Jaarresultaten
Groenhorst vmbo Emmeloord 2015
Groenhorst Emmeloord bestaat uit twee afdelingen: vmbo en mbo. Het vmbo biedt drie leerwegen
aan: basis, kader en de gemengde leerweg en is toegankelijk voor leerlingen met een lwoo-indicatie.
Het mbo biedt zes opleidingen aan: Teelt & Techniek (voorheen: akkerbouw), Veehouderij, Groen
grond en infra & techniek (loonwerk), Hovenier, Toegepaste biologie en Paardenhouderij op niveau 2,
3 en 4.
De locatiedirecteur is tevens directeur van Groenhorst Dronten, Aeres Praktijkcentrum Dronten en het
Groenhorst College Praktijkonderwijs Emmeloord.
Groenhorst vmbo Emmeloord gaat per september 2017 Aeres VMBO Emmeloord heten.

Vmbo-nieuws
Selectie uit het nieuws over Groenhorst vmbo Emmeloord 2015
Beste vo-scholen 2015
RTL-Nieuws waardeert in de ‘Beste scholen 2015’, scholen op basis van de vaststellingsmethode van
Dronkers. Zij geven op basis van de eindexamenresultaten alle middelbare scholen van Nederland een
rapportcijfer. Voor de afdeling vmbo van Groenhorst Emmeloord zijn deze als volgt:
• Basis beroepsgerichte leerweg: 9,0 (2014: 9, 2013: 9)
• Kader beroepsgerichte leerweg: 8,3 (2014: 8,0, 2013: 8,5)
• Gemengde leerweg: 6,3 (2014: 7,0, 2013: 7,5)
Daarmee behoort de school met de leerweg vmbo-b en vmbo-k tot de best scorende school in de
regio Noordoostpolder voor bb en kb.
Overig nieuws
• De school heeft het predicaat buitengewone werkgever van de gemeente, Noordoostpolder en
Concern voor Werk.
• Leerlingen werken aan het project Ethiopië voor het maken van een waterput aldaar.
• Leerlingen brengen bezoeken aan en lopen stages bij veel bedrijven en organisaties in de regio en
landelijk.
• Groenhorst Emmeloord Facebook heeft vele volgers en laat vele activiteiten zien.
• (Mede)organisator van branchegerichte scholing en exposities.
• Groenhorst is opnieuw uitgeroepen door de Keuzegids Mbo als beste aoc.
• 100% geslaagden vmbo en een gemiddelde ce-score die boven het landelijk gemiddelde ligt!;
• RTL Nieuws meldt dat de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg van
Groenhorst de beste van Flevoland zijn.
• Vmbo-leerlingen realiseren voor de open dag samen een door een leerling ontworpen tuin in
decentrale hal van de school.

Jaarresultaten Groenhorst vmbo Emmeloord 2015

1 van 5

Groenhorst Emmeloord
De onderstaande informatie is toegespitst op het vmbo.

Omgevingsfactoren Groenhorst Emmeloord
De belangrijkste ontwikkelingen in de directe omgeving zijn:
• ondanks toenemende concurrentie vanuit collega-scholen een (flinke) groei van vmbo en mbo;
• bezuinigingen, met name voor het mbo door het wegvallen van de Regeling praktijkleren en
Groene plus;

Locatiebrede resultaten bedrijfsvoering Groenhorst Emmeloord
Voor 2015 zijn de belangrijkste resultaten op locatieniveau:
• Groei van aantal vmbo-leerlingen (+ 7%).
• Financiële zaken:
- Er is evenwicht tussen de leerlinggebonden baten en – lasten (LGB en LGL).
- Ondanks de groei en de daarbij behorende voorfinanciering is het resultaat positief.
- Beleidsrijk begroten en de daarbij behorende passende investeringen.
• Organisatieontwikkeling en huisvesting:
- Er zijn opnieuw vier extra lokalen bijgeplaatst om de groei van leerlingen te kunnen opvangen.
• Personele zaken (incl. professionele docent):
- Groei van personeel voor beide afdelingen, waarbij vooral goede keuzes zijn gemaakt bij de
selectie van kandidaten voor zowel vmbo als mbo. Er zijn goede (vak)docenten aangetrokken,
zowel in de breedte als in de diepte.
- Er zijn scholingen gehouden die de resultaatverantwoordelijkheid vergroten, het professioneel
handelen van de docenten verhogen, het passend onderwijs vergroten en coaching onderling
mogelijk maken.
• Onderwijs en ICT:
- Doorlopende leerlijn in toetsing onderbouw en bovenbouw van het vmbo.
- Visiedocument vastgesteld voor vernieuwing groen curriculum en LOB (vmbo).
- Visiedocument voor taal- en rekenbeleid wordt geïmplementeerd (vmbo).
- Implementatie van de ELO ItsLearning is uitgesteld, omdat de technische voorziening niet up-todate was. Deze start nu in januari 2016.
• Er is ingezet op meer professionele en gestroomlijnde PR en marketing. Facebook, twitter en de
website zijn belangrijke mediakanalen voor zowel leerlingen en ouders als personeel.

Plannen voor (bedrijfsvoering) Groenhorst vmbo Emmeloord
Voor 2016 zijn de belangrijkste plannen op locatieniveau:
• Het onderwijskundig beleid heeft twee hoofdthema’s: de kwaliteit op orde en het proces van
planning, via activiteiten uitvoeren, evalueren en borgen naar systematisch verbeteren.
• De exploitatie staat onder druk vanwege de grote voorfinanciering en vmbo- en mbo-specifieke
punten. Dit vraagt aandacht.
• Organisatieontwikkeling en huisvesting:
- Er zal een verdere uitbreiding moeten komen vanwege een nieuw te verwachten groei van
deelnemers voor zowel vmbo als mbo.
- De huisvesting in het B-gebouw (noodgebouw) laat in kwaliteit sterk te wensen over en zal
onderwijsproof moeten worden.
- De efficiëntie van het gebouw is al vergroot met door wisselende pauzeroosters en een
wisselend lesrooster voor leerlingen. Er zal met enige spoed onderzocht moeten worden in
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hoeverre permanente bouw de groei kan opvangen. Een schoollocatie met bijna 700 leerlingen
(vmbo en mbo) in een stabiele omgeving is een onderwijskundig, organisatorisch en economisch
rendabele eenheid die voor Aeres aan de noordkant van haar gebied een partner is die veel kan
bijdragen aan het Aeres-profiel.
• Verder professionaliseren van de docent in didactiek, pedagogiek en zelfverantwoordelijkheid
binnen onderwijsteams. Met andere woorden: doelgericht, efficiënt en gedifferentieerd onderwijs
is in elke les op orde, waarbij het talent van de leerling kan groeien.
• Onderwijs en ICT:
- Kwaliteit van het onderwijs verder op orde brengen.
- Internationalisering is bij beide afdelingen ingebed in het onderwijsprogramma.
- Optimale doorstroom van vmbo naar mbo naar hbo, door afstemming van programma’s en
uitwisseling van personeel.
• Verdere stroomlijning van PR en marketing van de locatie in samenhang met het proces
merkenbeleid binnen Aeres. Positionering, erkenning en een hoge kwaliteit behouden en
versterken zijn de doelstellingen.
Voor de middellange (2-5 jr.) en lange (> 5 jr.) termijn zijn de drie belangrijkste speerpunten:
• Bijdragen aan de realisatie van de Aeres-strategie ‘Verbindend perspectief’.

Inhoudelijke resultaten vmbo 2015
Het basisarrangement is van toepassing op alle vmbo-leerwegen: basis, kader en gemengde leerweg.
Op de website van Scholenopdekaart (www.scholenopdekaart.nl) zijn alle resultaten van Groenhorst
vmbo Emmeloord weergegeven. Een deel van de resultaten volgt hierna.
•
•
•
•

Professionalisering van examinering. Doorlopende leerlijn in toetsing.
Versterken van profiel voor G(T)L, ondanks grote concurrentie.
Opbrengstgericht werken (reflectie en feedback): Resultaat verantwoordelijk werken in teams.
Op de belangrijkste indicatoren op de kwaliteitskaart scoort vmbo Emmeloord goed. Er is een
datateam ingericht voor het verhogen van de kwaliteitszorg.
• Strategisch beleid vmbo(ambities e.d.):
- Het opstellen van een jaaractiviteitenplan vmbo met daarin onder andere alle belangrijke
plannen, visies en de wijze waarop acties worden ingezet.
- Vergroten van interne doorstroom van vmbo naar mbo.
Cijfermatige resultaten

Aantal vmbo-leerlingen

2013

286

2014

343

2015

367

38,4% (42,8% in 2014) van onze leerlingen (141 van 367) heeft een lwoo-indicatie (leerweg
ondersteunend onderwijs).

Eindcijfer

Gemiddelde

Vmbo-b

Vmbo-k

Vmbo-(g)t

2013

6,3

6,8

6,3

5,9

2014

6,4

6,6

6,5

6,2

2015

6,6

6,7

6,5

6,7

Het eindcijfer is het gemiddelde van het centraal- en het schoolexamen.
Het gemiddelde in de eerste kolom is het gemiddelde van de hele vmbo-school.
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In 2015 is het landelijke gemiddelde voor vmbo-b: 6,7, vmbo-k: 6,3, en vmbo-gt: 6,5.
Dit betekent dat Groenhorst Emmeloord voor twee van de drie leerwegen boven het landelijk
gemiddelde scoort en dat één leerweg op het landelijk gemiddelde scoort.

Slaagpercentage

Gemiddelde

Vmbo-b

Vmbo-k

Vmbo-(g)t

2013

98%

97%

100%

100%

2014

100%

100%

100%

100%

2015

100%

100%

100%

100%

Dit percentage geeft aan hoeveel procent van de leerlingen in het examenjaar het diploma heeft
gehaald. In 2015 is het landelijk percentage voor vmbo-b: 97,6%, vmbo-k: 95,2% en vmbo-gt: 94,4%.
Dit betekent dat Groenhorst Emmeloord de maximaal te bereiken score heeft behaald voor alle drie
de leerwegen.
Veiligheidscijfer

2013

8,4

2014

7,8

2015

8,0

Groenhorst Emmeloord heeft deze cijfers gescoord op de stelling ‘Ik voel me veilig op deze school’.
In 2015 is het landelijke veiligheidscijfer 8,0.

Tevredenheid
Leerlingen

2013

7,1

2014

7,4

2015

6,7

Tevredenheid
ouders

2013

7,9

2014

7,9

2015

7,9

Dit zijn de gemiddelde tevredenheidsscores van de leerlingen en ouders over alle leerwegen.
De landelijke cijfers zijn 6,9 voor de leerlingen en 7,3 voor de ouders.

In gesprek met de omgeving
Voor het vo in de Noordoostpolder is de locatiedirecteur voorzitter en de teamleider projectleider van
de POVO (aansluiting basisonderwijs en voortgezet onderwijs), die de relatie tussen het basisonderwijs
en de collega-vo-scholen waarborgt.

Plannen Groenhorst Emmeloord vmbo
• Meer evenwicht tussen bb en gtl qua aantal leerlingen.
• Voor het vmbo is er grote financiële vereveningsopsdracht vanuit het samenwerkingsverband
Aandacht+ voor vo Noordoostpolder en Urk.
• De groei van het aantal leerlingen en studenten vraagt om aanpassingen.
• Vanuit het opgestelde scholingsplan voor het vmbo zijn scholingen uitgevoerd en merkbaar binnen
het onderwijs: ‘Docent aan het roer’, gesprekstechnieken, opbrengsten.
• Onderwijs en ICT:
- Kwaliteit van het onderwijs verder op orde. De rode aanduiding van het rendement van de
bovenbouw zal groen moeten zijn.
- Het curriculum groen en LOB zijn vanuit het visiedocument met succes geïmplementeerd voor
het derde leerjaar van het vmbo.
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Voor de middellange (2-5 jr.) en lange (> 5 jr.) termijn zijn de drie belangrijkste speerpunten:
• Vergroten instroom grijze leerlingen in lichtgroene opleidingen.
• Meer evenwicht tussen leerlingen met ondersteuningsvragen en leerlingen met vooral
onderwijsvragen, waardoor het aantal g(t)l-leerlingen toeneemt.
• Bijdragen aan de realisatie van de Aeres-strategie ‘Verbindend perspectief’.
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