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Het voorliggende schoolplan vormt het kader voor het beleid van de scholen van Aeres VMBO en geeft 
hiermee richting aan de ontwikkelingen op de locaties. Het plan is gebaseerd op de strategische 
ambities van Aeres welke is vastgelegd in het strategiedocument “Talent voor groei”. Door het 
verbinden van kennis op verschillende niveaus en met verschillende benaderingen biedt Aeres een 
omgeving die stimuleert tot groei waarin de kernwaarden groei, verbindend, verantwoordelijk en zinvol 
centraal staan. 
Daarnaast is het schoolplan een document waarin we ons verantwoorden naar ouders/verzorgers, 
leerlingen en de overheid over de door ons ingezette koers.  
 
Het schoolplan wordt vierjaarlijks opgesteld op grond van artikel 24 van de Wet op het voortgezet 
onderwijs. De ambities van de school voor de komende vier jaar staan hierbij centraal. Deze ambities 
worden in dit schoolplan samengevat in een aantal beloften (hoofdstuk 3). Deze beloften geven richting 
aan de ontwikkeling van ons onderwijs. Ook bevat het schoolplan een aantal onderdelen voortkomend 
uit de maatschappelijke opdracht voor het onderwijs, landelijke ontwikkelingen en de wettelijke eisen 
voor basiskwaliteit waaraan elke school moet voldoen. 
 
Nadere informatie over ons vmbo en praktijkonderwijs is te vinden op de website 
https://www.aeresvmbo.nl/. 
 
 

Voorwoord 

https://www.aeresvmbo.nl/
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Aeres VMBO is onderdeel van Aeres. Aeres is de enige groene kennisinstelling in Nederland die 
onderwijs, praktijkgericht onderzoek en commerciële kennisintensieve dienstverlening aanbiedt op alle 
niveaus, van praktijkonderwijs tot vmbo, mbo en hbo. Bij Aeres komen alle schakeringen groen samen. 
 
Aeres ziet leren als de motor van groei en verandering en daagt leerlingen en medewerkers uit om zich 
voortdurend verder te ontwikkelen. Aeres gelooft in een samenleving op basis van het continu 
ontwikkelen van kennis en kunde in het werken met ‘leven’. Het gaat om het ontwikkelen van de 
individuele leerling en de individuele medewerker met een sociale dimensie, het ontwikkelen binnen de 
school als ontmoetingsplek waar verschillende mensen met verschillende achtergronden en ideeën 
samenkomen. Dit wordt samengevat in de merkbelofte ‘Talent voor groei’. 
 
Het onderdeel Aeres VMBO vormt samen met het onderdeel Aeres MBO het Agrarisch 
opleidingscentrum Aeres (AOC Aeres). Binnen een AOC wordt (voorbereidend) beroepsonderwijs 
binnen het groene domein verzorgd. Aeres VMBO is een onderwijsinstelling op algemeen christelijke 
grondslag en bestaat uit 9 locaties (7 vmbo locaties, 1 mavo locatie1 en 1 school voor praktijkonderwijs).  
Aeres VMBO verzorgt onderwijs in vier leerwegen2 en praktijkonderwijs. Naast deze leerwegen, biedt de 
locatie Almere, via de technologieroute, ook Het Groene Lyceum aan (HGL), een doorlopende leerroute 
voor leerlingen met een havo profiel, waar vmbo en mbo naadloos op elkaar aansluiten.   
Het aanbod van de verschillende locaties is opgenomen in onderstaande tabel. 
 

 Praktijk-

onderwijs 

Basis-

beroepsgerichte 

leerweg 

Kader-

beroepsgerichte 

leerweg 

Gemengde 

leerweg 

Het Groene 

Lyceum 

Theoretische 

leerweg 

Aeres VMBO 

Almere 

 X X X X  

Aeres MAVO 

Bilthoven 

     X 

Aeres VMBO 

Ede 

 X X X  X 

Aeres VMBO 

Emmeloord 

 X X X   

Aeres Praktijk-

onderwijs 

Emmeloord 

X      

Aeres VMBO 

Lelystad 

 X X X   

Aeres VMBO 

Maartensdijk 

 X X X   

Aeres VMBO 

Nijkerk 

 X X X   

Aeres VMBO 

Velp 

 X X X   

 

                                                             
1 Op Aeres MAVO Bilthoven wordt alleen de theoretische leerweg aangeboden. 
2 De komende jaren wordt landelijk ingezet op de samenvoeging van de gemengde- en theoretische leerweg. 

1 De organisatie 
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2.1. Missie 
Aeres VMBO en Aeres MBO willen aantrekkelijk en inspirerend onderwijs verzorgen waarin leerlingen 
en studenten centraal staan. Maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen vormen de 
drijvende kracht voor de vernieuwing van haar onderwijs. Speerpunten zijn het stimuleren van 
leerlingen voor de doorstroom van vmbo naar mbo en vervolgens naar hbo, zowel binnen als buiten de 
groene beroepskolom, en het goed voorbereiden op het toetreden tot de arbeidsmarkt. Aeres VMBO en 
Aeres MBO delen de volgende missie: 
 

Het verzorgen van betekenisvol onderwijs binnen de groene beroepskolom 
(praktijkonderwijs-vmbo-mbo) in al zijn diversiteit en het aangaan van duurzame 

contacten met alle betrokkenen. 

 
2.2. Visie 
Aeres VMBO wil dat leerlingen leren zelfstandig te functioneren in een steeds veranderende 
samenleving. Aeres VMBO werkt vanuit de volgende visie: 
 

Aeres VMBO leert haar leerlingen hun talenten en omgeving kennen. En ze leert hen 
invloed nemen en samen kleur geven aan hun omgeving. 

 
2.3. Strategisch beleid Aeres: talent voor groei 
Het strategisch beleid van Aeres VMBO is afgeleid van het strategisch beleid voor de periode 2019-2023 
van Aeres. Hierbij richt Aeres zich op een drietal speerpunten:  
 Leven lang ontwikkelen; 
 Onderwijsinnovatie met ICT; 
 Transities in het groene domein. 
 
De focus op groen is leidend, waarbij de inhoudelijke sturing is gericht op de domeinen: 
 Agrofood en ondernemen; 
 Leren en ontwikkelen; 
 Groene en gezonde leefomgeving; 
 Dier en diergezondheid; 
 Bloem, styling en design; 
 Food; 
 Techniek. 
  
 

2 Missie, visie en ontwikkelingen 
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2.4. Maatschappelijke opdracht 
Het voortgezet onderwijs in Nederland heeft de maatschappelijke opdracht om er voor te zorgen dat 
leerlingen in deze fase van de doorlopende leerlijn hun talenten maximaal kunnen ontplooien en 
vervolgonderwijs kunnen volgen dat het beste past bij hun talenten. Het voortgezet onderwijs bereidt 
leerlingen voor op volwaardige deelname aan de samenleving en, een bij hun talenten passende, 
(toekomstige) positie op de arbeidsmarkt.  
 
Het is de opdracht van het onderwijs om binnen de complexiteit van de samenleving uitvoering te geven 
aan de kernopgaven voor het onderwijs. Deze kernopgaven vloeien voort uit wet- en regelgeving, zoals 
onder andere omschreven in kerndoelen en eindtermen. De volgende drie kernopgaven worden 
onderscheiden: 
1 Persoonsvorming, hierbij gaat het om de ontwikkeling van de eigen identiteit van de leerlingen. 
2 Kwalificatie, dit betreft het verwerven van kennis, vaardigheden en competenties die nodig zijn om 

deel te nemen aan de samenleving en het volgen van een vervolgopleiding.  
3 Socialisatie, centraal hierin staat de maatschappelijke toerusting, het (leren) deel uit te maken van 

een groter geheel en het kennis maken met waarden en normen van dat grotere geheel (zoals een 
samenleving, beroepsgroep of organisatie) (Nieveen & Berendsen, s.d.).  

 
 
2.5. Landelijke ontwikkelingen vmbo 
De grote behoefte aan goede vakmensen vraagt om een sterk vmbo. De beroepsgerichte leerwegen in 
het vmbo kampen echter al geruime tijd met een terugval van het aantal leerlingen. Enerzijds wordt dit 
veroorzaakt door demografische ontwikkelingen anderzijds heeft dit te maken met maatschappelijke 
ontwikkelingen als opwaartse druk en het onterechte negatieve imago van het (voorbereidend) 
beroepsonderwijs en de daaropvolgende beroepen. Om het vmbo-onderwijs meer eigentijds, 
aantrekkelijker en uitdagend te maken, is door de politiek een aantal ontwikkelingen in gang gezet: 
 
1 Nieuwe profielen 

In augustus 2017 is het vmbo onderwijs overgestapt van afdelingsprogramma’s naar profielen. Elk 
profiel kent een gemeenschappelijk beroepsgericht deel: het beroepsgerichte profielvak. Hierin zijn 
de belangrijkste competenties, vaardigheden, houdingen en kennis van de beroepspraktijk 
opgenomen. Deze nieuwe examenprogramma’s sluiten aan op actuele ontwikkelingen in de 
(beroeps)werkelijkheid en de vervolgopleidingen in het mbo. Ze houden rekening met leerroutes van 
leerlingen en ze dragen bij aan een betere organiseerbaarheid van het onderwijs. Naast het 
beroepsgerichte profielvak bestaat het examenprogramma uit beroepsgerichte keuzevakken. Deze 
keuzevakken bieden mogelijkheden voor verbreding en verdieping en houden in sterke mate 
rekening met verschillen tussen leerlingen, met individuele voorkeuren en met regiokenmerken. 
 

2 Sterk beroepsonderwijs 
Begin 2017 presenteerden toenmalig minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker een brief aan 
de Tweede Kamer met een aantal maatregelen gericht op de versterking van het vmbo, de 
verbetering van de aansluiting tussen vmbo en mbo, de aansluiting tussen beroepsonderwijs en de 
regionale arbeidsmarkt en de verbetering van het imago van het beroepsonderwijs. Belangrijke 
maatregelen die van invloed zijn op ons onderwijs in de komende jaren zijn: 
- de invoering doorlopende leerroutes van het vmbo tot en met het mbo, en; 
- het samenvoegen van de gemengde- en theoretische leerweg tot een nieuwe leerweg. 
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2.6. Landelijke ontwikkelingen curriculum 
Een curriculum is de landelijk verplichte inhoud van een opleiding. Het gaat hierbij om de verplichting 
van bepaalde vakken en de inhoud van deze vakken. Het huidige onderwijs curriculum is vastgesteld in 
2006. In 2014 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuw curriculum. Het nieuwe 
curriculum moet aansluiten bij de vraag: “Wat hebben leerlingen nodig als ze in 2032 van school 
komen?” 
 
Binnen curriculum.nu hebben ontwikkelteams voor negen leergebieden voorstellen ontwikkeld om de 
onderwijsinhoud van zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs te herzien. In het najaar 
van 2019 vindt hierover politieke besluitvorming plaats.   
 
 
2.7. Conclusie 
Het onderwijs van Aeres VMBO ontwikkelt zich de komende vier jaar binnen de kaders van 
veranderingen in de omgeving. Kaders worden voor een groot deel gevormd door wet- en regelgeving. 
Deze wet- en regelgeving is aan veranderingen onderhevig. Dit verlangt een responsieve 
onderwijsorganisatie, een organisatie die snel kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen waarbij de eigen 
strategie en ambities leidend blijven.  
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Aeres VMBO is een ondernemende onderwijsinstelling. We sturen op duurzame kwaliteit van ons 
onderwijs. In een wereld van groeiende diversiteit en uitdaging willen we leerlingen niet alleen kennis 
en vaardigheden bijbrengen maar willen we hen ook voorbereiden op hun leven als individuen en als 
leden van de samenleving, met het vermogen om hun doelen te bereiken, een bijdrage te leveren aan 
de samenleving en door te blijven leren gedurende hun hele leven. 
 
Het onderwijs is gericht op het ontwikkelen van duurzame kennis en vaardigheden bij onze leerlingen. 
We sturen op een leerproces dat eigentijds en aantrekkelijk is en (voldoende) bagage meegeeft voor de 
toekomst. Voor Aeres VMBO betekent dat de lerende leerling centraal staat in de merkbelofte ‘Talent 
voor Groei’. Uitgangspunt is het laten ontwikkelen van het potentieel van de leerling als individu met de 
sociale dimensie, het kunnen leren en werken met elkaar.   
 
Deze merkbelofte vullen we in door ons te focussen op drie speerpunten. 
 
 
3.1. Het leren van leerlingen 
Het leren van leerlingen zien we als kern van het onderwijs. Leren en motivatie voor leren is een 
belangrijke voorwaarde om vooruit te komen in de maatschappij en om je persoonlijk te blijven 
ontwikkelen.  
 
Het ontwikkelen van vaardigheden voor de toekomst vereist dat leerlingen diep leren. Diep leren komt 
voort uit de interesse van leerlingen in de inhoud van een (leer)taak. Diep leren komt tot uiting door het  
gericht zijn op iets willen begrijpen. Het gaat om pogingen van leerlingen om relaties te leggen tussen 
leerinhouden, nieuwe ideeën te verbinden met voorkennis en het koppelen van begrippen aan 
ervaringen uit het dagelijks leven (Koopman, 2017).  
 
Bij het leren van leerlingen staan intrapersoonlijke vaardigheden centraal. Intrapersoonlijke 
vaardigheden stellen leerlingen in staat verantwoordelijkheid te nemen en zichzelf aan te passen aan 
nieuwe omstandigheden. Het gaat hierbij om: 

- Zelfregulatie (het vermogen om doelen te stellen, een relevante strategie te kiezen en te 
monitoren of het doel bereikt is). 

- Ondernemendheid (het zoeken en benutten van kansen in de omgeving, initiatief nemen en 
proactief handelen). 

- Metacognitie (vaardigheden om het eigen leergedrag te leren kennen, te controleren en bij te 
sturen). 

 
Als Aeres VMBO willen we de komende periode inzetten op de ontwikkeling van bovenstaande 
vaardigheden bij onze leerlingen.  
 
De verantwoordelijkheid voor het leren kan bij de leerlingen worden gelegd, waarbij zij zelf het 
leerproces ter hand nemen. Maar de sturing kan ook deels of volledig door de docent worden 
uitgevoerd. De mate van zelfsturing van leerlingen hangt onder meer af van kennis, ervaring en leeftijd. 
Bij veel tieners is volledig zelfstandig leergedrag (nog) niet mogelijk omdat de hersenfuncties die voor 
dit leergedrag nodig zijn nog in ontwikkeling zijn.  
 
Zelfregulatie kan worden geleerd door directe instructie, door gepaste feedback, door leerlingen te 
inspireren en uit te dagen en door de sturing langzaamaan aan hen over te dragen. Hierbij is het 

3 Talent voor groei 
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belangrijk dat leerlingen weten waarom ze leren wat ze leren. Ze zijn gemotiveerder als ze leren wat ze 
interessant en aansprekend vinden en wanneer ze leren aan de hand van ‘het echte leven’ en actuele 
vraagstukken.  
 
 
3.2. Vaardigheden die leven lang leren ondersteunen 
Voor wat betreft de vaardigheden die nodig zijn voor leerlingen om zich in de toekomst te blijven 
ontwikkelen bestaan verschillende opvattingen. Een inventarisatie van Voogt & Pareja Roblin (2010) laat 
zien dat samenwerking, communicatie, ICT geletterdheid, sociale en/of culturele vaardigheden en 
burgerschap bij alle benaderingen van 21st century skills als belangrijk worden beschouwd. Hetzelfde 
geldt voor de competenties als creativiteit, kritisch denken en het vermogen om problemen te kunnen 
oplossen.  
 
In het onderwijs dienen deze toekomstgerichte vaardigheden een vanzelfsprekende plaats in te nemen. 
Het zijn namelijk vaardigheden die leerlingen in de toekomst nodig hebben om goed te functioneren in 
de maatschappij en op de arbeidsmarkt van morgen. 
 
Naar aard en inhoud kunnen de vaardigheden in 4 clusters worden verdeeld (Christoffels & Baay, 2016): 
denkvaardigheden, interpersoonlijke vaardigheden, digitale vaardigheden en de in de vorige paragraaf 
(3.1) beschreven intrapersoonlijke vaardigheden.  
 
De komende vier jaar richten we ons op de ontwikkeling van de volgende vaardigheden. 
 
1 Denkvaardigheden 

Bij denkvaardigheden gaat het om verschillende cognitieve processen om een probleem of situatie 
goed in te schatten. Het gaat hierbij om: 
- Kritisch denken (effectief argumenten en beweringen analyseren en evalueren) 
- Probleemoplossend vermogen (een probleem definiëren en denkstappen maken om het op te 

lossen) 
- Creativiteit (bedenken en ontwikkelen van een vernieuwend en passend idee of product).  

 
2 Interpersoonlijke vaardigheden 

Bij interpersoonlijke vaardigheden staat de interactie met andere mensen en culturen centraal. 
Belangrijke elementen zijn: 
- Communicatie (uitwisselen van informatie, al dan niet gebruik maken van digitale hulpmiddelen, 

zonder ‘ruis’, effectief en duidelijk) 
- Samenwerking (gezamenlijk nastreven van doelen, elkaar daarbij betrekken en aanvullen, taken 

verdelen en talenten onderkennen) 
- sociale en culturele vaardigheden (in uiteenlopende situaties kunnen samenleven, leren en 

werken met mensen met verschillende achtergronden). 
 
3 Digitale vaardigheden 

Hierbij gaat het om: 
- Instrumentele vaardigheden (het kunnen gebruiken van computers en andere digitale 

hulpmiddelen) 
- Mediawijsheid (het bewust en kritisch gebruiken en produceren van digitale informatie, met 

aandacht voor privacy, veiligheid en maatschappelijke normen en waarden) 
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- Informatievaardigheden (op efficiënte wijze gepaste informatie zoeken en selecteren met behulp 
van digitale middelen). 

 
 
3.3. Innovatief groene onderwijsinhoud 
Het onderwijs op onze locaties vindt plaats binnen het groene domein. We zijn overtuigd van het belang 
van de groene sector binnen de samenleving. De groene sector is economisch van groot belang. 
Economisch gezien behoort de Nederlandse agrarische sector tot de wereldtop. Daarnaast is de groene 
sector één van de dragers onder de grote maatschappelijke vraagstukken rond voedsel, water, energie 
en circulaire economie. De huidige positie van de groene sector is mede te danken aan een sterk 
ontwikkeld kennis- en onderwijssysteem, met een onderwijskolom van vmbo tot wetenschappelijk 
onderwijs. Als Aeres VMBO zien we het als belangrijke opdracht om een bijdrage te blijven leveren aan 
de positie van de groene sector, zowel economisch als maatschappelijk. 
 
Daarnaast zien we het belang van de pedagogische waarde van groen onderwijs. Via het groene 
onderwijs leren we leerlingen verantwoordelijk te zijn voor de aarde en het leven op aarde. Ook bieden 
we leerlingen de kans zich te ontwikkelen tot bewuste en gezonde burgers.  
We zien de groene onderwijsinhoud als instrument om het diepe leren van leerlingen te ondersteunen 
en bevorderen (zie 3.1).  
 
 
3.4. Samenvatting 
De speerpunten zoals geformuleerd in voorgaande paragrafen kunnen worden samengevat in een 
drietal beloftes:  
 

1 Leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren. 

2 Leerlingen ontwikkelen vaardigheden die het leven lang leren ondersteunen. 

3 Leerlingen ontdekken de waarden van de (moderne) groene wereld zodat ze in staat zijn de 
groene wereld te respecteren, te waarderen en een rol te spelen bij belangrijke groene 
(maatschappelijke) vraagstukken.  
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Het leren van 
leerlingen 

Vaardigheden die 
leven lang leren 
ondersteunen

Innovatief groene 
onderwijsinhoud

Toelichting op cirkel: 

Het leren van leerlingen staat binnen Aeres VMBO centraal. Daarom is leren 

het middelpunt van de cirkel. De vaardigheden vormen de middelste cirkel en 

de inhoud (het curriculum) de buitenste. De ambitie van Aeres VMBO richt 

zich op innovatief groene onderwijsinhoud. Andere onderwijsinhouden 

hebben ook een plek in deze buitenste cirkel.  
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Het vorige hoofdstuk beschrijft de strategische richting van Aeres VMBO voor de komende vier jaar, 
samengevat in een drietal beloftes. In dit hoofdstuk beschrijven we op welke wijze de beloftes worden 
geconcretiseerd in activiteiten, op welke wijze gestuurd wordt op de strategie en op welke wijze 
verantwoording wordt afgelegd over de resultaten. 
 
 
4.1. Jaarlijkse activiteitenplannen 
Het schoolplan 2019-2023 bevat geen activiteiten en kant en klare oplossingen. Het schoolplan is een 
richtinggevend kader waarbinnen activiteiten en maatregelen een plek kunnen krijgen. Dit betekent 
concreet dat elk schooljaar een activiteitenplan wordt opgesteld op centraal niveau, geldend voor alle 
Aeres VMBO locaties en een plan op locatieniveau, geldend voor de specifieke locatie. Op deze wijze 
wordt een verbinding gelegd tussen centrale doelen en activiteiten die specifiek en nodig zijn voor de 
afzonderlijke locaties.  
 
 
4.2. Sturen op strategie 
Het schoolplan 2019-2023 staat centraal in de overleggen op directieniveau. In de overleggen wordt een 
verbinding gelegd tussen strategie en activiteiten (centrale activiteiten en activiteiten op locatieniveau) 
en vindt dialoog plaats over het verkennen en vaststellen van gezamenlijke kwaliteitsnormen. Het gaat 
hierbij om de centrale vraag: “Wat vinden we goed onderwijs?” en “Wanneer vinden we dat we onze 
gezamenlijke ambities hebben bereikt?”  
 
Op basis van gesprekken over de strategie kunnen de locatiedirecteuren sturen op de eigen 
locatieactiviteiten om op deze wijze sturing te geven aan het behalen van de gezamenlijke gestelde 
normen voor goed onderwijs. 
 
 
4.3. Verantwoording via richtinggevende vragen 
Verantwoording over de voortgang van het schoolplan en de evaluatie van de activiteiten en 
maatregelen vindt plaats via horizontale verantwoording en verticale verantwoording. Verantwoording 
vindt plaats via dialoog door middel van onderstaande richtinggevende vragen. 
 
Het leren van leerlingen 
1 Hoe is het eigen leerproces van de leerling zichtbaar en merkbaar in de school? 
2 Hoe hebben docenten invloed op het leerproces van de leerling? 
3 Hoe weten we of onze leerlingen de verschillende leerstrategieën kunnen toepassen? 
4 Hoe leren we onze leerlingen de verschillende leerstrategieën aan? 
5 Op welke wijze is de voortgang zichtbaar en aantoonbaar? 

 
Vaardigheden die leven lang leren ondersteunen 
1 Hoe is ontwikkeling van vaardigheden zichtbaar en merkbaar in de school? 
2 Hoe leren we onze leerlingen de vaardigheden aan? 
3 Hoe bereiden we onze leerlingen voor op een leven lang leren? 
4 Op welke wijze is de voortgang zichtbaar en aantoonbaar? 
  

4 Sturen op de strategie 
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Innovatief groene onderwijsinhoud 
1 Hoe sluit de school aan bij de groene actuele praktijk (buitenwereld)? 
2 Hoe is het ecologisch bewustzijn zichtbaar in de school en bij de leerling? 
3 Hoe leren we de leerling de waarden van de groene wereld? 
4 Op welke wijze is de voortgang zichtbaar en aantoonbaar? 
 
Door het centraal stellen van richtinggevende vragen bij de verantwoording over de voortgang wordt 
een cultuur van een lerende organisatie tot stand gebracht. Door het stellen van vragen wordt het 
gesprek over de norm van goed onderwijs op Aeres VMBO gewaarborgd.  
 
 
4.3.1. Horizontale verantwoording  
Horizontale verantwoording over de voortgang van het schoolplan vindt enerzijds op locatie niveau 
plaats aan de lokale ouderadviesraad en anderzijds via dialoog tussen locatiedirecteuren onderling (zie 
ook 4.2).  
Verantwoording vindt plaats via de richtinggevende vragen.  
 
In het teamleidersoverleg vindt uitwisseling plaats over activiteiten en maatregelen die op locatieniveau 
plaatsvinden en vindt dialoog plaats over de voortgang van deze activiteiten. Tevens wordt in dit overleg 
het gesprek gevoerd over de wijze waarop vanuit teamleiders sturing wordt gegeven aan de uitvoering 
van de activiteiten en de daarbij passende sturing aan het team.      
 
 
4.3.2. Verticale verantwoording 
Directeuren leggen verantwoording af over de voortgang van de uitvoering van het schoolplan aan de 
instellingsdirecteur via jaarlijkse voortgangsgesprekken en rapportages. Centraal bij de verantwoording 
staan de richtinggevende vragen en de daadwerkelijke resultaten zoals geformuleerd in het locatie 
activiteitenplan. 
 
 
4.4. Personeel 
In de sturing op het verbeteren van de onderwijskwaliteit zoals in voorgaande staat beschreven, zijn de 
medewerkers het belangrijkste kapitaal. 
 
 
4.4.1. Professionalisering 
Onderwijsverbetering vraagt dat docenten en leidinggevenden zich verbeteren en nieuwe inzichten 
opdoen. Het gaat hierbij om de professionele ontwikkeling van docenten. Met name het gebruik van ICT 
binnen het onderwijs is voor de komende jaren een belangrijke opgave.  
Ingezet moet worden op professionaliseringsinterventies die effectief een bijdrage leveren aan de 
gewenste onderwijsverbeteringen.  
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Hiervoor is effectieve professionalisering nodig. Van Veen, Zwart, Meirink, & Verloop (2010) 
onderscheiden een aantal effectieve kenmerken van professionaliseringsinterventies welke ook binnen 
Aeres VMBO de komende jaren een belangrijk kader vormen. Het gaat hierbij om: 
 Zelf actief en onderzoekend leren. Dit heeft met name betrekking op het zelf analyseren en 

construeren van problemen en oplossingen in verband met de lespraktijk. 
 Samen met collega’s leren. Hiermee wordt in toenemende mate benadrukt dat docenten zelf een 

grote rol zouden moeten hebben in het formuleren van de doelen, inhoud, opzet en methodiek van 
de professionaliseringsinterventies. 

 Duur van de interventie. Een specifiek aantal uren bestaat niet, want dit is afhankelijk van de 
activiteit. Wel is duidelijk dat er substantieel tijd nodig is voor professionalisering. 

 Samenhangen met het schoolbeleid of landelijke innovaties. 
 
Bovenstaande kenmerken van effectieve professionaliseringsinterventies leiden niet automatisch tot 
een betere ontwikkeling van onze docenten. Binnen de organisatie dient tevens ingezet te worden op 
het scheppen van een aantal belangrijke voorwaarden. De school dient het organiseren van leren van 
docenten te doordenken. Het organiseren van leren van docenten vergt een ander manier van inrichten 
van de structuur en de cultuur van de school.  
 
Om de ambities uit dit schoolplan te realiseren zullen we:  

 Inzetten op het verhogen en versterken van het kennisniveau en het verbeteren van 
vaardigheden (waaronder ICT vaardigheden) van docenten met 
professionaliseringsinterventies gericht op actief en onderzoekend leren in samenwerking 
met collega’s.   

 Actief inzetten op het stimuleren van een lerende cultuur.  

 Samen met andere instellingen binnen Aeres een md-traject ontwikkelen en uitvoeren 
voor leidinggevenden gericht op het leidinggeven aan onderwijsteams ten behoeve van 
onderwijsverbeteringen. 

 Het sturen op gedeelde visies en normen binnen onderwijsteams met betrekking tot 
onderwijsverbetering en onderwijskwaliteit.  

 
Locaties stellen jaarlijks een scholingsplan op. Hierbij vormt het kader van effectieve 
professionaliseringsinterventies het uitgangspunt. Naast locatie specifieke professionalisering wordt 
jaarlijks ook ingezet op centrale professionaliseringsactiviteiten. 
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4.5. Randvoorwaarden 
Om de ambities van het schoolplan te bereiken zijn de docenten als professionals een belangrijke factor.  
Naast de inzet van professionals zijn ook ondersteunende systemen van wezenlijk belang. Het gaat 
hierbij om ondersteunende systemen als: 
 Kwaliteitszorg (zie ook paragraaf 5.8) 
 ICT, ondersteunende systemen als een roosterprogramma en ondersteuning bij didactiek 
 Externe instanties op bijvoorbeeld het gebied van zorg 
 Ouders / verzorgers 
 Wet- en regelgeving en lokaal en landelijke beleid. 
 
Bij de uitvoering van het schoolplan de komende jaren dient ingezet te worden op het optimaliseren van 
de ondersteunende systemen. Hierbij is het uitgangspunt dat de ondersteunende systemen de 
strategische koers daadwerkelijk ondersteunen. 
 
 
4.6. Integrale aanpak 
Om de ambities zoals geformuleerd in hoofdstuk 3 te bereiken, is sturen op de strategie noodzakelijk. 
Sturen op strategie betekent een integrale sturing op 3 aspecten, te weten: inhoudelijke speerpunten 
(leren van leerlingen, vaardigheden die leven lang leren ondersteunen en innovatief groene 
onderwijsinhoud), personeel en professionalisering en op ondersteunende processen. Deze 
ondersteunende processen zijn randvoorwaarden als organisatie (roostering), ICT programma’s en 
infrastructuur, kwaliteitszorgsystemen enzovoort. Een integrale aanpak is een voorwaarde voor het 
realiseren van de gezamenlijke ambities.  

Leren van leerlingen en curriculum 

 
 

Leren van leerlingen en curriculum 
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Het voortgezet onderwijs zorgt dat leerlingen in deze fase van de doorlopende leerlijn hun talenten 
maximaal kunnen ontplooien en vervolgonderwijs kunnen volgen dat het beste past bij hun talenten. 
Het bereidt hen voor op volwaardige deelname aan de samenleving en een bij hun talenten passende 
(toekomstige) positie op de arbeidsmarkt.  
Het vmbo is een brede algemene en maatschappelijke opleiding van gemiddeld vier jaar waarbij 
leerlingen worden voorbereid op met name het mbo als vervolgonderwijs. Het praktijkonderwijs heeft 
als opdracht leerlingen voor te bereiden op het zelfstandig functioneren in de samenleving. Om mee te 
kunnen doen in de samenleving is werk van groot belang. Hiermee is uitstroom naar werk voor deze 
leerlingen een belangrijke opdracht voor het praktijkonderwijs.  
In hoofdstuk 3 staan de beloftes voor de komende vier jaar centraal. Naast deze beloftes heeft Aeres 
VMBO nog een drietal aanvullende ambities geformuleerd die voortvloeien uit de wettelijke opdracht 
voor het onderwijs. Deze ambities zijn opgenomen in paragraaf 5.3, 5.5 en 5.11. 
 
 
5.1. Inrichting onderwijs vmbo  
De onderbouw is ingericht op basis van de wettelijke vastgestelde kerndoelen. Naast de vastgestelde 
kerndoelen hebben Aeres VMBO scholen ruimte om invulling te geven aan hun onderbouw. Voor de 
bovenbouw wordt het onderwijs ingericht op basis van de examenprogramma’s.  
Aeres VMBO kiest er bewust voor om de scholen ruimte te geven om hun onderwijs aan te passen aan 
de wensen van hun eigen leerlingen (en ouders/verzorgers) en in te spelen op vragen van het 
vervolgonderwijs uit de eigen regio. De daadwerkelijk inrichting van de onderbouw (waaronder de 
vakken) wordt jaarlijks beschreven in de afzonderlijke schoolgidsen van de scholen. 
 
 
5.2. Inrichting onderwijs praktijkonderwijs 
Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord biedt voortgezet onderwijs aan leerlingen die vanwege hun veelal 
beperkte cognitieve capaciteiten het beste leren in de praktijk. Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord 
biedt praktische vakken en functioneel theoretisch onderwijs waarbij leerlingen mogen leren en werken 
op hun eigen niveau (aangepaste didactiek). 
Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord stelt zichzelf het doel ervoor te zorgen dat haar leerlingen zich 
later in de maatschappij sociaal en praktisch zo zelfstandig mogelijk kunnen redden. 
De school ondersteunt haar leerlingen daarom bij: 
 Het ontwikkelen van een open en verdraagzame houding en de bereidheid tot samenwerking; 
 Het elkaar serieus nemen, te respecteren en de ander in zijn/ haar waarde te laten; 
 Een onderwijstraject dat leidt tot het vinden van passend werk. 
 
 
5.3. Ambitie actuele inhoud onderwijs 
Ten aanzien van de inrichting van het onderwijs stelt Aeres VMBO zich als doel om aan te sluiten bij 
landelijke ontwikkelingen. Het is belangrijk dat het curriculum up to date is.  
 
Als ambitie wordt dit als volgt geformuleerd: 

Leerlingen krijgen passende en actuele onderwijsinhouden aangeboden, in aansluiting bij 
landelijke ontwikkelingen als de nieuwe leerweg en curriculum.nu  

5 De wettelijke opdracht van Aeres VMBO 
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5.4. Doorstroommogelijkheden 
Vanuit het vmbo van Aeres is een brede uitstroom mogelijk naar het mbo. Het vakkenpakket met 
wiskunde als verplicht vak maakt een doorstroom naar alle mogelijke mbo sectoren mogelijk. Met een 
diploma theoretische leerweg of een diploma gemengde leerweg (met één extra algemeen vak) is 
doorstroom naar de havo mogelijk.  
 
De gevolgde leerweg in het vmbo is bepalend voor het niveau waarop de leerling in het mbo wordt 
toegelaten. 
 
 
5.5. Ambitie doorstroommogelijkheden 
Aeres VMBO vindt het belangrijk dat leerlingen de mogelijkheid krijgen om op een efficiënte en 
effectieve wijze door te stomen naar vervolgonderwijs, zowel binnen het voortgezet onderwijs (een 
hoger niveau vmbo of havo) als naar het mbo. Dit formuleren we als volgt: 

Leerlingen krijgen een onderwijstraject aangeboden dat doorstroom naar vervolgroutes 
(binnen vmbo, naar mbo en havo) versoepelt.  

 
 
5.6.  School en veiligheid 
Aeres VMBO hecht grote waarde aan vertrouwen en (sociale)veiligheid. We willen dat 
ouders/verzorgers hun kinderen met een gerust hart naar onze scholen laten gaan. Dat onze leerlingen 
zich op hun gemak voelen en zich als mens gezien voelen. We vinden het belangrijk voldoende 
betrokken te zijn bij leerlingen en stil te staan bij de vraag hoe veilig ze zich op school voelen en hoe de 
sfeer binnen de schoolgemeenschap wordt ervaren.Vertrouwen speelt hierbij een grote rol. Het gaat 
hierbij om het hebben van vertrouwen in elkaars kwaliteiten, het open staan voor feedback en het 
luisteren naar elkaar. 
Aeres VMBO wil een verbindende school zijn. Dit betekent dat onze scholen binnen duidelijk 
vastgestelde grenzen streven naar een klimaat waarin iedereen gestimuleerd en geprikkeld wordt om 
medeverantwoordelijkheid te dragen voor het welbevinden van zichzelf, de ander en de omgeving. 
Hierbij is wederzijds respect een vaste waarde. 
 
De school kan niet alleen zorgdragen voor de sociale veiligheid op school. Dit betekent dat we ook van 
leerlingen en ouders/verzorgers verwachten dat ze zich houden aan een aantal basisregels.  
 
 Wij accepteren en respecteren elkaar zoals we zijn. 
 Wij zijn samen verantwoordelijk voor de sfeer op school. 
 Wij houden ons aan afspraken en regels. 
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Aeres VMBO werkt inzake de Sociale Veiligheid met de volgende uitgangspunten: 
 Aeres VMBO wil leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers een veilige omgeving bieden. 
 Aeres VMBO borgt de Sociale Veiligheid door op de scholen op het volgende toe te zien: 

- De scholen van Aeres VMBO hebben schoolregels. 
- De scholen handelen binnen de kaders zoals centraal zijn vastgesteld in de volgende centrale 

 documenten/protocollen: 

 Leerlingenstatuut 

 Protocol social media 

 Protocol anti-pesten 

 Protocol schorsing en verwijdering 

 Klachtenregeling 

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 Protocol informatieverschaffing aan gescheiden ouders. 
 De scholen van Aeres VMBO hebben de volgende taken bij tenminste één persoon belegd: 

- Het coördineren van het signaleringsproces, de verwijzing en de zorg rondom de leerling bij 
vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling; 

- Het fungeren als vast aanspreekpunt in het kader van pesten; 
- Het coördineren van anti-pestbeleid (en sociaal veiligheidsbeleid) 
- Het fungeren als contactpersoon/(intern) vertrouwenspersoon. 

 De scholen voeren jaarlijks een monitor sociale veiligheid uit onder leerlingen. 
 De scholen voeren binnen de kaders van het Sociaal Veiligheidsbeleid Aeres VMBO het 

veiligheidsbeleid op de eigen school. Hierbij is ruimte voor de eigen invulling en inkleuring van beleid 
en maatregelen die de sociale veiligheid op de school vergroten en borgen. 

   
 
5.7. Klachten 
Het is belangrijk dat leerlingen en ouders/verzorgers tevreden zijn over ons onderwijs. Onze school 
moet een veilige en vertrouwde plek zijn voor leerlingen. Het kan natuurlijk voorkomen dat er dingen 
gebeuren of besluiten worden genomen waar een ouder het niet mee eens is. 
Binnen Aeres VMBO geldt het uitgangspunt dat problemen zo snel mogelijk worden opgelost. Wanneer 
problemen op schoolniveau niet kunnen worden opgelost, kunnen ouders/verzorgers via het loket 
rechtsbescherming vmbo een klacht of bezwaar indienen. Het formulier om een klacht of bezwaar in te 
dienen en de bijbehorende regelingen zijn te vinden op https://www.aeresvmbo.nl/over-aeres-
vmbo/regelingen-en-statuten 
 
Tevens is op alle Aeres VMBO scholen een contactpersoon/interne vertrouwenspersoon aanwezig die 
kan helpen bij het aankaarten en bespreekbaar maken van problemen in het kader van sociale veiligheid 
bij de juiste personen of, indien nodig, doorverwijzen naar de externe klachtencommissie.   
 
 
5.8. Passend onderwijs 
Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ook als hij extra zorg of ondersteuning nodig heeft. Om dat 
doel te bereiken, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Alle scholen van Aeres 
VMBO zijn aangesloten bij een Samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Het 
samenwerkingsverband maakt afspraken over de begeleiding en ondersteuning die scholen kunnen en 
moeten bieden. Het bespreekt ook welke kinderen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en hoe de 
beschikbare gelden verdeeld worden. 

https://www.aeresvmbo.nl/over-aeres-vmbo/regelingen-en-statuten
https://www.aeresvmbo.nl/over-aeres-vmbo/regelingen-en-statuten
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Elke school van Aeres VMBO beschikt over een eigen schoolondersteuningsprofiel. Hierin legt de school 
minimaal eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning ze kan bieden aan leerlingen die dat nodig 
hebben. Ook wordt beschreven welke ambities de school voor de toekomst heeft op het gebied van 
passend onderwijs. De schoolondersteuningsprofielen zijn te vinden op de website. 
Voor elke leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte wordt een 
ontwikkelingsperspectief/handelingsplan opgesteld waarin is aangegeven welke ondersteuning 
geboden wordt. Hierbij gelden de grenzen van zorg zoals we hebben opgenomen in het 
schoolondersteuningsprofiel.  
 
 
5.9. Evenredige vertegenwoordiging vrouwen in de schoolleiding 
Binnen Aeres VMBO en Aeres MBO geldt bij het benoemen van leidinggevenden dat in eerste instantie 
gezocht wordt naar ‘de juiste persoon op de juiste plek’, waarbij leden van een managementteam op 
locatie elkaar aanvullen en versterken.  
Omdat de Wet Evenredige Vertegenwoordiging niet meer van kracht is, wordt in het Sociaal Jaarverslag 
niet expliciet verslag gedaan van het aantal mannen en vrouwen in managementfuncties binnen het 
voortgezet onderwijs van Aeres VMBO.   
 
Voor Aeres VMBO geldt per 1 augustus 2019 de volgende verdeling in managementfuncties binnen 
Aeres VMBO: 
 

 Man Vrouw Totaal 

College van Bestuur 2  2 

Algemeen directeur  1 1 

Locatiedirecteur  4 4 8 

Teamleider 9 6 15 

 
 
5.10. Kwaliteitsbeleid 
Binnen Aeres VMBO wordt kwaliteit geduid binnen drie domeinen: onderwijs, personeel en 
kwaliteitszorg. Kwaliteit heeft te maken met alle processen binnen deze domeinen, maar ook met de 
beleving ervan door de gebruikers. Kwaliteit is allesomvattend. Dit betekent dat alles wat we als 
professional doen te maken heeft met onze opvattingen over en onze verwachtingen van kwaliteit en 
het voortdurend zoeken naar mogelijkheden om het beter te doen.   
 
Aeres VMBO verstaat onder kwaliteit binnen alle domeinen het volgende: 
 Regelmatig nagaan waarin de kwaliteit gelegen is: doen we de goede dingen? 
 Systematisch nagaan of de nagestreefde kwaliteit gerealiseerd wordt: doen we de dingen goed? 
 Bepalen hoe de kwaliteit zichtbaar wordt gemaakt: hoe meten we wat willen meten?  
 Het laten toetsen van het beeld door anderen: vinden anderen dat ook?  
 Bepalen wat de consequenties zijn van de uitkomsten van onderzoek: wat doen we met de verkregen 

informatie?  
 
Kwaliteitsbeleid vraagt om de volledige inzet van alle medewerkers in de organisatie. Verhoging van het 
kwaliteitsniveau begint bij kwaliteitsbewustzijn van medewerkers in de organisatie.   
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5.10.1. Kwaliteitszorg en kwaliteitsborging 
De jaarlijkse cyclus voor interne kwaliteitszorg binnen Aeres VMBO volgt de PDCA-cyclus. De 
beschrijving van de interne kwaliteitszorgcyclus is opgebouwd volgens de vier fasen: Plan, Do, Check, 
Act. 
Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee de school de onderwijskwaliteit bewaakt 
en verbetert. Hiervoor worden in de verschillende fasen diverse instrumenten ingezet. Zie hiervoor de 
kwaliteitszorgcyclus zoals is opgenomen in bijlage 2. 
 
 
5.10.2. Kwaliteitscultuur 
Kwaliteitscultuur gaat over de houding die er is in een onderwijsteam ten aanzien van kwaliteit en het 
werken aan kwaliteitsverbetering. Het gaat om een vanzelfsprekende, gezamenlijke en voornamelijk 
impliciete wijze waarop het team er naar streeft om onderwijskwaliteit voortdurend te verbeteren. Een 
kwaliteitscultuur komt tot uiting in taal, normen en omgangsvormen. Het is hierdoor niet altijd meteen 
zichtbaar. Het gaat hierbij om: 
 Inzicht als team op de visie op onderwijskwaliteit: wat vinden wij als team belangrijk? Wat is 

onderwijskwaliteit voor ons?  
 Zicht op hoe je als individu en als team naar kwaliteit kijkt.  
 Inzicht in de kwaliteitscultuur van het team: wat zijn onze sterke punten als team en wat zijn onze 

ontwikkelpunten? Hoe dragen deze sterke punten en ontwikkelpunten bij aan het realiseren van 
kwaliteit. 

 
Om de onderwijskwaliteit te verbeteren, zijn docenten in het onderwijsteam de belangrijkste spelers, 
het team is de spil voor onderwijskwaliteit, maar hierin staan zij niet alleen. Bestuurders, directeuren, 
stafmedewerkers en docenten leveren daarin hun eigen bijdrage en tonen onderwijskundig leiderschap. 
Respect voor elkaars rol, verantwoordelijkheden en opvattingen is daarbij noodzakelijk. Dit levert een 
organisatie op die als één geheel functioneert. 

 
 
5.10.3. Verantwoording en dialoog 
In paragraaf 4.3 is beschreven op welke wijze binnen Aeres VMBO de komende jaren gestuurd gaat 
worden op de strategie.  
 
 
5.11. Ambitie kwaliteitscultuur 
In de vorige paragraaf is beschreven op welke wijze het kwaliteitsbeleid van Aeres VMBO wordt 
vormgegeven. Zoals aangegeven is de kwaliteitscultuur van essentieel belang om de kwaliteit van het 
onderwijs te verbeteren. Hieruit vloeit de laatste ambitie voor de komende jaren voort:  
 

Op de locaties en binnen de instelling is voor alle betrokkenen zichtbaar en merkbaar dat 
gewerkt wordt aan de voortdurende verbetering en ontwikkeling van de school. 
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5.12. Samenvatting 
In dit hoofdstuk is nader ingegaan op de wettelijke opdracht van het onderwijs. Ten aanzien van de 
uitvoering van de wettelijke opdracht is voor Aeres VMBO in aanvulling op beloftes die voortvloeien uit 
de strategie nog een drietal aanvullende beloftes geformuleerd: 
 
1 Leerlingen krijgen passende en actuele onderwijsinhouden aangeboden, in aansluiting bij landelijke 

ontwikkelingen als de nieuwe leerweg en curriculum.nu.  
2 Leerlingen krijgen een onderwijstraject aangeboden dat doorstroom naar vervolgroutes (binnen 

vmbo, naar mbo en havo) versoepelt.  
3 Op de locaties en binnen de instelling is voor alle betrokkenen zichtbaar en merkbaar dat gewerkt 

wordt aan de verbetering en ontwikkeling van de school. 
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6 Geraadpleegde werken 
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1 Het leren van leerlingen 
 

 Wat (activiteit) Eindresultaat 2019-2020 Door wie Aanvullende documenten 
en opmerkingen 

1 Leernetwerk  Nader te bepalen Docenten van 
verschillende locaties 

Een leernetwerk is een 
setting waarin docenten 
in een informele sfeer 
direct kennis en 
ervaringen over specifieke 
vraagstukken, uitdagingen 
en dilemma’s met elkaar 
delen. Docenten 
ontwikkelen in het 
leernetwerk nieuwe 
inzichten, oplossingen 
en/of werkwijzen. Het 
netwerk biedt tevens 
ondersteuning bij het 
werken aan de leervraag 
en breid het (sociale) 
netwerk van de docent 
uit.  
 

2 Onderzoek van betekenis, 
kleinschalig onderzoek naar 
vraagstukken in de eigen 
praktijk 
 

Nader te bepalen Docenten van 
verschillende locaties 

In aanvulling op het 
document ‘onderzoek in 
Aeres (V)MBO’ zoals 
besproken in het MT van 
18 april wordt voor het 
vmbo voorgesteld om 
binnen Aeres VMBO een 
traject onderzoek in de 
eigen praktijk aan te 
bieden aan docenten die 
op een laagdrempelige 
wijze onderzoek willen 
doen naar een vraagstuk 
in de eigen praktijk 
gericht op de beloften in 
het schoolplan (leren van 
leerlingen, competenties 
die leven lang leren 
ondersteunen, 
innovatieve groene 
onderwijsinhoud).  
 

2 Formatieve evaluatie Er is een nul-meting 

uitgevoerd, streven 

response van minimaal 

75%.  

Er zijn vier pilots 

uitgevoerd en 

geëvalueerd.  

 Zie projectvoorstel 
‘formatieve evaluatie’. 
 
Formatieve evaluatie is 
een deelproject van het 
programma ‘Leren is onze 
norm’ (programma voor 
Aeres VMBO en Aeres 
MBO).   

Bijlage 1 centrale activiteiten 2019-2020 
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Er is kennis gedeeld via 

een geschikt medium.  

Er is een projectplan 

opgesteld voor het 

schooljaar 2020-2021  
 

3 Leren zichtbaar maken Er is een scholing 
uitgevoerd voor docenten 
(minimaal 2 vmbo locaties, 
3 docenten per 
onderwijsteam) en er is 
een aantal activiteiten op 
locatie uitgevoerd.  
Docenten leren hun 
impact op leren te 
vergroten door concrete 
interventies gerichter en 
bewuster in te zetten. 
 

Docenten van de 
locaties Velp,  
Maartensdijk en 
Bilthoven  
 

Zie plan van aanpak 
‘teamscholing leren 
zichtbaar maken’. 
Leren zichtbaar maken is 
een deelproject van het 
programma ‘Leren is onze 
norm’ (programma voor 
Aeres VMBO en Aeres 
MBO).   

 
 
2 Vaardigheden die leven lang leren ondersteunen 
 

 Wat (activiteit) Eindresultaat 2019-2020 Door wie Aanvullende documenten 
en opmerkingen 

1 Leernetwerk  Nader te bepalen Docenten van 
verschillende locaties 

Een leernetwerk is een 
setting waarin docenten 
in een informele sfeer 
direct kennis en 
ervaringen over specifieke 
vraagstukken, uitdagingen 
en dilemma’s met elkaar 
delen. Docenten 
ontwikkelen in het 
leernetwerk nieuwe 
inzichten, oplossingen 
en/of werkwijzen. Het 
netwerk biedt tevens 
ondersteuning bij het 
werken aan de leervraag 
en breid het (sociale) 
netwerk van de docent 
uit.  
 

2 Onderzoek van betekenis, 
kleinschalig onderzoek naar 
vraagstukken in de eigen 
praktijk 
 

Nader te bepalen Docenten van 
verschillende locaties 

In aanvulling op het 
document ‘onderzoek in 
Aeres (V)MBO’ zoals 
besproken in het MT van 
18 april wordt voor het 
vmbo voorgesteld om 
binnen Aeres VMBO een 
traject onderzoek in de 
eigen praktijk aan te 
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bieden aan docenten die 
op een laagdrempelige 
wijze onderzoek willen 
doen naar een vraagstuk 
in de eigen praktijk 
gericht op de beloften in 
het schoolplan (leren van 
leerlingen, competenties 
die leven lang leren 
ondersteunen, 
innovatieve groene 
onderwijsinhoud).  
 

 
 
3 Innovatief groene onderwijsinhoud 
 

 Wat (activiteit) Eindresultaat 2019-2020 Door wie Aanvullende 
documenten en 
opmerkingen 

1 Onderzoek van betekenis, 
kleinschalig onderzoek naar 
vraagstukken in de eigen 
praktijk 
 

Nader te bepalen Docenten van 
verschillende locaties 

In aanvulling op het 
document ‘onderzoek in 
Aeres (V)MBO’ zoals 
besproken in het MT van 
18 april wordt voor het 
vmbo voorgesteld om 
binnen Aeres VMBO een 
traject onderzoek in de 
eigen praktijk aan te 
bieden aan docenten die 
op een laagdrempelige 
wijze onderzoek willen 
doen naar een vraagstuk 
in de eigen praktijk 
gericht op de beloften in 
het schoolplan (leren van 
leerlingen, competenties 
die leven lang leren 
ondersteunen, 
innovatieve groene 
onderwijsinhoud).  
 

2 Doorontwikkelen groen 
lesmateriaal 

Doorontwikkelen van 1.0 
lessen naar 2.0 lessen 
Doorontwikkelen van 
groene keuzevakken 
Beeldmateriaal op orde 
Digitaliseren van lessen 
 

Onderhoudsgroep 
bestaande uit docenten 
van verschillende 
locaties 

Zie ook memo 
lesmateriaal en 
eigenaarschap zoals 
besproken op vo 
directieoverleg van 16 
mei 2019. 

3 Miniconferenties groen Twee uitgevoerde 
miniconferenties over 
innovatief groene 
onderwijsinhoud. 
 

Werkgroep 
miniconferenties; 
doelgroep alle groen 
docenten vmbo 
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4 Skills talents  Deelname aan 
programma door 
leerlingen van 5 locaties. 
 

Leerlingen locaties: 
Almere, Emmeloord, 
Maartensdijk, Nijkerk en 
Velp 

 

 
 
4 passende en actuele onderwijsinhouden 
 

 Wat (activiteit) Eindresultaat 2019-2020 Door wie Aanvullende 
documenten en 
opmerkingen 

1 Scenario ontwikkeling nieuwe 
leerweg  

Uitgewerkte scenario’s 
voor de invulling van de 
nieuwe leerweg voor 
Aeres VMBO.  

Werkgroep scenario 
ontwikkeling nieuwe 
leerweg 

 

 
 
5 passende en onderwijstrajecten 
 

 Wat (activiteit) Eindresultaat 2019-2020 Door wie Aanvullende 
documenten en 
opmerkingen 

1 (Door)ontwikkeling 
vakmanschapsroute 

Start vakmanschapsroute 
per 1 augustus 2020 op de 
locaties Almere, Ede, 
Emmeloord, Lelystad, 
Nijkerk en Velp. 

Docenten van locaties 
Almere, Ede, 
Emmeloord, Lelystad, 
Nijkerk en Velp. 

 

 
 
6 Versterken kwaliteitscultuur 
 

 Wat (activiteit) Eindresultaat 2019-2020 Door wie Aanvullende 
documenten en 
opmerkingen 

1 Nader te bepalen    
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Bijlage 2 kwaliteitszorgcyclus Aeres VMBO 
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