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Aeres VMBO Ede 2020 
 

 

Aeres VMBO Ede heeft drie vmbo-leerwegen: de basisberoepsgerichte -, kaderberoepsgerichte – en de 
gemengde/theoretische leerweg. In de regio staat Aeres VMBO Ede bekend als een kwalitatief goede 
school waar leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen. De ouderbetrokkenheid is groot, de ouderadvies 
raad is erg actief. 
 
Aeres VMBO Ede kenmerkt zich als een stedelijke groene school, die naast het profiel Groen, 
keuzevakken uit andere profielen aanbiedt. Voeding, bewegen, creativiteit en technologie zijn daarbij 
belangrijke thema’s.   
 
 

Bijzondere gebeurtenissen in 2020 

 Om corona kunnen we niet heen. Het centraal schriftelijk eindexamen is niet doorgegaan. De school 
is aan het begin van de pandemie en aan het einde van het kalenderjaar gesloten. De lessen zijn op 
afstand via het programma ‘teams’ verzorgd. Een tiental collega’s is besmet geraakt met corona, 
wat grote impact heeft gehad, zowel persoonlijk als in de school. Tal van activiteiten die een school 
meer dan een ‘lesfabriek’ maken zijn niet doorgegaan. Dat zien we terug in de onderzoeken die 
naar de mentale toestand van de leerlingen heeft gekeken.    

 Hoewel 2020 als een uitzonderlijk jaar de geschiedenis ingaat, is niet alles wat we mee hebben 
gemaakt negatief. Het team toonde zich uitermate veerkrachtig. Het heeft er alles aangedaan om 
onze leerlingen zo goed als mogelijk te begeleiden. En dit is gelukt. We hebben grote stappen 
gemaakt met de inzet van digitale ondersteuning. De vierdejaars hebben een prachtige diploma-
uitreiking gehad. De opstart van het nieuwe schooljaar was een succes. De manier waarop de snel 
verscherpte coronamaatregelen ingevoerd zijn, verdient een compliment aan het team.     

 In het proces naar de inrichting van het schooljaar 2020-2021 hebben we ervoor gekozen om met 
één teamleider verder te gaan. Bij de start van het schooljaar is voortgebouwd op deze keuze door 
de coördinerende functionarissen onderdeel te maken van de schoolleiding. Daardoor is er een 
betere verbinding/ betrokkenheid ontstaan tussen de schoolleiding (teamleider en directeur) en de 
teams.   

 
 

Omgevingsfactoren Aeres VMBO Ede 2020 

De belangrijkste ontwikkelingen in de directe omgeving zijn: 
 Passend onderwijs staat in deze regio voor een opgave. De problematiek rondom de residentiële 

opvang in de Hoenderloo groep is nog niet opgelost. Een oplossing lijkt voor handen waardoor 
de financiële uitgangspositie van het samenwerkingsverband kan verbeteren. Het 
directeurenoverleg werkt goed samen op basis van vertrouwen. Maar, in het Voorgezet Speciaal 
Onderwijs (VSO) is nog geen terugloop van leerlingen te zien. En dat was toch de doelstelling van 
het passend onderwijs.   

 Daling van het aantal leerlingen in het Edese Voortgezet Onderwijs (VO) is de komende jaren nog 
een zorg. Het Edens VO heeft onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat de grootste daling achter de rug 
is. In 2020 hebben zich 89 leerlingen bij ons in geschreven, Aeres VMBO Ede telt nu 374 leerlingen.   

 In het tweede deel van het kalenderjaar werd na een aantal gespreksronden duidelijk dat het team 
het onderwijs samen met de leerlingen vorm wil geven. Eigenaarschap voor het eigen leren, 
succeservaringen, keuzemogelijkheden, maatwerk, formatieve toetsing, niveaudifferentiatie. De al 
ingezette ontwikkelingen zijn bijeen gebracht in een plan. Om de gewenste situatie te realiseren zijn 
we een ontwikkeltraject gestart. Dit moet ertoe leiden dat we per 1 augustus 2021 gaan werken 
met een flexibel lesrooster.   



 

 Pagina 3 van 8 

 
Inhoudelijke resultaten Aeres VMBO Ede 

De belangrijkste resultaten zijn:  
 De school heeft een basisarrangement voor alle leerwegen en de examenresultaten zijn op niveau.   

 Uitval en switch op het vervolgonderwijs zijn laag. Onze leerlingen komen dus goed terecht op het 
mbo en maken daar de juiste beroepskeuzes.  

 De ouderadviesraad is in 2020 vier keer digitaal bij elkaar geweest. We hebben een afvaardiging 
naar de centrale ouderadviesraad en de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband.   

 De structuur en organisatie van het teamoverleg zijn in het kader van opbrengstgericht werken 
weer verder uitgewerkt. Leerlingen worden aan de hand van intakegegevens en resultaten gevolgd. 
Leerjaarcoördinatoren zijn leidend in het bespreken van de gegevens, er komen gerichte acties uit 
die ook weer geëvalueerd worden.   

 We zijn verder gegaan met het op de woensdag aanbieden van beroepsgerichte keuzevakken (ook 
buiten het profiel groen). De ruimte die dit geeft, biedt de mogelijkheid om lessen aan te passen op 
de wensen van leerlingen. De mogelijkheid om ook stages en excursies op deze dag aan te bieden is 
vanwege begrijpelijke redenen niet doorgegaan.   
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Cijfermatige resultaten 
 
Aantal vmbo-leerlingen (peildatum 1 oktober)   
  

2018  408  
2019  407  
2020  374  

  
 Slaagpercentage  
  

  Vmbo-b  Vmbo-k  Vmbo-(g)t  
2018  100%  100%  96,1  
2019  97,0%  97,6%  96,2%  
2020  100%  100%  96,6%  

  
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 2019-2020:  
  

  Slaagpercentage  

  Aeres vmbo  Landelijk  
Basisgerichte leerweg  100%  99,4%  

Kadergerichte leerweg  100%  99,4%  

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

  Vmbo-b  Vmbo-k  Vmbo-(g)t  
2017-2018  90,8%  98,8%  96,3%  
2018-2019  100%  98,5%  96,3%  
2019-2020        

  
Deze indicator drukt het percentage leerlingen uit dat de bovenbouw zonder vertraging doorloopt.  
De cijfers over 2019-2020 zijn bepaald op basis van berekening en worden het voorjaar van 
2021 officieel vastgesteld door Onderwijsinspectie.    
  
Veiligheidscijfer  
  

  Schoolklimaat  Veiligheid  
2018  6,5  9,1  
2019  7,0  9,3  
2020  6,7  8,9  

  
In 2020 is het landelijke veiligheidscijfer 9,2  
  
Tevredenheid leerlingen   Tevredenheid ouders  
  

2018  7,0       2018  7,6  
2019  6,8    2019  8,2  
2020  6,3    2020  7,7  

  
Dit zijn de gemiddelde scores van de leerlingen en ouders over alle leerwegen.  
De landelijke cijfers 2020 zijn 7,1 voor de leerlingen en 8,0 voor de ouders.    
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Resultaten bedrijfsvoering Aeres VMBO Ede 

De locatie haalt de in 2020 vastgestelde rendementscijfers. Dit is te verklaren doordat in Ede de 
huisvestingslasten zijn gecompenseerd vanuit het AOC. Deze zijn namelijk significant hoger dan bij 
vergelijkbare locaties. Ook is de gemiddelde personeelslast relatief hoog. We sturen goed op kosten en 
formatie, maar de locatie is in de komende jaren afhankelijk van de instroom van leerlingen om de 
begroting naar een goed resultaat te brengen.  

  
Strategisch beleid 
 Het is onze wens om het onderwijs anders in te richten, om leerlingen meer maatwerk te 

bieden. Daar hebben we in het tweede deel van het kalenderjaar een start mee gemaakt. Dit gaat in 
de komende jaar leiden tot een verandering van ons onderwijs: meer samenwerking in het team, 
een ander rooster, een andere invulling van lessen. Doorontwikkeling van de organisatie.   

 We realiseren onze doelen, door het team gezamenlijk in ontwikkelgroepen en vakinhoudelijke 
teams te laten werken. Door gezamenlijk de vraag te beantwoorden: “Wat is er nodig om onze 
doelen te realiseren?” hebben we de kaders van de gewenste situatie vastgesteld. Binnen dit kader 
zijn de verschillende teams autonoom in hoe zij vervolgens de opdracht vormgeven.   

 We zijn gestart met een onderzoek naar de invoering van de Vakmanschapsroute (VMR) of een 
zelfstandige N2 opleiding.  

  
Personele zaken  

 Door de wens om ons onderwijs anders in te richten, hebben we als school ook behoefte gekregen 
aan ondersteuning. Deze is gevonden in Pesant organisatieadvies. De adviseurs helpen ons bij het 
beantwoorden van de vragen die gaandeweg het proces opkomen.   

 De HR-cyclus is onderwerp van gesprek geworden. We zijn van mening dat de huidige manier van 
werken niet voldoende helpt om tot een gewenste situatie te komen. Een situatie waarbij de cyclus 
zodanig is ingericht dat er sprake is van een waarderend karakter, er een stimulans vanuit gaat.   

 Onder invloed van corona zijn er grote stappen op het gebied van ICT gemaakt. Alle collega’s 
hebben een laptop van de school. De ICT- structuur is sterkt verbeterd. Hier plukken we voor een 
langere termijn de vruchten van.   

 Aan het einde van het kalenderjaar hebben de techniekdocenten door een investeringsmogelijkheid 
een stap gezet in de ontwikkeling van een groen technologische omgeving. Doel daarvan is, beter 
aansluiten bij de ontwikkelingen in de groene sector.  
 

Marketing en communicatie 
 We maken gebruik van vrije publiciteit en hebben een mooie campagne opgezet voor de Open dag 

van 2021. Samen met een actie om potentiele leerlingen te interesseren voor het groene onderwijs 
en werk, gaan we ervan uit dat dit een positieve invloed op de instroom gaat hebben.    

 We gaan verder met de afspraak met de omringende VO-scholen om gezamenlijk op te trekken.  
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Plannen voor Aeres VMBO Ede 2021 

Strategisch beleid Gezonde exploitatie  

 Behoud aantal of groei van aantal leerlingen.  
 Uitdagende en aantrekkelijke werkgever in de regio zijn.  

 Huisvesting, leeromgeving binnen en buiten van een hoog niveau.  

 Klimaatneutraal en circulair gebouw en terrein.  

 Een groene uitstraling in het gebouw realiseren.  
  
Onderwijs en kwaliteit 2021  
 Vasthouden en uitbouwen van de onderwijskwaliteit  

 Ontwikkelen op het gebied van eigenaarschap van het eigen leren van de leerling.  

 Invoering formatief handelen.  
 Meer aandacht voor bildungs- aspecten, executieve functies.  

 Ontwikkeling modern groen technologisch onderwijs in lijn met de werelden van groen 
(groenpact).  

  
Belangrijkste plannen voor de bedrijfsvoering 2021 
 Organisatieontwikkeling: doorzetten waarin projectmatig werken en sturen op het resultaat 

belangrijk zijn.  

 Huisvesting: verbeteren, stookkosten, onderhoud en comfort weer op een acceptabel peil brengen, 
ervoor zorgen dat ‘het groen’ wordt ervaren.   

 Het onderwijs zodanig inrichten dat de kwaliteit van het onderwijs nog beter wordt en de 
exploitatie verbetert.  

 Marketing en communicatie zo in zetten, dat we onze goede naam versterken en daarmee 
leerlingen en docenten aan ons kunnen binden.  

  
Vier belangrijkste speerpunten voor de middellange (2-5 jaar) en lange (> 5jaar) termijn  

 Beste vmbo van Ede en omgeving zijn en blijven.  

 Onderwijs nog meer dienstbaar maken aan de leerling. 

 De werelden van groen worden leidend.  

 Bijdragen aan het realiseren van de gezamenlijke Aeres-strategie ‘Verbindend perspectief’.   
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In gesprek met de omgeving 

Vóór de coronamaatregelen onderhield de locatie veel contacten met allerlei doelgroepen, 
waarmee kan worden samengewerkt. Ook is er via Knooppunt sport in Ede veel te doen geweest op het 
terrein. Het gebouw werd in de weekenden en avonden gebruikt door een hondenschool en 
verschillende sportverenigingen. Ook kerken en andere organisaties gebruikten de school. Vaak werd in 
ruil daarvoor een gastles of het gebruik van de faciliteiten van deze clubs, kosteloos geregeld. We gaan 
ervan uit dat deze situatie weer herstelt met de versoepeling van de coronamaatregelingen.  
  
Leerlingen en ouders  
De ouderadviesraad is in 2020 vier keer digitaal bij elkaar geweest. We hebben afvaardigingen naar de 
centrale ouderadviesraad en de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband. Het ligt in de 
lijn van de verwachting dat dit in het komende jaar weer actief wordt opgepakt.  
  
Relatie met het bedrijfsleven  
We hebben een goede relatie met het regionale bedrijfsleven. Deze staat nu even stil, we pakken dit 
weer op, zodra dit kan.  
  
Gemeente en omgeving 

We hebben goede banden met de gemeente en de provincie. We sluiten aan bij de bestuurlijke 
overleggen en proberen zoveel mogelijk onze unieke positie als AOC daarin te profileren.  
  
De komst van het World Food Centre is zeker. Voor het vmbo betekent dit een attractie van 
wereldformaat om de hoek, waar je kunt leren over food en gezondheid. Inhoudelijk zijn we betrokken 
geweest bij de ontwikkeling van deze experience en gaan daar mee door. Het mbo is inhoudelijk 
aangehaakt, het vmbo gaat profiteren van de showcase die de agrofood- sector hier neerzet.    
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