Jaarresultaten
Groenhorst mbo Velp
Vanaf augustus 2015 is Groenhorst Velp terug, in een volledig vernieuwd gebouw. In een kleinschalige
en sfeervolle omgeving verzorgt Groenhorst Velp groen vmbo- en mbo-onderwijs en cursusactiviteiten.
Groenhorst mbo Velp biedt bol- en bbl-opleidingen op mbo-niveau: van entree-opleiding tot en met
niveau 4 voor de vakgebieden bloemsierkunst, dierverzorging, groene ruimte, sier-/plantenteelt en
styling & design. De kleinschaligheid van de locatie biedt de mogelijkheid om ons zowel te richten op
maatwerkbegeleiding voor studenten die daar behoefte aan hebben als op het coachen van studenten
bij hun streven naar excellentie.
Groenhorst Velp vormt voor de verschillende opleidingen een exameneenheid met de andere
Groenhorst-locaties.
Groenhorst mbo Velp gaat vanaf september 2017 Aeres MBO Velp heten.

Mbo-nieuws
Selectie uit het locatiebrede nieuws over Groenhorst Velp
• Huisvestingsnieuws, waaronder de viering van
het hoogste punt.
• Winnaars Skills bloemsierkunst en tuinaanleg.
Met na een nationale winst ook de kwalificatie
voor en deelname aan de World Skills in Brazilië
in augustus 2015.
• Drie studenten van Groenhorst Velp
kwalificeren zich voor tuinaanleg en
bloemsierkunst voor de World Skills in Brazilië:
het grootste beroepenevenement ter wereld.
Om het jaar strijden ruim
1.200 jonge vakmannen en vakvrouwen
wereldwijd in vakwedstrijdvorm om de titel
Beste vakman of vakvrouw van de wereld. In
augustus 2015 nemen Bram Wevers, Simon
Kuiperij en Sharyn Jager van de locatie Velp
hieraan deel.
• Uitslag: Landscape Gardening (tuinaanleg) –
4e plaats en Excellent vakmanschap voor
Bram Wevers/Simon Kuiperij – Nederlands
kampioen tuinaanleg (rechtsboven).
Floristry (bloembinden)– 14e plaats voor Sharyn
Jager – Nederlands kampioen bloembinden
(rechtsonder).
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• Studenten zamelen moestuinpotjes van Albert Heijn in, kweken ze op in de schoolkas en op het
land van een lokale tuinder en leveren ze in bij de voedselbank Arnhem.
• Studenten werken in Ethiopië aan het klaarmaken van een stuk grond bij een expertisecentrum
voor kansarme jongeren.
• Studenten van Styling & Design en Bloem
maken de versiering voor een Dickens-project.
• De Inspectie van het Onderwijs heeft bij Groenhorst Velp een onderzoek naar kwaliteitsverbetering
uitgevoerd op de examenkwaliteit van de opleiding Natuur en groene ruimte 3, crebo 97253.
De conclusie is dat de examenkwaliteit van voldoende niveau is.

Groenhorst Velp
De hieronder gegeven informatie focust op het mbo.

Omgevingsfactoren
De belangrijkste ontwikkelingen in de directe omgeving zijn:
• herziening kwalificatiestructuur mbo;
• passend onderwijs.

Locatiebrede resultaten bedrijfsvoering
Voor 2015 zijn de belangrijkste resultaten op locatieniveau:
• Ook in 2015 groeit het mbo licht en daarbij is een verschuiving van bbl naar bol te zien.
• De focus op groen en creatief is onder andere zichtbaar in de samenwerking met de VHG, de
investering in het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (COE/CIV) en het Aeres-brede project
Flower Power, waarin de krachten van Aeres op het gebied van bloem (o.a. Stoas en Velp)
gebundeld worden. Daarnaast is de focus op groen en creatief leidend bij de invulling van de
vernieuwing beroepsgerichte examens en herziening kwalificatiestructuur.
• Ondanks extra onvoorziene kosten voor de huisvesting zijn de financiën binnen acceptabele
verschillen ten opzichte van de begroting gebleven. Het resultaat is positief. Door de hogere
huisvestingslasten zal het in 2016 naar verwachting negatief zijn, maar door de verwachte groei zal
dit verbeteren.
• Herziening ondersteuningsstructuur met onder andere een parttime roostermaker en een
receptioniste/telefoniste.
• Huisvesting en organisatieontwikkeling:
- Na jaren van tijdelijke huisvesting op een nevenvestiging voor het mbo en een jaar tijdelijke
huisvesting voor het vmbo is per 1 augustus 2015 vernieuwde huisvesting gerealiseerd met
ruimte voor vmbo, mbo en cursusactiviteiten: 1.000 m2 BVO nieuwbouw en 3.500m2 renovatie/
verbouw.
Tijdens de bouw volbrengen team en leerlingen veel nieuwe uitdagingen. Met veel energie en
betrokkenheid zijn goede resultaten geboekt. Wegens ruimtegebrek zijn in augustus 2015 drie
tijdelijke lokalen geplaatst. Spreekkamers, ruimtes voor overleg en bergruimte blijkt (te) beperkt.
Het maken van plannen voor de tweede fase van de nieuwbouw start om extra ruimte behoefte
te kunnen realiseren.
- Zeer regelmatig overleg met omwonenden, onder andere over verkeer, geluid en
terreininrichting.
- Flexibele werkplekken voor medewerkers, een rookvrij mbo en ontwikkeling gezonde
schoolkantine.
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- Mede dankzij de inzet van velen is het samen aan de slag gaan op de vernieuwde locatie goed
verlopen.
Personele zaken:
- Professionalisering gericht op passend onderwijs (vmbo) en examinering (mbo), ziekteverzuim
beneden het gemiddelde (2,92%), coaching voor nieuwe docenten.
- Inzet op samen leren, feedback geven, vragen en ontvangen vanuit sturend, ondersteunend en
verbindend leiderschap; er is zichtbaar en hoorbaar meer collegiale consultatie (80% bij vmbo,
50% bij mbo).
Sturing op onderwijskwaliteit en de borging daarvan in de vorm van systematisch kwaliteitsbeleid
met kwaliteitsteams in vmbo en mbo gerealiseerd. Voor specifieke thema’s zie afzonderlijke
beschrijvingen.
ICT-voorziening voor presentatie en communicatie gerealiseerd. Het inhoudelijke ambitieplan moet
nog opgesteld worden.
Naast de reguliere activiteiten is de communicatie in vergelijking met andere jaren dit jaar specifiek
gericht op huisvesting en de Skills-wedstrijden.

Plannen voor bedrijfsvoering Groenhorst Velp 2016
Voor 2016 zijn de belangrijkste plannen op locatieniveau:
• Richten op helderheid en voorspelbaar zijn, waardoor in relatieve rust gewerkt kan worden.
• Gereguleerde groei met blijvende keus voor kleinschaligheid, groen en creatief en een diversiteit
aan niveaus.
• Versterking professionele cultuur en interne samenwerking.
• Onderzoek naar mogelijkheid voor teeltopleidingen al dan niet in combinatie met de opleidingen
groene ruimte.
• Onderzoek naar toekomstmogelijkheden entreeopleiding met focus op groen en teelt.
• Realiseren begroting ondanks bezuinigingen onderwijs.
• Realiseren passende huisvesting door extra nieuwbouw en verbouw.
• Versterking duurzaam karakter van de school door onder andere gezonde kantine en gescheiden
afvalverwerking.
• Passende huisvesting realiseren door aanbouw.
• Aanzet tot opname van docenten in lerarenregister.
• Ambitieplan opstellen en realiseren voor een elektronische leeromgeving.
• Actief met de doelgroep in gesprek (responsief) en open communicatie.
Voor de middellange (2-5 jr.) en lange (> 5 jr.) termijn zijn de belangrijkste speerpunten:
• focus op groen en creatief;
• versterken doorstroom en samenwerking vmbo en mbo;
• inhoudelijke uitwerking excellentie;
• bijdragen aan de realisatie van de Aeres-strategie ‘Verbindend perspectief’.

Inhoudelijke resultaten Groenhorst Velp mbo
• Het aantal studenten is licht gestegen en is per 1 oktober 2015 in totaal 253.
• Taal en rekenen zijn een belangrijke focus. Bol-studenten krijgen twee uur per week taal/rekenen.
Wanneer studenten domeinen onderpresteren, vindt bijscholing extern plaats.
• Zowel binnen Groenhorst als op de locatie is gewerkt aan de herziening beroepsgerichte
kwalificatiestructuur die per 01-08-2016 wordt ingevoerd. Focus ligt op groen-creatief en
ondernemerschap, duurzaamheid, verdieping en doorstroom.
• Systematisch kwaliteitsbeleid vindt plaats met inzet van het kwaliteitsteam.
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• Groenhorst Velp is actief betrokken bij de ontwikkeling van de vernieuwde opleidingen Bloem.
Hiervoor vindt op verschillende niveaus (stuurgroep en inhoudelijke werkgroepen) samenwerking
plaats met andere aoc’s, de Vereniging Bloemist-Winkeliers (VBW) en Stoas Wageningen I Vilentum
Hogeschool.
• Intensieve samenwerking voor de bpv met regionale bedrijven op bol-projectdagen.
• Op basis van een uitgebreide intake stelt de locatie zo nodig een aanvulling bij de onderwijs
overeenkomst (OOK) op. Daarin maken student en school afspraken over aanvullende
ondersteuning.
• Studenten lopen stage in of bezoeken Parijs, Antwerpen, Ierland, Spanje en Ethiopië.
• Passende begeleiding wordt afgesproken aan het begin van het jaar en zo nodig biedt het
schoolmaatschappelijk werk of een externe begeleider extra ondersteuning. Dit jaar is dat op een
andere manier gedaan. De student is gedurende de hele schoolloopbaan in beeld.
• Er zijn meer studenten met een ondersteuningsvraag, 25 hebben er een bijlage bij de OOK.
• Het kwaliteitsteam richt zich op kwaliteitsborging bij intake, opleiden, begeleiden en examineren.
• Nadat in het schooljaar 2014-2015 de focus op examinering lag ligt deze in het schooljaar 20152016 op opleiden/ begeleiden.
• Schoolnota mbo is Groenhorst-breed opgepakt en op niveau van de locatie aangepast.
• Onderwijstijd is gerealiseerd.
• Oprichting groen-blauwe netwerk Veluwezoom (project).
• Maatwerkbegeleiding voor kwetsbare jongeren en coachen op excelleren voor topstudenten.
Extra inzet door externe bij begeleiding waar nodig en coaching van studenten voor World Skills.
Deels ook in samenwerking met Skills Nederland.
• De Decentrale Examencommissie (DECO) heeft haar examenproces grondig geanalyseerd en op
onderdelen aangescherpt en bijgesteld naar aanleiding van de geconstateerde tekortkoming in het
onderzoek naar de Staat van de instelling van de Inspectie in 2014.
• Samenwerking met brancheorganisatie Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) vindt
plaats op diverse niveaus, net als met de Vereniging Bloemist-Winkeliers (VBW).
• Versterken relatie met regionaal bedrijfsleven. Door de inzet van projecten werkt de locatie meer
samen met instellingen in de regio. Voor de uitwerking van het Kenniscentrum Natuur en
Leefomgeving worden met een aantal hoveniers afspraken over verdere samenwerking gemaakt.

Cijfermatige resultaten mbo

Aantal studenten

Studieresultaten

Mbo-totaal

Bol

Bbl

2013

260

130

130

2014

254

133

122

2015

253

149

104

Groenhorst-norm

Jaarresultaat

Diplomaresultaat

2013

70%

77,1%

80,2%

2014

70%

83,2%

84,2%

2015

70%

71,9%

74,3%

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 lager ten opzichte van het resultaat van 2014.
Beide resultaten liggen boven de Groenhorst-norm. Het, in 2015, behaalde aantal diploma’s is 97.
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Tevredenheid studenten
De onderstaande cijfers zijn overgenomen uit de JOB-monitor.
Oordeel
school

2010

6,9

2012
2014

Oordeel opleiding

2010

7,3

6,4

2012

6,9

6,3

2014

7,1

Het landelijke gemiddelde is 6,5 voor het oordeel over de school en 7,0 voor het oordeel over de
opleiding.

In gesprek met de omgeving
Studenten
De Studentenraad is een klankbord voor het mbo-team en vervult ook een rol bij de organisatie van
activiteiten voor studenten, om het school- en leerklimaat blijvend te ontwikkelen afgestemd op
(leer)behoeften en actualiteit. De Studentenraad heeft ook een formele rol; ze stemmen in met een
aantal zaken (vakantierooster en schoolnota).
Studenten zijn betrokken bij de voorlichting aan potentiële nieuwe studenten door hun bijdrage aan
scholenmarkten, open dagen en workshops.
Ouders
De school nodigt ouders van mbo-studenten uit voor een informatieavond en contactavonden.
Groenhorst Velp organiseert een groot aantal open-huis-activiteiten voor potentiële studenten en hun
ouders. Veel vmbo-leerlingen volgen proeflessen. Het mbo is aanwezig op scholenmarkten en actief bij
de organisatie hiervan in de regio. De decanenkring (vmbo-mbo) ondersteunt gezamenlijke
activiteiten.
Relatie met het bedrijfsleven
Het regionale bedrijfsleven is een belangrijke partner in het vormgeven van het onderwijsprogramma.
Het leren en examineren in een authentieke situatie is van groot belang. Iedere student voert
projecten uit in een regionale context, waarbij vernieuwing en eigentijdse onderwerpen aan bod
komen. Met de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en de Vereniging BloemistWinkeliers (VBW) zijn er landelijk contacten over vernieuwing van opleidingen en additionele
projecten. Leerbedrijven en onderwijs werken intensief samen bij het eigen maken van de
competenties van het vak.
In het kader van de totstandkoming van het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (CIV/CoE)
organiseert en participeert Groenhorst Velp in diverse projecten.
Gemeente en omgeving
De school participeert actief in (regionale) groene ontwikkelingen in de groene vallei en is trekker van
het groenblauwe netwerk Veluwezoom. Groenhorst Velp werkt samen met gemeenten, provincie,
maatschappelijke organisaties (Geldersch Landschap & Kasteelen, Middachten, waterschap) en
(hoveniers)bedrijven. Tevens is er samenwerking met de andere groene kennisinstellingen in de regio
(mbo en hbo).
In de regio werkt Groenhorst actief samen met andere scholen in het kader van de doorlopende
leerlijnen en het voorkomen van voortijdig schoolverlaters. Dit gebeurt in de zogenaamde Lerende
Regio Arnhem (LRA).
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Plannen voor Groenhorst mbo Velp
Voor 2016 zijn de belangrijkste plannen:
• Onderwijsontwikkeling:
- herziene kwalificatiestructuur implementeren in alle opleidingen;
- opleiding (bbl) niveau 4 volledig ontworpen;
- samenwerken met bedrijfsleven en regioleren vormgeven;
- didactiek actualiseren;
- professionalisering rond planmatig en projectmatig werken;
- faciliteren van overlegmomenten;
- versterking van en bezinning op begeleidingsstructuur en begeleiding studenten/deelnemers
(verbeterplan met name niveau 2);
- uitdagen niveau 4-studenten.
• Bepalen positionering entreeopleiding.
Voor de middellange (2-5 jr.) en lange (> 5 jr.) termijn zijn de belangrijkste speerpunten:
• samenwerken met bedrijven en maatschappelijke organisaties;
• macrodoelmatigheid en kwaliteit binnen Groenhorst mbo en in samenwerking met andere aoc’s,
onder andere rond het vakgebied plant;
• versterken doorlopende leerlijnen en samenwerking vmbo-mbo-hbo;
• actuele topopleidingen die leidend zijn in de branche.
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