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Aeres VMBO Leeuwarden   

 

Aeres VMBO Leeuwarden (voorheen Nordwin College) heeft drie vmbo-leerwegen: bb en 
LeerWerkTraject, kb en gl/tl.  Het onderwijs kenmerkt zich onder meer door inhoudelijke accenten op 
groen, creativiteit en sport & bewegen.  
 

 

Bijzondere gebeurtenissen in 2021 

Ook 2021 werd voor een behoorlijk deel gedomineerd door de gehele of gedeeltelijke lockdowns en de 
maatregelen tgv Corona. Afhankelijk van de voorschriften vanuit het ministerie hebben we geprobeerd 
het onderwijs zo goed mogelijk, weliswaar aangepast, door te laten gaan. Van leerlingen en personeel 
heeft dit veel flexibiliteit gevraagd. Naar school gaan of werken aan een school geeft immers doorgaans 
een prettig ritme en duidelijke structuur aan de invulling van dagen. Ook het sociale aspect dat school of 
werk biedt, werd door velen gemist. Desondanks hebben het personeel en de leerlingen kans gezien het 
onderwijs en het contact met elkaar zo goed mogelijk te onderhouden. 
De informatieavonden voor ouders zijn veelal online geweest en activiteiten als een Doedag voor 
nieuwe leerlingen zijn een paar keer verschoven totdat het weer fysiek kon.  
 

• In een lockdown met aangepaste richtlijnen voor o.a. examenkandidaten en kwetsbare 
leerlingen hebben wij online de lessen verzorgd aan de onderbouwklassen, zijn de 
praktijklessen van 3GL en de lessen aan de examenklassen op school geweest.  Vooral online 
de praktijklessen verzorgen, bijvoorbeeld een gerecht klaarmaken of plantjes stekken, was een 
behoorlijke uitdaging, maar in veel gezinnen heeft degene die meestal kookt even vrijaf gehad 
(een impressie hiervan hieronder) 

• De teamleiders hebben in de lockdowns een aantal online lessen bezocht en schreven 
onderstaande in het weekbericht voor personeel:   

 
“Bewondering en trots”, 
  
Deze week hebben we een groot aantal online lessen bekeken, gewoon om te kijken hoe 
het gaat. Bewondering en trots zijn de woorden die overheersen. Bewondering voor 
jullie als docenten voor de manier waarop jullie met rust, goede voorbereiding en 
geduld de lessen verzorgen. Bewondering ook voor de leerlingen die vanuit huis veelal 
geconcentreerd en gemotiveerd aan de lessen deelnemen, werk inleveren op een 
veelvoud van manieren. Trots dat we dit gezamenlijk neerzetten! Laten we hopen dat 
we elkaar allemaal binnen afzienbare tijd weer op school kunnen ontmoeten. 
  
Hartelijke groet, 
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• De examenvrees reductietraining kon fysiek doorgaan. Leerlingen hebben uitgebreid stil 
gestaan en geoefend met: 
 

 
 

• Voor de onderbouw hebben docenten beroepsgerichte vakken voor elke leerling een ‘Do It 
Yourself’-tasje gevuld met spullen voor de praktijkles. Hierin zaten potgrond, zaadjes, potjes, 
etc. Bij toerbeurt en in een tijdslot konden klassen deze ophalen: 
 

 

 

 

 

 

 

• In maart werden de maatregelen verruimd 
voor scholen. Om dit te vieren hebben we de  
leerlingen op een doosje paaseitjes getrakteerd. 
De mentor had voor elke leerling een 
persoonlijke boodschap toegevoegd.  
 

 
 
 

• Creativiteit in de lessen Bloem & Design, gebruikmakend van de omstandigheden, leverde 
mooie plaatjes op in de klas. 

 

• Vanaf juni mochten we aan alle klassen weer fysieke 
lessen geven; wat waren wij en veel leerlingen blij! 
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• De geplande Skelterrace kon gewoon doorgaan. Teams van andere vmbo-scholen en die van 
Aeres scheurden zo hard mogelijk over de baan! Helaas gingen anderen er met de hoofdprijs 
vandoor, maar het evenement was erg geslaagd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gelukkig was de aandacht voor (gezonde) voeding nog steeds uitgangspunt. De dames van de 
keuken wisten ook dit jaar samen met de coördinator gezonde school de gouden schaal 
‘Gezonde Kantine 2021’ weer binnen te halen.  

 Met ingang van augustus 2021 was ook de instellingsfusie tussen Nordwin College en Aeres, 
beide scholen voor innovatief groen onderwijs, een feit. Met een traan en met gebak hebben 
we bij deze verandering stil gestaan.   
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 In september zijn alle klassen in het kader van NPO naar Ameland geweest, 2,5 dag met elkaar 
op het eiland. Doel hiervan was om, na corona, weer te wennen aan de klas, de 
groepsdynamiek te laten ontstaan door gezelligheid, sport en spel en educatieve activiteiten. 

 
 
Alle docenten, teamleiders en stagiairs waren mee als begeleiders. De analyse achteraf liet zien 
dat de doelen enigszins gehaald zijn en tegelijkertijd werd duidelijk dat er meer tijd en andere 
interventies nodig zijn om het welbevinden, de motivatie, structuur en gedrag in school 
duurzaam positief te beïnvloeden.     
 

Behouden vaart 

  

Aeres op Ameland, 

Was als een schip deinend op de golven, 

Meevarend op de toppen, 

Turbulent bij het omslaan 

Strandend in de branding 

De bemanning druk in de weer 

   Bij elk straaltje zon genietend van de deining 

Soms van de regen in de drup 

Maar in het zicht van de haven 

Zijn de zeilen netjes gestreken 
 

4 In oktober vond de Aeres Fitrun plaats, een mooi 
evenement om de nieuwe naam in de buurt en in 
Leeuwarden onder de aandacht te brengen. De lopers 
startten vanuit het vmbo-schoolgebouw. 
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5 In de maanden november 
en december nam corona 
weer toe. Eerst hadden we 
te maken met een 
lockdown, maar mochten 
scholen open blijven, 
mondkapjes verplicht bij 
verplaatsing van a naar b.  
In december volgde nog een 
gehele lockdown met als 
gevolg dat de school van de 
ene op de andere dag moest 
sluiten. Lessen vielen uit, 
waar nog snel geschakeld 
kon worden naar online, 
gebeurde dat. Een 
schoolexamenweek en stage 
van leerjaar 3 konden doorgaan. In onzekerheid over de heropening van de school begon de 
kerstvakantie. Dit jaar waren er geen kerstafsluitingen in de klassen, geen kerstmarkt, geen 
activiteiten; een kale, teleurstellende bedoening. Om leerlingen een hart onder de riem te 
steken en het rapport te overhandigen, hebben de mentoren een kerstpresentje bij de 
leerlingen thuis gebracht. 

Maandag 10 januari 2022 mochten we gelukkig weer open! 
 
 

Omgevingsfactoren Aeres VMBO Leeuwarden 

De belangrijkste ontwikkelingen in de directe omgeving zijn:  
• Onderwijs in tijden van corona 
• Samenwerking met omgeving waaronder verzorgingshuis Abbingahiem 
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Inhoudelijke resultaten  

Voor 2021 zijn de belangrijkste resultaten: 
• De school heeft een basisarrangement voor alle leerwegen en de examenresultaten zijn op 

niveau. In onze visie is groen, attractief en kwalitatief goed onderwijs in een fijne, veilige 
omgeving waarin aandacht voor de leerling én voor zijn/haar ontwikkeling centraal staan, 
leidend. Het hebben van keuzes, ontwikkelen van executieve vaardigheden en eigenaarschap, 
maatwerk en aandacht voor de behoefte aan relatie, competentie en autonomie zijn daarvan 
uitwerkingen. 

• Toetsen en examens: de resultaten van toetsen worden geanalyseerd in de vaksecties; daar 
waar nodig volgen aanpassingen qua aanbod, spreiding, uitleg, vraagstelling. De 
onderwijsteams monitoren regelmatig de totale voortgang van leerlingen en zetten 
bijvoorbeeld de noodzaak van extra ondersteuning, op-afstroom, mogelijkheid van vak op 
hoger niveau in gang. De uitslagen van de examens 2020/2021 waren goed voor alle 
onderwijssoorten. Alleen de resultaten van gt liggen iets onder het landelijk gemiddelde. In de 
teamplannen van de betreffende onderwijsteams staan het onderwijs en rendement van gt 
hoog op de agenda; er zijn diverse acties, waaronder 'directe instructie’ in de lessen ingezet en 
de betreffende docenten evalueren regelmatig en stellen, indien nodig, bij.  

• Onderwijsproces (inclusief begeleiding, taal en rekenen): Wel en niet fysiek op school ten 
gevolge van corona heeft een behoorlijke impact gehad op het welbevinden van veel jongeren; 
het hebben van structuur, regelmaat, de klas en medeleerlingen waren lange tijd niet meer zo 
vanzelfsprekend. Jongeren werden voor een groot deel teruggeworpen op zichzelf. Tijdens de 
lockdowns hebben de mentoren  zo veel mogelijk online contact gehouden met hun leerlingen, 
de lessen vonden online plaats. 
Nu, na corona, kunnen we zeggen dat we op veel gebieden, zowel in de maatschappij als in  
scholen, ontregeld zijn geraakt. We hebben met behulp van de NPO-middelen ingezet op  
diverse interventies op sociaal-emotioneel en cognitief gebied om de ontstane gevolgen, zoals  
achterstanden, te kunnen beïnvloeden. Daarnaast zijn tijd, geduld en positieve aandacht,  
volgens ons, belangrijke componenten.    

 
 
 



 

 Pagina 8 van 12 

• Ouderparticipatie en leerling betrokkenheid: Wij zijn gewend om meerdere keren per 
schooljaar met ouders (klankbordgroepen en SchoolAdviesRaad) te overleggen. De 
klankbordgroepen praten met de teamleider(s) en de SAR met de directeur. Op verzoek kunnen 
anderen, zoals docenten, uitgenodigd worden. In 2021 waren deze bijeenkomsten online. We 
hebben ervaren dat dit een redelijk alternatief was voor fysiek, maar in onze beleving niet 
gelijkwaardig aan elkaar. Desondanks heeft de uitwisseling plaatsgevonden. Hetzelfde geldt 
voor de bijeenkomsten per schooljaar met de leerlingraden. In 2021 zijn de activiteiten zoveel 
mogelijk, weliswaar aangepast aan de mogelijkheden, doorgegaan. 

• Opbrengstgericht werken (reflectie en feedback): In de kwaliteitsjaarkalender hebben we de 
activiteiten die structureel, systematisch en cyclisch de kwaliteit, waaronder opbrengstgericht 
werken borgen, opgenomen. Dit betekent dat evalueren, bijstellen en plannen ofwel Plan, Do, 
Check, Act in alle overleggen conform planning uitgevoerd worden. Ook in het Coronajaar zijn 
deze activiteiten geweest, weliswaar aangepast aan de mogelijkheden, hetgeen betekende dat 
de frequentie en duur minder zijn geweest dan normaal.   

• Passende begeleiding (passend onderwijs, vsv en LOB): De school is binnen de maatregelen 
zoveel mogelijk open geweest voor kwetsbare leerlingen; medewerkers van het pedagogisch 
centrum waren aanwezig om hen te begeleiden bij het maken van schoolwerk, maar ook om 
hen te ondersteunen in een moeilijke tijd. Stages konden wel en niet doorgaan, mede 
afhankelijk van de betreffende bedrijven met als gevolg dat niet alle leerlingen de stage konden 
uitvoeren.   

• Internationalisering: Ten gevolge van corona en maatregelen heeft dit niet plaatsgevonden. 
• Beroepsgerichte keuzevakken: Zoals bij de bijzondere gebeurtenissen al genoemd, waren de 

lockdowns voornamelijk voor de praktijkvakken bijzonder lastig. Werken in de tuin, bereiden 
van voeding of het maken van een boeket online is nogal een uitdaging. Een aantal docenten 
heeft hier creatief op geanticipeerd zoals in het eerste deel te lezen en zien is. 

• Schoolplan: Het onderwijs door laten gaan in een jaar waarin sprake was van een pandemie 
met diverse maatregelen tot gevolg, was een hele toer en is terugkijkend redelijk gelukt. 
Tegelijkertijd kunnen we stellen dat diverse voorgenomen werkzaamheden anders of minder 
uitgebreid aan de orde zijn gekomen, zoals onderwerpen uit het schoolplan.    

  
 

Cijfermatige resultaten 

Aantal vmbo-leerlingen peildatum 1 oktober  
 

2019  

2020 447 

2021 476 

 
Slaagpercentage 
 

 Vmbo-b Vmbo-k Vmbo-(g)t 

2018-2019 97% 94% 77% 

2019-2020 100% 100% 100% 

2020-2021 100% 98% 97% 

 
Dit percentage geeft aan hoeveel procent van de leerlingen in het examenjaar een diploma gehaald 
heeft. Landelijk en Aeres VMBO breed zijn de slaagpercentages over 2020-2021. 
 

 Slaagpercentage 

 Aeres vmbo Landelijk 

Basisgerichte leerweg 100% 99,4% 

Kadergerichte leerweg 100% 99,4% 

G(t) leerweg 98,7% 99,2% 
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Bovenbouwsucces  
 

 Vmbo-b Vmbo-k Vmbo-(g)t 

2018-2019 93,2% 88,7% 80,8% 

2019-2020 95,7% 93,3% 88,2 

2020-2021 94,7% 95,2% 84,1% 

 

Deze indicator drukt het percentage leerlingen uit dat de bovenbouw zonder vertraging doorloopt.  
De cijfers over 2020-2021 zijn bepaald op basis van berekening en worden het voorjaar van 2022 
officieel vastgesteld door de Inspectie.   
 
Veiligheidscijfer 
 

 Schoolklimaat Veiligheid 

2019 6,7 9,2 

2020 6,4 9,1 

2021 6,6 9,0 

 
In 2021 is het landelijke veiligheidscijfer 9,3 
 
Tevredenheid leerlingen .Tevredenheid ouders 
 

2019 6,3  2019 7,4 

2020 6,1  2020 nb 

2021 6,0  2021 7,4 

*In 2020 is er vanwege organisatorische redenen geen      

oudertevredenheidsonderzoek uitgevoerd 

 
Dit zijn de gemiddelde scores van de leerlingen en ouders over alle leerwegen. De landelijke cijfers 2021 
zijn 6,7 voor de leerlingen en 7,9 voor de ouders.  
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Resultaten bedrijfsvoering Aeres VMBO Lelystad 2021 

De financiële situatie van de school is gezond. De locatie haalt de vastgestelde rendementscijfers niet, 
mede ten gevolge van de instellingenfusie met Aeres. Aeres hanteert een andere systematiek van 
bedrijfvoering dan Nordwin College.  

 
Strategisch beleid (ambities e.d.): 

• Gouden Schaal Gezonde Kantine 2021 gehaald en in kader van de Gezonde School hebben we 
het certificaat Seksualiteit en relaties gehaald (Gezonde Voeding en Sport & Bewegen waren in 
eerdere jaren al gehaald) 
 

Organisatieontwikkeling en huisvesting: 
• Geen bijzonderheden 

 
Personele zaken (incl. professionele docent): 

• Docenten bekwamen zich structureel door te werken vanuit De 6 rollen van de docent van M. 
Slooter. De teamleiders voeren jaarlijks een lesobservatie uit mbv de Kijkwijzer gebaseerd op de 
6 rollen. In 2021 heeft dit minder de aandacht kunnen krijgen dan normaal vanwege de 
buitengewone omstandigheden.   

• Onderwijs en ICT:  
In het coronajaar hebben zowel docenten als leerlingen zich in rap tempo een zekere mate van  
digitale vaardigheid eigen moeten maken. In korte tijd hebben we geleerd dat er bij  
afwezigheid, grote afstanden of wanneer er een omstandigheid is om niet bij elkaar te kunnen  
komen, een redelijk alternatief is, namelijk online bijwonen, inloggen of organiseren. Deze  
ervaring geeft ons de gelegenheid te onderzoeken of het een meerwaarde heeft om onderwijs  
en/of de organisatie eromheen meer in een hybride vorm te organiseren.  

• Marketing en communicatie: 
De informatieavonden voor ouders zijn voornamelijk online georganiseerd. De opkomst was  
redelijk tot goed. Er zijn leerlingen betrokken geweest die online vragen beantwoordden en er  
zijn filmpjes getoond ter ondersteuning van de informatie. 

 

 
Plannen voor Aeres VMBO Leeuwarden 2022 

Strategisch beleid (ambities e.d.): 
• Gezonde exploitatie 

Behoud aantal of groei van aantal studenten 
•  

 
Onderwijs en kwaliteit 2022 

• Ontwikkeling van heterogene brugklas 
• Ontwikkeling van het Groene Lyceum 
• Ontwikkeling van de Nieuwe Leerweg  
• Doorontwikkeling van onderwijs waarin het ontwikkelen van eigenaarschap, het hebben van 

keuzes, het ontwikkelen van talenten, maatwerk, de Groene Werelden en Leren voor Duurzame 
Ontwikkeling (LvDO) uitgangspunten zijn. 

 
Voor 2022 zijn de belangrijkste plannen voor de bedrijfsvoering: 

• Organisatieontwikkeling en huisvesting: ontwikkeling van de Campus groen beroepsonderwijs 
voor (v)mbo, hetgeen betekent herinrichting van terrein en gebouwen waarbij het groene 
werkveld, veiligheid en ict-toepassingen zichtbaar zijn zo gauw je het terrein opkomt. 

• Personele zaken (incl. professionele docent): (blijven) professionaliseren in de 6 rollen van de 
docent, Leren voor Duurzame ontwikkeling, eigenaarschap, digitale vaardigheid (onder meer 
gebruik van interne systemen). 
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• Onderwijs en ICT: oriëntatie op en onderzoek naar hedendaagse en toekomstige digitalisering 
in het groene domein.  

• Marketing en communicatie: aanstellen van medewerker MarCom voor vestigingen 
Leeuwarden. 

 
Voor de middellange (2-5 jr) en lange (>5jr) termijn zijn de vier belangrijkste speerpunten:  

• Aantrekkelijk en onderscheidend blijven ten opzichte van andere onderwijsaanbieders in regio. 
• Onderzoeken mogelijkheden van hybride vormen van onderwijs en ict-toepassingen. 
• Doorontwikkeling van onderwijs waarin het ontwikkelen van eigenaarschap, het hebben van 

keuzes, het ontwikkelen van talenten, maatwerk, de Groene Werelden en Leren voor Duurzame 
Ontwikkeling (LvDO) uitgangspunten zijn. 

• Ontwikkeling van het Groene Lyceum. 
 

 
In gesprek met de omgeving  

De locatie onderhoudt veel contacten met allerlei doelgroepen waarmee wordt samengewerkt. 
 
Leerlingen en ouders 

• Elk schooljaar zijn actief: leerlingpanels per onderwijsteam; klankbordgroepen ouders per 
onderwijsteam en SchoolAdviesRaad. De directeur spreekt regelmatig met de 
vertegenwoordiger van de locatie in de ondernemingsraad en met de vertegenwoordiger van 
de SAR in de Centrale Ouderraad. 

 
Relatie met het bedrijfsleven 

1 Docenten en stagecoördinatoren onderhouden de contacten wanneer ze de leerling(e) tijdens 
de stage in het bedrijf bezoeken. 

2 De relatie met bedrijfsleven moet volgens ons steviger, structureler en systematischer 
neergezet worden, zeker in licht van Nieuwe leerweg waarin leerlingen aan echte opdrachten 
moeten gaan werken. 

 
Gemeente en omgeving (samenwerkingsverbanden, buren e.d.) 

 We hebben een intensieve samenwerking met het samenwerkingsverband Fryslân Noord 
(onderwijsconsulenten, orthopedagoog, OPDC). Wij participeren in School als Vindplaats 
waarbij een jeugdwerker van Amaryllis en jongerenverpleegkundige van het GGD wekelijks een 
aantal uren op school aanwezig zijn.  

 Er zijn goede contacten met de gemeente, zowel met een adviseur in het kader van JET (Jeugd 
& educatieteam) als met de leerplichtambtenaar.  
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