Jaarresultaat 2019
Aeres MBO Dronten
Warmonderhof
Locatiebijdrage Aeres jaarverslag 2019

Aeres MBO Dronten Warmonderhof
Aeres MBO Dronten Warmonderhof, biedt vijf groene mbo-opleidingen aan voor de gebieden plant, dier
en biodynamisch. Daarnaast is dit jaar begonnen met het geven van cursorisch onderwijs. De opleiding
wordt gegeven in een setting die intensieve samenwerking mogelijk maakt met Stichting
Warmonderhof. De stichting exploiteert de boerderijen en de huisvesting. De nabijheid van Aeres
Hogeschool Dronten biedt mogelijkheden voor de BPV en voor het techniekonderwijs.

Bijzondere gebeurtenissen in 2019
Bijzondere momenten in het jaar zijn onder andere:
 De diplomering, waar bij iedere student individueel wordt stilgestaan.
 De ouderdag en de kerstviering, waarbij veel ouders aanwezig zijn.
 De stagebiedersdag, waarop stagebieders uit het hele land een ontmoetings- en scholingsdag
krijgen.

Omgevingsfactoren Aeres MBO Dronten Warmonderhof
De belangrijkste ontwikkelingen in de directe omgeving (voor deze locatie is dat Nederland) zijn:
 Onderwijs in al die thema’s die de laatste tijd zeer in de aandacht staan: kringloop, natuurinclusief,
regeneratief, circulair en zo zijn er nog een aantal.
 Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. ‘Ik-ontwikkeling’ als duidelijke missie naast
vakinhoudelijke ontwikkeling.
 Expliciete keuze voor onderwijs op basis van antroposofie.
 Goede contacten in de sector.

Inhoudelijke resultaten Aeres MBO Dronten Warmonderhof
Taal en rekenen
 Een docent NL, een docent rekenen en een docent remedial teaching rekenen. Voor een kleine
locatie een knappe prestatie om dat in huis te hebben.
Focus op Vakmanschap en herziening kwalificatiestructuur
 Alles op orde.
BPV
 Een aantal preferente praktijkbedrijven in de regio. Samenwerking met Stichting Warmonderhof
krijgt weer vorm.
Intake
 In BOL-intensief, 3 kwartier gesprek met 2 docenten. BBL extensief, eigen inschrijving na degelijke
voorlichting.
Internationalisering
 Geen speciale activiteiten.
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Passende begeleiding (passend onderwijs, vsv en LOB etc.)
 Betrokken zorgteam van 3 mensen met passie en nuchterheid en voor de kleine locatie relatief veel
uren
Kwaliteitszorg
 We willen in de JOB-monitor gemiddeld boven de 8,0 scoren. Dat lukt tot nu toe.
Examinering
 Geen afwijkingen in de dossiers, dus goed
Schoolnota mbo
 Uitgekleed tot een minimumniveau. Studenten betalen vrijwel niet extra. Alleen een vergoeding
voor lesbundels omdat er vrijwel geen boeken worden gebruikt.
Onderwijstijd
 Nog niet onderzocht voor 2019 2020. Geen planning in Xedule, dus komt niet automatisch uit het
systeem tevoorschijn. De planning van onderwijstijd is ruim boven het minimum.
Projecten
 Tweede jaar voor LOT (excellentie voor studenten en tuinbouwondernemerschap);
Opzetten cursusonderwijs.
Kwaliteitsagenda
 Zie in de verantwoording die daarvoor is gedaan…
Locatie specifiek
 Speler in de veranderingen van de landbouw die de komende jaren op grote schaal plaatsvinden.
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Cijfermatige resultaten
Aantal studenten peildatum 1 oktober
Mbo-totaal
278
258
253

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Bol
124
127
108

Bbl
154
131
145

Studieresultaten

2016-2017
2017-2018
2018-2019

JR- Aeres-breed
79,7%
76,9%
74,3%

Jaarresultaat
68,7%
64,2%
62,3%

DR Aeres-breed
79,2%
76,1%
74,4%

Diplomaresultaat
79%
63,9%
61,7%

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 in 2018-2019 behaalde aantal diploma’s is 78.

Tevredenheid studenten
De onderstaande cijfers zijn overgenomen uit de JOB-monitor.

2014
2016
2018

Oordeel
School
8,6
8,5
7,9

Oordeel
opleiding
8,5
8,2
8,1

In 2019 is er geen landelijk tevredenheidsonderzoek uitgevoerd via de JOB-Monitor, deze wordt in 2020
weer uitgezet onder alle studenten van Aeres MBO.
Het landelijke gemiddelde uit de JOB-Monitor 2018 is 6,7 voor het oordeel over de school en 7,2 voor
het oordeel over de opleiding.
Totaalscore MBO Keuzegids over beoordeelde studierichtingen:

2018
2019
2019

Totaal score
65
75
63-75
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Resultaten bedrijfsvoering Aeres MBO Dronten Warmonderhof
De financiële situatie van de school is gezond. De locatie haalt de vastgestelde rendementscijfers naar
verwachting.
Strategisch beleid (doelen e.d.)
 Nieuwe poot: cursusorganisatie (LLO).
Organisatieontwikkeling en huisvesting
 Extra ruimte voor docenten en extra kantoorplek. Alle docenten een kantoorplek, laptop en extra
groot beeldscherm.
Personele zaken (inclusief professionele docent)
 Iedereen die in dienst is gecertificeerd assessor.
Onderwijs en ICT (incl. EduArte en beleidsagenda ICT)
 Gebruik van Teams als documentenbron en voor groepscommunicatie
 Alle lokalen voorzien van beeldschermen, de beamers eruit. Veel betere kwaliteit en geen
achtergrondgeluid.
Marketing en communicatie
 Sociale media en decanen als speerpunt. Adverteren deels als onderhoud van relaties, deels gericht
op werving.

Plannen voor Aeres MBO Dronten Warmonderhof
Strategisch beleid (doelen, ambitie hebben we):
 Gezonde exploitatie.
 Behoud van het aantal deeltijdstudenten. Kleine daling is niet erg. Stijging aantal BOL studenten tot
130. Het ideaal is om met 2 BOL-klassen van 25 á 28 te starten en met 3 BBL-klassen van 25 á 28.
Onderwijs en kwaliteit 2020
 Zie verantwoording kwaliteitsgelden.
Voor 2020 zijn de belangrijkste plannen voor de bedrijfsvoering:
 Organisatieontwikkeling en huisvesting: geen veranderingen voorzien.
 Personele zaken (incl. professionele docent): assessorenbeleid handhaven. Personeelsbeleid
ongewijzigd. Verschuiving in T, mogelijk in TL en mogelijk start Practoraat kringlopen natuur inclusief.
 Onderwijs en ICT (incl. EduArte en beleidsagenda ICT). Pilot examinering met app in plaats van
papier.
 Marketing en communicatie: geen nieuwe acties gepland.
Voor de middellange (2-5 jaar) en lange (>5 jaar) termijn zijn de vier belangrijkste speerpunten:
 Een hooggewaardeerde school blijven.
 Cursorisch naast diplomaonderwijs.
 Gezien blijven in de sector.
 Bijdragen aan het realiseren van de gezamenlijke Aeres-strategie ‘Verbindend perspectief’.

In gesprek met de omgeving
De locatie onderhoudt veel contacten met allerlei doelgroepen waarmee wordt samengewerkt.
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Studenten
Oud-studenten landelijk en internationaal.
Relatie met het bedrijfsleven
Primaire sector, worden jaarlijks bezocht ook al moeten we daar wel het hele land voor door wat veel
geld kost aan uren en kilometers.
Gemeente en omgeving (samenwerkingsverbanden e.d.)
 Kunstproject met gemeente Dronten.
 POP 3 Flevoland subsidie voor ontwikkeling cursusonderwijs.
 Samenwerking rond energiearme landbouwsystemen, naast kringloop en natuurinclusief.
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