Jaarresultaat 2017

Voorwoord

Aeres MBO Barneveld, voorheen Groenhorst mbo Barneveld, biedt een breed scala aan
groene mbo-opleidingen aan voor de gebieden dierverzorging, hippische opleidingen,
veehouderij en groen, grond en infra. Aeres MBO Barneveld beschikt over unieke
praktijkfaciliteiten zoals terraria, dierenartsenpraktijk, kennel, volières en aquaria.
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1 Bijzondere gebeurtenissen

• Toekenning dierentuinvergunning.
• Opzetten informatieloket door PEC (Poultry Expertise Centre) om pluimveehouders en betrokkenen
bij de fipronil-affaire te informeren en bij te staan.
• Prominente aanwezigheid als partner bij diverse grote events, zoals: Animal Event, Horse Event, CSI
Twente, Hond 2017 (Winner), Outdoor Gelderland, WK jonge dressuurpaarden.
De focus voor 2017 lag deels op het professionaliseren van bestaande marketingacties en het
intensiveren van social media en deels op het bekendmaken van de nieuwe naam Aeres MBO Barneveld
per 1 augustus.
Werving
In 2017 hebben we vanuit een stand geworven op 7 studiebeurzen in Nederland en België, 3
vakbeurzen, 5 landelijke dier- en hippische evenementen (waaronder Animal Event en Horse Event) en
15 schoolvoorlichtingen. Aan vrijwel alle evenementen werken leerlingen mee.

Foto: Activiteit Animal Event: Beleef de campus door de VR bril
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Net als in voorgaande jaren reiken we VIP kaarten uit aan geïnteresseerde potentiële leerlingen. Zij
worden uitgenodigd voor een VIP dag in Barneveld. Veel van deze VIP leerlingen schrijven zich hierna
ook daadwerkelijk in.
Ook organiseren we 4 Oriëntatiedagen (i.s.m. vmbo regio Eemland en De Vallei) en Meeloopdagen. De
belangstelling voor Meeloopdagen is flink toegenomen. In de customer journey naar aanmelding bij
onze school telt een meeloopdag mee als laatste stap ter bevestiging van de gemaakte keuze. We
bieden het daarom ook actiever aan en hebben de procedure intern geprofessionaliseerd.
Promotieteam
Het promotieteam werkt steeds professioneler en wordt ingezet op beurzen, bij voorlichtingen, voor
rondleidingen op school en tijdens grote evenementen. In 2017 zijn er representatieve blouses en
vesten besteld zodat er een eenduidige uitstraling is.
Open dagen
Traditioneel blijven de open dagen ons belangrijkste wervingsmiddel. De opzet van de open dagen
inclusief de beleefroute langs de dieren, is succesvol. Uit enquêtes komt naar voren dat met name de
sfeer en kwaliteit van voorlichtingen goed scoren.
Open dagen campagne Dat is de kracht van Aeres MBO Barneveld
Gedurende 4 maanden (november t/m februari) worden maar liefst 20 promovideo’s ingezet op social
media (Facebook, Instagram, Youtube en Nu.nl). Hierdoor krijgen we een enorm bereik en is adverteren
in traditionele media niet meer nodig.
Doelgroepen:
- jongeren 14-16 jaar met
Bezoekersaantallen open dagen
interesse in mbo, dier in
heel NL.
5000
- ouders met kinderen in
4000
leeftijd 14-16 jaar (uit
3000
onderzoek is bekend dat
2000
ouders en mentoren de
1000
grootste ‘influencers’
0
zijn) met interesse in
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
mbo, dier
open dag januari

open dagen maart

informatie avond mei/juni

totaal

Bezoekersaantallen open dagen
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1.1.

Dierentuinvergunning: Eduzoo

Eind augustus verkregen wij de dierentuinvergunning. Dit nieuwsfeit hebben wij door middel van een
persbericht landelijk bekend gemaakt. Veel landelijke media pikten het nieuws op.
Er is een werkgroep opgericht die zich bezig houdt met protocollen rondom registratie dierencollectie,
conservatie, beveiliging en communicatie.

Op de strippagina van het AD

Over de positionering van onze school als Eduzoo (geen dierenpark) wordt nagedacht. We willen in
ieder geval sector dier en educatie met elkaar verbinden en het publiek hierin meenemen.
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2 Omgevingsfactoren

De belangrijkste ontwikkelingen in de directe omgeving zijn (wat beïnvloedt het succes van de locatie en
de keuzes die de locatie maakt):
• De groei van het aantal leerlingen binnen de hippische opleidingen noopt ons tot verdere oriëntatie
om vorm te geven aan optimale onderwijslocaties en faciliteiten voor de instructeursopleiding en/of
alle hippische opleidingen.
• Door co-creatie binnen verschillende teams en opleidingen wordt vorm gegeven aan samenwerking
en invulling van diverse projecten. Een voorbeeld hiervan is het samenwerken van vee/ggi met
dierverzorging in de realisatie van een nieuw hoefdierenverblijf.
• Het concept van de edu-zoo wordt verder uitgewerkt om zo tot een optimale situatie te komen om
uitvoering te geven aan onze primaire taak van onderwijs verzorgen.
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3 Inhoudelijke resultaten

> Taal en rekenen:
Engels: Alle leerlingen op niveau 4 hebben deelgenomen aan de Facet examens Luisteren en Lezen
B1. De overige drie onderdelen, schrijven, spreken en gesprekken voeren, zijn afgenomen door
middel van schoolexamens. 27 Leerlingen hebben deelgenomen aan het pilotexamen van Facet op
niveau B2. Voor zover bekend zijn er geen leerlingen die geen diploma hebben behaald vanwege de
examens Engels.
In januari hebben ongeveer 30 leerlingen deelgenomen aan Anglia examens op niveau B2, C1 en C2.
> Focus op Vakmanschap en herziening kwalificatiestructuur:
Iedere maand is er locatie-breed overleg over voortgang, waarin knelpunten en vraagstukken
worden besproken om dit zoveel mogelijk met elkaar op te pakken en praktisch op te lossen. Veelal
wordt gewerkt vanuit een groeimodel, waarin vanuit feedback en reflectie verbeteringen worden
doorgevoerd. Het accent binnen deze overlegstructuur ligt vooral op het vlak van keuzedelen; de
ontwikkeling, implementatie en examinering.
> BPV:
Vanuit een gesubsidieerde inventarisatie die Aeres breed is opgezet, zijn er uitgebreid enquêtes
gehouden onder praktijkopleiders. De eerste resultaten uit deze enquête hebben geleid tot een plan
van aanpak om de BPV nog beter te laten aansluiten tussen onderwijs en bedrijfsleven. Een
belangrijke actie is om stage-opdrachten opnieuw tegen het licht te houden. Ze worden aangepast
aan Herziene Kwalificatiestructuur (HKS) en tevens om ze te laten aansluiten, wat van belang is voor
het bedrijfsleven, zodat de leerling hier optimaal van kan leren en ontwikkelen.
> Passende begeleiding (passend onderwijs, vsv en LOB, etc.):
Onze locatie heeft een compliment van de inspectie gekregen over hoe de procedure rondom het
ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten (vsv) geïmplementeerd is en wordt vorm gegeven
> Kwaliteitszorg:
Het inspectiebezoek in maart 2017 bij de opleiding dierenartsassistent paraveterinair is op alle
onderdelen met een voldoende beoordeeld. Het betrof hier een stelsel- en verificatieonderzoek.
> Examinering:
De examenorganisatie van Aeres Barneveld is aangepast en ingericht volgens de nieuwe kaders van
Aeres mbo. De wetgeving rond de examinering is per 1 augustus 2017 verscherpt. De CECO en de
DECO zijn vervangen door de Centrale Examen Commissie (CEC) en de Lokale Examen Organisatie
(LEO). De samenstelling van de CEC en de samenstelling van de LEO zijn conform de nieuwe
wetgeving doorgevoerd. De tekenbevoegdheden zijn eveneens doorgevoerd volgens deze nieuwe
kaders. De LEO neemt haar verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de examinering (de zorg).
De CEC heeft de taak de examinering te controleren en te ondertekenen (de borging). De inbedding
in de organisatie gaat gepaard met een aantal aanpassing in de logistieke processen.
> Onderwijstijd:

AERES MBO BARNEVELD • Jaarresultaat 2017 •

Pagina 8 van 15

Door relatief laag ziekteverzuim en relatief lage uitval is er bij geen enkele opleiding een tekort aan
onderwijstijd ontstaan. Dit komt mede door de tweewekelijkse monitoring in het MT en het
inbouwen van een 5% marge.
> De meeste projecten, nationaal en internationaal, liepen dit jaar volop door. Bijvoorbeeld het Poultry
Expertise Centre (PEC) en het kenniscentrum ‘mens, dier en gezondheid’, European equine
entrepeneurship (EEE) en Equestrian Educational Network (EEN)
> Op gebied van duurzaamheid is start gemaakt met activiteiten zoals afvalscheiding. Ook zijn er
diverse watertappunten gerealiseerd en kan men overal een appeltje pakken in het kader van
verantwoorde voeding.
> Op financieel gebied heeft deze locatie beter gepresteerd dan begroot was. Ook de
contractactiviteiten, zoals vanuit het Aeres Trainings Centre Barneveld (ATC) en Aeres Trainings
Centre International hebben hier een positieve resultaat opgeleverd.
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4 Cijfermatige resultaten

Aantal studenten (oktober telling)
Mbo-totaal
2015
1806
2016
1913
2017
1877
Studieresultaten

Aeres-norm
70%
70%
70%

2014-2015
2015-2016
2016-2017

Bol
1476
1589
1598

Bbl
330
324
279

Jaarresultaat
76.5%
77.4%
80,0%

Diplomaresultaat
77.0%
77.3%
80,3%

Het jaarresultaat is het aantal gediplomeerden in een teljaar gedeeld door het aantal gediplomeerden in
een teljaar plus het aantal ongediplomeerde instellingsverlaters in hetzelfde teljaar. Het
diplomaresultaat is het aantal gediplomeerde instellingsverlaters in een teljaar gedeeld door alle
instellingsverlaters in hetzelfde teljaar.
Het jaarresultaat en het diplomaresultaat zijn beide verbeterd ten opzichte van het resultaat van 2016
en liggen ruim boven de Aeres-norm. Het, in 2017, behaalde aantal diploma’s is 585
Tevredenheid studenten
De onderstaande cijfers zijn overgenomen uit de JOB-monitor.
Oordeel school

2014
2016
2018

7.5
7.6
7,4

Oordeel opleiding

2014
2016
2018

7.5
7.5
7,6

Het landelijke gemiddelde uit de JOB monitor 2016 is 6,6 voor het oordeel over de school en 7,1 voor
het oordeel over de opleiding. In 2017 is er geen landelijke tevredenheidsmeting onder studenten
uitgevoerd.
De onderstaande cijfers zijn overgenomen uit de MBO keuzegids.
2017
2018

58-68
60-65
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5 Resultaten bedrijfsvoering

De financiële situatie van de school is gezond/zorgelijk. De locatie haalt de vastgestelde
rendementscijfers niet. Door de reparatie in de bekostiging van het groene onderwijs is de situatie
minder zorgelijk dan vorig jaar. De verwachting is dat er al geprofiteerd kan worden van deze
aanpassing in de bekostiging.
Strategisch beleid
• De dierentuinvergunning is toegekend.
• Het is gelukt om de dubbele uitstroom, die optrad als het gevolg van het verkorten van de
opleidingsduur van diverse opleiding (Focus op vakmanschap) in aantallen leerlingen goeddeels te
compenseren. Zelfs ondanks de afname in demografische cijfers.
Organisatieontwikkeling en huisvesting
• Door de groei in deelnemersaantallen steeg de behoefte aan onderwijslokalen. Om die reden is
Fauna Nova gehuurd en zijn hier diverse leslokalen ingericht.
• Door de verandering in het model van aansturing is een teamleider onderwijs aangesteld
Onderwijs en ICT
• Het nieuwe planningsprogramma Xedule is geïmplementeerd en werkt behoorlijk volgens
verwachting.
Marketing en communicatie
• De merktransitie van Groenhorst Barneveld naar Aeres MBO Barneveld heeft plaatsgevonden.
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6 Plannen

Strategisch beleid
• Gezonde exploitatie
• Ondanks de te verwachten krimp (demografische krimp) zorgen dat het leerlingaantal op niveau blijft
• Doorontwikkelen kenniscampus
• Verbinden aan en van sectoren die er toe doen
• MBO en dierentuinlicentie verder aan elkaar te verbinden door middel van het ontwikkelen van het
concept ‘edu-zoo’, educatieve dierentuin
• Ontwikkelen studentenhuisvesting i.s.m. Woningstichting Barneveld
• Ontwikkelen “eigen” hippisch centrum in Kootwijkerbroek
Onderwijs en kwaliteit 2018
• Verdere implementatie HKS en keuzedelen
• Bijdragen aan een gezonde relatie tussen mens, dier en maatschappij vanuit de ‘one health’gedachte
• Engels: met ingang van schooljaar 2017-2018 mogen leerlingen zowel de Facet examens als de
schoolexamens afleggen op een hoger niveau.
Voor 2018 zijn de belangrijkste plannen voor de bedrijfsvoering:
• Organisatieontwikkeling en huisvesting:
- Verder vormgeven aan de campus, wat tevens aansluit binnen het concept van edu-zoo.
Hierbij valt ook te denken aan kunnen en willen ontvangen van grote(re) groepen
- Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor renovatie van het G-gebouw en het
verplaatsen van de parkeerplaats richting terrein Schimmel, hiertoe is inmiddels een
aanvraag ingediend bij de provincie.
• Marketing en communicatie:
- Voortzetting inzet huidige marketingmix en update van promovideo’s tbv opleidingen
- Extra promotie aanbod hippische opleidingen Aeres Barneveld breed
(communicatieplan met o.a. vlogteam, symposium en google advertenties is in de maak)
tbv groei en versteviging positie als de beste hippische opleiding van Nederland
- Signing en communicatie rondom nieuw hippisch centrum Kapweg 30 Kootwijkerbroek
- Organisatie openingsfeest hippisch centrum
- Positionering en communicatieplan rondom activiteiten Eduzoo
- Inzet relatiemagazine HBVB (het beste van Barneveld) ter ondersteuning van het plan om
het contact met onze relaties te intensiveren
• Onderwijs:
- Ontwikkelen en vorm geven aan de overeenkomst met het Dolfinarium als partner in
educatie
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Voor de middellange (2-5 jr) en lange (>5jr) termijn zijn de drie belangrijkste speerpunten:
• Verder vormgeven aan de campus, wat tevens aansluit binnen het concept van edu-zoo. Hierbij valt
ook te denken aan kunnen en willen ontvangen van grote(re) groepen
• Groei, erkenning en verbinding met de sector
• Bijdragen aan de gezamenlijke Aeres strategie ‘Verbindend perspectief’
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7 In gesprek met de
omgeving

De locatie onderhoudt veel contacten met allerlei doelgroepen waarmee wordt samengewerkt.
Studenten
Studentenraad, promotieteam, excellentieprogramma
Relatie met het bedrijfsleven
Praktijkopleiders-avond, samenwerkingsverbanden en participatie in evenementen.
Zoeken naar samenwerkingspartners om het concept Eduzoo vorm te geven.
Gemeente en omgeving (samenwerkingsverbanden e.d.)
Onder meer ten behoeve van de kenniscampus en hippisch centrum te Kootwijkerbroek
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