Jaarresultaat 2017

Voorwoord

Aeres MBO Ede, voorheen Groenhorst mbo Ede, biedt 6 groene mbo-opleidingen aan voor
de gebieden Food, Toegepaste Biologie en Groene Ruimte 2.
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1 Bijzondere gebeurtenissen

We hebben de zilveren Gezonde Kantineschaal 2017 in ontvangst mogen nemen! Dit omdat onze
schoolkantine voldoet aan de richtlijnen van het voedingscentrum.
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April 2017
Directeur Mark Dees was gastspreker op de CVI Conferentie 2017 in De Efteling. Thema dit jaar was
“droom en daad verbinden”. Hij heeft daar enthousiast verteld over de samenwerking van Aeres MBO
Ede met de bedrijven in de FoodValley, waardoor we de droom van deelnemers in daden bij de
bedrijven omzetten.

De “Meat Your Future Karavaan” bezocht vrijdag 7 april onze school. De deelnemers van klas 2 kregen
tijdens de PSO-les een introductie in het slagersvak. Tijdens de interactieve lessen wordt stilgestaan bij
het vak van slager. Werken in de slagerij biedt veel uitdaging en kansen. Voor meer informatie
www.meatyourfuture.nl #meatyourfuture.

Deelnemers van Aeres MBO Ede doen actief mee aan FoodUnplugged. De man in het midden is Hans
van Steenbergen, directeur van Foodinspiration.
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Frank Patz is als directeur enthousiast op de open dag aan het werven. Dit levert direct meer
deelnemers op!
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2 Omgevingsfactoren

De belangrijkste ontwikkelingen in de directe omgeving zijn:
• De samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven vindt plaats binnen het consortium Food midden
Nederland.
• MBO is als partner van de Gemeente Ede aanwezig op het World Food Festival.
• De samenwerking met samenwerkingspartners Litop (BOL en BBL), You Improve (BBL) en Gilde-BT
(BBL)
• De maatwerktrajecten blijven populair. Er is behoefte vanuit het bedrijfsleven om met Aeres MBO
Ede opleidingen procesoperator (crebo van het ROC) uit te gaan voeren net als agrohandel en
logistiek. De mogelijkheden hiertoe worden verkend.
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3 Inhoudelijke resultaten

• Focus op Vakmanschap en herziening kwalificatiestructuur is op onze locatie direct meegenomen bij
het opnieuw organiseren van de opleidingen. Daardoor hebben we een jaar eerder dan de andere
mbo opleidingen al de hks afgerond. Dit heeft voor Ede daarom geen verstrekkende gevolgen.
• BPV: Alle deelnemers hebben een plaats gevonden. De omschakeling van het Crebo bij de opleiding
Toegepaste Biologie heeft veel extra inzet gekost om ook deze deelnemers aan voldoende
gecertificeerde bedrijven te kunnen koppelen.
• Intake: Naar aanleiding van de ervaringen in 2017 hebben we in 2018 deze procedure meer
gestructureerd en teruggebracht tot 3 dagen. Docenten en zorg coördinator verzorgen deze intake.
• Internationalisering: 7 studenten zijn naar het buitenland gegaan om BPV te doen. Het gaat om 2e
jaars toegepaste biologie.
• Passende begeleiding (passend onderwijs, vsv en LOB etc): Studenten met een aangepaste leervraag
kunnen vaak geen gecertificeerd BPV bedrijf vinden en lopen dus op een niet gecertificeerd bedrijf.
8% van de deelnemers heeft een bijlage bij de OOK.
• Kwaliteitszorg: Start met de DOT, een digitaal observatie model waar ook in het vmbo gebruik van
gemaakt wordt.
• Examinering: plan van aanpak wordt aangehouden, er is een nieuwe rolverdeling ingezet.
• Schoolnota mbo: is goedgekeurd door de lokale deelnemerraad.
• Onderwijstijd: op alle fronten halen we de onderwijstijd.
• Projecten: Traject gestart visie op leren in samenwerking met de Hogeschool uit Wageningen
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4 Cijfermatige resultaten

Aantal studenten
2015
2016
2017
Studieresultaten
2015
2016
2017

Mbo-totaal
144
211
214

Bol
88
102
112

Bbl
56
109
102

Aeres-norm
70%
70%
70%

Jaarresultaat
51,8%
76,0%
73,6%

Diplomaresultaat
51,8%
76,0%
73,8%

Het jaarresultaat is het aantal gediplomeerden in een teljaar gedeeld door het aantal gediplomeerden in
een teljaar plus het aantal ongediplomeerde instellingsverlaters in hetzelfde teljaar. Het
diplomaresultaat is het aantal gediplomeerde instellingsverlaters in een teljaar gedeeld door alle
instellingsverlaters in hetzelfde teljaar.
Het jaarresultaat en het diplomaresultaat is en opzichte van het resultaat van 2016 iets lager
uitgevallen, maar ligt nog steeds ruim boven de Aeres-norm
Het in 2017, behaalde aantal diploma’s is 75
Tevredenheid studenten
De onderstaande cijfers zijn overgenomen uit de JOB-monitor.
Oordeel school

2014
2016
2018

7,4
6,8
7,0

Oordeel opleiding

2014
2016
2018

7,2
7,0
7,5

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
60-70
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5 Resultaten bedrijfsvoering

De financiële situatie van de school is gezond. De locatie haalt de vastgestelde rendementscijfers niet.
Strategisch beleid
• De samenwerking met de locatie Nijkerk is gestart om daar met het regionale bedrijfsleven te komen
tot een invulling van een onderwijs maatwerktraject te beginnen met de niveaus 1 en 2.
Organisatieontwikkeling en huisvesting
• Het Aeres mbo gebouw is tot een echt onderwijsgebouw geëvolueerd.
Personele zaken
• Het onderwijsteam is compleet nu naast alle vakdisciplines ook de ondersteunende disciplines zorg
en loopbaancoaching zijn gerealiseerd.
Onderwijs en ICT
• Ten aanzien van de ICT zijn in het gebouw alle ontbrekende faciliteiten gerealiseerd en operationeel
gemaakt. Alle lokalen zijn nu voorzien van voldoende WiFi en smartboarden. Alle studenten met
een eigen laptop zijn aangesloten op de printer en de docenten zijn voorzien van een nieuwe
laptop.
• Vanuit de opleidingen Food en Toegepaste Biologie is het verzoek gedaan tot het mogen uitvoeren
van IP Coach een ICT meetprogramma tbv de onderwijspraktijk. We gaan dit programma in 2018
aanschaffen.
Marketing en communicatie
• Bij de voorbereiding en de uitvoering van het pr en wervingsprogramma is dit jaar intensief
samengewerkt met de afdeling communicatie. Vanuit die afdeling is ten behoeve van onze eerste
beursgang (onderwijsbeurs Utrecht) een training “presentatie” verzorgd aan docenten en
studenten.
•
De locatie is voorzien van nieuwe up-to-date banners, pr materiaal en achterwanden.
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6 Plannen

Strategisch beleid
• Gezonde exploitatie
• Groei van aantal studenten
• Positie in de regio als foodopleiding behouden en uitbouwen
• Van tb een meer technologische opleiding maken die ruimte biedt voor studenten met een havo
profiel
Onderwijs en kwaliteit 2018
• Verkennen groen lyceum route
• Behoud focus op examinering
• Implementeren van de visie op leren (het proces vanuit 2017 doorzetten)
• Inzetten van instrumenten om het primair proces te monitoren en verbeteren
• Internationalisering planmatig inzetten om het onderwijs te verbeteren
Voor 2018 zijn de belangrijkste plannen voor de bedrijfsvoering:
• Organisatieontwikkeling en huisvesting: het schoolplein inrichten om een campusgevoel en
uitstraling te maken die past in de ontwikkeling van de scholen en Aeres.
• Personele zaken (incl. professionele docent): Nieuwe docenten aannemen in mbo food en tb
• Onderwijs en ICT (incl. EduArte en beleidsagenda ICT: inrichting It’s Learning, BOOT pilot, Litop Elearining en het digitaliseren van Ons Voedsel.
• Marketing en communicatie: In samenspraak met de Aeres communicatie, de afdeling beter richten
van de energie om de doelgroep te bereiken met de middelen die we ter beschikking hebben. De
instroom valt tegen, we willen volgend jaar echt weer meer studenten werven.
Voor de middellange (2-5 jr) en lange (>5jr) termijn zijn de vier belangrijkste speerpunten:
• Groei in de opleiding
• Behouden van de kwaliteit
• We willen een excellente opleiding die internationaal georiënteerd is
Bijdragen aan het realiseren van 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
Er is een actieve deelnemersraad
Relatie met het bedrijfsleven
Via de PPS wordt contact onderhouden met een consortium van bedrijven. Door het opleiden van
medewerkers in bedrijven hebben we regelmatig contact met bedrijven in de levensmiddelenindustrie.
Zowel in de werving als de begeleiding van de bedrijven is de Teamleider Ton Spierings vaak in de
bedrijven te vinden. We opereren hierin landelijk.
Gemeente en omgeving (samenwerkingsverbanden e.d.)
Al sinds 2014 toen Ede de titel Hoofdstad van de Smaak mocht voeren is er een goede band met de
gemeente Ede en de wethouder Food (de enige in NL). Ook zijn we gesprekspartner van het WFCD die
de opzet van het World Food Centre in Ede aan het realiseren zijn. De directeur Mark Dees is als
bestuurslid verbonden aan de stichting Smaakstad Ede. Deze stichting heeft als doel een levendige
community rondom het thema food te organiseren. Hierin staan vestigingsklimaat, korte ketens en
meerwaarde voor de producent en consument creëren voorop.
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