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Aeres VMBO Nijkerk 
 
Aeres VMBO Nijkerk heeft drie vmbo-leerwegen (bb, kb en gl). Afgelopen jaar zijn we in het eerste en 
tweede leerjaar voor de tweede maal gestart met de paardenklas. Ook zijn we de natuurklas gestart. 
In het derde leerjaar van bb konden leerlingen voor het eerst kiezen voor de vakmanschapsroute groen. 
Drie leerlingen maakten deze keuze, ze staan hieronder op de foto.  
 

 

 
 
 
Bijzondere gebeurtenissen in 2020 

 Met drie scholen van de HSN-scholengroep is voor de tweede maal het PO-VO-
doorstroomprogramma de ‘Talentenklas’ van start gegaan. In 2019-2020 hadden zich 18 kinderen 
opgegeven in 2020-2021 waren dat er 26.   

 Wederom is het aantal ingestoomde leerlingen in het eerste leerjaar gestegen. In augustus 2020 
mochten we 106 kinderen ontvangen.  

 Leerlingen van de transferklas hebben voor het eerst het examen gedaan en zijn allemaal geslaagd.  

 In 2019 was een gestart gemaakt 
met het vergroenen van het 
schoolplein. In 2020 zijn leerlingen 
en studenten aan de slag gegaan 
met het beplanten.  
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 Door de coronapandemie gingen veel geplande 
activiteiten niet door. Ook de diplomering kon in 
2020 niet op de gebruikelijke wijze doorgang 
vinden. We hadden nu een podium met een drive-
in. De leerlingen en ouders maakten vanuit de auto 
de diplomering mee. Onze ‘huis’ zanger Patrick 
fleurde het programma op met een optreden. 
Fantastisch is dat alle leerlingen zijn geslaagd.  
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 Voor de derde maal organiseerde Aeres VMBO Nijkerk een activiteit in de Dutch Foodweek. Dit keer 
was het thema ‘ongewoon lekker’. Hierbij maakten leerlingen van meelwormen eetbare producten, 
zoals meelworm muffins, pizza’s en shakes. Met dit project werden we genomineerd voor de 
Impactprijs Groen Onderwijs en wonnen uiteindelijk in maart 2021. Op de foto de leerlingen van 
Aeres VMBO Nijkerk die in de stad Nijkerk die meelwormmuffins uitdeelden.  

 
 

Omgevingsfactoren Aeres VMBO Nijkerk 2020  
De belangrijkste ontwikkelingen in de directe omgeving zijn: 
 Door de coronapandemie hebben docenten en leerlingen in korte tijd geleerd op afstand onderwijs 

te geven en te leren. In het begin was het nog zoeken naar het juiste systeem en de werkwijze. 
Uiteindelijk blijkt de Teams omgeving het beste uit te pakken. Voor de online les wordt een flyer 
gemaakt voor leerlingen ‘Zo volgen wij de online les op Aeres VMBO 
Nijkerk’. Deze wordt ook gedeeld met de ouders.   

 Leerlingen die moeite hebben thuis te werken, hebben we tijdens 
de Lock down in de coronatijd naar school gehaald. In totaal zijn 
ongeveer 20 leerlingen naar school geweest. 

 Met het bedrijfsleven in en om Nijkerk hebben we veel contact. In 
maart 2020 treedt onze locatiedirecteur Annette Vermaas toe tot de 
bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk de BHN.  



 Pagina 4 van 9 

 Aeres VMBO Nijkerk doet mee met het traject Leren voor duurzame ontwikkeling. In verschillende 
groepen worden in de school onderzoekjes gedaan, waaronder de catering, de pluktuin, de 
voedingslessen, het energieverbruik. Uiteindelijk presenteerden de leerlingen de resultaten van hun 
onderzoek aan twee leden van de directie, die als jurylid fungeerden.   

  
  

Inhoudelijke resultaten   
De belangrijkste resultaten voor 2020 zijn:  
 De school heeft een basisarrangement voor alle leerwegen en de examenresultaten zijn op niveau.   
 Ook in 2020 zijn alle eindexamenkandidaten geslaagd. Door de coronapandemie vervallen de 

centrale examens en tellen de schoolexamens voor het behalen van een diploma.  
 Met de domeincoaches wordt een traject ingezet om de verbeterplannen meer op elkaar te laten 

aansluiten. Belangrijk uitgangspunt is daarbij het schoolplan, waarbij het leerdoelgericht werken 
een plek moet gaan krijgen in de plannen.  

 Het MT heeft vijf keer per jaar een overleg met de ouderraad gehad. Daarin werden de PTA’s, de 
vakantieplanning en de vrijwillige ouderbijdrage besproken.   

 Aan ouders en leerlingen werd door middel van een enquête gevraagd hoe zij het 
afstandsonderwijs hebben ervaren. Overwegend zijn beiden positief. De uitslag van de leerlingen 
komt overeen met het landelijke beeld en het beeld dat erbij Aeres.  

 De resultaten van leerlingen uit verschillende meetinstrumenten en examens werden regelmatig 
door een van de domeincoaches onder de loep genomen om bij te sturen, waar nodig.  

 Voor de IOP (inhaal en ondersteuningsprogramma’s) hebben we alvast in 2020 de voorbereidingen 
getroffen, zodat we in 2021 interventies kunnen inzetten voor de vierde en later nog de derde 
klassen.  

 Bij het samenwerkingsverband worden arrangementen aangevraagd om leerlingen extra te 
ondersteunen. Daartoe is een aantal docenten samen met de intern begeleider aangewezen om 
deze taak te vervullen. In de transferklas starten dit jaar 12 leerlingen.  

 Voor de tweede keer op rij behalen we de Groene Vlag voor Eco-schools. Henk van Nispen van 
Pannerden van Eco-schools en wethouder Nadya Aboyaakoub van Nijkerk komen de vlag uitreiken 
aan het Eco-team (zie foto hieronder).  

 

  
 

 Leerlingen kunnen in het derde leerjaar kiezen uit diverse arrangementen. In 2020 konden 
leerlingen kiezen voor Natuur & recreatie, Groen & techniek, Dier & Zorg, Bloem & ontwerp en 
Voeding & gezondheid. De eerste klas leerlingen konden kiezen uit de Paardenklas, de Natuurklas of 
de Lifestyleklas.  
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Cijfermatige resultaten  
Aantal vmbo-leerlingen peildatum 1 oktober   
  

2018  330  
2019  356  
2020  369  

  
  
Slaagpercentage  
  

  Vmbo-b  Vmbo-k  Vmbo-(g)t  
2017-2018  94,8%  92,9%  100%  
2018-2019  100%  100%  100%  
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  92,2%  87,8%  94,7%  
2018-2019  96,1%  98,0%  95,0%  
2019-2020  95,26%  95,06%  94,12  

  
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  6,7  9,0  
2019  7,5  9,2  
2020  7,1  8,8  

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

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

  
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  

De financiële situatie van de school is licht negatief. De locatie haalt de vastgestelde rendementscijfers 
net niet.   
 
Strategisch beleid   

 Leerlingen en docenten hebben met name op ICT-gebied grote stappen gemaakt. We hebben vijf 
digiborden aangeschaft. Hiervoor kregen docenten een deskundigheidsbevordering aangeboden.  

 
Organisatieontwikkeling en huisvesting 

 Naar aanleiding van het afgenomen medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in 2020 hebben 
de teamleiders plannen gemaakt met hun teams. Ook het OOP-team heeft haar eigen plan 
gemaakt. Het is bijeen geweest in een sessie waar met name de communicatie en het onderling 
feedbackgeven aan de orde kwamen. 

 In 2020 zijn we gestart met de verbouwing van het gebouw aan de Luxoolseweg. De oplevering zou 
plaatst vinden kort voor de kerstvakantie, maar moest helaas uitgesteld worden. Door de 
coronapandemie hebben we vertraging opgelopen.  

 Het agrarische technieklokaal hebben we omgebouwd tot BVO en muzieklokaal.   

 Het kooklokaal is aangepast. Het gas hebben we vervangen door inductieplaten. We hebben meer 
werkplekken gecreëerd en voor het keuzevak patisserie is er nu een oven aanwezig.  

 

ICT-gebruik 

 Alle docenten kregen in 2020 de beschikking over een laptop. Ook alle leerlingen hadden de 
beschikking over een laptop. Hiervoor hebben we een samenwerking met The Rent Company.  

 Na een rondgang bij de domeincoaches hebben we vijf digiborden aangeschaft. Hiervoor kregen de 
docenten een deskundigheidsbevordering aangeboden. 

 
Marketing en communicatie 

 Het werven van nieuwe leerlingen kon niet op de gebruikelijke wijze door inloopdagen en Open 
dagen. Om toch een inkijkje in de school te geven, hebben we diverse filmpjes gemaakt die op de 
website werden geplaatst. Ook hadden we online informatieavonden. Op deze nieuwe werkwijze 
konden we toch onze potentiele leerlingen bereiken. In 2021 hebben we ook nog individuele 
rondleidingen georganiseerd. De meeste ouders en leerlingen waarderen het persoonlijke contact 
met de school, zodat velen hiervan gebruik maakten.   
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Plannen voor Aeres VMBO Nijkerk  
Strategisch beleid   
 Gezonde exploitatie  
 De locatie wil graag doorgroeien in het aantal leerlingen. Met name de gl-er kiest vaker 

voor Aeres VMBO Nijkerk.  
 In schooljaar 2021-2022 wordt het keuze aanbod uitgebreid met de sportklas. Deze klas vormt een 

mooie aansluiting met het mbo (doorlopende leerroute Allround instructeur Buitensport)  
 

Onderwijs en kwaliteit 2021  
 Docenten werken meer met data, om daarop de plannen bij te stellen.  
 De samenwerking met de pluktuin is veel meer te merken door leerlingen in het vmbo.  
 Voor NPO-gelden inventariseren we welke achterstanden leerlingen op zowel cognitief als 

emotioneel gebied door corona hebben opgelopen.   
 Door interventies faciliteren we leerlingen op cognitief en emotioneel gebied.  
  
Belangrijkste plannen voor de bedrijfsvoering 

 Organisatieontwikkeling en huisvesting:  
 De nieuwbouw wordt opgeleverd.  
 Het mbo-team richt het terrein in grenzend aan de mbo-kantine.  

 Onderwijs en ICT:  
 Er komen digiborden bij in diverse lokalen.  

 Marketing en communicatie:  
 Met een extern bureau (Rep en Roer) wordt in gezamenlijkheid met de locatie Aeres MBO 

Ede de marketing opgepakt en gekeken naar een nieuwe strategie.  
  

  
Vier belangrijkste speerpunten voor de middellange (2-5 jaar) en lange (> 5jaar) termijn   
 Het door ontwikkelen van de keuzeklassen. Gedacht wordt aan een kookklas en een dierklas.  
 Participatie van leerlingen in projecten op het Landgoed Luxool, waaronder de pluktuin.  
 Aanpassen van de hokken in de dierlokalen.  
 Bijdragen aan het realiseren van de gezamenlijke Aeres-strategie ‘Verbindend perspectief’.   
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In gesprek met de omgeving  
 
De locatie onderhoudt veel contacten met allerlei doelgroepen waarmee wordt samengewerkt.  
  
Leerlingen en ouders  
We hebben zo’n vijf keer per jaar contact met de ouderraad. De oudergesprekken zijn veelal online 
geweest. Wellicht dat dit in veel situaties kan blijven, zodat ouders niet meteen naar school hoeven te 
komen.  
  
Relatie met het bedrijfsleven  
Onze directeur Annette Vermaas is lid van het bestuur van de BHN geworden. Hierdoor hebben we veel 
contacten met bedrijven. Aeres VMBO Nijkerk participeert in T is For Tech, het STO-project in de regio. 
Onze directeur is lid van de stuurgroep.   
  
Gemeente en omgeving 

In de buurt is één echtpaar waar we regelmatig contact mee hebben om zaken te bespreken rondom 
het terrein. Zij zijn de vraagbaak van de straat. Dit gaat naar tevredenheid.   
Vanuit diverse rollen is contact met de gemeente, te denken valt aan: LEA, tweewekelijks coronaoverleg 
gemeente en scholen, vanuit BHN, vanuit de FAN (food academie Nijkerk), gebiedsteam, politie.  
Met de vrijwilligers van de UVV is regelmatig contact en ongeveer één keer per twee maanden een 
overleg. Met de manege Luxool is incidenteel contact, vaak met de voorzitter. Dit contact verloopt ook 
naar tevredenheid.  
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