Jaarresultaat 2017

Voorwoord

Aeres MBO Velp, voorheen Groenhorst Velp, is een school met een Groen-Creatief profiel.
Dit profiel is zowel in het onderwijsportfolio als in de gehele uitstraling zichtbaar. Het gaat
om opleidingen op het gebied van bloemsierkunst, styling en design, groene ruimte, teelt
en dierverzorging. De meeste opleidingen worden als BOL (beroepsopleidende leerweg) en
een groot deel ook als BBL (beroepsbegeleidende leerweg) aangeboden.
Aeres MBO Velp is een kleinschalige mbo school met veel praktijk, stage, excursies, een
open sfeer, focus op duurzaamheid en ondernemerschap en met een goed toekomstperspectief voor afgestudeerden. Sinds 2017 is Aeres MBO Velp volledig ondergebracht in
een uitgebreid, gerenoveerd en gemoderniseerd gebouw aan de rand van de Veluwe. Hier
vindt ook de samenwerking plaats met Aeres VMBO Velp en Aeres Training Centre Velp.
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1 Bijzondere gebeurtenissen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opening vernieuwd schoolgebouw.
Expositie bloemsierkunst met spectaculair bloemwerk en demonstraties van bloemstylisten.
Festival Goed Groen voor de eerste keer, bedoeld als terugkerend evenement.
Gouden schaal gezonde schoolkantine.
Finale plaats studenten bij Skills wedstrijden voor hoveniers , bloemsierkunst en etaleren.
Twee studenten winnen een prijs bij de regionale voorronde van de VBW ( Vereniging
Bloemisten Werkgevers) Folwercup. Aan deze wedstijden doen vooral professionals mee.
Student wint in finale van de Flower cup VBW ( Vereniging Bloemisten Werkgevers)
de publieksprijs en de 2e prijs in algemeen klassement.
Aeres MBO Velp ontvangt het certificaat Excellente school van de VHG ( Vereniging Hoveniers
en Groenvoorzieners).
Deelname aan het publieksevenement glastuinbouw ‘Kom in de kas’.
De naam Groenhorst Velp is vanaf 1 september gewijzigd in Aeres MBO Velp, Aeres VMBO Velp
en Aeres Training Centre Velp.
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2 Omgevingsfactoren

De belangrijkste ontwikkelingen in de directe omgeving zijn :
• De regio Veluwezoom versterkt de samenwerking tussen kennisinstellingen, overheid en
bedrijven steeds meer.
• Herziene kwalificatiestructuur
• Ontwikkelingen en positionering groen onderwijs is in beweging en vereist heldere
positionering en keuzes Aeres MBO Velp.
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3 Inhoudelijke resultaten

•
•

•

•
•

•

•
•

•

Taal en rekenen: studenten behalen het bij hun opleiding behorende referentieniveau. Zo nodig
krijgen zij extra ondersteuning.
Herziening kwalificatiestructuur: zowel op Aeres niveau als op locatie niveau zijn de opleidingen
verder ontwikkeld. In de meeste gevallen is dit gedaan volgens de methodiek
van learning matters. De locatie heeft besluiten genomen over de uit te voeren keuzedelen.
BPV: afspraken met studenten over voorwaarden met betrekking tot
praktijkovereenkomsten zijn aangescherpt. De BPV evaluatie is afgenomen en toont in grote
lijnen tevredenheid onder bedrijven en studenten.
Intake: Het proces voor de intake, toelating en de communicatie over plaatsing is aangescherpt
en er heeft professionalisering van docenten plaatsgevonden.
Internationalisering: studenten gingen op excursies naar Antwerpen en Parijs. Een enkele
student heeft in het buitenland stage gelopen. Een groep van 23 Chinese studenten
heeft zes weken lang een BTEC opleiding gardening gevolgd in Velp. De coördinerend docent
heeft daaraan voorafgaand onderwijs in China verzorgd. Voor het traject vond samenwerking
plaats met AOC Lentiz, Aeres mbo Emmeloord en een aantal externe professionals.
Passende begeleiding: studenten die extra ondersteuning nodig hebben krijgen deze indien
mogelijk aangeboden. Afspraken hierover worden vastgelegd in een aanhangsel bij de OOK (
onderwijs overeenkomst). Voor specifieke ondersteuning vindt samenwerking plaats met
schoolmaatschappelijk werk, een orthopedagoog en REA.
Kwaliteitszorg: het kwaliteitsteam heeft zich beziggehouden met evaluatie en
verbetervoorstellen in het gehele proces van intake tot examinering.
Examinering: op Aeres niveau is conform nieuwe wetgeving de examenorganisatie aangepast.
De locatie kent een LEO ( Lokale Examinerings Organisatie) en een eigen examensecretaris.
Voor docenten is er helderheid en een strakke organisatie over afspraken toetsing en
examinering en uitvoering examens.
Projecten: Aeres MBO Velp is betrokken bij een aantal projecten in het kader van het landelijke
kenniscentrum natuur en leefomgeving. Gewerkt is onder andere aan de ontwikkeling van het
keuzedeel dak- en gevel begroeiing en de aanvraag en voorbereiding voor een keuzedeel
monumentaal groen. Tevens is in het kader van een project doorstroom mbo- hbo een training
voor studenten uitgevoerd door de externe organisatie Remind. Ook met Hogeschool van Hall
Larenstein en Aeres Hogeschool Wageningen vonden activiteiten in het kader van doorstroom
plaats. Samen met de VHG en een aantal bedrijven is in het project excellente scholen gewerkt
aan de verdere samenwerking en innovatie van het onderwijs. Docenten hebben stage gelopen
bij bedrijven en hoveniers hebben gastlessen op school gegeven.
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4 Cijfermatige resultaten

Aantal studenten
Mbo-totaal
2015
253
2016
273
2017
248

Bol
149
155
122

Bbl
104
118
126

Studieresultaten
Aeres-norm
2014-2015
70%
2015-2016
70%
2016-2017
70%

Jaarresultaat
71,9%
65,3%
75,8%

Diplomaresultaat
74,3%
66,7%
74,6%

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 fors gestegen ten opzichte van het resultaat van 2017. Het
jaarresultaat en het diplomaresultaat liggen beide nu ruimen boven de Aeres norm.
Het, in 2017, behaalde aantal diploma’s is 78.
Tevredenheid deelnemers
De onderstaande cijfers zijn overgenomen uit de JOB-monitor.
Oordeel school

2012
2014
2016

6,4
6,3
6,8

Oordeel opleiding

2012
2014
2016

6,9
7,1
7,2

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 locatie heeft de begroting van 2017 gerealiseerd.
Strategisch beleid
• In 2017 vond een dubbele uitstroom plaats als gevolg van de verkorting van de vierjarige
opleiding naar 3 jaar. Geen groei van het totale aantal studenten.
• Met excellente leerbedrijven en de VHG is voor de opleidingen groene ruimte een versterkte en
meer duurzame samenwerking tot stand gekomen. Met de VBW is de samenwerking versterkt
door blijvend lidmaatschap van de stuurgroep bloemistenacademie en activiteiten van
docenten bij ontwikkelactiviteiten. Een klankbord groep voor de bloem/ styling opleidingen,
bestaande uit vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven is gevormd.
• Groen en creatief is in de profilering steeds sterker zichtbaar
• Voor de opleiding teelt is een doelmatigheidsanalyse uitgevoerd. Wanneer de geringe instroom
en daarmee een zeer complexe en sterk gedifferentieerde deelname blijft is het mogelijk dat er
voor 2018/ 2019 geen nieuwe studenten worden aangenomen. Garanties vanuit het
bedrijfsleven zijn nodig.
• In samenwerking met het vmbo is gewerkt aan activiteiten ter versterking van de doorstroom
vmbo- mbo. Dit kreeg onder andere vorm door samenwerking tussen vmbo en mbo studenten,
lessen in het vmbo van mbo docenten en sequentie van talentvolle VIP’s voor de open dag van
het mbo.
• Ter versterking van het bloemonderwijs zijn docenten actief in de Aeres brede community
bloem. Daarin wordt samengewerkt door vmbo- mbo en hbo bloemdocenten.
Organisatieontwikkeling en huisvesting
• Huisvesting gerealiseerd. Terrein bij de school samen met studenten ontwikkeld en blijvend in
ontwikkeling en onderhoud.
• Duurzaamheid van gebouw versterkt door plaatsing zonnepanelen en laadpaal
voor elektrische/ hybride auto’s.
• Afvalscheiding papier, plastic en restafval gerealiseerd
• De school ontving de gouden schaal voor een gezonde schoolkantine
Personele zaken
• Professionalisering met betrekking tot examinering
• Aanzet tot versterking leskwaliteit in pedagogisch model
Onderwijs en ICT
• De digitale leeromgeving ‘It’s learning’ is ingevoerd.
Marketing en communicatie
• Vanaf 1 september is de nieuwe naam Aeres MBO Velp definitief ingevoerd. Daarvoor is veel
geïnvesteerd in de communicatie hierover. De zichtbaarheid van de naam is duidelijk.
• Aantal volgers voor Aeres Velp: op facebook 1820, instagram 600 en twitter 470.
• Website is aangepast en verbeterd
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6 Plannen

Strategisch beleid
• Gezonde exploitatie
• Groei van aantal studenten
• Nieuwe opleiding aanbieden
• Versterken en vernieuwen opleidingen bloem/styling en groene ruimte
Onderwijs en kwaliteit 2018
• Heldere propositie inclusief visie
• Keuze opleidingen aanbod
• Versterking samenwerking vmbo- mbo doorlopende leerlijnen
• Versterking samenwerking mbo- hbo doorlopende leerlijnen
Voor 2018 zijn de belangrijkste plannen voor de bedrijfsvoering:
• Organisatieontwikkeling en huisvesting:
- Adequaat gebruik van Xedule als plannings en rooster programma
- Onderzoek naar mogelijkheden compostering en groenafval in samenwerking met
vakgroepen (deels in relatie tot MBO keuzedeel duurzaamheid)
• Personele zaken (incl. professionele docent):
- Teamontwikkeling en visieontwikkeling
• Onderwijs en ICT: doorontwikkelen gebruik van It’s learning.
• Marketing en communicatie:
- Professionalisering van de PR functie en de rol van accountmanager op locatie
Voor de middellange (2-5 jr) en lange (>5jr) termijn zijn de belangrijkste speerpunten:
• uitvoering vernieuwde opleidingen
• Aeres MBO Velp als hoveniersvakschool
• Aeres MBO Velp bloem en styling centrum
• Verbetering duurzaamheid
• Versterking samenwerking vmbo- mbo doorlopende leerlijnen
• Versterking mbo- hbo doorlopende leerlijnen
• Invulling LLO
• Samenwerking MBO kenniscentra ( ROC’s en AOC’s)
• 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
Overleg met studenten vindt plaats via klassenvertegenwoordigers. Teamleider gaat in gesprek met
klassen en individuele studenten als hiertoe op basis van signalen aanleiding is.
Relatie met het bedrijfsleven
In het kader van de BPV zijn er reguliere gesprekken met de bedrijven. Daarnaast zijn er contacten met
bedrijven gericht op excursies en gastdocentschap.
Specifiek met de VBW is er regelmatig overleg over de ontwikkeling van het onderwijs in het kader van
de bloemisten academie. De directeur neemt deel aan de stuurgroep.
Met de VHG en bedrijven is er een project rondom excellente leerbedrijven.
Gemeente en omgeving
• In de regio werkt de locatie samen met diverse bedrijven, overheid en kennisinstellingen. (
Triple Helix) De inzet is dat dit tot concrete samenwerkingsprojecten leidt. In 2018 zal een
project rond ondernemerschap starten ( VeluwzOOOm got talent).
• Voor en met Gelders landschap en Gelderse kastelen is bij landgoed Biljoen een meerjarige
overeenkomst gesloten over begrazing en onderhoud van een stuk grond.
• Met regionale partners, werkgevers, maatschappelijke organisaties en overheden op het gebied
van monumentaal groen is een netwerk opgebouwd.
• In het kader van passend onderwijs en de ondersteuning van studenten is er veel
samenwerking met maatschappelijk werk ( inkoop smw) , jeugdzorg en REA.
• Binnen de LRA (Lerende Regio Arnhem) is samenwerking over overdracht van leerlingen,
beroepenoriëntatie (LOB), thuiszitters en voortijdig school verlaters. Dit betekent een goede
samenwerking tussen regionale scholen voor voortgezet onderwijs en mbo.
• Contact met de buurt vindt plaats door regelmatige verspreiding van nieuwsbrieven,
uitnodiging voor evenementen, specifiek contact met betrokkenen over ontwikkelingen op het
terrein. De buurt heeft in 2017 eenzijdig het convenant opgezegd.
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Postbus 301, 6880 AH Velp
Pinkenbergseweg 5f, 6881 BA Velp
088 020 5200
aeresmbo-velp.nl
mbo.velp@aeres.nl

