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Aeres VMBO Velp 
 
 
Aeres VMBO Velp heeft drie vmbo-leerwegen (bb, kb en gl). Met een extra theorievak kunnen leerlingen 
ook een tl-diploma behalen. 
 
Bijzondere gebeurtenissen 2021 

• Aeres VMBO Velp geeft door COVID 19 online en fysiek les. Een aantal (traditionele evenementen 
kunnen hierdoor geen doorgang vinden)  

• We hebben minder lessen kunnen aanbieden door de gevolgen van COVID 19.   
• Omdat we onderling afstand moeten houden, vervallen een aantal fysieke studiedagen en 

vergaderingen. Vanwege een aantal versoepelingen in het Coronabeleid kunnen vanaf de zomer, al 
dan niet in aangepaste vorm, meer fysieke bijeenkomsten plaatsvinden.   

• Er wordt digitaal en fysiek vergaderd via Teams en in de school. Er blijft druk op het rooster 
vanwege hoge aantallen besmettings- en quarantainegevallen onder leerlingen en personeel.  

• Voor het vierde jaar op rij heeft 100 procent van onze examenleerlingen hun vmbo-diploma 
gehaald.   

• Wederom een stevige groei in leerlingaantallen.  
• Stijgende tevredenheidscijfers van leerlingen en hun ouders.  
• Leerlingen starten in het nieuwe jaar weer fysiek op school, hierbij is met verschillende activiteiten 

veel ruimte en aandacht voor sociale ontmoeting.   
 
Omgevingsfactoren Aeres VMBO Velp 2021 

De belangrijkste ontwikkelingen in de directe omgeving zijn:   
• Ondanks een krimpende markt lukt het om wederom te groeien in leerlingenaantallen (+25).   
• Een goede samenwerking met o.a. de gemeente Rheden/Rozendaal in het beweegakkoord.  
• Start aanleg eigen buitenterrein met hierbij aandacht voor de groene, duurzame omgeving en 

bewegen.   
• Samen met de verschillende vmbo-scholen uit de regio werken we samen om techniek onderwijs te 

versterken. De subsidie Sterk Techniek Onderwijs (STO) is in november (2020) toegekend. Vanuit 
het STO organiseert Aeres Velp een Keuzevak buiten de school (het Groene Machinepark) in samen 
werking met Aeres Tech.  

  



 Pagina 3 van 8 

Inhoudelijke resultaten  

Voor 2021 zijn de belangrijkste resultaten:  
• De school heeft een basisarrangement voor alle leerwegen en de examenresultaten zijn op niveau.   
• Toetsen en examens: 100% geslaagden op alle leerwegen van ons vmbo.  
• Onderwijsproces (incl. begeleiding en taal en rekenen):   

o Intensieve begeleiding van leerlingen met leerproblematiek.   
o De leerlingbegeleiders verzorgen de huiswerkbegeleiding op maat.   
o De leerlingbegeleiders rapporteren de vorderingen van de verschillende leerlingen.   
o Oprichting NPO Kernteam: Werken aan duurzame onderwijsontwikkeling, 

leerlingondersteuning en zorgdragen voor eventuele opgelopen achterstanden: 
Belangrijkste pijlers: taal, bewegen, differentiatie en praktijkaanbod.  

o Start uitvoering met het bewegend leren: Inrichten beweeglokaal en eerste lessenreeksen 
van verschillende vakken.  

• Ouderparticipatie en leerling betrokkenheid: Regelmatige vergaderingen van OAR en 
leerlingenraad.  
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Cijfermatige resultaten 
 
Aantal vmbo-leerlingen peildatum 1 oktober   
  

2019  480  
2020  517  
2021  542  

  
  
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.   
  
Bovenbouwsnelheid  
  

  Vmbo-b  Vmbo-k  Vmbo-(g)t  
2018-2019  94,6%  95,5%  91,1%  
2019-2020  92,41  92,75%  88,73%  
2020-2021  94,3%  98,9%  100%  

  
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 Inspectie.  
  
Veiligheidscijfer  
  

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

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

2019  7,7    2019  8,4  
2020  7,2    2020  8,5  
2021  6,6    2021  8,2  

  
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 Velp 2021 

 
Strategisch beleid (ambities e.d.):  
• Gezonde exploitatie. 
• Lichte groei van aantal leerlingen. 
• Leren leren/ NPO plannen/ Bewegend leren. 
  
Onderwijs en kwaliteit 2022  
• NPO / differentiëren / heterogene brugklassen / eigenaarschap docenten en leerlingen vergroten. 
  
Personele zaken (incl. professionele docent):  
• Jonge docenten aangetrokken, begeleidingsteam uitgebreid, scholing ICT vanuit Wageningen, 

scholing differentiëren, seniordocenten cursus verkennen leiderschap.    
  

Onderwijs en ICT (incl. EduArte en beleidsagenda ICT   
• Alle leerlingen een eigen laptop BYD. 
• Het geven van online toetsen. 

  
Marketing en communicatie:  

• Webinar in plaats van Open dag. Geen scholenmarkten, online marketing ingezet.  
• Vanwege Corona geen Festival Goed Groen. 
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Plannen voor Aeres VMBO Velp 2022 

Strategisch beleid (ambities e.d.):  
• Gezonde exploitatie.  
• Behoud aantal leerlingen. We willen wel doorgroeien maar dat past niet in het gebouw. Voor ons 

mbo worden 3 nieuwe lokalen gerealiseerd in de bestaande kas. Dit lost een deel van ons 
huisvestingsprobleem op, we zoeken ondertussen wel verder naar een nieuwe locatie voor ons 
mbo. Als deze gevonden is, kunnen we verder groeien met het vmbo.  

• Behouden en aantrekken goed personeel. De schaarste aan goede, bevoegde docenten wordt 
steeds groter. De (goede) docenten die we in huis hebben willen we graag behouden en daarnaast 
zorgen dat de vacatures tijdig met worden ingevuld.  

 
Onderwijs en kwaliteit 2022  
• Meer onderwijs in het bedrijfsleven (keuzevakken op stage). 
• Eigenaarschap vergroten, meer keuzemogelijkheden voor leerlingen.  

  
  
Marketing en communicatie: de communicatiemedewerker op onze locatie zet volop in om de 
zichtbaarheid van Aeres VMBO Velp op sociale media te vergroten. De Open dag wordt niet meer over 
twee dagen verspreid, maar gehouden op een dag en aangevuld met een Webinar.   

  
  
Voor de middellange (2-5 jr) en lange (>5jr) termijn zijn de vier belangrijkste speerpunten:   
Meer samenwerking met de verschillende branches, instellingen. Zorgen dat de bedrijven en instanties 
in school zijn en school bij de bedrijven en instanties. Deze voortdurende samenwerking moet leiden tot 
een vanzelfsprekend proces waarbij alle partijen hun voordeel doen.   
• Doorstroom vmbo-mbo-hbo.   
• Groei in het vmbo realiseren.   
• Natuurlijk verloop en de verbinding van in de teams goed begeleiden.   
• Bijdragen aan het realiseren van de gezamenlijke Aeres-strategie ‘Talent voor groei’.  
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In gesprek met de omgeving 

De locatie onderhoudt veel contacten met allerlei doelgroepen waarmee wordt samengewerkt.  
  
Leerlingen en ouders   
Medezeggenschap, ouderavonden, Ouder Advies Raad OAR, Leerlingenraad en voorlichtingsavonden.   
  
Relatie met het bedrijfsleven   
• Leerlingen lopen stage. De stagebegeleiders bezoeken de leerlingen op hun stageadres.   
• Een aantal leerlingen volgen onderwijs op het stagebedrijf (keuzevak op stage).  
• Excursies naar verschillende bedrijven in de regio.   
• Bedrijven zijn aanwezig bij de jaarlijkse speeddate-activiteit klas 3 vmbo in het kader van LOB.   
  
Gemeente en omgeving   
• Voor passend onderwijs veel samenwerking met samenwerkingsverband Arnhem. Ook deelname 

aan werkgroep LWOO, financiën en bovenschoolse-arrangementen.   
• Samenwerking en participatie ‘Beweegakkoord’ met de gemeente Rheden/Rozendaal.  
• LRA-samenwerking.   
• Contact met de buurt vindt plaats door regelmatige verspreiding van nieuwsbrieven, uitnodigingen 

voor evenementen, specifiek contact met betrokkenen over ontwikkelingen op het terrein.  
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