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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 2020 

 In januari werd bekend dat Aeres MAVO Bilthoven per 1 augustus 2021 verplaatst wordt naar 
Maartensdijk. Het team, de dan zittende leerlingen en de theoretische leerweg komen in de zomer 
van 2021 over. Dit heeft invloed op verschillende ontwikkelingen.   

 Zo is de vernieuwing van het vmbo voortgezet, de projectgroep is met concrete voorstellen voor 
verandering en aanpak gekomen en heeft het voltallige team erbij betrokken. Vanaf het najaar 2020 
is ook het team van Bilthoven meegenomen in deze ontwikkelingen. Het onderwijsconcept voor de 
tl zal ingepast worden in het totale onderwijsconcept.  

 De plannen voor de verbouw zijn concreet uitgewerkt en de aanbesteding heeft plaatsgevonden. 
Hierbij is rekening gehouden met de komst van de tl en de faciliteiten die dit onderwijsconcept 
vraagt. Ten aanzien van de naamgeving is besloten ook met de tl verder te gaan onder de naam: 
Aeres VMBO Maartensdijk. 

 Onderwijs in Corona tijd:  
o Het onderwijs in 2020 stond in het teken van Corona. Tijdens de eerste lockdown (maart en 

april) is het digitaal onderwijs opgepakt. Voor ongeveer 40 leerlingen is opvang georganiseerd. 
Vanaf begin juni tot aan de zomervakantie is er lesgeven op school, met in achtneming van de 
Corona maatregelen, waaronder de 1,5 meter afstand. Hierdoor was het alleen mogelijk in 
halve lesgroepen te werken.  

o Na de zomervakantie is de school volledig gestart. In oktober bleek dit door het grote aantal 
Corona besmettingen onder personeel niet haalbaar en is in de week voor de herfstvakantie 
weer overgeschakeld naar volledig digitaal onderwijs. Deze rust deed het onderwijs, de 
leerlingen en het team goed. In de maand november tot aan de tweede lockdown in december 
is er wisselend digitaal en fysiek gewerkt. Veel lessen zijn uitgevallen door besmette 
medewerkers en groepen zijn in thuisquarantaine gegaan vanwege besmettingen. Vanaf de 
eerste lockdown zijn er, met een onderbreking van de zomervakantie, meer dan 
40 devices uitgeleend.   

o Vanaf 15 december zit de school in de harde lockdown, met een aantal groepen 
(examenleerlingen, kwetsbare leerlingen en praktijklessen) uitgezonderd.  

 Sterk techniek: Het doel van het project Sterk Techniek in onze regio is dat er eind 2023 
vanuit het vmbo 10 procent meer leerlingen naar het technische mbo doorstromen. 
Om dit te realiseren zijn er in de projectaanvragen zeven ontwikkellijnen (OL) met ieder 
eigen doelen en activiteiten beschreven.  
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 Verbouwing: Ook de tl vanuit Bilthoven 
moet in het vernieuwde gebouw een 
plek krijgen, daarom heeft ook het 
team van Bilthoven in de ontwerpfase 
meegedacht. Het resultaat is een plan 
waarin alle niveaus, de domeinen, de 
Groene vakken en de voorzieningen 
voor de nieuwe leerweg (denk aan 
een technolab) een goede plek hebben 
gekregen.  

  
  
 
 Onderwijsconcept: Er is, eerst met een kerngroep en 

later met het hele team, hard gewerkt aan het 
ontwerpen van een nieuw onderwijsconcept.   

  
  

 

 

Omgevingsfactoren  

De belangrijkste ontwikkelingen in de directe omgeving zijn:  
 Regionaal Plan Onderwijs: Door de voorgenomen verplaatsing van de tl-leerwg van Bilthoven naar 

Maartensdijk is er opnieuw een Regionaal Plan Onderwijs (RPO) afgesloten.  
 Sterk Techniek: Aeres Maartensdijk is penvoerder van het programma Sterk Techniek De Bilt, Wijk 

bij Duurstede en Zeist. Zeven scholen voor vmbo in de regio 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. De projectorganisatie is ingericht, de 
programmamanager is bij Aeres in dienst getreden en de samenwerking tussen de scholen en met 
het bedrijfsleven krijgt gestalte.   

 SchoolWerkt, nieuwe aanvraag VSV: Voor de middelen in het kader van Voortijdig 
Schoolverlaten (VSV) is vanuit de regio, SchoolWerkt, een nieuwe aanvraag gedaan voor de 
komende vier jaren. Deze aanvraag is gehonoreerd, de samenwerkingsconvenant is getekend. Aeres 
VMBO is actief op de verbetering van het LOB en de aansluiting met het mbo.  
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Inhoudelijke resultaten Aeres VMBO Maartensdijk 

De belangrijkste resultaten zijn:  
 Activiteitenplan: Vanuit de uitgangspunten van het Aeres beleid is één schoolplan vastgesteld voor 

de nieuwe locatie Aeres VMBO Maartensdijk.   
 Resultaten 2020: Het Centrale examen, voor zowel de praktijk als de theorie zijn door de Corona 

pandemie afgelast. Op basis van de Schoolexamens is 100 procent van de leerlingen geslaagd. In de 
andere leerjaren zijn alle leerlingen, op een enkeling na, bevorderd.  

 Ouderparticipatie en leerling betrokkenheid: Opnieuw is er een werving voor deelname aan 
de OAR  gestart en deze heeft acht kandidaten opgeleverd. Hiermee is een hernieuwde start 
gemaakt. De leerlingenraad draait vanwege de afstand en het thuislessen volgen beperkt.   

 Open dagen: De vernieuwde opzet van de Open dagen die in 2019 ingezet is, was een groot succes. 
De sfeer was uitstekend, het onderwijs, inclusief de tl heeft zich goed kunnen presenteren en 
uiteindelijk heeft dit, gecombineerd met persoonlijke intakes, geresulteerd in 100 aanmeldingen. De 
nieuwe aanmeldingen tl, waarvoor ook een Open dag georganiseerd was op locatie Bilthoven, met 
het eerlijke verhaal: na één schooljaar gaat uw kind naar Maartensdijk, heeft 20 aanmeldingen 
opgeleverd.  

 Passende begeleiding: De contacten met het Samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht zijn prima. 
De supportklas draait op volle sterkte en is ook tijdens de lock-down doorgezet. Tijdens de 
eerste lock-down zijn ervoor ongeveer 40 leerlingen opvanggroepen georganiseerd. In de lock-down 
vanaf half december zijn de kwetsbare leerlingen op school ondersteund.  

 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.   
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Cijfermatige resultaten 

Aantal vmbo-leerlingen (peildatum 1 oktober) 
  

2018  349  
2019  320  
2020  329  

  
  
Slaagpercentage  
  

  Vmbo-b  Vmbo-k  Vmbo-(g)t  
2017-2018  95,7%  83,8%  80,0%  
2018-2019  100%  100%  92,3%  
2019-2020  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 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  88,1%  77,1%  82,4%  
2018-2019  94,5%  87,0%  87,5%  
2019-2020  87,4%  86,0%  88,2%  

  
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 2020 
officieel vastgesteld door Inspectie.  
  
  
Veiligheidscijfer  
  

  Schoolklimaat  Veiligheid  
2018  6,3  8,8  
2019  6,7  9,0  
2020  6,2  8,5  

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

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

  
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 Maartensdijk  

De financiële situatie van de school ligt in de lijn van de verwachting. Het resultaat van Maartensdijk is 
iets positiever dan begroot. Zowel de baten als de lasten liggen ver boven de begroting, dit heeft te 
maken met het opnemen van Sterk Techniek, zowel de opbrengsten als de lasten van dit project waren 
niet begroot. Door inzet van medewerkers op dit project liggen de personeelslasten boven begroting, 
per saldo staan hier meer opbrengsten tegenover.   
  
 

Strategisch beleid 

 Samengaan van de locaties Bilthoven en Maartensdijk: 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. 
Aeres MAVO Bilthoven heeft al een aantal jaren te maken met krimpende leerlingaantallen. 
Gezien de demografische ontwikkelingen is het de verwachting dat de krimp zich voortzet en 
dat het leerlingaantal de komende jaren niet meer boven de 200 uit zal komen. Daarmee wordt 
de school te klein om de onderwijskwaliteit op peil te houden en tegelijk financieel gezond te 
functioneren. Voor het CvB was dit vooruitzicht aanleiding voor het moeilijke besluit om de 
schoolactiviteiten, leerlingen en personeel per 1 augustus 2021 te verplaatsen naar de Aeres-
vestiging in het nabijgelegen Maartensdijk.    

 Onderwijsvernieuwing: In schooljaar 2019-2020 is een projectgroep gestart met het formuleren 
en ontwikkelen van antwoorden op de volgende opdracht:  
‘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 VMBO Maartensdijk.’ 

 Sinds een paar jaar werkt Aeres MAVO Bilthoven met een nieuw onderwijsconcept onder het 
motto ‘Volop kansen en keuzes voor iedereen’. In dit concept krijgen leerlingen meer 
mogelijkheden om hun studietempo en mate van begeleiding af te stemmen op hun 
persoonlijke behoefte. Dit onderwijsconcept gaat vanwege de goede ervaringen meeverhuizen 
naar de vestiging in Maartensdijk. Hierbij krijgt het integreren van dit onderwijsconcept met 
het te ontwikkelen onderwijsconcept voor basis- en kaderleerlingen zoveel mogelijk vorm.  

 In juni 2020 is het concept van het vernieuwde onderwijsprogramma gepresenteerd met als 
uitgangspunten:  

o Aandacht en begeleiding voor elke leerling.  
o Uitdaging op eigen niveau.  
o Keuzemogelijkheden 
o Samenhang tussen vakken. 
o Aandacht voor groen.  
o Structuur.  

  
   
Organisatieontwikkeling en huisvesting 

 De verbouwing: Het huidige gebouw is gedateerd, weinig transparant, donker en het eigentijdse 
Groene onderwijs is niet zichtbaar. Het aantal vierkante meters is niet direct het probleem, 
maar als het gebouw niet gemoderniseerd wordt, verliest Aeres VMBO Maartensdijk haar 
positie in de regio. Het gebouw moet toekomstbestendig worden om in een bredere regio door 
het Groene onderwijs meerwaarde te bieden.   

 Aeres VMBO Maartensdijk wil het onderwijs aanbieden in een modern schoolgebouw met 
uitstraling. Vmbo-onderwijs gericht op handelen en doen. Praktijkvakken worden gekoppeld 
met theorievakken. De verbinding van binnen naar buiten en van buiten naar binnen is 
zichtbaar in de manier waarop het gebouw en het terrein zijn vormgegeven. Het gebouw is een 
plezierige leer- en werkomgeving voor leerlingen en personeel.  
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 Het profiel Groen krijgt vorm in deze omgeving. Er wordt vanuit een curriculum gewerkt waarin 
de doorlopende leerlijn uitgangspunt is, scheidingen tussen vakken kunnen wegvallen en het 
Groene profiel leidend is. Groen is immers bij uitstek een profiel waarmee eigentijds onderwijs 
vormgegeven kan worden.   

 In schooljaar 19-20 is gewerkt aan het voorlopige ontwerp voor het vernieuwde gebouw. 
Omdat in januari 2020 bekend werd dat ook de tl vanuit Bilthoven in dit vernieuwde gebouw 
een plek moest krijgen, heeft ook het team van Bilthoven in deze ontwerpfase meegedacht. 
Het resultaat is een plan waarin alle niveaus, de domeinen, de Groene vakken en de 
voorzieningen voor de nieuwe leerweg (denk aan een technolab) een goede plek hebben 
gekregen. In september 2020 is het definitieve ontwerp goedgekeurd en zijn de plannen 
uitgezet naar diverse aannemers voor aanbesteding. In oktober heeft de aanbesteding gelopen 
en is er gekozen voor Friso Aannemingsmaatschappij. In 2020 zijn de verdere voorbereidingen 
gedaan, de verbouwing wordt gerealiseerd in 2021.  
 

Personele zaken   

 Het leerlingenaantal bij de start van het schooljaar is stabiel gebleven. De formatie en inzet van 
personeel is vooruitlopend op het samengaan met Bilthoven als gezamenlijk opgepakt. Zes 
collega’s van de locatie Bilthoven geven in schooljaar 20-21 ook lessen in Maartensdijk, één 
collega uit Maartensdijk geeft ook in Bilthoven les. Er zijn 5 nieuwe collega’s gestart, met 
aanstellingen variërend van 0,1 tot 0,8. De vervulling van vacatures voor het vak Wiskunde blijft 
een terugkerend probleem.  
 

Onderwijs en ICT   
 Door de Corona pandemie is de ontwikkeling van het digitaal werken en lesgeven in 

een stroomversnelling gekomen. Door middel van o.a. scholing en het voorzien van leerlingen van 
(leen)laptops wordt deze ontwikkeling verder doorgezet.  
 

Marketing en communicatie  
 De Open Dag in januari was een groot succes. Naast de Paardenklas (start augustus 2018) is in 

augustus 2019 de Outdoorklas gestart. In augustus 2020 startte de Food & Cookingklas en tijdens de 
Open dagen is een vierde speciaal programma gepresenteerd: de Atelierklas.  

  
 
 
Plannen voor Aeres VMBO Maartensdijk  

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. Zoals in het 
voorafgaande beschreven brengt dit veel ontwikkelingen en acties met zich mee.  
 
Onderstaande ambities blijven vanzelfsprekend van kracht.   
 Behoud van kwaliteit.   
 Vormgeven van het onderwijs in een vernieuwd gebouw vanuit de onderwijsvisie.   
 Vernieuwing van het gehele onderwijs en de organisatie hiervan.   
 Stabiliseren, mogelijk vergroten van het marktaandeel door behoud van kwaliteit en 

imagoverbetering.   
 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.   
  
Ontwikkeling leerlingenaantallen  
 De verwachting is dat de leerlingenaantallen met de komst van de locatie Bilthoven gaat stijgen, van 

330 (1-10-2020) naar 430 in oktober 2023. In de tussenliggende jaren zal dit aantal boven de 430 



 Pagina 8 van 9 

liggen, maar laat zit lastig voorspellen, omdat niet duidelijk is hoeveel leerlingen meeverhuizen. Ook 
is onduidelijk welk effect de verplaatsing van de tl- leerweg heeft op de aanmeldingen.    

 
 

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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