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Aeres VMBO Maartensdijk 

 
Aeres VMBO Maartensdijk is een sfeervolle vmbo-school die groen onderwijs biedt. Kenmerkend voor 
Maartensdijk is de kleinschaligheid en de aandacht en zorg die er voor elkaar is. Vanuit de gedachte dat 
je met positieve aandacht voor elkaar méér mooie resultaten bereikt, is dit op school de manier waarop 
we met elkaar omgaan.   
 
De school biedt onderwijs in drie vmbo-leerwegen aan, te weten: de basisberoepsgerichte leerweg, 
kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg. De school biedt de mogelijkheid om de gemengde 
leerweg af te sluiten met een diploma theoretische leerweg.   
 
 
Bijzondere gebeurtenissen in 2021 

Het kalenderjaar 2021 stond voor Aeres VMBO Maartensdijk geheel in het teken van de 
samenvoeging met Aeres MAVO Bilthoven, de renovatie van het gebouw aan de Dierenriem in 
Maartensdijk en de pandemie.  
 
De renovatie  
De verbouwing, die gestart is in februari 2021, is in januari 2022 volledig afgerond. De herinrichting 
van het terrein is nog niet gerealiseerd. Dit wordt in de maanden februari en maart van 2022 
gedaan. We zijn heel 
tevreden met het 
resultaat!  
 
Op 23 augustus 2021 
is de eerste 
oplevering geweest 
en een week later is 
het schooljaar 
gestart. In de week 
van 23 augustus is er 
grootscheeps 
verhuisd, verplaatst, 
ingericht en is al het 
meubilair en 
materiaal vanuit 
Bilthoven naar 
Maartensdijk 
verhuisd. Het pand 
aan de Overboslaan 
in Bilthoven is op 1 
september 2021 
opgeleverd aan de 
gemeente De Bilt.  
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De feestelijke opening  
Op 4 en 5 november, net voor een lockdown, is het gebouw geopend. Twee hele geslaagde dagen.   
  
Op 4 november was er het officiële feest voor genodigden en op vrijdag 5 november waren de 
leerlingen aan de beurt met een veelheid aan workshops. Aan het einde van de middag kregen de 
leerlingen de kans hun ouders en de buurtbewoners de school te laten zien. Hier is volop gebruik 
van gemaakt en vol trots toonden de leerlingen het gebouw. Die avond is er met de medewerkers 
een gokje gewaagd in een heus casino, onder het genot van een drankje en een hapje.   
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Het onderwijs  
In september 2021 was het een feit: de twee scholen zijn samengevoegd, één team, één populatie 
leerlingen en één onderwijsconcept. Althans, de eerste stappen naar het éénduidige 
onderwijsconcept voor een breed vmbo van de basisberoepsgerichte leerweg tot en met de 
theoretische leerweg zijn gezet.   
  
Het College van Bestuur heeft op 4 mei 2020 het besluit genomen om de activiteiten van Aeres 
MAVO Bilthoven per 1 augustus 2021 te verplaatsen naar de Aeres-vestiging in Maartensdijk. 
Hiermee wil Aeres de onderwijskwaliteit verder versterken en de continuïteit van het 
onderwijsconcept waarborgen.   
  
Het onderwijs wordt aangeboden in een modern schoolgebouw met uitstraling. Vmbo-onderwijs 
gericht op handelen en doen. Het gebouw is een plezierige leer- en werkomgeving voor leerlingen 
en medewerkers. Ook de herinrichting van het terrein draagt bij aan de zichtbaarheid van het 
onderwijs en de mogelijkheden verbinding te leggen met de omgeving.  
 
 

 
  
Hiermee zijn de randvoorwaarden voor de leer- en werkomgeving op orde. Het samenvoegen van 
het team en het onderwijs bleek weerbarstiger. De realiteit haalde ons in. Twee jaar Corona en het 
samenvoegen van twee scholen heeft een zware wissel getrokken op het personeel. Vanaf 
september bleek het belangrijk de rust en de basis zo goed mogelijk op orde te hebben. Daarom is 
ervoor gekozen de uitwerking in ontwikkellijnen, speerpunten, projecten en dagelijkse gang van 
zaken die ingang gezet zijn, zo goed mogelijk door te laten lopen en geen nieuwe ontwikkelingen 
toe te voegen. De ambities zijn er niet minder om.   
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De leerlingenstromen  
 
Op 1 oktober 2021 telde de locatie 453 leerlingen.   
  
Van de 154 zittende leerlingen (oktober 2020) in Bilthoven hebben er 47 examen gedaan in juni 
2021. Drie leerlingen zijn afgewezen en niet teruggekomen in Maartensdijk. Ongeveer 100 
leerlingen zijn meegegaan naar Maartensdijk.   
 
In Maartensdijk waren er 330 leerlingen, waarvan 81 leerlingen examen hebben gedaan, 100% 
geslaagd. De nieuwe aanmelding voor de brugklas in augustus 2021 was bijna 100 leerlingen. Met 
wat tussentijdse in- en uitstroom is het schooljaar gestart met ongeveer 450 leerlingen.   
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Personeel  
Het team van Aeres VMBO Maartensdijk bestaat met ingang van het schooljaar 21-22 uit 
ongeveer 75 medewerkers.  
   
Het team van de locatie Bilthoven bestond uit 24 medewerkers, plus 4 medewerkers die zowel in 
Bilthoven als in Maartensdijk werkten. 5 Medewerkers zijn vertrokken (1 met vervroegd pensioen, 
4 omdat zijn tijdelijk ingehuurd waren). Hiermee zijn er 19 medewerkers meegegaan naar 
Maartensdijk, waarvan er 1 op 1 december een baan bij een andere school heeft geaccepteerd.   
Van het team van de locatie Maartensdijk zijn 50 medewerkers meegegaan in de samenvoeging. 
Het totale team is met ingang van het schooljaar 21-22 aangevuld met 3 wiskunde/nask/techniek 
docenten en 5 onderwijsassistenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs.   
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Corona  
2021 was door de invloed van de pandemie een heftig jaar voor medewerkers maar zeker ook 
voor leerlingen. Diverse ondersteuningsactiviteiten zijn in de loop van het kalender jaar gestart 
en in de ondersteuningsstructuur opgenomen bij de start van het schooljaar 21-22.  
  
Het kalender jaar begon met een volledige lockdown en lessen op afstand. Half januari kwam voor 
het VO het handhaven van de 1,5 meter afstand, ook voor leerlingen, erbij. Er werd les gegeven aan 
de examenkandidaten en de beroepsgerichte vakken werden volop gegeven voor de leerjaren 3 en 
4, Daarnaast werden zo’n 40 kwetsbare leerlingen opgevangen.    
Na een periode van hybride lessen, begin februari lesuitval door slechte weersomstandigheden, 
konden de scholen vanaf half maart de leerlingen weer ontvangen. Wel in kleine groepen. Omdat 
ondertussen ook de verbouwing in Maartensdijk gestart was is er ruimte gehuurd in de Vierstee, de 
plaatselijke sporthal en is er uitgeweken met groepen vanuit Maartensdijk naar het gebouw van de 
Mavo aan de Overboslaan in Bilthoven. Een hectische hybride tijd.   
In de loop van het voorjaar kwamen er allerlei regels ten aanzien van zelftesten, quarantaine en het 
aangepaste examen bij. Eind mei mochten de scholen weer volledig open.   
In het nieuwe schooljaar (21-22) zijn we gestart met alle leerlingen, volledig open, maar vanaf half 
november golden er adviezen ten aanzien van thuiswerken en de 1,5 meter afstand werd opnieuw 
ingevoerd. Eind november kwam hier ook de mondkapjesplicht en een avond lockdown bij. Ook 
was er veel aandacht voor ventilatie, waardoor er steeds vaker in koude omstandigheden gewerkt 
moest worden.  De Kerstvakantie werd een week eerder dan gepland ingezet.  
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Cijfermatige resultaten 

Aantal vmbo-leerlingen peildatum 1 oktober   
2019  320  
2020  329  
2021  453  

  
Slaagpercentage  

  Vmbo-b  Vmbo-k  Vmbo-(g)t  
2018-2019  100%  100%  92,3%  
2019-2020  100%  100%  100%  
2020-2021  100%  100%  100%  

  
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%  99,2%  
Kadergerichte leerweg  100%  98,9%  
G(t) leerweg  98,0%  96,2%  

  
Bovenbouwsucces  

  Vmbo-b  Vmbo-k  Vmbo-(g)t  
2018-2019  94,5%  87,0%  87,5%  
2019-2020  87,4%  86,0%  88,2%  
2020-2021  90,1%  93,3%  96,0%  

  
Deze indicator drukt het percentage leerlingen uit dat de bovenbouw zonder vertraging 
doorloopt.  De cijfers over 2029-2021 zijn bepaald op basis van berekening en worden het voorjaar 
van 2022 officieel vastgesteld door Inspectie.  
Veiligheidscijfer  

  Schoolklimaat  Veiligheid  
2019  6,7  9,0  
2020  6,2  8,5  
2021  6,9  9,5  

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

2018  6,4    2018  7,4  
2019  6,5    2019  7,5  
2020  5,9    2020  8,2  
2021  6,1    2021  7,8  

  
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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