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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.    
 
In 2019 is de vernieuwing van het vmbo voortgezet en is er een impuls gegeven aan de ontwikkeling 
door een projectmatige aanpak. Een projectgroep neemt onder leiding van een van de teamleiders het 
voortouw en komt met concrete voorstellen voor verandering en aanpak.  
Met onder andere speciale programma’s als de Paardenklas, de Outdoorklas en een vernieuwde aanpak 
van de Open dag is het imago van de school verbeterd. 
 
 
 

Bijzondere gebeurtenissen in 2019 

Open Dag 
De Open Dag in januari 2019 kende een geheel vernieuwde opzet. Alle vakken presenteerden zich op de 
begane grond van de school en er is veel minder nadruk gelegd op de vakinhouden. Activiteiten, 
beweging, innovatie en verbinding waren de thema’s. Het resultaat was een warme en gezellige Open 
Dag met een uitstraling van saamhorigheid. Door de publiciteit vooraf en de inzet het jaar ervoor waren 
er aanzienlijk meer bezoekers. 
 
Klimaatstaking 
Een groep leerlingen is naar Den Haag geweest om mee te doen aan de klimaatstakingen.  
 

 
 
Première film Kramp is geen ramp 
Voor de derde keer is er een film gemaakt door de filmclub van onze school. Deze keer werd het verhaal 
verteld van het Landgoed Eyckestein, een echte barones speelde in de film mee. De première in het 
Lichtruim was een groot feest. 
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Vocal Statements 
De eerste klassen hebben workshops gehad onder leiding van Vocal Statements. Het doel van Vocal 
Statements is om muziek/cultuureducatie meer onder de aandacht te brengen en dat in te zetten voor 
het aanleren van vaardigheden en persoonlijke groei bij leerlingen. De eerstejaars hebben onder andere 
het werk van de Zuid Afrikaanse componist Neo Muyanga gezongen. Tot onze grote verassing kwam 
Neo ook nog op bezoek! Niet alleen leerlingen maar ook collega’s werden geïnspireerd.  
 

 
Sterk Techniek 
Zeven scholen voor vmbo in de regio De Bilt, Wijk bij Duurstede en Zeist en twee mbo-scholen hebben 
gezamenlijk een aanvraag ingediend voor Sterk Techniek, een aanvraag voor een techniekarme regio. 
Het doel is meer leerlingen vanuit het vmbo door te laten stromen naar techniek opleidingen en 
technische beroepen. Het bedrijfsleven is nauw bij de aanvraag betrokken. De aanvraag voor het project 
met een looptijd van vier jaar is gehonoreerd, Aeres Maartensdijk is penvoeder. 
 
Outdoor 
Met het nieuwe schooljaar zijn er meer dan 20 eerste klas leerlingen gestart met de Outdoorklas. 
De Outdoorklas is voor leerlingen die super gemotiveerd zijn. Ze vinden sport/actief bezig zijn én leren 
meer dan leuk. Ze maken kennis met veel verschillende sporten en outdooractiviteiten, zowel in de 
praktijk en theorie. Ook leren ze wat het is om (sport)activiteitenleider te zijn.  
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Omgevingsfactoren Aeres VMBO Maartensdijk 

De belangrijkste ontwikkelingen in de directe omgeving zijn:  

 De samenwerking met plaatselijke initiatieven zijn versterkt in de Filmclub. De film: Kramp is geen 
ramp, het verhaal van de Baron van Boetzelaer en het bijbehorende landgoed is in samenwerking 
met verschillende lokale partners opgenomen en in première gegaan. 

 Het Samenwerkingsverband Zuid Oost Utrecht is geëvalueerd en er is gekozen voor een andere 
organisatiestructuur met een Raad van Toezicht en een directeur/bestuurder. 

 Er is een Regionaal Plan Onderwijs (RPO) vastgesteld. 

 De projecten rondom voortijdig schoolverlaten lopen en leveren de resultaten op. Een nieuwe 
aanvraag Voortijdig schoolverlaten (VSV) door SchoolWerkt, is in voorbereiding. 

 De plannen voor Sterk Techniek Onderwijs waarin zeven vmbo-scholen en twee mbo-instellingen 
samenwerken, zijn na de eerste afwijzing in april, herzien en opnieuw ingediend en goedgekeurd. 
Aeres VMBO Maartensdijk is penvoerder van dit project, de looptijd van het project beslaat 4 
kalenderjaren. 

 De ontwikkelingen van het vernieuwde vmbo-programma en Sterk Techniek brengen met zich mee 
dat er meer contact ontstaat tussen bedrijven en instellingen en Aeres VMBO Maartensdijk. 

 

 
Inhoudelijke resultaten Aeres VMBO Maartensdijk 

Voor 2019 zijn de belangrijkste resultaten: 

De school heeft een basisarrangement voor alle leerwegen. Met behulp van de deskundigen van Leren 
Verbeteren is er een review opgezet, met als resultaat meer inzicht in de onderwijsprocessen, vanuit de 
resultaten wordt de komende periode meer nadruk gelegd op het eigenaarschap van het (leer) proces 
bij zowel leerlingen als docenten. Ook de interne audit draagt bij aan het vergroten van de 
deskundigheid van het team en de kwaliteit doormiddel van de PDCA-cyclus op peil te houden.  
 
Onderwijsproces  
De vernieuwingen in het vmbo beroepsgericht draaien in alle leerjaren. Door het werken in thema’s 
worden leerlingen geplaatst in situaties die in het werkelijke leven ook voorkomen. Hierdoor krijgt 
leren betekenis, leerlingen weten waarvoor ze het doen. Ook LOB wordt geïntegreerd in dit 
beroepsgerichte programma aangeboden. Daarnaast wordt de verbinding gezocht met de AVO-
vakken. De opdracht voor de projectgroep luid: 
 
Verbonden in beweging en samen één geheel 
Ontwerp een nieuw onderwijsconcept voor Aeres VMBO Maartensdijk dat ingevoerd kan worden vanaf 
1 augustus 2021 voor minimaal de onderbouw, passend binnen de missie en visie van Aeres 
Maartensdijk. Bereid de implementatie van het nieuwe concept voor, maak dit concreet in acties, tijd en 
betrokkenen en zet zo mogelijk de eerste stappen in dit implementatietraject.  
 
Speerpunten strategie Aeres: Talent voor Groei 

1. Leren lang ontwikkelen 

2. Onderwijsinnovatie met ICT 

3. Transities in het groene domein 

Topkwaliteit, slim organiseren en focus op groen 

Randvoorwaarden: 
1. De ambitie moet ervan af “spatten”. We hebben de maatschappelijke opdracht ons onderwijs te 

vernieuwen en te actualiseren zodat we leerlingen hoogstaand, inspirerend, betekenisvol en 

werkelijk onderwijs bieden, passend bij: 

 de missie en visie van Aeres en Aeres VMBO Maartensdijk 
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 de zittende doelgroep 

 gericht op uitbreiding van de doelgroep 

 binnen de wettelijke kaders 

 

2. Dit doen wij met de focus op Groen. Binnen de ontwikkelingen van het vernieuwde vmbo hebben 
de beroepsgerichte vakken voor het profiel Groen een beweging in gang gezet die moet aansluiten 
bij deze vernieuwingen. Uiteindelijk is ons onderwijs een geheel, theorie en praktijk zijn verbonden 
en het groene DNA is voelbaar en merkbaar. We maken gebruik van de verworvenheden van de 
Aeres Groep en behouden het goede van het onderwijs op onze locatie. 

 
3. Voor personeel betekent dit dat er deskundigheid van hen verwacht wordt en dat zij deze 

deskundigheid onderhouden, uitbouwen en in constante ontwikkeling zijn. Het personeel werkt 

vanuit passie in verbondenheid met de doelgroep en het onderwijs. 

 
Ouderparticipatie en leerling betrokkenheid 
Na een grote wisseling van samenstelling leek de OAR begin 2019 weer stabiel. Echter door het vertrek 
van een aantal ouders van geslaagden en een werving die geen kandidaten heeft opgeleverd, is OAR 
klein en de inbreng op een laag niveau. Daarentegen draait de leerlingenraad op volle sterkte en is 
actief bij verschillende activiteiten in de school. 

 
Passende begeleiding 
De contacten met het Samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht zijn prima. Er is een intervisieronde 
ingezet om op die manier van andere scholen te leren. De supportklas draait op volle sterkte en voorziet 
in een behoefte. 
 

Rekenen en Taal 

Ondanks dat Rekenen niet meer verplicht is zijn de uren rekenen in het rooster blijven staan en wordt er 

een eindtoets afgenomen. Taal is een vast en extra onderdeel in de onderbouw bij het vak Nederlands, 

er is een taalontwikkelingsplan. Vanzelfsprekend krijgt vanuit de basiszorg dyslexie en dyscalculie de 

nodige aandacht. 

 

 

Cijfermatige resultaten 

Aantal vmbo-leerlingen peildatum 1 oktober  
 

2016-2017 371 

2017-2018 349 

2018-2019 320 

 
33% van onze leerlingen volgt leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).  
 
Eindcijfer 
 

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

2016-2017 6,6 6,4 6,3 

2017-2018 6,8 6,1 5,9 

2018-2019 7,1 6,4 6,4 

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

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

2016-2017 94,0% 94,1% 90% 

2017-2018 95,7% 83,8% 80,0% 

2018-2019 100% 100% 92,3% 

 
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 
 

 Vmbo-b Vmbo-k Vmbo-(g)t 
2016-2017 87,5% 84,2% 87,8% 

2017-2018 88,1% 77,1% 82,4% 

2018-2019 94,5% 87,0% 87,5% 

 
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 
 

 Schoolklimaat Veiligheid 

2016-2017 6,6 9,3 

2017-2018 6,3 8,8 

2018-2019 6,7 9,0 

 
In 2019 is het landelijke veiligheidscijfer 9,2 
 
 
Tevredenheid leerlingen Tevredenheid ouders 
 

2016-2017 6,4  2016-2017 7,3 

2017-2018 6,4  2017-2018 7,4 

2018-2019 6,5  2018-2019 7,5 

 
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.   
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Resultaten bedrijfsvoering Aeres VMBO Maartensdijk  

De financiële situatie van de school wordt beter. De uitgaven ten aanzien de salarissen zijn naar 
beneden gebracht. De externe inhuur is teruggebracht.  
 
Personele zaken 
Door minder leerlingen bij de start van het schooljaar 19-20 waren er nauwelijks vacatures. De kleine 
vacatures op de beroepsgerichte vakken zijn ontstaan door het vertrek van een aantal langzittende 
docenten. Deze zijn opgevuld met nog studerende docenten.  
Vijf collega’s met een langdurig dienstverband en grote aanstellingen hebben afscheid genomen, 
waarvan één met pensioen, één door ziekte en drie collega’s zijn vertrokken naar het buitenland. Door 
dit verloop kon de krimp opgevangen worden.   
 
Directie 
Door het vertrek van de directeur van Aeres MAVO Bilthoven ontstond er per 1 oktober een vacature. 
De huidige directeur van de locatie Maartensdijk heeft deze positie op zich genomen en is, naast haar 
functie als directeur van Aeres VMBO Maartensdijk, benoemd als waarnemend directeur voor de Mavo 
in Bilthoven. Voor deze oplossing is gekozen omdat de ontwikkelingen in Bilthoven vragen om 
ingrijpende beslissingen en de uitkomst hiervan altijd een relatie heeft met de locatie Maartensdijk.  

 
Strategisch beleid;  
De organisatie is bezig met een grote vernieuwing van het onderwijs, deels vanuit noodzaak, gesteund 
door een sterke visie op het belang voor de doelgroep. De school moet zichtbaar zijn en kwalitatief 
vernieuwend onderwijs bieden om de leerlingenaantallen te behouden of uit te breiden.  
De aandacht voor de basiskwaliteit van de lessen is nadrukkelijk aanwezig. Zowel zittende docenten als 
nieuwe, veelal onervaren docenten, worden gecoacht. 
 
Organisatieontwikkeling en huisvesting: 
De renovatie van de stal en de kas is voltooid. Er is een keuze gemaakt voor een architect die de 
renovatie van het gehele gebouw aan de Dierenriem zal ontwerpen en begeleiden. De eerst plannen 
voor de start van het gehele renovatie traject vanaf januari 2020 zijn gemaakt. 
 
Onderwijs en ICT 
Er is gekozen voor het inzetten van sets van laptops voor leerlingen per vakgebied in vaste lokalen. 
Docenten beheren deze laptops, met vallen en opstaan wordt hier steeds beter mee om gegaan en 
worden de laptops meer onderdeel van de lessen. Docenten hebben allemaal de beschikking over een 
laptop, gaandeweg worden de oude vervangen. 
 
Marketing en communicatie 
In januari is de Open Dag op een andere manier vormgegeven. Alle activiteiten zijn op de begane grond 
gepresenteerd en er is minder nadruk gelegd op de lesinhoud. Juist de saamhorigheid, de verbinding en 
de beweging kreeg de aandacht. Dit heeft geleid tot een dynamische Open Dag met veel bezoek. 
 
Naast de Paardenklas (start augustus 2018) is in augustus 2019 de Outdoorklas gestart, dit biedt 
leerlingen de keuze uit twee extra programma’s. De voorbereidingen voor een derde extraprogramma 
Food en Cooking zijn gestart. 
 
 

Plannen voor Aeres vmbo Maartensdijk  

Terugkijkend naar het jaarverslag van 2018 waarin onderstaande ambities voor 2019 en de komende 
jaren zijn geformuleerd, kunnen we in een vooruitblik op 2020 constateren dat de realisatie van deze 
ambities een belangrijke impuls hebben gekregen. In januari 2020 is besloten dat de locatie Bilthoven 
met tl-onderwijs met ingang van augustus 2021 gaat verhuizing naar de locatie Maartensdijk. Hierdoor 
ontstaat er een brede vmbo-school. Duidelijk zal zijn dat er op veel terreinen diverse actie plannen 
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liggen. Denk hierbij aan het team, de verhuizing van leerlingen, de ouders, het onderwijs, de 
huisvesting, de organisatiestructuur etc. Onderstaande ambities blijven hierbij van kracht. 
 
 Behoud van kwaliteit. 
 Vormgeven van het onderwijs in een gerenoveerd gebouw vanuit de onderwijsvisie. 
 Vernieuwing van het gehele onderwijs en de organisatie hiervan. 
 Stabiliseren, mogelijk vergroten van het marktaandeel door behoud van kwaliteit en imago 

verbetering. 
 Marketing en communicatie: het naar buiten brengen van het vernieuwde onderwijs en de daarmee 

samenhangende verbouwingsplannen. 
 Bijdragen aan het realiseren van de gezamenlijke Aeres-strategie, inzet op de drie focussen: focus 

voor Groen, focus op persoonlijke ontwikkeling en focus op leren.  
 
 

In gesprek met de omgeving 

De locatie onderhoudt veel contacten met allerlei doelgroepen waarmee wordt samengewerkt. Voor 
leerlingen en ouders/verzorgers betreft dit vooral de ouderavonden en de OAR. Leerlingen en ouders 
zullen worden betrokken bij de voorbereiding van de plannen en de consequenties van de komst van de 
tl-leerweg uit Aeres MAVO Bilthoven. Zo ook bij de renovatieplannen. 
 
Binnen de Gemeente bestaat er een nauw overleg tussen de scholen, de wethouder en de ambtenaren. 
Door de gemeente te betrekken bij de ontwikkelingen kunnen we deze relatie verder uitbouwen. 
Dit geldt ook voor organisaties als Mens de Bilt en Samen voor de Bilt. Het project ‘de afval vrije school’ 
is, samen met de vierscholen voor VO in de gemeente, opgepakt.  
 
In 2018 is de samenwerking voor de Paardenklas met Stal van Brenk ingezet, in 2019 wordt voor de 
Outdoorklas samengewerkt met diverse sportorganisaties, met name met sportschool Visser, 
Groenekan. 
 
Rondom de vernieuwing vmbo worden samenwerkingen met verschillende organisaties in het stage 
circuit verstevigd. Een nauwe samenwerking wordt opgebouwd met (groen) technische bedrijven in het 
kader van het project Sterk Techniek. 
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