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Aeres VMBO Nijkerk 
 
Aeres VMBO Nijkerk heeft drie vmbo-leerwegen (bb, kb en gl). We hebben weer met groot succes de 
Paardenklas gestart in leerjaar 1 en 2. Dit jaar zijn we in leerjaar 1 en 2 ook gestart met de Natuurklas en 
voor onze sportieve, outdoor leerlingen een Sportklas.   
 

  
  
 
 
Bijzondere gebeurtenissen in 2021 

• Met drie basisscholen van de HSN-scholengroep is voor de 3e maal de ‘talentenklas’ gestart met 26 
deelnemers.  

• Natuurklas leerjaar 2 van start. Dit jaar zijn we voor het eerst begonnen met de natuurklas voor klas 
2. Dit is een natuurlijk gevolg en verloop van klas 1. Hiermee kunnen we ook een doorlopende 
leerlijn richting het mbo natuur en recreatie waarborgen.  

• Onze aanmeldingen zijn in 2021 wederom gestegen. In augustus 2021 mochten we 110 leerlingen 
verwelkomen.  

• Voor alle drie de leerwegen was ons slagingspercentage 100%.  
• In 2021 hebben vrijwilligers weer enthousiast gewerkt in onze mooie pluktuin.  
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• Opening nieuwe dierverblijven. Op 11 oktober werden onze nieuwe dierverblijven op feestelijke 
wijze geopend. In de hokken zijn prachtige ‘dorpjes’ gemaakt met allerlei materialen waaronder 
kokusnoot en plantonderdelen.  

 

  
 

  
• Bij ons vinden we het belangrijk om zo dicht mogelijk bij de praktijk te blijven en op de hoogte te 

zijn van nieuwe ontwikkelingen. De leerlingen van het keuzevak ‘Patisserie’ hebben in februari een 
masterclass gehad van toppatissier Tom van der veen.  
 

  
  



 Pagina 4 van 14 

 
• We hebben meegedaan met de skills Talents wedstrijden met Groen en Bloem  

 

  
 
 
• Deelname van de verspillingsvrije week: Leerlingen uit klas 4 hebben een project gehad over 

voedselverspilling. Het inzetten op een duurzame, circulaire voedselketen is een belangrijk thema 
binnen de school. In het kader van de ‘Dutch Food Week’ hebben onze leerlingen samen met 
buurtbewoners gekookt met producten van de lokale supermarkt die over de datum waren. De 
buurtbewoners gaven aan dat ze het samen koken met een groep enthousiaste leerlingen, de 
voorlichting over de producten en het gezamenlijk diner aan het einde van de dag, als zeer 
waardevol hebben ervaren.  
In deze week was er voor de leerlingen ook een masterclass ‘koken met restjes’ met chef-kok 
Christian Weij. Ook wethouder Mariëlle Broekman schoof aan.  
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• In het kader van ‘kijk op de wereld’ hebben onze eersteklassers in 2021 weer deelgenomen aan 
‘Globaland’. Een project van 2 dagen waarin ingezoomd wordt op de wereldproblematiek en waarin 
leerlingen een zelfbedacht ‘land’ leren besturen. Er werd enthousiast nagedacht, gediscussieerd en 
creatief gewerkt om hun eigen land te besturen en welvarend te maken. Een leerzaam project.  
 

• Leerlingen uit klas 2 volgden een uitgebreide cursus EHBO. Onze leerlingen hebben geleerd te 
handelen in belangrijke en gevaarlijke situaties. Reanimeren en AED toepassen staan op het 
programma. In de mens en natuurlessen is alle stof behandeld. Door de coronapandemie moest de 
afsluitende praktijk dag uitgesteld worden. Binnenkort ontvangen al onze 2e jaars leerlingen een 
officieel EHBO certificaat. 
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• Aeres VMBO Nijkerk wint de Groenpact Impactprijs met het project ‘Ongewoon lekker’. 
Meelwormen als vleesvervanger in onder andere proteïne shakes en pizza’s. Tijdens de Groenpact 
Manifestatie ontvingen onze leerlingen een check van 2,500 euro.  Volgens de jury is het een 
relevant thema met aandacht voor voedseltransitie en voedselbewustzijn. Er is verbinding gelegd 
met de herkomst van ons eten en het project heeft impact buiten de school.  

 
• Leerlingen van onze doorlopende leerroute 

hebben samen met leerlingen van VO- 
scholen en twee groenbedrijven in de regio 
plantenbakken gemaakt voor een 
Zorgcentrum in Nijkerk. Een project vanuit T 
is for Tech regio Amersfoort.   
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• Verbouwing in de school. In 11 werd de nieuwbouw opgeleverd worden. In week 12 kwamen de 

meubels voor de kantine van het MBO.  Normaal gesproken is zo’n gebeurtenis tijd voor een 
feestje. Dat ging nu niet zo makkelijk. Er waren plannen maar die konden nu door corona geen 
doorgang vinden. Onze c-locatie is afgestoten en alle spullen zijn verhuisd naar de luxoolseweg. Dit 
was een behoorlijke verandering. Vanaf 2006 was de c-locatie in gebruik genomen. 

  
• Dierendag 2021 was een leuke happening. 

Wie kwam er het mooiste verkleed als dier 
naar school? De winnaar kreeg een lekkere 
taart aangeboden.  

  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Boomfeestdag 2021: Ook Aeres Nijkerk was 
weer van de partij. 12 leerlingen van onze school met 
het keuzevak tuin en landschap mochten leerlingen 
van verschillende basisscholen assisteren bij het 
planten van bomen. Ook de wethouder was van de 
partij.  
 
  
 
 
 
 
  

• Leerlingen M&M klas 3 hebben les 
gekregen in de raadzaal van Nijkerk. Daar 
werd afgesloten met een echt debat. Ook 
hebben onze 3e jaars leerlingen de 2e 
kamer in Den Haag bezocht.  
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Omgevingsfactoren Aeres VMBO Nijkerk 2021 
 
De belangrijkste ontwikkelingen in de directe omgeving zijn   
  
• Er is een plan opgesteld voor de besteding van de NPO-middelen om onze leerlingen te 

ondersteunen tijdens en na corona tijd.  
• We zijn in zee gegaan met de externe partij Lyceo voor online bijles voor leerjaar 3 en 4 en extra 

examentraining. 
• We hebben een onderwijs assistent aangenomen.  
• We hebben een aantal maatwerktrajecten gestart, en het aantal docenturen hiervoor is 

uitgebreid. Het bestaande ‘ik leer leren’ traject is uitgebreid. 
• Bij alle leerlingen is de SAQI test afgenomen. Dit test de emotionele gezondheid van de 

leerlingen en hierop worden interventies geïnitieerd.   
• Mas convenant verlengd: Op dinsdag 5 oktober is het convenant over de maatschappelijke stages 

(MAS) in Nijkerk verlengd en ondertekend door de verschillende partijen. Het is mooi dat er weer 
een convenant is getekend, zodat al onze tweede klassen weer ervaringen kunnen opdoen via de 
MAS. Op deze wijze komen jongeren, vaak voor het eerst, in aanraking met stage en met vrijwilligers 
werk.   
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Inhoudelijke resultaten 2021 
 
Voor 2021 zijn de belangrijkste resultaten:  
• De school heeft een basisarrangement voor de leerwegen bb, kb en gl en de examenresultaten zijn 

op niveau.   
• Het slagingspercentage is 100% voor alle leerwegen.  
• We hebben ingezet op rekenen. Er is extra formatie vrijgemaakt voor een rekencoach.   
• ICT-lessen staan op het rooster voor alle eerstejaars leerlingen. Ook hebben we een extra I-coach 

ingezet.  
• In klas 2 is een pilot aangaande voor driehoekgesprekken tussen leerlingen, mentor en ouders.  
• De domeincoaches houden zicht op onderwijs data, examenresultaten en verbeterplannen. Dit 

gebeurt in een uitgebreid domeinplan en jaarlijkse analyse van de speerpunten uit het plan. 
Uitgangspunt van het domeinplan is het jaarplan. Visie op het vak en op toetsing binnen het vak 
zijn, feedback en feed forward naar leerlingen, belangrijke aandachtspunten in het plan.  

• Het MT heeft vijf keer per jaar overleg met de OAR. Hierin worden onder andere het NPO-plan, de 
PTA’s, en de vakantieplanning besproken.  

• Bij het samenwerkingsverband worden arrangementen aangevraagd om leerlingen extra te 
ondersteunen. Een aantal docenten hebben deze individuele begeleiding uren in hun takenpakket. 
Regelmatig komen leerlingbegeleiders bijeen onder supervisie van de zorgcoördinator. In 2021 
hadden we wederom een transferklas met leerlingen vanuit het speciaal onderwijs, voor wie de 
overstap naar regulier nog net te groot is.  

• We hebben de gouden schaal voor de gezonde schoolkantine wederom verworven.  

  
  
  
  
  
• Leerlingen in leerjaar 3 en 4 konden keuzevakken kiezen uit een aantal arrangementen: dier en 

zorg, tuin en landschap, voeding en innovatie, bloem en ontwerp en outdoor en adventure.  
• Leerlingen in leerjaar 1 en 2 konden kiezen uit Lifestyle klas, Natuurklas, Paardenklas en Sportklas.  
• Twee collega’s participeerden in de werkgroep Internationalisering. Ze stelden een keuzemenu 

op met internationale activiteiten. 
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Cijfermatige resultaten 2021 
 
 
Aantal vmbo-leerlingen peildatum 1 oktober   
  

2019  356  
2020  369  
2021  383  

   
  
Slaagpercentage  
  

  Vmbo-b  Vmbo-k  Vmbo-(g)t  
2018-2019  100%  100%  100%  
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  96,1%  98,0%  95,0%  
2019-2020  95,26%  95,06%  94,12  
2020-2021  96,7%  89,4%  97,5%  

  
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 Onderwijsinspectie.  
  
   
Veiligheidscijfer  
  

  Schoolklimaat  Veiligheid  
2018  6,7  9,0  
2019  7,5  9,2  
2020  7,1  8,8  
2021  7,2  9,2  

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

2018  7,1    2018  8,0  
2019  7,0    2019  8,2  
2020  6,6    2020  8,1  
2021  6,5    2021  8,0  

  
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 2021 

De financiële situatie van de school is in 2021 positief.   
  
Strategisch beleid   
  
Deskundigheidsbevordering (digitale) didactiek. Gedane trainingen: 
• Smartbord voor AVO docenten   
• Verschillende presentatie TEAMS   
• Lesson-up, Quan, Woods  

 
De I-coaches ondersteunden de docenten bij de professionalisering van de digitale competenties. 
Op aanvraag werden docenten geschoold.  
   
  
Organisatieontwikkeling  
  
Veel aandacht van de domeincoaches was er voor de inhoud van de lessen en de extra ondersteuning 
die leerling hierin nodig hebben. Inzet op ondersteuning leerlingen door de coronapandemie. 
Maatwerk, bijles, ‘leren leren’ lessen, Inzet onderwijsassistent.   
  
   
Huisvesting:  
• Afstoten bijgebouw. Verbouwing voltooid.  
• Het agrarisch technieklokaal in gebruik genomen als BVO/Muzieklokaal  
• Renovatie dierenverblijf  
  
 
ICT gebruik:  
• Alle docenten hebben een laptop. Alsmede alle leerlingen.  
• Er zijn vijf nieuwe digiborden in gebruik genomen.  
  
 
Marketing en communicatie:  
  
Onze Open dag en ook de meeloopdagen konden niet op de gebruikelijke wijze doorgang vinden. We 
hebben verschillende filmpjes op onze website en op andere digitale kanalen geplaatst. Wel hebben we 
individuele rondleidingen gegeven. Ouders en leerlingen waardeerden het persoonlijke contact en de 
mogelijkheid om de sfeer in de school op deze manier toch te ervaren. Ook hebben wij een Aeres 
Nijkerk krant met alle informatie over onze school verspreid in de regio.  
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Plannen voor Aeres VMBO Nijkerk 2022 
 
Strategisch beleid   
• Gezonde exploitatie  
• De locatie wil graag doorgroeien. We zien een toename met name van de Gl leerlingen.  
• We willen een start maken om naast Groen ook het profiel D&P aan te bieden.  
  
Onderwijs en kwaliteit 2022  
• We willen inzetten op ons rekenbeleid  
• Domeincoaches werken met data als sturingsinformatie binnen hun domein.  
• Door ontwikkelen werkplekbegeleiders. Begeleiding nieuwe docenten optimaal.  
• LOB binnen Nijkerk door ontwikkelen.  
• Deelname skills continueren  
• Ontwikkelen Nieuwe leerweg  
• Uitbouwen profiel D&P  

 
  
Voor 2022 zijn de belangrijkste plannen voor de bedrijfsvoering:  
• Organisatieontwikkeling en huisvesting: De nieuwbouw is in gebruik genomen  

  
• Onderwijs en ICT   

Er zijn 5 digiborden in de lokalen en docenten zijn getraind.   
  

• Marketing en communicatie:  
Met een extern bureau is er gekeken naar de marketingstrategie.  

  
Voor de middellange (2-5 jr) en lange (>5jr) termijn zijn de vier belangrijkste speerpunten:   
• Onderwijsontwikkeling  
• Kwaliteitsbewaking   
• Focus op Rekenbeleid  
• D&P door ontwikkelen  
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In gesprek met de omgeving  
 
De locatie onderhoudt veel contacten met allerlei doelgroepen waarmee wordt samengewerkt.  
  
Leerlingen en ouders  
Zo’n 5 keer per jaar is er overleg met de ouderraad. Ouders worden uitgenodigd voor thema 
bijeenkomsten rond pubers. We werken hierin samen met o.a. de externe partij Jellinek. Er is een 
leerlingenraad op school waarbij 1 leerling van elke klas participeert.  
  
Relatie met het bedrijfsleven  
Onze Directeur Annette Vermaas is lid van het bestuur van de BHN. Hierdoor hebben wij veel contacten 
met bedrijven. Aeres VMBO participeert in Tis  for Tech, het STO-project inde regio. Onze directeur is lid 
van de stuurgroep. Sinds 2021 participeert Aeres Nijkerk in het Netwerk Onderwijs& Arbeidsmarkt van 
de regio Amersfoort.  
  
Gemeente en omgeving (samenwerkingsverbanden, buren e.d.)  
Vanuit diverse rollen is er contact met de gemeente. Te denken valt aan LEA, Samenwerking 
basisscholen po-vo traject, leerplichtambtenaren, BHN, de FAN, het gebiedsteam, de wijkagent, de 
vrijwilligers van de pluktuin, de manege en de buurt. De contacten zijn goed en de lijnen kort.  
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