Jaarresultaat 2017

Voorwoord

Aeres MBO Nijkerk, voorheen Groenhorst mbo Nijkerk, biedt diverse groene mboopleidingen aan voor de gebieden hovenier (niveau 2 en 3, BOL en BBL) en natuur en
recreatie (niveau 2 en 3, BOL). Wanneer je op onze locatie het vmbo hebt gevolgd heb je
een uitstekende aansluiting met de MBO opleidingen die worden aangeboden.
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1 Bijzondere gebeurtenissen

• In 2017 is het project ‘Landgoed Luxool’ van start gegaan. Met name de mbo studenten hebben
hierin geparticipeerd. Zij hebben het terrein voorbereid op de werkzaamheden die er komen. Ook
hebben de BOL studenten geholpen een aantal faciliteiten op te knappen waaronder het kippenhok.
• Onder de deskundige leiding van Martijn Heijwegen, European treeworker en docent hebben de
leerlingen les gehad in de VTA methode. VTA staat voor Visual tree assessment.
• Ieder jaar krijgen de studenten deel te nemen aan het programma motor kettingzagen met de
mogelijkheid dit af te sluiten met een certificaat te krijgen.
• In november 2017 deed de locatie voor het eerst mee met de beroepenwedstrijd. De voorrondes
voor de beroepenwedstrijd Aeres MBO breed! Vijf (MBO Hoveniers) teams van verschillende Aeres
MBO locaties (Velp 2x, Emmeloord, Almere en Nijkerk) streden om de 1e plaats. Vanuit Aeres Nijkerk
deden Steven van Beek en Vincent van der Kaaij (beiden BOL klas 6.2) mee. Zij behaalden een
eervolle vierde plaats achter de teams van Velp en Emmeloord.
• In 2017 is een van de projecten die uit de Dialooggroep leefstijl van de gemeente Nijkerk
voortgevloeid is, van start gegaan. Dit is de pluktuin.
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Mbo studenten aan het werk op het terrein.

Deelnemers aan de cursus motorketting zagen

Visual tree assessment
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2 Omgevingsfactoren

De belangrijkste ontwikkelingen in de directe omgeving zijn:
• Er is grote behoefte aan werknemers in de sector. Echter, de leerlingaantallen groeien nog niet.
Studenten hebben geen moeite een arbeidsplaats te vinden. Daardoor zien we een lichte daling in de
BOL hovenier en een lichte stijging in de BBL hovenier.
• In 2017 is door een externe partij, Theo Koolen, een analyse gemaakt van het portfolio van Aeres
MBO Nijkerk. Uit deze analyse komt naar voren dat het wenselijk is ook niveau 4 te gaan starten in
Nijkerk. Deze opleiding is inmiddels aangevraagd en mag in schooljaar 2019-2020 van start gaan. De
komende jaren zal deze opleiding ontwikkeld worden en in de markt gezet worden.
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3 Inhoudelijke resultaten

• Taal en rekenen: ook in 2017 is het programma voor taal en rekenen verder doorontwikkeld. Alle
deelnemers doen mee met de landelijke examens voor Nederlands en rekenen. Voor beide
onderdelen zijn de ambities omhoog gegaan, deelnemers kunnen nu op een hoger niveau
examineren.
• Focus op Vakmanschap en herziening kwalificatiestructuur: het aantal keuzedelen is uitgebreid met
o.a. Urban sports. Het keuzedeel ‘bereidt gerechten’, is vanwege te weinig belangstelling niet
doorgegaan.
• BPV: het aantal BPV plaatsen is voor de hovenier meer dan voldoende. Dat is voor Natuur en
recreatie iets minder gunstig.
• Intake: de medewerkers hebben trainingen gekregen in het kader van de AMN test die is aangepast.
• Internationalisering: deelnemers zijn naar de Ardennen geweest en hebben daar een aantal outdoor
activiteiten beoefend. Er wordt georiënteerd op meer ervaring in het buitenland. Zo ligt er een
project in Frankrijk in het verschiet.
• Passende begeleiding; vanuit Stimenz is maatschappelijk werk ingehuurd. De zorg coördinator die
afgelopen jaar is ingesteld heeft haar weg gevonden en voert haar taken uit. De opleidingen kennen
weinig VSV. In het kader van VSV is de BBL begonnen de bedrijven beter te informeren wanneer hun
medewerkers/ studenten niet op school zijn verschenen.
• Kwaliteitszorg: het team werkt nu met een TAP, teamactiviteitenplan. Dit staat regelmatig op de
agenda en wordt jaarlijks bijgesteld.
• Examinering: in dit kader zijn alle docenten geschoold als assessor. Aeres breed vinden audits plaats.
• Schoolnota mbo: voldoet aan de wettelijke eisen.
• Onderwijstijd: voldoet aan de normen.
• Projecten: Het MBO heeft geparticipeerd in het project ‘Ready to listen’ dat in augustus 2017 van
start is gegaan.
• De locatie heeft in augustus 2017 de groene vlag behaald in het kader van Eco-schools.
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Aeres MBO Nijkerk hovenier actief in Artis.

Aeres MBO Nijkerk hoveniers aan het werk in Zeeland
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4 Cijfermatige resultaten

Aantal studenten
2015
2016
2017

Mbo-totaal
76
75
68

Bol
37
40
28

Bbl
39
35
40

Aeres-norm
70%
70%
70%

Jaarresultaat
72%
71,9%
78,1%

Diplomaresultaat
77%
72,4%
78,8%

Studieresultaten
2014-2015
2015-2016
2016-2017

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 mooi gestegen ten opzichte van het resultaat van
2016. Het jaarresultaat en het diplomaresultaat liggen nu ruim boven de Aeres-norm. In 2017 zijn 25
diploma’s behaald.
Tevredenheid studenten
De onderstaande cijfers zijn overgenomen uit de JOB-monitor.
Oordeel school

2012
2014
2016

7,0
6,7
6,6

Oordeel opleiding

2012
2014
2016

7,0
7,0
6,6

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
60
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5 Resultaten bedrijfsvoering

De realisatie van de begroting was in 2017 aanzienlijk positiever dan begroot. Weliswaar nog wel
negatief. Een deel van de oorzaken daarvan komt door de lagere bekostiging van het groene MBO.
Strategisch beleid
• In 2017 is een start gemaakt met de ontwikkeling van Landgoed Luxool. Er is voorwerk verricht voor
de pluktuin. Vanuit de gemeente is hiervoor subsidie vrijgemaakt.
• Het plan van Theo Koolen geeft een nieuwe richting van het MBO. Er is daarom een licentie
aangevraagd om de niveau 4 opleiding groene ruimte te mogen starten.
• Het aanbieden van opleidingen food zit in de onderzoeksfase.
Organisatieontwikkeling en huisvesting
• In 2017 is besloten zonnepanelen op het dak te gaan leggen. De planning is dat er in mei 2018 172
panelen worden geplaatst. Het is daarvoor nodig het dak waarop de panelen komen te liggen te
vervangen.
• In 2017 is een start gemaakt met de plannen om het MBO een eigen plek in de school te geven.
Deze plannen zullen in mei 2018 concreet zijn.
• In augustus 2017 is het gehele schoolterrein rookvrij geworden.
Personele zaken
• Intensief en systematisch de HR-cyclus aangescherpt.
• Het beleid ten aanzien van de begeleiding van startende docenten aangescherpt (introductie
arrangement).
• In 2017 hebben diverse stagiaires hun stage gelopen bij Aeres Nijkerk. Dit betrof voor de docenten
stages de vakgebieden LO, Nask, groen, CKV, Godsdienst en mens en natuur. Een aantal eerstejaars
studenten van de Aeres Hogeschool Wageningen heeft een project gedaan in het kader van
Landgoed Luxool. Daarvoor hebben zij een macro-ontwerp gemaakt.
• In 2017 waren diverse docenten nog bezig hun bevoegdheid te behalen. Een van hen is LIO.
Onderwijs en ICT
• In 2017 gestart met het nieuwe roosterprogramma Xedule. Het programma met haar vele
management mogelijkheden wordt verder doorontwikkeld. Met name de teamleiders hebben aan
hun expertise gewerkt. De roostermaker van Aeres Nijkerk is een voorloper in het project en
adviseert andere locaties hoe er mee om te gaan. In 2018 zullen m.n. de teamleiders en de
coördinator zich nog meer bekwamen in dit systeem.
• In 2017 is het gebruik van It’s learning in het MBO toegenomen. De docenten hebben daartoe
scholing en coaching gehad van een externe en eigen medewerkers.
• De school maakt gebruik van het programma Learning Matters en participeert in dit Aeres brede
project.
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Marketing en communicatie
• Met de centrale afdeling zijn gesprekken gevoerd hoe de opleiding nog zichtbaarder kan
worden. Ook zijn eerste onderzoeken geweest om te komen tot een focusgroep van bedrijven. Deze
acties lopen door in 2018.
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6 Plannen

Strategisch beleid
• Gezonde exploitatie
• Groei van aantal studenten naar 200 in 2022.
Onderwijs en kwaliteit 2018
• Het curriculum wordt onder de loep genomen en er zal worden gekeken hoe de opleiding door
ontwikkeld kan worden. Dit met het plan van Theo Koolen als basis.
• Hiermee samengaand zal de herziene kwalificatiestructuur verder worden door ontwikkelt. Het
aantal keuzedelen zal uitgebreid worden.
Voor 2018 zijn de belangrijkste plannen voor de bedrijfsvoering:
• Organisatieontwikkeling en huisvesting: de organisatie wordt iets anders ingericht, zodat het
team MBO aangestuurd gaat worden door een teamleider. Er komt een huisvestingsplan voor de
eigenheid van het MBO.
• Personele zaken: diverse docenten zullen zich verder bekwamen. Een aantal van hen is bezig
een onderwijsbevoegdheid te behalen. Een docent volgt de lerarenopleiding biologie en een
docent volgt de lerarenopleiding aan de Hogeschool voor de kunsten.
• Onderwijs en ICT : samen werking met The Rent Company om studenten de mogelijkheid te
bieden een laptop aan te schaffen via deze organisatie. Xedule wordt verder door ontwikkeld.
• Marketing en communicatie: er wordt een Focusgroep gevormd en er wordt gekeken hoe de
opleiding zich nog zichtbaarder kan maken.
Voor de middellange (2-5 jr) en lange (>5jr) termijn zijn de vier belangrijkste speerpunten:
• De doorlopende leerlijn VMBO-MBO versterken. Zorgen dat er meer leerlingen doorstromen
binnen de locatie en het groene onderwijs. Aeres MBO Nijkerk zal participeren in het project
Goud Groene Carrièrepad. De nieuw te benoemen teamleider MBO groen met taken in het vmbo
zal o.a. hiermee aan de slag gaan.
• Groei van het MBO naar 200 studenten in 2022.
• Eigen plek in het gebouw voor de MBO studenten realiseren. Aanpassen techniek faciliteit en
keukens (in het kader van food mbo en vernieuwd vmbo).
• 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
In 2017 is de deelnemersraad opgericht en doorontwikkeld.
Relatie met het bedrijfsleven
Er is een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven. Twee collega’s hebben nog een
hoveniersbedrijf naast hun baan in het onderwijs. Ook zijn er goede contacten met de Bedrijvenkring
Hoevelaken Nijkerk en de Rotary. Ook heeft de school warme contacten met Sigma, een vrijwilligers
organisatie.
Gemeente en omgeving
De school werkt intensief samen met de praktijkschool Accent.
Ook zijn er samenwerkingsverbanden met de gemeente. O.a het project Landgoed Luxool is omarmd
door de gemeente en beloond met subsidie. Er is intensief contact met diverse medewerkers van het
gebiedsteam, waaronder maatschappelijk werk.
Verder is er een samenwerking met het Waterschap Vallei en Veluwe. Samen met hen is er in 2017 een
voorbereiding geweest voor een bijeenkomst voor hoveniers met het thema: de Levende tuin.
Met de directe buren is regelmatig contact. Dat kan over diverse onderwerpen zijn, van overlast tot
participatie.
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