Jaarresultaten
Groenhorst Ede mbo
Deze pagina’s horen bij het complete geïntegreerde jaardocument (jaarverslag en jaarrekening) van
de Aeres Groep. Dit document kunt u vinden op de website www.aeres.nl.
Groenhorst Ede mbo biedt mbo-opleidingen aan die zich vooral richten op de vakgebieden food,
food & catering en infragroen.
Omgevingsfactoren Groenhorst Ede
De belangrijkste ontwikkelingen in de directe omgeving zijn:
> De Kenniscampus in Ede is een katalysator voor de samenwerking met andere onderwijsinstellingen. De samenwerking is beschreven in de onderwijsvisie van de Kenniscampus.
> De gevolgen van de Wet passend onderwijs voor de bekostiging van zorgleerlingen zijn
momenteel niet te overzien. Die gevolgen zullen verregaande consequenties hebben voor het
organiseren van zorg in de school.
> De ontwikkelingen in het passend onderwijs versterken het samenwerkingsverband.
> Food is in de Food Valley een belangrijk thema, onze opleidingen zijn daarop afgestemd.
> De vernieuwing van het vmbo-onderwijs biedt mogelijkheden tot samenwerking in het onder
andere aanbieden van groen/grijs onderwijs.

Van en uit de (social) media
> Studenten brengen bezoeken aan en lopen stages bij bedrijven en organisaties. Groenhorst
bedankt ze alle voor hun gastvrijheid.
> Afrikaanse reuzenslakken krijgen een onderkomen in het leslokaal van Toegepaste biologie.
Ze zijn ook bekend als agaatslak.
> Hele klas en docent moedigen klasgenoot Toegepaste biologie aan als hij een persoonlijk record
zwemt tijdens het NK in Eindhoven.
> Vanuit de Foodopleiding voor het vak microbiologie naar Micropia geweest.
> Samen met christelijke scholengemeenschap het Streek gewerkt aan de loopbaanoriëntering van
leerlingen.
> Groenhorst Ede wint Edese Onderwijsprijs 2014 voor de opzet van het Groen Leefpark waar jong
en oud kennis maakt met de groene wereld om hen heen en de uitstraling die dit heeft op
andere onderwijsinstellingen.
> Ter verbetering van de grond zetten leerlingen wormen uit in het vernieuwde deel van de
Zandlaan.
> In samenwerking met de Human Talent Group en WUR komt een workshop insecten en voeding
tot stand. Een beetje vreemd ... maar wel lekker!
> Staatssecretaris Sharon Dijksma bezoekt de school.
> In het kader van de maatschappelijke stage knappen leerlingen de achtertuin op van een
buurtbewoonster. Anderen verzorgen de lunch bij het Leger des Heils.
> Groenhorst Ede is actief tijdens ‘Ede Hoofdstad van de Smaak’.
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> Op 6 oktober draagt een parachutist bij aan de spectaculaire opening van het Groen Leefpark.
Allerlei mensen hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van het park, waaronder leerlingen,
werkelozen en ROC A12, die een bijenstal gemaakt heeft. Basisschoolleerlingen planten tijdens
de Nationale Boomfeestdag bomen in het park.
> Personeel van kinderdagverblijven, basisscholen, vo-scholen en de gemeente zijn lekker actief
bezig met het maken van groentechips tijdens de Edese Onderwijsdag.
> De jaarlijkse kerstmarkt wordt weer druk bezocht want er is van alles te koop tegen redelijke
prijzen.

Resultaten Groenhorst Ede en het mbo
Inhoudelijke resultaten
> Focus op Vakmanschap: De mbo-opleiding is al driejarig.
> Kwalificatiedossiers in mbo: Food en Toegepaste biologie zijn herzien en lopen.
> Via het regionale samenwerkingsverband is het passend onderwijs nog niet voor het mbo
opgepakt.
> Voor examinering is een plan van aanpak gemaakt.
> CIV/relatie met bedrijfsleven: Er is een consortium van bedrijven dat ook betrokken is bij de
aanvraag in het kader van de regionale investeringsfondsen. De locatie schuift aan bij de CIV
Food-overleggen en heeft in 2014 een projectmanager beschikbaar om het thema food verder
uit te werken.
> Taal en rekenen: Er is een plan van aanpak voor taal en rekenen beschikbaar. Docenten worden
hierin geschoold.
> De verhuizing van het mbo naar de tijdelijke huisvesting is met dank aan PTC+ goed geregeld.
Cijfermatige resultaten

Aantal studenten

Studieresultaten

Mbo-totaal

Bol

Bbl

2012

180

8

172

2013

210

22

188

2014

153

51

100

Groenhorst-norm

Jaarresultaat

Diplomaresultaat

2012

70%

72%

77,3%

2013

70%

78,2%

80,3%

2014

70%

71,1%

73,5%

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 jaar.
Beide resultaten zijn gedaald ten opzichte van 2013, maar liggen nog boven de Groenhorst-norm.
Het, in 2014, behaalde aantal diploma’s is 80.
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Het landelijke jaarresultaat 2014 en het diplomaresultaat 2014 worden pas in juni bekend en zijn
daarom nog niet beschikbaar tijdens het opstellen van het jaardocument.
Tevredenheid leerlingen
De onderstaande cijfers zijn overgenomen uit de JOB-monitor.
Oordeel school

2010

6,7

2010

6,2

2012

6,3

Oordeel opleiding

2012

6,8

2014

7,4

2014

7,2

Het landelijke gemiddelde is 6,5 voor het oordeel over de school en 7,0 voor het oordeel over de
opleiding.
Locatiebrede resultaten bedrijfsvoering Groenhorst Ede
> Strategisch beleid: Deelname aan programma’s van het meerjarig investeringsprogramma (MIP)
en werken aan de ontwikkeling van de opleidingen Voeding, voedsel en technologie.
> De financiële situatie is sterk verbeterd sinds vorig jaar. Het resultaat is positief en die lijn zet
door.
> Huisvesting: Er zijn meerdere lokalen in gebruik genomen bij de Aeres Groep om de groei te
huisvesten. Wanneer de leerlingaantallen blijven groeien volgens de verwachtingen zal er meer
ruimte nodig zijn.
> Personele zaken: Implementatie van de nieuwe cao vraagt aandacht. Een goede invulling van
deze afspraken zal een stap betekenen in het realiseren van resultaatverantwoordelijk werken.
De ontwikkelingen worden in de locatie gevangen onder de noemer van de Verbindende school.
> ICT:
> De uitrol van smart-boards is bijna gerealiseerd. In het komende jaar zal er een eerste stap
genomen worden in de migratie van data en toepassingen naar de cloud.
> In 2015 wordt onderzocht of het gebruik van desktops in de school vervangen kan worden
door het gebruik van eigen devices of een tablet.
> Marketing en communicatie:
> Groenhorst Ede haalt met grote regelmaat op een positieve manier de lokale pers. In het jaar
waarin Ede Hoofdstad van de Smaak was, speelt de locatie een centrale rol. De overdracht
naar Leeuwarden als Hoofdstad in 2015 vond plaats op de locatie.
> 2014 liep over van externe activiteiten zoals de Nationale Boomfeestdag, de opening van het
Groen Leefpark, de ingebruikname van de tuin in het Ziekenhuis Gelderse Vallei, het winnen
van de Edese Onderwijsprijs. Dit tempo wordt in 2015 niet gecontinueerd. De focus gaat
meer naar het goed uitvoeren van het onderwijs.
> Voor het passend onderwijs neemt Groenhorst Ede deel aan het Samenwerkingsverband
Gelderse Vallei. Dit verband brengt zelf een jaarverslag uit.
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Plannen voor het mbo en de locatie Ede als geheel
Plannen Groenhorst mbo Ede
Voor 2015 zijn de belangrijkste plannen:
> Verder doorzetten van de groei in het mbo met als belangrijkste uitdaging de organisatie en
bekostiging van deze groei.
> Examinering: Er is een plan van aanpak examinering beschikbaar. Dit wordt momenteel
uitgevoerd en gemonitord door de decentrale commissie.
> De aanvraag voor financiering bij het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF) is een start geweest
om de publiek private samenwerking met de regio Food Valley op te zetten. De locatie
Groenhorst Nijkerk is ook bij de aanvraag betrokken. In de komende jaren willen we daarin als
opleider een hoofdrol spelen. Het is belangrijk om het komende jaar te gebruiken om deze
samenwerking om te zetten in meer leerlingen in de opleiding.
Locatiebrede plannen voor de bedrijfsvoering
Voor 2015 zijn de belangrijkste plannen op locatieniveau:
> Het strategisch beleid is erop gericht de locatie als expertisecentrum voor groen en food in de
Food Valley te positioneren.
> De locatie wil zowel in het vmbo als het mbo groeien en een sterkere positie ontwikkelen in het
uitvoeren van bedrijfsopleidingen. Ze wil een aantrekkelijke en logische partner zijn voor
bedrijven en overheid.
> Financiële zaken op orde, een positief exploitatieresultaat voor de locatie.
> Huisvesting op orde en voldoende lokalen voor de leerlingengroei realiseren.
> Verder uitwerken van de faciliteiten in het Groen Leefpark. De praktische leeromgeving
uitdagend vormgeven. Hierin de grenzen van groen oprekken, dus ook aan techniek en zorg
appelleren.
> Personele zaken: Onder andere resultaatverantwoordelijk werken is een belangrijke focus.
Daarnaast is het de uitdaging op de locatie om met de krappe bezetting toch goed onderwijs te
kunnen bieden.
> ICT: Effectiever inrichten met meer eigen devices en het beheer waar nodig uitbesteden.
> Marketing en communicatie: De naam Groenhorst in Ede laden met een groene en positieve
connotatie. De verbindingen met food en de bedrijven in ons voordeel laten werken.
> Het uitwerken van de nieuwe structuur in de beroepsgerichte vakken in samenhang met de
ontwikkeling van het Groen Leefpark. Hiermee hoopt de locatie in de toekomst het wegvallen
van de praktijkleergelden op te vangen, omdat er veel faciliteiten op de locatie zelf zijn.
Plannen voor de middellange (2–5 jr.) en lange (> 5 jr.) termijn
De belangrijkste speerpunten voor het mbo en de locatie zijn:
> Het mbo verder uitbouwen tot een financieel gezonde mbo-afdeling.
> Het verder ontwikkelen van de opleidingen Voeding, voedsel en technologie, in samenwerking
met de andere instellingen van de Aeres Groep.
> Het regionale visiedocument mbo Food Midden-Nederland wordt samen met ROC A12,
aangesloten bedrijven, overheden en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI)
uitgevoerd.
> De positie als exclusieve partner voor agro- & foodkennis in de regio versterken en uitbouwen.
> Onze positie als de Food-opleiding innemen.
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> Het Groen Leefpark en de school als groen kenniscentrum in de regio verder uitbouwen.

In gesprek met de omgeving
Ouders
Groenhorst Ede heeft een ouderraad die mede organisator is van thema-avonden, die goed bezocht
worden. Daarnaast verschijnt er met enige regelmaat een ouderbericht. Voor de dagelijkse
communicatie werkt de locatie met sociale media en een school-app.
Bedrijven en instellingen
Groenhorst Ede ontmoet diverse partners in het bedrijfsleven onder andere in het bestuur van het
Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (POA) en als deelnemer in het gemeentelijke platform
maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). De locatie denkt mee over de totstandkoming van
de lokale voedselstrategie. Er is een consortium van bedrijven betrokken bij de ontwikkeling van het
food-onderwijs in het mbo.
Het servicelevel naar ouders en bedrijven is in de laatste jaren gedaald als gevolg van de terugloop in
fte’s. De locatie meent dat door goed te communiceren over de gemaakte keuzes dit geen
significante negatieve invloed heeft gehad op de tevredenheid van stakeholders.
Gemeente en omgeving
De onderwijspartners spreken met de locatie in het reguliere scholenoverleg Ede Wageningen, de
bestuursvergadering en het directieberaad van het Samenwerkingsverband passend onderwijs en de
gemeentelijke overleggen in het onderwijsplatform.
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