Jaarresultaat 2019
Aeres VMBO Nijkerk
Locatiebijdrage Aeres jaarverslag 2019

Aeres VMBO Nijkerk
Aeres VMBO Nijkerk is een school voor groen vmbo met brede uitstroommogelijkheden. Onze school
staat bekend als een veilige school waar persoonlijke aandacht en begeleiding centraal staan. Er wordt
onderwijs geboden in drie leerwegen, te weten: de basisberoepsgerichte leerweg, de
kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengd theoretisch leerweg.
Op de locatie zijn diverse mogelijkheden voor leerlingen om binnen het groene domein een keuze te
maken in een bepaalde richting. In 2019 konden leerlingen kiezen voor Natuur & recreatie, Groen &
techniek, Dier & Zorg, Bloem & ontwerp en Voeding & gezondheid.
In schooljaar 2018-2019 is voor het eerst gestart met de paardenklas, waar zich 25 enthousiaste
leerlingen (meisjes) voor hebben aangemeld.

Bijzondere gebeurtenissen in 2019
 Er is een IVN-project geweest samen met de gemeente Nijkerk. Leerlingen werd gevraagd een
ontwerp te maken voor een insectenhotel op een aantal strategische plaatsen. De groep die won
kreeg een cheque van €2500 om het ontwerp verder uit te werken.
 Voor de tweede keer werd de voorjaarsmarkt gehouden in mei 2019, waar de plantjesmarkt, die elk
jaar met ‘Groei en bloei’ wordt gehouden, onderdeel van was.
 Tijdens de voorjaarsmarkt kregen we bezoek van de gedeputeerden van de provincie Utrecht, die
door de wethouder van Nijkerk, mevrouw Broekman, en de locatiedirecteur, Annette Vermaas,
werden bijgepraat over de Food Academy Nijkerk.
 Voor de vierde maal is de zogenaamde Transferklas gestart. De eerste lichting gaat eindexamen doen
in mei 2020.
 Het ontwerp van het groene schoolplein is gehonoreerd met subsidie van de provincie Gelderland en
het Waterschap Vallei en Veluwe. Hierdoor kan dit gerealiseerd worden door leerlingen van het
vmbo en studenten van het mbo in samenwerking met hoveniersbedrijf Berkhof& Janse.
 Voor de tweede maal worden de leerlingen van Aeres VMBO Nijkerk genomineerd voor de
Impactprijs Groen Onderwijs met het project ‘Nederduckweed’. Helaas grijpt de school naast de
hoofdprijs, maar laat met deze tweede nominatie op rij zien goed bezig te zijn met innovatief
onderwijs op het gebied van food.

Omgevingsfactoren Aeres VMBO Nijkerk
De belangrijkste ontwikkelingen in de directe omgeving zijn:
 In 2018 zijn de ideeën ontstaan om een paardenklas te
gaan opzetten in samenwerking met Ruitersportcentrum
Kraaij in Nijkerk. Inmiddels is de paardenklas gestart met
25 leerlingen.
 In december 2019 zijn samen met manege Kraaij de
eerste paardenkampioenschap wedstrijden van Aeres
Nijkerk gehouden. De winnares was Thirsa Veldhuizen.
 De locatie heeft deelgenomen aan de PLG ‘het goud
groene carrière pad’, met als doel in 2020 te gaan
starten met een vakmanschapsroute. In september 2019
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is de PLG voortgezet in een intervisie groep. Nijkerk heeft de vakmanschapsroute op de open dagen
gepresenteerd aan nieuwe potentiele leerlingen. De leerlingen krijgen de keuze uit de
hoveniersrichting of de natuur-, water- en recreatie richting.
 In 2019 waren er meer nieuwe aanmeldingen, waardoor het leerlingenaantal iets steeg. In de huidige
markt is dat een goed resultaat, omdat er een daling van het aantal kinderen is.
 Met de HSN groep is met 2 scholen (de Hoeksteen en de Rehoboth) het PO-VO traject opgestart met
behulp van subsidie van OCW.
 Voor de Dutch Foodweek hebben de leerlingen van klas 3 een maaltijd georganiseerd voor
deelnemers van de pluktuin Luxool en buurtbewoners. Dit gebeurde in samenwerking met
deelnemers van de Rozelaar, die de vegetarische maaltijd samen met de leerlingen kookten en
serveerden. Eén van de ingrediënten was eendenkroos, waar hamburgers van werden gemaakt.

Leerlingen en deelnemers aan de Dutch Foodweek

Inhoudelijke resultaten Aeres VMBO Nijkerk 2019
Voor 2019 zijn de belangrijkste resultaten:
De school heeft een basisarrangement voor alle leerwegen en de examenresultaten zijn op niveau. Op
alle indicatoren van de inspectie wordt boven de vastgestelde norm gepresteerd.
Toetsen en examens
 Het eindexamen is voor Aeres Nijkerk zeer goed verlopen: in 2019 zijn alle kandidaten geslaagd.
Ouderparticipatie en leerling betrokkenheid
 Het MT en één docent uit het team heeft gemiddeld 4 keer per jaar een overleg met de
ouderadviesraad. De samenwerking verloopt prettig. Onderwerpen die zijn besproken zijn: het PTA,
de planning van de schoolvakanties, de schoolnota.
 De OAR draagt daarnaast nog onderwerpen aan, zoals de zorgstructuur, het rooster, boekenlijsten,
werken met laptops.
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Opbrengstgericht werken
 De domeincoaches analyseren de opbrengsten en maken met hun domein een plan om tot
verbeteringen te komen. Binnen hun domein evalueren zij deze resultaten.
 Met de domeincoaches wordt een traject gevolgd om een duidelijke onderwijsvisie in de school te
gaan neerzetten.
Passende begeleiding
 In het kader van LOB is in 2019 voor de tweede keer een speeddate avond gehouden. Veel ouders en
bedrijven hebben zich daarvoor opgegeven en zijn door onze derdeklassers bevraagd over hun
beroep.
 In het kader van passend onderwijs zijn de maatwerkuren onder de loep genomen en anders
weggezet. Ze zijn meer gestructureerd, er is een coördinator die dit regelt. Deze vernieuwing werp
zijn vruchten af. De lessen lopen nu beter en meer kinderen komen in de maatwerklessen. Het traject
‘Transferklas’ is voor de vierde maal gestart.
Internationalisering
In de activiteitenweken zijn diverse onderdelen georganiseerd die met dit thema te maken hebben.
 Voor de GL 3 en 4 klassen is er voor het eerst een excursie geweest naar de kerstmarkt, de dom en
de dierentuin in Keulen. Alle vierde klassen hadden de mogelijkheid een dagje Londen te doen.
 Leerlingen worden in staat gesteld om het Anglia examen te doen. Ook dit jaar zijn weer diverse
certificaten uitgereikt.
Locatie-specifiek
 In 2019 starten de voorbereidingen voor de audit Eco-schools, waarbij het de bedoeling is dat Aeres
Nijkerk voor de tweede maal de groene vlag gaat behalen.
 Met de leerjaar coördinatoren, die in september 2018 zijn gestart, wordt een ontwikkeltraject
ingezet samen met externe coach Marijke Kwinten.

Leerlingen van het
Eco-team verzamelen
afval in de buurt.
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Cijfermatige resultaten
Aantal vmbo-leerlingen peildatum 1 oktober
2016-2017
2017-2018
2018-2019

355
330
356

32% van onze leerlingen volgt leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Eindcijfer

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Vmbo-b
6,8
6,6
6,9

Vmbo-k
6,3
6,2
6,9

Vmbo-(g)t
6,7
6,5
6,8

Het eindcijfer is het gemiddelde van het centraal- en het schoolexamen.
Slaagpercentage

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Vmbo-b
100%
94,8%
100%

Vmbo-k
96,3%
92,9%
100%

Vmbo-(g)t
100%
100%
100%

Dit percentage geeft aan hoeveel procent van de leerlingen in het examenjaar een diploma gehaald
heeft. In 2019 zijn de landelijke percentages:
Basis : 97,9%
Kader : 95,7%
(g)t
: 92,9%
Bovenbouwsucces

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Vmbo-b
99,1%
92,2%
96,1%

Vmbo-k
85,6%
87,8%
98,0%

Vmbo-(g)t
92,5%
94,7%
95,0%

Deze indicator drukt het percentage leerlingen uit dat de bovenbouw zonder vertraging doorloopt.
De cijfers over 2018-2019 zijn bepaald op basis van berekening en worden het voorjaar van 2020
officieel vastgesteld door Inspectie.
Veiligheidscijfer

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Schoolklimaat
7,2
6,7
7,5

Veiligheid
8,9
9,0
9,2

In 2019 is het landelijke veiligheidscijfer 9,2
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Tevredenheid leerlingen
2016-2017
2017-2018
2018-2019

7,0
7,1
7,0

Tevredenheid ouders
2016-2017
2017-2018
2018-2019

8,2
8,0
8,2

Dit zijn de gemiddelde scores van de leerlingen en ouders over alle leerwegen.
De landelijke cijfers 2019 zijn 6,7 voor de leerlingen en 7,9 voor de ouders.

‘Invloed van alcohol op verkeer’ dag voor klas 3
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Resultaten bedrijfsvoering Aeres vmbo Nijkerk
De financiële situatie van de school is negatief. Dit wordt met name veroorzaakt door de hoge
huisvestingskosten, een dure locatie en een bijgebouw (c-locatie) en een hoge GPL. De locatie haalt de
vastgestelde rendementscijfers wel. Uiteindelijk is de begroting positiever geëindigd dan begroot.
Strategisch beleid
 Met de DOC (Domein coaches) is een professionaliseringstraject voortgezet, om de
onderwijskwaliteit nog meer te verhogen. Daarbij hebben de coaches zich gericht op het neerzetten
van een onderwijsvisie die past bij het Aeres Schoolplan.
 Vanaf schooljaar 2018/2019 is gewerkt met leerjaar coördinatoren. Deze hebben met name als taak
de dagelijkse zaken rondom leerlingen op te vangen. Met deze docenten is in 2019 een
professionaliseringstraject ingezet.
Organisatieontwikkeling en huisvesting
 De voorbereidingen voor de verbouwing zijn gestart. In 2020 zal een start gemaakt worden met de
aanpassing aan het gebouw, zodat de c-locatie afgestoten kan worden en het mbo een eigen positie
in het gebouw zal krijgen.
 In 2018 is de organisatie aangepast, door te gaan werken met leerjaar coördinatoren. Op deze wijze
werken geeft rust in de school, doordat deze medewerkers een aantal zaken dagelijks oppakt. Deze
werkwijze is in 2019 voortgezet en doorontwikkeld.
Personele zaken
 Maatwerktrajecten aanbieden- coaching
 Inzetten op ontwikkeling door aanbieden training op leiderschap
 Sturen op eigenaarschap coördinatoren
Onderwijs en ICT
 Vanaf schooljaar 2019/2020 is ervoor gekozen dat alle leerlingen tot en met klas 3 met een laptop
werken. Deze zijn via het bedrijf The Rent Company aangeschaft door de ouders/ verzorgers. De
ouders van klas 3 zijn daarvoor apart geïnformeerd. Het overgrote deel van de leerlingen heeft de
laptop aangeschaft, de rest werkt met een eigen laptop.
 Alle docenten hebben in 2019 de beschikking gekregen over een laptop.
 In het komende schooljaar zullen docenten geschoold worden in hun digitale vaardigheden,
waaronder werken met It’s Learning. Ook de aanschaf van digitale borden in diverse lokalen wordt
met een groep belangstellende docenten onderzocht.
 Alle ‘oude’ computers worden weggehaald uit de lokalen, nu docenten een laptop ter beschikking
hebben.
 De wifi- verbinding is onderzocht en zal in 2020 verbeterd worden.
Marketing en communicatie:
 In 2019 is gewerkt aan meer zichtbaarheid. Vooral de inzet van meer sociale media, waaronder
Instagram, Facebook en LinkedIn draagt daaraan bij.

Plannen voor Aeres VMBO Nijkerk
Strategisch beleid:
 Gezonde exploitatie.
 De locatie wil graag groeien in het aantal leerlingen. Daartoe worden diverse trajecten opgezet,
Paardenklas, Natuurklas en bedienen van de gl-groep die groeiende is. Vooral via zij-instroom.
 Twee docenten, één mbo en één vmbo, participeren in de werkgroep ’Goud Groene Carrière pad’,
dat moet gaan uitmonden in de vakmanschapsroute voor groen.
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Onderwijs en kwaliteit 2020
 Versterken leskwaliteit en pedagogiek.
 Hiervoor wordt een observatie tool, de DOT, verder ingezet.
 Er worden prikkelsessies gehouden op diverse thema’s.
 Er is een docent die kwaliteit is haar portefeuille heeft.

Voor 2020 zijn de belangrijkste plannen voor de bedrijfsvoering:
Huisvesting:
 Verbouwing van de locatie, zodat de c-locatie kan worden afgestoten.
 Verbouwing van het kooklokaal en het technieklokaal. In dat lokaal wordt gewerkt aan een aparte
ruimte voor de houtbewerkingsapparatuur en wordt een goed afzuiging geïnstalleerd.
Personele zaken:
 Een groep docenten gaat deelnemen aan de PLG “sterke punten”. Het betreft hier het PBS-team.
Onderwijs en ICT
 Het is de bedoeling dat in 2020 alle leerlingen tot en met leerjaar 4 gaan werken met een laptop van
The Rent Company.
 De docenten zullen nog meer geschoold gaan worden in het werken met diverse digitale systemen,
waaronder It’s Learning.
Marketing en communicatie:
 Daar er geen medewerker marketing- en communicatie meer is zal dit werk door het team worden
gedaan. De teamleider groen en één docent worden geschoold in het werken met de website.
 Voor de Food Academy Nijkerk is een manager aangesteld, die samen met Aeres de marketing gaat
oppakken.
Voor de middellange (2-5 jaar) en lange (>5 jaar) termijn zijn de vier belangrijkste speerpunten:
 Ontwikkelen van diverse trajecten voor leerlingen. (Paardenklas, natuurklas, kookklas)
 Ontwikkelen van de vakmanschapsroute
 Traject PO-VO voortzetten en eventueel met meer scholen uitvoeren.
 Bijdragen aan het realiseren van de gezamenlijke Aeres-strategie ‘Verbindend perspectief’.
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In gesprek met de omgeving
De locatie onderhoudt veel contacten met allerlei doelgroepen waarmee wordt samengewerkt.
Leerlingen en ouders
 Gedurende het schooljaar zijn er diverse ouderavonden geweest. Voor elk leerjaar een algemene
ouderavond en diverse tafeltjesavonden, waar de prestaties van de leerlingen individueel centraal
staan.
 Voor de tweede keer is een informatiemiddag voor nieuwe eerste klas ouders gehouden.
Relatie met het bedrijfsleven
 Alle leerlingen gaan vanaf het derde leerjaar stagelopen. Daardoor is er een grote betrokkenheid met
het bedrijfsleven binnen Nijkerk en omgeving.
 De locatie participeert samen met het mbo in de Food Academy Nijkerk, die in 2020 gaat met 8
studenten. Er is nauw contact met de diverse bedrijven die hierin participeren.
 Diverse docenten hebben contacten met het bedrijfsleven i.v.m. activiteiten, excursies en de
genoemde stages.
Gemeente en omgeving (samenwerkingsverbanden, buren e.d.)
 Locatie Nijkerk staat midden in de samenleving. De locatie heeft diverse vrijwilligers rondlopen.
Zowel op de pluktuin als in de dierverzorging. Met de buren is regelmatig contact. Sommige buren
zijn wat ouder en het komt regelmatig voor dat een docent wat doet voor een buurtbewoner samen
met leerlingen.
 Binnen het samenwerkingsverband Noordwest Veluwe neemt Aeres Nijkerk een actieve rol in.
 Aeres Nijkerk participeert in diverse projecten met de gemeente. Onder andere in het project tegen
alcohol en drugs. De gemeente Nijkerk heeft daarvoor financiën beschikbaar gesteld, waar de locatie
diverse activiteiten van kan ondernemen.
 In 2019 heeft Aeres Nijkerk een convenant gesloten met de UVV Nijkerk om vrijwilligers/ deelnemers
aan de pluktuin Luxool te werven. Inmiddels zijn ongeveer 15 deelnemers actief.

Nationale Boomplantdag, toespraak van de
wethouder van Nijkerk, een project waarin Aeres
Nijkerk participeert.
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