toegepaste	biologie	en	Food.

Dit vraagt van jou als student een actieve en betrokken houding 
bij je eigen onderwijs. Wat hier staat over onderwijsdoelen en 
middelen om de doelen te bereiken, is voortdurend in ontwik-
keling en vraagt blijvend om je feedback en inspanning om het 
steeds beter te maken. 

Aeres MBO Ede telt drie opleidingsrichtingen: 
Food
Vakbekwaam medewerker food & technology – BOL niveau 3
Vakexpert food & quality– BOL niveau 4
Vakexpert food & technology – BOL niveau 4
Vakexpert food & lifestyle – BOL niveau 4

Toegepaste biologie
Toegepaste biologie – BOL niveau 4
Uitstroomprofielen voor Toegepaste biologie zijn:
•	 Science
•	 Wildlife	-	Voorlichting	&	communicatie
•	 Ecoloog

Groene ruimte
Medewerker hovenier (infragroen) - BBL niveau 2
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‘Ik heb leuke stages 
gedaan bij Naturalis en 
de Nederlandse Voedsel- 
en Warenautoriteit in 
Wageningen, veel kennis 
en ervaring opgedaan en 
veel contacten. Ik kon er 
zelf onderzoek doen.’
Mark, Toegepaste biologie BOL niveau 4

14 Bindend     
 studieadvies 
   
Als je begint met een opleiding bij Aeres MBO krijg je vanaf 
augustus 2018 te maken met het bindend studieadvies. Dit 
houdt in dat je tussen de negen en twaalf maanden na aanvang 
van je opleiding een studieadvies krijgt over de voortzetting 
van je opleiding. Dit studieadvies kan positief of negatief zijn. 
Bij een positief advies kun je de opleiding vervolgen. Een 
negatief studieadvies is bindend en dat betekent dat je moet 
stoppen met de opleiding. Indien mogelijk en gewenst 
begeleidt de school je naar een andere opleiding. 

Een negatief bindend studieadvies komt nooit als een verras-
sing. Op basis van je studievoortgang (resultaten en houding) 
heb je al eerder een schriftelijke waarschuwing ontvangen en 
een toelichting daarop door de mentor/studieloopbaan-
begeleider. Ook heb je samen met de mentor/studieloopbaan-
begeleider een verbeterplan opgesteld en tijd gehad om je 
resultaten te verbeteren. 

13 Loopbaan en    
 burgerschap
 

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding is het geheel van 
 activiteiten waarmee de school je ondersteunt bij het ontwik-
kelen van je zelfsturend vermogen en het ontwikkelen van de 
loopbaancompetenties. Je leert je kwaliteiten en motieven 
kennen, je zoekt uit welk werk bij je past en je leert netwerken. 
Zo ben je in staat om passende keuzes te maken binnen je 
opleiding (voor bijvoorbeeld keuzedelen of stages) en voor een 
vervolgopleiding of werk. Lob vindt plaats aan de hand van 
opdrachten maar ook door middel van gesprekken met je 
studieloopbaanbegeleider (slb’er) over bijvoorbeeld je 
motivatie en talent.

Burgerschap 
Bij burgerschap leer je nadenken en meepraten over allerlei 
zaken die maatschappelijk van belang zijn. Je leert de vaardig-
heden, houding en kennis die nodig zijn voor volwaardige 
deelname aan de maatschappij en goed kunnen functioneren in 
je beroep. De vaardigheden, houding en de kennis die daarbij 
horen, zijn beschreven in vier burgerschapsdimensies: de 
politiek-juridische dimensie, de economische dimensie, de 
maatschappelijk-sociale dimensie en de dimensie vitaal 
burgerschap.

20 Aeres MBO Ede
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Vakken
bi  biologie
bpv  beroepspraktijkvorming
com  communicatie & leidinggeven
du  Duits
ec  economie
ext  excursie
en  Engels
fo  food
gr  groene ruimte
ond  jong ondernemen
kam  kwaliteit, arbo & milieu
lb  loopbaan & burgerschap
mi  microbiologie
ned  Nederlands
na  natuurkunde
tb  toegepaste biologie
rek  rekenen
sk  scheikunde
slb  studieloopbaanbegeleiding
wi  wiskunde
zl   zelf leren

15  Docenten en    
 afkortingen vakken

Contactpersonen en docenten

Management
MD  De heer M. Dees (directeur)
SP  De heer T. Spierings (teamleider)

Administratie
AP  Mevrouw A. Petersen
KS  Mevrouw K. Speltincx

Conciërge
JW  De heer JW. van Diermen

ICT
BU  De heer R. Buseman 
TN  De heer T. van der Heijden

Rooster
PA  De heer P. Ausma

Docenten avo-vakken
HO  De heer A. Hoogendijk (natuurkunde, scheikunde, 

wiskunde) 
JE  Mevrouw J. Engelaar (Nederlands, loopbaan & 

burgerschap, economie, jong ondernemen)
AM  Mevrouw A. van Manen (Engels)
VD  De heer G. van Dijk (Nederlands, rekenen, loopbaan 

& burgerschap)
TN De heer T. van der Heijden (wiskunde, natuurkunde, 

scheikunde)
 
Docenten Food
MG  Mevrouw M. Gerbrands 
AD  Mevrouw A. Diepeveen

Docenten Toegepaste biologie
JB  De heer J. Berg
MB  Mevrouw M. Beukenkamp
GO Mevrouw M.L. Goudeau

Docent Groene ruimte (infragroen)
WO  De heer R. Wolthuis 
VD De heer G. van Dijk

Loopbaancoach
CH Mevrouw C. Heinekamp

Zorgcoördinator
KE Mevrouw R. Kasse
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Aeres is een groene onderwijsinstelling met 
scholen op verschillende niveaus. Dat loopt van 
praktijkonderwijs en vmbo tot mbo en hbo. 
Onze school is onderdeel daarvan. 

Aeres MBO

‘Het is heel belangrijk 
om goed voor dieren 
te zorgen, te letten op 
gezondheid en welzijn.’
Rianne, Dierverzorging
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16 Missie en visie

De missie van Aeres is je te helpen in je ontwik-
keling. We willen je ook helpen met verder leren 
en groeien in kennis en kunde. Vandaar ook ons 
motto: Talent voor groei.

Met haar kennis en kunde over voedsel, groen 
en leefomgeving, loopt Nederland voorop in de 
wereld. Er blijft voortdurend behoefte aan goed 
geschoolde professionals. Mensen zoals jij. Onze 
visie is dat samenwerking tussen organisaties, 
professionals, leerlingen en studenten zorgt 
voor kennisverbreding waardoor we onze goede 
positie kunnen vasthouden. Daar wil Aeres aan 
bijdragen.

17  Doorstroom 

Bij Aeres MBO kun je doorleren in een verwante 
opleiding op een hoger niveau. Ben je ambitieus 
en wil je na je mbo-4 opleiding doorstuderen 
in het hbo? Dan is het goed om te weten dat 
Aeres ook een hogeschool heeft met faculteiten 
in Almere, Dronten en Wageningen. Doorleren 
in je vakgebied was nog nooit zo gemakkelijk. 
In onderstaand overzicht zie je welke hbo-op-
leiding goed aansluit op jouw mbo-niveau 4 
opleiding. Uiteraard kun je ook voor een andere 
hbo-opleiding kiezen. 

 Kijk voor meer informatie op www.aeresmbo.nl/
 studeren-aan-het-mbo/doorstuderen-in-het-hbo

Adressen
 Je vindt locaties van Aeres in drie provincies: 
 Gelderland, Flevoland en Utrecht, zie

 www.aeres.nl. 

De stafdienst zit in Ede. 

 Op www.aeresmbo.nl/onze-scholen vind je de   
 adressen van de zeven mbo-locaties.

Na mbo-4 
opleiding

Aansluitende hbo-opleiding

Toegepaste 
biologie

Toegepaste biologie - Almere

Voeding

Biologie, voeding en gezondheid - 
Almere
European food business - Almere
International food business - Dronten

https://www.aeresmbo.nl/studeren-aan-het-mbo/doorstuderen-in-het-hbo
https://www.aeresmbo.nl/studeren-aan-het-mbo/doorstuderen-in-het-hbo
http://www.aeres.nl
http://www.aeres.nl
http://www.aeres.nl
http://www.aeresmbo.nl/onze-scholen
http://www.aeresmbo.nl/onze-scholen
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 Doorlopende leerweg
In sommige gevallen kun je je vervolgopleiding in het hbo 
verkort volgen: drie jaar in plaats van vier jaar. Dit heet een 
doorlopende leerweg. Wil je hier meer over weten? Neem dan 
contact op met je decaan.

Associate degree
Een Associate degree (Ad) is een tweejarige, praktische 
hbo-studie, speciaal bedoeld voor mbo’ers die door willen 
groeien en zich verder willen ontwikkelen. Als je slaagt, 
ontvang je een officieel erkende graad: de Associate degree. 

 Kijk op de website om de Ad-opleidingen van Aeres  
 Hogeschool te bekijken /www.aereshogeschool.nl/ 

 studies/associate%20degree. De toelatingseisen,  
 zoals over de benodigde werkervaring, vind je bij de  
 studie-informatie.

18  Regelingen en    
 statuten 

Om de kwaliteit van ons onderwijs te garande-
ren, stelt Aeres MBO jaarlijks statuten en regle-
menten vast. Deze documenten beschrijven niet 
alleen de organisatie van ons onderwijs, maar 
ook de rechten en plichten van jou als student en 
die van de school, leerbedrijven, medewerkers 
en ouders. 

Verder zijn er de volgende regelingen, handboeken en proto-
collen, waarvan het deelnemersstatuut en de Onderwijs- en 
examenregeling (OER) de belangrijksten zijn. 

 Kijk voor meer informatie en documenten die je kunt  
 downloaden op www.aeresmbo.nl/over-aeres-mbo/ 

 regelingen-en-statuten of vraag ernaar bij je mentor  
 of opleidingscoördinator.

‘Na deze opleiding wil ik door 
op het hbo of als diëtiste 
werken, want ik ben in de food 
vooral op mensen gericht, de 
consumenten, wat er in de 
voeding zit en waarom ze wat 
eten.’
Sannah, Food BOL niveau 4

https://www.aereshogeschool.nl/studies/associate%2520degree
https://www.aereshogeschool.nl/studies/associate%2520degree
https://www.aereshogeschool.nl/studies/associate%2520degree
https://www.aereshogeschool.nl/studies/associate%2520degree
https://www.aereshogeschool.nl/studies/associate%2520degree
http://www.aeresmbo.nl/over-aeres-mbo/regelingen-en-statuten
http://www.aeresmbo.nl/over-aeres-mbo/regelingen-en-statuten
http://www.aeresmbo.nl/over-aeres-mbo/regelingen-en-statuten
http://www.aeresmbo.nl/over-aeres-mbo/regelingen-en-statuten


25 Aeres MBO Ede

 - De Onderwijs- en examenregeling (OER)
 De OER beschrijft de uitgangspunten van het onderwijs en 

de examinering bij Aeres MBO voor alle studenten. 
- Deelnemersstatuut mbo
 Het deelnemersstatuut mbo beschrijft alle rechten en 

plichten van studenten bij Aeres MBO. Je vindt er bijvoor-
beeld informatie over begeleiding en advies, toelating, 
financiën, aan- en afwezigheid, omgangsvormen, klachten, 
bezwaar en beroep, privacy en inspraak.

- Verzekeringen
 Aeres MBO heeft vier verzekeringen afgesloten voor de 

studenten: een aansprakelijkheids-, stage-, ongevallen- en 
reisverzekering. De verzekeringen zijn alleen geldig tijdens 
ingeroosterde schooltijden en stages/BPV waarvoor er een 
door de school getekende praktijkovereenkomst is. Op de 
website van Aeres MBO kun je een toelichting en voorwaar-
den voor deze verzekeringen vinden en de wijze van schade 
melden.

- Protocol schorsing en verwijdering
 Het protocol schorsing en verwijdering treedt in werking 

zodra een student zich schuldig maakt of heeft gemaakt aan 
maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag. Je kunt dan denken 
aan wangedrag, gewelddadigheden, wapenbezit, drugs en 
het herhaaldelijk overtreden van schoolregels. 

- Handboek examinering
 De examinering en diplomering bij Aeres MBO voldoen aan 

alle wettelijke eisen. De organisatie van examinering en 
diplomering is vastgelegd in het handboek examinering. Dit 
beschrijft afspraken over en richtlijnen voor het maken, 
vaststellen, afnemen, beoordelen en evalueren van examens, 
het vastleggen van de diplomeerbaarheid en de kwaliteits-
borging hiervan.

- Protocol taal en rekenen
 Er is een apart protocol voor de centrale examens voor 

Nederlands, Engels en rekenen en voor de schoolexamens. 
Hierin zijn landelijke afspraken over voorbereiding, uitvoe-
ring en afronding van deze examens opgenomen.

- Handboek BPV 
 De beroepspraktijkvorming (BPV) doe je in een erkend 

leerbedrijf. In het handboek vind je alles over de organisatie 
ervan, de regeling, financieringsmogelijkheden, verzekerin-
gen en over een buitenlandse BPV.

Onderwijsovereenkomst
Een onderwijsovereenkomst (OOK) sluit je af met school als 
bewijs dat je onderwijs volgt. Bij de start van de opleiding 
onderteken je deze (het opleidingenblad) en je levert dit in 
voor 1 oktober bij de school. Er staat informatie over de 
opleiding in, bijvoorbeeld BOL of BBL, niveau en rechten en 
plichten van school en student. Er wordt verwezen naar 
artikelen in de Onderwijs- en examenregeling (OER) en het 
Deelnemersstatuut. Er kunnen aanvullende afspraken over de 
begeleiding in staan. Ook keuzedelen (zie hieronder) worden 
opgenomen. 

De onderwijsovereenkomst geldt voor de hele duur van de 
opleiding. Wijzig je van opleiding of stap je over, dan komt er 
een nieuwe onderwijsovereenkomst. Er is een OOK met 
aanvullende artikelen voor de BOL, BBL, gecombineerde 
leerweg BOL/BBL en ook voor de OVO (een derde leerweg). 
Deze derde leerweg biedt maatwerk voor werkenden die hun 
positie op de arbeidsmarkt willen verbeteren.

Het onderwijsblad en keuzedelen
Alle opleidingen in de HKS (herziene kwalificatiestructuur) 
worden aangevuld met keuzedelen. Nadat je een keuzedeel 
hebt gekozen, ontvang je een onderwijsblad bij aanpassing 
(OBA). Hierop wordt het door jou gekozen keuzedeel (of de 
gekozen keuzedelen) getoond. Het meest recente onderwijs-
blad in combinatie met de algemene voorwaarden (of de 
artikelen bij de OOK) vormen samen de onderwijsovereen-
komst. Je wordt gevraagd om de gegevens op het onderwijs-
blad bij aanpassing te controleren: staat het door jou gekozen 
keuzedeel er op? Dan hoef je verder niets te doen. Mocht je het 
niet eens zijn met de wijziging, dan kun je binnen tien werkda-
gen na ontvangst van het OBA bezwaar maken bij de teamlei-
der van je opleiding.



‘Ik houd van de dynamiek hier, 
de afwisseling. Er gebeurt 
altijd wat.’
José Engelaar, docent Nederlands, burgerschap, economie, 

projectcoördinator jong ondernemen
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Praktijkovereenkomst
Een praktijkovereenkomst (POK) sluit je af met je leerbedrijf 
en de school. Hierin staan afspraken die je maakt over je 
beroepspraktijkvorming (BPV). De POK sluit je af vóór je stage 
(BOL) of dienstverband (BBL). Van de POK is er een versie 
voor de BOL en één voor de BBL / OVO (een derde leerweg).
Voor de praktijkovereenkomst heeft de school de gegevens van 
het leerbedrijf nodig. De school zorgt dan voor de officiële 
POK. Die krijg je in drievoud voor ondertekening (jij, school en 
leerbedrijf). Nadat jij en indien nodig ook je ouder/verzorger 
en het leerbedrijf de POK-exemplaren hebt ondertekend, lever 
je deze weer in bij de administratie van school waarna ook de 
school de overeenkomst ondertekent.

Doe je BBL dan sluit je naast de praktijkovereenkomst (POK) 
met het leerbedrijf een arbeidsovereenkomst af. Dat is een 
contract tussen jou en het bedrijf, tussen werknemer en 
werkgever. Daarin gaat het om afspraken over zaken zoals 
werktijden, beloning en vrije dagen. Dat gebeurt op basis van 
de cao van de bedrijfstak. De school is hierin geen partij.

Voor toelating tot een BBL-opleiding is een arbeidsovereen-
komst van minimaal 24 uur per week nodig. 

BPV in het kader van een keuzedeel
Alle opleidingen in de HKS worden aangevuld met keuzedelen. 
In het onderdeel informatie over de opleiding vind je meer 
informatie over keuzedelen. Nadat je een keuzedeel hebt 
gekozen, ontvang je een onderwijsblad bij aanpassing (OBA). 
Indien het keuzedeel (ook) in de BPV wordt uitgevoerd, 
ontvang je ook een BPV-blad bij aanpassing (BBA) of een POK 
met keuzedelen. Hierop wordt het door jou gekozen keuzedeel 
(of de gekozen keuzedelen) getoond in combinatie met de 
gegevens van het leerbedrijf waar je de BPV in het kader van 
het keuzedeel (of keuzedelen) gaat volgen. Indien je de BPV in 
het kader van het keuzedeel volgt op hetzelfde leerbedrijf waar 
je al BPV volgt in het kader van je kwalificatie, dan ontvang je 
een BBA. Het meest recente BPV-blad in combinatie met de 
algemene voorwaarden (of de artikelen bij de POK) vormen 
samen de praktijkovereenkomst. 

Je wordt gevraagd om de gegevens op het BPV-blad bij 
aanpassing te controleren: staat het door jou gekozen keuze-
deel er op? Dan hoef je verder niets te doen. Mocht je het niet 
eens zijn met de wijziging dan kun je binnen tien werkdagen na 
ontvangst van het BBA bezwaar maken bij de teamleider van je 
opleiding. Als je de BPV in het kader van het gekozen keuzedeel 
gaat volgen op een nieuw leerbedrijf, dan krijg je een nieuwe 
POK uitgereikt. Alle partijen op de POK moeten deze onder-
tekenen voor akkoord. Als je naast het keuzedeel ook BPV in 
het kader van je kwalificatie gaat volgen op hetzelfde 
 leerbedrijf, staat dat op dezelfde POK.

Einde praktijkovereenkomst
Normaal gesproken duurt de BPV zolang als er is afgesproken 
in de praktijkovereenkomst (POK). Mocht deze POK vanuit het 
leerbedrijf eerder beëindigd worden, meld dit dan aan je 
mentor of de begeleider vanuit school. Als je zelf om welke 
reden dan ook van bedrijf wilt veranderen, praat je hierover 
eerst met je mentor en de BPV-begeleider. Dan zoek je zo snel 
mogelijk een nieuw leerbedrijf, vul je opnieuw het 
 BPV-registratieformulier in op de website van school, met de 
gegevens van het nieuwe leerbedrijf en zorg je opnieuw voor 
ondertekening van de nieuwe praktijkovereenkomst. 
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Foto’s en video voor pr-doeleinden
Binnen Aeres MBO wordt specifieke toestemming gevraagd 
aan studenten voor het gebruik van beeldmateriaal. Deze 
toestemming kan je per brief of digitaal worden gevraagd. 

Toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van beeld-
materiaal in de volgende categorieën:
•	 in	de	studiegids,
•	 in	promotiemateriaal,
•	 in	eigen	leermiddelen	(binnen	Aeres	MBO	ontwikkeld	en	

gebruikt lesmateriaal),
•	 op	de	website,
•	 in	(digitale)	nieuwsbrieven,
•	 op	sociale-media-accounts	van	de	school,
•	 in	formele	beleidsdocumenten	van	Aeres	MBO.

Zonder expliciete toestemming zal de school het beeld-
materiaal niet gebruiken. Als de school foto’s en video’s wil 
gebruiken voor een ander doel dan de bovengenoemde 
categorieën, worden studenten daar over geïnformeerd. De 
school vraagt je zo nodig toestemming voor gebruik. 

Uitzonderingen
Er is geen toestemming van studenten nodig voor het gebruik 
van foto’s en video’s in de klas en les voor onderwijskundige 
doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig voor het 
plaatsen van een foto op een schoolpas of voor gebruik van een 
foto in het administratiesysteem. Wel gelden voor het gebruik 
van dat beeldmateriaal de gewone privacyregels (zoals 
dataminimalisatie: terughoudend omgaan met foto’s en video’s 
van studenten).

Beeldmateriaal gemaakt door anderen
De toestemming van studenten geldt alleen voor foto’s en 
video’s die door de school, of in opdracht van de school worden 
gemaakt. Het kan voorkomen dat medestudenten foto’s maken 
tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar beperkte 
invloed op. We proberen studenten te leren terughoudend te 
zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. 

20  Privacy,     
 beeldmateriaal en  
 sociale media

Privacymaatregelen
Bij Aeres MBO gaan we zorgvuldig om met de persoonsge-
gevens van studenten. De school maakt alleen gebruik van 
persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en 
begeleiden, voor examinering en diplomering en voor de 
organisatie die daarvoor nodig is. 

Alle gegevens staan opgeslagen in ons digitale 
administratie systeem Eduarte. De vorderingen van de 
studenten worden deels vastgelegd in Eduarte en deels in 
onze elektronische leeromgeving itslearning/Peppels en de 
examenorganisatie-instrumenten PvB Tool en Green Tool. Al 
deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die 
gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. 
Omdat Aeres MBO onderdeel van Aeres is, wordt een 
beperkt aantal persoonsgegevens gedeeld in het kader van 
de gemeenschappelijke administratie.

Ouders en studenten hebben altijd het recht om de 
geregistreerde gegevens in te zien en indien nodig te 
corrigeren. Als de opgeslagen gegevens niet meer relevant 
zijn voor de school, kunnen ouders/studenten vragen die 
specifieke gegevens te laten verwijderen. De school draagt 
hier overigens ook zelf zorg voor. Voor de gehanteerde 
bewaar- en vernietigingstermijnen zijn landelijke afspraken 
gemaakt die ook zijn opgenomen in bijlage 8 van de 
Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Raadpleeg voor meer informatie het privacyreglement, dat 
beschrijft wat voor onze scholen de doelen zijn voor de 
registratie van persoonsgegevens. Heb je nog vragen over 
onze privacy maatregelen? Neem dan contact op met mr. 
Martha de Boer, functionaris gegevensbescherming, via 
m.de.boer@aeres.nl.

 www.aeresmbo.nl/over-aeres-mbo/
 regelingen-en-statuten 

http://www.aeresmbo.nl/over-aeres-mbo/regelingen-en-statuten
http://www.aeresmbo.nl/over-aeres-mbo/regelingen-en-statuten
http://www.aeresmbo.nl/over-aeres-mbo/regelingen-en-statuten
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‘Ik ben er trots op als ze 
het redden ondanks een 
achterstand. En dat ik ze jaren 
later tegenkom en dan nog 
steeds waardering krijg.’
Gerard van Dijk, docent avo-vakken voor BBL Infragroen 

niveau 2

Wijzigingen
De toestemming zal jaarlijks worden gevraagd. Het is altijd 
mogelijk om tijdens het schooljaar terug te komen op een 
gegeven toestemming. Ook is het mogelijk om op een later 
moment alsnog toestemming te geven. Deze wijzigingen 
kunnen worden doorgegeven aan de administratie van de 
school.

Wanneer het toch mis gaat
Aeres MBO probeert zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met 
het beeldmateriaal van studenten. Het kan voorkomen dat er 
toch beeldmateriaal wordt gebruikt waar je niet achter staat. 
In dit geval en bij andere vragen over beeldmateriaal van 
studenten kan contact worden opgenomen met de afdeling 
marketing en communicatie van Aeres MBO, telefoonnummer 
088 020 70 20.

Voor een veilig schoolklimaat
Sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze maat-
schappij. Bij Aeres MBO leer je de voordelen van sociale media 
te benutten. Tegelijkertijd ziet de school het als haar verant-
woordelijkheid de nadelen van sociale media bespreekbaar te 
maken. Hoe Aeres MBO omgaat met sociale media lees je in 
het Protocol social media. 

Bij Aeres MBO is pesten onacceptabel. Het document 
Pestbeleid Aeres MBO (ook op www.aeresmbo.nl) beschrijft 
wat we onder pesten verstaan en hoe we daarmee omgaan. 
Doel is om iedereen die betrokken is bij het onderwijs van 
Aeres MBO een veilig schoolklimaat te bieden.

Aeres MBO hanteert een meldcode voor huiselijk geweld en 
mishandeling. De meldcode (www.aeresmbo.nl) is erop gericht 
studenten die te maken hebben met een vorm van geweld of 
mishandeling passende hulp te bieden, zodat er een einde komt 
aan de (bedreigende) situatie.

 Bovengenoemd protocol, document en meldcode zijn  
 te vinden op www.aeresmbo.nl/over-aeres-mbo/ 

 regelingen-en-statuten.

20  Klachtenregeling 

Wij vinden het heel belangrijk dat jij als  student 
maar ook je ouders/verzorgers tevreden zijn 
over ons onderwijs. Onze school moet een 
veilige en vertrouwde plek zijn voor iedereen. 
Eventuele klachten nemen we dan ook serieus. 
We doen er alles aan om die zo snel en goed 
mogelijk op te lossen. Als u als ouder/verzorger 
klachten heeft, dan kunt u die het beste eerst 
bespreken met docent, mentor of teamleider. 
Meestal kunnen we dan direct een oplossing 
vinden. Wordt er geen oplossing gevonden, dan 
volgt de klachtenprocedure. 

 Op de website vind je u onze klachtenregeling hier:  
 www.aeresmbo.nl/over-aeres-mbo/

 regelingen-en-statuten.

http://www.aeresmbo.nl/over-aeres-mbo/regelingen-en-statuten
http://www.aeresmbo.nl/over-aeres-mbo/regelingen-en-statuten
http://www.aeresmbo.nl/over-aeres-mbo/regelingen-en-statuten
http://www.aeresmbo.nl/over-aeres-mbo/regelingen-en-statuten
http://www.aeresmbo.nl/over-aeres-mbo/regelingen-en-statuten
http://www.aeresmbo.nl/over-aeres-mbo/regelingen-en-statuten
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21  Studieduur en    
 studiebelasting 

Studieduur
Een opleiding op niveau 2 duurt twee jaar. Een opleiding op 
niveau 3 of niveau 4 duurt drie jaar. Er zijn ook opleidingen op 
niveau 4 die vier jaar duren en er bestaan verkorte opleidings-
varianten op basis van individueel maatwerk.

Studiebelasting
Studiebelasting is de tijd die een gemiddelde student investeert 
in de opleiding. De studiebelasting van de opleidingen wordt 
uitgedrukt in zogenaamde studiebelastinguren (sbu). In een 
cursusjaar zitten 1.600 studiebelastingsuren. Dat betekent dat 
je in de veertig weken van een schooljaar zo’n veertig uur per 
week aan de opleiding besteedt. Ook de uren die je aan 
huiswerk besteedt, worden tot de studiebelastinguren 
gerekend.

Een deel van deze uren ga je naar school. Dit noemen we 
contacturen. Hieronder vallen ook excursies, praktijkleren en 
toetsweken. Een ander deel is de beroepspraktijkvorming 
(BPV) op het leerbedrijf. Dit is dus de tijd die je werkt (BBL) of 
stage loopt (BOL). BBL-studenten brengen veel meer uren op 
het bedrijf door dan BOL-studenten. 

 Over de BPV vind je meer informatie op 
 www.aeresmbo.nl/beroepspraktijkvorming. 

22 Prestatiedossier  
 

Prestatiedossier
Het prestatiedossier (PD) is een overzicht van de geleverde 
prestaties in een studiejaar. Het PD bestaat in grote lijnen uit 
de volgende toetsen en opdrachten. 
•	 Theorietoetsen.	Dat	zijn	toetsen	over	de	behandelde	leerstof.	

Het kan bijvoorbeeld gaan om herkenning en benoeming van 
de wetenschappelijke naam van planten.

•	 Praktijkopdrachten	(of	BPV-opdrachten).	Dit	zijn	de	
opdrachten die je krijgt van school als je BPV loopt. Ze 
kunnen op school en thuis gemaakt worden in samenwerking 
met je leerbedrijf. De opdrachten laat je, als ze klaar zijn, 
nakijken door de BPV-begeleider of de docent.

•	 Een	werkstuk.	Ook	een	werkstuk	kan	onderdeel	zijn	van	je	
prestatiedossier. Dat gaat dan om een grote (integrale) 
opdracht waarbij je over een bepaald thema een scriptie 
maakt.

Toetsen
Om vast te kunnen stellen of je de stof beheerst en deze in 
praktijk kunt brengen, krijg je regelmatig toetsen en 
 opdrachten. Resultaten van toetsen krijg je binnen twee 
schoolweken te horen. Natuurlijk heb je het recht gemaakte en 
beoordeelde toetsen in te zien (bij digitaal afgenomen toetsen/
examens is dat niet altijd mogelijk).

‘Vanwege de kleinschaligheid 
van de school hebben we de 
studenten goed in beeld. Ze 
weten ook elkaar te vinden, 
over alle leerjaren heen.’
Audrey Diepeveen, docent levensmiddelentechnologie en 

microbiologie op MBO Food

https://www.aeresmbo.nl/beroepspraktijkvorming
https://www.aeresmbo.nl/beroepspraktijkvorming
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Normering prestatiedossier en overgang
Het prestatiedossier bestaat uit een deel beroepsgericht en een 
deel avo (algemeen vormend onderwijs). Bij Nederlands, 
Engels en rekenen (avo-vakken) zijn er ook centrale examens. 
Hiervoor gelden andere normen.
1. Ieder jaar werk je met een nieuw prestatiedossier (dit geldt 

alleen in de HKS). 
2. Per jaar is het prestatiedossier opgebouwd uit een aantal 

thema’s/werkprocessen
3. De cijfers voor Nederlands, Engels en rekenen tellen mee 

bij de overgang.
4. Ook loopbaan en burgerschap en de BPV tellen mee bij de 

overgang.
5. Je bent over wanneer je voor niet meer dan 20 procent van 

het aantal vakken een berekende 5 staat. In je vakrichting 
mag je maar één berekende 5 hebben. Een 4 en lager tellen 
voor twee berekende vijven (dit geldt alleen in de HKS).

6. In een overgangsvergadering aan het eind van het school-
jaar wordt bepaald wat er gebeurt als je meer dan 20 
procent berekende vijven hebt. Er zijn verschillende 
mogelijkheden:

 - Je gaat over onder bepaalde voorwaarden;
 - Je doubleert;
 - Je stroomt af naar een lager niveau;
 - Je stroomt uit op een lager niveau.
7. Als je niet overgaat komen in principe de toetsen (dit 

noemen we de formatieve onderdelen) uit je PD te 
vervallen. Je examencijfers blijven staan (summatieve 
onderdelen). De overgangsvergadering kan adviseren een 
maatwerkprogramma voor je op te stellen. Dat wordt 
vastgelegd in een overeenkomst tussen jou en de school.

Zorg dat je je prestatiedossier goed bijhoudt. Je kunt zelf het 
PD inzien. Een belangrijke voorwaarde voor het succesvol 
doorlopen van je opleiding en deelname aan de beroepsproeve 
is verder het aanwezig zijn bij de lessen.

Herkansing 
Wanneer je prestatiedossier niet op orde is of je hebt een toets 
gemist, kun je herkansen. Als je door aantoonbare overmacht 
een toets of opdracht mist of niet op tijd inlevert, kun je deze 
volgens afspraak met de docent alsnog maken en inleveren op 
de herkansingsdagen.

Aan het einde van het schooljaar zijn er twee herkansingen in 
het PD (op toetsniveau). 

‘Zeker in de Food Valley is zo’n 
opleiding op de juiste plek, 
voeding is hot en mbo’ers zijn 
er echt nodig.’
Audrey Diepeveen, docent levensmiddelentechnologie en 

microbiologie op MBO Food
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23  Vrijstellingen

Soms kun je op basis van een eerder gevolgde 
opleiding vrijstelling krijgen voor bepaalde 
onderdelen van de opleiding. Dat betekent 
 overigens niet automatisch dat je minder les 
hebt. Soms worden die onderdelen ook nog 
getoetst of geëxamineerd, bijvoorbeeld omdat 
ze deel van de beroepsproeve zijn. 

Bespreek het verzoek om vrijstelling zo snel mogelijk met de 
mentor of de opleidingscoördinator. Daarna kun je de 
onderdelen waarvoor je vrijstelling wilt voorleggen bij de 
examencoördinator van de lokale examenorganisatie (LEO). 
Maak daarvoor een afspraak en neem een kopie mee van alle 
mogelijke officiële bewijzen. De centrale examencommissie 
(CEC) besluit voor welke onderdelen vrijstelling kan worden 
verleend.

24  Examens

Binnen je opleiding krijg je te maken met toet-
sen en examens. Toetsen zijn een onderdeel van 
je prestatiedossier (PD). Het prestatiedossier 
moet je voldoende afsluiten om over te gaan 
naar een volgend leerjaar. In het laatste leerjaar 
moet je het prestatiedossier voldoende afsluiten 
om mee te mogen doen aan je laatste beroeps-
gerichte examen.

Examens leg je af om je diploma te halen. We kennen verschil-
lende soorten examens: beroepsgerichte examens, examens op 
het gebied van taal en rekenen en keuzedeelexamens. Beroeps-
gerichte examens kunnen zijn een beroepsproeve, een 
werkprocesexamen, een kennisexamen en/of een vaardigheids-
examen.
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‘Erg fijn dat je met docenten 
kunt meepraten hier. Er is veel 
persoonlijk contact.’
Mark, Toegepaste biologie BOL niveau 4

Beroepsproeve
Als je opleiding één beroepsproeve kent doe je deze aan het 
einde van je opleiding. Een beroepsproeve doe je in een 
praktijksituatie. Dit kan op een leerbedrijf zijn of op een andere 
plek waar de proeve uit te voeren is.

In de beroepsproeve voer je een aantal beroepsopdrachten uit. 
De opdrachten zijn afgeleid van de kerntaken en werkproces-
sen die horen bij je opleiding. Je laat bijvoorbeeld zien dat je 
groenonderhoud kunt uitvoeren, leiding kunt geven, bloem-
werk maken of dieren verzorgen. In de lessen op school en 
tijdens de BPV op het leerbedrijf word je voorbereid op dit 
examen.

In de loop van het schooljaar wordt jouw proeve in de klas 
besproken, zodat je je kunt voorbereiden. Je wordt beoordeeld 
op de kerntaken. Als er meer kerntaken in de proeve worden 
geëxamineerd, kan het zijn dat je voor de ene kerntaak wel 
slaagt en voor een andere niet. De lokale examenorganisatie 
bepaalt in dit geval of je de hele proeve moet overdoen, of dat 
je enkel de onvoldoende kerntaak moet herkansen.

Andere examens
Een werkprocesexamen is gericht op een of enkele werkproces-
sen. Je voert dit examen uit in een praktijksituatie. Een 
vaardigheidsexamen is gericht op een aantal vaardigheden. 
Ook dit examen voer je uit in een praktijksituatie of op een 
andere plek waar het examen uit te voeren is. Een kennisexa-
men is gericht op kennis en inzicht. Deze examens worden 
meestal digitaal afgenomen en bestaan dan uit multiplechoice-
vragen.

Deelname beroepsproeve
Wanneer mag je deelnemen aan de verschillende examens?
•	 Er	zijn	geen	eisen	om	deel	te	mogen	nemen	aan	kennisexa-

mens, werkprocesexamens of vaardigheidsexamens.
•	 Voor	deelname	aan	de	beroepsproeves	gelden	de	volgende	

regels:
 - Je bent over naar het leerjaar waarin de beroepsproeve 

wordt afgenomen.
 - Voordat je mag deelnemen aan de laatste beroepsproeve 

(in het laatste leerjaar) moet je PD van dit leerjaar op orde 
zijn: je mag voor maximaal 20 procent van de thema’s een 
berekende 5 hebben gehaald (een 4 of lager telt voor twee 
berekende vijven). De thema’s die horen bij de algemeen 
vormende vakken (taal en rekenen) tellen hierbij niet mee. 

 En als jouw opleiding een of meer werkprocesexamens kent, 
moet je deze werkprocesexamens hebben gehaald.

 - Voor deelname aan beroepsproeves tijdens de opleiding 
(behalve de laatste) gelden geen eisen

Indien je niet op mag voor een beroepsproeve vanwege 
ontbrekende of onvoldoende onderdelen, dan mag je maximaal 
drie onderdelen alsnog maken/herkansen. 

Mocht er sprake zijn van overmacht waardoor je meer dan drie 
onderdelen moet herkansen/maken, dan kun je een verzoek 
richten aan de LEO om toch de beroepsproeve te doen. 
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Beoordeling
De beoordeling van de toetsen en opdrachten van het PD vindt 
meestal plaats door de eigen vakdocent of de BPV-begeleider 
op het leerbedrijf. Bij de proeve worden docenten, vakexamina-
toren (namens het bedrijfsleven of het onderwijs) en/of 
BPV-begeleiders ingezet als beoordelaar. Beoordelaars bij een 
proeve noemen we ‘assessoren’. Voor elke proeve is er een 
beschrijving van de eisen waaraan je moet voldoen om de 
kerntaken die in de proeve worden geëxamineerd, voldoende te 
maken. Herkansing is mogelijk. Maar je kan een proeve niet 
eenvoudig op elk gewenst tijdstip organiseren. Vaak moet je 
dan wachten op een moment dat het wel kan.

De examenorganisatie 
De directie Aeres MBO zorgt voor een examenregeling die in 
overeenstemming is met de eisen van de Inspectie van het 
Onderwijs. De CEC (centrale examencommissie) ziet toe op de 
toepassing van deze regeling. Daarnaast stelt de CEC vast of je 
diplomeerbaar bent, dat wil zeggen of je hebt voldaan aan alle 
eisen om je diploma te halen, zoals deelname aan het onderwijs 
en examinering van keuzedelen.

Op school is de lokale examenorganisatie (LEO) verantwoor-
delijk voor de examinering en diplomering. De LEO bestaat in 
elk geval uit de directeur, de teamleider(s) mbo en de examen-
coördinator. Heb je vragen of problemen met de examinering 
en diplomering dan kun je bij de examencoördinator terecht.
De Inspectie van het Onderwijs bewaakt namens de overheid 
de kwaliteit van de examens in het mbo. Dit betekent dat de 
examinering verloopt volgens vastgestelde voorschriften. Deze 
zijn te vinden in de Onderwijs- en examenregeling (OER) en in 
het Handboek examinering. Beide liggen op school ter inzage 
en zijn op de website van Aeres MBO te vinden.

Toetsing en examinering van studenten met een beperking
Het kan zijn dat je als gevolg van een beperking niet kunt 
deelnemen aan toetsing, examinering of BPV onder de 
standaardregels. Geef dit in je intakegesprek aan. Afhankelijk 
van je beperking en/of het al dan niet beschikken over een 
officiële verklaring, zijn aanpassingen in toetsing en/of 
examinering mogelijk. De examencoördinator op jouw locatie 
kan je hierover meer vertellen. 

 Aeres MBO houdt zich voor het toestaan van   
 aanpassingen aan de regels voor aangepaste 

 examinering van het College van Examens: 
 www.examenbladmbo.nl

Mocht een beperking gedurende de opleiding ontstaan of 
worden geconstateerd, dan moet je hierover, op dat moment, 
afspraken maken met de zorgcoördinator en examencoördina-
tor op je locatie.

‘Contact met de bedrijven is 
mooi. Je ziet er de leerlingen 
van een andere kant. Met de 
avo-vakken hebben ze vaak 
moeite, maar op die bedrijven 
zijn het vaklui in de dop. Dan 
sta ik versteld van wat ze 
kunnen.’
Gerard van Dijk, docent avo-vakken voor BBL Infragroen 

niveau 2

http://www.examenbladmbo.nl
http://www.examenbladmbo.nl
http://www.examenbladmbo.nl
http://www.examenbladmbo.nl
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‘Onderwijs maken we samen, 
docenten en studenten. Je kunt 
het niet alleen, je hebt elkaar 
nodig om er iets goeds en 
nuttigs van te maken: we leren 
van en met elkaar.’
Marlies Beukenkamp, docent Toegepaste biologie

Diploma
Je ontvangt je diploma als je de opleiding met succes afsluit. Dit 
betekent dat:
- alle vakgerichte examens en kerntaken met een voldoende 

zijn afgesloten;
- de BPV als voldoende is beoordeeld en voldaan is aan het 

aantal dagen of uren;
- Nederlands, rekenen en soms Engels en Duits (afhankelijk 

van de opleiding) zijn afgerond; 
- er voldaan is aan de eisen voor loopbaan en burgerschap;
- er voldaan is aan de wettelijke beroepsvereisten die bij 

sommige opleidingen gelden;
- er voldaan is aan de eisen voor het volgen van keuzedelen en 

deelname aan de examinering van die keuzedelen;
- er voldaan is aan eventuele branchevereisten bij sommige 

opleidingen;
- er voldaan is aan de eisen voor het volgen van keuzedelen en 

deelname aan de examinering van die keuzedelen.

Bezwaar en beroep examinering
Ben je het niet eens met de wijze van examineren of beoorde-
len, dan spreek je hierover met je docent. Word je het samen 
niet eens, dan overleg je met je mentor en de examencoördina-
tor van de locatie. In voorkomende gevallen kun je een klacht 
indienen bij de CEC. Ben je het niet eens met de beslissing van 
de CEC, dan kun je in beroep gaan bij de Commissie van beroep 
voor de examens. Het besluit dat deze commissie neemt, is 
bindend en intern (op school) kan hiertegen niet in hoger 
beroep worden gegaan. 

Taal en rekenen
De overheid verplicht mbo-scholen aandacht te besteden aan 
talen en rekenen. Landelijk zijn hier examens voor ontwikkeld. 
De resultaten van Nederlands en rekenen (en eventueel van 
Engels en/of Duits) worden vermeld op de resultatenlijst bij je 
diploma.

Diploma-eisen voor het cursusjaar 2018-2019

Examenkandidaten niveau 4
Nederlands, Engels en rekenen zijn verplichte examenvakken. 
Om te slagen voor je diploma moet je voor Nederlands en 
Engels samen elf punten halen. Bovendien moet het resultaat 
voor elk vak afzonderlijk minimaal een 5 zijn. Dat betekent dus 
dat je voor een van beide vakken (Nederlands of Engels) 
minimaal een 6 moet halen, om aan de vereiste elf punten te 
komen. Voor rekenen is er ook een verplicht centraal landelijk 
examen. Maar dat resultaat telt nog niet mee om te slagen. Het 
cijfer staat wel op je resultatenlijst bij het diploma.
Als Duits een examenvak is in jouw opleiding, zoals bij Bloem 
in de BKS, moet je voor de verschillende onderdelen gemiddeld 
een 5 scoren.

Examenkandidaten niveau 2 en 3
Voor Nederlands moet je minimaal een 5 halen. Verder is 
rekenen een verplicht examenonderdeel maar het resultaat telt 
nog niet mee voor het vaststellen van de diplomeerbaarheid (of 
je recht hebt op een diploma). Het moet wel worden vermeld 
op de resultatenlijst.

Keuzedelen
Voor elk keuzedeel moet je een of meer examens maken. Er 
bestaan verschillende vormen examens: 
- een praktijkexamen,
- een kennisexamen,
- een portfolio-examen,
- een verslag,
- een presentatie.

Elk behaald keuzedeel wordt vermeld op je diploma. De 
resultaten van al je keuzedelen worden vermeld op je resulta-
tenlijst. Op dit moment telt de hoogte van examenresultaten 
van keuzedelen nog niet mee in het bepalen van diplomeer-
baarheid. Voor alle studenten die op 1 augustus 2020 starten 
met een opleiding geldt dat de hoogte van de examenresultaten 
van keuzedelen wél meetelt bij het behalen van het diploma. 
De invoering verloopt cohortsgewijs. Studenten die eerder zijn 
gestart met hun opleiding met keuzedelen, mogen de opleiding 
afmaken volgens de geldende regels op het startmoment. 
Studenten die starten in en vanaf het schooljaar 2020-2021 
krijgen hier wél mee te maken. Alleen het examenresultaat of 
de examenresultaten zijn dan niet meer voldoende om te 
diplomeren. (Bron: Herzieningmbo.nl).
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‘Naast een eigen imker 
beschikken we voor 
Toegepaste biologie over 
mooie faciliteiten: het 
leefpark, de kas, een nieuw 
lab en natuurgebieden op 
fietsafstand en ook een 
universiteit (Wageningen). 
We hebben verder veel contact 
met bedrijfsleven. Door hen bij 
de opleiding te betrekken, borg 
je ook de actualiteit binnen de 
opleiding.’
Marlies Beukenkamp, docent Toegepaste biologie

27  Termen in het kort

- Opleidingsprogramma: 
 Tijdens je opleiding leer je competenties en vaardigheden 

binnen kerntaken toepassen en werkprocessen die passen 
bij je opleiding beheersen. Daar is het opleidingspro-
gramma (met lessen en BPV) op gericht. 

- Examen: 
 Het vakgerichte examen bestaat uit een of meerdere 

beroepsproeven, eventueel aangevuld met een werkpro-
cesexamen, een kennisexamen en/of een vaardigheids-
examen. Daarnaast doe je examen in algemene vakken 
(avo) zoals Nederlands en rekenen. 

- Beroepsproeve:
 De beroepsproeve (of proeve van bekwaamheid) is een 

examen over meerdere competenties die bij elkaar horen: 
de kritische beroepssituatie.

- Kerntaken:
 Kerntaken zijn werkzaamheden die kenmerkend zijn voor 

dat beroep.
- Werkprocessen:
 Werkprocessen zijn beroepsactiviteiten rond een 

kerntaak.
- Prestatie:
 Competenties leer je aantoonbaar door prestaties te 

leveren. Je toont dit bijvoorbeeld door een werkstuk te 
maken, een praktische vaardigheid te laten zien of een 
toets te halen.

- Prestatiedossier:
 Het prestatiedossier (PD) biedt een overzicht van de te 

leveren prestaties, die voorwaarde zijn voor deelname 
aan de proeve.

- Competentie:
 Een competentie is het vermogen op de juiste manier te 

handelen in een bepaalde praktijksituatie. Daarvoor is 
niet alleen nodig dat je een vaardigheid beheerst, maar 
ook dat je weet wat je doet en dat je over de nodige 
kennis en het nodige inzicht beschikt en een passende 
houding toont.

- LEO:  Lokale examenorganisatie, verantwoordelijk voor 
de examinering en diplomering op de onderwijslocatie.

- CEC: De CEC (centrale examencommissie) ziet toe op de 
toepassing van deze regeling. Daarnaast stelt de CEC vast 
of je diplomeerbaar bent.

28  Tot slot

Onze school staat onder bestuur van Aeres.
Per 1 augustus bestaat het College van Bestuur van Aeres uit:
•		De	heer	B.M.P.	Pellikaan,	voorzitter
•	 Vice-voorzitter,	vacant
Algemeen directeur Aeres VMBO en Aeres MBO
•		Mevrouw	G.J.M.	Kruijer

Adresgegevens Aeres
Postadres: Postbus 245, 6710 BE Ede
Bezoekadres: Bovenbuurtweg 27, 6717 XA Ede
088 020 70 20 
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