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Jaarverslag Friesland College 2009



‘Laat leren op school 

en in bedrijf meer door

elkaar lopen en zie dat 

niet afzonderlijk van 

elkaar’

‘Laat leren op school 

en in bedrijf meer door

elkaar lopen en zie dat 

De teksten op de fotopagina’s zijn citaten, afkomstig uit het Koersplan 2009-2012, ‘Verbinden en verdiepen’
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Woord vooraf 
2009 liet voor het Friesland College niet alleen een stijging van het aantal cursisten zien, maar ook een 
verbetering van het rendement en een daling van het aantal voortijdig schoolverlaters. Zelfs een grotere 
daling dan het landelijke gemiddelde. Deze uitkomsten laten dan ook zien dat onze inspanningen het 
afgelopen jaar veel resultaten hebben opgeleverd.                                 

Het Friesland College kreeg voor het eerst te maken met dalende inkomsten en dus met forse bezuini-
gingen. Er is door de collega’s een grote inspanning verricht om de kwaliteit van de uitvoering van de 
onderwijsprocessen te verbeteren en om de bedrijfsprocessen te versterken. Geen eenvoudige opgaven 
maar dit jaarverslag laat zien dat we stevige resultaten boeken.

Uit contacten met externe partners trekt het College van Bestuur de conclusie dat het imago van de 
instelling verbeterd is. 2009 was ook het eerste jaar waarin gewerkt is aan de doelstellingen van het 
Koersplan 2009-2012 ‘Verbinden en verdiepen’.
Vanuit deze doelstellingen is fors geïnvesteerd in de relatie met het voortgezet onderwijs en het hoger 
beroepsonderwijs. Succesvolle samenwerkingssituaties op uitvoerend niveau zijn bekrachtigd met 
samenwerkingscontracten. In 2009 is in dit kader een convenant afgesloten met het OSG Sevenwolden 
in Heerenveen. In samenwerking met Stenden Hogeschool is FC-Stenden opgericht. 
Er is hard gewerkt aan een cultuur waarin resultaatverantwoordelijkheid in de onderwijsunits en de 
ondersteunende bureaus een hoge prioriteit heeft. Deze cultuurinterventies hebben als doel om teams 
verantwoordelijk te maken voor hun eigen resultaat. De leidinggevenden maken hierbij resultaat-
afspraken met teams. Docenten en medewerkers krijgen binnen deze afspraken de mogelijkheid en 
de ruimte om zelf keuzes te maken en invullingen te doen. Ook het Friesland College heeft in 2009 te 
maken gekregen met de gevolgen van de economische crisis. Meer cursisten kozen ervoor om na het 
behalen van hun diploma nog een opleiding te gaan volgen. Jongeren kwamen, al dan niet gedwongen 
door uitkeringsinstanties, opnieuw naar school omdat geen arbeidsplaats voor hen beschikbaar was. Een 
gevolg was ook dat opleidingen moeizamer stage- en werkplekken konden vinden. Met name binnen de 
sector bouw deed deze problematiek zich voor. Het concept van praktijkgestuurd leren blijft bepalend 
voor de strategische keuzes van het Friesland College. Dit betekent dat we voortdurend kijken naar onze 
omgeving en reflecteren op onze ervaringen. Het snel en flexibel inspelen op de gevolgen van de eco-
nomische crisis en het bieden van ruimte voor jongeren die werkloos worden zijn voorbeelden van deze 
strategische keuze. Dit is vanzelfsprekend vanuit de visie maar niet altijd gemakkelijk in de uitvoering. 
Wij realiseren ons dat er van docenten erg veel wordt gevraagd. De groep werkloze jongeren die ver-
plicht scholing volgt, is vaak minder gemotiveerd en deze groep neemt in aantal substantieel toe. 
Dit geldt ook voor de groep jongeren waarbij sprake is van een meervoudige problematiek en voor de 
groep jongeren die tussentijds van opleiding wil veranderen.
Eén en ander is het directe gevolg van de huidige wet- en regelgeving waarbij er een eenzijdige fixatie 
lijkt te zijn op het opleidingsrendement en minder oog voor jongeren in problematische situaties. Het 
is echter voor het Friesland College geen optie om de drempelloze instroom niet serieus te nemen. Het 
Friesland College heeft zich vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ook voor deze doel-
groepen altijd professioneel en succesvol ingezet. 

Wij vertrouwen er op dat dit jaarverslag een goed en reëel beeld geeft van de activiteiten en resultaten 
van een jaar hard werken!

Liesbeth Vos MSM

Voorzitter College van Bestuur

Frank van Hout

Lid College van Bestuur
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Samenvatting
1 Profiel en doelstellingen       
Het Friesland College is een modern en ondernemend regionaal opleidingencentrum (roc). De instelling 
verzorgt naast middelbare beroepsopleidingen voor vrijwel alle beroepsvelden en verzorgt een breed 
onderwijsaanbod voor volwassenen. 
Waarden van het Friesland College zijn betrokken en met aandacht, initiatiefrijk en ondernemend en 
liefde voor het vak. 
De cultuur van de instelling is sterk gericht op inzicht in leerprocessen en reflectie.
In 2009 volgden 9534 cursisten mbo-onderwijs bij het Friesland College (75% bol (*)1 en 25% bbl (*) 
-opleiding), 6471 cursisten een opleiding of een cursus bij FC-Educatie. 
Bij de instelling telt in 2009 861 fte (816 met een vaste aanstelling en 45 met een tijdelijk aanstelling).
In 2009 heeft het Friesland College zijn strategische koers vastgelegd in het Koersplan 2009-2012, 
‘Verbinden en verdiepen’.

2 Governance         
Als gevolg van de wetswijzigingen en de inwerkingtreding van de branchecode worden de statuten van 
de stichting en het bestuursreglement aangepast en is een integriteitscode en een nieuwe procuratie-
regeling opgesteld. De Raad van Toezicht heeft de heer F. van Hout benoemd als lid van het College van 
Bestuur.
De financieringsstructuur van de overheid leidt ertoe dat het begrip rendement een steeds belangrijker 
rol gaat spelen. Het Friesland College blijft zich verantwoordelijk voelen voor de opvang en begeleiding 
van jongeren die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben. 
Het blijft het uitdrukkelijke doel van het College van Bestuur om in het Friesland College de verhoging 
van kwaliteit en rendement te combineren.

De samenwerking met vmbo-, vo-, en hbo-instellingen is in het verslagjaar verder uitgebreid en ver-
sterkt.
Op het terrein van de bedrijfsvoering zijn stappen gezet die hebben geleid tot een betere afstemming 
tussen begroting en managementcontracten en de planning van beide processen. Voornoemde positieve 
ontwikkelingen hebben plaatsvonden tegen de achtergrond van onvermijdelijke bezuinigingen.
Hoofdstuk 2 (Governance) bevat ook het verslag van de Medezeggenschapsraad, de Interne Bezwaren 
Commissie, de commissie Sociale Veiligheid en het Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS).

Bij meervoudig publieke interactie (MPI) legt de instelling niet alleen verantwoording af maar wil zij 
ook in gesprek komen en blijven met de omgeving. De berichten over werkbezoeken, adviesraden, 
klankbordgroepen, prijzen en leerbedrijven zijn een illustratie van deze interactieve verantwoording 
van het Friesland College.

1 (*)= de betekenis van dit begrip staat vermeld in de verklarende woordenlijst in bijlage 8



3 Onderwijs
Het concept praktijkgestuurd leren is verder ontwikkeld. Bedrijven en instellingen waarmee het Friesland 
College samenwerkt zijn bekend met de gekozen aanpak en werkwijze van de instelling.

Het Friesland College hanteert een jaarlijkse beleidscyclus om geformuleerde ambities en beleidsvoor-
nemens te monitoren en indien nodig bij te sturen. Vaste onderdelen van de planning- en controlcyclus 
zijn ‘plan’- ‘do’-, ‘check’- en ‘act’-fase.

Het project Service en Kwaliteit 3 is in het voorjaar van 2009 gestart en richt zich op de ‘kleine kwaliteit’ 
binnen het Friesland College. Een aantal verbeterprojecten is in voorbereiding of in uitvoering. 

Het jaarresultaat stijgt van 61% in 2005-2006 naar 66% over de periode 2008-2009. Ten opzichte van de 
landelijke cijfers scoort de instelling 1% hoger dan de landelijke cijfers in de periode 2008-2009.

Bij het diplomaresultaat scoort de instelling hoger dan de landelijke cijfers (66,6% ten opzichte van 
64,7%). De instelling heeft de afspraak om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen weer 
gehaald (-25,6%). De instelling staat met dit resultaat landelijk op een gedeelde derde plaats.

In het verslagjaar is met de leidinggevenden de vormgeving van praktijkgestuurd leren verder uitge-
werkt. Zo maken onderwijsteams bijvoorbeeld de dag-, week- en periodeplanning inzichtelijker voor 
cursisten.
Het Friesland College verwacht de doelstellingen van competentiegericht onderwijs per 1 augustus 2010 
te realiseren. Alle deelnemers starten op die datum in het eerste jaar met een opleiding die uitgaat van 
het nieuwe kwalificatiedossier(*).

Het FC is voorstander van doorlopende leerlijnen van zowel vmbo naar mbo als mbo naar hbo.
Richting vmbo is FC Connect actief waarin potentiële cursisten uit het voortgezet onderwijs in een 
vroegtijdig stadium met het FC kennis kunnen maken (‘warme’ overdracht).
Om problemen bij de overstap van vmbo naar mbo te voorkomen werkt het FC ook samen met vmbo-
scholen bij het ontwerpen, inrichten en uitvoeren van niveau 1 en 2 opleidingen op de vmbo-scholen 
zelf. Het Friesland College ontving het keurmerk ‘Academische Opleidingsschool’ vanwege de unieke 
samenwerking met de lerarenopleiding van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL).
In 2009 is in Heerenveen bij de onderwijsunit MBO Toerisme en Vrije tijd de opleiding Wellness gestart. 
Het ICT Lyceum startte in Leeuwarden de opleiding Gamedesign en bij het Techno Lyceum in Heerenveen 
starrte de opleiding voor landbouwmechanisatie van OBMech Noord-Nederland. 
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4 Cursisten 
In september 2009 is de notitie ‘Servicecentrum Cursisten, voorzieningen voor cursisten op instellings-
niveau’ vastgesteld. Het kenmerk van de activiteiten van het Servicecentrum is dat ze tijdelijk, aanvullend 
en niet kwalificerend zijn en gericht zijn op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. 
Twee bestaande structurele voorzieningen (Pitstop en FC-XL) zijn in 2009 verder uitgebouwd. 
Pitstop is een time-out voorziening met gedragstrainingen en individuele begeleiding voor cursisten. In 
Pitstop worden cursisten gedurende maximaal 6 weken opgevangen. Het aantal opgevangen cursisten in 
Pitstop is gegroeid.
Bij FC-XL zijn drie programma’s ontwikkeld voor cursisten met een loopbaanvraag. Voor cursisten die 
een opleiding zoeken (Search), voor cursisten die van opleiding willen veranderen (Switch) en Pro MBO. 
In totaal hebben 185 cursisten deelgenomen aan een FC-XL-traject. Het rendement bij FC-XL was 85% in 
2009. Door de verdieping van het keuzeproces binnen FC-XL wordt voortijdig schoolverlaten verminderd.
In 2009 is in samenwerking met AOC Friesland en ROC Friese Poort de voorziening MBO Rebound Noord 
gestart voor de regio Friesland Noord. Het betreft een pilot van 1 jaar. MBO Rebound begeleidt cursis-
ten gedurende 20 weken. De toeleiding vindt plaats via het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Noord 
Friesland (RMC Noord).

In 2009 zijn 32 klachten geregistreerd en afgehandeld. De klachtenprocedure is beter bekend geworden 
door een gerichte communicatie naar ouders/verzorgers en bedrijven. 

In het Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS) hebben meer dan 400 cursisten meegedaan met kwaliteitson-
derzoeken bij verschillende onderwijsunits. Het doel van deze onderzoeken is het op een systematische 
manier realiseren van kwaliteitsverbeteringen. Ongeveer 100 studenten hebben hun mening gegeven 
over de kwaliteit van de onderwijsomgeving en de geleverde onderwijsfaciliteiten. Het Facilitair Bedrijf 
en de onderwijsunits gebruiken de uitkomsten voor de verdere verbetering van de kwaliteit van het 
geleverde product.

Het MentorProgrammaFriesland is een samenwerkingsproject van Stenden Hogeschool, ROC Friese Poort 
en het Friesland College. Het Mentorprogramma Friesland richtte zich vooral op het mbo en hbo. Een 
nieuw aandachtsgebied is het vmbo. Deze doelgroep wordt benaderd met behulp van het deelproject 
‘Wat Jij Wilt’. 
Present Promotions is een onderdeel van het MentorProgramma Friesland. Bij dit leerbedrijf werken 
gemiddeld 45 jongeren van diverse (v)mbo- en hbo-opleidingen. De activiteiten zijn gericht op multicul-
turele onderwerpen en vragen vanuit onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij. Het unieke aan Present 
Promotions is de verscheidenheid in cultuur, achtergrond, opleiding en niveau van de deelnemende jon-
geren. De Resultatenbox Cursisten staat uitgewerkt in paragraaf 4.9.



5 Sociaal jaarverslag  
In het kader van de ‘Overbruggingsregeling Academische School 2008-2009’ is er voor 2009 subsidie 
toegekend als vervolg op de ‘Dieptepilot Academische School 2005-2008’. Het gaat in dit project om het 
aanbrengen en borgen van onderlinge samenhang en een duurzame verbinding tussen innoveren, pro-
fessionaliseren, organisatieontwikkeling en het doen van praktijkgericht onderzoek. Bij professionalise-
ring stonden verder het versterken van de eigen kracht van de medewerkers, het uitvoeren van trajecten 
op instellingsniveau en het gebruik van de ’knipkaart’ centraal.

Het Friesland College telt 861 fte’s. In 2009 heeft in totaal 63,6 fte met een tijdelijk contract het 
Friesland College verlaten. De instroom van nieuwe medewerkers bedroeg in 2009 30,9 fte. Daarnaast is 
in 2009 11,4 fte op basis van P-flex aangesteld.

In 2009 zijn op het totale personeelsbestand 83 beoordelingsgesprekken en 132 functioneringsgesprek-
ken gevoerd. De Medezeggenschapsraad heeft het initiatief genomen om samen met het College van 
Bestuur de gekozen vormgeving van beoordelingsgesprekken voor docenten te evalueren en bij te stel-
len. In 2010 wordt deze nieuwe werkwijze geïmplementeerd.

Er is –samen met het IGO- nog niet vastgesteld welk percentage van het totale personeelsbestand uit de 
flexibele schil moet bestaan. In de loop van 2009 zijn voorbereidingen getroffen om het huidige functie-
bouwwerk aan de actualiteit aan te passen.

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage onder personeelsleden bedroeg 6,39%. Dit percentage is 
hoger dan het verzuimpercentage van 2006-2008. Het ziekteverzuimpercentage van 2009 is ten opzichte 
van het percentage van 2008 (5,51%) aanzienlijk gestegen. 

In 2009 zijn de organisatiebrede activiteiten bedrijfshulpverlening, veiligheid in praktijkruimtes en een 
veilige en gezonde werkomgeving gecontinueerd. De Resultatenbox Personeel staat in paragraaf 5.9.

6 Financieel jaarverslag 
De instelling heeft over 2009 een verlies van € 2,3 mln. Het bedrag van € 2,3 mln. wordt onttrokken 
aan de algemene reserve, conform de afspraak in het plan van aanpak dat door de Raad van Toezicht en 
Medezeggenschapsraad is goedgekeurd.
Op 31 december 2009 bedroeg het balansresultaat € 88,0 mln. Hiervan is 94% vastgelegd in vaste activa 
(gebouwen en inventaris), 6% bestaat uit vorderingen en liquide middelen.
De liquiditeitsratio is gedaald van 0,53 naar 0,47 en blijft daarmee onder de gangbare norm van 1,0. De 
solvabiliteit is gedaald van 0,28 naar 0,25 en blijft boven de norm van OCW (0,10) en de norm van de 
financiële instellingen (0,25).
In 2009 is € 5,8 mln. geïnvesteerd in met name de afronding van de nieuwbouw en vervanging van de 
ict-apparatuur ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs. De Resultatenbox Financieel staat in 
hoofdstuk 6.
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7  Facilitair Bedrijf  
Het Facilitair Bedrijf van het Friesland College heeft in 2009 een Kwaliteitshandboek gebouwenbeheer in 
gebruik genomen. Er zijn nieuwe stappen gezet op het terrein van duurzaam inkopen. In 2009 is op alle 
locaties het energieverbruik nauwkeurig gevolgd.
Voor het Facilitair Bedrijf wordt de catering op de campus in Leeuwarden verzorgd door een leerbedrijf 
van de Middelbare Hotelschool Friesland. Het werkplekbeheer van bureau Automatisering is volledig uit-
besteed aan het ICT Leerbedrijf.
In 2009 zijn de bedrijfsauto’s vervangen. In het kader van duurzaam en verantwoord inkopen is gekozen 
voor de aanschaf van auto’s die aardgas als brandstof gebruiken.
Met de oplevering en het in gebruik nemen van gebouw Kalmoes-B op de campus in Leeuwarden en het 
gebouw Sportstad Oost in Heerenveen is de in 1998 ingezette operatie voor herhuisvesting afgerond.

8 Risico’s en doelen 2010 
 Risico’s
•	 Onvoldoende	opbrengsten	derde	geldstroom;
•	 Geen	succes	met	opvang	‘bijzondere	doelgroepen’	door	gebrek	aan	flexibiliteit;
•	 Verder	terugdringen	van	voortijdig	schoolverlaten	wordt	moeilijker	naarmate	de	‘harde	kern’
		 in	beeld	komt;
•	 Kwaliteitsverlies	personeel	door	onvoldoende	financiële	ruimte	en	de	onzekerheid	die	
	 daarmee	gepaard	gaat;
•	 Mogelijke	door	OCW	opgelegde	bezuinigingen	in	het	onderwijs;
•	 Mogelijke	beperking	van	de	financiële	ruimte	bij	gemeenten.

 Doelen
•	 Definiëren	van	de	minimale	kwaliteitsnormen	waaraan	opleidingen	getoetst	worden;
•	 Realiseren	van	de	begroting;
•	 Vergroten	flexibiliteit	opleidingen	en	versterken/uitbreiden	van	de	samenwerking	tussen			 	
	 FC-Educatie	en	het	beroepsonderwijs;
•	 Versterking	van	de	planning	&	controlcyclus;
•	 Versterken	van	de	relatie	met	externe	partners;
•	 Versterken	van	de	uitvoering	van	praktijkgestuurd	leren;
•	 Versterken	imago	Friesland	College.

 Bijlagen
De bijlagen bevatten de verslaglegging per onderwijsunit, het organisatieschema, de organisatorische 
aanpassingen, het overzicht van de stakeholders, het functiebouwwerk, de instellings- en bestelgegevens 
de leeswijzer en de werkwijze en de ‘10 Gouden Regels’ van het Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS).



‘Ook ouders zijn net als 

bedrijven partners in leren’‘Ook ouders zijn net als 

bedrijven partners in leren’
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‘Ook ouders zijn net als 

bedrijven partners in leren’

Profiel en doelstellingen
Profiel
Het Friesland College is een modern en ondernemend regionaal opleidingencentrum (roc). De instelling 
verzorgt middelbare beroepsopleidingen voor vrijwel alle beroepsvelden en verzorgt een breed onder-
wijsaanbod voor volwassenen. Het beroepsonderwijs wordt uitgevoerd in Leeuwarden en Heerenveen. 
De onderwijsunit FC-Educatie (volwasseneneducatie, vavo (*), inburgeringstrajecten en gecombineerde 
trajecten beroepsonderwijs–educatie) heeft ook uitvoeringslocaties in Drachten, Dokkum, Harlingen, 
Sneek en Oosterwolde.

Waarden van het Friesland College: De cultuur van de instelling is gericht op:
•	 betrokken	en	met	aandacht;	 •	 inzicht	in	leerprocessen;
•	 initiatiefrijk	en	ondernemend;	 •	 reflectie.
•	 liefde	voor	het	vak.	

In	2009	volgden	9534	cursisten	mbo-onderwijs	bij	het	Friesland	College;	75%	volgde	een	bol	(*)-opleiding	
(beroepsopleidende leerweg) en 25% een bbl (*)-opleiding (beroepsbegeleide leerweg – combinatie 
van leren en werken). De cursisten kunnen de meeste opleidingen op vier verschillende niveaus volgen. 
Daarnaast volgden 6471 cursisten een opleiding of een cursus bij de onderwijsunit FC-Educatie. De instel-
ling heeft een personeelsomvang van 861 fte (*), 816 vaste aanstellingen en 45 tijdelijk aanstellingen.

Het beroepsonderwijsonderwijs dat het Friesland College aanbiedt is ingericht volgens het concept prak-
tijkgestuurd leren. Dit onderwijsconcept gaat ervan uit dat het leerproces in de praktijk moet starten en 
vanuit de praktijk gestuurd wordt. Bij praktijkgestuurd leren gaat het niet alleen om het behalen van 
een diploma. Cursisten ontwikkelen ook persoonlijke kwaliteiten die zij in hun verdere (beroepsmatige) 
leven kunnen gebruiken.

Ambities
In 2008 heeft het Friesland College zijn strategische koers voor de komende vier jaren uitgezet. 
Deze strategische koers is verwoord in het Koersplan 2009-2012, ‘Verbinden en verdiepen’. 
Voor de periode 2009-2012 zijn in dit koersplan de volgende ambities geformuleerd:
-		 Het	realiseren	van	een	goede	samenwerking	tussen	docent,	praktijk	en	cursist;
-		 het	verbeteren	van	de	kwaliteit	en	kwantiteit	van	de	begeleiding	van	de	cursist;
-		 het	verbeteren	van	de	samenwerking	met	bedrijven	en	instellingen;
-		 het	aangaan	van	nieuwe	samenwerkingsvormen	met	voortgezet	en	hoger	onderwijs;
-		 het	verhogen	van	het	rendement	en	verlagen	van	het	voortijdig	schoolverlaten;
-		 het	verhogen	van	het	aantal	cursisten;
-		 het	realiseren	van	een	meer	effectieve,	efficiënte	en	zorgvuldige	organisatie;
-  15% van de inkomsten van de instelling wordt gevormd door een derde geldstroom.

‘Ook ouders zijn net als 

bedrijven partners in leren’

1



‘Wat aandacht krijgt groeit’
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Governance
2.1 Bestuur en Toezicht
Een belangrijk onderdeel van good governance is professioneel en onafhankelijk intern toezicht. Op 
dat gebied heeft zich in 2009 een aantal belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Het wetsvoorstel 
‘Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake colleges van bestuur en raden van toezicht’ 
is in maart 2009 door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet regelt de scheiding tussen het besturen 
en het houden van toezicht.
Daarnaast hebben de MBO Raad en het Platform Raden van Toezicht de definitieve code ‘Goed bestuur 
in de BVE sector’ vastgesteld. In deze code zijn binnen de branche afspraken gemaakt over de strikte 
scheiding tussen bestuur en toezicht in de onderwijsinstellingen. 
Bij het Friesland College werd al sinds 2005 conform dit model gewerkt: het College van Bestuur oefent 
het bevoegd gezag uit en de Raad van Toezicht heeft de rol van toezichthouder.
Als gevolg van de wetswijzigingen en de inwerkingtreding van de branchecode worden de statuten van 
de stichting en het bestuursreglement aangepast en zijn een integriteitscode en een nieuwe procuratie-
regeling opgesteld. Na afronding van het overleg met de medezeggenschapsraad over de beoogde wijzi-
gingen zullen de nieuwe beleidsdocumenten formeel worden vastgesteld en in werking treden.

2.2 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De samenstelling van de Raad staat beschreven in bijlage 2. 
De heer A. Spijksma is per 1 juni afgetreden. De Raad van Toezicht heeft de heer Spijksma verzocht voor 
een periode van twee jaar als adviseur van de Raad aan het Friesland College verbonden te willen blij-
ven. Per 1 juli is mevrouw N. Vermeulen als nieuw lid toegetreden tot de Raad van Toezicht.
De belangrijkste taken van de Raad van Toezicht zijn het vaststellen van en het houden van toezicht 
op de voortgang van het strategisch beleid, het vaststellen van de begroting en de jaarrekening en het 

benoemen van de leden van het College van Bestuur. Ook beoordeelt 
de Raad het functioneren van het College van Bestuur. De Raad van 
Toezicht voert periodiek overleg met het College van Bestuur. Tijdens 
deze vergaderingen informeert het College van Bestuur de Raad van 
Toezicht over de actuele stand van zaken rond personeel, financiën, 
organisatie en onderwijs. Ook wordt de Raad geïnformeerd over het 
beleid op de lange termijn.

De Raad is vier keer bijeen geweest voor een reguliere vergadering. Aan extra overleg hebben vijf bij-
eenkomsten en vijf telefonische vergaderingen plaatsgevonden. De voorzitter van de Raad van Toezicht 
en de voorzitter van het College van Bestuur hebben periodiek overleg gevoerd over de ontwikkelingen 
binnen de instelling. 
Leden van de Raad hebben in het verslagjaar twee keer overleg gevoerd met de Medezeggenschapsraad 
over de benoemingsprocedure van een nieuw te benoemen lid van het College van Bestuur en over het 
vertrek van de voormalige voorzitter van het College van Bestuur. 

De communicatie met de Medezeggenschapsaraad verliep in 2009 erg moeizaam. Over de relatie tussen 

2

‘Wat aandacht krijgt groeit’

Het College van Bestuur 
oefent het bevoegd 
gezag uit en de Raad van 
Toezicht heeft de rol van 
toezichthouder.



Medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht heeft op 26 juni en 15 december overleg plaats gevonden 
met de leden van de Medezeggenschapsraad. 
De Raad heeft met het College van Bestuur op 28 mei een bezoek gebracht aan een het Koning 
Willem I College in Den Bosch. Bij deze gelegenheid zijn ervaringen en expertise uitgewisseld met de 
Raad van Toezicht en het College van Bestuur van dit roc.

Op 2 juni heeft er een interpellatiedebat plaats gevonden in de Tweede Kamer over de afspraken die in 
2007 door de Raad van Toezicht zijn gemaakt met de voormalig voorzitter van het College van Bestuur. 
In vervolg op dat debat heeft de staatssecretaris schriftelijk laten weten dat zij een deel van de kosten, 
die voortvloeien uit de afspraken van de vaststellingsovereenkomst met de voormalige voorzitter van 
het College van Bestuur, in strijd acht met “een rechtmatige en doelmatige aanwending van de rijksbij-
drage.” Het overleg over deze zaak met betrokken partijen was aan het einde van het verslagjaar nog 
niet afgerond. 

2.3 College van Bestuur
Na het terugtreden van de heer K. Koops als voorzitter en lid van het College van Bestuur in 2007 is 
mevrouw E. Vos in 2008 door de Raad van Toezicht als collegevoorzitter benoemd. Daarmee ontstond 
een vacature voor een lid van het College van Bestuur. 
De ingestelde personeelsadviescommissie heeft een verdeeld advies uitgebracht aan de benoemingsad-
viescommissie van de Raad van toezicht. Vervolgens heeft de benoemingsadviescommissie de heer F. van 
Hout voorgedragen voor benoeming. De Raad van Toezicht heeft deze voordracht overgenomen en de 
voorgenomen benoeming van de heer F. van Hout ter advies voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad. 
De Raad van Toezicht heeft het advies van de Medezeggenschapsraad om een nieuwe sollicitatieproce-
dure te starten niet overgenomen en heeft de heer F. van Hout op de vergadering van 19 mei benoemd 
als tweede lid van het College van Bestuur. 

2.4 Strategisch beleid
In 2008 is het Koersplan 2009 – 2012 ‘Verbinden en verdiepen’ vastgesteld (in het vervolg aangeduid als 
Koersplan). Dit proces heeft het Friesland College in een open dialoog met zowel in- als externe stake-
holders uitgevoerd. Als voorbereiding op het Koersplan zijn gesprekken gevoerd met cursisten, ouders 
en docenten en met vertegenwoordigers van bedrijven, instellingen, vakexperts en Friese gemeenten. 
Onderwerpen waren effectiviteit van leren, vormen van begeleiding, rendement, arbeidsmarkt en orga-

nisatie.
De algemene conclusie uit de gesprekken is dat het Friesland College op 
de goede weg is en dat de instelling extra aandacht moet blijven schen-
ken aan de kwaliteit van de uitvoering van de onderwijsprogramma’s. 
Het Koersplan besteedt daarom veel aandacht aan de dagelijkse kwaliteit 
van het werk.
De financieringsstructuur van de overheid leidt ertoe dat het begrip ren-

dement een steeds belangrijker rol gaat spelen. Dit laat onverlet dat het Friesland College zich verant-
woordelijk blijft voelen voor de opvang en begeleiding van jongeren die (tijdelijk) extra ondersteuning 
nodig hebben.
Het blijft het uitdrukkelijke doel van het College van Bestuur om in het Friesland College de verhoging 
van kwaliteit en rendement te combineren.

De algemene conclusie: 
extra aandacht blijven 
schenken aan de kwaliteit 
van de uitvoering van de 
onderwijsprogramma’s. 
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2.5 Beleidscyclus en kwaliteitsagenda
De instelling hanteert een strategisch plan (Koersplan) voor vier kalenderjaren. Binnen één verslagjaar 
worden begroting en jaarrekening met elkaar verbonden, net als zelfevaluatie, managementcontract en 
begroting. 
In oktober wordt de zelfevaluatie in de organisatie uitgevoerd. De zelfevaluatie vindt per organisatie-
onderdeel plaats. In de onderwijsunits wordt de zelfevaluatie uitgevoerd in de resultaatverantwoorde-
lijke teams. De resultaatverantwoordelijke teams vormen een essentiële schakel in de beleidscyclus en 
het proces van kwaliteitsontwikkeling. De resultaten van deze zelfevaluatie vormen de input voor het 
managementcontract voor het daarop volgende kalenderjaar. Het vaststellen van het managementcon-
tract vindt in november plaats en de begroting voor het komende kalenderjaar wordt in december vast-
gesteld. Sluitstuk van de cyclus is het opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag en 
de jaarrekening vormen de verantwoording van het College van Bestuur aan Raad van Toezicht en de 
(externe) stakeholders (zie bijlage 4).

2.6 Doelstellingen van het Koersplan: de stand van zaken
In het Koersplan staan de doelstellingen geformuleerd die in 2012 gerealiseerd moeten zijn.
Op basis van de reacties naar aanleiding van het Koersplan is het College van Bestuur van mening dat in 
het Koersplan de juiste doelstellingen voor de instelling zijn verwoord. Het in- en externe proces dat in 
de voorbereiding van het Koersplan plaatsvond heeft zijn vruchten afgeworpen. 

In de instelling zijn in het verslagjaar stappen gezet naar het opzetten van resultaatverantwoordelijke 
teams. Er is in de onderwijsunits ‘ruimte’ in tempo en invulling van dit proces, mits er voldaan wordt aan 
de basiseisen van de kwaliteit van het leertraject, de kwaliteit van de begeleiding en de resultaatverant-
woordelijkheid.
De samenwerking met vmbo-, vo-, en hbo-instellingen is in het verslagjaar verder uitgebreid en versterkt.
Het College van Bestuur stelt vast dat ten opzichte van de landelijke cijfers bij het Friesland College een 
groter aandeel van cursisten voor de route mbo-hbo kiest. In 2006-2007 stroomt landelijk 44,3 % van de 
roc-cursisten door naar het hbo. Bij het Friesland College is dit percentage 51,4 %1. De uitval van mbo-
cursisten in de latere jaren in het hbo baart zorgen. Er wordt samen met de hbo-instellingen in de regio 
naar adequate oplossingen voor dit probleem gezocht.
Ook op het terrein van de bedrijfsvoering zijn stappen gezet die hebben geleid tot een beter verloop 
van processen. Er is sprake van een betere afstemming tussen begroting en managementcontracten en 
de planning van beide processen is in 2009 volgens plan verlopen. 
Ook is een cyclus van planning en control tot stand gekomen waarmee de beheersing van processen is 
verbeterd. Vastgesteld moet worden dat alle voornoemde positieve ontwikkelingen plaatsvonden tegen 
de achtergrond van onvermijdelijke bezuinigingen om de financiën van de instelling op orde te krijgen.
In figuur 2.1 staat vermeld wat de resultaten op de verschillende onderdelen na één jaar Koersplan zijn. 

1 Bron publicatie Doorstroom mbo-hbo, februari 2009 van de HBO Raad en de MBO Raad



Figuur 2.1

A  Stand van zaken Koersplan 2009 - 2012 ‘Verbinden en verdiepen’

De effectiviteit van de leerprocessen binnen het praktijkgestuurd leren is 

toegenomen door:

1. De relatie met de praktijk te versterken Iedere docent brengt minimaal 

5% van zijn jaartaak door  in de praktijk.

2. De samenwerkingsafspraken met bedrijven en instellingen contractueel 

vastleggen.

3. Cursisten kwalitatief en kwantitatief goed te begeleiden en dit jaarlijks te 

toetsen door een tevredenheidonderzoek onder cursisten.

4. De relatie met het voortgezet onderwijs en het hbo versterken.

5. Iedere unit geeft jaarlijks in zijn managementcontract aan op welke 

manier de samenwerking met de toeleverende en afnemende scholen 

gestalte krijgt.

6. De cursistenaantallen van de mbo-opleidingen zijn gestegen tot minimaal 

10.000.

7. De volwasseneneducatie behoudt de omzet (niveau 2008).

8. Het jaarresultaat van de opleidingen op niveau 1 en 2 is tenminste 65%.

9. Het jaarrersultaat van de opleidingen op niveau 3 en 4 is tenminste 80%.

10. In 50% van de opleidingen werkt met de aanpak Sprint2.

B  De organisatie en structuur zijn helder en werken versterkend door:

11. Overzichtelijke units vormen wat aantallen cursisten betreft Uitgangs-

punt is een minimum van 600 cursisten en een maximum van 800 cursisten.

12. Herkenbare units voor de branches te realiseren.

13. Units ontwerpen, die bestaan uit resultaatverantwoordelijke teams met 

één of twee procesmanagers en een unitdirecteur.

14. De ondersteuning waar mogelijk decentraliseren.

15. De zogenaamde ‘kleine kwaliteit’ is op orde, jaarlijkse meting door een 

intern en extern uitgevoerd tevredenheidonderzoek.

16. Inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht.

17. 15% van de omzet van het Friesland College bestaat uit niet door OCW 

bekostigde (reguliere) inkomsten.

Stand van zaken per 31-12-2009

1. In elke unit zijn initiatieven tot het verder versterken van het contact 

met de praktijk in uitvoering. De oplossingen variëren van een docent die 

volledig extern cursisten en werknemers opleidt (MBO Verpleging en Ver-

zorging) tot het combineren het stagebezoek met extra contact met het 

bedrijf. Ook zijn er docenten die voor een deel werken in een eigen bedrijf 

in de branche waar ze cursisten voor opleiden (MBO Toerisme en Vrije tijd) 

Er is nog geen percentage van de jaartaak beschikbaar.

2. Dit wordt op alle onderwijsunits uitgevoerd.

3. LIS toetste dit onderwerp in 2009 bij 400 cursisten De resultaten staan 

in paragraaf 47 bij de onderwijsunits in bijlage 1.

4. Bij meerdere units zijn pro-hbo-trajecten opgezet in samenwerking met 

het hbo, zie ook paragraaf 36 en bijlage 1.

5. Dit is vastgelegd in alle managementcontracten van de onderwijsunits.

6. Op 1-10-2009 waren 9534 cursisten ingeschreven.

7. De omzet is gegroeid met € 900.000.

8. Niveau 1: 70%; niveau 2: 64%.

9. Niveau 3: 61%; niveau 4: 69%.

10. Zie paragraaf 37 en bijlage 1.

11. Vier opleidingen zijn kleiner dan 600, acht hebben 600 - 800 cursisten 

en twee opleidingen zijn groter dan 800 WmdS is kleiner dan 600, maar 

is niet meegeteld vanwege het karakter van de opleiding (AKA - niveau 1); 

FC-XL en FC-Educatie zijn niet meegeteld.

12. Het FC heeft heldere product-markt combinaties, het FC volgt de 

ontwikkelingen in de markt met nieuwe opleidingen (zie 3.11 nieuwe 

opleidingen).

13. Groot aantal onderwijsunits heeft resultaatverantwoordelijke teams 

Een aantal van deze units werkt nog zonder procesmanager. Zie bijlage 1.

14. Een deel van de servicteams is naar functie samengevoegd. De indaling 

van de medewerkers cursistenadministratie bij de diverse onderwijsunits is 

getemporiseerd.

15. Extern: één keer per twee jaar JOB enquete; intern: LIS, permanent 

onderzoek; verder hebben alle units spreekuren, kunnen cursisten en do-

centen hun klachten melden, zijn er medewerkers die vragen van cursisten 

kunnen beantwoorden. Zie ook bijlage 1.

16. Het resultaat bedraagt € -2,3 mln. De afspraak met de Raad van 

Toezicht laat onder voorwaarden een maximaal negatief resultaat toe van 

3,0 mln.

17. 18,1%.
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1
Iedere docent 5% in de beroepspraktijk
In het nieuwe Koersplan is één van de doelstellingen dat iedere medewerker 5% van zijn tijd (= 80 uur) 
in de praktijk doorbrengt. In de onderwijsunits zijn in het verslagjaar diverse initiatieven tot het verder 
versterken van het contact met de praktijk uitgevoerd. 
Hierna staat de beschrijving van de ervaring van Jan Nauta, coördinator en docent op de onderwijsunit 
MBO Verpleging en Verzorging, die samen met een groep cursisten stage liep in een ziekenhuis. 

“Het was wel weer even wennen om al om 7.00 uur in de ochtend paraat te zijn. Toch voelde het na 20 jaar snel 
weer vertrouwd. De mensen zijn nog net zo bloot als vroeger en ze voelen ook hetzelfde aan. Bij de uitvoering van 
alle taken deed ik gewoon wat ik vroeger gedaan en geleerd had. Maar toen er een patiënt op de afdeling onwel 
werd, was dat toch wel even schrikken. 
Dan gaat alles op de ‘automatische piloot’. Je doet alle handelingen die nodig zijn. 
Alleen was er wel iets veranderd! Ik had bij deze patiënt ook een saturatiemeter moeten aanleggen. Gelukkig was 
er een verpleegkundige die dit voor mij deed. Je merkt dan dat je alles wel in de lessen vertelt, maar dat je het ook 
moet meemaken om het in je ‘systeem’ te krijgen.
Na de dienst nam ik afscheid van de patiënten op de zaal. De patiënt die onwel was geworden voegde me toe: 
“Mooi dat u er bij was, staat er toch een stuk ervaring aan je bed…..”.
Het gaat bij de patiënten ook om de hele basale zaken als vertrouwen, contact, geborgen voelen. Je moet het zelf 
meemaken om te weten hoe dat voelt….”.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2
Docent Jeroen Goris houdt van de geur van de werkplaats… 
Jeroen Goris is docent Autotechniek bij de onderwijsunit MBO Vervoer en Logistiek. Ook bij deze 
opleiding ligt de nadruk op het ´leren in de praktijk´. 

”De praktijk speelt een belangrijke rol bij de oleiding Autotechniek. Daarom ben ik regelmatig in een van de 
garagebedrijven in de regio te vinden. Ik blijf zo goed in contact met de cursisten die er stage lopen en met de 
techniek. Ik weet dan welke ´taal´ er wordt gesproken. De theorie wordt voor de cursisten herkenbaar doordat 
moderne praktijkvoorbeelden en situaties in de lesstof verwerkt worden. Dat komt de opleiding en de cursisten 
ten goede. Bovendien houd ik van de geur van de werkplaats.”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1
Jan Nauta

2 
Jeroen Goris



2.7 Verslag Medezeggenschapsraad
Naar aanleiding van signalen van cursisten heeft de Medezeggenschapsraad in 2009 onderzoek gedaan 
naar de rol van interne leerbedrijven in het leerproces. De inzet in interne leerbedrijven wordt door cur-
sisten vaak ervaren als het leveren van ‘handjes’. De bijdrage aan het leerproces wordt in onvoldoende 
mate herkend.
De Medezeggenschapsraad heeft zich kritisch opgesteld ten aanzien van de invoering van het program-
ma FC-Breed. De Medezeggenschapsraad heeft geconstateerd dat dit project op veel plaatsen onbekend 
is en dat ten aanzien van uitvoerbaarheid nog geen overleg heeft plaatsgevonden met betrokkenen.
Uit gesprekken van de Medezeggenschapsraad met teams en met leidinggevenden blijkt dat teams en 
leidinggevenden niet altijd dezelfde taal spreken.
In het verslagjaar nam de Medezeggenschapsraad van het Friesland College het initiatief om samen met 

het College van Bestuur de vormgeving van beoordelingsgesprekken 
van docenten te evalueren en bij te stellen. Deze nauwe samenwerking 
heeft geresulteerd in een nieuw beleid voor het functioneren en beoor-
delen van medewerkers in zowel het primaire als in het secundaire pro-
ces. Hetzelfde geldt voor panelgesprekken met cursisten in het kader 
van praktijkgestuurd leren. De Medezeggenschapsraad heeft geadvi-
seerd om op unit-niveau naar efficiëntere vormen te zoeken.
De Medezeggenschapsraad heeft niet ingestemd met het 

nieuwe Koersplan. Wel onderschrijft zij de uitgangspunten (capita selecta) in het Koersplan. De 
Medezeggenschapsraad heeft ten aanzien van het onderwerp personeelszaken aangegeven een voor-
stander te zijn van een krachtige afdeling HRM die in de organisatie direct geplaatst is onder het College 
van Bestuur.
De communicatie met de Raad van Toezicht verloopt in 2009 zeer moeizaam. Naar de opvatting van de 
Medezeggenschapsraad komen de grootste problemen voort uit het feit dat de Raad van Toezicht niet 
op hoogte is van wat leeft binnen de organisatie. De relatie staat op gespannen voet door het herhaal-
delijk onjuist informeren van de Medezeggenschapsraad door de Raad van Toezicht.
De achterbanbijeenkomsten van de Medezeggenschapsraad en medewerkers zijn goed bezocht. De 
Medezeggenschapsraad voelt zich gesteund in het gevoerde beleid en de ondernomen acties richting 
Raad van Toezicht en de regeling met de voormalig voorzitter van College van Bestuur.
De gesprekken over de jaartaak zijn opnieuw een punt van aandacht en zorg. In diverse gevallen cor-
responderen de rapportages niet met de gegevens waarop ze gebaseerd zijn. Cijfermatige gegevens ter 
onderbouwing van het beleid blijken niet altijd te achterhalen.
Met de te verwachten goedkeuring van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) voor het onder-
wijs verdwijnt in 2011 de Medezeggenschapraad. De Medezeggenschapsraad zal in het overgangs-
jaar blijven functioneren totdat verkiezingen tot de vorming van een OR hebben geleid. De nieuwe 
Ondernemingsraad zal daarna de reglementen definitief vorm en inhoud geven. De samenstelling van 
de Medezeggenschapsraad staat aangegeven in bijlage 3.

Namens de Medezeggenschapsraad,  
Ben Klaassens, voorzitter

De Medezeggenschaps-
raad zal in het overgangs-
jaar blijven functioneren 
totdat verkiezingen tot 
de vorming van een OR 
hebben geleid.
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2.8 Bestuurskosten
Het College van Bestuur valt vanaf 1 januari 2007 niet meer onder de cao-bve en heeft een arbeidscon-
tract op basis van de beloningsregeling voor bestuurders van mbo-instellingen. De Raad van Toezicht 
ontvangt een beloning die past binnen de daarvoor landelijk afgesproken normen.

2.9 Medezeggenschap: Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS) 
Bij (mede)zeggenschap van cursisten gaat het om cursisten meer en beter te betrekken bij het beleid 
van de instelling en aan hen in het bijzonder zeggenschap te geven over maatregelen en besluiten die 
direct hun positie en belang raken. Het gaat om medezeggenschap in een professionele organisatie 
met als gedragsstandaarden verantwoordelijkheid nemen, verantwoording afleggen en transparantie. 
Sinds 2007 is binnen de instelling het Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS) actief. LIS is onderdeel van het 
Servicecentrum Cursisten. Een korte beschrijving van de werkwijze van het leerbedrijf staat beschreven in 
bijlage 9. De resultaten van LIS in het verslagjaar staan vermeld in paragraaf 4.7 (pagina 45) en in bijlage 
1 bij de bespreking van de diverse onderwijsunits (vanaf pagina 80).

2.10 Verslag van de Interne Bezwaren Commissie
De Interne Bezwaren Commissie is een zelfstandig, onafhankelijk orgaan binnen het Friesland College. 
De leden van deze commissie en de ambtelijk secretaris zijn niet verbonden aan de instelling. Eenmaal 
per jaar heeft de commissie overleg met het College van Bestuur. Tijdens dat overleg worden de ontwik-
kelingen binnen het Friesland College besproken.

Bezwaren van medewerkers en cursisten in 2009
In 2009 zijn vijf bezwaarschriften bij de commissie ingediend, drie door medewerkers en twee door 
cursisten. Van de bezwaren van medewerkers is één bezwaar ingetrokken, een bezwaar is onge-grond 
verklaard en over één bezwaar heeft de commissie nog geen uitspraak gedaan. Bij de door cursisten 
ingediende bezwaren is het ene bezwaar ingetrokken en is het andere bezwaar niet-ontvankelijk ver-
klaard. Twee bezwaren, nog ingediend in 2008, zijn in dit verslagjaar afgerond. Het bij de Commissie 
van Beroep voor de examens in 2008 ingediende beroep is in 2009 ingetrokken. De samenstelling van de 
commissie staat aangegeven in bijlage 3.

2.11 Jaarverslag Klachtencommissie Sociale Veiligheid 2009
Ook de Klachtencommissie Sociale Veiligheid is een zelfstandig, onafhankelijk orgaan binnen de instel-
ling. De leden van deze commissie en de ambtelijk secretaris zijn niet verbonden aan de instelling. 
De klachtencommissie heeft in 2009 twee klachten van medewerkers ontvangen. Eén klacht is gegrond 
verklaard en de andere klacht is nog in behandeling. Uitspraak en advies worden in het begin van 2010 
verwacht.

2.12 Meervoudig Publieke Interactie (MPI)
Meervoudige publieke verantwoording (mpv) laat aan de stakeholders zien wat de visie van de instelling 
is, hoe succesvol de instelling is in de vervulling hiervan en hoe mensen en middelen zijn ingezet.



Het Friesland College gaat bij de verantwoording uit van Meervoudig Publieke Interactie (MPI): de 
instelling legt niet alleen verantwoording af, zij wil ook in gesprek komen en blijven met de omgeving. 
Stakeholders (zie bijlage 4) worden uitgenodigd te reageren en een oordeel te geven over de instelling. 
Meervoudig Publieke Interactie past in de kwaliteitscyclus van de instelling: er wordt permanent gewerkt 
aan de verbetering van de kwaliteit en aan het creëren van draagvlak naar de buitenwereld. 
Bij verticale verantwoording wordt de prestatie van de instelling door stakeholders gewaardeerd. Bij 
horizontale verantwoording informeert de instelling stakeholders en vraagt hen te reageren.
Horizontale verantwoording kent meerdere verschijningvormen. Zo is het behalen van prijzen een 
vorm van (horizontale) verantwoording: de instelling toetst de kwaliteit van de opgeleide cursisten in 
hun omgeving. De in de instelling actieve leerbedrijven tonen de omgeving tot welke prestatie jonge 
beroepsbeoefenaren in staat zijn.
In het vervolg van deze paragraaf volgt een beschrijving van de meervoudig publieke interactie in 
horizontale zin in 2009.
Het gaat hier om werkbezoeken van externen, contacten met adviesraden, het behalen van prijzen, het 
oprichten van nieuwe leerbedrijven voor cursisten en speciale projecten.

2.12.1  Bijeenkomsten met College van Bestuur
In vier bijeenkomsten konden medewerkers van gedachten wisselen met het College van Bestuur. Aan de 
orde kwamen onder andere het nieuwe koersplan, de aanstelling van F. van Hout als lid van het College 
van Bestuur en het al dan niet verlengen van contracten van tijdelijke medewerkers. De bijeenkomsten 
werden in Leeuwarden en Heerenveen georganiseerd.

2.12.2  Werkbezoeken externen en adviesraden
Werkbezoek wethouder G. Krol en de CDA-fractie van de gemeente Leeuwarden
In februari waren onderwijswethouder Krol, de gemeenteraadsfractie van het CDA en het CDA-bestuur 
op werkbezoek bij het Friesland College. De bijeenkomst had als thema het rapport van de WRR 
‘Vertrouwen in de school’ over de uitval van ‘overbelaste’ jongeren. Na een korte rondleiding werden 
rondetafelgesprekken gehouden over dit thema waarbij vooral met cursisten werd gesproken. De bezoe-
kers waren onder de indruk van de verhalen over de werkelijkheid waarmee roc’s en hulpverleners op 
dit terrein te maken hebben.

Werkbezoek PvdA-fractie van Friese Provinciale Staten
In maart 2009 bracht de Statenfractie uit de Provinciale Staten een werkbezoek aan het Friesland College 
in Leeuwarden. De statenleden werden op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen en rond-
geleid over diverse onderwijsunits.

Contacten met aan- en afleverende scholen in de regio 
Versterking van de samenwerking met het voortgezet onderwijs en het hbo is een strategisch speerpunt 
binnen het Friesland College. In 2009 is het beleid op het terrein van het relatiebeheer geëvalueerd en 
bijgesteld. Alle afspraken met het voortgezet onderwijs zijn overzichtelijk vormgegeven in een service-
document en de communicatie met de decanen is verbeterd door de introductie van de Digicaan (een 
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digitale decanenkrant) en de Decanenkrant. In 2009 zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd rond de 
thema’s doorstroom van havo naar mbo, loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding en de verhoging 
van de instroom in technische beroepsopleidingen.
In samenwerking met de andere Friese instellingen voor mbo zijn de manifestaties Xperience het MBO in 
de Blokhuispoort in Leeuwarden en de Decanendag in Sportstad Heerenveen georganiseerd. Ook is het 

boekje ‘Samen bouwen aan beter onderwijs in Fryslân’ uitgegeven. 
Dit boekje bevat aanbevelingen voor de verbetering van de aanslui-
ting tussen voortgezet onderwijs en mbo. Met het voorgezet onder-
wijs en met het hoger beroepsonderwijs zijn samenwerkingsovereen-
komsten afgesloten (het Linde College in Wolvega (Maatwerk), OSG 
Piter Jelles in Leeuwarden (Mplooi, Xpert, Motorvoertuigentechniek), 
CSG Liudger in Drachten (Vervoer en Logistiek) en met NHL 
Hogeschool (Life Sciences, Game Design, OSG Sevenwolden en 
Stenden Hogeschool). Zie ook paragraaf 3.6.

Branche Advies Groepen
De Branche Advies Groepen (BAG’s) zijn in 1998 opgericht. Leden uit verschillende branches adviseren 
Friesland College en ROC Friese Poort in een aantal bijeenkomsten over onderwerpen van strategische 
aard. De Branche Advies Groep bestaat uit een BAG Administratie, BAG Bouw, Hout, Wegenbouw, 
Schilders en een BAG Handel.
Onderwerpen die in 2009 aan de orde zijn geweest zijn de maatwerkopleidingen op het vmbo, de 
structuur en het resultaat van het mbo en de macht en onmacht van het onderwijs (BAG Administratie), 
het belang van de onderwijsleerbedrijven voor de praktische vorming van de cursist en het competen-
tiegericht onderwijs (BAG Bouw, Hout, Wegenbouw, Schilderen) en het imagoprobleem van de branche 
en opleidingen in de handel en een masterclass voor toppers onder de cursisten van beide roc’s (BAG 
Handel).

Innovatiegroep bedrijven
De leden van de innovatiegroep zijn afkomstig uit het bedrijfsleven en het onderwijs. In de groep zijn 
verschillende disciplines vertegenwoordigd en het onderwerp innovatie wordt vanuit verschillende 
invalshoeken belicht. De groep is in 2009 twee keer bij elkaar geweest. 
De besproken onderwerpen waren: het nieuwe koersplan van het Friesland College, de effecten hier-
van op het onderwijs en de relatie met het werkveld. Ook is het onderwerp deeltijd-ww aan de orde 
geweest. Het ging met name om de vraag hoe deeltijd-ww gecombineerd kan worden met scholing. 

Klankbordgroep Bouw
De klankbordgroep Bouw bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen die betrokken 
zijn bij de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw. De groep is in 2009 eenmaal bij elkaar geweest. De 
leden zijn geïnformeerd en geraadpleegd over inhoud en procedures met betrekking tot de proeven van 
bekwaamheid. De klankbordgroep heeft z’n tevredenheid uitgesproken over de informatievoorziening 
en over de begeleiding tijdens de stage.

In samenwerking met de 
andere Friese instellingen 
voor mbo zijn de mani-
festaties Xperience het 
MBO in de Blokhuispoort 
in Leeuwarden en de 
Decanendag in Sportstad 
Heerenveen georganiseerd. 



2.12.3  Prijzen
Winnaars FC Horeca Bokaal 2009 

Joris Kuiper uit Leeuwarden werd uitgeroepen tot algemeen winnaar van de FC Horeca Bokaal 2009. 
Joris volgt bij het FC de opleiding tot zelfstandig werkend kok.

Docent andermaal kampioen
Guido Panjer, docent bij de Middelbare Hotelschool Friesland won als lid van het Nationaal Koksgilde-
team tweemaal een gouden medaille bij de Asia Culinary Cup 2009, een grote internationale kookwed-
strijd in Bangkok. 

Bakkers vallen in de prijzen
Tijdens de Noordelijke regiowedstrijden voor aankomend bakkers in Zwolle hebben Richard Metselaar, 
Douwe Jan Lenes, Willem de Jong, Arno Vreeling en Wieke Reitsma een prijs in de wacht gesleept.

Goud en zilver voor de Middelbare Hotelschool Friesland
Twee cursisten van de Middelbare Hotelschool behaalden in november in Dubrovnik een eerste en twee-
de prijs tijdens internationale wedstrijden, georganiseerd door de Europese vereniging voor hotelscholen 
en toeristische opleidingen (AEHT). 

Brons tijdens Skillswedstrijd in Turkije
Twee cursisten van de opleiding Mode Design van de onderwijsunit D’Drive wonnen een bronzen 
medaille tijdens de Skills Fashion Competition in december in de Turkse stad Bursa.

Eerste ‘Ambassadeurs Lezen en Schrijven’ in Friesland 
Vijf cursisten van het Friesland College mogen zich sinds mei 2009 de eerste ‘Ambassadeurs Lezen en 
Schrijven’ in Friesland noemen. De ‘benoeming’ werd bezegeld met een certificaat dat door gedepu-
teerde Tineke Schokker-Strampel werd uitgereikt. De vijf ambassadeurs hebben in een intensieve trai-
ning van tien bijeenkomsten hun laaggeletterdheid overwonnen en kunnen beter dan wie ook duidelijk 
maken dat een nieuwe start mogelijk is.

Mbo-uitblinker 2009 

In mei is Johannes de Jong (19) uit Harlingen uitgeroepen tot de mbo-uitblinker 2009 van het Friesland 
College. Johannes is vierdejaars cursist van de opleiding Mediavormgeving bij het ICT Lyceum in 
Leeuwarden. Hij was nauw betrokken bij het opzetten van FC-TV op de FC-website en liep stage bij het 
leerbedrijf Jonge Helden. Tijdens de voorronde voor de finale in oktober kreeg Johannes te weinig stem-
men om genomineerd te worden. Voor de films van FC-TV, zie www.fcroc.nl / FC-TV.

Mbo-uitblinker 2009, v.l.n.r. Liesbeth Vos 

(voorzitter College van Bestuur), Johannes de Jong, 

Lex van der Bij (projectleider Jonge Helden)
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2.12.4  Overzicht nieuwe leerbedrijven in 2009
Feestelijke opening uitbreiding leerbedrijf Toolz bij MBO Bouw
In december is de unieke samenwerking van leerbedrijf Toolz op feestelijke wijze uitgebreid met 
WoonFriesland, Bouwbedrijf Swart en installatiebedrijf P. de Vries. Met deze uitbreiding heeft Toolz 
dekking gekregen in heel Friesland. 
Toolz is opgezet met als doel onderwijs en praktijk bij MBO Bouw beter op elkaar te laten aansluiten. 
Daarnaast speelt Toolz in op de teruglopende instroom bij reguliere technische opleidingen en de ver-
wachte uitstroom vanwege de vergrijzing bij de betrokken bedrijven. Toolz was in 2008 een initiatief 
van Accolade en het Friesland College samen met bouwbedrijf Siebenga en installatiebedrijf Hoekstra. 
Onlangs heeft Toolz subsidie gekregen van het Rijk omdat het leerbedrijf een goede oplossing biedt om 
goed geschoold en gemotiveerd personeel te werven. Met de subsidie kan het leerbedrijf de komende 
twee jaar verder ontwikkeld worden.

Leerbedrijf Ins & Outs op de campus in Leeuwarden geopend 
Ins	&	Outs	is	het	nieuwe	servicepunt	van	een	aantal	leerbedrijven	binnen	het	Friesland	College.	
Op	dit	moment	is	Ins	&	Outs	er	voor	reparatie	van	pc’s	en	randapparatuur,	het	oplossen	van	software-
storingen, verkoop van pc’s, reparatie en onderhoud van audio-, video- en huishoudelijke apparatuur en 
ook voor het maken van mediaproducties. Het ICT-Leerbedrijf van het ICT Lyceum en de FC-Repairshop 
van het Techno Lyceum voeren deze diensten uit.

2.13 Internationalisering
In 2009 zijn de buitenlandse activiteiten binnen de onderwijsunits geïnventariseerd. Het blijkt dat steeds 
meer cursisten en units klaar zijn voor een buitenlandse uitdaging.
Een platform met vertegenwoordigers uit diverse projecten (FC-Gondar on the Move, Drinkwater voor 

ieder kind in Rwanda, Hotelschool Gambia, Fair4all, Kinderen 
van Amurang (Indonesië) en KindweesKind Java) is bij elkaar 
geweest. Vanuit het Friesland College wordt in eerste instantie 
ingezet op het project FC-Gondar on the move. Dit project past 
binnen de doelstelling van het Koersplan 2009 – 2012. Het is een 
onderwijskundig goed onderbouwd project. De duurzaamheid 

van het project wordt gegarandeerd door de samenwerking met externe partners (AliceO).
De voorbereiding van het project ‘Drinkwater voor ieder kind in Rwanda’ zijn gestart. Binnen dit project 
gaan cursisten van MBO Bouw, Educatie en D’Drive een bijzondere prestatie uitvoeren in het bisdom 
Shyogwe in Rwanda. De eerste cursisten gaan in mei 2010 naar Rwanda.
Een projectvoorstel voor een samenwerking met de Stichting LAMP voor het opzetten van minionderne-
mingen in India is doorgeschoven naar een volgende cursusjaar.
De unit Technolyceum/Labtechniek en de unit Middelbare Hotelschool hebben subsidie via Leonardo da 
Vinci en Comenius aangevraagd voor de mobiliteit van cursisten en docenten binnen Europa. Eind 2009 
heeft de Middelbare Hotelschool een aanvraag voor Europese mobiliteit van cursisten en een plan voor 
een partnerschap met 8 andere Europese onderwijsinstellingen ingediend.

Vanuit het Friesland College 
wordt in eerste instantie inge-
zet op het project FC-Gondar 
on the move.
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Projektgroep Frysk yn it Friesland College
It jier sette útein mei in besite oan de Provinsje. Doel fan de besite wie om de deputearre, mefrou 
Jannewietske de Vries te ynformearjen oer de stân fan saken fan it projekt Frysk op it Friesland College. 
Oanhelle waard de posysje fan it Frysk oan’t no ta en de takomstplannen fan de skoalle: fan marginaal 
nei fanselssprekkend.
De deputearre is ek bypraat oer de strategy dy’t hantearre wurde moat om it Frysk op it MBÛ in fêst plak 
te jaan. It ûnderwiis op it MBÛ hat ommers yn ús provinsje in eigen karakter, meinammen troch it grut 
ferskaat oan opliedings en nivo’s. It Frysk kin allinne mar hannen en fuotten krije troch oan te slúten by 
de praktyk fan de staazjes fan de kursisten. Tydens de staazjes kinne basisfeardichheden as Frysk sprekke 
en ferstean yn beropssitewaasjes, stimulearre en begeunstige wurde. Ek is praat oer it opsetten fan in 

sertifikaat basearre op ‘e noarmen fan de Europeeske taalnivo’s. 
Eintsje beslút ferklearre mefrou de Vries har ree mei te wurkjen 
oan provinsjale status foar dy sertifisearing en sil ûndersocht wurde 
of’t d’r in gearwurking ta stân komme kin tusken de fryske MBÛ’s 
wat it Frysk oanbelanget.
Febrewaris 2009 hat d’r in oerliz west tusken de Fryske MBÛ’s. Doel 

fan dit petear wie it bypraten oer de stân fan saken wat it Frysk oanbelanget en wat mienskiplik útein 
setten wurde kin troch de trije skoallen. Ien fan de ôfspraken is dat de Gedrachskoade Frysk fan 2003 
oankerpe wurde sil en dat de sertifikaten Frysk lansearre wurde.
Foar de simmerfakânsje hat it Kolleezje fan Bestjoer fan it FC de Gedrachskoade 2009 undertekene.
Yn 2009 gong foaroan man Theo Verlaan mei pensjoen en waard Corlienke de Jong as ‘Omtinker Frysk’ 
beneame. Hja sil it erfskip fan de Tûke tinkers besykje libben te hâlden en út te dragen. It projekt is 
ôfslúten mei in einrapportaazje.
Oktober 2009 kaam de Stjoergroep Hoektstra nei Fryslân. Dizze stjoergroep hie de taak krigen ústellen te 
dwaan oan de minister en steatssikretaris om de rykstaken en –foech op it stik fan de Fryske taal safolle 
mooglik te sentralisearjen. Yn de harksitting koe ek it MBÛ de stjoergroep byprate oer it plak, de posysje 
en knipepunten oangeande it fak Frysk.

Samenvattende vertaling:
Projectgroep Frysk in het Friesland College
De projectgroep bracht begin 2009 een bezoek aan de Provincie om deze te informeren over de stand 
van zaken aangaande de Projectgroep Frysk. Doel van dit bezoek was de gedeputeerde, mevrouw 
Jannewietske de Vries bij te praten over de positie van de Friese taal op het mbo en de plannen voor de 
toekomst: van marginaal naar vanzelfsprekend.
Er werd gesproken over welke strategie er nodig is om de positie van de Friese taal op het mbo te verste-

vigen. Onderzoek door de Provincie onder Friese bedrijven wees 
namelijk uit dat beheersing van de Friese taal als pluspunt wordt 
gezien door de Friese ondernemers.
Er is ook een eerste aanzet gegeven met het uitgeven van certifi-
caten Frysk door de Provincie. 

Er werd gesproken over welke 
strategie er nodig is om de 
positie van de Friese taal op 
het mbo te verstevigen.

Speciale projecten

Foar de simmerfakânsje hat 
it Kolleezje fan Bestjoer fan it 
FC de Gedrachskoade 2009 
undertekene.
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In 2009 vond een overleg plaats tussen de Friese mbo-scholen om te bekijken in hoeverre er samenge-
werkt kan worden om de positie van het Fries op het mbo te verstevigen. Tevens werd afgesproken dat 
de drie scholen de Gedragscode Fries zouden ondertekenen.
Theo Verlaan ging in 2009 met pensioen en werd opgevolgd door Corlienke de Jong. Zij werd benoemd 
als Omtinker Frysk. In oktober kwam de Stuurgroep Hoekstra op bezoek in Friesland. In een hoorzitting 
hebben vertegenwoordigers van het mbo de positie en knelpunten van het vak Fries toegelicht.

Ambitie Techniek 2010
Het FC heeft in de jaren 2008 en 2009 extra geïnvesteerd in de techniekopleidingen met het doel de 
instroom te verhogen. Het techniekbrede project Ambitie Techniek is in september 2008 gestart. De 
doelstellingen binnen het project Ambitie Techniek zijn instroomverhoging, stijging aantal meisjes in de 
bètatechnische opleidingen, stijging van de doorstroom naar het hbo en de versterking van de relatie 
tussen vmbo en mbo. Een aantal onderdelen van het project is afgerond in 2009. 
In samenwerking met de NHL is het nieuwe doorstroomtraject Bouwtop opgezet. Met Mavo De Saad en 
Liudger in Bergum wordt samengewerkt om de keuze voor techniek beter in beeld te brengen. Obmech 
is gestart voor Noord-Nederland.
Om de aansluiting voor cursisten bij de overgang van niveau 1 naar technische opleidingen op niveau 2 
te verbeteren zijn twee coaches van de AKA-opleiding Werken met de Stad beschikbaar voor de begelei-
ding van deze cursisten op niveau 2.
Naast het project Ambitie Techniek heeft de instelling een overeenkomst gesloten met het landelijke 
mbo Ambitieprogramma. Het nieuwe College voor techniek T3 is gestart. De resultaten zullen in 
2010/211 zichtbaar worden.

Project T3 van start
In de technische branches is een groot tekort aan goed opgeleide mensen. De instroom droogt op terwijl de vraag vanuit het bedrijfs-
leven blijft bestaan. Daarom heeft het Friesland College besloten het opledingsaanbod van de onderwijsunits Techno Lyceum, MBO 
Bouw en MBO Vervoer en Logistiek een nieuwe impuls te geven. Gezamenlijk kwamen deze onderwijsunits tot een aantal techniek-
brede projecten die gericht zijn op het verhogen van de in- en doorstroom.
Een van die projecten is het zogenaamde ‘T³’-project. Binnen dit project verzorgt het FC iedere donderdag een breed aanbod voor 
cursisten uit de deelnemende uniits. Het aanbod bestaat uit workshops, trainingen, lezingen of meerdaagse cursussen. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



‘70% van werkend 

Nederland heeft MBO 

achtergrond. MBO is 

de ruggengraat van 

de samenleving’



F r i e s l a n d  C o l l e g e  J a a r v e r s l a g  2 0 0 9

29

Onderwijs
3.1 Kwaliteit van het onderwijs
Het Friesland College heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in:
•	 het	uitwerken	van	het	onderwijsconcept	praktijkgestuurd	leren	en	het	ontwerpen	van	nieuwe	
	 leerpraktijken	en	methoden	van	examinering;
•	 het	ontwikkelen	van	een	aanpak	voor	cursisten	die	moeilijk	tot	leren	komen	of	problemen	
	 hebben	met	het	keuzeproces;
•	 het	versterken	van	de	professionele	cultuur.

Geconcludeerd kan worden dat het onderwijsconcept verder is uitgewerkt en draagvlak heeft onder de 
medewerkers, bedrijven en instellingen. Bedrijven en instellingen waarmee het Friesland College samen-
werkt zijn per saldo positief over de gekozen aanpak en werkwijze van de instelling.
Er zijn afgelopen jaren diverse landelijke prijzen uitgereikt voor vernieuwingsprojecten van het Friesland 
College zoals Werken met de Stad, FC-XL, Leren organiseren, Present Promotions, Leerafdeling zieken-
huis Tjongerschans en de Academische School.

3.2 Kwaliteitsontwikkeling
Het Friesland College hanteert een jaarlijkse beleidscyclus om geformuleerde ambities en beleidsvoorne-
mens te monitoren en indien nodig bij te sturen.
Vaste onderdelen van de planning- en controlcyclus zijn de ‘plan’-, ‘do’-, ‘check’- en ‘act’-fase.
In de planningsfase (‘plan’) zijn het Koersplan ‘Verbinden en Verdieping’ 2009-2012’, het management-
contract tussen College van Bestuur en de onderwijsunits / ondersteunende bureaus leidend.
In de uitvoeringsfase (‘do’) worden activiteiten uitgevoerd zoals die in het jaarplan en/of het manage-
mentcontract zijn benoemd. 

In de ‘check’- fase worden tussentijdse managementrapportages opgeleverd. De resultaten worden 
besproken tijdens het periodiek overleg tussen College van Bestuur en de directies van onderwijsunits en 
ondersteunende bureaus. In deze fase voeren onderwijsunits ook een zelfevaluatie uit op basis van de 
tien aandachtsgebieden uit het algemene accreditatiekader BVE1.
In de ‘act’-fase wordt het jaarverslag en de jaarrekening opgesteld en vindt een actualisatie van de plan-
ning plaats. 

In het totale proces van cyclisch ontwikkelen, evalueren en verbeteren spelen de uitkomsten van het 
jaarlijkse inspectiebezoek een grote rol (zie 3.6).

3.3 Het project Service en Kwaliteit 3
Het project ‘Service en Kwaliteit 3’ is in het voorjaar van 2009 gestart en richt zich op de ‘kleine kwali-
teit’ binnen het Friesland College. Dit project stimuleert medewerkers en cursisten initiatief te nemen om 
verbeteringen in hun directe omgeving aan te brengen. Medewerkers en cursisten kunnen het hele jaar 

3

‘70% van werkend 

Nederland heeft MBO 

achtergrond. MBO is 

de ruggengraat van 

de samenleving’

1 CBE Consultants-Pilot Accreditatiekader in de BVE - het algemene accreditatiekader



verbetervoorstellen indienen en uitvoeren. Een aantal verbeterprojecten is inmiddels in voorbereiding 
of in uitvoering. Zo is een pro-mbo programma voor havo-4 schoolverlaters ontwikkeld, de LIStools (*) 
zijn verder ontwikkeld en het project ‘De eerste klap is een daalder waard’ is gestart. In dit project is een 
menukaart met opleidingsmogelijkheden ontwikkeld om meer cursisten te werven voor met name de 
onderwijsunit MBO Bouw. Deze onderwijsunit heeft ernstig te lijden van de gevolgen van de economi-
sche crisis. Eén keer per jaar wordt een markt georganiseerd waarop initiatiefnemers de resultaten met 
collega’s en cursisten kunnen delen.

3.4  Resultatenbox Rendement
Tweemaal per jaar worden de rendementsresultaten van de onderwijsinstelling vastgesteld. Deze 
uitkomst levert informatie op over het aantal gekwalificeerde cursisten dat de school verlaat en over 
het voortijdige schoolverlaten. Het rendement van de instelling wordt bepaald met drie parameters: 
het jaarresultaat (3.4.1), het diplomaresultaat (3.4.2) en het aantal en percentage voortijdig schoolverla-
ters (3.4.4).

3.4.1  Jaarresultaat
Het jaarresultaat van beroepsopleidingen gaat over alle gediplomeerden in een jaar en geeft de ver-
houding tussen succesvolle en niet succesvolle cursisten weer. Een cursist is succesvol als hij een diploma 
heeft behaald en niet succesvol als hij de instelling zonder mbo-diploma verlaat.

 

Figuur 3.1  

Het jaarresultaat stijgt van 61% in 2005-2006 naar 66% over de periode 2008-2009. Met uitzondering 
van de opleidingen op niveau 3 is het rendement op alle niveaus gestegen. Bij niveau 1-opleidingen 
(AKA) is sprake van een fluctuerend beeld bij het jaarresultaat omdat het niveau van de instroom sterk 
wisselt. Het rendement bij deze opleidingen (2008-2009, 71%) is naar landelijke maatstaven hoog. Ten 
opzichte van de landelijke cijfers2 scoort de instelling in de periode 2008-2009 bij het totaal 1% hoger 
dan de landelijke cijfers.

3.4.2 Diplomaresultaat
Het diplomaresultaat geeft het percentage aan van de uitgeschreven cursisten die een diploma hebben 
behaald in de periode dat ze bij de instelling ingeschreven hebben gestaan ten opzichte van alle cursis-
ten die de instelling hebben verlaten. Het diploma kan bij een andere onderwijsunit behaald zijn dan 
de onderwijsunit waarbij de cursist uitstroomde. 

Jaarresultaat Friesland College naar niveau 2005 - 2009   
   niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 totaal landelijk cijfer

jaarresultaat 2005-2006  55% 59% 61% 62%  61% 62%

jaarresultaat 2006-2007  70% 58% 63% 66% 63% 63%

jaarresultaat 2007-2008  62% 62% 68% 66% 65% 63%

jaarresultaat 2008-2009  70% 64% 61% 69% 66% 65%

2  De cijfers zijn afkomstig van DUO- Cfi (Indicatoren mbo) en de VSV- Verkenner van OCW. 
3  Onder een cursist met startkwalificatie wordt verstaan: een cursist die op mbo-niveau 2 de opleiding met diploma heeft verlaten.
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Het diplomaresultaat wordt alleen op instellingsniveau berekend. Het aantal cursisten dat de instelling 
met alleen een niveau 1-diploma verlaat is in de periode 2008-2009 meer dan gehalveerd in vergelijking 
met de periode 2007-2008. De inspanning van het FC om extra begeleiding te bieden aan niveau 1-cursis-
ten bij de overgang naar niveau 2 blijkt te werken. Het onderscheid in ‘met diploma 1’ en ‘met diploma 
2, 3, 4’ wordt gemaakt omdat de eerste groep wel met diploma de instelling verlaat, maar geen start-
kwalificatie3 heeft. Deze groep wordt tot de voortijdig schoolverlaters gerekend. Ook bij het diplomare-
sultaat scoort de instelling hoger dan de landelijke cijfers.

Figuur 3.2

3.4.3 Jaarresultaat per onderwijsunit
Naast het jaarresultaat voor de gehele organisatie wordt ook het jaarresultaat van iedere onderwijsunit 
berekend. Het jaarresultaat van iedere onderwijsunit wordt in bijlage 1 van dit verslag vermeld (zie 
pagina 80).

3.4.4 Voortijdig schoolverlaten 
Bij voortijdig schoolverlaten gaat het om het aantal cursisten tot 23 jaar dat het onderwijs zonder start-
kwalificatie heeft verlaten. De percentages hebben betrekking op nieuwe voortijdig schoolverlaters4. 
In mei 2008 hebben de scholen voor voorgezet onderwijs, scholen voor beroepsonderwijs en de gemeen-
ten in Friesland een convenant ondertekend met de staatssecretaris van OCW, mevrouw van Bijsterveldt. 
In dit convenant is afgesproken het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in de komende 4 jaar met 
40% terug te brengen. 
 

Figuur 3.3

Diplomaresultaat
   2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

zonder  1.648 1.726 1.334 1.160

met diploma 1  141 170 195 80

met diploma 2, 3, 4   2.302 2.457 2.352 2.235

Totaal  4.091 4.353 3.881 3.475

Diplomaresultaat  59,7% 60,3% 65,6% 66,6%

Landelijk cijfer  58,5% 61,2% 62,5% 64,7%                                                                   

Resultaten nieuwe voortijdig schoolverlaters 2005-2009
    realisatie verschil verschil in %

Voortijdige schoolverlaters 2005-2006 (basisjaar) 745  

Voortijdige schoolverlaters 2007-2008  630 -115 15,4-

Voortijdige schoolverlaters 2008-2009  554 -191 25,6-                                                              

4  Dit zijn de voortijdig schoolverlaters die voor het eerst in deze categorie vallen. Een voortijdig schoolverlater die een andere instelling 

voortijdig heeft verlaten wordt op die instelling geteld.



In figuur 3.3 blijkt dat de instelling deze afspraak in het cursusjaar 2008-2009 weer heeft gehaald. Het 
Friesland College heeft ten opzichte van het basisjaar 191 minder voortijdig schoolverlaters (-25,6%). 
In vergelijking met andere roc’s staat het Friesland College met dit resultaat op een gedeelde 3e plaats5.

Figuur 3.4

Figuur 3.4 laat de ontwikkeling in procenten zien van het aantal voortijdig schoolverlaters van het totaal van 
mbo-cursisten van de instelling. Het Friesland College scoort hier ook beter dan het landelijk gemiddelde.

Figuur 3.5

In figuur 3.5 staat de verdeling van het aantal voortijdig schoolverlaters in de volle tijd opleidingen (bol) per 
niveau. Bij de niveaus 1, 2, en 4 daalt het aantal voortijdig schoolverlaters 2008/2009. Alleen bij niveau 3 is er 
een lichte stijging van de aantallen. 

Figuur 3.6

Percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters t.o.v. het totaal aantal mbo-cursisten 2005-2009   

   2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

Friesland College  8,5% 8,2% 7,9% 7,4%

Landelijk (mbo)  10,5% 10,2% 9,6% 9,3%                   
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5 ROC Drenthe College (-41%), ROC Gilde Opleidingen (-29%), ROC Arcus College (-26%), ROC Friesland College (-26%), 

uit de brief van OCW aan de Tweede Kamer van 18 februari 2010.
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Figuur 3.6 laat de verdeling van het aantal voortijdig schoolverlaters in de bbl (*) per niveau zien. Alleen 
bij de niveau 2 opleidingen is er sprake van een substantieel aantal schoolverlaters. Opvallend is de 
stijging van het aantal voortijdig schoolverlaters in deze groep in 2009. De verklaring voor deze ontwik-
keling ligt in het feit dat veel bedrijven de bbl-stagecontracten opzeggen als gevolg van de economische 
crisis.

3.4.5 Diploma- en jaarresultaat naar leeftijd
De tabel in figuur 3.7 laat het diplomaresultaat en jaarresultaat van de instelling zien, verdeeld over de 
groepen jonger en ouder dan 23 jaar. Zie voor de definities van diplomaresultaat en jaarresultaat para-
graaf 3.4.2 en 3.4.3.

 

Figuur 3.7

3.4.6  Voa-indicatie en het diplomaresultaat Voa- geïndiceerdenden  
Een cursist die bij het FC instroomt krijgt een voa-indicatie (*) als hij/zij op niveau 1 en 2 instroomt en in 
de vooropleiding een diploma op een lager niveau heeft behaald dan het diploma vmbo-gemengde leer-
weg. Het percentage voa–geïndiceerde cursisten ligt bij het FC op 23,3% voor de periode 2008-2009. In 
het schooljaar 2007-2008 was dit percentage 22,8%. 
Het diplomaresultaat van de groep met een voa-indicatie bedraagt over de periode 2007-2008 46,6%. 
Dat is een stijging met 3,2% ten opzichte van het jaar ervoor. Dit percentage geeft aan hoeveel cursisten 
van de groep cursisten met een voa-indicatie de instelling met een diploma hebben verlaten.

3.5 Innovatie
3.5.1 Praktijkgestuurd leren
In het verslagjaar is met de leidinggevenden de vormgeving van praktijkgestuurd leren verder uitge-
werkt. Onderwijsteams bieden cursisten meer structuur door heldere verwachtingen uit te spreken en 
door de invoering van een overzichtelijke dag-, week- en periodeplanning.
In de mbo-units zijn de uitgangspunten van de notitie ‘Bouwstenen voor praktijkgestuurd leren’ in de 
onderwijsprogramma’s verwerkt. De vorm en het tempo waarin dit gebeurt verschilt per onderwijsunit 

diplomaresultaat naar leeftijd
   2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
jaarresultaat jonger dan 23 jaar 59,6% 56,6% 60,9% 63,5%
jaarresultaat 23 jaar en ouder 69,1% 68,6% 68,4% 74,5%

jaarresultaat naar leeftijd
   2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
jaarresultaat jonger dan 23 jaar 58,2% 56,7% 61,3% 64,0%
jaarresultaat 23 jaar en ouder 65,7% 66,6% 63,5% 70,6%                                                                



omdat er verschillen per team bestaan en er verschillende externe factoren van invloed zijn (inspectie-
bezoeken, brancheorganisaties en/of kenniscentra).
Het Expertisecentrum Innovatie en Professionalisering heeft in kaart gebracht welke knelpunten 
zich bij het implementeren van de bouwstenen voor praktijkgestuurd leren voordoen. 
Aan de hand van de resultaten van deze inventarisatie en de inzichten vanuit het onderzoek ‘Leren 
organiseren’ van Artefaction/RuG zijn met leidinggevenden en onderwijsteams ontwerpsessies 
gehouden om de leertrajecten te verbeteren.

3.5.2 Experimenten herontwerp mbo
Het ministerie heeft een aantal procesdoelstellingen geformuleerd voor het invoeren van competentie-
gericht onderwijs. Het Friesland College heeft de afgelopen jaren het concept praktijkgestuurd leren 
ingevoerd. De doelstellingen van dit concept komen overeen met die van competentiegericht onderwijs. 
Het Friesland College verwacht de doelstellingen van competentiegericht onderwijs per 1 augustus 2010 
te realiseren. 
Per 1 augustus 2010 starten alle deelnemers in het eerste jaar met een opleiding die uit gaat van het 
nieuwe kwalificatiedossier. Om kwaliteitsproblemen die zich voordeden bij de uitvoering en examinering 
van competentiegericht opleiden op te lossen zijn meerdere voorzieningen getroffen. Dit zijn:

•	 Er	zijn	leerkaarten(*)	ontworpen	en	er	is	een	regiegroep	ingesteld	die	het	hele	proces	van	
 invoering begeleidt. 
•	 Bij	het	vormgeven	van	Leren,	Loopbaan,	Burgerschap	is	extra	ondersteuning	ingezet.	
•	 De	ondersteuning	van	onderwijsteams	door	procesmanagers(*)	brengt	het	kwaliteitsdenken	in	de	
 teams op gang. Het werken richting resultaatverantwoordelijkheid geeft een impuls aan versterking 
 van het eigenaarschap in de onderwijsteams.
•	 Bij	de	professionalisering	ligt	de	nadruk	op	het	ondersteunen	van	het	leren	van	medewerkers	in	
 hun eigen praktijk op school en in de begeleiding in bedrijven en instellingen. In de beroepspraktijk-
 vorming zijn steeds vaker praktijkexperts aanwezig om het leren van cursisten te ondersteunen.
•	 Er	nemen	elk	jaar	meer	cursisten	deel	aan	de	onderzoeken	van	het	Leerbedrijf	Invloed	Studenten	
 (LIS) (*) om de kwaliteit van de opleiding te evalueren, mee te denken en te werken aan verbeteringen.

3.5.3 Erkenning Eerder Verworven Competenties (EVC) 
Eerder Verworven Competenties verwijzen naar competenties die cursisten al hebben verworven. Ze spe-
len een steeds grotere rol in het leven van mensen. Leren begint niet op school en houdt daar ook niet 
op, leren gebeurt een leven lang. In het verslagjaar is het kwaliteitshandboek voor het ontwerpen van 
EVC-trajecten opgesteld. 

3.5.4 Leren Loopbaan Burgerschap (LLB)
Leren Loopbaan Burgerschap is vanaf 2007 onderdeel van het beoordelen volgens de kwalificatiedossiers. 
Voor het onderdeel ‘burgerschap’ verzamelt de cursist producten van (georganiseerde) activiteiten in een 
portfolio. De kerntaken worden tijdens een panelgesprek en/of eindgesprek beoordeeld. 
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3.5.5 Leren Organiseren
In maart 2008 is het boekje ‘Leren Organiseren’ verschenen. De publicatie is het resultaat van het 
onderzoek dat Sietske Waslander (Rijksuniversiteit Groningen) en Maaike van Kessel (Adviesbureau 
Artefaction) hebben verricht naar de manier waarop praktijkgestuurd leren is georganiseerd. In oktober 
2008 is een vervolgtraject gestart met als inzet het ‘leren organiseren’ concreet te maken en in een aan-
tal teams toe te passen. Het doel is te komen tot haalbare uitwerkingen van praktijkgestuurd leren. Met 
een aantal onderwijsunits zijn vervolgtrajecten gestart vanuit concrete vragen met als centraal uitgang-
punt het efficiënter organiseren van het onderwijs.

In 2009 is met het team MBO Bouw Hout in Heerenveen een vorm van organisatie van het onderwijs 
uitgewerkt die meer houvast aan de cursisten biedt. Belangrijke elementen in dit herontwerp zijn e-lear-
ning (digitale bronnen en digitale toetsen) en Sprint2.
Het idee is dat cursisten veel effectiever en zelfstandiger gaan leren wanneer ze een korte, heldere 
opdracht krijgen, er hoge en concrete verwachtingen worden gesteld, strakke tijdslimieten aangehouden 
moeten worden en de cursisten worden uitgedaagd om de resultaten aan medecursisten te presenteren. 
In deze pilot bleek dat het anders organiseren van onderwijs samen moet gaan met het inzetten van een 
andere didactische aanpak.

3.6 Doorlopende leerlijnen
3.6.1 Vmbo – mbo: FC Connect
Het doel van FC Connect is de instroom van cursisten te bevorderen. Dit gebeurt door potentiële cursis-
ten uit het voortgezet onderwijs in een vroegtijdig stadium met het FC kennis te laten maken. Zo voert 
FC Connect meerdere activiteiten uit in het kader van de zogenaamde ‘warme’ overdracht van vmbo 
naar mbo (onder andere ‘beleefdagen’, inloopochtenden en individuele gesprekken). In het verslagjaar 
hebben zich 705 leerlingen aangemeld voor FC Connect. Met FC Connect is meer evenwicht en samen-
hang aangebracht in de activiteiten die het Friesland College met en binnen vmbo-scholen uitvoert.

3.6.2 Samenwerking vmbo – mbo - hbo
Omdat er regelmatig iets misgaat bij de overstap van vmbo naar mbo werkt het FC samen met vmbo-
scholen bij het ontwerpen, inrichten en uitvoeren van niveau 1- en 2-opleidingen op de vmbo-scholen 
zelf. Het Friesland College juicht het instellen van vakcolleges binnen het vmbo toe.
Zowel met het voortgezet onderwijs als met het hoger beroepsonderwijs worden op onderdelen samen-
werkingsovereenkomsten afgesloten waarin een gedeelde verantwoordelijkheid wordt aan gegaan voor 
de overstap van cursisten. Voorbeelden zijn samenwerkingsovereenkomsten met het Linde College in 
Wolvega (Maatwerk), met OSG Piter Jelles in Leeuwarden (Mplooi, Xpert, Motorvoertuigentechniek), 
met CSG Liudger in Drachten (MBO Vervoer en Logistiek) en met Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 
(Life Sciences (3.6.4) en Game Design). De instelling werkt ook samen met vmbo en hbo waarbij de 
samenwerking diepgaand over de volle breedte plaatsvindt. Voorbeelden van deze samenwerking zijn 
de strategische alliantie in Heerenveen die het Friesland College heeft afgesloten met OSG Sevenwolden 
en met Stenden Hogeschool (FC Stenden College).



3.6.3 FC Stenden
Het aantal proHBO trajecten, waarbij in twee jaar een mbo-4 diploma kan worden gehaald en tevens 
vrijstelling voor het eerste jaar van het hbo kan worden verdiend, groeit. Daarom is met de Stenden 
Hogeschool FC Stenden opgericht. De doelstellingen van FC Stenden zijn de versterking van het talent-
management en een vergroting van de succesvolle doorstroom van cursisten naar het hbo. 

3.6.4 Life Sciences en Game design
Samen met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL), Van Hall Larenstein en het Agrarisch 
Onderwijs Centrum (AOC) investeert het Friesland College in een instituut voor Life Sciences.
Met de Noordelijk Hogeschool (NHL) wordt ook samengewerkt aan de opleiding Game Design. 
De verschillen tussen (inhoudelijke) landelijke opleidingseisen van de mbo- en hbo-opleiding 
vormen bij de samenwerking een aandachtspunt.

De heer R. Veenstra (voorzitter van College van Bestuur van Stenden Hogeschool) en mevrouw L. Vos  

(voorzitter College van Bestuur FC) tekenen de overeenkomst.
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Marco Florijn over de samenwerking met het Friesland College
Marco Florijn (in 2009 wethouder Werk en Inkomen van de Gemeente Leeuwarden) was de 
medeinitiator en trekker van het actieplan ‘Geen jongere aan de kant in Fryslân’.
“Ik kan me geen betere partner wensen om te experimenteren met nieuwe aanpakken voor deze problematiek. 
Het Friesland College durft risico te nemen, zeurt niet zo over de regeltjes en zoekt daarin ook de grenzen op en 
ja, de communicatielijnen zijn extreem kort. En het belangrijkste is dat het Friesland College woorden omzet in 
daden en concrete resultaten neerzet. Uit de gesprekken met de projectleiders hoor en zie ik dat ook terug. Maar 
vooral de korte lijnen die ik heb met Frank van Hout en Liesbeth Vos zijn hierin prettig omdat hobbels die mensen 
in de projecten tegenkomen zo snel getackeld worden. Dus ja, het Friesland College is een heel prettige partner in 
vernieuwing.”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.6.5 Friesland College wordt Academische Opleidingsschool
In oktober ontving het Friesland College het keurmerk ‘Opleidingsschool’, twee maanden later werd daar 
het predikaat ‘Academisch’ aan toegevoegd. Zowel keurmerk als predikaat zijn toegekend vanwege de 
unieke samenwerking met de lerarenopleiding van de NHL. Door deze samenwerking komen leraren in 
opleiding (lio’s) in aanraking met de praktijk binnen het Friesland College. De lio’s worden begeleid door 
medewerkers van beide onderwijsinstellingen. 
Het ministerie van OCW heeft voor de Academische Opleidingsschool gelden beschikbaar gesteld om een 
extra stimulans te geven aan het ontwikkelen van praktijkgericht onderzoek.

3.6.6 Friesland Collge en Instituut voor Sportstudies (HIS) van de Hanzehogeschool
Buiten de provincie heeft het FC op het gebied van kunst- en sportopleidingen nauw contact met de 
Hanzehogeschool in Groningen. Het Instituut voor Sportstudies (HIS) van de Hanzehogeschool verzorgt 
een speciaal programma voor niveau 4 cursisten die willen doorstromen naar het hbo.

3.7 FC-Sprint²
In het Koersplan staat als doelstelling dat alle opleidingen in 2012 voor 50% werken met de aanpak van 
FC-Sprint². In het verslagjaar zijn bij de opleidingen van Werken met de Stad, MBO Toerisme en Vrije 
tijd, MBO Verpleging en Verzorging, Mplooi en D’Drive (Theatertechniek) digitale bronnen toegankelijk 
gemaakt. Bij andere opleidingen is gestart met de professionalisering van medewerkers op het terrein 
van FC-Sprint².
Het doel van de aanpak van FC-Sprint² is het creëren van effectievere leerprocessen. Het product 
FC-Sprint² is een digitale constructie waarmee cursisten tijdens het leerproces gericht en snel bij kwalita-
tief goede bronnen kunnen komen.
In de meeste gevallen gaat het om een combinatie van bronnen die gebouwd zijn in het Leerbedrijf 
Bronnen (*) en van bronnen die vrij op internet beschikbaar zijn. Het snel en gericht toegankelijk maken 
van bronnen maakt cursisten onafhankelijker van docenten. Het zelfstandig werken en/of leren van 

Marco Florijn



FC Sprint² en Taalprojectbureau Delken & Boot 
De onderwijsmethodiek FC-Sprint² van het Friesland College is een methodiek die Delken & Boot van harte onderschrijft. Het 
toewerken naar een door de docent gestelde verwachting met behulp van bronnenmateriaal blijkt het leren sterk te stimuleren. 
Ook laagopgeleiden en analfabeten behalen uitstekende resultaten.
In het project ‘Inburgeren volgens de Sprint²-methodiek’ werken het Friesland College en Delken&Boot samen aan het reali-
seren van interactief lesmateriaal. In de loop van 2010 komen de producten voor inburgeren volgens de FC-Sprint²-methodiek 
beschikbaar. (zie bijlage 7 voor verdere gegevens).

cursisten wordt op deze wijze veel effectiever. Het werken met bronnen betekent voor cursisten dat ze 
leren omgaan met informatiesystemen en informatie leren analyseren. Ze leren de keuze maken welke 
informatie nodig is om aan de eisen van een leertraject te voldoen.
Aan docenten biedt Sprint2 de mogelijkheid om te sturen op resultaat. De verwachting van de docent en 
het presenteren van het geleerde zijn een essentieel onderdeel van het leerproces. De sturing zorgt ook 
voor tempo in het leren en voor een effectief gebruik van de bronnen.
De bronnen die gebouwd zijn voor Alfabetisering en NT2 zullen in de loop van 2010 op de markt ver-
schijnen	in	samenwerking	met	Taalprojectbureau	Delken	&	Boot.

3.8 Inspectie 
In februari 2009 heeft de Onderwijsinspectie voor de tweede keer een Onderzoek Kwaliteitsverbetering 
(OKV) uitgevoerd bij de units CIOS, de Middelbare Hotelschool Friesland (de opleiding Horeca 
Ondernemer-manager) en MBO Zakelijke Dienstverlening in Heerenveen.
Deze tweede OKV was gericht op zowel het onderwijsproces als de resultaten van de opleiding. 
De opleiding Horeca Manager en de onderwijsunits MBO Zakelijke Dienstverlening kregen een voldoen-
de beoordeling. 
Bij het CIOS kreeg alleen de opleiding Sport- en Bewegingsbegeleider niveau 2 een onvoldoende beoor-
deling. In 2010 zal deze opleiding opnieuw worden onderzocht.
In april 2009 heeft de inspectie een kwaliteitsonderzoek (KO) verricht bij MBO Handel en Zakelijke 
Dienstverlening in Leeuwarden en bij de opleiding Life Sciences van het Techno Lyceum. Ook dit kwali-
teitsonderzoek was gericht op het onderwijsproces en de resultaten van de opleiding. Alle onderzochte 
opleidingen, behalve die van MBO Zakelijke Dienstverlening op niveau 3 en 4, zijn als zwak beoordeeld 
en krijgen in 2010 een eerste OKV.
Bij MBO Bouw heeft de inspectie bij de opleiding Primaire Timmerkracht een valideringsonderzoek(*) 
uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek waren bijzonder positief.

3.9 Professionalisering in de praktijk
Het Friesland College participeert in het project ‘Doorbraak in Professionalisering’ van Het Platform voor 
Beroepsonderwijs. Uitgangspunt is dat professionalisering van docenten voor 80% in de beroepspraktijk 
van de docent, dus in het werken met cursisten op school en in het bedrijf, moet plaatsvinden. Binnen 
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het project gaan docenten ervaringen opdoen in bedrijven waar cursisten stage lopen. Docenten in het 
mbo worden op deze wijze gestimuleerd om hun didactische repertoire verder te ontwikkelen en op 
deze wijze tegelijkertijd hun kennis van de praktijk actueel te houden. 

3.10 FC Breed
Het huidige opleidingsoverstijgende programma-aanbod is door een voorbereidingsgroep in kaart 
gebracht in het ‘Invoeringsplan FC Breed’. Het streven is dat elke unit een overstijgend onderdeel van het 
leertraject ontwerpt. Cursisten van verschillende units kunnen op een onderdeel van FC Breed intekenen. 
Elke cursist van een niveau 3-4 opleiding neemt in de laatste twee leerjaren één of twee onderdelen uit 
het FC Breed programma op in het leertraject. Om een zorgvuldige invoering te waarborgen is er een 
stuurgroep ingesteld. FC Breed start met de versterking van bestaande unitover-
stijgende initiatieven zoals het Ondernemerscollege, het FC-Rietveldtraject (pro- kunstacademietraject) 
en het Talencentrum. Het is de bedoeling om vanaf augustus 2011 met FC Breed te starten. 

3.11 Nieuwe opleidingen
Na de zomervakantie is de opleiding Wellness in Heerenveen gestart. Deze opleiding wordt uitgevoerd 
door de onderwijsunit MBO Toerisme en Vrije tijd. 
Bij het ICT Lyceum is de opleiding Game Design gestart in Leeuwarden. 
Vanaf augustus 2009 voert het Friesland College alle opleidingen voor landbouwmechanisatie van 
OBMech Noord-Nederland uit op de locatie Saturnus in Heerenveen. OBMech is door het OOM 
(Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het metaalbewerkingsbedrijf) erkend als een samenwerkings-
verband dat uniek en specifiek voor mechanisatiebedrijven monteurs opleidt. Het Friesland College biedt 
als enige in Noord Nederland de opleiding monteur mobiele werktuigen. 

3.12 Veiligheid
Om slagvaardig te kunnen opereren op het terrein van de veiligheid op school heeft het Friesland 
College een Stuurgroep Veiligheid ingesteld. De Stuurgroep Veiligheid is in de organisatie ondergebracht 
bij Bureau Bestuur.
De Stuurgroep Veiligheid heeft een vaste, brede, samenstelling met vertegenwoordigers van bureau 
Bestuur, Servicecentrum Cursisten, onderwijsunits en opleidingen met ervaring met ‘cursisten met moei-
lijk te begrijpen gedrag’, het Facilitair Bedrijf en bureau Communicatie. De stuurgroep wordt, indien 
mogelijk, aangevuld met cursisten. De stuurgroep heeft tot taak om het veiligheidsbeleid te ontwikkelen 
en trendrapportages te (laten) maken. Op basis van deze rapportages neemt de stuurgroep maatregelen, 
maakt hij afspraken en onderneemt hij acties ter vergroting van de veiligheid. 
De Stuurgroep Veiligheid heeft in 2009 een Schoolveiligheidsplan ontwikkeld. 
Dit plan bevat de uitgangspunten met betrekking tot veiligheid binnen de instelling. In het plan zijn de 
speerpunten op het gebied van veiligheid geformuleerd en staat beschreven hoe de veiligheidsorganisa-
tie is vormgegeven.



Cabaretduo D’Drive in de prijzen 
Tijdens de Cabaretbattle die de VARA in samenwerking met de opleiding Artiest Drama en Stads-
schouwburg De Harmonie organiseerde, hebben Gerben de Jong en Marijn Korver van D’Drive de eerste 
prijs gewonnen in de categorie ‘Beste lied’. Zij werden uitgeroepen tot ‘groot, jong kleinkunsttalent’. 

De band Daily Bread naar buitenlandse festivals
Daily Bread is een jonge veelbelovende band waarin twee cursisten van D’Drive, opleiding Artiest 
Muziek, een rol spelen. Daily Bread speelde afgelopen zomer op festivals in Schotland en Zwitserland. 
Het jonge trio uit Emmeloord en Leeuwarden bracht al een debuut-cd uit bij het Nederlandse label 
Excelsior.

Droomshow in Muziekcentrum Schaaf
Vier cursisten van D’Drive verzorgden in samenwerking met de werkgroep Jongeren van Amurang 
een Droomshow. De opbrengst van deze benefietavond kwam ten goede aan het project Amurang. 
Met zang, drama, dans en kledingontwerpen ging de groep op zoek naar de toekomstdromen van 
Indonesische jongeren die op het punt staan de school te verlaten.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Creatieve prestaties 2009
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Shakespeare met een FC-tintje
Op het binnenplein van de Blokhuispoort 
in Leeuwarden werd in juni 2009 door 
basisschoolleerlingen ‘Shakespeare kids’ 
opgevoerd. De kostuums die tijdens dit 
toneelevenement gebruikt werden zijn 
ontworpen en vervaardigd door cursis-
ten Mode Design. Cursisten van D’Drive, 

opleiding Theatertechniek verzorgden het licht en geluid. De opdrachtgever was Parnas, Centrum voor 
de kunsten uit Leeuwarden. 

D’Drive goes Oerol 
Ook in 2009 leverde cursisten van D’Drive weer een belangrijke bijdrage aan het Oerol festival op 
Terschelling. Vijftien cursisten van de opleiding D’Drive waren betrokken bij de voorbereiding en uitein-
delijke verzorging van de techniek tijdens het festival. Zij werkten hierbij intensief samen met personeel 
van het bedrijf Focus Showequipment. 

D’Drivers van de opleiding Artiest Dans zijn samen met studenten van de Noordelijke Hogeschool 
Leeuwarden en de Academie voor de Popcultuur begonnen aan een voorstelling waarin 120 leerlingen 
van vmboschool Schylgerjouw op Terschelling een rol spelen. Deze voorstelling werd uitgevoerd in bos 
en duinen van Terschelling.  

D’Drive kunstzinnig op straat
Cursisten Artiest Muziek, Artiest Dans, Artiest Drama, Mode Design en Podium- en Evenemententechniek 
traden in mei op tijdens het jaarlijks georganiseerde Fries Straatfestival in Leeuwarden.

FC-TV
Leerbedrijf Jonge Helden van buerau Communicatie van het FC maakt elke week een eigen webjournaal: 
FC-TV. Bij FC-TV staan cursisten en personeel van het FC in de schijnwerpers. Het gaat om actualiteiten, 
interessante ontwikkelingen en activiteiten. Op het Friesland College gebeurt elke dag enorm veel... 
FC-TV brengt het in beeld. De muziek en de geluidseffecten komen uit handen van cursisten van de 
opleiding Artiest Sounddesign. En ook de productie en presentatie zijn in handen van de cursisten zelf.  
FC-TV ging in december 2008 de lucht in. Kijk voor een indruk van FC-TV op de website van het Friesland 
College, www.frieslandcollege.nl onder de rubriek FC-TV.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



‘De cursist en zijn leerstijl 

is uitgangspunt bij praktijk-

gestuurd leren’
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Cursisten
4.1 Servicecentrum Cursisten
In september 2009 is de notitie ‘Servicecentrum Cursisten, voorzieningen voor cursisten op instellings-
niveau’ vastgesteld. 
De opdracht van het Servicecentrum staat in deze notitie als volgt verwoord: “Het Servicecentrum 
levert een structurele bijdrage om meer cursisten te kwalificeren conform het onderwijsconcept praktijk-
gestuurd leren”. 
In de taakverdeling tussen Servicecentrum en onderwijsunit / opleiding is de laatstgenoemde primair 
verantwoordelijk voor de begeleiding van de cursisten, het Servicecentrum ontplooit aanvullende 
activiteiten. Het kenmerk van deze activiteiten van het Servicecentrum is dat ze tijdelijk, aanvullend 
en niet kwalificerend zijn, gericht op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. 
Twee bestaande structurele voorzieningen (Pitstop en FC-XL, zie paragraaf 4.3) zijn in 2009 verder 
uitgebouwd. In 2009 is in samenwerking met AOC Friesland en ROC Friese Poort voor de regio Friesland 
Noord de voorziening MBO Rebound Noord gestart. Het betreft een pilot van 1 jaar (zie paragraaf 4.4).

4.2 Advies en Informatie 
Het team Advies en Informatie is verantwoordelijk voor het informeren van diverse in- en externe 
relaties van het Friesland College. Het team bewaakt de kwaliteit van de informatie en de advisering. 
Het team heeft contact gezocht met het voortgezet onderwijs om de informatieverstrekking aan 
toekomstige cursisten te intensiveren. 
In 2009 is 44 keer voorlichting gegeven over opleidingen van het FC. Deze voorlichting werd ook 
door cursisten van mbo-opleidingen gegeven. Dit voorlichtingstraject vond plaats naast de specifieke 
voorlichting van units en opleidingen. 
Om cursisten te informeren over hbo-opleidingen is voor de tweede keer werd in Leeuwarden en 
Heerenveen met succes een hbo-infomarkt georganiseerd. Er waren negen hbo-instellingen aanwezig.

4.3 Loopbaancoaching en FC-XL
FC-XL is een leertraject voor de cursist die wil onderzoeken welke opleiding bij hem past of die 
meerdere opleidingen wil combineren. Cursisten doen praktijkervaring op in verschillende werkvelden 
om vervolgens een op ervaring gebaseerde opleidingskeuze te maken. Door de verdieping van het keu-

zeproces binnen FC-XL wordt voortijdig schoolverlaten verminderd.
Bij FC-XL zijn voor cursisten met een loopbaanvraag drie programma’s 
ontwikkeld, namelijk Search (voor cursisten die een opleiding zoeken), 
Switch (voor cursisten die van opleiding willen veranderen) en Pro MBO. 
Het Pro MBO-traject is speciaal opgezet voor havo-4 leerlingen die hal-
verwege het cursusjaar vastlopen op het havo en een bewuste keuze 

voor een beroepsopleiding maken.
In totaal hebben 185 cursisten deelgenomen aan een FC-XL-traject. Deze groep omvatte zowel cursisten 
van het FC als vmbo-leerlingen. Het rendement bij FC-XL was in 2009 85%. In 2009 is de beleidsnotitie 

4
‘De cursist en zijn leerstijl 

is uitgangspunt bij praktijk-

gestuurd leren’

FC-XL is een leertraject 
voor de cursist die wil 
onderzoeken welke 
opleiding bij hem past.



‘Het hele jaar door welkom in het Friesland College’ vastgesteld. In deze notitie is vastgelegd dat de 
coördinatie van de tussentijdse instroom en doorstroom bij het Servicecentrum Cursisten ligt.

4.4 Aanmelding en verwijzing
In 2009 zijn 537 cursisten doorverwezen voor extra ondersteuning op het terrein van dyslexie-screening, 
sociaal emotionele begeleiding en trainingen voor assertiviteit / faalangst.
Het aantal verwijzingen is vergeleken met 2008 gedaald van 729 naar 537, maar de intensiteit van de 
begeleiding is toegenomen.
Het aantal opgevangen cursisten in de time-out-voorziening (*) Pitstop is gegroeid. 
Pitstop is een voorziening met gedragstrainingen en individuele begeleiding. In Pitstop worden jonge-
ren begeleid die complexe problemen in school en/of thuissituatie hebben. De opvang vindt gedurende 

maximaal zes weken plaats.
In de regio Friesland Noord is MBO Rebound Noord vanaf september 
als pilot gestart. MBO Rebound begeleidt cursisten gedurende twintig 
weken. Het Friesland College coördineert dit project. De toeleiding 
van cursisten vindt plaats via het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt 

Noord-Friesland (RMC Noord). De hiervoor beschreven extra ondersteuning heeft geleid tot terugdringen 
van voortijdige schooluitval (zie ook 3.4.4). 

4.5 Vertrouwenspersonen
In 2009 is 12 keer een beroep gedaan op de vertrouwenspersonen. De vragen zijn in gesprekken 
met betrokkenen afgehandeld. Geen van de klachten heeft geleid tot een traject waarbij de klachten-
commissie moest worden ingeschakeld. Met de GGD Fryslân is afgesproken dat medewerkers van 
het FC ook kunnen worden doorverwezen naar de vertrouwenspersonen van deze organisatie.

4.6 Klachten-, verzuim- en exitprocedure
Het Servicecentrum Cursisten bewaakt de afhandeling van klachten op basis van de in 2007 vastgestelde 
klachtenprocedure. In 2009 zijn 32 klachten geregistreerd en afgehandeld (2008: 17 klachten). De klach-
tenprocedure is beter bekend geworden door een gerichte communicatie naar ouders/verzorgers en 
bedrijven. De inhoud van de klachten had vooral betrekking op de communicatie binnen de opleiding en 
op klachten over het niet helder zijn van de inhoud van het leertraject.
De onderwijsunits zijn belast met de uitvoering van de verzuim- en exitprocedure. Op iedere unit is een 
verzuimcoördinator werkzaam. In de periode van augustus tot en met december 2009 zijn 133 meldin-
gen gedaan van ongeoorloofd verzuim bij het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt en de kwalificatie-
plichtambtenaar (voorheen de leerplichtambtenaar). Het verzuim wordt gemeld via het digitale verzuim-
loket van de Informatie Beheer Groep. 
Vanaf mei 2009 houdt de kwalificatieplichtambtenaar spreekuur voor cursisten in de gebouwen van 
het Friesland College. De gesprekken hebben tot doel voortijdig schoolverlaten te voorkomen.
In totaal zijn 1753 exitinterviews van voortijdige schoolverlaters van jonger dan 23 jaar door het 
Servicecentrum Cursisten geregistreerd. Deze exitinterviews zijn doorgestuurd naar het Regionaal Meld- 
en Coördinatiepunt.

Pitstop is een voorziening 
met gedragstrainingen en 
individuele begeleiding.
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4.7 Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS)
Het Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS) speelt bij onderwijsunits een rol bij de kwaliteitsbewaking en 
-verbetering van het onderwijsproces. De onderwijsunits zetten de LIS-TOOL in om inzicht te krijgen in 
de mening van de studenten over de kwaliteit van het onderwijsaanbod. 
In 2009 hebben meer dan 400 studenten meegedaan aan de onderzoeken bij zes verschillende units. 
Het belangrijkste resultaat is dat de cursisten over het algemeen tevreden zijn over de kwaliteit van de 
coaching. Dit geldt met name voor de coaching bij MBO Bouw. De informatieverstrekking over de onder-
wijstrajecten en toetsing is voor verbetering vatbaar. In gesprekken met coaches en leidinggevenden op 
de onderzochte units zijn oplossingen voor de gesignaleerde problemen geformuleerd en in uitvoering 
genomen.
Ongeveer 100 cursisten hebben hun mening gegeven over de kwaliteit van de onderwijsomgeving en de 
geleverde onderwijsfaciliteiten met behulp van de LIS-FB-TOOL (LIS-TOOL, specifiek ontwikkeld voor het 
Facilitair Bedrijf). Het Facilitair Bedrijf en de onderwijsunits gebruiken de uitkomsten voor de verbetering 
van de kwaliteit van het geleverde product. De opzet van de LIS-TOOL is in het verslagjaar aangepast. Er 
wordt bij het geven van invulling aan de Gouden Regels (zie bijlage 9) niet alleen gevraagd naar de inzet 
van de instelling maar ook naar de eigen inzet van de cursist. Een korte beschrijving van de werkwijze 
van het leerbedrijf staat ook in bijlage 9.

4.8 Multiproject MentorProgramma Friesland
Het MentorProgramma Friesland is een samenwerkingsproject van Stenden Hogeschool, ROC Friese 
Poort en het Friesland College. Het MentorProgramma is een aanvulling op de reguliere eerste- en twee-
de-lijns begeleiding in het onderwijs. 
Het uitgangspunt is dat een cursist (mentee) een leervraag heeft die beantwoord kan worden door een 
externe mentor. Afhankelijk van de leervraag kunnen verschillende mentoren naar vaardigheden en 
kwaliteiten worden ingezet. Het MentorProgramma Friesland zoekt samen met de cursist naar de beste 

Twee LIS-stagiairs aan het woord
Lotte van der Wal en Arjo de Vries zijn twee cursisten die hun stage bij 
LIS uitvoeren. Lotte en Arjo volgen beide een opleiding bij MBO Zakelijke 
Dienstverlening in Heerenveen. Ze hebben tot nu toe projectrn bij MBO 
Bouw, MBO Handel en Zakelijke Dienstverlening met LIS uitgevoerd. 
Ze houden zich ook bezig met het ontwikkelen van de LIS-website.

Arjo: ”LIS is een leerbedrijf voor cursisten van cursisten. We willen een 
blijvende ontwikkeling van een verbeterde leeromgeving realiseren”.
Lotte: “We willen op de units problemen vinden voordat ze echt een 
probleem worden. En daarin cursisten op hun gemak stellen.”



match. Er zijn in het verslagjaar 160 matches gerealiseerd tussen mentees uit het vmbo, mbo en hbo met 
mentoren uit het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Ook studenten uit het hbo treden als 

mentor op. Bij de matches tussen jongeren in een time-out-voorziening 
zijn de mentoren over het algemeen studenten.
In afgelopen jaren richtten de werkzaamheden zich vooral op het mbo en 
het hbo. Een nieuw aandachtsgebied van het MentorProgramma Friesland 
is het vmbo. Deze doelgroep wordt benaderd met behulp van het deel-
project ‘Wat Jij Wilt’. Het MentorProgramma ondersteunt op deze wijze 

de gehele beroepskolom (vmbo-mbo-hbo). 
Een mentee uit het vmbo kan zijn/haar mentor in het hele traject vmbo – hbo ‘meenemen’. In de gehele 
provincie is het MentorProgramma betrokken bij diverse ‘vmbo risicotrajecten’. 

Het MentorProgramma Friesland ontwikkelt zich tot een coördinatie- en kennispunt. Organisaties als 
GGD, justitie, politiek en bedrijfsleven maken steeds vaker gebruik van de verworven deskundigheid op 
het gebied van coaching en begeleiding van (specifieke) doelgroepen.
Het MentorProgramma doet mee aan een grootschalig onderzoek van de Rijksuniversiteit in Groningen. 
Het doel van dit onderzoek is het effect van het mentorprogramma vaststellen op voortijdige school-
verlaten en/of maatschappelijke uitval. Het MentorProgramma Friesland is digitaal bereikbaar via www.
mentor.web-log.nl en www.mentorprogrammafriesland.nl 

Leerbedrijf Present Promotions
Present Promotions is een onderdeel van het MentorProgramma Friesland. Present Promotions is een 
leerbedrijf dat is opgericht vóór en dóór jongeren. In dit leerbedrijf werken gemiddeld 45 jongeren 
van diverse (v)mbo- en hbo- opleidingen. De activiteiten zijn gericht op multiculturele onderwerpen en 
vragen vanuit onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij. Het unieke aan Present Promotions is de ver-
scheidenheid in cultuur, achtergrond, opleiding en niveau van de deelnemende jongeren. 
Binnen Present Promotions vervullen jongeren zelf alle bedrijfsfuncties. Present Promotions houdt zich 
bezig met het organiseren van evenementen en conferenties en het verzorgen van workshops in alle 
soorten onderwijs. 
Zusterleerbedrijven van Present Promotions zijn Global Goals 2015 en O3. Global Goals 2015 is een leer-
bedrijf dat zich richt het thema duurzaamheid naar ondernemers, onderwijs en overheid. De bedoeling is 
het leerbedrijf uit te bouwen tot een kenniscentrum. 
Het leerbedrijf O3 (Overheid, Ondernemers, Onderwijs) voert projecten uit als het onderzoek naar het 
veiligheidskeurmerk voor een bedrijventerrein en het project ‘Jonge Friezen Foarut’. 
Present Promotions is digitaal bereikbaar via www.presentpromotions.nl

Het MentorProgramma 
Friesland ontwikkelt zich 
tot een coördinatie- en 
kennispunt.
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4.9 Resultatenbox Cursisten

Figuur 4.1

In 2009 is er een toename van het aantal cursisten. Bij de bbl(*)-opleidingen is het aantal cursisten lager 
dan in 2008, bij de bol(*)-opleidingen is het aantal cursisten gestegen. Deze ontwikkeling is een gevolg 
van de economische crisis. De afname van de economische bedrijvigheid heeft tot gevolg dat minder 
cursisten een bbl-contract (werken en leren) met bedrijven kunnen afsluiten. De (mede) door het FC 
opgezette nieuwe activiteiten (zoals het project met traineebanen) hebben tijd nodig om te groeien en 
te zorgen voor een substantiële toename van het aantal praktijkplaatsen voor bbl-cursisten. De veron-
derstelling dat bbl-cursisten gezien de economische vooruitzichten kiezen voor een voltijds bol-opleiding 
blijkt niet volledig uit te komen.

Figuur 4.2

Ontwikkeling cursistenaantallen per unit 2007 - 2009
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In totaal is het aantal cursisten van het FC met 1% gegroeid. Er is groei van het aantal cursisten bij het 
ICT Lyceum, veroorzaakt door de nieuwe opleiding Game Design en groei bij D’Drive, MBO Welzijn en 
MBO Toerisme en Vrije tijd. De groei van de opleiding Facilitaire dienstverlening wordt veroorzaakt door 
de herschikking van opleidingen. Ook Werken met de Stad laat een groei van het aantal cursisten zien.
De daling van het aantal cursisten bij CIOS en Middelbare Hotelschool Friesland wordt veroorzaakt door 
de herschikking van de opleidingen (in augustus 2009 is de nieuwe onderwijsunit MBO Toerisme en 
Vrije tijd gestart). Bij MBO Zakelijke Dienstverlening en MBO Handel in Leeuwarden zet de daling door. 
Dezelfde opleidingen laten in Heerenveen een groei zien.

Verhouding tussen niveaus bij de bol- en bbl-opleiding (2007-2009)
De cursisten volgden hun beroepsopleiding via de beroepsopleidende leerweg (bol) of via de beroeps-
begeleidende leerweg (bbl, combinatie werken en leren). Binnen de leerwegen bol en bbl kunnen cur-
sisten kiezen uit vier verschillende niveaus (niveau 1 t/m 4). Opvallend is de blijvende stijging in de keuze 
voor bol-opleidingen, niveau 3 en een bijna gelijke daling bij de niveau 4-opleidingen. De dalende trend 
bij de bol niveau 2 -opleiding is in 2009 omgezet in een lichte stijging.

 

Figuur 4.3

Bij de bbl-leerweg kiezen méér cursisten voor een opleiding van hoger niveau dan in 2008, bij de andere 
niveaus bbl loopt het aantal terug. 

 

Figuur 4.4
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Cursisten FC-Educatie 
In 2008 namen 6.471 cursisten deel aan trajecten bij FC-Educatie (zie figuur 4.5). 
Deze cursisten volgden voor het grootste deel de projecten Sociale redzaamheid (59%). 
Het aantal cursisten op vavo (*) laat een sterke stijging zien tot 765.
Het aantal inschrijvingen voor activiteiten van de Volksuniversiteit Friesland bedroeg 875.

 

Figuur 4.5

De uitstroomgegevens van de instelling na 1 oktober 2009
De uitstroomgegevens in de periode van 1 oktober 2009 tot en met 31 december 2009 staan in figuur 4.6.

 

Figuur 4.6

4.10 Tevredenheid cursisten
De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) voert één keer per twee jaar een landelijk onderzoek 
uit naar de tevredenheid van cursisten in het middelbaar beroepsonderwijs.
Het vorige onderzoek vond over 2008 plaats. Over 2009 zijn geen nieuwe gegevens beschikbaar. 
Binnen het Friesland College doen onderwijsunits zelf en Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS) onderzoek 
naar de tevredenheid. De resultaten daarvan staan in paragraaf 4.7 en in bijlage 1 beschreven.

Cursisten FC-Educatie op 1 oktober  2007 2008 2009 
totaal aantal cursisten   4.95 5.96 6.47 

educatieve redzaamheid   10 8 14 

professionele redzaamheid (gekwalificeerd) 23 32 26

professionele redzaamheid (ongekwalificeerd) 59 49 56

sociale redzaamheid   3.26 3.84 8.811

vavo   56 56 76

staatsexamen   9 8 15

opleidingstraject opvoeding en gezin  6 19 24

opleidingstraject   11 36 52

Uitstroomgegevens 

niet gekwalificeerde uitstroom

gekwalificeerde uitstroom

gewisseld van opleiding binnen
de school

totaal

oktober 2009     november 2009    december 2009

bbl  bol  dtbol  totaal   bbl  bol  dtbol  totaal bbl  bol  dtbol  totaal

  6  25 1   32 24 77 0   101 15 46 2  61

  4    16 0   20 22 36 0   58 23  38 2   63

  6  47 2   55  16 99 3 118 8  56 1   65

16  88 3 107 62 212 3 277 46 140 3 189



 

Het begrip ‘plusschool’ komt uit het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid ‘Vertrouwen in de school, Over de uitval van overbelaste jongeren’ (januari 2009). 
Volgens dit gezaghebbend instituut moeten er plusscholen komen, waarin overbelaste jongeren (uit 
vooral niveau 1 en 2) worden opgevangen. Plusscholen zijn scholen die extra aandacht en oplossingen 
voor deze problematiek hebben. 
Roc’s zijn relatief autonoom en zullen zelf moeten bepalen wat zij tot hun maatschappelijke opdracht 
rekenen. Het FC kiest er voor om cursisten (ook cursisten met privégerelateerde problemen) te bege-
leiden naar een plek in de maatschappij en het doet alles wat daarvoor naar professionele maatstaven 
noodzakelijk is. Dat deze aanpak effectief is blijkt uit het vsv-resultaat van het FC voor 2008-2009: 25,6% 
nieuwe schoolverlaters minder dan in 2005-2006 (basisjaar). Zie ook paragraaf 3.4.4.

MBO Rebound Friesland Noord: de eerste time-out-voorziening voor het mbo in Noord Nederland 
Rebound is de eerste bovenschoolse time-out-voorziening (voor, tijdens en na schooltijd) voor jongeren 
in het mbo in Noord-Nederland. Voor deze jongeren geldt dat het op school even niet lukt door omstan-
digheden in de directe omgeving. 

Vier grote kernwoorden
Maaike Elsinga-vd Snoek: “We doen alles vanuit de vier grote kernwoorden warmte, beweging, creativi-
teit en veiligheid. We hebben een dagprogramma dat aansluit bij de betreffende cursist, we werken met 
individuele trajecten en laten ons inspireren door het gedachtegoed van Sean Covey (‘ontwikkelen van 
de persoonlijke effectiviteit van handelen’).”

Leerbare jongeren
Sytie Huisman: “We hebben het wel steeds over ‘leerbare’ jongeren. Het zijn (nog) geen dropouts maar 
jongeren, die ‘overbelast’ zijn en een opeenstapeling van problemen hebben. Onze meerwaarde is dat 
wij de omgeving er ook bij betrekken.”

Sytie Huisman Maaike Elsinga-vd Snoek

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thema: Het Friesland College als
       ‘plusschool’
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Pitstop 
Pitstop is een voorziening binnen het Friesland College voor cursisten die dreigen uit te vallen. Het gaat 
om cursisten die blokkades hebben vanuit zichzelf of in de privésfeer, waarbij in korte tijd wel een posi-
tieve ontwikkeling te verwachten is. 
Sietse Dootjes, projectleider Pitstop: ”Een cursist werkt in pitstop aan zijn eigen blokkades en sluit het 
traject af met het uitschrijven van zijn eigen ‘gebruiksaanwijzing’ . Vervolgens gaat hij aan ons vragen 
of wij hem daarin herkennen. Het mooiste is dat de cursist de coach op de unit zijn ‘gebruiksaanwijzing’ 
vertelt. Een medewerker van Pitstop is daar ook bij. Dan is de cirkel rond.” 

Kwaliteit begeleiding probleemjongeren
Docenten hebben veel kennis opgedaan over het omgaan en werken met ‘jongeren met moeilijk te 
begrijpen gedrag’. Binnen de instelling wordt professioneler gewerkt en de grens is helder: het Friesland 
College is er voor het onderwijs en is geen GGZ of GGD. Op het Friesland College is een ‘zorg-advies-
team’ actief.

Verzuim als voorbode 
Verzuim is het begin van voortijdig schoolverlaten. Eigenlijk is het feit dat niemand een jongere mist het 
begin van verzuim. Op het moment dat een jongere het gevoel heeft dat hij gemist wordt en er aan-
dacht voor hem is, is de kans veel groter dat hij (of zij) op school blijft. Daarom wordt aan ‘de voorkant’ 
goed geregistreerd om vervolgens op tijd te kunnen signaleren en daar naar te handelen.

Mbo-startkwalificatieambtenaren op school
De mbo-startkwalificatieambtenaren (voorheen leerplichtambtenaren) houden wekelijks spreekuur op de 
FC-Campus in Leeuwarden en op de locatie Sportstad in Heerenveen.

Sietse Dootjes 

(Pitstop)

Jan Bilker

(mbo-startkwalificatieambtenaar)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Sociaal jaarverslag
5.1 Inleiding 
Het doel van het team HRM is ‘de juiste medewerker op de juiste plaats op het juiste moment’. HRM 
heeft zich het afgelopen jaar gericht op versterking van professionalisering, het bevorderen van in-, door 
en uitstroom (Taskforce(*)), het ontwikkelen van nieuw beleid voor beoordelen, het formuleren van een 
formatieplan, taakbelasting, het terugdringen van ziekteverzuim, arbeidsvoorwaarden en arbeidsom-
standigheden. Ook voor 2010 staat het verder ontwikkelen van deze onderwerpen centraal. 

5.2 Professionalisering
In het kader van de ‘Overbruggingsregeling Academische School 2008-2009’ is er voor 2009 subsidie 
toegekend als vervolg op de ‘Dieptepilot Academische School 2005-2008’. De rode draad in dit project 
is een ‘verdere versterking van leren en talentontwikkeling binnen het Friesland College, zichtbaar 
gemaakt in het professionaliseren van de resultaatverantwoordelijke teams’.
Het gaat in dit project om het aanbrengen en borgen van onderlinge samenhang en een duurzame 
verbinding tussen innoveren, professionaliseren, organisatieontwikkeling en het doen van praktijkgericht 
onderzoek. 

In 2009 stonden verder de volgende onderwerpen centraal:
1.	 het	versterken	van	de	eigen	kracht	van	de	medewerkers;
2.	 het	uitvoeren	van	trajecten	op	instellingsniveau;
3. het gebruik van de ’knipkaart’ in de organisatie.

Ad 1. Het versterken van de eigen kracht van medewerkers
Tijdens het cursusjaar 2008-2009 zijn alle activiteiten voor professionalisering geëvalueerd. De professio-

nalisering is op basis van de resultaten van deze evaluatie zo opgezet dat er 
zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de inzet en expertise van eigen 
medewerkers. Collega’s kunnen van de expertise van al geschoolde medewerkers 
gebruik maken. De trainers uit de werkplaatsen (*) zorgen voor de begeleiding. 
De ondersteuning in de vorm van trainingen, procesbegeleiding en coaching 

vindt zo veel mogelijk in de onderwijsunits zelf plaats. Het netwerk professionalisering (medewerkers 
en trainers uit de werkplaatsen) speelt hierbij een centrale rol. In 2009 is gestart met het structureel 
inventariseren van de professionaliseringsvragen van de medewerkers. In 2010 worden de resultaten 
geanalyseerd.

Om de medewerkers in de teams verder te professionaliseren is op een aantal onderwijsunits een 
zogenaamde webmaster aangesteld. Een webmaster is een in- of externe professional die verbindingen 
legt tussen initiatieven in de onderwijsunit en feedback geeft op lopende zaken. Het benutten van 
reeds aanwezige kwaliteit in de onderwijsunits is uitgangspunt. Verder gaat het om het ontwikkelen 
van gevoel ‘mede eigenaar’ te zijn van voorkomende problemen.

5

Het versterken van 
de eigen kracht van 
medewerkers.

‘Als er eisen aan mij 

gesteld worden, voel ik 

me serieus genomen’



Medewerkers zijn gestimuleerd om bij elkaar op bezoek te gaan en ervaring en kennis te delen. De 
webmaster speelde ook de rol van sparringpartner voor de leidinggevende. Een belangrijke succesfactor 
bleek het voorbeeldgedrag van de webmaster te zijn.
 
Ad 2. Het uitvoeren van scholingstrajecten op instellingsniveau
Er wordt een aantal scholingstrajecten op instellingsniveau uitgevoerd. Deze trajecten omvatten scholing 
voor het ROC-certificaat voor docenten en voor ondersteuners, de opleiding voor Pdg (*) in het kader 
van de wet BIO en scholing voor leidinggevenden. In samenwerking met het hbo is een professionalise-
ringstraject voor stagiairs van de lerarenopleiding (lio’s) opgezet (zie 3.5). 

Ad 3. Het gebruik van de ’knipkaart’ in de organisatie
Elke onderwijsunit en elk ondersteunend bureau heeft een beperkte hoeveelheid budget beschikbaar 
in de vorm van een zogenaamde ´knipkaart’. Met deze knipkaart kan een onderwijsunit of bureau een 
aantal dagen (externe) begeleiding bekostigen. Deze begeleiding of scholing is afgestemd op de eigen 
behoefte. Door de invoering van de knipkaart moeten onderwijsunits en bureaus kritischer kijken naar 
de vraag om ondersteuning en scholing.
De deelname aan de diverse professionaliseringstrajecten in het verslagjaar is te zien in figuur 5.1.

Figuur 5.1 deelname aan professionaliseringstrajecten

Deelnemers professionaliseringstrajecten 2009
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In de managementcontracten van de units zijn de te bereiken doelen op het gebied van de professiona-
lisering voor het komende jaar vastgelegd. Dit jaar is een start gemaakt met resultaatverantwoordelijke 
teams. Er waren in 2009 geen professionaliseringsvragen naar aanleiding van de invoering van de resul-
taatverantwoordelijke teams.

5.3 In- door- en uitstroom bij het personeel
Het mobiliteitsbeleid van het Friesland College is gericht op de stimulering van door- en uitstroom van 
medewerkers. In 2009 hebben in totaal 63,6 fte met een tijdelijk contract het Friesland College verlaten. 
Er zijn 20 medewerkers met een vaste aanstelling extern gedetacheerd. Daarnaast heeft 29,5 fte de orga-
nisatie op eigen initiatief verlaten. Daarvan ging 8,8 fte met vroegpensioen.
De instroom van nieuwe medewerkers bedroeg in 2009 30,9 fte. Daarnaast is in 2009 11,4 fte op basis 
van P-flex (*) aangesteld. Er waren 71 interne vacatures. In totaal heeft 49,8 fte een andere baan binnen 
het Friesland College gevonden.

5.4 Functioneren en beoordelen 
In 2009 zijn op het totale personeelsbestand 132 functionerings- en 83 beoordelingsgesprekken gevoerd. 
Beleid is dat functioneren en beoordelen gebeurt in een cyclus van drie jaar. Medewerkers reflecteren 
minimaal éénmaal per jaar in een functioneringsgesprek op hun persoonlijke ontwikkeling. 
In het derde jaar van de cyclus wordt een beoordelingsgesprek gehouden. Hierbij is de medewerker vrij 

om al dan niet een portfolio te gebruiken.
Het volgens het beleid gewenst aantal functione-
rings- en beoordelingsgesprekken is in 2009 niet 
gehaald.
De Medezeggenschapsraad heeft het initiatief geno-

men om samen met het College van Bestuur de gekozen vormgeving van beoordelingsgesprekken voor 
docenten te evalueren en bij te stellen. De Medezeggenschapsraad, het College van Bestuur en HRM 
werken momenteel aan een herziening van het beleid voor functioneren en beoordelen. In 2010 wordt 
deze nieuwe werkwijze geïmplementeerd. Met dit beleid en de vernieuwde centrale registratie van func-
tionerings- en beoor-delingsgesprekken binnen HRM kan HRM de monitoring beter uitvoeren. 

Van alle in 2009 beoordeelde medewerkers hebben 47 feedback op hun beoordeling gegeven. 
De volgende zaken vielen op:
-	 de	inhoud	van	de	beoordelingsgesprekken	wordt	als	positief	ervaren;
- medewerkers vinden het belangrijk dat degene die beoordeeld hem/haar in zijn eigen praktijk 
	 heeft	gezien;
- het samenstellen van een portfolio is tijdrovend maar leidt tot een goede bewustwording van 
	 kwaliteiten	en	verbeterpunten;
- de kwaliteit van de verslaglegging moet verbeterd worden.

Medewerkers vinden het belangrijk 
dat degene die beoordeelt hem/haar 
in zijn eigen praktijk heeft gezien.



5.5    Formatieplan en functiebouwwerk
Het formatieplan van 2009 is ontworpen op basis van de uitgangspunten van het Koersplan. Er is samen 
met het IGO nog niet vastgesteld welk percentage van het totale personeelsbestand uit de flexibele schil 
moet bestaan. Naar verwachting wordt in het formatieplan van 2010 beschreven uit hoeveel procent de 
flexibele schil zal bestaan.
In de loop van 2009 zijn voorbereidingen getroffen om het huidige functiebouwwerk aan de actualiteit 
aan te passen. Het aangepaste functiebouwwerk zal een flexibel bouwwerk zijn waarin een beperkt aan-
tal functies wordt ondergebracht. Het vernieuwde functiebouwwerk moet in 2010 zijn ingevoerd. 
Zie voor een overzicht van het huidige functiebouwwerk bijlage 6.

5.6 Arbeidsvoorwaarden 
De sociale partners hebben de CAO, die een looptijd had van 1 februari 2007 tot en met 31 januari 2009 
verlengd tot en met 31 december 2009. Het Convenant Actieplan Leerkracht is in 2009 uitgevoerd. In 
oktober is er een eenmalige uitkering betaald van € 400,- naar rato van de omvang in uren van het 
dienstverband. De regeling ‘Bindingstoelage nieuwe stijl’ is in 2009 uitgevoerd. In de aangepaste reis-
kostenregeling woon- werkverkeer worden de reiskosten per kilometer uitbetaald.
In 2009 namen 48 medewerkers deel aan het fietsproject, 545 medewerkers namen deel aan de spaar-
loonregeling en 62 medewerkers hebben gebruik gemaakt van de levensloopregeling. Van de regeling 
bedrijfsfitness maakten 34 medewerkers gebruik.

5.7 Ziekteverzuim
Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage onder personeelsleden bedroeg 6,39%. Dit percentage is 
hoger dan het verzuimpercentage van 2006-2008. Het ziekteverzuimpercentage van 2009 is ten opzichte 
van het percentage van 2008 (5,51%) aanzienlijk gestegen. Het landelijk percentage ziekteverzuim in de 
mbo-sector is voor 2009 5,82%. Het percentage van het FC is in 2009 0,57% hoger.

 

Figuur 5.2 : ziekteverzuim FC t.o.v. mbo sector 2006-2009
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De gemiddelde duur van het verzuim steeg naar 20,27 dagen (2008: 18,33 dagen). De meldingsfrequen-
tie (het aantal keren dat een medewerker zich gemiddeld ziekmeldt per jaar) bleef ongeveer gelijk aan 
het cijfer uit 2008 (1,24 in 2009 tegen 1,23 in 2008).
Gemiddeld genomen meldden medewerkers zich in 2009 net zo vaak ziek als in 2008 ziek. Maar als zij 
zich eenmaal ziek hebben gemeld, blijven zij langer ziek.

Het ziekteverzuimpercentage bij de groep 45-54 jarigen is 6,45% Dit percentage is in vergelijking met 
het percentage uit 2008 het sterkst gestegen (2008: 5,19%). Deze groep omvat 39,8% van de werkne-
mers van het Friesland College. De categorie 25-35 jarigen vertoont een stijging van 4,09% in 2008 naar 
5,20% in 2009. Deze groep omvat 9,5% van de werknemers.

Er bestaat een verschil in meldingsfrequentie en verzuimduur tussen de verschillende leeftijdsgroepen. 
De groepen 25-34 jaar en 35-44 jaar worden gekenmerkt door een hogere meldingsfrequentie en een 
kortere verzuimduur dan de groep 45-54 jarigen en 55-64 jarigen. 
Gezien het feit dat het aantal werknemers in de leeftijd 45 jaar en ouder stijgt, is het aannemelijk dat op 
termijn de lengte van het verzuim toeneemt (zie ook figuur 5.9). 

Figuur 5.3 Ziekteverzuim per leeftijdscategorie 2006-2009

Vrouwen verzuimen meer dan mannen, respectievelijk 7,74% en 5,15%. Dit hogere verzuim onder 
vrouwen komt in alle leeftijdscategorieën voor. Binnen het Friesland College werkten op 01-10-2009 48% 
vrouwen en 52% mannen.

Er heeft een analyse van het gestegen ziekteverzuim plaatsgevonden op grond van bevindingen in het 
Sociaal medisch overleg (Smo). Uit de ziekterapportages komt naar voren dat het merendeel van het 
verzuim werkgerelateerd ziekteverzuim is. Naar de oorzaken van het werkgerelateerde verzuim wordt 
onderzoek gedaan. Op basis van het onderzoek zal een plan van aanpak worden gemaakt. 
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Om het ziekteverzuimpercentage te reduceren zijn in 2009 diverse acties ondernomen:
•	 overleg	met	de	werkplekdeskundige;
•	 bij	units	met	een	hoog	ziekteverzuim	is	een	plan	van	aanpak	opgesteld;
•	 tijdens	Smo’s	worden	frequent	verzuimgesprekken	gemonitord;
•	 leidinggevenden	hebben	regelmatig	overleg	om	de	verschillen	en	overeenkomsten	in	aanpak	
	 te	benoemen	en	daarmee	de	kennis	te	delen;
•	 het	verhelderen	en	optimaliseren	van	het	re-integratieproces	en	het	op	orde	brengen	van	
 de bestaande dossiers.

Er is een casemanager aangesteld en er zijn voorstellen ontwikkeld voor de gefaseerde implementatie 
van een preventief gezondheidsbeleid in 2010. De implementatie van een nieuw verzuimregistratie-
systeem staat voor de eerste helft van 2010 gepland.

5.8 Arbeidsomstandigheden 
In 2009 zijn de organisatiebrede activiteiten bedrijfshulpverlening, veiligheid in praktijkruimtes en een 
veilige en gezonde werkomgeving gecontinueerd.

Bedrijfshulpverlening
Op 31 december 2009 waren er 118 bedrijfshulpverleners, waarvan 62 gediplomeerd EHBO’er.
Bij de kleine locaties is het aantal bedrijfshulpverleners een zorg als gevolg van met name werkplek-

wisseling. Op de locatie Jupiter is een AED (*) geplaatst. 
Er is in het verslagjaar extra aandacht besteed aan de 
samenwerking van bedrijfshulpverleners, medewerkers en 
cursisten bij een ontruimingsalarm. Een voorlichtingspakket 
BHV, de gezamenlijke voorbereiding van een 

ontruimingsoefening en de inzet van ontruimers hebben bijgedragen aan een gedeelde verantwoorde-
lijkheid. De kwaliteit van de voorzieningen voor de bedrijfshulpverlening is mede geborgd door opname 
in het Handboek gebouwenbeheer.

Veiligheid in praktijkruimten
In 2009 zijn de veiligheidskeuringen van machines en de keuringen van elektrisch handgereedschap en 
klimmaterieel uitgevoerd. Keuringen zijn uitgevoerd bij Middelbare Hotelschool Friesland, MBO Welzijn, 
MBO Bouw, Techno Lyceum, MBO Vervoer en Logistiek, D’ Drive, FC-Educatie, CIOS en de facilitaire ser-
viceteams. De keuringen vinden voortaan éénmaal per twee jaar plaats. In 2009 zijn met units afspraken 
gemaakt over onderhoud van machines en installaties.

Op 31 december 2009 waren er 
118 bedrijfshulpverleners, waarvan 
62 gediplomeerd EHBO’er.
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Veilige en gezonde werkomgeving
Bij individuele werkplekonderzoeken is voorlichting over gezondheidsrisico’s bij beeldschermwerk gegeven en 
waar nodig zijn aanpassingen gedaan en/of facilitaire voorzieningen getroffen. In 2009 zijn vijf eerstelijns oogon-
derzoeken uitgevoerd. Met dit onderzoek komt de medewerker te weten of een beeldschermbril de klachten bij 
het beeldschermgebruik kan oplossen of dat een opticien of specialist nader onderzoek moet verrichten. De proce-
dure eerstelijns oogonderzoek is te vinden op intranet. 

Individueel werkplekonderzoek medische problematiek
Er zijn zeven werkplekonderzoeken op grond van een medische problematiek uitgevoerd. De adviezen vanuit het 
onderzoek zijn vertaald in een plan van aanpak. Dit plan benoemt de noodzakelijke aanpassingen en de eventu-
eel aan te schaffen voorzieningen. De aanpassingen en voorzieningen zijn voor bekostiging aangevraagd bij het 
UWV.

Werkplekonderzoek fysieke omstandigheden: binnenklimaat
In 2009 zijn op verzoek vier onderzoeken gedaan naar het binnenklimaat. De onderzoeken zijn uitgevoerd door 
het Facilitair Bedrijf in samenwerking met het facilitair serviceteam. Bespreking van de onderzoekgegevens en het 
plan van aanpak wordt door betrokkenen positief beoordeeld.

Samenwerking HRM
De casemanager ziekteverzuim van HRM en de bedrijfsarts hebben geregeld overleg over de werkplekonderzoe-
ken, de medische problematiek en fysieke omstandigheden. Zij werken samen aan een nieuw arbopreventieplan 
en	de	uitvoering	van	de	Risico	Inventarisatie	en	Evaluatie	(RI&E)	

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
De inventarisatie van de in de Risico Inventarisatie en Evaluatie opgenomen veiligheids- gezondheids- en welzijns-
risico’s is uitgevoerd. 

5.9 Resultatenbox Personeel 2009

figuur 5.4 
De gemiddelde leeftijd is gestegen ten opzichte van 2008. Deze stijging wordt veroorzaakt door beperkte instroom van jong personeel.

Overzicht gemiddelde leeftijden

  2006 2007 2008 2009                              

Docenten 48,1 48,3 48,9 49,8

Ondersteunend personeel 45,5 45,5 46,1 47,9

Totaal Friesland College 47,1 47,0 47,8 49,1



figuur 5.5 
De verhouding tussen de categorieën mannen/vrouwen is in 2009 niet veranderd.

 

figuur 5.6

figuur 5.7

Het aantal leidinggevende mannen en vrouwen, 

is in praktisch gelijke mate afgenomen. 

Vast en tijdelijk personeel 

   Inzet Bapo Verlof Totaal

tijdelijk Aobp 17   17

  Obp 3   3 

  Op 25   25

subtotaal tijdelijk  45 0 - 45

vast  Aobp 230 8 1 238

  Obp 57 1 1 59

  Op 489 25 5 518

subtotaal vast  766 34 7 816

totaal vast en tijdelijk  821 34 7 861

figuur 5.8

Er heeft in de verhouding van de verdeling over de diverse 

personeelscategorieën een lichte verschuiving van Bobp (*) 

naar de lagere Aobp (*)-schalen plaatsgevonden. Het aandeel 

van het onderwijspersoneel is in 2009 met 1% gestegen.

Leidinggevenden naar geslacht

jaar man vrouw Totaal

2006 23 20 43

2007 25 15 40

2008 22 13 35

2009 22 14 36

Personeel naar schaal/categorie

Categorie 2006 2007 2008 2009 

AOBP 1-8 17% 18% 18% 19%

AOBP 9-18 9% 9% 9% 9%

BOBP 9% 10% 10% 8%

 OP 65% 63% 63% 64%

 100% 100% 100% 100%

Personeel naar geslacht

Jaar  2007 2008 2009 2009 in %

man 510 479 452 52%

vrouw 478 445 409 48%

Totaal 988 924 861 100%
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figuur 5.9 Leeftijdopbouw personeel

Percentage scholingskosten van de totale loonkosten van het Friesland College
De scholingskosten van onderwijsunits en bureaus bedragen € 971.000. Daarnaast wordt door het 
Expertisecentrum Innovatie en Professionalisering € 658.000 Friesland College–breed aan scholing 
besteed. Totaal is in 2009 € 1.629.000 aan scholing besteed. Uitgedrukt in procenten van de lonen
en salarissen van het FC is dit 2,9%.



‘Praktijk is de beste school’
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Financieel jaarverslag 

Het meerjarig financieel beleid gaat uit van evenwicht op de begroting in meerjarig perspectief. Enkele 
jaren geleden is door positieve resultaten de financiële positie van het Friesland College verstevigd. Dit 
maakt het mogelijk op beheerste wijze om te gaan met de daling van de opbrengst waar het Friesland 
College nu mee te maken heeft. 
Het Friesland College heeft voor de periode 2009-2012 een koersplan opgesteld, gericht op stijging van 
het aantal ingeschreven cursisten en verhoging van het rendement. In deze periode van drie jaar zal 
maximaal voor € 3 mln. per jaar aan de algemene reserve worden onttrokken. Op die manier is het 
Friesland College in staat om toe te werken naar een gezonde situatie. Dit vraagt om:

•	 behoud	van	voldoende	kwalitatief	goede	docenten	en	praktijkexperts	voor	een	adequate	
	 begeleiding	van	cursisten;
•	 behoud	van	talentvolle	jonge	medewerkers;
•	 vooruitlopen	op	vertrek	van	personeel	vanwege	het	bereiken	van	de	pensioengerechtigde	leeftijd;
•	 stimuleren	van	in-	en	externe	mobiliteit;
•	 blijven	investeren	in	nieuwe	opleidingen	en	verbeteren	van	bestaande	opleidingen,	waardoor	
 terugloop in aanmeldingen stopgezet kan worden.

Figuur 6.1

Balans  (*e 1.000.000)        2008      2009

Activa 

Vaste activa   82,0 82,4

Vlottende activa   5,8 5,6

- vorderingen en voorraden   4,0  3,7

- liquide middelen   1,8 1,9 

Totale activa   87,8 88,0 

Passiva    

Eigen vermogen (inclusief Resultaat 2009)   24,3 22,0

Voorzieningen (inclusief Egalisatierekening)   17,3 17,4

Leningen   35,0 36,6

Kortlopende schulden   11,2 12,0

Totaal passiva   87,8 88,0

6
‘Praktijk is de beste school’



Uit dit jaarverslag blijkt dat voor het eerste jaar een bedrag van € 2,3 mln. aan de algemene reserve 
onttrokken is. Deze extra middelen zijn ingezet conform bovenstaande uitgangspunten. 
Halverwege 2009 is een plan van aanpak opgesteld, waarmee Raad van Toezicht en Medezeggen-
schapsraad akkoord gegaan zijn. Voor 2010 is een begroting opgesteld, waarbij een bedrag van 
€ 1,7 mln. uit de algemene reserve zal worden ingezet.

6.1 Positie op balansdatum
Op 31 december 2009 bedroeg het balansresultaat € 88,0 mln. Hiervan is 94% vastgelegd in vaste activa 
(gebouwen en inventaris), 6% bestaat uit vorderingen en liquide middelen.

 

Figuur 6.2       Figuur 6.3

De liquiditeitsratio (current ratio) is gedaald van 0,53 naar 0,47, en blijft daarmee onder de gangbare 
norm van 1. De ratio is gedaald omdat tegenover de kleine stijging van de post liquide middelen 
een grotere stijging van de kortlopende schulden staat. De verwachting is dat de komende jaren 
de liquiditeitspositie gaat verbeteren: de nieuwbouwoperatie is afgerond en de komende jaren zal 
terughoudend worden omgegaan met investeringen.

 

Figuur 6.4

Solvabiliteit
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De solvabiliteit is gedaald van 0,28 naar 0,25 (zie figuur 6.3). Deze daling wordt veroorzaakt door het 
negatieve resultaat in 2009, dat ten laste is gebracht van het eigen vermogen. Het vreemde vermogen 
nam toe door de opname van de tweede tranche van de financiering bij de BNG en door een verhoging 
van de kortlopende schulden. Het balanstotaal is vrijwel gelijk gebleven. Het Ministerie van OCW 
hanteert voor de solvabiliteit een minimumnorm van 10% en een maximumnorm van 60%. Vanuit de 
financiële instellingen is de minimumnorm 25%.

Ook landelijk vertonen de liquiditeit en de solvabiliteit een dalende ontwikkeling. De solvabiliteit is 
tussen 2007 en 2008 gedaald door een stelselwijziging: een deel van het eigen vermogen moest volgens 
nieuwe verslaggevingregels gepresenteerd worden als een voorziening voor de BAPO (een onderwijs-
regeling die het oudere werknemers mogelijk maakt minder te gaan werken). 

Nieuwe richtlijnen voor de jaarrekening brengen met zich mee dat het eigen vermogen gesplitst 
moet worden in een deel dat is ontstaan uit publieke middelen en een deel met een private  herkomst. 
Tot de publieke middelen horen zowel de resultaten opgebouwd uit beroepsonderwijs als uit educatie. 
Het Friesland College heeft geen noemenswaardig vermogen opgebouwd uit overige activiteiten. 
In de jaarrekening van 2009 is daarom het gehele vermogen als publiek vermogen gepresenteerd. 

6.2 Exploitatie

 

Figuur 6.5

Het exploitatieresultaat 2009 bedraagt € -2,3 mln. In 2008 was dit resultaat € -0,6 mln. 
Ten opzichte van 2008 is er sprake van een ontwikkeling in zowel de opbrengsten, als de kosten:

Exploitatie  (*e 1.000.000)        2008      2009 2010
Opbrengsten   82,5 82,0 80,5

- beroepsonderwijs   69,2 67,2 65,8

- educatie   8,2 9,1 6,2

- werk voor derden/overig   5,1 5,7 8,5

Kosten   83,1 84,3 82,2

- personeel   61,7 62,3 60,9

- materieel   19,5 19,7 19,0

- rente (saldo)   1,9 2,3 2,3

Resultaat gewone bedrijfsvoering   -0,6 -2,3 -1,7

buitengewone baten   0,1  

Exploitatieresultaat   -0,6 -2,3 -1,7 



•	 de	opbrengsten	zijn	gedaald	met	€	0,5	mln.;
•	 de	kosten	zijn	gestegen	met	€ 1,2 mln.
Daardoor is het resultaat in totaal € 1,7 mln. meer negatief dan in 2008.

Voor 2010 is de verwachting dat de opbrengsten zullen afnemen tot € 80,5 mln. Dit komt enerzijds door 
een lagere opbrengst voor het beroepsonderwijs: er waren in het cursusjaar 2008/2009 minder cursisten 
ingeschreven, hetgeen leidt tot een lagere bekostiging in 2010. Op 1 oktober 2009 bleek dat de daling 
is omgezet in een stijging met 100 cursisten, waardoor vanaf 2011 de opbrengsten zullen toenemen. 
Anderzijds is door bezuinigingen in 2010 sprake van dalende overheidsbijdragen educatie. Verwachting 
is dat dit, evenals voorgaande jaren, vrijwel geheel gecompenseerd gaat worden door stijging van overi-
ge opbrengsten, waardoor de omzet op peil zal blijven. De begroting 2010 gaat uit van een afname van 
de kosten in 2010, waardoor een beperkte inzet van eigen vermogen voor het investeringsplan (begroot 
op € 1,7 mln.) nodig zal zijn.

In 2009 is oorspronkelijk een taakstellende nul-begroting opgesteld. In overleg met de Raad van Toezicht 
is daarbij afgesproken dat aanvullend op deze begroting een investeringsplan opgesteld zou worden. 
In de loop van 2009 is dit investeringsplan uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de 
begroting met een verwacht resultaat van € 3,0 mln. Deze extra kosten zijn gemaakt om:
•	 voldoende	kwalitief	goede	docenten	en	praktijkexperts	voor	een	adequate	begeleiding	
	 van	cursisten	te	behouden;
•	 talentvolle	jonge	medewerkers	te	behouden;
•	 op	vertrek	van	personeel	vanwege	het	bereiken	van	de	pensioengerechtigde	leeftijd	vooruit	te	lopen;
•	 in-	en	externe	mobiliteit	te	stimuleren;
•	 te	investeren	in	nieuwe	opleidingen	en	verbeteren	van	bestaande	opleidingen,	waardoor	
 terugloop in aanmeldingen stopgezet kan worden.

Daarnaast bleek het nodig om een deel van deze middelen te besteden aan onverwachte extra kosten 
voor wachtgeldverplichtingen.
 

Figuur 6.6

(*€ 1.000.000)     begroting jaarrekening verschil
opbrengsten 80,8 82,0 1,2

- beroepsonderwijs 67,3 67,2 -0,1

- educatie 8,2 9,1 0,9

- werk voor derden/overig 5,3 5,7 0,4

kosten 83,8 84,3 0,5

- personeel 61,8 62,3 0,5 

- materieel 19,9 19,7 -0,2

- rente (saldo) 2,1 2,3 0,2

resultaat gewone bedrijfsvoering -3,0 -2,3 0,7

buitengewone lasten 0,0 0,0 0,0

exploitatieresultaat -3,0 -2,3 0,7
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De opbrengsten zijn € 1,2 mln. hoger dan begroot, voornamelijk doordat de opbrengsten voor educatie 
en werk voor derden € 1,3 mln. hoger uitvielen. 

De kosten zijn € 0,5 mln. hoger dan begroot. Dit heeft te maken met meer ingezet personeel (€ 0,5 
mln.). Door verschillende oorzaken steeg het aantal cursisten in het schooljaar 2009/2010 meer dan ver-
wacht. Enkele nieuwe opleidingen bleken een sterke aantrekkingskracht te hebben. Daarnaast zorgde de 
economische crisis ervoor dat meer cursisten ervoor kozen om (op een hoger niveau) door te gaan met 
hun opleiding. Tenslotte bleek er een trend van bbl naar bol op te treden: veel cursisten kozen, al 
dan niet noodgedwongen, voor een voltijds bol-opleiding in plaats van een bbl-opleiding. De t-2-syste-
matiek betekent dat hier pas in 2011 stijgende opbrengsten tegenover staan. Deels werd dit gecom-
penseerd door aanvullende maatregelen van het Ministerie van OCW. Om de kwaliteit te bewaken 
was het nodig om reeds nu budget beschikbaar te stellen voor het reëele aantal aanwezige cursisten.

Figuur 6.7

Ook landelijk is zichtbaar dat de rentabiliteit onder druk staat. Dit leidt tot afname van de vermogens-
positie in de sector. Onzekerheden over toekomstige bezuinigingen maken dat instellingen de komende 
jaren zullen streven naar vergroting van de flexibiliteit in de kostenstructuur. 
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Figuur 6.8 Rijksbijdrage/totale baten             Figuur 6.9 Personele lasten/totale lasten

In 2009 bedroegen de opbrengsten € 82,0 mln. Van deze opbrengsten is 82% afkomstig van het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het verzorgen van beroepsonderwijs. In 2007 
was dit nog ruim 85%. Het past in de doelstellingen van het koersplan om het aandeel van de overige 
opbrengsten (educatie en werk voor derden) te laten stijgen. Het verschil met de landelijke situatie 
wordt kleiner door deze daling. 11% van de opbrengsten in 2009 betreft de vergoedingen van gemeen-
ten voor het verzorgen van educatie en inburgering en 7% zijn overige opbrengsten (o.a. werk voor 
derden, leermiddelenbijdrage). 

 In 2009 bedroegen de kosten € 84,3 mln. Voor 74% betreft dit personele kosten. Landelijk is dit 
percentage in 2008 72%. Uit figuur 6.9 blijkt dat deze percentages naar elkaar toe bewegen door een 
landelijke stijging en door daling bij het Friesland College.

6.3 Investeringen
In 2009 is € 5,8 mln. geïnvesteerd, met name in de afronding van de nieuwbouw en in vervanging 
van ict-apparatuur. Hieronder valt ook de nieuwbouw van een sporthal in Leeuwarden. Deze sporthal 
wordt ook door de gemeente Leeuwarden gebruikt voor het voortgezet onderwijs. Hiervoor hebben het 
Friesland College en de gemeente Leeuwarden in 2006 een meerjarige intentieovereenkomst gesloten. 
De uitwerking hiervan in contracten aansluitend bij de gerealiseerde situatie, wordt in 2010 afgerond.
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6.4 Treasury management

6.4.1 Kasstromen

Figuur 6.10

In 2009 is voor € 5,8 mln. geïnvesteerd, (zie bij 6.3). Het lang vreemd vermogen is (per saldo) verhoogd 
met € 1,6 mln. De aflossing van de bestaande leningen bedroeg € 1,7 mln. Voor de nieuwbouw is een 
financieringsarrangement gesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten waarvan in 2009 € 3,3 mln. is 
opgenomen. De kasstroom uit operationele activiteiten levert per saldo een bijdrage van € 4,3 mln. De 
bijdrage komt voornamelijk door de afschrijvingen (€ 5,4 mln.). De liquide middelen zijn in het verslag-
jaar toegenomen met € 0,1 mln.

6.4.2 Belenen en beleggen
Het beleid ten aanzien van belenen en beleggen van de instelling is vastgelegd in het treasurystatuut. 
De uitgangspunten zijn dat alle transacties gericht zijn op continuïteit van de instelling, dat het aantrek-
ken en uitzetten van middelen gebeurt bij betrouwbare partners, en dat beleggen in aandelen niet is 
toegestaan. Het Friesland College investeert niet in private activiteiten. De samenwerking van het 
Friesland College met de gemeente Leeuwarden voor het gemeenschappelijk gebruik van een sporthal 
is toegelicht bij paragraaf 6.3. 

6.5 Bestuurskosten en interne beheersing
De governancecode brengt met zich mee dat instellingen rapporteren over de verbeteringen van de 
interne beheersingsprocessen. 
Dit is toegelicht in hoofdstuk 2 van dit verslag.

kasstroomoverzicht        2008      2009
kasstroom (*e 1.000.000)

- uit operationele activiteiten   6,4 4,3 

- uit investeringsactiviteiten   -8,7 -5,8

- uit financieringsactiviteiten   3,0 1,6

- mutatie liquide middelen   0,7 0,1



6.6 Resultatenbox: kengetallen en innovatiebox

6.6.1 Kengetallen

  
Figuur 6.11

De toelichting op deze kengetallen is verwerkt in de voorgaande paragraaf.

6.6.2 Innovatiebox
De minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft meerjarig middelen beschikbaar gesteld 
voor innovatie. Van de middelen die in voorgaande jaren beschikbaar zijn gesteld, is in 2009 € 1,6 mln. 
ingezet. In 2009 is € 1,0 mln. toegekend. Hiervan is in 2009 € 0,6 mln. (in plaats van € 0,2 mln.) ingezet. 
De verdeling in 2009 van de inzet van € 1,8 mln. over de doelen van de innovatiebox, staat in onder-
staande tabel.

Figuur 6.12

Financiële kengetallen Friesland College 2006 - 2009

   2006 2007 2008 2009 

solvabiliteit eigen instelling 0,46 0,44 0,28 0,25

  roc’s 0,46 0,42 0,33

liquiditeit eigen instelling 0,82 0,61 0,53 0,47

  roc’s 0,98 0,86 0,68

rentabiliteit eigen instelling 3,4 -5,1 -0,7 -2,8 

  roc’s 2,2 0,6 -0,8

Innovatiebox FC-inzet 2009  2009  toelichting in
  € 1.780.468  paragraaf/bijlage
  
FES gelden e 829.039  
1.1  Ontwikkeling lesmateriaal competentiegericht beroepsonderwijs
  e 377.115  2.12, 3.5, 3,7 
1.2  Docentenstages e 53.984  2,6 
1.3  Instroom zwakke doelgroepen in praktjkopkeidingen e 397.940  4.3, 4,4

OCW innovatiegelden e 951.429  
2.1  Versterken praktijkgerichtheid in het leertraject e 14.454  3.5 
2.2  Optimaliseren van de schoolorganisatie e 359.822  2.9, 5.2
2.3  Verbeteren begeleiding deelnemers binnenschools e 422.999  4.3 
3.  Verbetering aansluiting beroepskolom e 154.154  2.12, 3.6 
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‘Kleinschaligheid binnen 

school is belangrijk’



‘Ga er niet vanuit dat alle 

leerlingen al zelfstandig 

en verantwoordelijk zijn 

als zij binnenkomen op 

het FC, maar ga er wel 

vanuit dat ze dit allemaal 

kunnen leren’

‘Ga er niet vanuit dat alle 

leerlingen al zelfstandig 

en verantwoordelijk zijn 

als zij binnenkomen op 

het FC, maar ga er wel 

vanuit dat ze dit allemaal 

kunnen leren’



F r i e s l a n d  C o l l e g e  J a a r v e r s l a g  2 0 0 9

73

‘Ga er niet vanuit dat alle 

leerlingen al zelfstandig 

en verantwoordelijk zijn 

als zij binnenkomen op 

het FC, maar ga er wel 

vanuit dat ze dit allemaal 

kunnen leren’

Facilitair Bedrijf 
7.1 Algemeen 
Het Facilitair Bedrijf vervult een dienstverlenende rol ten opzichte van het onderwijs en andere onder-
steunende diensten binnen het Friesland College. Het is de taak van het Facilitair Bedrijf te zorgen voor 
goede werkcondities voor medewerkers en cursisten. Er wordt gewerkt aan een zo hoog mogelijke 
kwaliteit binnen de marges van beheersbaarheid en betaalbaarheid.

7.2 Kwaliteitshandboek gebouwenbeheer
Na een pilot in 2008 op de locatie Antoniusplein in Sneek is in 2009 een Kwaliteitshandboek gebouwen-
beheer in gebruik genomen op alle vestigingen van het Friesland College. 
Het handboek bevat plattegronden, vergunningen, certificaten en contracten die betrekking hebben 
op beheer en onderhoud van een gebouw. Gebouwenbeheerders beschikken over een logboek.
In dit logboek houdt de gebouwenbeheerder alle voorkomende gebeurtenissen op facilitair terrein 
in een gebouw bij. In het logboek wordt verder bijgehouden welke werkzaamheden door een extern 
bedrijf in het pand zijn uitgevoerd en welke werkzaamheden de beheerder zelf heeft uitgevoerd.
Door het gebruik van het logboek is de kwaliteit van het onderhoud van de gebouwen inzichtelijker 
geworden.

7.3 Duurzame inkoop
Het Facilitair Bedrijf heeft in 2009 nieuwe stappen gezet op het terrein van het duurzaam inkopen. 
Met een aantal leveranciers zijn over het gebruik van duurzame middelen afspraken gemaakt. 
Met het schoonmaakbedrijf (ISS) zijn afspraken gemaakt over het gebruik van milieuvriendelijke 
schoonmaakmiddelen en –methodes. 

Met een aantal roc’s wordt kopieerpapier ingekocht 
dat voldoet aan de door de overheid in het kader van 
duurzaamheid opgestelde normen.
Er zijn kopieermachines en computers aangeschaft met 
een lager energieverbruik. 

7.4 Reductie energieverbruik
In juni 2008 is een begin gemaakt met het nauwkeurig volgen van het energieverbruik van locatie 
Triangel. Bij alle voorzieningen die gas verbruiken heeft fine tuning van de installaties plaats gevonden. 
In 2009 is dit op alle locaties van de instelling gebeurd.
In figuur 7.1 is het gasverbruik van gebouw Triangel op de campus in Leeuwarden weergegeven voor de 
jaren 2007 t/m 2009. De genomen maatregelen hebben in 2009 geleid tot een aanzienlijke afname van 
het gasverbruik. In het hele Friesland College is het energieverbruik van alle panden in 2009 met 3% 
verminderd ten opzichte van 2008.
Bij de uitvoering van de besparende maatregelen hebben de gebouwbeheerders een belangrijke rol 
gespeeld. In 2010 zullen ook andere medewerkers van het FC betrokken worden bij het bezuinigen op 
energie. 
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Figuur 7.1

7.5 Migratie naar Windows
Na jaren intensief gebruik gemaakt te hebben van Novell als netwerkbesturingssysteem is het Friesland 
College in 2009 overgestapt op de besturingssoftware van Microsoft. In 2008 is een groot aantal voorbe-
reidingen voor de overstap uitgevoerd. In de loop van 2009 werden alle gebruikers gemigreerd naar het 
nieuwe besturingssysteem. De door eigen personeel uitgevoerde migratie verliep vrijwel probleemloos.

7.6 Samenwerking met de interne leerbedrijven gecontinueerd
Het Facilitair Bedrijf maakt voor delen van de bedrijfsvoering gebruik van interne leerbedrijven. 
Zo wordt de catering op de campus in Leeuwarden volledig verzorgd door een leerbedrijf van de 
Middelbare Hotelschool Friesland. Het werkplekbeheer van bureau Automatisering is volledig uitbe-
steed aan het ICT Leerbedrijf van het ICT Lyceum. In 2009 heeft het Facilitair Bedrijf met het ICT Lyceum 
afspraken gemaakt over het afnemen van een aantal pc’s, die door cursisten in een nieuw op te richten 
intern leerbedrijf worden geassembleerd.

7.7 Groene energie voor bedrijfsauto’s
Bij het Friesland College is een klein aantal bedrijfsauto’s in gebruik. In 2009 zijn de auto’s voor de post-
distributie, de onderhoudsdienst en Bureau Automatisering vervangen. In het kader van duurzaam en 
verantwoord inkopen is gekozen voor de aanschaf van auto’s die aardgas als brandstof gebruiken. De 
realisatie van dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij de stimuleringsmaatregelen van de provincie 
Fryslân en de gemeente Leeuwarden. De aanschaf past binnen de intentieverklaring Millenniumdoelen 
2015, die het Friesland College heeft ondertekend.

7.8 Project (Her)huisvesting
Met de oplevering en het in gebruik nemen van gebouw Kalmoes B op de campus in Leeuwarden en het 
gebouw Sportstad Oost in Heerenveen is de in 1998 ingezette herhuisvestingsoperatie van het Friesland 
College afgerond. In Leeuwarden is nog sprake van één dislocatie aan de Jupiterweg (de opleidingen 
van D’Drive). Verder zijnalle opleidingen gehuisvest op de campus aan de Julianalaan.
In Heerenveen is uitbreiding van de schoolvestiging binnen het complex van Sportstad Heerenveen in het 
verslagjaar afgerond. De opleidingen van de locatie Mercurius zijn verhuisd naar de locatie Sportstad.
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In december 2009 heeft het Friesland College de intentieverklaring voor de Millenniumdoelen onder-
tekend. Hierna staat een aantal activiteiten die in dat kader zijn of worden uitgevoerd. 

Atrium in teken van Afghanistan
In januari stond het atrium van de locatie Triangel van het Friesland College voor een groot deel in 
het teken van Afghanistan. De Stichting Samar organiseerde diverse activiteiten met een Afghaans tint-
je. Dit alles om geld in te zamelen voor het door oorlog geteisterde land. Geld dat met name gebruikt 
wordt om kinderen in de provincie Ghor naar school te kunnen laten gaan, hen te voorzien van schoon 
drinkwater en van eten en kleding.

Go for Africa
Jochem Tuinstra en Arjen Snijder cursisten bij MBO Vervoer en Logistiek, vertrokken in februari naar 
Gambia. In een tweedehands – ‘Saharaproof’ gemaakte – auto. Ze vertrokken in colonne met cursisten 
en begeleiders van andere roc’s in 27 auto’s richting West-Afrika. Na een reis van drie weken hebben 
de deelnemers zeven weken stage lopen op beroepsscholen in Gambia, Mauretanie en Senegal. 
De auto’s werden geschonken aan de lokale scholen. 

Gondar on the move: ontwikkelingssamenwerking Friesland College en Ethiopië
In maart begonnen zeven cursisten van het Friesland College aan een reis naar Gondar in Ethiopië. 
Dit was het begin van een driejarige samenwerking tussen cursisten van deze lokale school, het 
Tsedala Nega College en het Friesland College. De naam het project is Gondar on the move.
Het project is mede tot stand gekomen door de inspanningen van stichting AliceO, een organisatie 
die zich gespecialiseerd heeft in het ontwikkelen van educatieve producten en projecten in wereld-
perspectief. 
De eerste groep FC-cursisten is begonnen met de hoognodige herstelwerkzaamheden aan het school-
gebouw. Vervolggroepen zullen ict-netwerken aanleggen en workshops verzorgen. Naast cursisten 
gaan met elke reis een coach en een vakspecialist van het Friesland College mee. Na zeven weken 
samenwerken en leven met de lokale bevolking keert de groep terug. Het is de bedoeling om twee 
keer per jaar een groep cursisten naar Gondar te laten afreizen.
 
Goede Doelendag Heerenveen
In oktober organiseerde het Friesland College rondom de locatie Sportstad Heerenveen voor de tweede 
maal een ‘Goededoelendag’. 
Het doel was zoveel mogelijk geld in te zamelen voor diverse projecten in ontwikkelingslanden en voor 
FC-cursisten die stage gaan lopen in ontwikkelingslanden. De projecten waar geld voor werd ingezameld 
waren: Score, Do You Care, Trade for all, Go for Africa, Gondar on the move en Kindweeskind.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Thema: Millenniumdoelen



‘Cursisten hebben 

behoefte aan 
structuur, binding 

en controle. 
En docenten ook’
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Risico’s en doelen 2010 

8.1  Risico’s
•	 Onvoldoende	opbrengsten	derde	geldstroom
Het FC heeft een ambitieuze begroting. Teruglopende reguliere opbrengsten worden al jaren gecom-
penseerd door stijgende opbrengsten uit ‘werk voor derden’. Die lijn wil de instelling in 2010 voortzet-
ten. Voor het grootste deel zal deze opbrengst gerealiseerd worden binnen de unit FC-Educatie. Er zijn 
daarnaast nieuwe kansen voor vormen van contractonderwijs bij het beroepsonderwijs. In de begroting 
zijn opbrengsten meegenomen waarvan de realisatie nog onzeker is. Als deze opbrengsten niet gereali-
seerd worden, dan is een ingreep aan de kostenkant onvermijdelijk.

•	 Geen	succes	met	opvang	‘bijzondere	doelgroepen’	door	gebrek	aan	flexibiliteit	
Het Friesland College hecht zeer aan de maatschappelijke opdracht om voor alle jongeren kansen op 
onderwijs te realiseren. De uitvoering van deze opdracht leidt ertoe dat niet alleen ‘reguliere’ doelgroe-
pen binnen de school komen. Bijzondere groepen vragen om een bijzondere aanpak. Om die aanpak te 
realiseren wordt een fors beroep gedaan op de flexibiliteit van het onderwijs. Het lukt nog niet altijd om 
deze flexibiliteit te realiseren, hetgeen de kans dat deze jongeren zullen afhaken, vergroot.

•	 Verder	terugdringen	van	voortijdig	schoolverlaten	wordt	moeilijker	naarmate	de	‘harde	kern’	in	beeld	komt
Het realiseren van doelstellingen op het gebied van voortijdig schoolverlaten wordt moeilijker naarmate 
de problemen van de groep waar het om gaat groter worden. Omdat het resultaat bij het terugdringen 
van het voortijdig schoolverlaten ook financiële gevolgen heeft, heeft dit mogelijk ook effect op de 
opbrengsten van de instelling.

•	 Kwaliteitsverlies	personeel	door	onvoldoende	financiële	ruimte
Door het ontbreken van voldoende financiële middelen moeten mogelijk tijdelijke arbeidscontracten van 
medewerkers waaraan in de toekomst behoefte zou kunnen zijn, worden verbroken. Daarnaast maakt 
een aantal medewerkers de keuze om te vertrekken vanwege het ontbreken van voldoende zekerheid.

•	 Mogelijke	door	OCW	opgelegde	bezuinigingen	in	het	onderwijs
Het is nog onduidelijk wat op macroniveau zal gebeuren met de budgetten voor het (beroeps)onderwijs. 
Aan de ene kant is er de komende jaren sprake van een forse ombuigingsoperatie in ’s lands financiën. 
Aan de andere kant nemen de geluiden toe dat het onderwijs en met name het beroepsonderwijs bij 
deze operatie ontzien moet worden. Wat dit betekent voor de opbrengsten is vooralsnog onduidelijk, 
maar hier is zeker een risico aanwezig.
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•	 Mogelijke	beperking	van	de	financiële	ruimte	bij	gemeenten
Bij de onderwijsunit FC-Educatie is sprake van een forse inkomstenbron vanuit gemeentelijke middelen. 
In het algemeen is de verwachting dat de financiële middelen van gemeenten de komende jaren af zul-
len nemen. Onzeker is wat dit voor effect zal hebben op aantal en omvang van opdrachten die gemeen-
ten aan FC-Educatie gaan verstrekken.

8.2 Doelen 2010
•	 Het	definiëren	van	de	minimale	kwaliteitsnormen	waaraan	opleidingen	getoetst	worden
Het Friesland College wil kwaliteit garanderen. De instelling wil zelf de minimale kwaliteitsnorm vaststel-
len en niet afhankelijk zijn van het oordeel van de Onderwijs Inspectie. Gedurende 2010 stelt het FC een 
kwaliteitsnorm vast waaraan alle opleidingen getoetst worden. Het niet voldoen aan deze norm moet 
worden vertaald in een verbeterplan.

•	 Realiseren	van	de	begroting
Het in balans brengen van kosten en opbrengsten is een van de belangrijkste doelstellingen voor 2010.

•	 Vergroten	flexibiliteit	opleidingen	en	de	versterking/uitbreiding	van	de	samenwerking	tussen	FC-Educatie		 	
 en het beroepsonderwijs

Aansluitend bij een van de in paragraaf 8.1 gesignaleerde 
risico’s is een van de doelen voor 2010 het vergroten van de 
flexibiliteit van het beroepsonderwijs en versterking en uit-
breiding van de samenwerking tussen het beroepsonderwijs en 
FC-Educatie. De uitbreiding van de samenwerking vergroot de 
kansen op succes als het gaat om het aanbieden van aantrek-

kelijke trajecten voor nieuwe doelgroepen. De vergroting van de flexibiliteit is van belang om voortijdig 
schoolverlaten te voorkomen.

•	 Versterking	van	de	planning	&	control-cyclus
Om de bedrijfsvoering en kwaliteitsontwikkeling van het Friesland College verder te verbeteren is 
het van belang om de cyclus van planning en control verder te ontwikkelen. De organisatie staat voor 
de taak de cyclus meer in te bedden in de manier van werken tot op het niveau van de resultaatverant-
woordelijke teams. Naast de structuur- en procedurekant moet in 2010 gewerkt worden aan een 
cultuur waarin de discipline op het houden aan (procedure-)afspraken en het onderhouden van 
bedrijfsprocessen.

•	 Versterken	van	de	relatie	met	externe	partners
Modern beroepsonderwijs vraagt om een sterke band tussen school en omgeving. Het Friesland College 
is onderdeel van een groot netwerk van bedrijven, instellingen en collega-scholen. 
Een van de doelen uit het Koersplan is het verstevigen van de relaties in het bestaande netwerk. Deze 

De vergroting van de flexibiliteit 
van de opleidingen is van belang 
om voortijdig schoolverlaten te 
voorkomen.
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versteviging moet leiden tot verbetering en verdieping van de relatie met (onderwijsorganisaties).

•	 Versterken	van	de	uitvoering	van	praktijkgestuurd	leren
In het Koersplan is aangegeven dat het Friesland College blijft inzetten op praktijkgestuurd leren als 

richtinggevend concept voor de organisatie. De 
omgeving van de instelling geeft aan dat er sprake is 
van verbeteringen op het gebied van de uitvoering. 
Bij het ontwikkelen van het Koersplan werd ook 
duidelijk dat de kwaliteit van de uitvoering soms te 

wensen overlaat. Daarom wordt in 2010 gewerkt aan verdere versterking van de uitvoering.

•	 Versterken	imago	Friesland	College
Verbeteringen die de instelling realiseert hebben effect als ze leiden tot een beter imago. Landelijk heeft 
de onderwijssector mbo een ‘slechte pers’. Het is van belang om gerealiseerde verbeteringen op een 
goede manier onder de aandacht van de omgeving te brengen. De inspanningen moeten leiden tot een 
imago van goede en aantrekkelijke opleidingen in een aantrekkelijke organisatie.

De omgeving van de instelling geeft 
aan dat er sprake is van verbeteringen 
op het gebied van de uitvoering.



‘Laat docenten een dag 

meelopen met de leer-

meester op de bedrijven’

De onderwijsunits
In deze bijlage wordt de verantwoording per onderwijsunit onderverdeeld in kwaliteit van het 
personeel, kwaliteit van het leertraject en oordelen van cursisten. Verder worden enkele voor de 
unit bijzondere ontwikkelingen en gebeurtenissen vermeld.

In een tabel wordt per onderwijsunit weergegeven: 
•	 het	aantal	cursisten	over	de	periode	2005	–	2009	
•	 het	jaarresultaat(*);
•	 het	aantal	behaalde	diploma’s	bol(*)/bbl(*);
•	 de	omvang	van	het	personeel	in	aantallen	en	fte.

De peildatum is 1 oktober. Indien een opleiding korter bestaat, staat een kortere verslagperiode 
vermeld.
Er zijn over 2009 geen resultaten van het JOB-ODIN-onderzoek naar de deelnemerstevredenheid 
beschikbaar. Daar waar mogelijk zijn de resultaten van eigen onderzoek op de onderwijsunit naar 
de tevredenheid van cursisten vermeld.

bijlage 1

‘Laat docenten een dag 

meelopen met de leer-

meester op de bedrijven’
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Middelbare Hotelschool 

Friesland
De Middelbare Hotelschool Friesland biedt de 
volgende opleidingsrichtingen aan: Horeca en 
Brood en banket. De opleiding heeft een aan-
tal leerbedrijven: restaurant Amuse, het Grand 
Café en de bakkerswinkel in gebouw Triangel 
in Leeuwarden zijn hier voorbeelden van. Met 
de opleiding ProHHO is het mogelijk om ver-
sneld via mbo naar hbo door te stromen.

Kwaliteit	van	het	personeel
De unit heeft een eerste aanzet gemaakt tot het werken met resultaat-
verantwoordelijke teams. Eén docent is nog onbevoegd. Deze docent 
doorloopt momenteel het pdg-traject. Bij de beoordeling van docenten 
zijn tien medewerkers positief beoordeeld. Eén docent heeft zijn pdg-
traject succesvol afgerond en is aangesteld als beginnend docent. Twee 
medewerkers hebben de training tot gecertificeerd assessor van EVC-
trajecten afgesloten. De unit heeft plannen om in 2010 docentenstages 
in de hotellerie te realiseren. 

Kwaliteit	van	het	leertraject
Middelbare Hotelschool Friesland heeft meer structuur 
aangebracht in het onderwijs. Ook is meer samenhang 
gecreëerd tussen het theoretische deel en de praktijk. Bij 
de leerbedrijven heeft in 2009 een scheiding plaatsge-
vonden tussen de echt betekenisvolle leerbedrijven, die 
worden gerund door cursisten onder adequate begelei-
ding, en de commerciële afdelingen waar de rol van de 
cursist gelijk is te stellen met die van een praktijkstage 
met begeleiding. Voor alle opleidingen is een studiewij-
zer beschikbaar. Bij alle leertrajecten wordt 1000 uur be-
geleide onderwijstijd gerealiseerd.

Oordelen van cursisten
Bij de Middelbare Hotelschool Friesland is een intern te-
vredenheidonderzoek uitgevoerd onder een deel van de 
cursisten. Onderwerp was de proeve van bekwaamheid 
die was afgelegd. Bij de Hotelschool is een ouderraad 
actief.

Bijzondere ontwikkeling(en) en gebeurtenis(sen)
Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met twee 
hogere hotelscholen in Madrid (IES Escuela de Hostelería 
y Turismo Alcalá de Henares en de IES María de Zayas y 
Sotomayor). Cursisten van deze hogere hotelscholen gaan 
in 2010 een tien weken durend traject volgen bij de Ho-
telschool om vervolgens door te stromen naar de hbo-
opleiding IHM (International Hospitality Management) van 
Stenden University. 
Twee FC-cursisten hebben in Dubrovnik een eerste en 
tweede plaats behaald tijdens internationale wedstrijden. 
Deze wedstrijden werden georganiseerd door de Europese 
vereniging voor hotelscholen en toeristische opleidingen 
(AEHT).
De unit heeft zich tijdens het verslagjaar voor het KWF Kan-
kerfonds ingezet: de opbrengst van een culinaire bijeen-
komst is aan dit fonds geschonken. De unit heeft zich in 
2009 wederom ingespannen om de Friese streekproducten 
te promoten met de bijeenkomst ‘Waddengoud culinair’. 
De adviesraad van de unit is opgedeeld in twee nieuwe ad-
viesraden: een groep voor de regionale horeca en een voor 
de bakkersopleiding.

Kengetallen Middelbare Hotelschool Friesland

 

Cursisten op 1 oktober  2006 2007 2008 2009*

Totaal aantal cursisten 1.349 1.273 1.193 745

- Beroepsopleidende leerweg (bol) 1.108 998 929 528

- Beroepsopleidende leerweg deeltijd (dtbol) - - - - 

- Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) 241 275 264 226

Rendementen per 1 oktober

Jaarresultaat 52% 64% 61% 66%

Aantal behaalde diploma’s (in kalenderjaar) 443 415 354 301

- Beroepsopleidende leerweg (bol) 326 315 274 202

- Beroepsopleidende leerweg (bbl) 117 100 80 102

Personeel in cijfers op 1 oktober 

Aantal personeelsleden onderwijs 77 77 73 54

Aantal fte’s onderwijs 63,4 61,4 58,2 40,6

*)	tot	2009	was	de	unit	onderdeel	van	MBO	Hospitality	&	Tourism
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De basisopleidingen Helpende Zorg 
en Welzijn en Facilitaire dienstverle-
ning zijn sterk praktijkgerichte oplei-
dingen. In het eerste leerjaar gaan 
cursisten twee dagen in de week op 
stage of doen praktijkervaring op in 
het interne facilitaire leerbedrijf. De 
opleidingen kunnen via de beroeps-
begeleidende leerweg (bbl) wor-
den gevolgd of via een verkort tra-
ject voor volwassenen (één dag per 
week school en twee dagen stage). 
Organisatorisch valt deze opleiding 
onder de units MBO Verpleging en 
Verzorging, MBO Welzijn en de Mid-
delbare Hotelschool Friesland.

De opleiding MBO Zorg, Service en Welzijn – Basisopleidingen is gestart 
in 2009 en als organisatorische eenheid samengebracht op één plek op 
zowel de campus in Leeuwarden als in Heerenveen.

Kwaliteit	van	het	personeel
Bij Helpende Zorg en Welzijn is nog één docent onbevoegd. Er zijn 
afspraken gemaakt over het volgen van het pdg-traject.

Kwaliteit	van	het	leertraject
In het verslagjaar is in samenspraak met het werkveld veel tijd besteed 
aan het invoeren van het praktijkgestuurd leren. De opzet van de trans-
parante onderwijsprogrammering (TOP) wordt voorbereid. Binnen de 

unit wordt gebruik gemaakt van de methodiek van de Stichting Con-
sortium Beroepsonderwijs. De invoering FC Sprint² is door formatieve 
problemen vertraagd.

Oordelen van cursisten
Per team wordt regelmatig onderzoek gedaan naar het oordeel van 
cursisten. De resultaten worden gebruikt voor het aanbrengen van ver-
beteringen. 

Bijzondere ontwikkeling(en) en gebeurtenis(sen)
Bij het onderwijsprogramma Facilitaire Dienstverlening is in samenwer-
king met Stenden University het programma ‘Aan de slag’ opgezet. Het 
motto van het project is ‘jij bent aan zet’. Binnen dit project leert de 
cursist zich positief als niveau 2’er te zien. Daardoor wordt voortijdig 
schoolverlaten voorkomen.

Kengetallen Basisopleidingen

  

Cursisten op 1 oktober  2008 2009

Totaal aantal cursisten 239 347

- Beroepsopleidende leerweg (bol) 172 271

- Beroepsopleidende leerweg deeltijd (dtbol) 23 4

- Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) 44 72

Rendementen per 1 oktober

Jaarresultaat 70% 82%

Aantal behaalde diploma’s (in kalenderjaar) 137 140

- Beroepsopleidende leerweg (bol) 78 94

- Beroepsopleidende leerweg (bbl) 59 46

Personeel in cijfers op 1 oktober 

Aantal personeelsleden onderwijs 15 29

Aantal fte’s onderwijs 12,5 18,6

MBO Zorg, Service en Welzijn 

       – Basisopleidingen

Binnen de unit wordt gebruik gemaakt 
van de methodiek van de Stichting Con-
sortium Beroepsonderwijs.



MBO Verpleging en Verzorging verzorgt on-
derwijs op niveau 1 tot en met 4 in (deeltijd)
onderwijs, verkort onderwijs voor volwas-
senen, geïntegreerde trajecten en trajecten 
voor migranten in de zorg. Verder verzorgt 
de unit opleidingen Helpende Zorg en Welzijn 
en contractactiviteiten.

Kwaliteit	van	het	personeel
De unit heeft een eerste aanzet gedaan tot het werken met resultaat-
verantwoordelijke teams. Door goede samenwerking met de afdeling 
HRM zijn acht docenten succesvol bij andere units of ondersteunende 
bureaus in het FC geplaatst. 
Er worden regelmatig unitwerkdagen gehouden. Op deze bijeenkom-
sten worden ook de werkbegeleiders uit de zorginstellingen uitgeno-
digd. De unitwerkdagen worden gehouden om de kwaliteitscyclus te 
bewaken en op die wijze de kwaliteit van de opleiding te verbeteren.
In het verslagjaar zijn kenniskringen opgericht voor public relations en 
praktijkgestuurd leren.

Kwaliteit	van	het	leertraject
De unit heeft te maken met een relatieve versnippering 
van bpv-plaatsen over de hele provincie. Daarom is de 
unit met een aantal grote instellingen in de regio een 
partnerschap aangegaan (Noorderbreedte, Palet, Tjon-
gerschans, Moerborgh, Lindestede en Talant). Docenten 
komen op deze wijze meer in de praktijk en kunnen cur-
sisten optimaal begeleiden. Voordeel voor de partnerin-
stellingen is dat het eigen personeel door docenten van 
het FC wordt geschoold.
De unit haalt in 2009 de doelstelling uit het Koersplan 
om docenten minimaal 5% van hun taak in de praktijk te 
laten doorbrengen. De 850–uren norm wordt door extra 
formatieve inzet in het eerste leerjaar nu in alle leerjaren 
gehaald.

Oordelen van cursisten
In september 2009 heeft LIS gerichte voorlichting aan 
eerstejaars cursisten gegeven. De resultaten zijn naar de  
unitdirecteur teruggekoppeld. De aanvankelijke lesuitval 
is naar tevredenheid opgelost.

Bijzondere ontwikkeling(en) en/of gebeurtenis(sen)
Het Cinop (*) heeft een publicatie uitgebracht die vol-
ledig is gewijd aan de leerafdeling Tjongerschans en be-
schrijft hoe bij het FC en ziekenhuis Tjongerschans cursis-
ten van het mbo in de praktijk scholen (zie bijlage 5 voor 
de bestelgegevens). Met Medisch Centrum Leeuwarden 
(MCL) en Ziekenhuis Tjongerschans is afgesproken om te 
gaan samenwerken in een e-learning project.

*) Exclusief cursisten en personeel Basisopleiding 

Kengetallen Verpleging en Verzorging

 

Cursisten op 1 oktober  2006 2007 *  2008 * 2009 *

Totaal aantal cursisten 1.119 824 739 703

- Beroepsopleidende leerweg (bol) 820 630 532 492

- Beroepsopleidende leerweg deeltijd (dtbol) 55 29 14 6

- Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) 244 165 193 205

Rendementen per 1 oktober

Jaarresultaat 67% 76% 76% 74% 

Aantal behaalde diploma’s (in kalenderjaar) 339 352 277 301

- Beroepsopleidende leerweg (bol) 226 240 197 187

- Beroepsopleidende leerweg (bbl) 113 112 80 114

Personeel in cijfers op 1 oktober 

Aantal personeelsleden onderwijs 77 70 65 48

Aantal fte’s onderwijs 53,4 47,5 35,7 30,6

MBO Zorg, Service en Welzijn 

  – Verpleging en Verzorging
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MBO Welzijn verzorgt opleidingen 
voor jongeren en volwassenen in de 
richtingen Onderwijsassistent, Me-
dewerker Maatschappelijke Zorg, 
Pedagogisch Werk, Sociaal Cultu-
reel Werk, Sociaal Maatschappelijke 
Dienstverlening en Sociaal Pedago-
gisch Werk. 

Kwaliteit	van	het	personeel
Binnen de unit zijn geen onbevoegde docenten werk-
zaam. Er is in het verslagjaar speciaal geschoold op het 
terrein van de onderwijsontwikkeling in relatie tot het 
competentiegerichte onderwijs en de hierbij behorende 
examinering.

Kwaliteit	van	het	leertraject
De coaching vindt groepsgewijs plaats en is gekoppeld 
aan het toekomstig uit te voeren beroep. Er is naast 

de coaching bijzondere aandacht voor inhoudelijke verdieping om de 
methodische aspecten van het onderwijs te verbeteren. Interne audits 
vormen de basis voor het verfijnen van de onderwijsprogramma’s. 
De examenprogramma’s en reglementen worden jaarlijks gescreend 
op de actualiteit van de inhoud. De unit is bezig om de verantwoor-
ding / examinering te verfijnen en wordt daarbij bijgestaan door in-
houdsdeskundigen. De onderwijsprogrammering is vastgelegd in een 
verantwoordingsdocument (Transparante Onderwijs Programmering). 
Alle bol-trajecten omvatten ruim 850 uur begeleide onderwijstijd. De 
bbl-trajecten omvatten 300 uur begeleide onderwijstijd. Binnen de unit 
wordt de methodiek van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs 
gebruikt.

Oordelen van cursisten
De medewerkers op de unit investeren in een veilig leerklimaat en cor-
recte bejegening om een positief leerklimaat te realiseren. LIS (*) is re-

gelmatig actief binnen de unit MBO Welzijn. De resultaten van de acties 
worden besproken in de teams en in een verbeterplan verwerkt. Aan 
het eind van een leertraject vindt een tevredenheidonderzoek plaats: 
cursisten blijken beter op de hoogte te zijn van de examenprocedures. 
Klachten worden volgens de daarvoor geldende procedures afgehan-
deld.

Bijzondere ontwikkeling(en) en/of gebeurtenis(sen)
In het lesprogramma van MBO Welzijn zijn de zogenaamde voorschool-
se educatieprogramma’s (VVE) opgenomen. Met deze programma’s 
krijgen jonge kinderen een betere start op de basisschool. Ze worden bij 
peuterspeelzalen, de kinderopvang en het basisonderwijs uitgevoerd. 
Er is in 2009 gestart met de opzet van tussentijdse schoolopvang in de 
vorm van contractonderwijs. Op jaarbasis is het mogelijk om bij deze 
projecten 25 cursisten in de praktijk ervaring op te laten doen.

MBO Zorg, Service en Welzijn 

– Welzijn

*) Exclusief cursisten en personeel  Basisopleiding 

Kengetallen Welzijn

 

Cursisten op 1 oktober  2006 2007* 2008* 2009* 

Totaal aantal cursisten 1.252 1.048 1.030 1.109

- Beroepsopleidende leerweg (bol) 1.167 945 855 882

- Beroepsopleidende leerweg deeltijd (dtbol) 12 31 81 109

- Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) 73 72 94 118

Rendementen per 1 oktober

Jaarresultaat 75% 75% 72% 72%

Aantal behaalde diploma’s (in kalenderjaar) 489 427 389 301

- Beroepsopleidende leerweg (bol) 434 376 354 45

- Beroepsopleidende leerweg (bbl) 55 51 35 

Personeel in cijfers op 1 oktober 

Aantal personeelsleden onderwijs 81 82 80 70

Aantal fte’s onderwijs 57,8 57,5 48,3 47,1

Er is in 2009 gestart met de opzet van 
tussentijdse schoolopvang in de vorm 
van contractonderwijs. 

MBO Zorg, Service en Welzijn 

  – Verpleging en Verzorging



MBO Bouw werkt aan de opleiding van cursis-
ten voor de bouwnijverheid, de meubel- en inte-
rieursector en de schildersbranche. Binnen deze 
opleidingen kunnen cursisten een keuze maken 
voor niveau 1 tot en met 4 in bol of bbl.

Kwaliteit	van	het	personeel
Bij drie teams zijn taakverdeling en rollen binnen de resultaatverant-
woordelijk teams uitgewerkt. Er is in het verslagjaar een eerste training 
opgezet om te leren werken met FC-Sprint2. De coaching van docenten 
vindt in de unit ‘on the job’ plaats. Twee onbevoegde docenten zijn 
met een pdg-traject gestart.

Kwaliteit	van	het	leertraject
In 2009 heeft een evaluatie van de bol 4-opleiding Bouwtalent plaats 
gevonden. Op grond van deze evaluatie wordt nu gekeken of de pe-
riodisering en de inhoud van de stages aangepast kunnen worden. In 
samenwerking met ROC Friese Poort en Fundeon zijn voor Bouwtalent 
verschillende proeven van bekwaamheid ontwikkeld.
De opleiding werkt goed samen met de deelnemende bouwbedrijven. 
Er vinden regelmatig bijeenkomsten plaats met leermeesters van de di-
verse opleidingen. De unit heeft een nauwe samenwerking met de unit 
Werken met de Stad (AKA, niveau 1). Cursisten van Werken met de Stad 
kunnen bij MBO Bouw in de werkplaats beroepservaring opdoen. 
Met ingang van het schooljaar 2009/2010 is gestart met het traject 
Bouwtop. Met dit traject kunnen cursisten versneld naar het hbo door-

stromen. Bij het team Hout is er een nieuwe methode 
ontwikkeld die cursist en docent inzicht geeft in de vorde-
ringen van de cursist bij het werken aan de kerntaken en 
de daarbij behorende werkprocessen. De inspectie heeft 
de unit in 2009 bezocht in het kader van het onderzoek 
naar de kwaliteitszorg. De unit kreeg van de inspectie de 
kwalificatie ‘goed’. 

Oordelen van cursisten
Naar aanleiding van het onderzoek met de MBO-verbeter-
kit van JOB is bij diverse opleidingen meer structuur aange-
bracht. Het onderzoek voor Leerbedrijf Invloed Studenten 
(LIS) heeft tot een betere organisatie van de werkplaatsen 
geleid. Bij de unit zijn geen klachten via de klachtenregi-
stratie binnengekomen.

Bijzondere ontwikkeling(en) en gebeurtenis(sen)
In 2009 is de renovatie van de Tunmanswente op de Mar-
tenastate in Cornjum afgerond.   

MBO Bouw

Kengetallen Bouw

 

Cursisten op 1 oktober  2006 2007 2008 2009

Totaal aantal cursisten 803 824 776 662

- Beroepsopleidende leerweg (bol) 314 268 191 225

- Beroepsopleidende leerweg deeltijd (dtbol) 3 - - 1

- Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) 486 556 585 436

Rendementen per 1 oktober

Jaarresultaat 66% 76% 75% 70%

Aantal behaalde diploma’s (in kalenderjaar) 260 261 258 274

- Beroepsopleidende leerweg (bol) 58 87 62 48

- Beroepsopleidende leerweg (bbl) 202 174 196 226

Personeel in cijfers op 1 oktober 

Aantal personeelsleden onderwijs 35 38 30 30

Aantal fte’s onderwijs 29,2 29,3 25,0 24,4

Renovatie Tûnmanswente op Martenastate te Cornjum

Logeren, vergaderen, teambuilden, ontbijten, het kan allemaal in de Túnmans-

wente op het parklandschap Martenastate te Cornjum. In opdracht van de stich-

ting Túnmanswente renoveerden cursisten van het Friesland College en het AOC 

het vervallen woonhuis. Het resultaat is een prachtig multifunctioneel leerbedrijf 

dat onderdak biedt aan een bed & breakfast en een vergaderaccommodatie. In 

een later stadium worden een theetuin, een camping, een winkel voor streekpro-

ducten en een toeristisch informatiepunt toegevoegd. 

Cursisten van de Middelbare Hotelschool Friesland runnen de accommodatie. 

Cursisten MBO Toerisme en Vrije tijd nemen het toeristisch informatiepunt en de 

camping voor hun rekening en het bijbehorende winkeltje is een leerbedrijf voor 

cursisten van MBO Handel.  Zie www.tunmanswente.nl

Tunmanswente
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Het Techno Lyceum verzorgt leertra-
jecten op verschillende niveaus in de 
richtingen Metaal, Elektrotechniek 
en Installatietechniek. De opleiding 
Life Sciences (voorheen Laboratori-
umtechniek) is ook onderdeel van 
het Techno Lyceum. 

Kwaliteit	van	het	personeel
De unit investeert in ‘coaching-on-the-job’. In 2009 is 
de opbouw van resultaatverantwoordelijke teams verder 
voortgezet. In dit kader zijn twee procesmanagers be-
noemd. Er zijn per opleidingsteam en bij de uitvoering 
van projecten resultaatafspraken geformuleerd. 

Kwaliteit	van	het	leertraject
De cyclus in het leerproces vindt plaats vanuit de praktijk. 
Workshops en verdiepingsopdrachten worden afgewis-

seld door technische reflectie, groepscoaching en individuele gesprek-
ken. Bij technische reflectie kijkt een cursist samen met een vakspecia-
list of hij/zij ‘kan en kent’ wat op dat moment verwacht wordt. 
Nagenoeg alle trajecten werken met portfolio’s. Voor vier onderwijstra-
jecten zijn leerkaarten ontwikkeld. De doorstroom naar het hbo is aan 
de instroomkant uitgebreid met een extra ‘zwaluwstaart’ (*). De unit 
werkt samen met vmbo Ynsicht van Piter Jelles aan één breed technisch 
leertraject Engineering, dat start op het vmbo. Er ontstaat op deze wijze 
één doorlopende leerlijn van vmbo naar hbo. Binnen de unit wordt bij 
een aantal opleidingen gewerkt volgens de FC-Sprint2-aanpak. 

Bijzondere ontwikkeling(en) en gebeurtenis(sen)
Leerbedrijf Toolz, in 2008 gestart als samenwerkingsverband tussen de 
Accolade-groep, installatiebedrijf Hoekstra en bouwbedrijf Sijbenga in 
Heerenveen, is in 2009 uitgebreid met een afdeling in Leeuwarden. In 
de afdeling Leeuwarden van Toolz werken WoonFriesland, installatie-
bedrijf P. de Vries en bouwbedrijf Swart samen met de unit MBO Bouw 
en Techno Lyceum.
Bij Toolz leveren de genoemde bedrijven de werkmeesters, de leer-
meester komt vanuit het Friesland College. Deze samenwerking ver-
loopt positief. 
In 2009 is gestart met de OBmech-opleiding (landbouwmechanisatie) 
en Engineering in Heerenveen. Ook is een opleiding Werkvoorbereider 
gestart.

Techno Lyceum

*)Het overzicht laat een daling zien in 2008 en 2009 door afsplitsing 

van de opleidingen Artiest en Theatertechniek (nu D’Drive, MBO 

Kunstopleidingen).

Kengetallen Techno Lyceum

 

Cursisten op 1 oktober  2006 2007 2008* 2009*

Totaal aantal cursisten 1.197 1.217 805 806

- Beroepsopleidende leerweg (bol) 946 970 479 478

- Beroepsopleidende leerweg deeltijd (dtbol) 1 6 5 2

- Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) 250 241 321 326

Rendementen per 1 oktober

Jaarresultaat 63% 66% 68% 61%

Aantal behaalde diploma’s (in kalenderjaar) 309 286 205 183

- Beroepsopleidende leerweg (bol) 213 175 98 104

- Beroepsopleidende leerweg (bbl) 96 111 107 79

Personeel in cijfers op 1 oktober 

Aantal personeelsleden onderwijs 80 82 51 54

Aantal fte’s onderwijs 61,2 59,5 36,1 36,7

Cursisten Friesland College behalen certificaten bij Pax 
Een mooi voorbeeld van een vruchtbare samenwerking tussen 

onderwijs en bedrijfsleven: in januari kregen cursisten van het 

Techno Lyceum in Heerenveen de certificaten uitgereikt voor het 

vakonderdeel Hijsen, verplaatsen en tillen. Deze certificaten heb-

ben ze behaald bij Pax Bouw- en Industrieservice. De cursisten 

konden niet alleen gebruik maken van de faciliteiten van het in-

dustrieel verhuisbedrijf. Ze werden ook intensief begeleid door 

Pax-medewerker Erik Buruma.



MBO Vervoer en Logistiek verzorgt leertra-
jecten in de richtingen Voertuigentechniek, 
Carrosserietechniek, Voertuigen commer-    
cieel en Transport en Logistiek. 

Kwaliteit	van	het	personeel
Drie docenten zijn nog niet bevoegd. Met hen zijn afspraken gemaakt over 
het volgen van een pdg-traject(*). Vakspecialisten en coaches van de unit 
lopen één dag stage in een bedrijf in de branche om kennis van de actuele 
ontwikkelingen op te doen. Eén vakspecialist is één dag per week gedeta-
cheerd bij een autobedrijf om zo op de hoogte te blijven van de huidige 
ontwikkelingen in de sector.

Kwaliteit	van	het	leertraject
Praktijkexperts uit het bedrijfsleven worden op afroep ingehuurd. Gebleken 
is dat zij een belangrijke toegevoegde waarde hebben in de begeleiding 
van de cursist tijdens de opleiding. Bij de opleidingen Tweewielertechniek 
en Technisch specialist is gestart met de digitale leeromgeving ‘Learning-
box’. Dit programma is te vergelijken met FC-Sprint2. Een voltijds leertraject 
is ingericht op minuten 1000 klokuren per jaar.

Oordelen van cursisten
LIS(*) heeft een onderzoek naar gedaan onder een aantal cursisten van ver-
schillende opleidingen. De conclusies uit dit onderzoek hebben geleid tot 
verbeteracties. Cursisten kunnen wanneer zij een klacht hebben gebruik 

maken van het klachtenspreekuur. Het is nog niet gelukt een 
ouderklank-bordgroep in het leven te roepen.

Bijzondere ontwikkeling(en) en/of gebeurtenis(sen)
De unit heeft met Innovam voor ongeveer 250 leermeesters 
een training georganiseerd met als thema ‘het uitvoeren van 
beoordelingen’. De opleiding Autotechnicus, niveau 2 is ge-
start. Deze opleiding wordt in samenwerking met Piter Jelles 
aangeboden om een doorlopende leerlijn te realiseren.
Het SBO volgde workshops bij de unit om zo een ‘warme’ 
overdracht van cursisten te stimuleren. Een andere bijzon-
dere ontwikkeling is de samenwerkingsovereenkomst die de 
unit met CSG Liudger heeft afgesloten. In 2009 is het project 
‘Go for Africa’ (bouw van een technische school) afgerond 
en is het project ‘Gondar on the move’ gestart.

MBO Vervoer en Logistiek en brancheorganisaties IBKI (spe-
cialist in examinering en certificering voor de mobiliteitsbran-
che) gaan samen de markt op om bedrijven te stimuleren 
om hun medewerkers te laten opleiden. Gezamenlijk hebben 
IBKI en het Friesland College zo’n 500 bedrijven in de mobili-
teitsbranche aangeschreven. Deze bedrijven kunnen gebruik 
maken van de EVC-procedure (*) om de kennis en ervaring 
van medewerkers in kaart te brengen. Een bedrijf kan vervol-
gens een gericht scholingsaanbod aanvragen om te komen 
tot certificering van het personeel.

Kengetallen MBO Vervoer en Logistiek

 

Cursisten op 1 oktober  2006 2007 2008 2009

Totaal aantal cursisten 822 730 747 730

- Beroepsopleidende leerweg (bol) 397 286 255 276

- Beroepsopleidende leerweg deeltijd (dtbol) - - 1 1

- Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) 425 444 491 462

Rendementen per 1 oktober

Jaarresultaat 68% 62% 74% 68%

Aantal behaalde diploma’s (in kalenderjaar) 275 261 285 262

- Beroepsopleidende leerweg (bol) 74 82 77 77

- Beroepsopleidende leerweg (bbl) 201 179 208 185

Personeel in cijfers op 1 oktober 

Aantal personeelsleden onderwijs 29 35 29 28

Aantal fte’s onderwijs 24,3 26,3 25,1 23,7

Friesland College ontvangt hypermoderne menglakmachine van Metalak

MBO Vervoer en Logistiek kreeg een hypermoderne menglakmachine tot zijn be-

schikking. Dit is mogelijk gemaakt door het Gelderse bedrijf Metalak. Met de 

schenking van deze menglakmachine wil Metalak een positieve bijdrage leveren 

aan het onderwijs. Nieuwe instroom van goedopgeleide cursisten heeft de bran-

che hard nodig. Egbert Smit: “Het Friesland College integreert de praktijk heel 

actief in zijn opleidingen. En dat is wat wij zo waarderen aan dit roc. Dat willen 

wij met de overhandiging van deze machine benadrukken.”

Egbert Smit (Metalak) en Gerard 

Eilert (directeur MBO Vervoer en Logistiek)

MBO Vervoer en Logistiek
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Kengetallen ICT Lyceum

 

Cursisten op 1 oktober  2006 2007 2008 2009

Totaal aantal cursisten 624 588 549 635

- Beroepsopleidende leerweg (bol) 618 571 520 613

- Beroepsopleidende leerweg deeltijd (dtbol) - 10 10 9

- Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) 6 7 19 13

Rendementen per 1 oktober

Jaarresultaat 54% 49% 55% 64%

Aantal behaalde diploma’s (in kalenderjaar) 131 84 139 131

- Beroepsopleidende leerweg (bol) 128 83 136 126

- Beroepsopleidende leerweg (bbl) 3 1 3 5

Personeel in cijfers op 1 oktober 

Aantal personeelsleden onderwijs 32 25 31 36

Aantal fte’s onderwijs 28,0 23,0 29,5 32,9

Het ICT Lyceum verzorgt leertrajec-
ten op verschillende niveaus voor 
Support/ beheer, Development, Me-
dia en Games. Per augustus is de 
opleiding GameDesign gestart. Het 
ICT Lyceum verzorgt opleidingen in 
Leeuwarden en Heerenveen.

Kwaliteit	van	het	personeel
De unit heeft in 2009 stappen gezet om te komen tot re-
sultaatverantwoordelijke teams. De ondersteunende scho-
ling is gericht op het herkennen, erkennen en inzetten van 
de kwaliteiten van medewerkers. Binnen de unit werken 
twee onbevoegde docenten. Docenten werken binnen de 
unit als coach en vakspecialist. De meeste docenten heb-
ben een ict-achtergrond. Er is sprake van een permanente 
kennisuitwisseling met de ict-sector doordat docenten re-
gelmatig stagebezoeken afleggen. 

Kwaliteit	van	het	leerproces
In 2009 is de opleiding GameDesign gestart met 45 cursisten. De unit 
heeft in 2009 voldaan aan de inspanningsverplichting om de opleidingen 
in Heerenveen en Leeuwarden op gelijke wijze vorm te geven. Examine-
ring wordt uitgevoerd door het houden van een panelgesprek (*), waar-
bij experts uit de ict-sector worden ingezet. 
Er is een betrokken ouderklankbordgroep; een aantal deelnemers is af-
komstig uit de ict-branche. De 1000 klokuren begeleide onderwijstijd 
wordt gehaald.

Oordelen van cursisten
Cursisten wordt na iedere periode van 10 weken gevraagd naar hun er-
varingen met de opleiding. De unit streeft ernaar de inzet en middelen 
van LIS te gebruiken voor een permanente evaluatie en bijstelling van het 
onderwijs en de organisatie. Cursisten zijn tevreden over de mogelijkheid 
om binnen de opleiding tussen verschillende thema’s te kunnen kiezen.
Bij alle examens ontvangen cursisten standaard een evaluatieformulier. 
Ook bedrijven wordt via een evaluatieformulier gevraagd een oordeel te 
geven over de kwaliteit van de opleiding.

Bijzondere ontwikkeling(en) en/of gebeurtenis(sen)
Het ICT Leerbedrijf boekt goede resultaten. Het leerbedrijf onderhoudt 
binnen de instelling 700 computers. In gebouw Triangel is nu een         
frontoffice onder de naam INS & OUTS gevestigd. Hier kan - ook door 
externe klanten - apparatuur ter reparatie worden aangeboden en kun-
nen tweedehands computers worden gekocht. Het project wordt samen 
met het Techno Lyceum uitgevoer. 
De voorbereidingen voor een eigen productiebedrijf voor hardware zijn 
gestart. Dit leerbedrijf moet in de zomer van 2010 operationeel zijn.
De unit heeft plannen om computers van OSG Sevenwolden in Heeren-
veen door cursisten van het ICT Lyceum te laten onderhouden. 

ICT Lyceum Leeuwarden



D’Drive verzorgt kunstopleidingen op het ge-
bied van vormgeving en/of podiumkunsten. 
Cursisten worden opgeleid tot mode-, inte-
rieur- of productontwerper, stylingdesigner, 
podium- en evenemententechnicus of me-
dewerker evenementenorganisatie en pop-
management. Ook worden opleidingen voor 
artiest, muziek/sounddesign, dans en drama 
aangeboden. 

Kwaliteit	van	het	personeel
Op de unit wordt gewerkt met vijf resultaatverantwoordelijke teams. Bij 
professionalisering van de medewerkers ligt de nadruk op het ontwikke-
len van het vakspecialisme. De unit streeft naar een verdeling van 25% 
coaches, 50% vakspecialisten en 25% praktijkexperts (*) per opleiding. 

Kwaliteit	van	het	leerproces
In het verslagjaar is een inhoudelijke verdieping van het leertraject ge-
realiseerd en is de binding met de praktijk versterkt. Door een goede  
planning is meer structuur aangebracht in de verschillende opleidin-
gen. Het Impresariaat Vormgeving en Podium fungeert als verbinding 
tussen ‘buiten’ en ‘binnen’ de opleiding. Via het impresariaat zijn 463 
prestaties uitgevoerd. De benoeming van een artistiek leider in 2008 
heeft in het eerste kwartaal geleid tot de eerste D’Drive-week: alle op-

leidingen van D’Drive hebben een gezamenlijke produc-
tie verzorgd voor toeleverende scholen en bedrijfsrelaties 
in Poppodium Romein in Leeuwarden. Samen met Piter 
Jelles is een vmbo-opleiding Design gestart. Docenten 
van Piter Jelles en D’Drive voeren deze opleiding voor 30 
vmbo-cursisten gezamenlijk uit.

Oordelen van cursisten
Met uitzondering van de opleiding Artiest Dans werken 
alle opleidingen met leerkaarten. Cursisten ontvingen 
bij de start van cursusjaar 2009-2010 een studiewijzer. 
Deze biedt cursisten meer overzicht en structuur bij hun 
opleiding. In september 2009 is de werkgroep kwaliteits-
zorg gestart. Deze werkgroep zal een plan ontwikkelen 
om de oordelen van cursisten en ouders te betrekken bij 
verbeteringstrajecten.

Bijzondere ontwikkeling(en en/of gebeurtenis(sen)
De unit beschikt over vier leerbedrijven waarin praktijker-
varing kan worden opgedaan.
D’Stitch is het leerbedrijf binnen de opleiding Mode 
Techniek. Poppodium Romein (www.poppodiumro-

mein.nl) is een Friesland College-breed leerbedrijf. Het 
Centrum voor de Kunsten in Sneek (www.cvksneek-
wymbritseradiel.nl) is het leerbedrijf voor cursisten van 
de opleidingen Artiest, Dans en Drama. De samenwer-
king met bovenstaande leerbedrijven is gedurende 2009 
geïntensiveerd. 
Tijdens een wedstrijd in Turkije hebben cursisten van de 
opleiding Mode Techniek twee modeprijzen gewonnen.
Twee D’Drivebands zijn te gast geweest in het pro-
gramma ‘De wereld draait door’ (Daily Bread en Make 
Believe). 
Sinds augustus 2009 is een brede klankbordgroep actief. 
Deze groep houdt zich bezig met de strategie en inhoud 
van de opleidingen van D’Drive.

D’Drive, 
MBO Kunstopleidingen

Kengetallen D’Drive MBO Kunstopleidingen

   

Cursisten op 1 oktober    2008 2009

Totaal aantal cursisten   643 670

- Beroepsopleidende leerweg (bol)   626 665

- Beroepsopleidende leerweg deeltijd (dtbol)   1 -

- Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)   16 5

Rendementen per 1 oktober

Jaarresultaat   40% 51%

Aantal behaalde diploma’s (in kalenderjaar)   87 105

- Beroepsopleidende leerweg (bol)   87 93

- Beroepsopleidende leerweg (bbl)   - 12

Personeel in cijfers op 1 oktober 

Aantal personeelsleden onderwijs   51 56

Aantal fte’s onderwijs   38,2 36,8

De unit beschikt over vier leer-
bedrijven waarin praktijkerva-
ring kan worden opgedaan.
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MBO Toerisme en Vrije tijd is sinds 
september 2008 een aparte onder-
wijsunit. De unit verzorgt opleidin-
gen in de richtingen Toerisme, Re-
creatie, Wellness en Vrije tijd.  Met 
de opleiding ProHTRO is het moge-
lijk om versneld via mbo naar hbo 
door te stromen. 

Kwaliteit	van	het	personeel
Bij MBO Toerisme en Vrije tijd bestaat het team uit een 
kleine groep docenten. De meeste docenten hebben een 
vaste verbinding met de praktijk. De overige docenten heb-
ben praktijkstages gelopen in het bedrijfsleven. 

Kwaliteit	van	het	leertraject
Als voorbereiding op FC-Sprint² (*) zijn op de unit bronnen 
gebouwd voor de opleidingen Wellniss en Toerisme (topo-
grafie en luchtvaartdienstverlening). Voor alle opleidingen 
zijn in samenwerking met het Kenniscentrum Kernwerk 
en de bedrijfstak leerkaarten/menukaarten ontwikkeld. In 
2009 werkten alle opleidingen met deze leerkaarten/me-
nukaarten. De komende jaren zal fors worden geïnvesteerd 
in de verhoging van de kwaliteit van de leertrajecten. Vanaf 

D’Drive, 
MBO Kunstopleidingen MBO Toerisme en Vrije tijd

Kengetallen MBO Toerisme en Vrije tijd

 

Cursisten op 1 oktober  2009*

Totaal aantal cursisten 573

- Beroepsopleidende leerweg (bol) 568

- Beroepsopleidende leerweg deeltijd (dtbol) 5

- Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) -

Rendementen per 1 oktober

Jaarresultaat 63%

Aantal behaalde diploma’s (in kalenderjaar) 95

- Beroepsopleidende leerweg (bol) 93

- Beroepsopleidende leerweg (bbl) 2

Personeel in cijfers op 1 oktober 

Aantal personeelsleden onderwijs 26

Aantal fte’s onderwijs 21,2

*) tot 2009 was de unit onderdeel van Middelbare Hotelschool Friesland

september 2009 is de opleiding Wellness in Heerenveen in samenwerking 
met SBO Heerenveen (*) gestart met 36 cursisten. 
Toerisme en vrije tijd is een sector met specifieke kenmerken. Het les- / 
stageprogramma is aangepast aan de eisen die deze sector stelt. Dit bete-
kent voor de unit dat er flexibel met de onderwijstijd wordt omgegaan en 
beroepspraktijkvorming vaak in de vakanties plaatsvindt. 

Oordelen van cursisten
Bij MBO Toerisme en Vrije tijd is in november een 0-meting naar het oor-
deel van cursisten uitgevoerd. Het team gaat de komende tijd gebruiken 
om de gesignaleerde knelpunten aan te pakken. Deze meting zal twee 
keer per jaar worden uitgevoerd. Er zijn nauwelijks klachten van cursisten. 
Over het algemeen zijn cursisten tevreden over het onderwijs op de unit. 

Klankbordgroep	ouders	opleiding	Wellness
De Klankbordgroep bestaat uit ouders/verzorgers van cursisten van de op-
leiding Wellness. De leden van de groep zijn geïnformeerd maar ook be-
vraagd over zaken als de onderwijsinhoud, coaching/loopbaanbegeleiding 
en beroepspraktijkvorming. De leden waren positief over de opleiding. 
De opleiding moet alleen meer begeleiding bieden bij het verwerven van 
adressen voor de beroepspraktijkvorming.

Bijzondere ontwikkeling(en) en/of gebeurtenis(sen)
Twee cursisten van de opleiding behaalden tijdens nationale wedstrijden 
een eerste en een tweede plaats. Het betrof vakwedstrijden in de toe-
ristische en recreatieve sector waaraan meer dan 60 deelnemers van 13 

mbo-scholen uit geheel Nederland deelnamen. Zij streden om de hoogste 
eer in de categorieën Frontoffice, Toerisme en Recreatie. 
Cursisten van de unit worden in toenemende mate ingezet voor de uit-
voering van projecten als de Margriet Winterfair en de organisatie van de 
fair rondom Dekemastate, Martenastate en Doniastate. Bij het onderdeel  
Front Office is een praktijkexpert van Van der Valk Hotels uit Wolvega 
aangesteld. Samen met Noorderpoort College is een klankbordgroep voor 
bedrijven in de noordelijke provincies opgezet.

Twee cursisten van de opleiding behaal-
den tijdens nationale wedstrijden een 
eerste en een tweede plaats.



Het CIOS verzorgt opleidingen met uit-
stroomprofielen op drie niveaus. Binnen de 
profielen Sport- en bewegingsbegeleider (ni-
veau 2), Sport- en bewegingsleider (niveau 3) 
en Sport- en bewegingscoördinator (niveau 
4) zijn veel keuzemogelijkheden. Een cursist 
start met een brede sportopleiding of kiest 
voor een opleiding in een specifieke richting. 
Het CIOS verzorgt uitsluitend opleidingen via 
de beroepsopleidende leerweg. Praktijkerva-
ring wordt opgedaan tijdens stages, in leer-
bedrijven of door het werken aan prestaties.

Kwaliteit	van	het	personeel
In 2009 zijn meerdere professionaliseringsbijeenkomsten gehouden. 
Er zijn onder andere professionaliseringstrajecten uitgevoerd op het 
terrein van loopbaanbegeleiding en coaching. Docenten besteden ge-
middeld 10% van hun tijd aan professionalisering. In 2009 is gestart 
met de herindeling van de unit: van vakgroepen naar onderwijsteams. 
Teamoverstijgende ontwikkelingen worden voorgelegd aan een klank-
bordgroep van medewerkers. De onderwijsteams hebben meerdere 

keren per jaar overleg met vertegenwoordigers van het 
werkveld. Binnen de unit is een sociaal-medisch team 
actief.

Kwaliteit	van	het	leertraject
Per opleiding / studierichting wordt gewerkt met studie-
wijzers. In 2009 is gestart met een digitale versie van 
de studiewijzer. Per vakgroep/leerjaar roosters zijn er op 
weekbasis als aanvulling op de studiewijzer. Bij het CIOS 
wordt gewerkt volgens de in 2009 opgezette kwaliteits-
zorgcyclus. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het 
zorg–adviesteam (*). De unit realiseert 1000 uren bege-
leide onderwijstijd per cursist. 

Oordelen van cursisten
In juni 2009 heeft een examineringonderzoek plaats-
gevonden waarbij alle beoordeelde profielen op proce-
dures en wijze van examineren voldoende tot goed zijn 
beoordeeld. De afhandeling van klachten vindt conform 
de regeling van het FC plaats.

Bijzondere ontwikkeling(en) en/of gebeurtenis(sen)
In samenwerking met Sportstad BV Heerenveen is het 
leerbedrijf in uitvoering met de opleidingen CIOS, MBO 
Zakelijke Dienstverlening en Middelbare Hotelschool. 
Eind 2009 werkten ongeveer 120 cursisten in het leer-
bedrijf aan hun leervragen. 
In 2009 is gestart met een twee jarige deeltijdopleiding 
bij het opleidingsprofiel Sportcoördinator geüniformeer-
de beroepen (Scub). Met de Hanzehogeschool in Gro-
ningen en Stenden hogeschool worden gezamenlijk ont-
wikkelde onderwijsprogramma’s aangeboden gericht op  
de doorstroming naar het hbo.

CIOS

*) Exclusief de cursisten van Toerisme en Vrije tijd

Kengetallen CIOS 

 Cursisten op 1 oktober  2006 2007 2008* 2009*

Totaal aantal cursisten 1.670 1.510 1.362 1.125

- Beroepsopleidende leerweg (bol) 1.596 1.468 1.337 1.077

- Beroepsopleidende leerweg deeltijd (dtbol) 74 42 25 48

- Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) - - - -

Rendementen per 1 oktober

Jaarresultaat 53% 50% 64% 62%

Aantal behaalde diploma’s (in kalenderjaar) 232 261 260 325

- Beroepsopleidende leerweg (bol) 232 261 260 325

- Beroepsopleidende leerweg (bbl) - - - - 

Personeel in cijfers op 1 oktober 

Aantal personeelsleden onderwijs 98 101 93 77

Aantal fte’s onderwijs 75,7 78,0 66,4 57,9

Eind 2009 werkten ongeveer 
120 cursisten in het leerbedrijf 
binnen Sportstad. 
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MBO Handel en MBO 

Zakelijke Dienstverlening 

     Leeuwarden
 
MBO Handel verzorgt opleidingen op 
niveau 2, 3 en 4. Opleidingen kun-
nen worden gevolgd in de richtingen 
Detailhandel en Internationale (groot)
handel. MBO Zakelijke Dienstverlening 
verzorgt in commerciële opleidingen, 
juridische opleidingen, opleidingen 
office-management en opleidingen fi-
nancieel management. 

Kwaliteit	van	het	personeel
De units MBO Zakelijke Dienstverlening en MBO Handel 
werken nauw samen. Er is één examencommissie die 
werkzaam is voor zowel de opleidingen in Leeuwarden als 
in Heerenveen. Er wordt gewerkt met drie resultaatverant-
woordelijke teams. Eén docent is nog onbevoegd en volgt 
een pdg-traject. Twee docenten zijn geschoold op het 
gebied van de EVC’s(*). Er worden EVC-trajecten (i.s.m. 
FC-Educatie) uitgevoerd. In het kader van professionalise-
ring is een onderdompelweek georganiseerd om aandacht 
te besteden aan het didactisch repertoire van docenten. 
Twee externe deskundigen hebben in deze week alle do-
centen tijdens hun lessen bezocht om hen te observeren 

en te coachen op hun didactische kwaliteiten. De unit wil in 2010 een 
aantal docenten stage laten lopen in de praktijk. Er zijn over deze stages 
afspraken gemaakt met het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) in 
Leeuwarden.

Kwaliteit	van	het	leertraject
Voor zowel MBO Handel als MBO Zakelijke Dienstverlening zijn actieplan-
nen gemaakt waarin verbeteracties zijn geformuleerd voor de uitvoering 
van onderwijs en examinering. Er wordt op de unit met een jaarplanning 
gewerkt. Deze planning wordt iedere tien weken bijgesteld. Tijdens een 
aantal unitdagen bekwaamden medewerkers van de unit zich onder be-
geleiding van een externe trainer in het werken met resultaatverantwoor-
delijke teams. Het onderwerp examinering kwam in 2009 aan de orde. 
De units hanteren een aparte benadering voor niveau 2-groepen. MBO 
Handel heeft een aantal externe leerbedrijven: Blokker, Hema, V & D en 
Hennes & Mauritz. In deze leerbedrijven lopen cursisten drie dagen per 
week stage in de praktijk. Tijdens deze stage krijgen cursisten werkplek-
training door docenten van het FC of collega’s uit het bedrijf.

Oordelen van cursisten
Onder cursisten worden regelmatig enquêtes afgenomen en evaluaties 
georganiseerd. De unitdirecteur houdt wekelijks een spreekuur voor cur-
sisten. De unitdirectie behandelt klachten conform de Friesland College- 
richtlijnen.

Bijzondere gebeurtenissen
In het voorjaar van 2009 heeft de unit de decanen uit het noorden van 
Friesland ontvangen.
In het verslagjaar heeft de directie van de unit samen met de directie van 
ROC Friese Poort en de BAG (*) de eerste Masterclass Handel georgani-
seerd. Deze masterclass is bedoeld voor topcursisten van beide roc’s. Het 
jaarlijkse Groot Secretaressedictee werd dit jaar weer met groot succes 
gehouden. 

Kengetallen Leeuwarden 

  2008 2008 2009 2009

Cursisten op 1 oktober  HA HA ZD ZD

Totaal aantal cursisten 249 247 384 357

- Beroepsopleidende leerweg (bol) 148 157 344 313

- Beroepsopleidende leerweg deeltijd (dtbol) 4 1 33 21

- Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) 97 89 7 23

Rendementen per 1 oktober

Jaarresultaat 57% 57% 62% 56%

Aantal behaalde diploma’s (in kalenderjaar) 133 70 126 88

- Beroepsopleidende leerweg (bol) 105 43 82 84

- Beroepsopleidende leerweg (bbl) 28 27 44 4

Personeel in cijfers op 1 oktober 

Aantal personeelsleden onderwijs 18 13 28 24

Aantal fte’s onderwijs 12,9 9,3 19,0 16,6



Op de locatie Sportstad Heerenveen verzorgen 
MBO Handel en   Zakelijke Dienstverlening op-
leidingen op meerdere niveaus. De examenor-
ganisatie van beide units wordt gezamenlijk 
uitgevoerd. 

Bezoek Inspectie
In maart 2009 heeft de onderwijsinspectie de kwaliteit van het onderwijs 
onderzocht. De inspectie was van mening dat MBO Handel veel van de 
eerder geconstateerde tekortkomingen heeft weggewerkt of verbeterd en 
achtte de kwaliteit van de opleidingen voldoende. Bij een tweede onderzoek 
bij MBO Zakelijke Dienstverlening in maart 2009 constateerde de Inspectie 
dat organisatie en vormgeving van het onderwijs voldoende zijn. Er is sprake 
van een duidelijke verbetering in de helderheid van de informatie over het 
traject.

Kwaliteit	van	het	personeel
De unit heeft een kwaliteitsverbetering gerealiseerd door docenten te 
matchen met partners in het bedrijfsleven. De docentenstages die daaruit 
voortvloeiden, passen binnen de centrale doelstelling van het Koersplan. 
Om de voorlichting aan nieuwe cursisten te verbeteren vinden er bijeen-
komsten tussen docenten van de toeleverende scholen en docenten van 

het Friesland College plaats. Tijdens deze bijeenkomsten 
worden programma’s en methoden uitgewisseld. De unit 
streeft naar drie van deze uitwisselingsmomenten per jaar. 
Het matchen van docenten met collega’s in bedrijven wordt 
in 2010 voortgezet.

Kwaliteit	van	het	leertraject
Voor nieuwe cursisten blijkt het programma waarin prak-
tijkgestuurd leren  wordt uitgelegd goed te werken. In het 
eerste leerjaar worden gestructureerde lessen aangeboden. 
Er zijn spelregels opgesteld waar een ieder zich aan dient te 
houden (mobieltjes uit, op tijd zijn, afmelden als je niet kunt, 
unitdirecteur aanwezig bij ieder overleg, enzovoort). Bij MBO 
Zakelijke Dienstverlening volgen cursisten twee dagen onder-
wijs, de rest van de week zijn ze op stage. Bij MBO Handel 
volgen de cursisten in een deel van de opleiding blokstages 
en wekelijkse stage in combinatie met twee dagen onderwijs 
op school. Het volgen van een versnelde leerroute is mogelijk 
en cursisten kunnen kiezen uit meerdere differentiaties. 

Oordelen van cursisten
Na iedere periode worden tevredenheidsenquêtes gehouden 
aan de hand van de tien gouden regels van LIS (*). De unit-
directeur houdt een wekelijks spreekuur voor cursisten en 
ouders. Klachten worden volgens de geldende klachtenpro-
cedure afgehandeld. Het is nog niet gelukt om een ouder-
klankbordgroep op te richten. 

Bijzondere ontwikkeling(en) en/of gebeurtenis(sen)
De Campuswinkel in Sportstad is in dit verslagjaar gestart. In 
deze winkel zijn leermiddelen te koop voor diverse units op 
de locatie Sportstad. In nauwe samenwerking met Rabobank 
Heerenveen is een kantoortuin opgezet. De bank heeft het 
meubilair ter beschikking gesteld. In deze nieuwe leeromge-
ving worden de simulaties van de Stichting Praktijkleren uit-
gevoerd. Bij AGF - Groothandel Ter Wal in Meppel is in 2009  
een opleiding in-company gestart. In dit bedrijf werken 20 
bbl-cursisten die daar ook hun opleiding krijgen. Een groei 
naar 100 bbl-cursisten behoort tot de mogelijkheden.

Kengetallen Heerenveen 2007 2008 2007 2008

Cursisten op 1 oktober  HA HA ZD ZD

Totaal aantal cursisten 222 204 257 239

- Beroepsopleidende leerweg (bol) 163 134 250 228

- Beroepsopleidende leerweg deeltijd (dtbol) - - 1 6

- Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) 59 70 6 5

Rendementen per 1 oktober

Jaarresultaat 64% 59% 53% 65%

Aantal behaalde diploma’s (in kalenderjaar) 81 48 58 71

- Beroepsopleidende leerweg (bol) 73 36 58 69

- Beroepsopleidende leerweg (bbl) 8 12 - 2

Personeel in cijfers op 1 oktober    HA+ZD HA+ZD

Aantal personeelsleden onderwijs   47 26

Aantal fte’s onderwijs   31,6 22,0

2009

HA+ZD

484

384

3

97

HA+ZD

63%

112

90

22

HA+ZD

26

21,3

MBO Handel en MBO Zakelijke 

Dienstverlening Heerenveen
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Werken met de Stad/TechnoOne 
biedt opleidingen aan op niveau 1 
volgens het AKA-profiel      (arbeids-
markt gekwalificeerd assistent). 
Doel is cursisten, bij voorkeur na het 
behalen van een AKA-diploma, voor 
te bereiden op het behalen van een 
startkwalificatie en/of door te laten 
stromen naar werk. Werken met de 
Stad biedt opleidingen aan op het 
gebied van handel, administratie, 
horeca, zorg en welzijn. TechnoOne 
verzorgt de opleidingen voor de sec-
tor bouw, metaal, electro, motor-
voertuigen en installatietechniek.

Kwaliteit	van	het	personeel
Er heeft in het verslagjaar scholing plaatsgevonden op het 
gebied van examinering. Daarnaast hebben medewerkers 
het roc-traject gevolgd en zijn ze gericht geschoold voor 
de specifieke problematiek inzake overbelaste jongeren 
binnen de unit. Er zijn twee jeugdzorgverleners binnen 
de unit werkzaam.

Kwaliteit	van	het	leertraject
De unit heeft in 2009 ingezet op het verbeteren van de samenwerking 
met beroepsunits die veel met niveau 2-cursisten en met cursisten met 
moeilijk te begrijpen gedrag te maken hebben. Dit is gebeurd door col-
lega’s van diverse onderwijsunits onderling uit te wisselen en zo de ex-
pertise te vergroten. Voor de cursisten wordt op deze wijze een warme 
overdracht binnen de instelling gerealiseerd. De opleiding van Werken 
met de Stad / TechnoOne duurt één schooljaar. In de praktijk varieert 
de opleidingsduur tussen de 10 en de 14 maanden. Externe projecten 
worden uitgevoerd met Wyldemerk(*), Internationale Schakelklas (ISK) 
in Drachten, het praktijkonderwijs, Linde College in Wolvega en Piter 
Jelles in Leeuwarden. Er zijn thematische bijeenkomsten met bedrijven 
georganiseerd om de samenwerking te intensiveren. Alle leertrajecten 
voorzien in 1000 uur begeleide onderwijstijd.
 
Oordelen van cursisten
Cursisten worden op terugkombijeenkomsten gevraagd om enquêtes 
in te vullen. Ook wordt aansluitend op de panelgesprekken(*) en bij de 
diplomering door elke kandidaat een vragenlijst ingevuld. In de exa-
mencommissie worden de resultaten besproken. 

Bijzondere ontwikkeling(en) en/of gebeurtenis(sen)
De unit heeft de samenwerking met toeleverende scholen versterkt. De 
unit is betrokken geweest bij het opzetten van Rebound (*) en heeft een 
rol gespeeld bij het nadenken over welke rol het Friesland College moet 
spelen bij mbo-plus cursisten. Om een duidelijke scheiding aan te bren-
gen tussen niet-kwalificerende en kwalificerende onderdelen is ervoor 
gekozen om de voorziening Pitstop over te dragen aan Servicecentrum 
Cursisten van het Friesland College. In 2007 is Werken met de Stad/
TechnoOne gestart in Drachten. De opleiding is in twee jaar gegroeid 
van 15 naar rond de 70 cursisten. Werken met de Stad/TechnoOne heeft 
in samenwerking met Piter Jelles het project ‘Xpert’ opgezet. Dit project 
richt zich op vmbo-cursisten die zijn uitgevallen en via  dit speciale tra-
ject naar het mbo worden geleid. In samenwerking met Caparis is een 
AKA-traject(*) gestart waarbij medewerkers zijn geschoold in vorming 
en fitheid.

Werken met de Stad/TechnoOne

Kengetallen Werken met de stad/TechnoOne

 

Cursisten op 1 oktober  2006 2007 2008 2009

Totaal aantal cursisten 142 188 206 217

- Beroepsopleidende leerweg (bol) 142 180 203 189

- Beroepsopleidende leerweg deeltijd (dtbol) - - - -

- Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) - 8 3 28

Rendementen per 1 oktober

Jaarresultaat 42% 64% 61% 69%

Aantal behaalde diploma’s (in kalenderjaar) 47 95 103 120

- Beroepsopleidende leerweg (bol) 47 95 99 119

- Beroepsopleidende leerweg (bbl) - - 4 1

Personeel in cijfers op 1 oktober 

Aantal personeelsleden onderwijs 22 19 19 22

Aantal fte’s onderwijs 18,0 14,8 16,7 18,2

MBO Handel en MBO Zakelijke 

Dienstverlening Heerenveen



 
FC-Educatie ondersteunt cursisten vanuit 
diverse leervragen richting arbeidsmarkt, 
vervolgopleiding of een actievere rol in de 
samenleving. Door samenwerking met be-
roepsopleidingen en bedrijven in de regio kan 
FC-Educatie praktijksituaties aanbieden waar-
in cursisten vaardigheden en kwalificaties 
verwerven. FC-Educatie verzorgt de volgende 
trajecten: onderwijs in trajecten ‘leren-wer-
ken’, Nederlands voor allochtone cursisten en 
inburgeringsprojecten, gecombineerde trajec-
ten educatie-beroepsonderwijs en activiteiten 
ter ondersteuning van de werk- en leerhou-
ding en vavo.

Kwaliteit	van	het	personeel
In 2009 is de te vormen netwerkorganisatie voorbereid. Het huidige 
aantal locaties zal worden teruggebracht tot vier locaties: Leeuwarden, 
Heerenveen, Drachten en Sneek. De teams van Dokkum en Drachten 
vormen inmiddels één team en organiseren hun werk vanuit de locatie 
Drachten. De teams Harlingen en Sneek gaan ook samen één team  
vormen. Zij zullen hun werk organiseren vanuit Sneek. In 2009 is 10 
fte van het personeelsbestand in dienst bij Randstad via een pay-roll-
constructie. Deze medewerkers vormen de ‘flexibele schil’ binnen de 
unit om eventuele omzetdalingen formatief op te kunnen vangen. Er 
zijn twee onbevoegde docenten werkzaam. Met hen zijn in het kader 
van de wet BIO (*) afspraken gemaakt. 

Kwaliteit	van	het	leertraject
Ondanks de veranderde wet- en regelgeving blijft FC-Educatie een seri-

euze partner in de onderwijsmarkt. In 2009 is FC-Educatie 
als onderwijsvorm veel flexibeler geworden. Bij de inbur-
geringstrajecten is het rendement in 2009 gestegen tot 
boven de 70%. Trajecten waarbij werd samengewerkt 
met het mbo-veld zijn in 2009 beter vormgegeven. Het 
aantal trajecten is in 2009 verdubbeld. Het rendement 
bij deze opleidingen bedraagt 60%. Het aantal cursisten 
vavo (cursisten die deelcertificaten halen of het hele pro-
gramma volgen) is gegroeid tot 765. Deze groei komt met 
name door de goede samenwerking met de scholen voor 
voortgezet onderwijs in de provincie. Het rendement bij 
de vavo-opleiding is in het schooljaar 2008-2009 73%. 
De vavo-opleiding voldoet aan de 700/1000 – urennorm. 
FC-Educatie is voor Friesland dé gecertificeerde examenin-
stelling voor cursisten die het examen inburgering doen. 
FC-Educatie valt buiten het regime van de 850-urennorm.

Oordelen van cursisten
Eenmaal per twee jaar wordt via een telefonische enquê-
te een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het laatste 
onderzoek werd in 2008 uitgevoerd. Het rapportcijfer 
was toen een 7,6.

Bijzondere ontwikkeling(en) en/of gebeurtenis(sen)
Vanuit het Actieplan Jeugdwerkloosheid (‘Geen jongere 
aan de kant in Fryslân’) van de Friese gemeenten en de 
provincie is in 2009 de pilot Traineebanen gestart. De pi-
lot is gericht op jongeren die door de recessie werkloos 
zijn geworden en voor wie de kans op een baan nog re-
delijk groot is. Deelnemers aan het project zijn in dienst 
van het Friesland College. Om deel te nemen moet eerst 
gesolliciteerd worden. Daarna kan een deelnemer direct 
voor 36 uur per week aan de slag tegen het minimum-
jeugdloon. Deelnemers leren tijdens het werk met behulp 
van een traject op maat. Het is de bedoeling met dit pro-
ject vóór 1 januari 2012 200 banen ingevuld te krijgen. 
Gemeenten, provincie en het rijk financieren het project. 
In 2009 zijn in totaal 33 deelnemers gestart.

Zomercursus vavo
In mei/juni 2009 werd bij het vavo de ‘Zomercursus vavo’ georganiseerd. Dit is een 

cursus van zes weken waarin cursisten kunnen kennismaken met alle vakken van het 

vavo. De zomercursus is bedoeld voor cursisten die een nieuw profiel of een nieuwe 

sector overwegen. Tijdens de zomercursus is er ook aandacht voor studievaardighe-

den en studiehouding. Iedere deelnemer krijgt een persoonlijke mentor toegewezen. 

Aan het einde van de cursus ontvangt elke deelnemer een advies over de voortgang 

van de studie bij het vavo.

FC – Educatie

Kengetallen FC-Educatie

  

Cursisten op 1 oktober   2007 2008 2009

Totaal aantal cursisten  4.774 5.320 6.471

Educatieve redzaamheid  106 81 141

Professionele redzaamheid (gekwalificeerd)  233 326 260

Professionele redzaamheid (ongekwalificeerd)  599 496 568

Sociale redzaamheid  3.267 3.848 3.811

Vavo  569 569 765

Staatsexamens  9 82 154

Opleiding Opvoeding, Gezin en Onderwijs  62 193 246

Opleidingstraject werk  110 368 526

Personeel in cijfers op 1 oktober 

Aantal personeelsleden onderwijs  148 152 133

Aantal fte onderwijs  98,0 101,0 92,8
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Het Talencentrum is het trainings- 
en expertisecentrum moderne 
vreemde talen (Engels, Duits, Frans 
en Spaans) voor de beroepsopleidin-
gen. Uitgangspunt is dat de cursist 
taal het best leert wanneer hij de 
taal gebruikt in betekenisvolle situ-
aties die aansluiten bij zijn interes-
ses en leervragen. Het Talencentrum 
is werkzaam voor de onderwijsunits 
van het Friesland College en voor 
bedrijven en instellingen in de regio

Kwaliteit	van	het	personeel
Bij het Talencentrum werken 37 medewerkers (25,0 wtf). 
De medewerkers van het Talencentrum hebben in pro-
fessionaliseringsbijeenkomsten kennis en vaardigheden 
verworven in het reflecteren en het geven van feedback 
aan cursisten. Medewerkers van het Talencentrum zijn 
regisseurs van taalontmoetingen en experts in taalver-
werving. Het Talencentrum is een onderdeel van het op 
te zetten aanbod Friesland College-breed (zie paragraaf 
3.10).

Kwaliteit	van	het	leerproces
Het Talencentrum heeft na een experiment met ‘onder-
dompeling in taal’ in 2009 gekozen voor een intensief en 
continu aanbod van taalonderwijs. Het taalprogramma 
van het Talencentrum houdt beter rekening met het jaar- 
en weekritme van de onderwijsunits.
Docenten krijgen de taak om opdrachten voor taalonder-
wijs in de onderwijsunits te verwerven en uit te voeren. 
Ze maken afspraken voor een traject, voeren het traject 
uit en koppelen de resultaten terug. Dit proces is in 2009 
voorbereid en wordt in maart 2010 gestart.
Voor een groep cursisten wordt de bijzondere mogelijk-
heid van een buitenlandse taalstage geboden. Tijdens 
deze stage leert een cursist via onderdompeling de taal. 
Bij terugkeer wordt zijn/haar kennis en vaardigheden in 

de taal getoetst (zie ook onder Bijzondere gebeurtenissen). De taalstage 
is een combinatie van een beroepsgerichte stage en het leren van een 
buitenlandse taal.

Er is een grote inspanning verricht om FC-Sprint2-bronnen te maken 
voor Engels, Duits, Frans en Spaans. De FC-Sprint2-aanpak wordt vooral 
gebruikt om groepen met een laag taalniveau sneller op een hoger 
niveau te krijgen.
In 2009 is gestart met het opzetten van de kwaliteitszorgrapportage 
naar de onderwijsunits. De resultaten van de cursisten van een oplei-
ding worden teruggekoppeld naar de diverse opdrachtgevers.

Bijzondere gebeurtenis
Het Talencentrum is betrokken bij het project Gondar on the move. 
Cursisten van diverse opleidingen die in Ethiopië prestaties binnen dit 
project uitvoeren kunnen na terugkeer hun taalniveau Engels toetsen 

op het Talencentrum.
Docenten van het Talencentrum gaan mee met buitenlandse reizen van 
onder andere MBO Toerisme en Vrije tijd om in de buitenlandse omge-
ving taalonderwijs voor de cursisten te verzorgen. 
In 2009 is gestart met een programma taalverwerving voor bijzondere 
cursisten. Het betreft hier cursisten met autistische kenmerken. Via een 
speciale aanpakis het, in samenwerking met het ICT Lyceum, mogelijk 
dat deze cursisten een regulier taalbewijs Engels halen.

TalencentrumExpertisecentrum Innovatie en Professionalisering

Docenten van het Talencentrum gaan 
mee met buitenlandse reizen van onder 
andere MBO Toerisme en Vrije tijd om 
in de buitenlandse omgeving taalonder-
wijs voor de cursisten te verzorgen.



Organisatiestructuur Friesland College per 31-12-2009

Servicecentrum Cursisten / FC-XL / LIS / 
Pitstop (H. Scholten)
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MBO Handel/MBO Zakelijke 
Dienstverlening Leeuwarden
(S. Houwen)
MBO Tourism
(H. Wikkerink)

Volksuniversiteit Friesland
(A. Birkhoff, M. Faber)

Middelbare Hotelschool Friesland
(T. Valk)

MBO Zorg, service en welzijn - 
Verpleging en verzorging
(H. Doodkorte)
MBO Zorg, service en welzijn - 
Basisopleidingen
(H. Doodkorte / B. Veenstra)
MBO Zorg, service en welzijn - 
Welzijn
(B. Veenstra)
Techno Lyceum
(P. Ferwerda)

ICT-Lyceum
(E. Jensma)

MBO Bouw
(H. Damhof a.i.)

MBO Vervoer en Logistiek
(G. Eilert)

Werken met de Stad/TechnoOne
(A. Veldman)

FC-Educatie
(P. de Jong)

Expertisecentrum Innovatie
en Professionalisering (C. Segers)

Facilitair Bedrijf (H. Visser)

Facilitaire Serviceteams (P. Verhaag)

Bureau Bestuur/
Secretaris College van Bestuur (J. Douma)

Innovatie (C. Segers)

HRM (G. van Lingen a.i.)

Professionalisering (C. Segers)

Bureau Middelen
(T. Sijbrandij a.i.)

Administratieve serviceteams

Strategische projectleiders
(O. Helder)

Raad van
Toezicht

College
van 

Bestuur

Mede-
zeggenschaps-

raad
PR/Communicatie/
Voorlichting (R. Winius)

Talencentrum (S. van Geel a.i.)

Bureau Automatisering (F. Koopmans)

MBO Handel en Zakelijke Dienstverlening
Heerenveen
(Y. Schilstra)

Project Nieuwbouw
(R. Huyzer)

D’Drive mbo kunstopleidingen
(A. Holwerda)

bijlage 2

CIOS
(B.van der Tuuk a.i.)
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bijlage 3
1. Raad van Toezicht
A. A. Olijslager   voorzitter      
A. Spijksma RA  secretaris (afgetreden per 1 juli 2009)
J.G. Stam   lid (secretaris met ingang van 1 juli 2009)
F. Bouwers  lid  
Drs. Ing. J. Mulder  vice-voorzitter   
Mw. N.A. Vermeulen lid (benoemd per 1 juli 2009)

A.  Spijksma is na zijn aftreden als lid van de Raad van Toezicht met ingang van 1 juli benoemd tot 
adviseur. De benoeming van A. Olijslager als voorzitter is per 15 december met een periode van vier jaar 
verlengd. Mevrouw J. Stam volgt de heer A. Spijksma op als secretaris van de Raad. Mevrouw N. Vermeu-
len is per 1 juli als nieuw lid van de Raad benoemd.

2.  College van Bestuur
E. Vos MSM  voorzitter
F.J. van Hout  lid (met ingang van 1 mei 2009)

3.  Units en bureaus - benoemingen en organisatorische wijzigingen
T. Valk is met ingang van maart 2009 aangesteld als unitdirecteur Middelbare Hotelschool Friesland. 
L. Middendorp heeft met ingang van mei zijn taken als unitdirecteur MBO Bouw voorlopig (vooralsnog 
voor een periode van twee jaar) neergelegd. H. Damhof zal in die periode functioneren als waarnemend 
unitdirecteur.
Het Mentorproject is met ingang van mei 2009 ondergebracht bij Servicecentrum Cursisten. Het leerbe-
drijf FC-Sprint2 is vanaf die datum ondergebracht bij het Expertisecentrum Innovatie en Professionalise-
ring.
J. Smiet heeft in juni 2009 zijn functie als hoofd HRM neergelegd. G. van Lingen is aangesteld als interim 
hoofd HRM. 
Bij het CIOS is B. van der Tuuk per augustus aangesteld als interim-directeur voor een periode van twee 
jaar.
T. Sijbrandij is vanaf september aangesteld als interim-directeur van bureau Middelen. Hij volgt de heer 
P. Bos op.
S. Kuiper is in september aangesteld als tijdelijk stafdirecteur bij MBO Handel en Zakelijke Dienstverlening 
in Heerenveen. S. van Geel vervangt tijdelijk E. Wiertz als directeur van het Talencentrum. 
N. Bootsman is als bedrijfsarts aangesteld als vervangster van de heer B. Smit.

Samenstelling en personele mutaties



4.  Medezeggenschapsraad 
Leden van de Medezeggenschapsraad:
B. Klaassens   voorzitter
A. Posthumus  vice-voorzitter
L. van Tuinen  secretaris
ing.  A. de Vreeze   
drs.  R. Muijzer
J. Hiemstra
B. Bijvoets
D. Frankema
H. Zuijdendorp   (afgetreden per november 2009)
J. Braams   (toegetreden per november 2009)
 

5.  Interne Bezwarencommissie 
Leden Interne Bezwarencommissie / Commissie van Beroep voor de Examens:
M. Brinksma  voorzitter
J. Metzlar  plaatsvervangend voorzitter 
Mr. Y. van Dijk  ambtelijk secretaris
J.H.J. Overgaauw  lid (herbenoeming per 1 augustus 2009)
D. Venema  lid
T. Wierdsma  lid
J. Sangers   lid
R. Brouwer   lid
A.C.K. Kalloe  lid (benoemd per 1 februari 2009)

De heer mr. W. Brouwer (voorzitter van de commissie) is met ingang van 1 maart afgetreden. 
Het College van Bestuur heeft besloten de heer mr. M. Brinksma te benoemen als zijn opvolger.
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In onderstaande tabel worden de stakeholders aangegeven waaraan het Friesland College verticaal 
en horizontaal verantwoording aflegt.

 

Naam instelling: Friesland College
Adres:  Julianalaan 99
Postadres: Postbus 1781
Postcode/Plaats: 8901 CB  Leeuwarden
Telefoon:  058 - 284 22 22
E-mail:  1781@fcroc.nl
Internetsite: www.frieslandcollege.nl
Bestuursnummer: 40295
Brinnummer: 25LG
Contactpersoon: J. B. Douma, secretaris College van Bestuur
Telefoon:  058 - 284 23 00
E-mail:  j.douma@fcroc.nl
Dit jaarverslag is ook gepubliceerd op internet: www.frieslandcollege.nl / Over FC / Jaarverslagen.

Het jaarverslag is in een bladerversie in te zien en in pdf-formaat te downloaden.

bijlage 4 Stakeholders Friesland College

Stakeholders Friesland College
Intern:  verantwoording activiteit nu activiteit straks  frequentie

Raad van Toezicht  verticaal  beoordelen beoordelen  beleidscyclus

College van Bestuur  verticaal  beoordelen beoordelen  beleidscyclus

Medezeggenschapsraad  verticaal beoordelen beoordelen  beleidscyclus

Accountant  verticaal beoordelen beoordelen  beleidscyclus

Centrale Financiën Instellingen (Cfi) verticaal beoordelen beoordelen  controlecyclus

Onderwijsinspectie  verticaal beoordelen beoordelen  controlecyclus

IGO / Vakbonden  horizontaal informatie/interactie informatie/interactie 4 x per jaar

Personeel  horizontaal informatie/interactie informatie/interactie intranet

Cursisten  horizontaal informatie informatie/interactie intranet

Extern:

Adviesraden  horizontaal informatie/interactie informatie/interactie 3 x per jaar

Kamer van Koophandel  horizontaal informatie informatie/interactie 1 x per jaar

Banken  horizontaal informatie informatie/interactie 1 x per jaar

Bedrijven  horizontaal informatie informatie/interactie 1 x per jaar

Provinciale overheid  horizontaal informatie informatie/interactie 1 x per jaar

Gemeentelijke overheid-algemeen horizontaal informatie informatie/interactie 1 x per jaar

Gemeentelijke overheid-VSV* horizontaal informatiebijeenkomst informatiebijeenkomst 1 x per jaar

Gemeentelijke politiek  horizontaal informatie/interactie informatie/interactie 1 x per jaar

bijlage 5 Instellingsgegevens



 Max Functieomschrijving AOBP 1-8 AOBP 9-18 BOBP OP Eindtotaal

 1 benoemd in een id-baan 0,9    0,9
  diversen, wel onder het risicofonds 0,4    0,4

 2 schoonmaker 0,7    0,7

 3 concierge b 3,5    3,5
  medewerker kantine-restauratieve voorzieningen 5,3    5,3
  telefonist/receptionist 8,2    8,2

 4 medewerker adm. en secr. ondersteuning a 3,4    3,4
  medewerker beheer 1,0    1,0
  medewerker dtp 0,9    0,9
  medewerker financiële administratie a 0,5    0,5
  medewerker managmentondersteuning 1,0    1,0

 5 concierge a 29,0    29,0
  medewerker adm. en secr. ondersteuning c 31,7    31,7
  medewerker boekhouding 0,8    0,8
  medewerker cursistenadministratie 17,2    17,2

 6 archiefbeheerder 0,6    0,6
  boekhoudkundig medewerker c 5,0    5,0
  directiesecretaresse 3,7    3,7
  diversen, wel onder het risicofonds 0,8    0,8
  medewerker adm. en secr. ondersteuning c 0,6    0,6
  medewerker boekhouding en applicatiebeheer 1,0    1,0
  medewerker centrale cursistenadministratie 3,8    3,8
  medewerker dtp 0,4    0,4
  medewerker helpdesk 2,0    2,0 
  medewerker pers.- en sal.-administratie 0,8    0,8
  praktijkassistent   16,6  16,6

 7 applicatiebeheerder 1,2    1,2
  eerste medewerker managmentond./dir.secr. 2,2    2,2
  instructeur   14,5  14,5
  medewerker niveau 7 6,1    6,1
  medewerker rechtspositie en administratie 7,0    7,0
  medewerker systeembeheer op lokatie 3,5    3,5

 8 medewerker financiële administratie 0,8    0,8 
  medewerker niveau 8 10,4    10,4
  netwerkbeheerder 6,0    6,0
  praktijkexpert   39,4  39,4

bijlage 6 Functiebouwwerk per 1 oktober 2009
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 9 stafondersteuner a  1,8   1,8
  
 10 stafondersteuner b  10,5   10,5

  11 coördinator binnen een stafbureau  1,0   1,0
  hoofd serviceteam  1,0   1,0
  stafondersteuner c  14,5   14,5

   12 procesmanager  5,2   5,2
  stafdirecteur a  1,0   1,0
  stafdirecteur ondersteuning  2,0   2,0
  stafdirecteur onderwijs  4,0   4,0
  stafondersteuner d  9,5   9,5

   13 projectleider strategische beleidsvorming  0,2   0,2
  stafdirecteur b  7,4   7,4

  14 secretaris College van Bestuur  1,0   1,0
  diversen   1,0   1,0
  projectleider strategische beleidsvorming  1,0   1,0
  unitdirecteur  14,9   14,9

  15 diversen   1,0   1,0
  projectleider strategische beleidsvorming  1,0   1,0

  LB beginnend docent    45,6 45,6
  trainer(vak)specialist    11,2 11,2

  LC docent    467,0 467,0

  LD docent    12,5 12,5
  roc-docent    6,2 6,2

  LIOB leraar in opleiding    6,1 6,1
    concierge b 0,6    0,6
  diversen  0,6    0,6
  medewerker kantine-restauratieve voorzieningen 0,8    0,8
  projectleider strategische beleidsvorming  1,0   1,0
  voorzitter College van Bestuur  1,0   1,0

   Eindtotaal 162,2 80,1 70,5 548,6 861,3



In dit jaarverslag wordt verwezen naar het Koersplan 2009-2012 ‘Verbinden en verdiepen’. 
Deze uitgave is schriftelijk te bestellen bij:  Friesland College
       Expertisecentrum voor Innovatie en Professionalisering
       Postbus 1781
       8901 CB Leeuwarden

De uitgave van het Cinop over de leerafdeling bij de onderwijsunit MBO Verpleging en Verzorging 
is te bestellen bij: Cinop, www.cinop.nl, bestelnummer AA00526.
Voor informatie over de publicaties FC-Sprint2 op het gebied van Alfabetisering en NT2 zie de website van 
Taalprojectbureau Delken en Boot (www.delkenboot.nl).

bijlage 7

AED    Een automatische externe defibrillator (AED) is een draagbaar    
    toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een hartstilstand.
AKA    Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (AKA), niveau 1.
Aobp    Algemeen ondersteunend beheerspersoneel.
Assessment   Een assessment is een beoordelingsprogramma om te bepalen of 
    een cursist over bepaalde  talenten beschikt. Assessments bestaan 
    doorgaans uit verschillende testen, simulaties of rollenspelen. 
Audit    Onderzoek naar kwaliteit van het leerproces.
BAG    Bedrijfsadviesgroep;
Bbl    Beroepsbegeleidende leerweg, één dag naar school, de overige dagen
    werken in de praktijk.
Beleidscyclus   Cyclus waarin de plan-, do-, check- en act- activeiten elkaar opvolgen
    met als doel het effectiever en efficiënter realiseren van de doelstelling
    van de instelling.
BIO    Wet Beroepen in het Onderwijs, regelt onder meer de bevoegdheid
    van docenten.
Bobp    Bijzonder ondersteunend beheerspersoneel.
Bol     Beroepsopleidende leerweg.
Leerbedrijf Bronnen/Bronnenbedrijf Een leerbedrijf waarin docenten en cursisten software ontwikkelen voor
     FC-Sprint²-programma. Er zijn bronnen voor bijvoorbeeld taal-, reken-, 
    wiskundeonderwijs en toerisme.
Coach    Docent met begeleidende taak.
Diplomaresultaat   Dit resultaat geeft aan hoeveel procent van de uitgeschreven cursisten
    een diploma hebben behaald in de periode dat ze ingeschreven hebben
    gestaan bij de instelling.
EVC    EVC is een manier van denken en handelen waarin het benoemen en/of
    beoordelen van competenties van individuele deelnemers of werknemers
    in het licht van hun verdere ontwikkeling centraal staat.
Jaarresultaat   Dit resultaat laat het percentage zien van alle gediplomeerden in een
    jaar. Het geeft de verhouding weer tussen succesvolle en niet succes-
    volle cursisten (zonder mbo-diploma) die de instelling verlaten.
JOB     Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs.
Kwalificatiedossier   Een kwalificatiedossier beschrijft voor een beroep de inhoud van het 
    beroep en de benodigde competenties, de benodigde kennis en 
    vaardigheden voor een beginnende beroepsbeoefenaar.

bijlage 8 Leeswijzer
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Leerafdeling   Praktijk en scholing vinden op deze afdeling van een bedrijf of organisatie plaats.
LIS    Leerbedrijf Invloed Studenten.
LIS- Tool    Listool is een hulpmiddel om snel zicht te krijgen op de kwaliteit van een 
    proces. Er zijn LIS-TOOL voor het onderwijs en het Facilitair Bedrijf. 
    Zie ook bijlage 9 
ODIN    Landelijk onderzoek naar de tevredenheid van cursisten vanuit de 
    Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB).
OER    Onderwijsexamenreglement.
OKV    Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering door de Inspectie.
Panel/panelgesprek   Commissie bestaande uit deskundigen en een onafhankelijk voorzitter, die 
    personeel en cursisten beoordeelt.
Pdg    Pedagogisch didactisch getuigschrift.
P-flex    Bij de unit FC-Educatie is het flexibele deel van de personeelsformatie 
    ondergebracht bij een externe werkgever.
Pgl     Praktijkgestuurd leren.
Pdg-traject		 	 	 Pedagogisch	didactisch	getuigschrift;	opleidingstraject	voor	het	halen	van	
    de onderwijsbevoegdheid in het kader van de wet BIO.
Plus-cursisten    Cursisten die extra aandacht vereisen.
Praktijkexpert   Medewerker die begeleidt  cursisten op de stageplek.
Present Promotions   Leerbedrijf van het Friesland College, ROC Friese Poort en Stenden 
    hogeschool.
Procesmanager   Leidingevende in een onderwijsunit die naast de ‘lijn’ veranderingsproces-
    sen in onderwijsteams initieert en begeleidt.
Rebound    zie paragraaf 4.4
Renn4    Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland - cluster 4 is een onderwijs-
    organisatie voor leerlingen met beperkingen in gedrag en/of psychiatrische 
    problematiek.
RMC     Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voor jongeren tussen 12 en 23 jaar, die
    niet meer naar school gaan of niet aan het werk kunnen. Het RMC is het 
    meldpunt voor jongeren zonder startkwalificatie. In Friesland zijn drie RMC-
    regio’s: regio Noord (o.a. Leeuwarden, Harlingen, St. Annaparochie, 
    Dokkum), de Friese Wouden (o.a. Skasterlân, Heerenveen, en 
    Drachten), regio Zuidwest (o.a. Sneek, Bolsward). 
ROC-traject   Scholingsprogramma voor medewerkers van de instelling.
FC-Sprint²-aanpak   Een werkwijze waarmee veel sneller geleerd kan worden. Cursisten die 
    werken volgens deze zogenaamde FC-Sprint² aanpak komen na tien weken 
    taalles al heel dicht bij het niveau van cursisten die in de gebruikelijke 
    programma’s 40 weken les gekregen hebben. Zie ook Leerbedrijf Bronnen.
Taskforce    Projectgroep die adviseert op het terein van de personele ontwikkeling 
    binnen het FC.
Time-out-voorziening   Een voorziening, voor cursisten, die door omstandigheden het normale 
    onderwijsprogramma niet kunnen volgen.
Vakspecialist   Docent met vakinhoudelijke taak.
Vavo    Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.
Werkplaats   Scholingsinstrument.
Zorg-adviesteam (ZAT)  Een coördinerend team van medewerkers en medewerkers van externe 
    organisaties voor zorghulpverlening en veiligheid. In dat team  wordt een 
    cursist besproken en worden afspraken gemaakt wie welke acties 
    onderneemt.
Zwaluwstaart    Het laatste leerjaar van de mbo-opleiding wordt verzorgd in samenwerking 
    met het eerste leerjaar in het hbo, of het eerste leerjaar in het mbo samen
    met het laatste leerjaar van het vmbo. 
Wyldemerk   Campus Wyldemerk is een unieke 24-uurs leef- en leerplaats voor jongeren 
    die zowel thuis als op school vastlopen zijn of dit dreigen te gaan doen.

 



1 School en ik: Respect!
We nemen elkaar serieus.
Vanuit mijzelf: Ik doe iets met de kritiek die ik krijg.
Vanuit het Friesland College: School doet iets met de kritiek die ik heb.

2 Begeleiding krijgen en begeleiding zoeken!
Vanuit mijzelf: Als ik echt begeleiding nodig heb dan zoek ik die op.
Vanuit het Friesland College: Ik krijg bij het leren de goede begeleiding die ik nodig heb.

3 Genoeg vakkennis in mijn opleiding!
Vanuit mijzelf: Ik ken de bronnen waar ik de vakkennis kan halen.
Vanuit het Friesland College: Er is voldoende aanbod van goede vakkennis. 

4 Wij docenten, coaches en ik
Wij trekken met elkaar op.
Vanuit mijzelf: Ik doe geen dingen die schadelijk zijn voor mijn opleiding.
Vanuit het Friesland Colle: De docenten en coaches zorgen ervoor dat ik geen problemen 
krijg als zij het niet met elkaar eens zijn.

5 Ik communiceer duidelijk met school, de school communiceert duidelijk met mij
Vanuit mijzelf en het Friesland College: School en ik weten van elkaar waar we aan toe zijn
en we houden elkaar op de hoogte.

6 Ik kan hier leren wat ik moet leren op het moment dat het nodig is
Vanuit mijzelf: Ik maak de keuzes om mijn leren zo goed mogelijk te laten verlopen.
Vanuit het Friesland College: School levert maatwerk voor mijn leren.

7 Wij zijn: mijn coach en ik
Vanuit mijzelf: Ik vraag van mijn coach ondersteuning bij mijn ontwikkeling en het werken aan 
competenties.
Vanuit het Friesland College: De coach maakt mij duidelijk wat er van mij wordt verwacht en 
spreekt mij hierop aan.

8  Ik weet hoe ik word beoordeeld, ik weet hoever ik ben
Vanuit mijzelf: Ik weet hoe ver ik ben en ik kan uitleggen wat ik nog moet doen.
Vanuit het Friesland College: School geeft duidelijk inzicht in mijn vorderingen.

bijlage 9
De tien gouden regels en de werkwijze van Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS)
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9 Mijn Portfolio, de school en ik
Vanuit mijzelf: De inhoud gaat over mijzelf en wat ik leer. Ik lever daarvoor de bewijzen vanuit wat ik 
leer op school en in de praktijk.
Vanuit het Friesland College: Er zijn duidelijke richtlijnen en eisen voor de inhoud van het portfolio.

10. Zinvolle praktijk
Vanuit mijzelf: Ik leer zoveel mogelijk in de praktijk en neem vragen mee naar school als dat nodig is.
Vanuit het Friesland College: School zorgt voor waardevolle praktijk die aansluit bij mijn opleiding.

Werkwijze LIS-TOOL in het kort

De tien Gouden regels staan vermeld in het LIS-TOOL-boekje. Cursisten van een unit en/of uit een groep 
vullen dit boekje in en bespreken hun bevindingen vervolgens met elkaar. Het gaat daarbij om hun 
eigen beleving en ervaring.
LIS neemt de boekjes in en maakt een rapportage voor de deelnemers en de unit. Als de rapportage klaar 
is worden de uitkomsten door LIS gepresenteerd voor de docenten en leidinggevende. Er worden vervol-
gens afspraken gemaakt over verbeteracties op basis van deze uitkomsten.

In het LIS-TOOL-boekje zit een deelnamecertificaat en een bijlage voor Leren, Loopbaan en Burgerschap (LLB). 

Met behulp van deze bijlage LLB maakt de student een verslag van zijn/haar deelname aan het 

LIS-TOOL voor zijn portfolio. 




