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Gedrukte oplage: 25
Opmaak: Bureau Communicatie, Friesland College
Druk: CSL, Leeuwarden
De foto’s en teksten op de titelpagina’s in het jaarverslag zijn afkomstig van het project FC-Sprint².
Dit jaarverslag is als website gepubliceerd op internet op http://jaarverslag.fcroc.nl.
Verder is het jaarverslag in een bladerversie en in pdf-formaat te raadplegen op www.frieslandcollege.nl
/ over FC / jaarverslagen.

Woord vooraf
Voor het Friesland College was 2010 een spannend jaar. Werken binnen een scherp opgestelde begroting
in combinatie met hoge ambities is niet eenvoudig.
Toch kijken we terug op succesvolle prestaties.
Een paar voorbeelden:
• Het aantal voortijdig schoolverlaters is (nog) verder gedaald. Het FC heeft de taakstelling van het
Ministerie OCW om het aantal voortijdig schoolverlaters dit jaar met 30 % terug te dringen opnieuw
gehaald. Het FC eindigde met -31,5 % in de top vier van Nederland. Wat ons betreft is de
verminderde uitval een teken dat de begeleiding van onze cursisten is verbeterd.
• We zijn trots op het project Zorg in de school, de school als werkplaats dat afgelopen najaar gestart
is. Dit project, een samenwerking tussen de hulpverlening, welzijnswerk, leerplichtambtenaren en de
gemeente Leeuwarden, beoogt het aantal voortijdig schoolverlaters verder terug te dringen.
Dit gebeurt door hulpverleners in de docententeams te laten deelnemen. Deze aanpak wordt
toegepast bij een aantal niveau 2-opleidingen in Leeuwarden.
• De scherp opgestelde begroting (we werden voor het tweede jaar geconfronteerd met teruglopende
budgetten) is gehaald. Er is sprake van een negatief resultaat, maar er is voldoende perspectief op
een financieel gezonde organisatie. Het resultaat over 2010 is negatief beïnvloed door enkele
incidentele afboekingen. We opereren binnen de kaders zoals deze zijn afgesproken met de Raad 		
van Toezicht.
• Ook projecten en initiatieven die in het kader van internationalisering zijn gestart zijn het
vermelden waard. Gondar on the move is een mooi voorbeeld. Dit project heeft tot doel de kwaliteit
van het beroepsonderwijs en de kans op werk van Ethiopische jongeren te vergroten.
Cursisten van het Friesland College en cursisten uit Ethiopië wisselen met dit project praktische
kennis en ervaring uit. In 2010 zijn twee groepen cursisten onder begeleiding van docenten naar 		
Gondar geweest. In april 2011 zal weer een groep cursisten (ICT Lyceum, MBO Vervoer en Logistiek,
Techno Lyceum en CIOS) voor zeven weken naar Gondar vertrekken.
In 2010 is verder gewerkt aan het realiseren van de in het Koersplan 2009-2012, ‘Verbinden en
verdiepen’ geformuleerde doelstellingen. Het CvB heeft met het Koersplan als vertrekpunt een Wenkend
perspectief 2015 geschreven. Een vergezicht, geschreven om meer snelheid in de voorgenomen
ontwikkelingen te brengen. Door het helder formuleren van onze ambities en keuzes weten
medewerkers wat er van hen wordt verwacht. Tegelijkertijd krijgen zij meer ruimte voor eigen
initiatieven en keuzes. We verwachten er veel van!
Het FC kan alleen resultaten behalen als wij er samen binnen en buiten de school hard voor werken en
er wórdt hard gewerkt!
Wij danken iedereen daarvoor.

Liesbeth Vos MSM
Voorzitter College van Bestuur

Frank van Hout
Lid College van Bestuur
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Samenvatting
1
Profiel
Het Friesland College is een modern en ondernemend regionaal opleidingencentrum (roc).
Het doel van de instelling is het aanbieden van middelbare beroepsopleidingen, vavo en een breed
onderwijsaanbod voor volwassenen op diverse locaties in de provincie.
De waarden van het Friesland College zijn betrokken en met aandacht, initiatiefrijk en ondernemend
en liefde voor het vak. De strategische doelen zijn vastgelegd in het Koersplan 2009-2012 ‘Verbinden
en verdiepen’. Om processen ruimte geven en te versnellen is in november 2010 de notitie ‘Wenkend
perspectief’ opgesteld. Het beroepsonderwijs dat het Friesland College aanbiedt is ingericht volgens
het onderwijsconcept praktijkgestuurd leren(*) . In 2010 volgden 9.568 cursisten mbo-onderwijs bij
het Friesland College en volgden 5.280 cursisten een opleiding of een cursus bij de onderwijsunit
FC-Educatie. De instelling heeft een personeelsomvang van 838 fte.
2
Governance
Goed bestuur heeft te maken met bestuur (het College van Bestuur), intern toezicht (de Raad van
Toezicht) en de horizontale dialoog met belanghebbenden. Goed bestuur in het onderwijs staat ten
dienste van goed onderwijs. Bij goed bestuur is één van de bestuurlijke principes dat bij macht tegenmacht hoort. Het scheiden van bestuur en toezicht is het basisprincipe bij goed bestuur. Als gevolg ven
een wijziging van de wet zijn in oktober 2010 de gewijzigde statuten door de RvT goedgekeurd.
Raad van Toezicht
De Raad heeft in het verslagjaar een onderwijscommissie ingesteld. Deze commissie adviseert de Raad
bij het op een adequate manier toezicht houden op de voortgang van het strategisch (onderwijs)beleid
zoals dat is vastgelegd in het Koersplan.
De Raad voert periodiek overleg met het College van Bestuur. In april heeft de Raad een werkbezoek
gebracht aan de locatie Saturnus in Heerenveen. De Raad heeft in 2010 acht keer vergaderd (vier reguliere en vier extra (telefonische) vergaderingen).
Er is een bijeenkomst georganiseerd waarin het functioneren van de Raad is geëvalueerd.
De staatssecretaris van OCW heeft in 2009 een onderzoek laten instellen naar de doelmatigheid van de
vergoeding aan een voormalig bestuurder. In 2010 heeft de Raad van Toezicht met het Ministerie van
OCW overeenstemming bereikt over deze kwestie.
College van Bestuur
Het Friesland College heeft in 2010 een vervolg gegeven aan het ingezette strategische beleid zoals vastgelegd in het Koersplan 2009 – 2012 ‘Verbinden en verdiepen’.
Vanuit het Koersplan is op het gebied van bedrijfsvoering en organisatie gewerkt aan een heldere en
effectieve organisatie. Het CvB wil de processen ruimte geven en versnellen en heeft daartoe in november 2010 de notitie ‘Wenkend perspectief’ opgesteld. Het Friesland College hecht belang aan een heldere toekomstvisie waarin ruimte is voor eigen ideeën en aandacht voor de wensen van de cursisten, van
markt-partijen en branches.
¹ (*)= de betekenis van dit begrip staat vermeld in de leeswijzer in bijlage 6
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Het College van Bestuur heeft in het verslagjaar de noodzakelijke voorbereidingen getroffen om te
komen tot een Ondernemingsraad (OR) en een Deelnemersraad (DR).
Het CvB heeft op 25 november 2010 een voorlopig reglement voor de Deelnemersraad vastgesteld. In
dat reglement is het maximale aantal leden van de DR bepaald op 11. De eind december 2010 geplande
verkiezingen zijn niet doorgegaan omdat er acht kandidaten waren aangemeld. De aangemelde kandidaten zijn zonder stemming verkozen.
In vier bijeenkomsten hebben medewerkers van gedachten gewisseld met het College van Bestuur. Aan
de orde kwamen onder andere de ontwikkeling van resultaatverantwoordelijke teams, zwakke opleidingen binnen het FC, het medewerkerstevredenheidsonderzoek en de plannen van OCW om de studieduur
van het mbo te verkorten.
De stand van zaken bij de in het Koersplan geformuleerde doelstellingen staat beschreven in paragraaf
2.12. De bestuurskosten in 2010 staan vermeld in paragraaf 2.13.
Medezeggenschapsraad
Het verslag Medezeggenschapsraad staat in paragraaf 2.14.
Leerbedrijf Invloed Studenten en de Deelnemersraad, zeggenschap en medezeggenschap
Bij zeggenschap van cursisten gaat het om invloed van cursisten op maatregelen en besluiten die direct
hun positie en belang raken. Om deze zeggenschap te realiseren is binnen het FC het Leerbedrijf Invloed
Studenten (LIS) actief voor de kwaliteitsbewaking en -verbetering van het onderwijsproces en de dienstverlening van het Facilitair Bedrijf. Als de Deelnemersraad is geïnstalleerd is medezeggenschap voor deelnemers als onderdeel van de gedeelde medezeggenschap formeel gerealiseerd. Het Leerbedrijf Invloed
Studenten draagt zorg voor de continuïteit van de zeggenschap van studenten binnen het FC.
Interne Bezwarencommissie
Het verslag van de Interne Bezwarencommissie staat vermeld in paragraaf 2.16.
Meervoudig Publieke Interactie (MPI)
Bij meervoudige publieke verantwoording worden de stakeholders op de hoogte gebracht van de visie
van de instelling, welke resultaten de instelling heeft behaald 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 maar wil ook in gesprek komen en blijven met de stakeholders.
Horizontale verantwoording kent binnen het FC meerdere verschijningvormen (het behalen van prijzen
door cursisten en medewerkers, de binnen de instelling actieve leerbedrijven).De onderdelen adviesraden, de behaalde prijzen en nieuwe leerbedrijven staan beschreven vanaf paragraaf 2.9.1.

Internationalisering
Het CvB heeft het beleidsplan ‘Internationalisering: nieuwe culturen, nieuwe uitdagingen voor praktijkgestuurd leren’ goedgekeurd. Het beleidsplan bevat strategische keuzes ten aanzien van onderwijs en
internationalisering en internationale projecten.
In het kader van de Millenniumdoelen heeft het Friesland College geïnvesteerd in het project Gondar on
the Move (activiteiten in Gondar, Ethiopië) en in een project in Rwanda. Voor cursisten- en docentenstages ontvangt het FC subsidie via Comenius en het Leonardo da Vinci stagefonds. Er zijn diverse samenwerkingsverbanden voor curriculumvergelijking opgezet.
Frysk in het Friesland College
In 2010 zijn de eerste twee certificaten Fries uitgereikt. Om in aanmerking te komen voor dit certificaat
moeten cursisten een portfolio samenstellen waarin wordt aangetoond dat zij het Fries verstaan en spreken. In samenwerking met de AFÛK (Algemene Friese Onderwijs Commissie) zijn contacten gelegd met
de docenten van MBO Verpleging en Verzorging.
3
Onderwijs
Kwaliteit van het onderwijs
Het FC heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het uitwerken van het onderwijsconcept praktijkgestuurd leren, het ontwikkelen van nieuwe methoden van examinering, het ontwikkelen van een aanpak voor cursisten die problemen hebben met het maken van keuzes en het versterken van de professionele cultuur.
In de mbo-units zijn de uitgangspunten van de notitie ‘Bouwstenen voor praktijkgestuurd leren’ in de
onderwijsprogramma’s verwerkt.
Het Friesland College hanteert een jaarlijkse beleidscyclus (*) om ambities en beleidsvoornemens te
monitoren en waar nodig bij te sturen. Vaste onderdelen van de planning- en controlcyclus zijn de voorbereidingsfase, uitvoeringsfase en verantwoordingsfase.
Werkgroep niveau 2-cursisten
In 2010 is een werkgroep ingesteld die zich bezighoudt met de problematiek die zich kan voordoen bij
niveau 2-cursisten. De taak van de werkgroep is inventariseren van problemen op dit terrein en oplossingen daarvoor aandragen. Het doel is om het aantal voortijdig schoolverlaters zoveel mogelijk te beperken en om de kennis en vaardigheden te vergroten.
PRO HBO
Het PRO HBO-programma ondersteunt cursisten die naar het hbo gaan en vergroot hun kans op het
halen van het bachelordiploma. Cursisten die het volledige programma hebben doorlopen kunnen vrijstellingen krijgen in het eerste studiejaar van het hbo.
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Het project Taal en Rekenen
In april 2010 heeft het CvB een notitie vastgesteld die aangeeft hoe vorm en inhoud wordt gegeven aan
de intensivering van het taal- en rekenonderwijs. De resultaten van dit project staan in paragraaf 3.5
XSTREAM
In 2010 kan een cursist naast de hoofdstudie gebruik maken van een extra aanvullend aanbod van een
andere onderwijsunit. In 2010 is deze keuzemogelijkheid voor cursisten voor het eerst ingevoerd. Met
behulp van het programma XSTREAM kan de overlap in het aanbod van de verschillende onderwijsunits
worden gereduceerd.
Mplooi
Mplooi biedt de ambitieuze vmbo-leerling een versnelde praktijkgestuurde leerroute aan via het mbo
naar het hbo. Mplooi is een initiatief van het Friesland College en OSG Piter Jelles in Leeuwarden. Vmboleerlingen van OSG Piter Jelles stromen in het derde leerjaar van het vmbo in bij Mplooi. Met Mplooi
behalen leerlingen minimaal één jaar tijdwinst ten opzichte van de reguliere route vmbo-mbo-hbo.
Cursisten van Mplooi doen ervaringen op en maken kennis met het hbo in een hbo-werkplaats.
De werkplaats is een coproductie met Stenden hogeschool en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.
Leren, Loopbaan en Burgerschap (LLB)
In 2010 heeft het College van Bestuur het verantwoordingsdocument ‘FC-kader Leren, Loopbaan en
Burgerschap’ goedgekeurd. In 2010 is de leerkaart Werken aan Loopbaan & Burgerschap ontwikkeld.
Samenwerking in de beroepskolom vo-mbo
Het Friesland College investeert in de samenwerking in de beroepskolom vo-mbo. Eens in de twee jaar
worden alle vo-scholen in Friesland bezocht met het doel informatie uit te wisselen over de recente ontwikkelingen in het mbo en over de instroom van leerlingen naar het mbo.
De nieuwe samenwerkingsovereenkomsten vo-mbo staan beschreven in paragraaf 3.9.
Samenwerking onderwijs en zorg in Noord-Nederland
Met de ondertekening van een convenant in februari zijn Stenden hogeschool, Kwadrantgroep (een
koepelorganisatie van zorginstellingen) en het FC een samenwerking aangegaan om de aansluiting zorg
en zorgonderwijs te verbeteren.
Samenwerking Friesland College en CSG Liudger
In januari hebben CSG Liudger en het FC een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om een doorlopende leerlijn te ontwikkelen van vmbo naar mbo in de sector vervoer en logistiek.
FC-Sprint²
Het Leerbedrijf Bronnen heeft in 2010 gewerkt aan het toegankelijk maken en ontwikkelen van bronnen. In 2010 zijn leeromgevingen gebouwd voor Rekenen en Wiskunde, Nederlands op het mbo, Leren,
Loopbaan en Burgerschap (LLB) en Ondernemen.

Er wordt gewerkt aan nieuwe leeromgevingen voor de onderwijsunit MBO Bouw en de opleiding
Wellness van de onderwijsunit Toerisme en Vrije tijd. Er wordt in alle onderwijsunits gewerkt aan de
invoering van Sprint². De doelstelling van 50% uit het Koersplan is nog niet gehaald.
Kwaliteitsverbetering in 2010
In mei heeft de inspectie een aantal onderzoeken uitgevoerd in het kader van de kwaliteits-verbetering
van het onderwijs. De resultaten van deze onderzoeken staan beschreven in paragraaf 3.11.
Nieuwe opleidingen
Het ICT Lyceum is in augustus gestart met de opleiding Desktop Publishing (DTP) op niveau 2 en 3.
Caparis en het Friesland College zijn opleiding ‘Bewegen, leren, werken’ gestart. In de nieuwe opleiding
spelen beweging en sport een belangrijke rol en wordt tegemoet gekomen aan een verscheidenheid in
leerwensen en leerstijlen. Caparis gaat de opleiding ‘AKA bewegen, leren, werken’ (*) gebruiken voor
een groot deel van haar medewerkers.
Resultatenbox Rendement
Tweemaal per jaar wordt het rendement van de onderwijsinstelling vastgesteld. Het rendement geeft
informatie over het aantal gekwalificeerde cursisten dat de school verlaat en over het aantal voortijdig
schoolverlaters. Het jaarresultaat, het diplomaresultaat en de aantallen en percentages voortijdig schoolverlaters staan beschreven in paragraaf 3.13.
4
Cursisten
Advies en Informatie
Het team Advies en Informatie is verantwoordelijk voor het informeren en adviseren van diverse in- en
externe relaties door middel van voorlichting op vo-scholen en onderwijsbeurzen. Er is een hbo-infomarkt georganiseerd en bij de Leeuwarder hbo-instellingen contact gelegd voor het starten met een
spreekuur voor mbo-ers.
Loopbaancoaching en FC-XL
FC-XL is een leertraject voor de cursist die wil onderzoeken welke opleiding bij hem of haar past of die
meerdere opleidingen wil combineren. Bij FC-XL is het programma Search (voor cursisten die een opleiding zoeken), Switch (voor cursisten die van opleiding willen veranderen) en Pro mbo (voor havo 4-leerlingen die halverwege het cursusjaar instromen) ontwikkeld.
In totaal hebben 281 cursisten gebruik gemaakt van het door FC-XL aangeboden programma.
Aanmelding en verwijzing
In 2010 zijn 453 cursisten voor extra ondersteuning op het gebied van dyslexie-screening, sociaal emotionele begeleiding en trainingen op het terrein van assertiviteit/faalangst doorverwezen naar externe
specialisten.
Pitstop is een time-out-voorziening met gedragstrainingen en individuele begeleiding. MBO Rebound
Noord begeleidt cursisten om hen terug te leiden naar het mbo-onderwijs. Sinds maart 2010 heeft de
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reboundvoorziening een nieuwe naam: MBO Rebound Fryslân. Het werkgebied van deze voorziening is
de gehele provincie. In totaal kunnen op jaarbasis 80 jongeren worden begeleid. De hiervoor beschreven
voorzieningen voor extra ondersteuning (FC-XL, Pitstop en MBO Rebound Fryslan) hebben geleid tot het
verminderen van het aantal voortijdige schoolverlaters.
Zorg in en om de school
In 2010 is de start gemaakt van het driejarig project De school als werkplaats. Dit project moet resulteren
in een andere samenwerking tussen partijen op het gebied van zorg, hulpverlening en veiligheid in de
school. Het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders is van start gegaan als leerbedrijf van Stenden hogeschool, Friesland College, FIOM en Sinne Welzijn. Deelnemende cursisten krijgen extra begeleiding bij
problemen met opvoeding en scholing.
Klachten-, verzuim- en exitprocedure
Het Servicecentrum Cursisten bewaakt de afhandeling van klachten volgens de vastgestelde klachtenprocedure. In 2010 betrof dit 34 klachten. De klachten hadden betrekking op de informatievoorziening
binnen opleidingen. In totaal zijn door het Servicecentrum Cursisten 1411 exitinterviews van voortijdig
schoolverlaters van jonger dan 23 jaar afgenomen.
Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS)
LIS speelt bij onderwijsunits een rol bij de kwaliteitsbewaking en -verbetering van het onderwijsproces.
De onderwijsunits gebruiken het LIS-TOOL, een enquête onder cursisten, voor het verbeteren van de
kwaliteit van het onderwijsproces. In 2010 hebben meer dan 600 cursisten bij zeven verschillende onderwijsunits de enquête ingevuld. LIS levert een bijdrage aan het cyclisch proces van signaleren, bespreken
en verbeteren. Het Facilitair Bedrijf gebruikt de LIS-TOOL om de kwaliteit van de onderwijsomgeving te
meten. LIS heeft een bedrijfsplan ontwikkeld en heeft in december de ECABO accreditatie voor de opleiding Zakelijke Dienstverlening verkregen.
Multiproject MentorProgramma Friesland en het leerbedrijf Present Promotions
Bij het MentorProgramma Friesland legt een cursist (mentee) een leervraag voor aan een externe mentor. In het MentorProgramma wordt gezocht naar een match tussen een mentee en een mentor. In
2010 konden alle deelnemers van vmbo, mbo en hbo zich aanmelden voor een mentor uit het werkveld
of een vervolgstudie. Er zijn 292 matches gerealiseerd. Het leerbedrijf Present Promotions verzorgde
in 2010 workshops aan jongeren in het beroepsonderwijs. Global Goals 2015, het leerbedrijf dat de
Millenniumdoelen in Friesland onder de aandacht brengt, heeft de tweede prijs gewonnen tijdens de
verkiezing van Meest duurzaam bedrijf van het jaar op de Bedrijven Contactdagen 2010 in Leeuwarden.
Resultatenbox Cursisten
Op 1 oktober 2010 staan er bij het Friesland College 9.568 mbo-cursisten ingeschreven. De daling van het
aantal cursisten gedurende de jaren tot 2009 is voorbij. Er is sprake van een lichte groei; er zijn 30 cursisten meer dan in 2009 (192 meer bol- en 162 minder bbl-cursisten(*)). Voor meer resultaten zie paragraaf
4.10.

Tevredenheid cursisten – JOB-enquête
De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB)(*) houdt één keer per twee jaar een landelijke enquête
naar de tevredenheid van cursisten in het middelbaar beroepsonderwijs. De resultaten van de enquête
uit 2010 staan paragraaf 4.11. Het FC scoort soms gelijk, soms even boven of onder het landelijke cijfer.
Cursisten van het Friesland College geven een 6,8 (7,1 bij de vorige JOB-enquête in 2008) aan hun opleiding en een 6,4 voor onze school als geheel (6,2 bij de vorige JOB-enquête in 2008).
MBO-Kaart 2009
Het FC laat Bureau Toppen onderzoeken waar de gediplomeerde schoolverlaters uit het schooljaar 20082009 zijn gebleven. Het rapport is in november 2010 verschenen. De resultaten staan vermeld in paragraaf 4.12 en bij de onderwijsunits in bijlage 1.
5
Sociaal Jaarverslag 2010
Project Professionalisering in de praktijk
Professionalisering van docenten vindt in het Friesland College steeds vaker in de onderwijsomgeving
plaats. Bij het project Professionalisering in de praktijk is het uitgangspunt dat het leren voor cursisten
en voor docenten start in de beoogde beroepspraktijk van de cursist. Aan het project nemen onderwijsunits en praktijkpartners deel. Het eerste doel is om in de praktijk nieuw onderwijskundig repertoire te
ontwikkelen om de begeleiding van het leren van een cursist te verbeteren. Een andere doel van het
project is om het leren binnen het team van docenten en praktijkopleiders te stimuleren.
De Academische Opleidingsschool (AOS)
De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en het Friesland College werken al jaren intensief samen
bij de scholing van docenten. Sinds september 2009 heeft deze samenwerking de vorm gekregen van
de Academische Opleidingsschool Friesland College. De afgelopen drie jaar hebben 75 docenten van het
Friesland College hun onderwijsbevoegdheid behaald via een intern pdg-traject(*). In cursusjaar 20092010 werden 11 leraren-in-opleiding (lio) opgeleid.
Deelnemers aan professionaliseringstrajecten
In 2010 heeft elke onderwijsunit en ondersteunend bureau een beperkt budget beschikbaar in de vorm
van een zogenaamde ‘knipkaart’. Met deze knipkaart kan een onderwijsunit of ondersteunend bureau
een aantal dagen begeleiding afgestemd op de eigen behoefte bekostigen. Het aantal medewerkers dat
deelnam aan de diverse interne professionaliseringstrajecten staat in figuur 5.1.
Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2010
In januari 2010 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto) uitgevoerd. De respons op de enquête
was 50,5%. Het overzicht van de onderzoeksresultaten op FC- niveau staat in paragraaf 5.3. Het blijkt
dat medewerkers trots zijn op het Friesland College en 75 % van de medewerkers het onderwijsconcept
onderschrijft. Als aandachtspunten komen naar voren dat medewerkers meer en actief betrokken willen
worden en er meer aandacht wordt besteed aan de effectiviteit van het management en aan het planmatig werken aan verbeteringen. Over twee jaar wordt opnieuw een tevredenheidsonderzoek georganiseerd.
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In- door- en uitstroom van medewerkers in 2010
De gegevens van In- door- en uitstroom van medewerkers staan vermeld in paragraaf 5.4.
Functioneren en beoordelen
De evaluatie van de opzet van de beoordelingsgesprekken heeft geleid tot een herziening van het beleid
ten aanzien van functioneren en beoordelen. Functioneren en beoordelen vindt in een driejarige cyclus
plaats (in het eerste en tweede jaar een functioneringsgesprek, in het derde jaar een beoordeling). In
2010 zijn 508 functionerings-gesprekken en 94 beoordelingsgesprekken gevoerd.
Formatieplan en functiebouwwerk
Het FC wil een flexibele schil (% medewerkers met een tijdelijke aanstelling) realiseren van 15 %. In 2010
is de feitelijke flexibele schil 12%. Het proces om te komen tot een aanpassing van het huidige functiebouwwerk is voortgezet. Het aangepaste functiebouwwerk wordt een flexibel bouwwerk waarin een
beperkt aantal functies wordt ondergebracht. De verwachting is dat het nieuwe functiebouwwerk in
2011 wordt ingevoerd. Zie voor een overzicht van het huidige functiebouwwerk bijlage 6.
Ziekteverzuim
Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van de instelling over 2010 bedroeg 5,68%. Het ziekteverzuimpercentage van 2010 is aanzienlijk lager dan in 2009 ( 6,39%). Het ziekteverzuimpercentage van 2010
is lager dan het landelijk percentage (5,86%). Gedetailleerde informatie over het ziekteverzuim in 2010
staat beschreven in paragraaf 5.8.
Arbeidsomstandigheden
In 2010 zijn de activiteiten op het terrein van de bedrijfshulpverlening, veiligheid in praktijkruimtes en
een veilige en gezonde werkomgeving voortgezet. Zie voor een uitgebreide beschrijving paragraaf 5.10.
Resultatenbox Personeel 2010
De resultatenbox personeel staat in paragraaf 5.11.
6
Financieel Jaarverslag 2010
Het uitgangspunt van de meerjarige begroting is dat de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht
zijn. Halverwege 2009 is een plan van aanpak opgesteld waarin is vastgelegd dat in een periode van 3
jaar maximaal voor € 3 mln. per jaar aan de algemene reserve mag worden onttrokken om toe te kunnen werken naar een gezonde bedrijfsvoering. De Raad van Toezicht en Medezeggenschapsraad hebben
met dit plan van aanpak ingestemd. In het verslagjaar 2010 is een verlies geleden van € 2,7 mln. Het verlies zal aan de algemene reserve worden onttrokken. Dit verlies wordt voor € 1,1 mln. veroorzaakt door
de eenmalige, niet begrote afwaardering van gebouwen. Het verlies wordt voor € 1,6 mln. veroorzaakt
door hogere kosten dan opbrengsten in de reguliere bedrijfsvoering. Het verlies van € 1,6 mln. is ingezet
voor kwaliteitsverbetering. Voor 2010 was een begroting opgesteld waarbij een bedrag van € 1,7 mln.
uit de algemene reserve wordt ingezet. Met een verlies van 1,6 mln. in de reguliere bedrijfsvoering blijft
de instelling binnen de begroting van 2010. De liquiditeitsratio (current ratio) is gedaald van 0,47 naar
0,46 en blijft onder de norm van 1,0. De verwachting is dat de komende jaren de liquiditeitspositie ver-

betert omdat de nieuwbouw-operatie is afgerond en de komende jaren terughoudend wordt omgegaan
met investeringen. De solvabiliteit (het % eigen vermogen van het balanstotaal) is gedaald van 38 %
naar 37 %. De jaarrekening van het FC is goedgekeurd door Deloitte accountants.
7
Facilitair Bedrijf
Begin februari werd in Heerenveen een grote calamiteitenoefening gehouden. Het bleek dat de coördinatie tussen de verschillende partijen in de toekomst moet worden verbeterd.
Het Friesland College heeft het convenant Duurzaam inkopen ondertekend. Naar aanleiding van dit
convenant is een plan van aanpak opgesteld. Het doel in dit plan van aanpak is om in 2012 50 % van
de inkoop duurzaam in te kopen. Het Facilitair Bedrijf heeft in 2010 voor de veiligheidsinspectie en
het onderhoud contracten afgesloten met gespecialiseerde bedrijven. De veiligheid in de werkplaatsen
wordt op deze wijze geborgd en vergroot.
In het FC is in 2010 in alle grote gebouwen een netwerk van draadloze access points aangelegd. Met
deze nieuwe faciliteit is het FC voorbereid op cursisten en medewerkers die een laptop meenemen naar
school / werk. Het Facilitair Bedrijf werkt nauw samen met het Facilitair Samenwerkingsverband Roc’s
(FSR) van de MBO Raad. Beleidsmedewerkers van het FC nemen aan de werkgroepen van het FSR op het
terrein van inkoop en huisvesting deel. Bij het Friesland College is aan het einde van de middag en in
de avonduren ruimte beschikbaar. Om extra opbrengsten uit de verhuur van deze ruimtes te verkrijgen
startte het Facilitair Bedrijf in 2010 een actie om bedrijven en organisaties te interesseren voor het huren
van ruimte in de schoolgebouwen. In het najaar van 2010 werd het gebouw aan de Julianalaan 93d in
Leeuwarden ontruimd en is gestart met de sloop. Op een deel van de vrijgekomen ruimte wordt de parkeerfaciliteit van de campus uitgebreid.
8
Risico’s en doelen 2011
Risico’s
In paragraaf 8.1 staan risico’s beschreven met een inschatting van het risico in 2011 en de acties om de
gevolgen van de beschreven risico’s te minimaliseren.
Doelen 2011 en beoogd resultaat op 31-12-2011
In paragraaf 8.2 staan de doelen in 2011 met het beoogd resultaat aan het einde van 2011 beschreven.
Bijlagen
De bijlagen bevatten
•
De verslaglegging per onderwijsunit.
•
Het organisatieschema.
•
De organisatorische aanpassingen.
•
Het functiebouwwerk.
•
De instellingsgegevens.
•
De leeswijzer.
•
De werkwijze en de 10 Gouden Regels van het Leerbedrijf Invloed Studenten(LIS).
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1

Profiel, doel en waarden
Profiel
Het Friesland College is een modern en ondernemend regionaal opleidingencentrum (roc).
Het doel van de instelling is het aanbieden van middelbare beroepsopleidingen voor vrijwel alle beroepenvelden en het aanbieden van een breed onderwijsaanbod 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 Harlingen, Drachten, Dokkum, Sneek en Oosterwolde.
Waarden van het Friesland College:
•
Betrokken en met aandacht.
•
Initiatiefrijk en ondernemend.
•
Liefde voor het vak.
Vanuit het Koersplan 2009-2012 ‘Verbinden en verdiepen’ is op het gebied van bedrijfsvoering en organisatie gewerkt aan een heldere en effectieve organisatie. De keuzes zoals verwoord in het Koersplan zijn
sturend voor de organisatie.
Het CvB wil de processen ruimte geven en versnellen en heeft daartoe in november 2010 de notitie
‘Wenkend perspectief’ opgesteld. In deze notitie zijn de volgende waarden geformuleerd die richtinggevend moeten worden voor de cultuur van het Friesland College:
•
•
•
•
•

Resultaatgericht.
Ondernemend.
Reflectief.
Betrouwbaar.
Het geven en vragen van feedback.

Het beroepsonderwijs dat het Friesland College aanbiedt is ingericht volgens het onderwijsconcept praktijkgestuurd leren. Uitgangspunt van dit onderwijsconcept is dat het leerproces van een cursist in de
praktijk start en dat de ervaringen van de cursist in de praktijk zijn leerproces sturen.
Bij praktijkgestuurd leren gaat het niet alleen om het behalen van een diploma; cursisten ontwikkelen
(persoonlijke) competenties die zij in hun verdere (beroepsmatige) leven kunnen gebruiken.
In 2010 volgden 9.568 cursisten mbo-onderwijs bij het Friesland College; 79 % volgde een bol-opleiding
(beroepsopleidende leerweg) (*) en 21% een bbl -opleiding (beroepsbegeleidende leerweg)(*). De cursisten kunnen de meeste opleidingen op vier verschillende niveaus volgen.
Daarnaast volgden 5.280 cursisten een opleiding of een cursus bij de onderwijsunit FC-Educatie.
De instelling heeft een personeelsomvang van 838 fte, daarvan hebben 802 fte een vaste aanstelling en
36 fte een tijdelijk aanstelling.

17
Friesland College Jaarverslag 2010

2

Governance
2.1 Bestuur en Toezicht
Het Friesland College hanteert de volgende omschrijving van het begrip governance:
‘Goed bestuur is het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen,
beheersen en toezicht houden van een organisatie, gericht op een efficiënte en effectieve
realisatie van de doelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze communiceren
en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden’.
Goed bestuur heeft te maken met bestuur (het College van Bestuur), intern toezicht (de Raad van
Toezicht) en de horizontale dialoog met belanghebbenden.
Belanghebbenden
De belanghebbenden (stakeholders) van het Friesland College zijn:
•
Prioritaire belanghebbenden: de cursisten, Raad van Toezicht.
•
Interne belanghebbenden: de medewerkers van de instelling, de Medezeggenschapsraad.
•
Externe verticale belanghebbenden: de Rijksoverheid (Ministerie van OCW) en organisaties die de
overheid vertegenwoordigen (o.a. Inspectie van het Onderwijs, Kenniscentra).
•
Externe horizontale belanghebbenden: adviesraden van de onderwijsunits, BAG’s (*), gemeenten,
provincie, bedrijven, de Kamer van Koophandel.
Verantwoording en dialoog
De begrippen verantwoording en dialoog worden binnen de instelling als volgt ingevuld:
•
Interne verantwoording: verantwoording van het middenmanagement aan het College van
Bestuur en van het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht.
•
Verticale verantwoording: verantwoording instelling aan de rijksoverheid en de Inspectie van het
Onderwijs.
•
Horizontale dialoog: de dialoog met de belanghebbenden zoals hierboven gedefinieerd.
Bij de horizontale dialoog gaat het niet zozeer om verantwoording in de strikte betekenis maar 		
om een permanente dialoog met de belanghebbenden.
Goed bestuur
Goed bestuur in het onderwijs staat ten dienste van goed onderwijs. Goed bestuur is te beoordelen vanuit de dienstbaarheid aan het onderwijs en vanuit bestuurlijke principes.
Bij goed bestuur is één van de bestuurlijke principes dat bij macht tegenmacht hoort. Het scheiden van
bestuur en toezicht is het basisprincipe bij goed bestuur: zonder goed toezicht geen goed bestuur.
De gewijzigde Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en de branchecode Goed Bestuur in de BVE sector waren de aanleiding om de statuten van de instelling te wijzigen. Op 19 oktober 2010 heeft de Raad
van Toezicht de gewijzigde statuten goedgekeurd.
In de nieuwe statuten is het College van Bestuur formeel het bevoegd gezag. De aangepaste statuten
zijn in samenwerking met de Medezeggenschapsraad (MR) opgesteld.
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2.2 Raad van Toezicht
Personele mutaties
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die, overeenkomstig de statuten van de stichting vanuit verschillende disciplines en maatschappelijke ervaringen zijn geselecteerd op deskundigheid om hun toezichthoudende taak te vervullen.
De samenstelling van de Raad staat beschreven in bijlage 3.
De heer F. Bouwers is voor een tweede zittingsperiode van vier jaar benoemd.
De heer A. Olijslager heeft in december 2010 als voorzitter en als lid afscheid genomen van de Raad. Een
ingestelde benoemingscommissie is een procedure gestart om in de vacature van voorzitter te voorzien.
De heer A. Spijksma, voormalig lid van de Raad van Toezicht, is in 2009 gevraagd om tot juli 2011 als
adviseur aan de Raad verbonden te blijven.
Taken van het toezicht
De belangrijkste taken van de Raad van Toezicht zijn het houden van toezicht en het goedkeuren van
voorgenomen besluiten van het College van Bestuur voor zover die goedkeuring bij de wet of de statuten is vereist. Ook beoordeelt de Raad het functioneren van het College van Bestuur in een cyclus van
functioneren en beoordelen.
De Raad kende al een auditcommissie die adviseert over het financiële en het treasurybeleid. De Raad
heeft in het verslagjaar een onderwijscommissie ingesteld. Deze commissie adviseert de Raad bij het op
een adequate manier toezicht houden op de voortgang van het strategisch (onderwijs)beleid zoals dat is
vastgelegd in het Koersplan.
Overleg en inhoudelijke oriëntatie
De Raad voert periodiek overleg met het College van Bestuur. Tijdens het voorzittersoverleg en in de
commissie- en de reguliere vergaderingen van de Raad informeert het CvB de leden over actuele zaken
rondom personeel, financiën, organisatie en onderwijs. Ook wordt de Raad geïnformeerd en geconsulteerd over het beleid op lange termijn. Bij elke reguliere vergadering wordt een leidinggevende
van een onderwijsunit of een ondersteunend bureau uitgenodigd om een korte inleiding te verzorgen
over een inhoudelijk thema. In dat kader heeft de heer mr. M. Brinksma, voorzitter van de Interne
Bezwarencommissie een inleiding verzorgd over de werkwijze van deze commissie.
In april heeft de Raad een werkbezoek gebracht aan de locatie Saturnus in Heerenveen waar de leden
spraken met medewerkers en cursisten van MBO Vervoer en Logistiek. Bij die gelegenheid bezocht de
Raad ook een studiebijeenkomst voor medewerkers met als thema hoe om te gaan met cursisten met
‘moeilijk te begrijpen gedrag’.
De Raad heeft in 2010 acht keer vergaderd (vier reguliere en vier extra (telefonische) vergaderingen). Op
21 maart heeft overleg plaats gevonden met de leden van de MR. Tijdens dit overleg is onder meer van
gedachten gewisseld over de financiële situatie van de instelling, over de nieuwe statuten en over de
relatie Raad van Toezicht, College van Bestuur en MR.
Zelfevaluatie
Naast de reguliere vergaderingen heeft de Raad op 19 oktober een bijeenkomst georganiseerd waarin

conform de Governance Code het functioneren van de Raad is geëvalueerd.
Beëindiging meningsverschil met het Ministerie van OCW
De staatssecretaris van OCW heeft in 2009 een onderzoek laten instellen naar de doelmatigheid van de
vergoeding aan een voormalig bestuurder. Op basis van gegevens die uit dat onderzoek zijn verkregen,
heeft de staatssecretaris in 2009 het voornemen aangekondigd om een deel van de (salaris)kosten van de
betreffende functionaris in te houden op de rijksbijdrage van de instelling.
De Raad van Toezicht heeft vervolgens in 2010 met het Ministerie van OCW overeenstemming bereikt
inzake dit meningsverschil. Een en ander heeft er in geresulteerd dat het Ministerie in 2011 en 2012 per
jaar een bedrag van € 116.793,50 op de rijksbijdrage inhoudt. Inmiddels heeft de Raad een akkoord
bereikt over de uitdiensttreding van deze voormalige bestuurder per 1 september 2010.
2.3 College van Bestuur
Samenstelling
Het College van Bestuur bestaat uit mevrouw E. Vos (voorzitter) en de heer F. van Hout (lid).
Strategisch beleid
Het Friesland College heeft in 2010 een vervolg gegeven aan het ingezette strategische beleid zoals vastgelegd in het Koersplan 2009 – 2012 ‘Verbinden en verdiepen’.
Ter verhoging van de kwaliteit en het rendement wordt in de managementafspraken tussen CvB en de
directies van de onderwijsunits gewerkt aan:
•
Verbetering van de relatie met de praktijk.
•
Verbetering van de begeleiding van de cursist.
•
Versterking van de samenwerking met het voortgezet onderwijs en het hbo.
Vanuit het Koersplan is op het gebied van bedrijfsvoering en organisatie gewerkt aan een heldere en
effectieve organisatie. De keuzes zoals verwoord in het Koersplan zijn sturend voor de organisatie.
Het CvB wil de processen ruimte geven en versnellen en heeft daartoe in november 2010 de notitie
‘Wenkend perspectief’ opgesteld. In deze notitie zijn waarden geformuleerd die richtinggevend moeten
zijn voor de cultuur van het Friesland College. Deze waarden staan vermeld in hoofdstuk 1 Profiel, doel
en waarden.
Het Friesland College hecht belang aan een heldere toekomstvisie waarin ruimte is voor eigen ideeën en
aandacht voor de wensen van de cursisten, van marktpartijen en branches.
Gedeelde medezeggenschap
In het kader van de Wet op de Ondernemingsraden verandert de medezeggenschap van ongedeelde
naar gedeelde medezeggenschap (Ondernemingsraad, Deelnemersraad en Ouderraad in plaats van één
Medezeggenschapsraad). Daarmee verdwijnt de Medezeggenschapsraad (MR).
Het College van Bestuur heeft in het verslagjaar de noodzakelijke voorbereidingen getroffen om te
komen tot een Ondernemingsraad (OR) en een Deelnemersraad (DR).
Na advisering van het Expertisepunt WMEB (MBO Raad en vakcentrales) heeft het CvB op 14 septem-
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ber het voorlopig reglement van de nieuwe OR vastgesteld en is een verkiezingscommissie ingesteld. In
november zijn de vakorganisaties uitgenodigd om kandidaten voor de nieuwe OR aan te melden. In de
maand december hebben de kandidaten met een vrije lijst zich bij de ingestelde verkiezingscommissie
gemeld.
Eind 2010 hebben de vakorganisaties tien kandidaten aangemeld en hebben zich negen kandidaten met
een vrije lijst aangemeld. De (digitale) verkiezingen vonden plaats in de week van 17 tot en met 21 januari 2011.
Voor de cursisten van het Friesland College ontstond qua zeggenschap ook een nieuwe situatie: het
oprichten en onderhouden van een Deelnemersraad (DR) wordt met ingang van 1 maart 2011 wettelijk
verplicht. Het CvB heeft op 25 november 2010 een voorlopig reglement voor de Deelnemersraad vastgesteld. In dat reglement is het maximale aantal leden van de DR bepaald op 11. Het Leerbedrijf Invloed
Studenten (LIS) kreeg de opdracht om de verkiezingen te organiseren. De eerste verkiezingen werden
gepland op 21 december 2010.
In de periode tot de verkiezingen hebben zich 14 cursisten kandidaat gesteld voor de DR. Na een informatieronde hebben zich acht kandidaten definitief aangemeld. De eind december 2010 geplande verkiezingen zijn daarom niet doorgegaan: de aangemelde kandidaten zijn zonder stemming verkozen. De
Deelnemersraad is begin 2011 geïnstalleerd.
Beleidscyclus en kwaliteitsagenda
De instelling hanteerde in 2010 een eenjarige kwaliteitsbeleidscyclus. Het doel van deze cyclus is om
enerzijds de begroting en jaarrekening met elkaar te verbinden en anderzijds om inhoudelijk, middels
zelfevaluatie en audits de geformuleerde doelen in de managementcontracten van alle organisatieonderdelen te evalueren.
De zelfevaluatie wordt in oktober gehouden, de oplevering van het nieuwe managementcontract vindt
in november plaats en de nieuwe begroting wordt in december vastgesteld.
Het College van Bestuur wordt via managementsrapportages en werkoverleg periodiek geïnformeerd
over de financiële en onderwijsinhoudelijke stand van zaken. Sluitstuk van de cyclus is het opstellen van
het jaarverslag en de jaarrekening waarin wordt aangegeven in hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt
en welke middelen zijn ingezet. De jaarrekening is de verantwoording van het College van Bestuur aan
de (externe) stakeholders.
Bijeenkomsten van het College van Bestuur met medewerkers
In vier bijeenkomsten hebben medewerkers van gedachten gewisseld met het College van Bestuur. Aan
de orde kwamen onder andere de ontwikkeling van resultaatverantwoordelijke teams, zwakke opleidingen binnen het FC, het medewerkerstevredenheidsonderzoek en de plannen van OCW om de studieduur
van het mbo te verkorten. De bijeenkomsten werden in Leeuwarden en Heerenveen georganiseerd.
Maatregelen ter voorkoming van zwakke opleidingen
Het College van Bestuur heeft maatregelen genomen om een te lage opbrengst dan wel te lage kwaliteit van de examinering bij zwakke opleidingen te voorkomen. De uitwerking van deze maatregelen is te
vinden in paragraaf 3.11.

2.4 Doelstellingen van het Koersplan: de stand van zaken
In het Koersplan staan de doelstellingen geformuleerd die in 2012 gerealiseerd moeten zijn.
Het College van Bestuur stelt vast dat de daling van het aantal cursisten tot 2009 is omgezet in een lichte
stijging (een stijging van 192 bol- en een daling van 162 deeltijdcursisten).
Het werken in resultaatverantwoordelijke teams is in 2010 onvoldoende uit de verf gekomen.
Er heeft een professionaliseringstraject plaatsgevonden om te leren werken in teams en er zijn resultaatafspraken voor de teams geformuleerd.
Het aantal mbo-ers dat doorstroomt naar het hbo stijgt nog steeds. Binnen de instelling is de focus verlegd van het stimuleren van de doorstroom naar het zodanig voorbereiden van cursisten op de vervolgstudie dat zij deze studie succesvol afsluiten.
Er komt steeds meer aandacht voor de route havo-mbo-hbo. Veel vmbo-t leerlingen stranden op de havo
en stromen in bij het mbo. Via deze route is het mogelijk om op het hbo verder te studeren.
In 2010 is het FC strategische samenwerking met grote bedrijven aan gegaan om de integratie
onderwijs - werk vorm te geven. Er zijn samenwerkingsverbanden met de Zorgacademie (met zorginstellingen in het noorden, zie ook 3.12), het leerbedrijf bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en
met de ING Bank. Voor de implementatie van praktijkgestuurd leren is de integratie van personeel van
de verschillende samenwerkende instellingen en het onderwijs een groot voordeel.
In 2010 is om het aantal voortijdig schoolverlaters te verminderen het project Zorg in de school, de
school als werkplaats gestart. Hulpverleners die voorheen cursisten buiten de school begeleidden bij het
op ‘de rails zetten van hun leven’ hebben nu specialistische inbreng in de onderwijsunit en het onderwijsteam zelf.
Vastgesteld moet worden dat alle voornoemde ontwikkelingen plaatsvonden tegen de achtergrond van
onvermijdelijke bezuinigingen om de financiële paragraaf van de instelling op orde te krijgen.
In figuur 2.1 staat vermeld wat de resultaten van de verschillende onderdelen na twee jaar Koersplan
zijn. De kleur geeft de mate van realisatie van een doelstelling aan (groen is gerealiseerd, oranje is in
ontwikkeling en rood is nog niet gerealiseerd).
2.5 Bestuurskosten
Het College van Bestuur valt vanaf 1 januari 2007 niet meer onder de cao-bve en heeft een arbeidscontract 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.
De bestuurskosten bedroegen in 2010 € 361.579, te weten € 321.864 voor het College van Bestuur en
€ 39.715 voor de leden van de Raad van Toezicht.
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Stand van zaken eind 2010 van Koersplan 2009 - 2010 ‘Verbinden en verdiepen’
A De effectiviteit van de leerprocessen binnen het praktijkgestuurd

Stand van zaken per 31-12-2010Stand van zaken per 31-12-2010

leren is toegenomen door:
1. De relatie met de praktijk te versterken Iedere docent brengt minimaal 5%

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

van zijn jaartaak door in de praktijk.

medewerkers en de beroepspraktijk in uitvoering. het percentage dat iedere
docent in de praktijk doorbrengt varieert van 0% to 20% van de jaartaak.

2. De samenwerkingsafspraken met bedrijven en instellingen contractueel

2. Onderwijsunits die samenwerkingsafspraken hebben gemaak, hebben

vastleggen.

deze afspraken contractueel vastgelegd.

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

3. In het LIS-onderzoek geven cursisten aan dat ze tevreden zijn over de

toetsen door een tevredenheidonderzoek onder cursisten.

coaching (zie ook 4.8). In de JOB-enquête krijgt het onderdeel begeleiding
het cijfer 3,5 op een schaal van 1-5 (zie 4.11).

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

4. Een aantal onderwijsunits heeft intensieve contacten met het vo en hbo.
Sommige onderwijsunits hebben volledig doorlopende leerlijnen met vo of
hbo of met beide ontworpen.

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

5. In de managementcontracten van de onderwijsunits worden jaarlijks de

de samenwerking met de toeleverende en afnemende scholen gestalte krijgt.

relevante acties vastgelegd.

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

6. Op 1-10-2010 stonden 9613 cursisten ingeschreven; dat is 30 meer dan

10.000.

in 2009. Er zijn 192 meer Bol-, 162 minder bbl-cursisten ingeschreven.

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

7. De omzet van volwasseneneducatie bedraagt in 2010 € 6,3 mln.
Dat is € 1,9 mln. minder dan in 2008. Oorzaak van de daling is de lagere
bijdrage aan WEB-middelen.

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

8. Niveau 1: 67 %; niveau 2: 63 %.

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

9. Niveau 3: 73 %; niveau 4: 64 %.

10. Bij de opleidingen werkt 50% met de aanpak Sprint².

10. Er wordt in alle onderwijsunits gewerkt aan de invoering van Sprint².
De doelstelling van 50% is nog niet gehaald (zie bijlage 1).

B De organisatie en structuur zijn helder en werken versterkend door:
11. Overzichtelijke units te vormen wat aantallen cursisten betreft Uitgangspunt 11. Vier onderwijsunits hebben minder dan 600 cursisten, zes hebben 600 is een minimum van 600 cursisten en een maximum van 800 cursisten.

800 cursisten en twee onderwijsunits hebben meer dan 800 cursisten. Vanwege
het speciale karakter van Werken met de Stad (AKA-niveau 1) valt deze unit
buiten het deze kaderstelling. Ook FC-XL en FC-Educatie zijn niet meegeteld.

12. Herkenbare units voor de branches te realiseren.

12. Het FC heeft heldere product-markt combinaties, het FC volgt de ontwikkelingen in de markt met nieuwe opleidingen (zie 3.12).

13. Units te ontwerpen, die bestaan uit resultaatverantwoordelijke teams met

13. Het werken in resultaatverantwoordelijke teams is in 2010 onvoldoende uit

één of twee procesmanagers en een unitdirecteur.

de verf gekomen. Er heeft een professionaliseringstraject plaatsgevonden om te
leren werken als team en er zijn resultaatafspraken voor de teams geformuleerd.

14. De ondersteuning waar mogelijk te decentraliseren.

14. Het voorgenomen beleid om de ondersteuning te decentraliseren wordt
heroverwogen. Er wordt gewerkt aan een opzet om de ondersteuning
effectiever en efficiënter te organiseren.

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

15. Extern: één keer per twee jaar JOB enquete, zie paragraaf 4.11. Intern: In

intern en extern uitgevoerd tevredenheidonderzoek.

2010 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd (zie 5.3); LIS doet
permanent onderzoek; alle units hebben spreekuren; cursisten en medewerkers
kunnen hun klachten melden; er zijn medewerkers die vragen van cursisten kunnen beantwoorden. De resultaten van de enquêtes van LIS staan in 4.8.

16. Inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht.

16. Het resultaat bedraagt € - 2,7 mln. De afspraak met de Raad van Toezicht
laat in 2010 onder voorwaarden een maximaal negatief resultaat toe van 3,0 mln.

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

17. In 2010 bestaat 17% van de omzet van het Friesland College uit niet door

bekostigde (reguliere) inkomsten.

OCW bekostigde (reguliere) inkomsten (zie ook 6.2).

2.6 Medezeggenschap: verslag Medezeggenschapsraad
Teruglopende inkomsten en ontwikkelingen bij met name FC- Educatie vroegen in 2010 om extra aandacht voor de werkgelegenheid. De Medezeggenschapsraad (MR) is van mening dat in het kader van
de kwaliteit van het onderwijs en de werkdruk medewerkers in het primaire proces bij het zoeken naar
mogelijkheden tot bezuiniging zoveel mogelijk moeten worden ontzien.
Bezuinigingen moeten in eerste instantie worden gezocht op het terrein van huisvesting, materiële kosten, professionalisering en efficiency.
De MR is niet tevreden over het verloop en afhandeling in 2010 van het vertrek van de voormalige voorzitter van het College van Bestuur door de Raad van Toezicht.
Werkomstandigheden en - klimaat blijven op verschillende locaties problematisch. Naast gebrek aan
ruimte wordt leegstand gesignaleerd. Verhuisbewegingen veroorzaken kosten, onrust en onzekerheid.
Er zijn in 2010 twee achterbanbijeenkomsten gehouden in Leeuwarden en één in Heerenveen. De MR
krijgt bij achterbanbijeenkomsten ruime steun voor het gevoerde beleid.
De MR heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe FC-statuten, het opstellen van het voorlopige OR-reglement en de organisatie van de verkiezingen voor de overgang van MR naar OR.
MR en CvB verbinden verschillende conclusies aan de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidonderzoek. De MR heeft er vanaf gezien om zelf een onderzoek te houden. Dit is mogelijk een taak voor
de nieuwe OR.
De gesprekken over het functiebouwwerk, een permanent agendapunt in het IGO(*), verlopen constructief.
De begroting 2010 kon pas in een laat tijdstip worden vastgesteld. De MR kan onvoldoende zicht krijgen
op geldstromen richting het primaire proces. De begrote stijging van inkomsten vanuit werk voor derden
wordt als niet realistisch beoordeeld.
De eerste ervaringen met de aangepaste beoordelingssystematiek voor medewerkers zijn positief.
Interpretatie en bewaking van de procedures verdienen nog aandacht. Naar de mening van de MR zou
HRM een meer centrale positie moeten hebben.
Ondanks het inmiddels ingevoerde uniform rekenmodel is het nog niet gelukt om voldoende zicht te
krijgen op de uitvoering van het jaartaakbeleid.
De begripsbepaling ten aanzien van procesmanagers en resultaatverantwoordelijke teams laat op zich
wachten. De MR is in 2010 in onvoldoende mate of te laat geïnformeerd bij ontstaan, invulling en
benoeming van cruciale vacatures. Interne vacatures moeten tijdig en algemeen bekend gemaakt worden, ook als er gerede kandidaten zijn.
Zowel CvB als de MR ervaren dat de onderlinge samenwerking en de communicatie zijn verbeterd.
De Medezeggenschapsraad
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2.7 Leerbedrijf Invloed Studenten en de Deelnemersraad, medezeggenschap en zeggenschap
Bij zeggenschap van cursisten gaat het om invloed van cursisten op maatregelen en besluiten die direct
hun positie en belang raken. Om deze zeggenschap te realiseren is binnen het FC het Leerbedrijf Invloed
Studenten (LIS) actief. LIS speelt bij onderwijsunits een rol bij de kwaliteits-bewaking en -verbetering van
het onderwijsproces en de kwaliteit van de dienstverlening van het Facilitair Bedrijf.
De resultaten van de inspanningen van het leerbedrijf LIS staan beschreven in paragraaf 4.8.
LIS heeft in 2010 meegewerkt aan de voorbereidingen voor het opzetten van de Deelnemersraad (DR).
LIS verzorgt de secretariële en administratieve ondersteuning van deze raad.
Als de Deelnemersraad is geïnstalleerd is medezeggenschap voor deelnemers als onderdeel van de
gedeelde medezeggenschap (Ondernemingsraad – Deelnemersraad - Ouderraad) binnen de instelling
formeel gerealiseerd. Het Leerbedrijf Invloed Studenten draagt zorg voor de continuïteit van de zeggenschap van studenten binnen het FC.
2.8 Verslag van de Interne Bezwarencommissie
De Interne Bezwarencommissie is een zelfstandig, onafhankelijk orgaan binnen het Friesland College. De
leden van deze commissie en de ambtelijk secretaris zijn niet verbonden aan de instelling.
Er is jaarlijks een overleg van de leden van de commissie met het College van Bestuur. Het College van
Bestuur en de Raad van Toezicht erkennen de signaalwaarde van de bezwaren zoals ingediend bij de
Interne Bezwarencommissie en vinden het van belang dat de bezwaren op de correcte wijze worden
afgehandeld.
Bezwaren van medewerkers en cursisten in 2010
In 2010 zijn er in totaal zes bezwaarschriften bij de commissie ingediend, twee door medewerkers en
vier door cursisten. Één bezwaar van een medewerker is niet-ontvankelijk verklaard en ten aanzien van
één bezwaar heeft de commissie nog geen uitspraak gedaan. Twee door cursisten ingediende bezwaren
zijn door de cursisten ingetrokken, één bezwaar is niet-ontvankelijk en één bezwaar is ongegrond verklaard. Eén bezwaar, nog ingediend in 2009, is in dit verslagjaar afgerond. Het betrof een bezwaar van
een medewerker tegen het niet aanbieden van een dienstverband en dit is door de commissie gegrond
verklaard.
Beroepschriften van cursisten in 2010
Ten aanzien van de bij de Commissie van Beroep voor de Examens ingediende twee beroepschriften
geldt dat het ene beroep door de cursist is ingetrokken en in de andere zaak heeft de commissie nog
geen uitspraak gedaan.
De samenstelling van de commissie wordt aangegeven in bijlage 3.

2.9 Meervoudig Publieke Interactie (MPI)
Bij meervoudige publieke verantwoording worden de stakeholders op de hoogte gebracht van de visie
van de instelling, welke resultaten de instelling heeft behaald 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 maar wil ook in gesprek komen en blijven met de stakeholders.
Stakeholders (zie 2.1) worden uitgenodigd te reageren en een oordeel te geven over de instelling.
MPI past in de kwaliteitscyclus van de instelling: er wordt gewerkt aan verbetering van kwaliteit en het
creëren van draagvlak.
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 door
cursisten en medewerkers een vorm van (horizontale) verantwoording: cursisten en medewerkers worden aan een toets in de samenleving onderworpen. De binnen de instelling actieve leerbedrijven zijn
een andere vorm van horizontale verantwoording; deze leerbedrijven tonen tot welke prestatie jonge
beroepsbeoefenaren in staat zijn aan de omgeving.
Hierna volgt een beschrijving van de meervoudig publieke interactie in horizontale zin in 2010.
Het gaat hier om de contacten met adviesraden, het behalen van prijzen, nieuwe leerbedrijven en
speciale projecten.
2.9.1 Adviesraden
Branche Advies Groepen
De Branche Advies Groepen (BAG’s) zijn in 1998 opgericht. Leden uit verschillende branches adviseren Friesland College en ROC Friese Poort over onderwerpen van strategische aard. De Branche Advies
Groepen bestaan uit een BAG Administratie, een BAG BHWS (Bouw, Hout, Wegenbouw, Schilders), een
BAG Handel, een BAG Metalectro en een BAG Welzijn.
De BAG Administratie is driemaal bijeen geweest. Onderwerpen van gesprek waren onder andere de uitval in het mbo, het kansrijk maken van niveau 2-opleidingen(*) en gastdocenten en docentenstages.
Tijdens een drietal bijeenkomsten van de BAG BHWS zijn de vraag of de crisis in de bouw ook crisis in
het bouwonderwijs betekent en de toekomst van de bouw en het bouwonderwijs aan de orde geweest.
De BAG Handel heeft in het afgelopen schooljaar driemaal vergaderd over het project werken op de
winkelvloer, evc-trajecten(*) en kansen voor bbl-cursisten.
De BAG Metalectro is in het afgelopen jaar viermaal bijeen geweest. Er is gesproken over de wijze waarop de branche zowel in het bedrijfsleven als op de scholen kan worden versterkt.
De BAG Welzijn is tweemaal bijeen geweest en sprak onder andere over de onderwerpen welzijn in de
zorg en de nieuwe uitdagingen in de kinderopvang.
Innovatiegroep bedrijven
De leden van de innovatiegroep zijn afkomstig uit het bedrijfsleven en (semi-)overheid.
In 2010 is de samenstelling gewijzigd. In de innovatiegroep zijn diverse disciplines vertegenwoordigd.
De groep is in 2010 twee keer bijeen geweest. Belangrijk gespreksonderwerp was het belang van een
herkenbare cultuur in een organisatie.
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Klankbordgroep Bouw
De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen die betrokken zijn bij
de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw. De klankbordgroep is in 2010 één keer bij elkaar geweest.
De leden zijn geïnformeerd over het nieuwe stagemodel BouwTalent en geraadpleegd over de ervaringen met de zogenaamde korte stage. De leden van de groep hebben ervaringen uitgewisseld die zij hebben opgedaan met de Proeve van bekwaamheid (afsluitende opdrachten aan het einde van de stage).
Adviesraad Middelbare Hotelschool Friesland
De adviesraad van de Middelbare Hotelschool bestaat uit vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven, de brancheorganisatie en het Kenniscentrum. De adviesraad komt ieder kwartaal bij elkaar.
Onderwerpen van gesprek in 2010 waren de examinering, het beleidsplan Middelbare Hotelschool
Friesland en het horeca vakpunt.
Er zijn naast deze vier formele bijeenkomsten ook jaarlijks twee informele bijeenkomsten waar medewerkers van de hotelschool en leden van de adviesraad elkaar treffen.
De klankbordgroep D’Drive MBO Kunstopleidingen
Leden van de klankbordgroep komen uit de wereld van de kunst, regionale omroep, media, interieur,
kledingbranche, dans en theater.
Het doel van de klankbordgroep is om vanuit het werkveld feedback te geven aan het onderwijs.
De leden van de groep zijn in 2010 twee keer bijeen geweest. In een van de bijeenkomsten hebben de
onderwijsteams van de onderwijsunit de klankbordgroep bevraagd op belangrijke speerpunten.
D’Drive gebruikt de input van de klankbordgroep voor het aanscherpen van het beleid.
2.9.2 Prijzen
Mbo-uitblinker 2010
In mei is Marinus Groen (30) uit Leeuwarden uitgeroepen tot FC-uitblinker 2010.
Marinus Groen heeft in oktober het Friesland College vertegenwoordigd in de landelijke finale.
Marinus is vierdejaars cursist van de opleiding Artiest Sounddesign bij de onderwijsunit D’Drive.
NL Coach prijs
Gerben Wiersma, KNGU turncoach en docent bij het CIOS heeft in december voor de tweede maal de NL
Coach prijs gewonnen. De prijs bestaat uit een trainingsstage in Amerika.

Marinus Groen

Dutch Game Award
Bang Phan, docent bij het ICT Lyceum heeft imn novemeber bij de Dutch Game Award een prijs gewonnen voor zijn bijdrage aan het ontwikkelen van het computerspel Fairytale Fights.
Dubbel goud in landbouwmechanisatie
Gosse Koerts mag zich de grote winnaar noemen van het in september gehouden Dutch Open
landbouwmechanisatie in Biddinghuizen. Hij won twee eerste prijzen.

Bakkers in de prijzen
In februari hebben aankomende FC-bakkers tijdens de Noordelijke regiowedstrijden een prijs in de wacht
gesleept. De prijswinnaars gaan door naar de finale om het Nederlands Kampioenschap in Wageningen.
Winnaar regionale beroepenwedstrijd
Marit de Jong is de beste Directiesecretaresse/Managementassistent tijdens het landelijke beroepenevenement Skills Masters geworden.
Paul Hoek genomineerd als Praktijkopleider van het jaar 2010
Paul Hoek is één van de drie genomineerden voor de prestigieuze titel Praktijkopleider van het jaar 2010.
Paul Hoek leidt al enkele jaren jonge mensen op voor het vak van chauffeur en magazijnmedewerker.
Bij de verkiezingen in november werd hij niet als eerste gekozen.
2.9.3 Nieuwe leerbedrijven in 2010
Assemblagelijn bij het ICT Leerbedrijf
Het ICT Leerbedrijf is een geaccrediteerde stageplek voor cursisten van het ICT Lyceum.
Het leerbedrijf heeft vestigingen in Leeuwarden en Heerenveen en kent de volgende afdelingen:
Reparatie & Verkoop, Werkplekbeheer binnen het FC en Externe Relaties (zie apart kader).
Assemblagelijn
In 2010 is gestart met een assemblagelijn. In de eerste opzet assembleert het leerbedrijf alleen computers
die worden gebruikt door het ICT Lyceum. Bureau Automatisering onderzoekt of het ICT Leerbedrijf ook
de te vervangen pc’s van het FC kan produceren.

Externe relaties van het ICT Leerbedrijf
In toenemende mate verricht het ICT Leerbedrijf werkzaamheden voor relaties buiten het Friesland
College. Voorbeelden hiervan zijn:
Terwisscha & Wagenaar (schrijfbureau in Leeuwarden). Bij deze organisatie wordt het netwerk
onderhouden en worden storingen opgelost.
SPOS (schildersopleiding). Hier zijn een server en diverse werkstations geleverd, is het netwerk aangelegd en wordt het onderhoud van het netwerk verricht.
Abbingahiem. In 2010 is in dit zorgcentrum een internetcafé gerealiseerd.
Voor de Stichting Leergeld en de Gemeente Leeuwarden werden pc’s en laptops aan kansarme
kinderen verstrekt.
Op Hoeve Boschoord (zorgboerderij) is een nieuwe server geplaatst en ingericht.
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2.10 Internationalisering
Uit een inventarisatieronde bij de onderwijsunits kwam naar voren dat deze veel internationale contacten onderhouden met ngo’s(*), scholen in het buitenland en buitenlandse bedrijven.
In het kader van de internationalisering heeft het FC zich in 2010 gericht op het aanscherpen van het
beleid en het formaliseren van procedures bij projecten in de Derde Wereld.
Het CvB heeft het beleidsplan Internationalisering: nieuwe culturen, nieuwe uitdagingen voor praktijkgestuurd leren goedgekeurd. Het beleidsplan bevat strategische keuzes ten aanzien van onderwijs en internationalisering en internationale projecten. Het moet gaan om duurzame projecten waaraan meerdere
onderwijsunits een bijdrage leveren. Bij de organisatie van de internationale activiteiten zijn effectiviteit,
efficiency en zorgvuldigheid belangrijke toetsingscriteria.
In het kader van de Millenniumdoelen heeft het Friesland College in 2010 geïnvesteerd in het project
Gondar on the Move (activiteiten in Gondar, Ethiopië). In 2010 zijn twee groepen cursisten en docenten
voor zeven weken uitgezonden (zie www.gondaronthemove.nl).
In Rwanda hebben cursisten van de onderwijsunit MBO Bouw een drinkwatervoorziening opgezet en
schoolmeubelen geproduceerd. Bij Present Promotions (zie ook 4.9) is een project in Sierra Leone gestart.
Voor cursisten- en docentenstages in Europa ontvangt het FC via Comenius en het Leonardo da Vinci stagefonds subsidie. Deze subsidie verlaagt de financiële drempel voor cursisten bij de keuze voor praktijkervaring in het buitenland. Er zijn diverse samenwerkingsverbanden voor curriculumvergelijking (ECVET)
met Europese scholen opgezet.
2.11 Frysk in het Friesland College
Útrikking sertifikaten Frysk
Yn 2010 binne de earste twa sertifikaten Frysk útrikt troch de deputearre mefr. Jannewietske de Vries
oan kursisten fan MBÛ Bou. Sûnt 2009 kinne kursisten fan it MBÛ in sertifikaat Frysk ferstean/prate helje.
Om yn oanmerking te kommen foar dit sertifikaat moat in portfolio gearstald wurde, dêr’t kursisten yn
oantoane, middels bewizen, dat hja it Frysk ferstean, as wol sprekke kinne.
D’r binne yn 2010 noch in stikmannich kursisten west dy’t it sertifikaat helle ha. Spitigernôch moast de
Provinsje mei ferskate projekten de hân op’e knip hâlde. De Provinsje hat al oanjûn dat it projekt fuortset wurde moat.
Yn gearwurking mei de AFÛK (Algemiene Fryske Ûnderwiis Kommisje) binne de earste kontakten lein
mei de dosinten fan MBU Ferpleging en Fersoarging. De meiwurkers binne ynformearre oer de mooglikheden om binnen de besteande lessen it Frysk in fêst plak te jaan op de soarchopliedings.
Vertaling
In 2010 zijn de eerste twee certificaten Fries uitgereikt door gedeputeerde mw. Jannewietske de Vries
aan cursisten van MBO Bouw. Sinds 2009 kunnen mbo-cursisten een certificaat ‘Fries verstaan/praten’
behalen. Om in aanmerking te komen voor dit certificaat moeten zij een portfolio samenstellen waarin
zij aantonen dat zij het Fries verstaan en spreken.
Er is in het afgelopen jaar nog een aantal cursisten geweest die het certificaat heeft behaald.
Helaas moest de provincie bezuinigen op diverse projecten. De Provincie heeft al aangeven dat het pro-

ject voortgezet moet worden. In samenwerking met de AFÛK (Algemene Friese Onderwijs Commissie)
zijn de eerste contacten gelegd met de docenten van MBO Verpleging en Verzorging.
De medewerkers zijn geïnformeerd over de mogelijkheden binnen de bestaande lessen de Friese taal een
vaste plek te geven op de zorgopleidingen.

Friesland College pakt laaggeletterdheid aan
Elk jaar vindt begin september de landelijke Week van de Alfabetisering plaats. In Nederland zijn ongeveer 1,5
miljoen volwassen die grote moeite hebben met lezen en schrijven, in Friesland enkele tienduizenden volwassenen.
FC-Educatie heeft een programma om laaggeletterdheid te bestrijden. Er is een website (www.samenzettenwedestap.nl) met informatie voor deelnemers aan de cursussen.
Daarnaast heeft FC-Educatie in samenwerking met de Gemeente Leeuwarden een digitale herkenningswijzer ontwikkeld. Op deze website krijgen werkgevers informatie over laaggeletterdheid en hoe de Gemeente leeuwarden
en het Friesland College kunnen helpen om laaggeletterdheid aan te pakken.
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3

Onderwijs
3.1		 Kwaliteit van het onderwijs
Het Friesland College heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in:
•
•
•

Het uitwerken van het onderwijsconcept praktijkgestuurd leren en ontwikkelen van nieuwe
methoden van examinering.
Het ontwikkelen van een aanpak voor cursisten die problemen hebben met het maken van keuzes.
Het versterken van de professionele cultuur in het Friesland College.

De onderwijsteams bieden cursisten structuur 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 omdat verschillende externe factoren van invloed zijn (o.a. uitkomsten van inspectiebezoeken).
3.2		 Kwaliteitsontwikkeling
Het Friesland College hanteert een jaarlijkse beleidscyclus (*) om ambities en beleidsvoornemens te
monitoren en waar nodig bij te sturen. Vaste onderdelen van de planning- en controlcyclus zijn de
voorbereidingsfase, uitvoeringsfase en verantwoordingsfase.
In de voorbereidingsfase zijn de (experimentele) kaderbrief van het College van Bestuur voor 2010, het
managementcontract tussen College van Bestuur en onderwijsunits / ondersteunende bureaus en de
begroting leidend.
In de uitvoeringsfase worden op basis van de begroting, kaderbrief en managementcontracten activiteiten uitgevoerd. Het monitoren van de uitvoering vindt plaats door middel van managementrapportages.
Dit zijn voortgangsrapportages met kwantitatieve gegevens die betrekking hebben op financiën, personeel en cursisten. Deze rapportages worden iedere twee maanden voor de onderwijsunits en ondersteunende bureaus samengesteld.
De samengevatte voortgangsrapportage gaan naar het College van Bestuur.
In de verantwoordingsfase wordt op basis van de managementrapportages het jaarverslag en de jaarrekening opgemaakt.
Het is de bedoeling dat de hele cyclus van voorbereidingsfase, uitvoeringsfase en verantwoordings-fase
in mei is afgerond.
In deze cyclus worden ook de uitkomsten van het jaarlijkse inspectiebezoek verwerkt (zie 3.11).
3.3		 Werkgroep niveau 2-cursisten
In 2010 is een werkgroep ingesteld die zich bezighoudt met de problematiek die zich kan voordoen bij
niveau 2-cursisten. De taak van de werkgroep is om te inventariseren welke problemen zich in units bij
deze groep cursisten voordoen en welke oplossingen daarvoor beschikbaar zijn. Het doel is om het aantal voortijdig schoolverlaters zoveel mogelijk te beperken en om de kennis en vaardigheden te vergro-
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ten. Bij vier onderwijsunits (MBO Zakelijke Dienstverlening - Leeuwarden, D’Drive, ICT Lyceum en MBO
Vervoer en Logistiek) is na inventarisatie extra personeel ingezet.
3.4		 PRO HBO
Van de cursisten met een diploma op mbo 4-niveau gaat bijna 60% door naar het hbo. Het PRO HBOprogramma ondersteunt cursisten die naar het hbo gaan en vergroot hun kans op het halen van het
bachelordiploma. In het eerste jaar van het PRO HBO-programma ligt het accent op loopbaanoriëntatie
en loopbaanbegeleiding. In het tweede jaar ligt het accent op competenties rekenen en talen.
In het derde jaar ligt het accent op het ontwikkelen van de hbo competenties analyseren, problemen
oplossen, communiceren, samenwerken en sturen.
Het PRO HBO-programma omvat 480 uur verdeeld over drie studiejaren. Cursisten die het volledige programma hebben doorlopen kunnen vrijstellingen krijgen in het eerste studiejaar van het hbo.
3.5 Het project Taal en Rekenen
In april 2010 is een wettelijke regeling aangenomen waarin is vastgelegd dat in het mbo meer aandacht
moet worden besteed aan taal- en rekenonderwijs. Er worden landelijke examens ingevoerd. In april
2010 heeft het CvB een notitie vastgesteld die aangeeft hoe vorm en inhoud wordt gegeven aan de
intensivering van het taal- en rekenonderwijs. Er is op instellingsniveau een projectleider aangesteld.
In 2010 is op het terrein van het taal- en rekenonderwijs het volgende gerealiseerd:
Meting en examinering
• Er is een 0-meting uitgevoerd onder de cursisten van het cohort 2010.
• Een werkgroep examinering taal en rekenen is samengesteld om de examinering voor te bereiden.
Randvoorwaarden voor taal- en rekenonderwijs
• Docenten taal en rekenen wisselen periodiek informatie uit.
• Het bronnenbedrijf (*) van Sprint2 (*) ontwikkelt taal- en rekenbronnen.
• Voor taal- en rekendocenten zijn interne scholingen georganiseerd.
Uitvoering
• Vanaf september 2010 is 16 fte extra formatie ingezet bij de mbo-units.
• In de mbo-onderwijsunits is het taalonderwijs in het programma opgenomen.
• In nagenoeg alle mbo-onderwijsunits krijgen de nieuwe cursisten rekenonderwijs.
• Om een doorlopende leerlijn voor taal en rekenen te realiseren tussen vmbo en mbo zijn samen met
ROC Friese Poort themamiddagen georganiseerd met het vmbo.
3.6		 XSTREAM
In 2010 kan een cursist naast de hoofdstudie gebruik maken van een extra aanvullend aanbod van een
andere onderwijsunit. Een cursist die de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw volgt kan bijvoorbeeld
het vak Communicatie van de onderwijsunit MBO Zakelijke Dienstverlening in zijn pakket opnemen. In
2010 is deze keuzemogelijkheid voor cursisten voor het eerst ingevoerd. XSTREAM houdt rekening met
de eigen kwaliteiten en keuzes en interesses van de cursist. Het aanbod wordt uitgebreid en programma’s worden flexibeler omdat cursisten op meerdere momenten van een schooljaar kunnen starten. Met

behulp van het programma XSTREAM kan de overlap in het aanbod van de verschillende onderwijsunits
worden gereduceerd.
3.7		 Mplooi
Mplooi biedt de ambitieuze vmbo-leerling een versnelde praktijkgestuurde leerroute aan via het mbo
naar het hbo. Mplooi is een initiatief van het Friesland College en OSG Piter Jelles.
Vmbo-leerlingen van OSG Piter Jelles stromen in het derde leerjaar van het vmbo in bij Mplooi.
Met Mplooi behalen leerlingen minimaal één jaar tijdwinst ten opzichte van de reguliere route vmbombo-hbo.
Bij Mplooi ligt de nadruk op het aanleren van studievaardigheden en het vergroten van het zelfvertrouwen. Leerlingen leren om uitdagingen te accepteren en risico’s aan te gaan om op deze wijze de kans op
het succesvol doorlopen van mbo en hbo te vergroten.
De examenresultaten, de doorstroming naar de onderwijsunits van het FC en de betrokkenheid van het
beroepenveld zijn punt van aandacht.
Cursisten van Mplooi doen ervaringen op en maken kennis met het hbo in een hbo-werkplaats. Zij leren
in deze werkplaats een systematiek van denken en leren en worden gecoacht op houdingsaspecten die
helpen om de hbo-studie tot een succes te maken.
De werkplaats is een coproductie met Stenden hogeschool en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.
3.8		 Leren, Loopbaan en Burgerschap (LLB)
In 2010 heeft het College van Bestuur het verantwoordingsdocument FC-kader Leren, Loopbaan en
Burgerschap goedgekeurd. Dit document geeft de kaders voor de praktische invulling van LLB door de
onderwijsunits.
In 2010 is de leerkaart ‘Werken aan Loopbaan & Burgerschap’ ontwikkeld. Met deze leerkaart kunnen
docenten en cursisten samen inhoud geven aan L&B. Actuele informatie voor cursisten en docenten is te
vinden op de website www.burgerschap.tk.
3.9		 Samenwerking
Doelstelling 5 Koersplan: De relatie met het voortgezet onderwijs en het hbo versterken.
Samenwerking in de beroepskolom vo-mbo
Het Friesland College investeert in de samenwerking in de beroepskolom vo-mbo. Eens in de twee jaar
worden alle vo-scholen in Friesland bezocht met het doel informatie uit te wisselen over de recente ontwikkelingen in het mbo en over de instroom van leerlingen richting het mbo.
In 2010 zijn een aantal nieuwe samenwerkingsovereenkomsten gesloten:
•
•
•

Er is een convenant met het praktijkonderwijs in Friesland afgesloten.
Met OSG Sevenwolden in Heerenveen en met het Linde College in Wolvega is een strategische
alliantie afgesloten.
Er is een overeenkomst afgesloten tussen CSG Liudger in Drachten en MBO Vervoer en Logistiek in
Heerenveen om samen te werken op het gebied van de voertuigentechniek.

35
Friesland College Jaarverslag 2010

•

Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de zeven Friese vmbo-scholen met de richting
Sport, Dienstverlening en Veiligheid in de regio en het CIOS.

Samenwerking onderwijs en zorg in Noord-Nederland
Met de ondertekening van een convenant in februari zijn Stenden hogeschool, Kwadrantgroep (een koepelorganisatie van zorginstellingen) en het Friesland College een samenwerking aangegaan om zorg en
zorgonderwijs goed op elkaar aan te laten sluiten. Dit initiatief is een van de manieren waarop de drie
ondertekenaars de vergrijzing van het personeel en het verwachte personeelstekort het hoofd willen
bieden. Zowel de opleiding als de medewerker in de zorg kunnen van de samenwerking profiteren. Het
tekenen van het convenant is het startsein voor de vernieuwing van betrokken opleidingen en stages.
Samenwerking Friesland College en CSG Liudger
In januari hebben J. Vogel, voorzitter Centrale Directie CSG Liudger en F. van Hout, lid van het College
van Bestuur van het FC een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
Het doel van de overeenkomst is om gezamenlijk een doorlopende leerlijn te ontwikkelen van vmbo
naar mbo in de sector vervoer en logistiek.
Voor de leerlingen van de vmbo-opleiding Voertuigentechniek van CSG Liudger biedt de doorlopende
leerlijn een opstap naar MBO Vervoer en Logistiek van het Friesland College. Op deze wijze geven beide
onderwijsinstellingen een impuls aan het verbeteren van het imago van voertuigentechniek.
3.10 FC-Sprint²
Doelstelling 12 Koersplan: 50% van de opleidingen werkt in 2012 met de aanpak Sprint²
In het Koersplan staat als doelstelling dat alle opleidingen in 2012 voor 50% werken met de aanpak van
Sprint².
Het Leerbedrijf Bronnen heeft in 2010 gewerkt aan het toegankelijk maken en ontwikkelen van bronnen. Er zijn ongeveer 15000 links naar openbaar materiaal en naar zelf ontworpen materiaal in de diverse leeromgevingen beschikbaar.
In Heerenveen startte een tweede Leerbedrijf Bronnen.
In 2010 zijn leeromgevingen gebouwd voor Rekenen en Wiskunde, Nederlands op het mbo, Leren,
Loopbaan en Burgerschap (LLB) en Ondernemen.
Er wordt gewerkt aan drie nieuwe leeromgevingen voor de onderwijsunit MBO Bouw en één voor de
opleiding Wellness van de onderwijsunit Toerisme en Vrije tijd.
Er wordt in alle onderwijsunits gewerkt aan de invoering van Sprint². De doelstelling van 50% is nog niet
gehaald. In bijlage 1 staat aangegeven hoever de units zijn gevorderd met het gebruik van de Sprint²aanpak.
De bronnen die ontworpen zijn voor Alfabetisering en NT2 zijn in de loop van 2010 op de markt verschenen in samenwerking met Taalprojectbureau Delken & Boot.

3.11 Kwaliteitsverbetering in 2010
In mei heeft de inspectie een aantal onderzoeken uitgevoerd in het kader van de kwaliteits-verbetering
van het onderwijs.
De CIOS opleiding Sport- en bewegingsbegeleider (niveau 2) is ook in 2010 onderzocht en op alle onderdelen voldoende bevonden. Dat geldt ook voor de niveau 3-opleiding Laboratoriummedewerker.
Bij MBO Handel werden de opleidingen van niveau 3 en niveau 4 onderzocht. Alleen bij de opleidingen
Verkoopspecialist en Commercieel medewerker waren de opbrengsten (*) onvoldoende. De overige
onderzochte opleidingen waren van voldoende kwaliteit.
Bij de niveau 2-opleiding Administratief Medewerker (MBO Zakelijke Dienstverlening Leeuwarden) en de
niveau 4-opleidingen Laboratoriumtechniek (Techno Lyceum) waren de opbrengsten onvoldoende.
De opleiding Verkoper Detailhandel (niveau 2, MBO Handel Leeuwarden) is ten opzichte van 2009 verbeterd, alleen de opbrengst bleek nog steeds onvoldoende.
De onderzochte opleidingen met achterblijvende opbrengst hebben het oordeel ‘zwak’ gekregen en
worden in 2011 opnieuw onderzocht.
In juni 2010 heeft de Inspectie een onderzoek uitgevoerd naar de programmering en de realisatie van de
onderwijstijd bij de opleiding Filiaalbeheerder (MBO Handel Leeuwarden) en Timmerkracht (MBO Bouw).
Bij beide opleidingen wordt in ruime mate aan de wettelijke eis voldaan.
Examinering
In februari en maart heeft de inspectie onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de examinering.
Van een aantal opleidingen is de examenkwaliteit onvoldoende (CIOS Sport- en Bewegingsleider, MBO
Welzijn Sociaal Pedagogisch Werker 3, ICT Lyceum Mediavormgever Art & design, Applicatieontwikkelaar
en Medewerker Beheer ICT).
Bij het Techno Lyceum zijn verbeterpunten geconstateerd bij de opleidingen Monteur Sterkstroominstallaties en Constructiewerker Staalbouw. Bij  MBO Zakelijke Dienstverlening waren de opleidingen
Salarisadministrateur en Algemeen Secretaresse onvoldoende.
De tekortkomingen bij het onderdeel toetsproducten bij voornoemde opleidingen zijn in de loop van
het jaar weggewerkt. De examenprocessen waren bij alle onderzochte opleidingen op orde.
De opleidingen Allround Metselaar (MBO Bouw), Interieuradviseur (D’Drive) en ArbeidsmarktGekwalificeerd Assistent (alle onvoldoende in 2008) zijn inmiddels voldoende beoordeeld.
De opleiding Hoofd Informatie (MBO Toerisme en Vrije tijd) is als voldoende beoordeeld. In juni is bij
MBO Welzijn de kwaliteit van de examinering van de opleiding Gastouders (Helpende Zorg en Welzijn)
onderzocht. Het resultaat was positief.
Het onderzoek dat door de Stichting Kwaliteits Centrum Examinering (KCE) in opdracht van het
Ministerie van VROM is uitgevoerd naar de kwaliteit van het inburgeringsexamen bij FC-Educatie heeft
tot een positieve beoordeling geleid.
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3.12 Nieuwe opleidingen
Desktop Publishing (DTP) op niveau 2 en niveau 3
Het ICT Lyceum is in augustus gestart met de opleiding Desktop Publishing (DTP) op niveau 2 en 3.
Caparis en het Friesland College zijn opleiding ‘Bewegen, leren, werken’ gestart.
Caparis en het Friesland College hebben een variant ontwikkeld op de AKA-opleiding
(Arbeidsmarktkwalificerende Assistentopleiding). De AKA-opleiding is een brede basisopleiding waarin
cursisten zich kunnen ontwikkelen richting de arbeidsmarkt. In de nieuw ontwikkelde variant spelen
beweging en sport een belangrijke rol en wordt tegemoet gekomen aan een verscheidenheid in leerwensen en leerstijlen. Caparis gaat de ‘AKA bewegen, leren, werken’ gebruiken voor een groot deel van
haar medewerkers.
3.13 Resultatenbox Rendement
Doelstelling 10 Koersplan: Het jaarresultaat van de opleidingen op niveau 1 en 2 is tenminste 65%
Doelstelling 11 Koersplan: Het jaarresultaat van de opleidingen op niveau 3 en 4 is tenminste 80%
Tweemaal per jaar wordt het rendement van de onderwijsinstelling vastgesteld. Het rendement geeft
informatie over het aantal gekwalificeerde cursisten dat de school verlaat en over het aantal voortijdig
schoolverlaters.
Het rendement van de instelling wordt bepaald met drie parameters: het jaarresultaat (3.13.1), het diplomaresultaat (3.13.5) en de aantallen en percentages voortijdig schoolverlaters (3.13.6).
3.13.1		
Jaarresultaat
Het jaarresultaat van beroepsopleidingen betreft alle gediplomeerden in een jaar en geeft de verhouding tussen succesvolle en niet succesvolle cursisten weer. Een mbo-cursist is succesvol als hij een mbodiploma heeft behaald en niet succesvol als hij de instelling zonder mbo-diploma verlaat.
Het jaarresultaat is ten opzichte van het jaar 2008 - 2009 licht gedaald (-0,2%). Ten opzichte van het
landelijke cijfer presteert het FC 1% lager.

Jaarresultaat Friesland College naar niveau 2007 - 2010 		
		
jaarresultaat 2007-2008		
jaarresultaat 2008-2009		
jaarresultaat 2009-2010		

Figuur 3.1

Totaal
63,5%
66,7%
66,5%

Landelijk cijfer
63,6%
65,9%
67,5%

3.13.2

Jaarresultaat 2010 naar vooropleiding

Jaarresultaat 2010 naar vooropleiding
Vooropleiding
FC
Praktijkonderwijs
         51,9%
Vmbo zonder diploma		
52,4%
Havo/vwo zonder diploma
64,5%
Vmbo B met diploma		
61,8%
Vmbo Kader met diploma
67,9%
Vmbo G met diploma		
67,8%
Vmbo Theoretisch met diploma
70,0%
Havo/vwo met dimploma
69,1%
Vooropleiding onbekend
68,1%

landelijk
69,3%
52,9%
62,9%
64,8%
68,8%
71,7%
71,9%
71,5%
69,0%

Figuur 3.2

Bij de vergelijking naar vooropleiding scoort het FC lager dan het landelijk gemiddelde met uitzondering
van de groep Havo/vwo zonder diploma.
3.13.3
Jaarresultaat per onderwijsunit
Naast het jaarresultaat voor de gehele organisatie wordt ook het jaarresultaat van iedere onderwijsunit
berekend. Het jaarresultaat per onderwijsunit staat in bijlage 1 vermeld.
3.13.4
Jaarresultaat naar leeftijd
De tabel in figuur 3.7 laat het jaarresultaat van de instelling zien bij de groepen jonger en ouder dan 23
jaar. Zie voor de definitie van het jaarresultaat paragraaf 3.13.1.
Jaarresultaat naar leeftijd		2007-2008
Jaarresultaat jonger dan 23 jaar		
Jaarresultaat 23 jaar en ouder		

61,3%
63,5%

2008-2009

2009-2010

64,0%
70,6%

64,5%
69,1%

Figuur 3.3

3.13.5
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 cursisten die de instelling hebben verlaten. Het diploma kan bij een andere onderwijsunit behaald zijn dan de
onderwijsunit waarbij de cursist uitstroomt. Het diplomaresultaat wordt alleen op instellingsniveau berekend. Het FC scoort in de periode 2009-2011 iets lager dan het landelijk gemiddelde (zie figuur 3.2)
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Diplomaresultaat Friesland College naar niveau 2007 - 2010
		
Diplomaresultaat 2007-2008
Diplomaresultaat 2008-2009
Diplomaresultaat 2009-2010

FC
62,1%
65,9%
66,0%

		

Landelijk cijfer
62,3%
64,6%
66,7%

Figuur 3.4

3.13.6
Voortijdig schoolverlaten
Bij voortijdig schoolverlaten gaat het om het aantal cursisten tot 23 jaar dat het onderwijs zonder startkwalificatie heeft verlaten. De percentages hebben betrekking op nieuwe voortijdig schoolverlaters.
In mei 2008 hebben de scholen voor voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en de gemeenten 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 vier jaar met 40 %
terug te brengen.
Resultaten nieuwe voortijdige schoolverlaters 2005-2009
				Realisatie
Vsv 2005-2006 (basisjaar)
744
Vsv percentage 2007-2008		
630
Vsv percentage 2008-2009		
554
Vsv percentage 2009-2010		
510

Verschil

Verschil in%

-114
-190
-234

-15,3%
-25,5%
-31,5%

Figuur 3.5

Volgens het convenant moet het Friesland College het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in 2010
teruggebracht hebben met 30 %. De instelling heeft het aantal voortijdig schoolverlaters in 2010 teruggebracht met 31,5 %. De doelstelling voor de periode 2005 – 2010 is gehaald.
Percentage nieuwe schoolverlaters t.o.v. het totaal aantal mbo-cursisten		
		
Friesland College		
Landelijk (mbo)

2005-2006
8,5%
10,5%

2006-2007
8,2%
10,2%

2007-2008
7,9%
9,6%

2008-2009
7,4%
9,3%

2009-2010
6,9%
8,6%

Figuur 3.6

Bij het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters ten opzichte van het totaal aantal cursisten scoort de
instelling beter dan het landelijk cijfer.
¹ 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.

Friesland College primeur licentie CryENGINE
De opleiding Gamedesign van het Friesland College heeft een licentie ontvangen van de nieuwe CryENGINE 3.
Dit softwarepakket is de meest geavanceerde game-engine op dit moment.
De CryENGINE 3 is de enige game-engine met de mogelijkheid om realtime games te ontwerpen.

Autobedrijf Jelle Talsma ‘Beste Leerbedrijf’ in
mobiliteitsbranche
In november werd autobedrijf Jelle Talsma uit Heerenveen door Innovam (het kennis- en opleidingscentrum van
de mobiliteitsbranche in Nederland) verkozen tot Beste Leerbedrijf 2010 van de Nederlandse mobiliteitsbranche.
De erkenning is ook positief voor het Friesland College want de school werkt nauw samen met het autobedrijf bij
het verzorgen van autotechnisch onderwijs.
Rink Slotema, stagebegeleider bij MBO Vervoer en Logistiek: “Met trots kunnen wij zeggen dat onze cursisten
praktijkervaring opdoen bij dit prachtige leerbedrijf. Wij werken al jaren intensief samen. Ja, bij Talsma komt de
cursist altijd op de eerste plaats. Het bedrijf neemt echt de tijd voor onze cursisten en biedt hun een stimulerend
en uitdagend leerklimaat.”
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4

Cursisten
4.1		 Servicecentrum Cursisten
De opdracht van het Servicecentrum is als volgt verwoord: “Het Servicecentrum levert een structurele bijdrage om meer cursisten te kwalificeren conform het onderwijsconcept praktijkgestuurd leren”.
In de taakverdeling tussen Servicecentrum en onderwijsunit is de onderwijsunit primair verantwoordelijk
voor de begeleiding van de cursisten. Het Servicecentrum ontplooit activiteiten die tijdelijk, aanvullend
en niet kwalificerend zijn. De activiteiten van het Servicecentrum zijn gericht op het voorkomen van
voortijdig schoolverlaten, één van de doelstellingen van het Koersplan.
Het Servicecentrum Cursisten houdt zich ook bezig met de belangenbehartiging van de cursisten
(Leerbedrijf LIS, zie 4.8 ). Drie bestaande structurele voorzieningen (Pitstop en FC-XL en Rebound Fryslân)
zijn in dat kader uitgebouwd (zie ook paragraaf 4.3 en 4.4).
4.2		 Advies en Informatie
Het team Advies en Informatie is verantwoordelijk voor het informeren en adviseren van diverse in- en
externe relaties van het Friesland College. In 2010 is op 44 locaties voorlichting gegeven aan toekomstige
cursisten op vo-scholen en onderwijsbeurzen. Deze voorlichting werd in samenwerking met cursisten van
mbo-opleidingen verzorgd en vond plaats naast de specifieke voorlichting van de onderwijsunits. Voor
het derde jaar werd in Leeuwarden en Heerenveen een hbo-infomarkt georganiseerd. Er waren tien hboinstellingen aanwezig. Met Stenden hogeschool en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden is contact
gelegd om in deze hbo-instellingen te starten met een spreekuur voor mbo-ers die naar het hbo willen.
4.3		 Loopbaancoaching en FC-XL
FC-XL is een leertraject voor de cursist die wil onderzoeken welke opleiding bij hem of haar past of die
meerdere opleidingen wil combineren. Cursisten doen in dit traject praktijkervaring op in verschillende
werkvelden om vervolgens een op ervaring gebaseerde opleidingskeuze te maken.
Bij FC-XL zijn voor cursisten met een loopbaanvraag drie programma’s ontwikkeld: 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 halverwege het cursusjaar vastlopen op de
havo en een keuze voor een beroepsopleiding maken.
Sinds september 2010 wordt gewerkt volgens de beleidsnotitie ‘Het hele jaar door welkom in het
Friesland College’. In deze notitie staat beschreven dat de coördinatie van de tussentijdse in- en doorstroom bij het Servicecentrum Cursisten ligt.
In totaal hebben in 2010 281 cursisten gebruik gemaakt van het door FC-XL aangeboden programma.
4.4		 Aanmelding en verwijzing
In 2010 zijn 453 cursisten voor extra ondersteuning op het gebied van dyslexie-screening, sociaal emotionele begeleiding en trainingen op het terrein van assertiviteit/faalangst doorverwezen naar externe
specialisten. Het aantal verwijzingen is in vergelijking met 2009 gedaald van 537 naar 453, maar de duur
van de begeleiding is toegenomen. Dit heeft geleid tot groei van het aantal cursisten in de time-outvoorziening(*) Pitstop en MBO Rebound Fryslân.
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Pitstop is een time-out-voorziening met gedragstrainingen en individuele begeleiding. In Pitstop worden
jongeren begeleid die complexe problemen in school en/of thuissituatie hebben. De opvang vindt gedurende maximaal zes weken plaats voor twee tot acht dagdelen per week.
In de regio Friesland Noord is MBO Rebound Noord in 2009 als pilot gestart met 36 cursisten. MBO
Rebound Noord begeleidt cursisten gedurende 20 weken met als doel de deelnemers terug te leiden naar het mbo-onderwijs. De toeleiding van cursisten vindt plaats via het Regionaal Meld- en
Coördinatiepunt Noord Friesland (RMC Noord). Het project is een samenwerking van het FC met ROC
Friese Poort en AOC Friesland. Het Friesland College coördineert dit project. Cursisten van de drie Friese
mbo-scholen kunnen worden aangemeld.
Sinds maart 2010 heeft de reboundvoorziening een nieuwe naam: MBO Rebound Fryslân. Het werkgebied van deze voorziening is nu de gehele provincie. In totaal kunnen nu op jaarbasis 80 jongeren worden begeleid.
De hiervoor beschreven voorzieningen voor extra ondersteuning (FC-XL, Pitstop en MBO Rebound
Fryslan) hebben geleid tot het verminderen van het aantal voortijdige schoolverlaters.
MBO Rebound Fryslân Noord officieel van start

Begin maart verrichtte de heer G. Krol, wethouder Onderwijs in de Gemeente Leeuwarden,
de officiële opening van MBO Rebound Fryslân Noord.

4.5		 Vertrouwenspersonen
In 2010 is twee keer een beroep gedaan op de vertrouwenspersonen, een afname in vergelijking met
2009 (12 keer). De vragen zijn in gesprekken met betrokkenen afgehandeld.
Geen van de klachten heeft geleid tot een traject waarbij de klachtencommissie moest worden ingeschakeld. Met de GGD Fryslân is afgesproken dat medewerkers van het FC ook kunnen worden doorverwezen naar vertrouwenspersonen van deze organisatie.

4.6		 Zorg in en om de school
In 2010 is de start gemaakt van het driejarig project De school als werkplaats. Dit project moet resulteren
in een structureel andere basis voor samenwerking tussen partijen op het gebied van zorg, hulpverlening en veiligheid in de school. Het project wordt gefinancierd door de gemeente Leeuwarden en de
Provincie Fryslân.
Het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders is in 2010 van start gegaan als leerbedrijf van Stenden hogeschool, Friesland College, FIOM en Sinne Welzijn. Cursisten krijgen extra begeleiding bij problemen met
opvoeding en scholing. In 2010 hebben 67 jongeren van deze voorziening gebruik gemaakt.
4.7		 Klachten-, verzuim- en exitprocedure
Het Servicecentrum Cursisten bewaakt de afhandeling van klachten volgens de vastgestelde klachtenprocedure. In 2010 betrof dit 34 klachten. De klachten hadden betrekking op de informatievoorziening
binnen opleidingen.
De onderwijsunits zijn belast met de uitvoering van de verzuim- en exitprocedure. Op iedere unit is een
verzuimcoördinator werkzaam. De kwalificatieplichtambtenaar houdt spreekuur voor cursisten in de
gebouwen van het Friesland College. Het spreekuur heeft tot doel voortijdig schoolverlaten te voorkomen door met cursist en ouders van gedachten te wisselen over het verzuim.
In totaal zijn door het Servicecentrum Cursisten 1411 exitinterviews van voortijdig schoolverlaters van
jonger dan 23 jaar afgenomen. Dit is een toename van ruim 300 cursisten ten opzichte van 2009. De
exitinterviews zijn overgedragen aan het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. In alle onderwijsunits zijn
audits georganiseerd over de bovengenoemde procedures.
4.8		 Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS)
Doelstelling 16 Koersplan: De zogenaamde ‘kleine kwaliteit’ is op orde, jaarlijkse meting door een intern
en extern uitgevoerd tevredenheidsonderzoek.
Bij zeggenschap van cursisten gaat het om cursisten invloed te geven op maatregelen en besluiten
die direct hun positie en belang raken. Om zeggenschap te realiseren is binnen het FC het Leerbedrijf
Invloed Studenten (LIS) actief.
LIS speelt bij onderwijsunits een rol bij de kwaliteitsbewaking en -verbetering van het onderwijsproces.
De onderwijsunits gebruiken het LIS-TOOL, een enquête onder cursisten, voor het verbeteren van de
kwaliteit van het onderwijsproces. In 2010 hebben meer dan 600 cursisten bij zeven verschillende onderwijsunits de enquête ingevuld. Het belangrijkste resultaat van het onderzoek bij de onderzochte units is
•
•
•

Dat de cursisten tevreden zijn over de kwaliteit van de coaching.
Dat de informatieverstrekking over toetsing en beoordeling voor verbetering vatbaar is evenals het
aanbod van bepaalde vakgerichte lessen.
Dat er grote verschillen zijn in de beleving van cursisten bij de praktijk of stage.

Studenten en medewerkers geven aan dat zij het belangrijk vinden dat het FC LIS inzet voor kwaliteitsonderzoeken. Bij units waar de LIS-TOOL voor een tweede of derde keer is gehouden is verbetering
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zichtbaar. LIS levert een bijdrage aan het cyclisch proces van signaleren, bespreken en verbeteren.
Het Facilitair Bedrijf gebruikt de LIS-TOOL om de kwaliteit van de onderwijsomgeving te meten.
Enkele resultaten van het onderzoek bij het Facilitair Bedrijf zijn:
•
•
•
•
•

Het komt voor dat lesruimtes / praktijkwerkplaatsen overbezet zijn.
De beschikbaarheid en/of snelheid van de computers is soms onvoldoende.
Het klimaat in veel gebouwen is niet optimaal.
De inzet van baliemedewerkers wordt positief gewaardeerd.
Over de kwaliteit van de catering wordt verschillend geoordeeld.

In 2009 is de opzet van het LIS-TOOL aangepast; er wordt ook naar de eigen inzet van de student
gevraagd en niet alleen naar de prestatie van de instelling. Deze wijziging is succesvol gebleken.
In het verslagjaar is de enquête digitaal gehouden. Het is de bedoeling om in 2011 ongeveer 2500 studenten te enquêteren.
LIS heeft een bedrijfsplan ontwikkeld en hiermee is in december de ECABO accreditatie voor de opleiding Zakelijke Dienstverlening verkregen. Voor meer informatie zie: www.mijnopleidingkanbeter.nl.

Foto LIS locatie

Een activiteit van LIS in 2010 was het opzetten van de Deelnemersraad (DR) in het kader van de gedeelde
medezeggenschap in het mbo. LIS gaat in het komend jaar de secretariële en administratieve ondersteuning voor de DR uitvoeren. LIS- studenten van MBO Zakelijke Dienstverlening ontwerpen het huishoudelijk reglement voor de DR.
In 2010 is LIS verhuisd naar een centrale plaats in gebouw Triangel op de campus in Leeuwarden.
4.9		 Multiproject MentorProgramma Friesland en het leerbedrijf Present Promotions
Bij het MentorProgramma Friesland legt een cursist (mentee) een leervraag voor aan een externe mentor. In het MentorProgramma wordt gezocht naar de beste match tussen mentee en mentor.
In 2010 konden alle deelnemers van vmbo, mbo en hbo zich aanmelden voor een persoonlijke mentor
uit het werkveld of een vervolgstudie. Er zijn 292 matches gerealiseerd.
In 2010 zijn de studentmentor-teams voor het vmbo en jongeren in ‘risicotrajecten’ opgericht. De teams
(in totaal 38 jongeren uit het mbo en hbo) zijn rolmodellen; ze geven workshops en voeren gesprekken
met jongeren in de klassen op het vmbo (Piter Jelles, Comenius, CSG Liudger) en bij de time-out-voorzieningen (*).
Het MentorProgramma heeft zich ontwikkeld tot een coördinatie- en kennispunt. In toenemende mate
maken organisaties (GGD Friesland, Rabobank, Provincie Friesland en het MKB) gebruik van de opgebouwde deskundigheid in het mentorproject op het gebied van coaching van en begeleiding aan (specifieke) doelgroepen.
Het MentorProgramma is een samenwerkingsproject van Stenden Hogeschool, ROC Friese Poort en het
Friesland College. Voor meer informatie zie de websites www.mentor.web-log.nl en www.mentorprogrammafriesland.nl
Het leerbedrijf Present Promotions verzorgde in 2010 154 workshops aan ruim 2200 jongeren in
het beroepsonderwijs. Op basis van gesprekken met overheid en politiek is in 2010 de workshop

Jeugdwerkloosheid ontwikkeld.
Het leerbedrijf heeft een extra impuls gegeven aan Leren, Loopbaan en Burgerschap binnen het
Friesland College. Aan diverse evenementen en workshops met als thema’s leerplicht/-leerrecht, alcohol
en verslaving, ondernemerschap en gezondheid, hebben 550 jongeren deelgenomen.
Global Goals 2015, het leerbedrijf dat de Millenniumdoelen in Friesland onder de aandacht brengt,
heeft de tweede prijs gewonnen tijdens de verkiezing van Meest duurzaam bedrijf van het jaar op de
Bedrijven Contactdagen 2010 in Leeuwarden. De prijs is uitgereikt door Stichting Millenniumbedrijven.
Present Promotions voert sinds 2009 samen met Ecabo (*) het project Hallow ‘Leerlingen onderweg naar
werk’ uit. In dit project worden kwetsbare jongeren voorbereid op een stage.
Voor meer informatie zie de websites www.presentpromotions.nl, www.o3leeuwarden.nl en www.globalgoals2015.nl
4.10
Resultatenbox Cursisten
Koersplan 7: De cursistenaantallen van de mbo-opleidingen zijn gestegen tot minimaal 10.000 in 2012
Op 1 oktober 2010 staan er bij het Friesland College 9.568 mbo-cursisten ingeschreven. De daling van het
aantal cursisten gedurende de jaren tot 2009 is voorbij. Er is sprak van een lichte groei, er zijn 30 cursisten meer dan in 2009.
Totaal aantal cursisten naar voltijd en deeltijd 2008-2010
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Figuur 4.1

Op 1 oktober 2010 zijn 192 meer bol- en 162 minder bbl-cursisten(*) ingeschreven. De afname van de
economische bedrijvigheid heeft tot gevolg dat minder cursisten een bbl-contract (werken en leren) met
bedrijven kunnen afsluiten.
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Cursisten per onderwijsunit 2008-2010
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Figuur 4.2

De grootste groei van het aantal cursisten vond plaats bij het ICT Lyceum, MBO Zorg, Service en Welzijn
(Basisopleidingen) en D’Drive.
Het aantal cursisten van de onderwijsunits MBO Toerisme en Vrije tijd, CIOS, MBO Zorg, Service en
Welzijn (Welzijn) en MBO Handel en Zakelijke Dienstverlening (Heerenveen) is licht gegroeid of gelijk
gebleven.
De sterkste daling van het aantal cursisten vond plaats bij MBO Handel (Leeuwarden), gevolgd door
MBO Bouw en MBO Zakelijke Dienstverlening (Leeuwarden).
Het aantal cursisten bij de units Middelbare Hotelschool Friesland, MBO Zorg, Service en Welzijn
(Verpleging en Verzorging), MBO Vervoer en Logistiek en het Techno Lyceum daalde licht.
Verhouding tussen niveaus bij de bol- en bbl-opleiding (2008-2010)
De cursisten volgden hun beroepsopleiding via de beroepsopleidende leerweg (bol) of via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl, combinatie werken en leren). Binnen de leerwegen bol / bbl kunnen cursisten
kiezen uit vier verschillende niveaus (niveau 1 tot en met 4).
Opvallend is de stijging in de keuze voor niveau 4-opleidingen in de bol en een bijna gelijke daling bij de
niveau 3-opleidingen. De dalende belangstelling voor de niveau 2-opleiding in de bol is sinds 2009 omgezet in een lichte stijging.

Verhouding tussen niveaus bij de bol-opleiding (2008-2010)
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Figuur 4.3

In 2010 kiezen méér cursisten in de bbl-leerweg voor een opleiding op niveau 1 dan in 2009, bij de andere opleidingsniveaus in de bbl-leerweg blijft de keuze ten opzichte van 2009 gelijk.
Verhouding tussen niveaus bij de bbl-opleiding (2008-2010)
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Figuur 4.4

Cursisten FC-Educatie
In 2010 hebben 5.280 cursisten deelgenomen aan trajecten bij FC-Educatie (zie figuur 4.5).
Deze cursisten volgden voor het grootste deel de projecten Sociale redzaamheid (54%). Het aantal cursisten bij de vavo (*) is gestegen tot 888.
Het aantal inschrijvingen voor activiteiten van de Volksuniversiteit Friesland bedroeg 548.
Het College van Bestuur heeft besloten om de activiteiten van Volksuniversiteit Friesland te beëindigen
(zie pagina 51).
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Cursisten per jaar			

2008

2009

Totaal aantal cursisten			
5,963
6,471
Educatieve redzaamheid			
81
141
Professionele redzaamheid (gekwalificeerd)
326
260
Professionele redzaamheid (ongekwalificeerd)
496
568
Sociale redzaamheid			
3,848
3,811
Vavo			
569
765
Alfabetisering voor allochtonen				
Maatschappelijk participatie				
Ondernemerschap					
Staatsexamen			
82
154
TIWI toetsen					
Opleidingstraject Opvoeding, gezin en onderwijs
193
246
Opleidingstraject Werk			
368
526

2010
5,280
271
188
553
2,861
888
19
12
8
178
36
68
198

Figuur 4.5

De 850-urennorm in het mbo
Iedere voltijdopleiding beroepsopleidende leerweg (bol) moet per studiejaar tenminste 850 onderwijsuren bevatten. Het betreft klokuren waarin begeleide onderwijsactiviteiten plaatsvinden inclusief de
beroepspraktijkvorming. De onderwijsunits van het FC realiseren minimaal de wettelijke norm voor de
onderwijstijd.
4.11
Tevredenheid cursisten – JOB-enquête
Doelstelling 16 Koersplan: De zogenaamde ‘kleine kwaliteit’ is op orde, jaarlijkse meting door een intern
en extern uitgevoerd tevredenheidsonderzoek.
De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB)(*) houdt één keer per twee jaar een landelijke enquête
naar de tevredenheid van cursisten in het middelbaar beroepsonderwijs. De resultaten van de enquête
uit 2010 staan in figuur 4.6.
Het FC scoort soms gelijk, soms even boven of onder het landelijke cijfer voor de tevredenheid van cursisten.
In vergelijking met twee jaar geleden zijn FC-cursisten positiever over de examens, de keuze- en loopbaanbegeleiding en de veiligheid en sfeer op school.
Cursisten zijn minder tevreden over de informatie van de school over opleidingen en lesroosters. Andere
aandachtspunten zijn beschikbaarheid van onderwijsfaciliteiten en de buitenschoolse activiteiten.
De respons was met 31,3 % iets hoger dan het landelijk gemiddelde (30,2 %). Landelijk gezien krijgen
instellingen gemiddeld een 6,4.
Cursisten van het Friesland College geven een 6,8 (7,1 bij de vorige JOB-enquête in 2008) aan hun opleiding en een 6,4 voor de school als geheel (6,2 bij de vorige JOB-enquête in 2008).
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Figuur 4.6

4.12
MBO-kaart 2009, onderzoek naar de bestemming van gediplomeerde schoolverlaters
Het FC laat Bureau Toppen onderzoeken waar de gediplomeerde schoolverlaters uit het schooljaar 2008
- 2009 zijn gebleven. Het rapport is in november 2010 verschenen. De response op het onderzoek was
45%.
MBO-kaart 2009
Bestemming gediplomeerde schoolverlaters 2008-2009
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Figuur 4.7

De groep schoolverlaters met werk is landelijk iets groter dan bij het FC, de groep schoolverlaters met
werk die ook een opleiding volgt is bij het FC groter dan landelijk.
Aankondiging: Laatste seizoen Volksuniversiteit Friesland
Het College van Bestuur van het Friesland College heeft besloten om de activiteiten van Volksuniversiteit
Friesland te beëindigen omdat het uitvoeren van de cursusactiviteiten financieel niet haalbaar is. In de
afgelopen jaren zijn er meer aanbieders gekomen die zich richten op volwassenen en dat had gevolgen
voor de belangstelling voor de Volksuniversiteit Friesland. Het is niet gelukt om het programma onder te
brengen bij het Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO).
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5

Sociaal jaarverslag
5.1		 Inleiding
Het jaar 2010 stond voor het Friesland College in het teken van het vergroten van de flexibiliteit en de
mobiliteit van medewerkers.
Het Friesland College heeft gezien de financiële problematiek de instroom van nieuwe medewerkers tot
een minimum beperkt. De interne mobiliteit binnen de organisatie is het afgelopen jaar aanzienlijk vergroot.
In februari 2010 heeft een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden (zie paragraaf 5.3). Het
medewerkerstevredenheidsonderzoek zal om de twee jaren worden gehouden. De resultaten zijn gepresenteerd aan de leidinggevenden, de MR en zijn op intranet gepubliceerd.
5.2		 Professionalisering
Doelstelling 1 Koersplan: De relatie met de praktijk te versterken. Iedere docent brengt minimaal 5% van
zijn jaartaak door in de praktijk.
5.2.1 Project Professionalisering in de praktijk
Professionalisering van docenten vindt in het Friesland College steeds vaker in de onderwijs-omgeving
plaats. Bij het project Professionalisering in de praktijk is het uitgangspunt dat het leren voor cursisten
en voor docenten start in de beoogde beroepspraktijk van de cursist.
Aan het project nemen de onderwijsunits en praktijkpartners bij MBO Verpleging en Verzorging
(praktijkpartner Zorggroep Noorderbreedte, Leeuwarden), MBO Vervoer en Logistiek (praktijkpartner Autoland Van den Brug, Heerenveen) en MBO Zakelijke Dienstverlening (praktijkpartner Centraal
Justitieel Incassobureau, Leeuwarden) deel.
Het eerste doel is om in de praktijk nieuw onderwijskundig repertoire te ontwikkelen om de begeleiding
van het leren van een cursist te verbeteren. Binnen elk samenwerkingsverband worden de activiteiten
afhankelijk van de aard de werkplek ingevuld.
Een andere doel van het project is om het leren binnen het team van docenten en praktijkopleiders te
stimuleren. In 2010 heeft coaching on the job plaatsgevonden, er zijn trainingen georganiseerd en er
zijn instrumenten voor reflectie op uitgevoerde praktijkopdrachten ontwikkeld.
Het project Professionalisering in de praktijk maakt deel uit van het landelijke project Doorbraak in professionalisering dat het FC met vijf andere roc’s uitvoert. Het FC geeft met het deelnemen aan dit project
uitvoering aan doelstelling 1 van het Koersplan.
5.2.2 De Academische Opleidingsschool (AOS)
Doelstelling 4 Koersplan: De relatie met het voortgezet onderwijs en het hbo te versterken.
De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en het Friesland College werken al jaren intensief samen
bij de scholing van docenten. Sinds september 2009 heeft deze samenwerking de vorm gekregen van de
Academische Opleidingsschool Friesland College. Het FC geeft daarmee uitvoering aan doelstelling 4 van
het Koersplan (zie paragraaf 2.4).
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Voor de AOS zijn opleiden en onderzoek belangrijke pijlers. De Academische Opleidingsschool Friesland
College wil zowel studenten als medewerkers van de opleidingsschool structureel en actief betrekken bij
het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek (actieonderzoek) om de kwaliteit van de leerprocessen van
docenten in opleiding te verhogen.
De afgelopen drie jaar hebben 75 docenten van het Friesland College hun onderwijsbevoegdheid
behaald via een intern pdg-traject.
Het begeleiden van actieonderzoek wordt in de toekomst door docenten van het Friesland College zelf
uitgevoerd. Daarom zijn in 2010 samen met de NHL FC-docenten opgeleid tot begeleider van actieonderzoek.
In cursusjaar 2009-2010 werden 11 leraren-in-opleiding (lio) opgeleid (8 van de Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden, 2 van de Academie voor Lichamelijke opvoeding, Groningen en 1 van Hogeschool
Windesheim, Zwolle). Sinds september 2010 neemt het Friesland College deel aan de kenniskring van het
lectoraat werkplekleren en ict van de NHL.
5.2.3 Deelnemers aan professionaliseringstrajecten
In 2010 heeft elke onderwijsunit en ondersteunend bureau een beperkt budget beschikbaar in de vorm
van een zogenaamde ‘knipkaart’. Met deze knipkaart kan een onderwijsunit of ondersteunend bureau
een aantal dagen begeleiding bekostigen afgestemd op de eigen behoefte.
Het aantal medewerkers dat deelnam aan de diverse professionaliseringstrajecten staat in figuur 5.1.
Deelnemers professionaliseringstrajecten 2010
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5.3 Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2010
Doelstelling 16 Koersplan: De zogenaamde ‘kleine kwaliteit’ is op orde, jaarlijkse meting door een intern
en extern uitgevoerd tevredenheidsonderzoek.

In januari 2010 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto) uitgevoerd. Iedere collega kon door
het invullen van een digitale vragenlijst (159 vragen) de mate van tevredenheid over zowel werk als
organisatie aangeven. Hierna volgt een kort overzicht van de onderzoeksresultaten op FC- niveau (schaal
van 1-5).
Algemene opmerkingen
• De respons op de enquête is 50,5%.
• Er is sprake van een representatieve deelname aan het onderzoek; alleen de locatie Sportstad
Heerenveen is ondervertegenwoordigd.
• Als het gaat om de mate van tevredenheid zijn er geen significante verschillen tussen de diverse
organisatieonderdelen.
• De verdeling over verschillende categorieën medewerkers wijkt niet significant af van de wijze
waarop deze categorieën binnen de instelling aanwezig zijn.
• De tevredenheid over het eigen organisatieonderdeel ligt hoger dan de tevredenheid op FC-niveau.
Positieve onderdelen
Een aantal zaken in de resultaten valt op in positieve zin:
• Medewerkers zijn trots op het Friesland College.
• Onder de noemer ‘geloofwaardigheid’ spreken medewerkers in het algemeen waardering uit voor
het functioneren van leidinggevenden. Met name de omgang tussen leidinggevenden en
medewerkers scoort hoog (4,15 - 4,25). Dit cijfer is iets lager bij de vraag of leiding-gevenden doen
wat ze beloven (3,68).
• 75 % van de medewerkers onderschrijft het onderwijsconcept van het Friesland College (“ik kan me
vinden in het onderwijsconcept”- score: 3,54).
• Medewerkers ervaren ruimte voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.
• Medewerkers hebben grote waardering voor het Facilitair Bedrijf.
Aandachtspunten
In de resultaten komen de volgende aandachtspunten naar voren:
• Medewerkers willen meer en actief betrokken worden.
• Er moet meer aandacht worden besteed aan de effectiviteit van het management en aan het
planmatig werken aan verbeteringen.
• Vragen waarin uitspraken worden gedaan over de rol van het CvB scoren lager dan gemiddeld.
De lage scores betreffen in het algemeen de directe communicatie tussen het CvB en de
medewerkers.
Vervolg
De resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn in alle onderwijsteams en ondersteunende bureaus besproken. De uitkomsten van deze teambijeenkomsten worden vertaald in verbeteracties op zowel team- als FC-niveau. Over twee jaar wordt opnieuw een dergelijk tevredenheidsonderzoek
georganiseerd.
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5.4 In- door- en uitstroom van medewerkers in 2010
Instroom
In 2010 zijn 47 nieuwe medewerkers (17.8 fte) in dienst getreden en 10 medewerkers hebben een uitbreiding van hun contract ontvangen (3,0 fte). Daarnaast hebben 22 medewerkers (11,3 fte) met een
tijdelijk contract dit jaar een vaste aanstelling gekregen.
Vanuit andere organisaties zijn 17 medewerkers (5.9 fte) gedetacheerd bij het FC en zijn19 freelancers
in dienst. Er zijn gedurende het jaar 20 uitzendkrachten en 37 medewerkers met een P-flex aanstelling
ingezet. In totaal zijn er 89 wervingsprocedures uitgevoerd. Het ging hierbij om in totaal 60 fte.
Instroom			Aantal

fte

Nieuwe tijdelijke contracten
Uitbreidingen op bestaande vaste contracten
Detacheringen van buiten naar binnen		
Freelancers			
Uitzendkrachten			
Pflex(*)

47
10
17
19
20
37

17,8
3,0
5,9
6,9
4,4
16,3

Overige personeelsbewegingen
Tijdelijke contracten omgezet in vast		

22

11,3		

Figuur 5.1

Mobiliteitstrajecten
In 2010 hebben zich 180 medewerkers voor een mobiliteitsgesprek gemeld. Er zijn 20 medewerkers (6,4
fte) gedetacheerd bij een andere organisatie. Binnen het FC zijn 40 collega’s van werkplek veranderd,
zijn 12 medewerkers via outplacement begeleid naar werk buiten het FC en zijn 20 medewerkers (6,40
fte) gedetacheerd bij andere organisaties.
Mobiliteitstrajecten			
Aantal mobiliteitsgesprekken		
Aantal werkplekwisselingen		
Aantal outplacementtrajecten		
Detachering naar extern			

Aantal

fte

180		
40		
12
20
6,4

Figuur 5.2

Uitstroom
In 2010 hebben 61 medewerkers (21.1 fte) met een tijdelijke aanstelling de instelling verlaten. Er zijn 52
medewerkers (28.72 fte) met een vaste aanstelling uit dienst getreden (29 contracten beëindigd op eigen
verzoek, 2 door pensioen, 15 door FPU, 1 door Abp-keuzepensioen, 3 door langdurige ziekte en 2 door
overlijden).

Uitstroom			Aantal
Tijdelijke contracten			
61
Uitbreidingen op contracten		
4
Vaste contracten - op eigen verzoek		
29
Vaste contracten - pensioen		
2
Vaste contracten - overlijden		
2
Vaste contracten - FPU / ABP keuzepensioen
16
Vaste contracten - ziekte			
3
Totaal			
117
		
Figuur 5.3

fte
21,1		
0,3		
12,1
1,3
2,0
11,8
1,6
50,2

5.5 Functioneren en beoordelen
De Medezeggenschapsraad heeft het initiatief genomen om samen met het College van Bestuur de
opzet van de beoordelingsgesprekken voor docenten te evalueren. De evaluatie heeft geleid tot een herziening van het beleid ten aanzien van functioneren en beoordelen. Vanaf 2010 is de nieuwe werkwijze
geïmplementeerd.
Functioneren en beoordelen vindt in een driejarige cyclus plaats. In de cyclus vindt in het eerste en tweede jaar een functioneringsgesprek met de medewerker plaats. In het derde jaar volgt een beoordeling
van de medewerker. Het nieuwe beleid en de vernieuwde centrale registratie van de functionerings- en
beoordelingsgesprekken maken het volgen van de cyclus beter mogelijk.
In 2010 zijn 508 functioneringsgesprekken en 94 beoordelingsgesprekken gevoerd. Het lage aantal
beoordelingsgesprekken is een punt van aandacht in 2011.
5.6 Formatieplan en functiebouwwerk
De uitgangspunten van het Koersplan vormen de basis voor het formatieplan van 2010.
Het FC wil een flexibele schil (% medewerkers met een tijdelijke aanstelling) realiseren van 15 % om de
omvang van het aantal medewerkers aan te kunnen passen aan in- en externe ontwikkelingen. In 2010 is
de feitelijke flexibele schil 12 %.
In 2010 maakten 304 medewerkers (34,6 fte) gebruik van BAPO-regeling (zie figuur 5.4). De hierdoor vrijgevallen formatie is niet met nieuwe medewerkers ingevuld.
Het proces om te komen tot een aanpassing van het huidige functiebouwwerk is voortgezet. Het aangepaste functiebouwwerk wordt een flexibel bouwwerk waarin een beperkt aantal functies wordt ondergebracht. De verwachting is dat het nieuwe functiebouwwerk in 2011 wordt ingevoerd. Zie voor een
overzicht van het huidige functiebouwwerk bijlage 5.
5.7 Arbeidsvoorwaarden
De verlengde CAO BVE liep van 1 januari tot 1 november 2010.
Het College van Bestuur heeft de toedeling van de jaartaak 2010-2011 goedgekeurd.
In april 2010 hebben alle werknemers een eenmalige uitkering van € 200 ontvangen naar rato van de
omvang van hun aanstelling. In de maand oktober is een structurele uitkering van € 200 uitbetaald.
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In 2010 namen 58 medewerkers aan het fietsproject, 538 medewerkers aan de spaarloonregeling en 37
medewerkers aan het bedrijfsfitnessplan deel.
Voor de levensloopregeling werd door 60 medewerkers gespaard en drie medewerkers hebben
gespaard vermogen uit de levensloopregeling opgenomen. Onbetaald verlof is door 34 medewerkers
opgenomen en 45 medewerkers maakten gebruik van betaald ouderschapsverlof.
Arbeidsvoorwaarden			

Aantal		

Fietsprojecten			
58			
Spaarloonregeling			
538			
Bedrijfsfitness			
37		
Verlofregelingen
			
fte
Levensloopregeling - sparen		
60		
Levensloopregeling - opname		
3		
Bapo			304
34,6
Onbetaald verlof			
34
4,2
Betaald ouderschapsverlof		45
4,0		
figuur 5.4

5.8 Ziekteverzuim
Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van de instelling over 2010 bedroeg 5,67%. Het ziekteverzuimpercentage van 2010 is aanzienlijk lager dan in 2009 ( 6,39%). Het ziekteverzuimpercentage van 2010 is
lager dan het landelijk percentage (5,86%). Het landelijk percentage in de sector is licht gestegen.
Ziekteverzuim FC en MBO-sector		
		
FC		
Landelijk

2007
5,24%
5,67%

2008
5,51%
5,78%

2009
6,39%
5,82%

2010		
5,67%
5,86%

Figuur 5.5

De gemiddelde duur van het verzuim steeg naar 23,3 dagen (20,1 dagen in 2009) en de meldingsfrequentie (het aantal keren dat een medewerker zich per jaar gemiddeld ziek meldt) daalde van 1,24 in
2009 naar 1,13 in 2010. Opvallend is de stijging van het ziekteverzuim in de groep medewerkers tot 25
jaar en in de groep van 25 - 35 jaar (zie figuur 5.6).
In 2009 was het gemiddelde ziekteverzuimpercentage in de eerste groep 2,67% in de tweede groep 5,30
%. In 2010 was dit respectievelijk 2,01% en 5,57 %. De oorzaak van deze ontwikkeling wordt onderzocht. In de leeftijdscategorie van 25-35 jaar (9,2 % van alle werknemers van het Friesland College) is een
stijgende trend waarneembaar: het gemiddelde ziekteverzuim stijgt van 2,96 % in 2007 naar 5,57% in
2010.

In de overige groepen heeft een daling van het ziekteverzuim plaatsgevonden ten opzichte van 2009. De sterkste
daling (0,96%) is waarneembaar in de leeftijdsgroep van 45 – 55 jaar. Deze groep omvat 38,8 % van de werknemers.
Ziekteverzuim per leeftijdscategorie 2007 – 2010
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00

55 >

3.00

45 tot 55

2.00

35 tot 45

1.00

25 tot 35
< 25

0.00

2007

2008

2009

2010

Figuur 5.6

Opvallend is de sterke stijging van de gemiddelde verzuimduur van vrouwelijke medewerkers ten opzichte van die
bij mannelijke medewerkers (mannen 18,37 dagen en vrouwen van 26,41 dagen).
In de jaren daarvoor was de gemiddelde verzuimduur van vrouwelijke en mannelijke medewerkers nagenoeg
gelijk. De verzuimduur is het sterkst gestegen in de groep van 25 – 34 jaar van 11,1 dagen in 2009 naar 21,3 dagen
in 2010.
Het ziekteverzuim onder vrouwen is evenals in de jaren 2007-2009 hoger dan onder mannen. De stijging wordt
veroorzaakt door de groep vrouwen van 25-34 jaar. Naar de oorzaak hiervan wordt onderzoek verricht.
Uit een analyse van de ziekterapportages komt naar voren dat het merendeel van het verzuim werkgerelateerd
ziekteverzuim is.
Om het inzicht in het ziekteverzuim te vergroten zijn in 2010 de volgende acties ondernomen:
• De registratie en medische dossiervorming is verbeterd.
• Er loopt een pilot in de onderwijsunits MBO Verpleging en Verzorging en MBO Vervoer en Logistiek
met het registratiesysteem Humanet. Na evaluatie in januari 2011 wordt besloten of en op welke
termijn dit systeem binnen de instelling ingevoerd wordt.
• Er zijn in 2010 voorstellen geformuleerd voor een verbetering van het beleid ten aanzien van het
ziekteverzuim van de instelling.
• Er is meer aandacht voor het preventief gezondheidsbeleid op het niveau van de onderwijsunits en
minder op het FC als totaal omdat de diversiteit in verzuimoorzaken groot is.
• Er zijn per organisatieonderdeel maatregelen genomen om het verzuim te verminderen.
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5.9 Arbeidsomstandigheden
In 2010 zijn de activiteiten bedrijfshulpverlening, veiligheid in praktijkruimtes en een veilige en gezonde
werkomgeving voortgezet.
Bedrijfshulpverlening
Eind 2010 waren er 114 bedrijfshulpverleners (BHV’ers), van wie 59 ook gediplomeerd ehbo’er zijn.
Tijdens de introductieweek voor cursisten hebben BHV’ers voorlichting gegeven aan cursisten.
De jaarlijks verplichte scholing voor BHV’ers is op enkele locaties in de school zelf uitgevoerd.
Aansluitend op de jaarlijkse ontruimingsoefening op Sportstad Heerenveen is een oefening gehouden
waaraan door het calamiteitenteam van het Friesland College werd deelgenomen.
Veiligheid in praktijkruimten
In 2010 is een offertetraject uitgevoerd voor het onderhoud en de keuring van machines en installaties voor het onderwijs. Er is gestart met preventief onderhoud bij de onderwijsunits MBO Bouw, MBO
Vervoer en Logistiek, Techno Lyceum en Werken met de Stad.
Veilige en gezonde werkomgeving
In 2010 zijn bij 40 medewerkers individuele werkplekonderzoeken uitgevoerd en zijn drie oogonderzoeken uitgevoerd.
Individueel werkplekonderzoek medische problematiek
In 2010 zijn vijf werkplekonderzoeken op grond van medische problematiek uitgevoerd. De adviezen uit
het onderzoek zijn vertaald in een plan van aanpak.
Werkplekonderzoek fysieke omstandigheden: binnenklimaat
In 2010 zijn diverse onderzoeken gedaan naar het binnenklimaat. De onderzoeken zijn merendeels uitgevoerd door het Facilitair Bedrijf in samenwerking met het facilitair serviceteam.
In het gebouw Kalmoes A op de campus in Leeuwarden heeft een extern bedrijf een microbiologisch
luchtonderzoek uitgevoerd. De onderzoekgegevens en het plan van aanpak zijn met alle betrokkenen
besproken.
De casemanager ziekteverzuim en de bedrijfsarts hebben geregeld overleg over de werkplekonderzoeken, de medische problematiek en fysieke omstandigheden.
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Om te komen tot een borging van de RI&E zijn afspraken gemaakt. Met deze afspraken blijft de RI&E
actueel en een instrument om de kwaliteit van veiligheid, gezondheid en welzijn op peil te houden.
In het kader van het onderzoek Arbo in bedrijf 2010 heeft de Arbeidsinspectie in oktober een bezoek
gebracht aan de instelling. De inspectie is geïnformeerd over de arbeidsomstandigheden.

5.10

Resultatenbox Personeel 2010

Overzicht gemiddelde leeftijden
		

2007

2008

2009

2010

Docenten

48,3

48,9

49,8

50,3

Ondersteunend personeel

45,5

46,1

47,9

48,6

Totaal Friesland College

47,0

47,8

49,1

49,7

Figuur 5.7

De gemiddelde leeftijd is een fractie gestegen ten opzichte van 2009. Deze stijging wordt veroorzaakt
door geringe instroom van jong personeel.
Personeel naar geslacht in fte
Jaar		

2008

2009

2010

2010 in %

man

479

452

443

53%

vrouw

445

409

395

47%

Totaal

924

861

838

100%

Figuur 5.8

De verhouding tussen de categorie man/vrouw was in 2010 gelijk aan het voorgaande jaar.
Vast en tijdelijk personeel
				
tijdelijk

Inzet

Bapo

Verlof

Totaal

Algemeen onderwijsbeheerspersoneel (Aobp)

5

5

Bijzonder onderwijsbeheerspersoneel (Bobp)

7

7

Onderwijspersoneel (Op)

24

24

subtotaal tijdelijk			
36

-

-

36

vast

2

222

Algemeen onderwijsbeheerspersoneel (Aobp)

212

8

Bijzonder onderwijsbeheerspersoneel (Bobp)

63

2

484

25

6

515

subtotaal vast			

759

35

8

802

totaal vast en tijdelijk			

795

35

8

838

Onderwijspersooneel (Op)

65

Figuur 5.9
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Leidinggevenden naar geslacht
jaar

man

vrouw

Totaal

2007

25

15

40

2008

22

13

35

2009

22

14

36

2010

24

16

40

Figuur 5.10

Personeel naar schaal/categorie
Categorie			2007

2008

2009

2010

Algemeen onderwijsbeheerspersoneel (Aobp) 1-8		

18%

18%

19%

18%

Algemeen onderwijsbeheerspersoneel (Aobp) 9-18		

9%

9%

9%

9%

Bijzonder onderwijsbeheerspersoneel (Bobp)		

10%

10%

8%

9%

Onderwijspersoneel (Op)			63%

63%

64%

64%

Totaal			100%

100%

100%

100%

Figuur 5.11

Leeftijdsopbouw 1 oktober 2010

Figuur 5.12

Estafette ter ere van Redmar Smedema

Op 18 april 2010 overleed Redmar Smedema, cursist CIOS uit klas 1E. Hij werd slachtoffer van een vechtpartij in
een discotheek. Eind juni 2010 heeft klas 1 E in een estafette van bijna 40 kilometer het condoleanceboek naar
Redmar’s ouderlijk huis gebracht. Het was ooit één van de wilde ideeën van Redmar zelf om van zijn woonplaats
Bergum naar het CIOS in Heerenveen te lopen. Cursisten droegen het condoleanceboek van Heerenveen naar Bergum. Tijdens de route werd in pauzes in het condoleanceboek gelezen en geschreven.

Ontmoetingscentrum Jonge Ouders officieel van start

Het ontmoetingscentrum is een project van Stenden hogeschool en het Friesland College in samenwerking met de
Gemeente Leeuwarden, Stichting Ambulante Fiom en Sinne Welzijn uit Leeuwarden. Jonge ouders kunnen in het
ontmoetingscentrum terecht voor informatie en advies over wonen, leren, werken, opvoeden en financiën. Tijdens
de bijeenkomsten wisselen de bezoekers ervaringen uit. Het doel vanuit het Friesland College is dat de jonge ouders
een startkwalificatie halen.
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6

Financieel jaarverslag
Doelstelling 16 Koersplan: Inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht.
Doelstelling 17 Koersplan: 15% van de omzet van het Friesland College bestaat uit niet door OCW bekostigde (reguliere) inkomsten.
Het uitgangspunt van de meerjarige begroting is dat de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht
zijn. Enkele jaren geleden is door positieve resultaten de financiële positie van het Friesland College verstevigd.
Het Friesland College heeft voor de periode 2009-2012 een Koersplan opgesteld, onder meer gericht op
de stijging van het aantal ingeschreven cursisten en een verhoging van het rendement.
Halverwege 2009 is een plan van aanpak opgesteld waarin is vastgelegd dat in een periode van 3 jaar
maximaal voor € 3 mln. per jaar aan de algemene reserve mag worden onttrokken om toe te kunnen
werken naar een gezonde bedrijfsvoering.
De middelen moeten worden besteed voor:
•
•
•
•

Het behoud van voldoende, kwalitief goede docenten en praktijkexperts voor een adequate
begeleiding van cursisten.
Vooruitlopen op vertrek van personeel vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Het stimuleren van in- en externe mobiliteit.
Het blijven investeren in nieuwe opleidingen en verbeteren van bestaande opleidingen om de
terugloop in aanmeldingen te stoppen.

De Raad van Toezicht en Medezeggenschapsraad hebben met dit plan van aanpak ingestemd.
In het verslagjaar 2010 is een verlies geleden van € 2,7 mln. Aan doelstelling 16 uit het Koersplan wordt
in 2010 niet voldaan. Het verlies zal aan de algemene reserve worden onttrokken.
Dit verlies wordt voor € 1,1 mln. veroorzaakt door de eenmalige, niet begrote afwaardering van gebouwen. Het verlies wordt € 1,6 mln. veroorzaakt door hogere kosten dan opbrengsten in de reguliere
bedrijfsvoering.
Het verlies van € 1,6 mln. is ingezet voor voor kwaliteitsverbetering conform bovenstaande uitgangspunten. Daarmee is aan de afspraak met de Raad van toezicht en de Medezeggenschapsraad voldaan.
Voor 2010 is een begroting opgesteld waarbij een bedrag van € 1,7 mln. uit de algemene reserve wordt
ingezet. Met een verlies van € 1,6 mln. in de reguliere bedrijfsvoering blijft de instelling binnen de
begroting van 2010.
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6.1 Positie op balansdatum

Balans (*e 1.000.000)			

2009

2010

Activa
Vaste activa			

82,4

77,6

Vlottende activa			
- vorderingen en voorraden			
- liquide middelen			
Totale activa			

5,6
3,7
1,9
88,0

5,3
4,4
0,9
82,9

Passiva 			
Eigen vermogen (inclusief Resultaat 2009)
33,1
Voorzieningen (inclusief Egalisatierekening)
6,3
Leningen			36,6
Kortlopende schulden			
12,0
Totaal passiva
		88,0

30,4
4,4
36,6
11,5
82,9

Figuur 6.1

Op 31 december 2010 bedroeg het balansresultaat € 82,9 mln. Hiervan is 94% vastgelegd in vaste activa
(gebouwen en inventaris), 6% bestaat uit vorderingen en liquide middelen.

Liquiditeit
1
0.8
0.6
0.4
0.2

liquiditeit FC
liquiditeit roc’s

0
2007

2008

2009

2010

Figuur 6.2

De liquiditeitsratio (current ratio) is gedaald van 0,47 naar 0,46 en blijft onder de gangbare norm van 1,0.
De verwachting is dat de komende jaren de liquiditeitspositie verbetert omdat de nieuwbouwoperatie is
afgerond en de komende jaren terughoudend wordt omgegaan met investeringen.

bedragen* 1 mln.
		

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

				begroting

begroting

begroting

begroting

Resultaat
Liquiditeit (31-12)
Solvabiliteit: EV % totale baten

-4,0
1,0
45

-0,6
1,8
43

-2,3
1,9
40

-2,7
0,9
38

-1,0
0,9
37

-0,3
1,8
38

0,7
3,3
39

1,8
5,8
41

Solvabiliteit: EV % balanstotaal

44

40

38

37

36

37

37

38

Figuur 6.3

Solvabiliteit
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

solvabiliteit FC
solbabiliteit roc’s

0
2007

2008

2009

2010

Figuur 6.4

De solvabiliteit (het % eigen vermogen van het balanstotaal) is gedaald van 38 % naar 37 %. Deze
daling wordt veroorzaakt door het verlies in 2010 dat ten laste is gebracht van het eigen vermogen. Het
vreemde vermogen is gelijk gebleven. Het balanstotaal is door minder investeringen en de afwaardering
van een gebouw gedaald van € 88 mln. naar € 83 mln. Het afgewaardeerde gebouw wordt in 2011 verkocht. Het Ministerie van OCW hanteert voor de solvabiliteit een minimumnorm van 10% en een maximumnorm van 60%.
Door een stelselwijziging wordt in 2010 de Bapo-voorziening weer aan het eigen vermogen toegevoegd.
Dit heeft effect op de kengetallen van de solvabiliteit van de instelling en van de gehele bve-sector. De
vergelijkende cijfers van de bve-sector zijn daarom niet vermeld.
De nieuwe richtlijnen voor de jaarrekening brengen met zich mee dat het eigen vermogen gesplitst
wordt in een deel dat is ontstaan uit activiteiten met publieke middelen en een deel met een private
herkomst. Tot de activiteiten met publieke middelen horen zowel resultaten opgebouwd uit onderwijsactiviteiten in het beroepsonderwijs als in FC-Educatie. Het Friesland College heeft geen noemenswaardig vermogen opgebouwd uit private activiteiten. In de jaarrekening van 2010 is daarom het gehele
vermogen als publiek vermogen gepresenteerd.
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6.2 exploitatie

Exploitatie (*e 1.000.000)			

2008

2009

2010

Opbrengsten			 82,5

82,0

79,5

- beroepsonderwijs			
69,2
- educatie			
7,3
- werk voor derden/overig			
6,0
Kosten			 83,1

67,2
7,5
7,3
84,4

66,1
4,9
8,5
82,2

- personeel			
61,7
- materieel			
19,5
- rente (saldo)
1,9
Resultaat gewone bedrijfsvoering			 -0,6

62,4
19,7
2,3
-2,4

59,6
20,4
2,2
-2,7
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Figuur 6.5

Het exploitatieresultaat 2010 bedraagt - € 2,7 mln. In 2009 was dit resultaat - € 2,4 mln.
Ten opzichte van 2009 is er sprake van een daling van de opbrengsten met € 2,5 mln en van de kosten
met € 2,1 mln.
Voor 2011 is de verwachting dat door de stijging van het aantal mbo-cursisten de opbrengsten omhoog
gaan. Deze stijging wordt echter tenietgedaan door overheidsbezuinigingen die vooral de unit
FC-Educatie treffen. Met name de opbrengsten in het kader van inburgeringtrajecten lopen fors terug.
Daarnaast is de verwachting dat gemeenten, onder druk van beperktere financiële middelen, minder
opdrachten in de markt zullen zetten.
De begroting over 2011 gaat uit van een verdere afname van de kosten. Hierdoor zal een beperkte inzet
van eigen vermogen (begroot op €1,0 mln.) voor het investeringsplan nodig zal zijn.
In 2010 is een taakstellende nul-begroting opgesteld. In overleg met de Raad van Toezicht is daarbij
afgesproken dat aanvullend op deze begroting een investeringsplan wordt opgesteld. Dit heeft geleid
tot een bijgestelde begroting met een verwacht resultaat van - € 1,7 mln. (zie figuur 6.6).
Het bedrijfsresultaat over 2010 laat een extra investering zien van € 1,6 mln.
De extra kosten zijn gemaakt voor:
• Het behoud van voldoende en kwalitief goede docenten en praktijkexperts voor een adequate
begeleiding van cursisten.
• Het stimuleren van in- en externe mobiliteit.
• Investeringen in nieuwe opleidingen en verbeteren van bestaande opleidingen, waardoor terugloop
in aanmeldingen stopgezet kan worden.
• Het verbeteren van de interne processen.
• Het realiseren van extra inkomsten door middel van contractonderwijs.
De besteding is conform de afspraken met de Raad van Toezicht en de Medezeggenschapsraad.
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Figuur 6.6

Opbrengst beroepsonderwijs
De opbrengst beroepsonderwijs is € 0,3 mln. hoger dan de begroting.
Opbrengsten educatie
Van het begrote bedrag (€ 5,3 mln.) voor Web-middelen is € 4,9 mln. gerealiseerd.
De opbrengst werk voor derden/overig
Ten opzichte van de begroting is € 0,9 mln. minder aan werk voor derden gerealiseerd.
Het gerealiseerde bedrag (€ 8,5 mln.) bestaat uit:
€ 4,2 mln. aan opbrengsten uit werk voor derden.
€ 1,5 mln. aan door te verkopen leermiddelen.
€ 0,2 mln. aan opbrengsten uit verhuur.
€ 0,5 mnl. aan detacheringen.
€ 0,4 mln. aan kantine-opbrengsten.
€ 1,4 mln. aan Inburgering.
€ 0,3 mln. aan diverse opbrengsten.
De doelstelling van het Koersplan is dat 15% van de omzet van het Friesland College wordt gevormd
door niet door OCW bekostigde inkomsten. Het percentage bedraagt in 2010 17 % (zie figuur 6.6,
opbrengsten educatie en werk voor derden ten opzichte van de totale opbrengst). Daarmee is doelstelling 17 uit het Koersplan gehaald.
De kosten
De personele kosten vielen in 2010 lager uit door vertrek van personeel. De materiële kosten bevatten
de afwaardering van de panden (€ 1.1 mln.).
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Het exploitatieresultaat bestaat uit een regulier deel (€ -1,6 mln.) en uit de eenmalige afwaardering van
panden (€ -1,1 mln.).
Rentabiliteit (%)
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Figuur 6.7

Het rendement van het FC bedraagt over 2010 – 3,3 %.
Onzekerheden over toekomstige bezuinigingen maken dat instellingen de komende jaren streven naar
een vergroting van de flexibiliteit in de kostenstructuur.
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Figuur 6.8

In 2010 bedroegen de opbrengsten € 79,5 mln. Van deze opbrengsten is 83% 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 (FC-Educatie en werk voor derden) te laten stijgen.
Van de opbrengsten is 6% een vergoeding van gemeenten voor het verzorgen van educatie en 11% zijn
overige opbrengsten (o.a. inburgering, werk voor derden, leermiddelenbijdrage).
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Figuur 6.9

In 2010 bedroegen de kosten € 80,0 mln. De kosten bestaan voor 74% uit personele kosten. Landelijk is
dit percentage in 2009 73%. Figuur 6.9 laat zien dat de instellings- en landelijke percentages naar elkaar
toe bewegen.
6.3 Investeringen
In 2010 is € 1,6 mln. geïnvesteerd in met name de afronding van de nieuwbouw en de vervanging van
ict-apparatuur (zie figuur 6.10). Op de Campus in Leeuwarden wordt een nieuwe parkeervoorziening
gerealiseerd op de plaats van het gesloopte pand Julianalaan 93-D. In Drachten is het pand aan de
Splitting afgewaardeerd in verband met verkoop in 2011. Beide activiteiten hebben in 2010 geleid tot
een extra afschrijving van in totaal € 1,1 mln.
Het convenant uit 2006 tussen Gemeente Leeuwarden en het Friesland College is door beide partijen
ontbonden. De gemeente Leeuwarden kan nu gebruik maken van de Sporthal tegen een normaal huurtarief.
6.4 Treasury management
6.4.1 Kasstromen

kasstroomoverzicht			

2009

2010

4,3
-5,8
1,6
-0,1

0,6
-1,6
0,0
1,0

kasstroom (*e 1.000.000)
-

uit operationele activiteiten			
uit investeringsactiviteiten			
uit financieringsactiviteiten			
mutatie liquide middelen			

Figuur 6.10

In 2010 is voor € 1,6 mln. geïnvesteerd (zie bij paragraaf 6.3). Het resultaat uit financieringsactiviteiten is per saldo 0. De aflossing van bestaande leningen bedroeg € 2,4 mln. Voor de nieuwbouw is een
financieringsarrangement gesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten waarvan in 2010 € 2,4 mln. is
opgenomen.
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De kasstroom uit operationele activiteiten levert per saldo een bijdrage van € 0,6 mln.
Deze bijdrage is als volgt bepaald:
• Saldo baten/lasten (-€ 0,6 mln.).
• Afschrijvingen (+€ 6,3 mln.).
• Mutaties voorzieningen (-€ 1,9 mln.).
• Toename van vorderingen (-€ 0,6 mln.).
• Afname van schulden (-€ 0,4 mln.).
• Betaalde interest (-€ 2,2 mln.).
De liquide middelen zijn met € 1,0 afgenomen tot € 0,9 mln.
6.4.2 Belenen en beleggen
Het beleid ten aanzien van belenen en beleggen van de instelling is vastgelegd in het treasurystatuut
met als uitgangspunt
•
•
•

Dat alle transacties gericht zijn op continuïteit van de instelling.
Dat het aantrekken en uitzetten van middelen gebeurt bij betrouwbare partners.
Dat beleggen in aandelen niet is toegestaan.

Het Friesland College investeert niet in private activiteiten.  
6.5 Bestuurskosten en interne beheersing
De bestuurskosten zijn toegelicht in paragraaf 2.7.
De governancecode brengt met zich mee dat instellingen rapporteren over de verbeteringen van de
interne beheersingsprocessen. Deze rappportage staat in hoofdstuk 2.
6.6 Resultatenbox: kengetallen en innovatiebox
6.6.1 Kengetallen
Financiële kengetallen Friesland College 2007 - 2010
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eigen instelling

0,43

0,40
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0,37

		

roc’s

0,45		
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0,47

0,46
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0,82
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eigen instelling

-5,1

0,7

-2,8

		

roc’s

0,0

-1,0

0,7

Figuur 6.11

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

-3,3

6.6.2 Innovatiebox
De minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft meerjarig middelen beschikbaar gesteld voor
innovatie. Van de innovatiemiddelen die in voorgaande jaren beschikbaar zijn gesteld is in 2010 € 0,3
mln. ingezet. In het jaar 2010 is € 0,9 mln. toegekend. Dit bedrag is in 2010 volledig ingezet. Uit eigen
middelen is € 0,1 mln. aan activiteiten voor de innovatiebox besteed. De verdeling van de inzet van het
totaal van € 1,3 mln. over de doelen van de innovatiebox in 2010 staat in tabel 6.12.
Innovatiebox FC-inzet 2010		
2010		 toelichting in
OCW Innovatiegelden		1.353.924		
paragraaf
		
2.2 Optimaliseren van de schoolorganisatie
2.3 Verbeteren begeleiding deelnemers binnenschools
3
Verbetering aansluiting beroepslkolom
4
Vernieuwing beroepsonderwijs met bedrijfsleven

e
e
e
e

649.609
373.061
226.893
104.361

4.5, 5.2, 5.5
4.2, 4.3
3.7, 3.9
2.10

Figuur 6.12

6.7 Controleverklaring accountant
Bij de jaarrekening 2010 heeft de accountant op 31 mei 2011 een goedkeurende controleverklaring verstrekt. De jaarrekening is conform de voorschriften van het Ministerie van OCW gecontroleerd.
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7

Facilitair Bedrijf
7.1 Algemeen
Het Facilitair Bedrijf vervult een dienstverlenende rol ten opzichte van het onderwijs en de ondersteunende diensten binnen het Friesland College. Het is de taak van het Facilitair Bedrijf om te zorgen voor
goede werkcondities voor cursisten en medewerkers. Het doel is het realiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit.
7.2 Calamiteiten
Begin februari werd in Heerenveen een grote calamiteitenoefening gehouden. Samen met Sportstad
Heerenveen en de locale hulpdiensten werd een calamiteit met een gifwolk in het zwembad van
Sportstad gesimuleerd. Meer dan duizend medewerkers, cursisten en gasten moesten het gebouw in het
kader van de oefening verlaten. Deze operatie werd succesvol uitgevoerd. Het calamiteitenteam van het
FC in Leeuwarden werd bij deze grootschalige oefening ingeschakeld voor de coördinatie van het proces
en de communicatie met externe partijen. Het bleek dat de coördinatie tussen de verschillende partijen
in de toekomst moet worden verbeterd.
7.3 Duurzame inkoop
Het Friesland College heeft het convenant Duurzaam inkopen ondertekend. Dit convenant was eerder in
november 2009 ondertekend door de voorzitter van de MBO Raad en de minister van VROM.
Naar aanleiding van dit convenant is een plan van aanpak opgesteld. Het doel in dit plan van aanpak is
om in 2012 50 % van alle inkopen van het FC duurzaam in te kopen. In 2015 moet 100 % van de inkoop
duurzaam zijn. Samen met andere roc’s werd in 2010 het kopieerpapier ingekocht volgens de normen
voor duurzaamheid van de overheid.
7.4 Centraal organiseren van veiligheidsinspecties
In 2010 heeft het Facilitair Bedrijf een inventarisatie gemaakt van alle binnen de instelling aanwezige
vast opgestelde machines en installaties. Het Facilitair Bedrijf heeft voor de veiligheidsinspectie en het
onderhoud contracten afgesloten met gespecialiseerde bedrijven. De veiligheid in de werkplaatsen
wordt op deze wijze geborgd en vergroot.
7.5 Draadloos netwerk
In het FC is in 2010 in alle grote gebouwen een netwerk van draadloze access points aangelegd. Bureau
Automatisering voert het beheer van dit netwerk centraal uit. Het netwerksysteem biedt de mogelijkheid om draadloos te printen. Met deze nieuwe faciliteit is het FC voorbereid op cursisten en medewerkers die een laptop meenemen naar school / werk.
7.6 Landelijke samenwerking roc’s
Het Facilitair Bedrijf werkt nauw samen met het Facilitair Samenwerkingsverband Roc’s (FSR) van de MBO
Raad. Beleidsmedewerkers van het FC nemen aan de werkgroepen van het FSR op het terrein van inkoop
en huisvesting deel.
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Het Friesland College deed voor de derde maal mee aan de door het FSR georganiseerde landelijke
facilitaire benchmark (*). In deze benchmark vergelijken ruim 20 roc’s hun kengetallen op de gebieden
faciliteiten, huisvesting en ict. In de naar aanleiding van de benchmark georganiseerde conferentie is
gesproken over trends en opvallende verschillen in de resultaten.
Op 1 april werd H. Visser (directeur van het Facilitair Bedrijf van het FC) voorzitter van de kerngroep van
FSR.
7.7 Verhuur ruimtes
Bij het Friesland College is aan het einde van de middag en in de avonduren ruimte beschikbaar. Om
extra opbrengsten uit de verhuur van deze ruimtes te verkrijgen startte het Facilitair Bedrijf in 2010 een
actie om bedrijven en organisaties te interesseren voor het huren van ruimte in de schoolgebouwen.
Door middel van een folderactie en een website zijn bedrijven en organisaties attent gemaakt op de
beschikbaarheid van vergaderruimtes en onderwijsruimtes. Bij andere roc’s bestaat belangstelling voor
dit initiatief.
7.8 Herhuisvesting
Na bijna 35 jaar gebruik werd in het najaar van 2010 het gebouw aan de Julianalaan 93d in Leeuwarden
ontruimd en gestart met de sloop. Met de sloop van dit gebouw verdwijnt het laatste oude onderwijsgebouw op de campus in Leeuwarden. De instelling raakt door de sloop 10 % van haar bruto vloeroppervlakte kwijt. De meeste gebruikers van het gebouw zijn ondergebracht in de andere gebouwen op het
campusterrein.
Op een deel van de vrijgekomen ruimte wordt de parkeerfaciliteit van de campus uitgebreid. Bovendien
is op deze plek nieuwbouw in voorbereiding voor kinderdagverblijf Catalpa. Het kinderdagverblijf
beschikt nu over tijdelijke huisvesting op het campusterrein.

Vogelkijkhut Akkrum is gereed
Cursisten van MBO Bouw hebben weer een vogelkijkhut gebouwd en geplaatst. De vier meter hoge hut staat in
de weilanden tussen Grou en Akkrum. De cursisten van de opleiding (Allround) Timmerman hebben de vogelkijkhut zelf ontworpen. Bijzonder is de vorm van de hut en de rieten kap. De plattegrond heeft een zeshoekige
vorm gekregen en de wanden lopen aan de onderkant schuin naar buiten zodat de vogelliefhebber zijn statief kan
plaatsen.
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8

Risico’s en doelen 2010
8.1
Risico’s
•
Onvoldoende opbrengsten derde geldstroom
Het resultaat over het verslagjaar 2010 is vrijwel conform de begroting. De begroting voor het jaar
2011 is conservatiever van opzet. Ten tijde van het opstellen van de begroting waren de exacte aard en
omvang van de bezuinigingsplannen van het kabinet nog niet bekend. Duidelijk was wel dat de derde
geldstroom via de onderwijsunit FC-Educatie in 2011 en de daarop volgende jaren lager zal uitvallen.
Het vergroten van de derde geldstroom/additionele inkomsten blijft een belangrijk aandachtspunt.
•
Geen succes met opvang ‘bijzondere doelgroepen’ door gebrek aan flexibiliteit
In 2010 besteedde het Friesland College aandacht aan de opvang en begeleiding van jongeren die
zonder extra hulp en begeleiding geen kwalificatie kunnen halen. Het FC is samen met de Gemeente
Leeuwarden, hulpverlenende instellingen, het welzijnswerk en leerplichtambtenaren een project gestart
gericht op hulpverlening in de school. Het doel van het project is het aantal voortijdig schoolverlaters
te verlagen en vertraging door wachtlijsten en afstemmingsoverleg te verminderen. Goede begeleiding
en verdere flexibilisering van onderwijsprogramma’s zijn een voorwaarde voor het halen van deze doelstelling.
•
Verder terugdringen van voortijdig schoolverlaten wordt moeilijker naarmate de ‘harde kern’ in beeld komt
Het Friesland College heeft in 2010 het aantal voortijdig schoolverlaters met 10% verminderd (zie ook
8.2). Ook voor 2011 is de doelstelling een vermindering van het aantal voortijdig schoolverlaters met
10%. Het succespercentage is afhankelijk van de zwaarte van de sociale problematiek in deze doelgroep.
•
Kwaliteitsverlies personeel door onvoldoende financiële ruimte
De financiële ruimte van het Friesland College nam gedurende de jaren 2007-2009 af door de terugloop
van het aantal mbo-cursisten. In 2010 steeg het aantal cursisten licht. Deze stijging leidt vanaf 2011
tot toenemende inkomsten. Tegelijkertijd krijgt als gevolg van het in 2010 gesloten regeerakkoord de
onderwijsunit FC-Educatie te maken met afnemende opbrengsten. De mogelijkheid om medewerkers
van de onderwijsunit FC-Educatie in te schakelen binnen het mbo wordt onderzocht. Het is niet uitgesloten dat door gebrek aan beschikbare middelen medewerkers gedwongen moeten vertrekken. Dit heeft
mogelijk nadelige gevolgen voor de kwaliteit van de personeelsformatie.
•
Mogelijke door OCW opgelegde bezuinigingen in het onderwijs
In het regeerakkoord 2010-2013 staat vermeld dat de mbo-sector de komende jaren met bezuinigingsmaatregelen te maken krijgt. De verwachting is dat deze maatregelen effect hebben op de inkomsten vanaf het jaar 2012-2013. Het FC houdt in de meerjarenbegroting rekening met een afname van
opbrengsten van € 3,0 mln.
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•
Mogelijke beperking van de financiële ruimte bij gemeenten
De kans is groot dat gemeenten in 2011 worden geconfronteerd met een beperktere financiële ruimte.
Wegvallende opdrachten van gemeenten hebben gevolgen voor de inhoudelijke ontwikkeling van
onderwijsprogramma’s voor specifieke doelgroepen. Bezuinigingen op dit gebied kunnen leiden tot een
afname van de kansen voor deze specifieke doelgroepen en voor mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt in het algemeen.
8.2
Doelen 2011 en beoogd resultaat op 31-12-2011
Hierna staan doelen in 2011 met het beoogd resultaat aan het einde van 2011 beschreven.
Het definiëren van de minimale kwaliteitsnormen waaraan opleidingen getoetst worden
Het Friesland College wil het kwaliteitsniveau van de aangeboden opleidingen garanderen door zelf
kwaliteitsnormen vast te stellen. In 2011 zullen kwaliteitsnormen ontwikkeld worden waaraan alle opleidingen getoetst worden. Opleidingen die onder de vastgestelde normen presteren moeten een verbeterplan opstellen.
Het Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS) (zie paragraaf 4.8) heeft een enquête ontwikkeld om het oordeel
van cursisten over de kwaliteit van het FC in beeld te brengen (de LIS-TOOL). De uitkomst van deze jaarlijkse enquête leidt tot concrete verbeterafspraken.
Beoogd resultaat per 31-12-2011
•
Onderwijsunits die onder de kwaliteitsnormen presteren hebben een verbeterplan opgesteld.
•
De enquête van LIS is op alle onderwijsunits uitgevoerd.
Het realiseren van de begroting en handhaven van de liquiditeitspositie
Een van de belangrijkste doelstellingen van de instelling in 2011 is het in balans brengen van kosten en
opbrengsten. In 2011 wordt extra aandacht besteed aan de ontwikkeling van de liquiditeit.
Met de Raad van Toezicht is afgesproken dat de liquiditeitspositie op 31-12-2011 niet lager mag zijn dan
die op 31-12-2010.
Beoogd resultaat per 31-12-2011
•
Het gerealiseerde jaarresultaat blijft binnen de vastgestelde begroting.
•
De liquiditeitspositie is niet lager dan de positie op 31-12-2010.
Het vergroten van de flexibiliteit van opleidingen
De vergroting van de flexibiliteit is van belang omdat met flexibiliteit (flexibele instroom, aangepaste
programma’s e.d.) het aantal voortijdig schoolverlaters kan worden verminderd. Flexibilisering van het
onderwijs maakt de instelling ook tot een aantrekkelijke opdrachtnemer voor het Friese bedrijfsleven.
Kernbegrippen zijn risico nemen, nieuwe wegen in slaan en flexibiliteit in de samenwerking. Het is een
uitdaging om deze kernbegrippen te vertalen in flexibele onderwijsprogramma’s.
Beoogd resultaat per 31-12-2011

•
•

Het aantal voortijdig schoolverlaters neemt met 10% af ten opzichte van 2010.
Flexibele mbo- trajecten zijn in meerdere onderwijsunits operationeel.

De intensivering van de samenwerking tussen FC-Educatie en het beroepsonderwijs
Een doel voor 2011 en volgende jaren is om de samenwerking tussen het beroepsonderwijs en
FC-Educatie te intensiveren. De intensivering van de samenwerking vergroot de mogelijkheden voor het
aanbieden van trajecten voor nieuwe doelgroepen.
Beoogd resultaat per 31-12-2011
•
Een aantal gecombineerde trajecten (mbo en FC-Educatie) zijn operationeel.
De versterking van de planning & control-cyclus
Om de bedrijfsvoering van het Friesland College te verbeteren is het van belang om de cyclus van planning en control verder te versterken. De organisatie staat in 2011 voor de taak deze cyclus tot op het
niveau van de resultaatverantwoordelijke teams te implementeren. Naast de structuur- en procedurekant
moet in 2011 aandacht zijn voor een cultuur van het nakomen van (procedure-) afspraken en het onderhouden van bedrijfsprocessen.
De managementrapportages worden met het CvB besproken. In 2011 moet de rapportage uitgroeien tot
een integrale managementrapportage.
Beoogd resultaat per 31-12-2011
•
De instelling beschikt over een tweemaandelijkse integrale managementrapportage.
Deze integrale rapportage is per niveau in de organisatie (resultaatverantwoordelijk team,
onderwijsunit/ ondersteunend bureau en instelling) beschikbaar.
•
De managementrapportage wordt in een vaste cyclus door het CvB en de verschillende
organisatieonderdelen besproken.
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Inhoudsopgave bijlage 1
Unit

pagina

Middelbare Hotelschool Friesland

83

MBO Zorg, Service en Welzijn – Verpleging en Verzorging

84

MBO Zorg, Service en Welzijn – Welzijn

85

MBO Zorg, Service en Welzijn – Basisopleidingen

86

MBO Bouw

87

Techno Lyceum

88

MBO Vervoer en Logistiek

89

ICT Lyceum

90

D’Drive, MBO Kunstopleidingen

91

MBO Toerisme en Vrije tijd

92

CIOS		

93

MBO Handel en MBO Zakelijke Dienstverlening Leeuwarden

94

MBO Handel en Zakelijke Dienstverlening Heerenveen

95

Werken met de Stad / TechnoOne

96

FC-Educatie

97

bijlage 1
In deze bijlage wordt in een tabel per onderwijsunit weergegeven (peildatum 1 oktober 2010):
Indien een onderwijsunit korter bestaat staat een kortere verslagperiode vermeld.
•
•
•
•
•

Het aantal cursisten over de periode 2008 – 2010.
Het jaarresultaat(*) per onderwijsunit en per -niveau met de doelstelling uit het Koersplan
(Doelstelling 8 en 9 uit het Koersplan).
Het resultaat van de onderwijsunit bij de JOB-enquete (Doelstelling 15 Koersplan).
Het percentage / stand van zaken bij de Sprint2 -aanpak (Doelstelling 10 Koersplan).
Het resultaat van de MBO-kaart.

l
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Middelbare
Friesland
De Middelbare Hotelschool Friesland biedt de volgende opleidingsrichtingen aan: Horeca en Brood en banket. De opleiding
heeft een aantal 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 versneld via mbo naar hbo door te stromen.
Aantal cursisten
2008
2009
Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
264
226
Beroepsopleidende leerweg (bol)
929
529
Beroepsopleidende leerweg deeltijd (dtbol)
0
0
Totaal aantal cursisten
1.193
775
				
Jaarresultaat
2008-2009 2009-2010
Middelbare Hotelschool Friesland
66%
63%
Niveau 1 - opleiding
100%
83%
Niveau 2 - opleiding
65%
56%
Niveau 3 - opleiding
64%
74%
Niveau 4 - opleiding
68%
65%

Percentage van de opleidingen dat gebruik			
maakt van FC-Sprint² (Koersplan 11)
2010
FC-Sprint² methode
In voorbereiding
Rapportcijfer opleiding (JOB enquête)
7,0
Mob-kaart 2009			
Bestemming gediplomeerde schoolverlaters 2008-2009
ik werk
Middelbare Hotelschool Friesland
50%

2010
250
483
0
733
Doel eind
2012
65%
65%
80%
80%

Doel eind
2012
50%

ik werk en
doe opleiding
12%

ik volg een
opleiding
30%

ik ben
werkeloos
7%

ik doe
iets anders
1%
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De basisopleidingen Helpende Zorg en Welzijn en Facilitaire dienstverlening zijn sterk praktijkgerichte opleidingen. 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 beroepsbegeleidende leerweg (bbl) worden gevolgd of via een verkort traject 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 Middelbare Hotelschool Friesland.
Aantal cursisten
2008
2009
2010
Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
44
72
91
Beroepsopleidende leerweg (bol)
172
271
296
Beroepsopleidende leerweg deeltijd (dtbol)
23
4
2
Totaal aantal cursisten
239
347
389
				 Doel eind
Jaarresultaat
2008-2009 2009-2010
2012
Basisopleidingen
82%
76%		
Niveau 1 - opleiding
100%
67%
65%
Niveau 2 - opleiding
81%
76%
65%
Niveau 3 - opleiding			
Niveau 4 - opleiding

Percentage van de opleidingen dat gebruik			
maakt van FC-Sprint² (Koersplan 11)
2010
FC-Sprint² methode
In voorbereiding
Rapportcijfer opleiding (JOB enquête)
6,6
Mob-kaart 2009			
Bestemming gediplomeerde schoolverlaters 2008-2009
ik werk
MBO Zorg en Welzijn, Basisopleidingen
85%

Doel eind
2012
50%

ik werk en
doe opleiding
11%

ik volg een
opleiding
2%

ik ben
werkeloos
2%

ik doe
iets anders
0%
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MBO Verpleging en Verzorging verzorgt onderwijs op niveau 1
tot en met 4 in (deeltijd)onderwijs, verkort onderwijs voor volwassenen, geïntegreerde trajecten en trajecten voor migranten
in de zorg. Verder verzorgt de unit opleidingen Helpende Zorg
en Welzijn en contractactiviteiten.
Aantal cursisten
2008
2009
2010
Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
193
205
180
Beroepsopleidende leerweg (bol)
532
492
490
Beroepsopleidende leerweg deeltijd (dtbol)
14
6
5
Totaal aantal cursisten
739
703
675
				 Doel eind
Jaarresultaat
2008-2009 2009-2010
2012
Verpleging en Verzorging
75%
70%		
Niveau 1 - opleiding
Niveau 2 - opleiding
100%
100%
65%
Niveau 3 - opleiding
73%
65%
80%
Niveau 4 - opleiding
77%
75%
80%

Percentage van de opleidingen dat gebruik			
maakt van FC-Sprint² (Koersplan 11)
2010
FC-Sprint² methode
10
Rapportcijfer opleiding (JOB enquête)
6,9
Mob-kaart 2009			
Bestemming gediplomeerde schoolverlaters 2008-2009
ik werk
MBO Zorg en Welzijn, Verpleging en Verzorging
68%

Doel eind
2012
50%

ik werk en
doe opleiding
17%

ik volg een
opleiding
14%

ik ben
werkeloos
0%

ik doe
iets anders
1%
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– Welzijn

MBO Welzijn verzorgt opleidingen voor jongeren en volwassenen
in de richtingen Onderwijsassistent, Medewerker Maatschappelijke Zorg, Pedagogisch Werk, Sociaal Cultureel Werk, Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening en Sociaal Pedagogisch Werk.
Aantal cursisten
2008
2009
2010
Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
94
118
99
Beroepsopleidende leerweg (bol)
855
883
925
Beroepsopleidende leerweg deeltijd (dtbol)
81
109
125
Totaal aantal cursisten
1.030
1.110
1.149
				 Doel eind
Jaarresultaat
2008-2009 2009-2010
2012
Welzijn
72%
68%		
Niveau 1 - opleiding
Niveau 2 - opleiding
100%
100%
65%
Niveau 3 - opleiding
63%
59%
80%
Niveau 4 - opleiding
77%
71%
80%

Percentage van de opleidingen dat gebruik			
maakt van FC-Sprint² (Koersplan 11)
2010
FC-Sprint² methode
In voorbereiding
Rapportcijfer opleiding (JOB enquête)
6,9
Mob-kaart 2009			
Bestemming gediplomeerde schoolverlaters 2008-2009
ik werk
MBO Zorg en Welzijn, Welzijn
60%

Doel eind
2012
50%

ik werk en
doe opleiding
16%

ik volg een
opleiding
17%

ik ben
werkeloos
6%

ik doe
iets anders
1%

MBO Bouw
MBO Bouw werkt aan de opleiding van cursisten voor de
bouwnijverheid, de meubel- en interieursector en de schildersbranche. Binnen deze opleidingen kunnen cursisten een keuze
maken voor niveau 1 tot en met 4 in bol of bbl.
Aantal cursisten
2008
2009
2010
Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
585
437
366
Beroepsopleidende leerweg (bol)
191
226
211
Beroepsopleidende leerweg deeltijd (dtbol)
0
1
1
Totaal aantal cursisten
776
664
578
				 Doel eind
Jaarresultaat
2008-2009 2009-2010
2012
MBO Bouw
71%
68%		
Niveau 1 - opleiding
67%
36%
65%
Niveau 2 - opleiding
70%
65%
65%
Niveau 3 - opleiding
80%
81%
80%
Niveau 4 - opleiding
56%
67%
80%

Percentage van de opleidingen dat gebruik			
maakt van FC-Sprint² (Koersplan 11)
2010
FC-Sprint² methode
In voorbereiding
Rapportcijfer opleiding (JOB enquête)
6,9
Mob-kaart 2009			
Bestemming gediplomeerde schoolverlaters 2008-2009
ik werk
MBO Bouw		
58%

Doel eind
2012
50%

ik werk en
doe opleiding
8%

ik volg een
opleiding
23%

ik ben
werkeloos
11%

ik doe
iets anders
0%
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Het Techno Lyceum verzorgt leertrajecten op verschillende niveaus
in de richtingen Metaal, Elektrotechniek en Installatietechniek. De
opleiding Life Sciences (voorheen Laboratoriumtechniek) is ook onderdeel van het Techno Lyceum.
Aantal cursisten
2008
2009
Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
321
326
Beroepsopleidende leerweg (bol)
479
478
Beroepsopleidende leerweg deeltijd (dtbol)
5
2
Totaal aantal cursisten
805
806
				
Jaarresultaat
2008-2009 2009-2010
Techno Lyceum
61%
68%
Niveau 1 - opleiding
Niveau 2 - opleiding
58%
76%
Niveau 3 - opleiding
67%
65%
Niveau 4 - opleiding
61%
58%

2010
285
494
1
780
Doel eind
2012

Percentage van de opleidingen dat gebruik			
maakt van FC-Sprint² (Koersplan 11)
2010
FC-Sprint² methode
In voorbereiding
Rapportcijfer opleiding (JOB enquête)
6,8

Doel eind
2012
50%

Mob-kaart 2009			
Bestemming gediplomeerde schoolverlaters 2008-2009
ik werk
Techno Lyceum
58%

65%
80%
80%

ik werk en
doe opleiding
8%

ik volg een
opleiding
27%

ik ben
werkeloos
6%

ik doe
iets anders
2%
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MBO Vervo
MBO Vervoer en Logistiek verzorgt leertrajecten in de richtingen Voertuigentechniek, Carrosserietechniek, Voertuigen
commercieel en Transport en Logistiek.

Aantal cursisten
2008
2009
2010
Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
491
462
411
Beroepsopleidende leerweg (bol)
255
267
290
Beroepsopleidende leerweg deeltijd (dtbol)
1
1
5
Totaal aantal cursisten
747
730
706
				 Doel eind
Jaarresultaat
2008-2009 2009-2010
2012
MBO Vervoer en Logistiek
68%
63%		
Niveau 1 - opleiding
80%
55%
65%
Niveau 2 - opleiding
65%
78%
65%
Niveau 3 - opleiding
71%
76%
80%
Niveau 4 - opleiding
71%
77%
80%

Percentage van de opleidingen dat gebruik			
maakt van FC-Sprint² (Koersplan 11)
2010
FC-Sprint² methode
In voorbereiding, ingevoerd
			 bij Technische specialisten
Rapportcijfer opleiding (JOB enquête)
6,8
Mob-kaart 2009			
Bestemming gediplomeerde schoolverlaters 2008-2009
ik werk
MBO Vervoer en Logistiek		
70%

Doel eind
2012
50%

ik werk en
doe opleiding
11%

ik volg een
opleiding
7%

ik ben
werkeloos
7%

ik doe
iets anders
5%
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ICT Lyceum
Het ICT Lyceum verzorgt leertrajecten op verschillende niveaus voor
Support/ beheer, Development, Media en Games. Per augustus is
de opleiding GameDesign gestart. Het ICT Lyceum verzorgt opleidingen in Leeuwarden en Heerenveen.
Aantal cursisten
2008
2009
Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
19
13
Beroepsopleidende leerweg (bol)
520
613
Beroepsopleidende leerweg deeltijd (dtbol)
10
9
Totaal aantal cursisten
549
635
				
Jaarresultaat
2008-2009 2009-2010
ICT Lyceum
64%
49%
Niveau 1 - opleiding
Niveau 2 - opleiding
70%
56%
Niveau 3 - opleiding
68%
56%
Niveau 4 - opleiding
57%
41%

Percentage van de opleidingen dat gebruik			
maakt van FC-Sprint² (Koersplan 11)
2010
FC-Sprint² methode
In voorbereiding,
		
één opleiding 50%
Rapportcijfer opleiding (JOB enquête)
6,8
Mob-kaart 2009			
Bestemming gediplomeerde schoolverlaters 2008-2009
ik werk
ICT Lyceum
32%

2010
14
701
2
717
Doel eind
2012

65%
80%
80%

Doel eind
2012
50%

ik werk en
doe opleiding
14%

ik volg een
opleiding
44%

ik ben
werkeloos
5%

ik doe
iets anders
5%
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MBO Ku
D’Drive verzorgt kunstopleidingen op het gebied van vormgeving en/of podiumkunsten. Cursisten worden opgeleid tot
mode-, interieur- of productontwerper, stylingdesigner, podium- en evenemententechnicus of medewerker evenementenorganisatie en popmanagement. Ook worden opleidingen voor
artiest, muziek/sounddesign, dans en drama aangeboden.
Aantal cursisten
2008
2009
2010
Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
16
5
5
Beroepsopleidende leerweg (bol)
626
664
728
Beroepsopleidende leerweg deeltijd (dtbol)
1
0
0
Totaal aantal cursisten
643
669
733
				 Doel eind
Jaarresultaat
2008-2009 2009-2010
2012
D’Drive, MBO Kunstopleidingen
52%
54%		
Niveau 1 - opleiding
Niveau 2 - opleiding
56%
61%
65%
Niveau 3 - opleiding
55%
75%
80%
Niveau 4 - opleiding
51%
50%
80%

Percentage van de opleidingen dat gebruik			
maakt van FC-Sprint² (Koersplan 11)
2010
FC-Sprint² methode
In voorbereiding
Rapportcijfer opleiding (JOB enquête)
6,8
Mob-kaart 2009			
Bestemming gediplomeerde schoolverlaters 2008-2009
ik werk
D’Drive, MBO Kunstopleidingen		49%

Doel eind
2012
50%

ik werk en
doe opleiding
15%

ik volg een
opleiding
23%

ik ben
werkeloos
8%

ik doe
iets anders
5%
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MBO Toeris
MBO Toerisme en Vrije tijd is sinds september 2008 een aparte onderwijsunit. De unit verzorgt opleidingen in de richtingen Toerisme,
Recreatie, Wellness en Vrije tijd. Met de opleiding ProHTRO is het
mogelijk om versneld via mbo naar hbo door te stromen.
Aantal cursisten
2008
2009
2010
Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
0
0
0
Beroepsopleidende leerweg (bol)
0
568
564
Beroepsopleidende leerweg deeltijd (dtbol)
0
5
11
Totaal aantal cursisten
0
573
575
				 Doel eind
Jaarresultaat
2008-2009 2009-2010
2012
MBO Tourisme en Vrije tijd
66%
65%		
Niveau 1 - opleiding
Niveau 2 - opleiding		 45%
65%
Niveau 3 - opleiding
42%
47%
80%
Niveau 4 - opleiding
82%
80%
80%

Percentage van de opleidingen dat gebruik			
maakt van FC-Sprint² (Koersplan 11)
2010
FC-Sprint² methode
30%
Rapportcijfer opleiding (JOB enquête)
5,9
Mob-kaart 2009			
Bestemming gediplomeerde schoolverlaters 2008-2009
ik werk
MBO Tourisme en Vrije tijd		33%

Doel eind
2012
50%

ik werk en
doe opleiding
19%

ik volg een
opleiding
37%

ik ben
werkeloos
4%

ik doe
iets anders
7%

CIOS
Het CIOS verzorgt opleidingen met uitstroomprofielen op drie niveaus. Binnen de profielen Sport- en bewegingsbegeleider (niveau 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. Praktijkervaring wordt opgedaan tijdens stages, in leerbedrijven of door het werken aan prestaties.
Aantal cursisten
2008
2009
2010
Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
0
0
0
Beroepsopleidende leerweg (bol)
1.337
1.077
1.110
Beroepsopleidende leerweg deeltijd (dtbol)
25
47
19
Totaal aantal cursisten
1.362
1.124
1.129
				 Doel eind
Jaarresultaat
2008-2009 2009-2010
2012
CIOS		
65%
65%		
Niveau 1 - opleiding
Niveau 2 - opleiding
78%
66%
65%
Niveau 3 - opleiding
38%
24%
80%
Niveau 4 - opleiding
73%
91%
80%

Percentage van de opleidingen dat gebruik			
maakt van FC-Sprint² (Koersplan 11)
2010
FC-Sprint² methode
In voorbereiding
Rapportcijfer opleiding (JOB enquête)
6,7
Mob-kaart 2009			
Bestemming gediplomeerde schoolverlaters 2008-2009
ik werk
CIOS		35%

Doel eind
2012
50%

ik werk en
doe opleiding
21%

ik volg een
opleiding
33%

ik ben
werkeloos
5%

ik doe
iets anders
6%
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Leeuwarden
MBO Handel verzorgt opleidingen op niveau 2, 3 en 4. Opleidingen
kunnen worden gevolgd in de richtingen Detailhandel en Internationale
(groot)handel. MBO Zakelijke Dienstverlening verzorgt in commerciële
opleidingen, juridische opleidingen, opleidingen office-management
en opleidingen financieel management.
Handel
Aantal cursisten
2008
2009
Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
97
89
Beroepsopleidende leerweg (bol)
148
157
Beroepsopleidende leerweg deeltijd (dtbol)
4
1
Totaal aantal cursisten
249
247
				
Jaarresultaat
2008-2009 2009-2010
MBO Handel Leeuwarden
59%
67%
Niveau 1 - opleiding
Niveau 2 - opleiding
42%
50%
Niveau 3 - opleiding
49%
53%
Niveau 4 - opleiding
76%
85%

Percentage van de opleidingen dat gebruik			
maakt van FC-Sprint² (Koersplan 11)
2010
FC-Sprint² methode
In voorbereiding
Rapportcijfer opleiding (JOB enquête)
6,2
Mob-kaart 2009			
Bestemming gediplomeerde schoolverlaters 2008-2009
ik werk
MBO Handel Leeuwarden		 35%
MBO Zakelijke Dienstverlening Leeuwarden
33%

2010
64
127
2
193
Doel eind
2012

65%
80%
80%

Doel eind
2012
50%

ik werk en
doe opleiding
18%
15%

Zakelijke Dienstverlening
Aantal cursisten
2008
2009
Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
7
24
Beroepsopleidende leerweg (bol)
344
313
Beroepsopleidende leerweg deeltijd (dtbol)
33
21
Totaal aantal cursisten
384
358
				
Jaarresultaat
2008-2009 2009-2010
MBO Zakelijke Dienstverlening
57%
61%
Niveau 1 - opleiding
Niveau 2 - opleiding
39%
52%
Niveau 3 - opleiding
54%
69%
Niveau 4 - opleiding
64%
64%

Percentage van de opleidingen dat gebruik			
maakt van FC-Sprint² (Koersplan 11)
2010
FC-Sprint² methode
In voorbereiding
Rapportcijfer opleiding (JOB enquête)
7,1
ik volg een
opleiding
32%
37%

ik ben
werkeloos
12%
15%

ik doe
iets anders
3%
0%

2010
20
278
30
328
Doel eind
2012

65%
80%
80%

Doel eind
2012
50%
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Zakelijke
Heerenveen
Op de locatie Sportstad Heerenveen verzorgen MBO Handel
en Zakelijke Dienstverlening opleidingen op meerdere niveaus.
De examenorganisatie van beide units wordt gezamenlijk uitgevoerd.
Handel en Zakelijke Dienstverlening
Aantal cursisten
2008
2009
Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
75
97
Beroepsopleidende leerweg (bol)
362
384
Beroepsopleidende leerweg deeltijd (dtbol)
6
3
Totaal aantal cursisten
443
484
				
Jaarresultaat
2008-2009 2009-2010
Handel en Zakelijke Dienstverlening
66%
70%
Niveau 1 - opleiding
Niveau 2 - opleiding
49%
63%
Niveau 3 - opleiding
64%
63%
Niveau 4 - opleiding
74%
76%
Percentage van de opleidingen dat gebruik			
maakt van FC-Sprint² (Koersplan 11)
2010
FC-Sprint² methode
In voorbereiding, met
		
name bij Taal en Rekenen
Rapportcijfer opleiding (JOB enquête)
6,2

2010
93
405
4
502
Doel eind
2012

65%
80%
80%
Doel eind
2012
50%

Mob-kaart 2009			
ik werk en
Bestemming gediplomeerde schoolverlaters 2008-2009
ik werk
doe opleiding
MBO Handel en MBO Zakelijke		
Dienstverlening Heerenveen
nvt
nvt

ik volg een
opleiding

ik ben
werkeloos

ik doe
iets anders

nvt

nvt

nvt
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Werke
TechnoOne
Werken met de Stad/TechnoOne biedt opleidingen aan op niveau 1
volgens het AKA-profiel (arbeidsmarkt 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 sector bouw, metaal, electro,
motorvoertuigen en installatietechniek.
Aantal cursisten
2008
2009
2010
Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
3
28
75
Beroepsopleidende leerweg (bol)
203
190
185
Beroepsopleidende leerweg deeltijd (dtbol)
0
0
0
Totaal aantal cursisten
206
218
260
				 Doel eind
Jaarresultaat
2008-2009 2009-2010
2012
Werken met de Stad / Assistentenopleidingen 69%
71%		
Niveau 1 - opleiding
70%
71%
65%
Niveau 2 - opleiding
Niveau 3 - opleiding
Niveau 4 - opleiding

Percentage van de opleidingen dat gebruik			
maakt van FC-Sprint² (Koersplan 11)
2010
FC-Sprint² methode
Waar mogelijk in voorbereiding
		
bij niveau 1 opleiding
Rapportcijfer opleiding (JOB enquête)
8,3
Mob-kaart 2009			
Bestemming gediplomeerde schoolverlaters 2008-2009
ik werk
Werken met de stad		 nvt

Doel eind
2012
50%

ik werk en
doe opleiding
nvt

ik volg een
opleiding
nvt

ik ben
werkeloos
nvt

ik doe
iets anders
nvt

FC – Educatie
FC-Educatie ondersteunt cursisten vanuit diverse leervragen
richting arbeidsmarkt, vervolgopleiding of een actievere rol
in de samenleving. Door samenwerking met beroepsopleidingen en bedrijven in de regio kan FC-Educatie praktijksituaties
aanbieden waarin cursisten vaardigheden en kwalificaties verwerven. FC-Educatie verzorgt de volgende trajecten: onderwijs in trajecten ‘leren-werken’, Nederlands voor allochtone
cursisten en inburgeringsprojecten, gecombineerde trajecten
educatie-beroepsonderwijs en activiteiten ter ondersteuning
van de werk- en leerhouding en vavo.
Kengetallen		
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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Organisatiestructuur Friesland College per 31-12-2010

Servicecentrum Cursisten / FC-XL / Pitstop
(H. Scholten)

Onderwijsunits

Ondersteunende bureaus / Expertisecentrum

bijlage 2

Expertisecentrum Innovatie
en Professionalisering (D. Bouma
per 1-1-2011)
Innovatie (D. Bouma, idem)
Talencentrum (M. van der Horst a.i.)
Professionalisering (D. Bouma, idem)
HRM (D. Bouma, idem)
Personele
Serviceteam
Bureau Automatisering (F. Koopmans)
Facilitaire Serviceteams (P. Verhaag)

Administratief serviceteam

Bureau Communicatie/
Voorlichting (R. Winius)

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

Middelbare Hotelschool Friesland
(T. Valk)
MBO Zorg, service en welzijn Basisopleidingen
(H. Doodkorte, B. Veenstra)
MBO Zorg, service en welzijn Verpleging en verzorging
(H. Doodkorte)
MBO Zorg, service en welzijn Welzijn
(B. Veenstra)
Cios
(B. van der Tuuk a.i.)
Techno Lyceum
(P. Ferwerda)

Facilitair Bedrijf (H. Visser)

Bureau Middelen
(T. Sijbrandij a.i.)

MBO Handel/MBO Zakelijke
Dienstverlening Leeuwarden
(S. Houwen)
MBO Tourism en Vrije Tijd
(H. Wikkerink)

Raad van
Toezicht

MBO Handel en Zakelijke Dienstverlening
Heerenveen
(Y. Schilstra)
ICT-Lyceum
(E. Jensma)
MBO Bouw
(H. Damhof a.i.)

College
van
Bestuur

Medezeggenschapsraad

MBO Vervoer en Logistiek
(G. Eilert)
D’Drive mbo kunstopleidingen
(A. Holwerda)
Werken met de Stad/TechnoOne
(A. Veldman)
FC-Educatie
(P. de Jong)
Volksuniversiteit Friesland
(A. Birkhoff, M. Faber)

bijlage 3

Samenstelling en personele mutaties

1.
Raad van Toezicht
A. A. Olijslager
voorzitter (gestopt per 15 december 2010)
Drs. Ing. J. Mulder		
secretaris / vice-voorzitter
J.G. Stam			lid
F. Bouwers		
lid
Mw. Ing. N.A. Vermeulen
lid
A.  Spijksma
adviseur (stopt per 1 juli 2011).
De heer F. Bouwers is voor een tweede zittingsperiode van vier jaar benoemd. De heer A. Olijslager heeft
in december 2010 afscheid genomen als voorzitter en als lid van de raad. Een ingestelde benoemingscommissie is een procedure gestart om in de vacature van voorzitter te voorzien.
De heer A. Spijksma (oud RvT-lid) is in 2009 gevraagd om tot 1 juli 2011 als adviseur aan de Raad verbonden te blijven.
2.
College van Bestuur
E. Vos MSM		
F.J. van Hout

voorzitter
lid

3.
Onderwijsunits en ondersteunende bureaus
C. Segers heeft per 1 september afscheid genomen als directeur van het Expertisecentrum Innovatie en
Professionalisering. Mevrouw D. Bouma is de heer Segers per 1 januari opgevolgd.
Bureau Communicatie is per 1 september een zelfstandig bureau onder leiding van R. Winius.
Het leerbedrijf LIS is per 1 september in de organisatie bij Bureau Bestuur ondergebracht.
4.
Medezeggenschapsraad
Leden van de Medezeggenschapsraad:
B. Klaassens 		
voorzitter
A. Posthumus
vice-voorzitter
L. van Tuinen		
secretaris
Ing. A. de Vreeze		
tot 1 september 2010
Drs. R. Muijzer
J. Hiemstra
B. Bijvoets
D. Frankema		
tot 1 september 2010
J. Braams			
T. Kooistra		
toegevoegd lid per 1 september 2010
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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
D. Venema		
lid
T. Wierdsma
lid (herbenoeming per 1 maart 2010)
J. Sangers 		
lid
R. Brouwer 		
lid
A.C.K. Kalloe		
lid

bijlage 4

Instellingsgegevens

Statutaire naam instelling: Stichting voor algemeen voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs
			en volwasseneneducatie
Vestigingsplaats stichting: Leeuwarden
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

bijlage 5
Max
		
		
1		
		
2		
3		
		
		
4		
		
		
		
		
5		
		
		
		
6		
		
		
		
		
		
		
		
		
7		
		
		
		
		
8		
		
		
		
9		
10		
11
		

Functieomschrijving

Functiebouwwerk Friesland College per 1-10-201
AOBP 1-8

AOBP 9-18

BOBP

OP

Eindtotaal

concierge b
0,6				
diversen
0,4				
id-baan
0,9				
diversen
0,4				
schoonmaker
0,7				
congierge b
3,0				
medewerker restauratieve voorzieningen
3,4				
telefonist/receptionist
6,7				
medewerker adm. en secr. ondersteuning a
3,4				
medewerker beheer
1,0				
medewerker dtp
0,9				
medewerker financiële administratie a
0,5				
medewerker managementondersteuning/secr
1,0				
concierge a
27,3				
medewerker adm. en secr. ondersteuning c
30,6				
medewerker boekhouding
0,8				
medewerker cursistenadministratie
15,5				
archiefbeheerder
0,6				
boekhoudkundig medewerker c
4,0				
directiesecretaresse
3,5				
medewerker boekhouding en applicatiebeheer
1,0				
medewerker centrale cursistenadministratie
3,8				
medewerker dtp
0,4				
medewerker helpdesk
2,0				
medewerker pers.- en sal.-administratie
0,8				
praktijkassistent			
13,6		
applicatiebeheerder
1,3				
eerste medewerker managementond./directiesecr.
2,2				
instructeur			
16,6		
medewerker niveau 7
4,7				
medewerker rechtspositie en administratie
6,1				
medewerker systeembeheer op lokatie
1,7
medewerker financiële administratie
0,8				
medewerker niveau 8
11,4				
nertwerkbeheerder
7,0				
praktijkexpert			
41,1		
stafondersteuner		
1,8			
stafondersteuner b		
11,4			
coördinator stafbureau
1,0
stafondersteuner c		
14,0			

0,6
0,4
0,9
0,4
0,7
3,0
3,4
6,7
3,4
1,0
0,9
0,5
1,0
27,3
30,6
0,8
15,5
0,6
4,0
3,5
1,0
3,8
0,4
2,0
0,8
13,6
1,3
2,2
16,6
4,7
6,1
1,7
0,8
11,4
7,0
41,1
1,8
11,4
1,0
14,0
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12		
		
		
		
		
13		
		
14		
		
		
		
15		
LB		

processmanager		
6,0			
stafdirecteur a		
1,0			
stafdirecteur ondersteuning		
2,0			
stafdirecteur onderwijs		
4,0			
stafondersteuner d		
11,5			
projectleider strategische beleidsvorming		
0,2			
stafdirecteur b		
6,6			
secretaris college van bestuur		
1,0			
diversen		
1,0			
projectleider strategische beleidsvorming		
1,0			
unitdirecteur		
14,8			
lid van het college van bestuur		
1,0			
beginnend docent			
40,9		
trainer(vak)specialist
7,7
LC		
beginnend docent			
1,5		
		
docent			 462,6		
LD
docent ld			
11,9		
		
roc-docent			
9,3		
LIO
leraar in opleiding			
5,0		
		
voorzitter college van bestuur		
1,0			
Eindtotaal
148,4
79,3
71,4 538,9

6,0
1,0
2,0
4,0
11,5
0,2
6,6
1,0
1,0
1,0
14,8
1,0
40,9
7,7
1,5
462,6
11,9
9,3
5,0
1,0
838,1

bijlage 6

Leeswijzer

AKA
Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (AKA), niveau 1.
Aobp				
Algemeen ondersteunend beheerspersoneel, beheerspersoneel met een
				
algemene taak in de organisatie.
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.
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, een onderdeel van het 		
				
ondersteunend beheerpersoneel met een taak die dicht bij 			
				het onderwijs ligt.
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 succesvolle 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.
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.
NGO
Een niet-gouvernementele organisatie is een organisatie die onafhan				
kelijk is van de overheid en zich richt op een maatschappelijk belang,
				meestal ontwikkelingssamenwerking.
ODIN				
Landelijk onderzoek naar de tevredenheid van cursisten vanuit de
Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB).
OER				Onderwijsexamenreglement.
OKV				
Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering door de Inspectie.
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Panel/panelgesprek 		
				
P-flex				
				
Pgl
Pdg-traject

Commissie bestaande uit deskundigen en een onafhankelijk voorzitter, 		
die personeel en cursisten beoordeelt.
Bij de unit FC-Educatie is het flexibele deel van de personeelsformatie
ondergebracht bij een externe werkgever.
Praktijkgestuurd leren.
Pedagogisch didactisch getuigschrift. Opleidingstraject voor het halen
van de onderwijsbevoegdheid in het kader van de wet BIO (Beroepen in
het onderwijs).
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’
				
veranderingsprocessen in onderwijsteams initieert en begeleidt.
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
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.
Vertraagde week			
Vier keer per jaar is er in de planning een week opgenomen met
				
portfolio- en reflectiegesprekken om de voorbije periode te evalueren 		
				
naar persoonlijke en professionele ontwikkeling en speerpunten voor 		
				
de komende periode te benoemen.
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.

bijlage 7
De tien gouden regels en de werkwijze van Leerbedrijf Invloed Studenten
(LIS)
1
School en ik: Respect!
We nemen elkaar serieus, ik doe iets met de kritiek die ik krijg, school doet iets met de kritiek die ik heb!
2
Professioneel onze begeleiding!
Ik krijg bij het leren goede begeleiding, als ik echt begeleiding nodig heb dan is die er.
3
Ik krijg hier genoeg vakkennis aangeboden als ik dat nodig heb
Je krijgt de kennis die je nodig hebt of je weet hoe je daaraan komt.
4
Als docenten en coaches het hier niet eens zijn krijg ik daar geen last mee
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
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
School leverd maatwerk voor mijn leren.
7
De coach maakt mij duidelijk wat er van mij wordt verwacht en hij spreekt mij hierop aan
Ik weet hoe ik aan competenties werk, dat is mij hier geleerd.
8
Ik weet hoe ik word beoordeeld, ik weet hoever ik ben
Ik snap hoe ik mijn vorderingen en cijfers bij kan houden en ik weet wat ik nog moet doen.
9
De bewijzen die ik verzamel in mijn portfolio gaan over wat ik wil leren
Ik hoef geen onzin dingen te doen als bewijs voor in mijn portfolio
10. Ik weet waarom ik in de praktijk werk en/of stageloop; ik leer in de prakijk
Praktijk en/of stage maakt mijn opleiding echt waardevol!
De tien Gouden regels worden op papier of digitaal in de vorm van een enquête aangeboden aan de
studenten van een onderwijsunit/opleiding. De studenten geven hun mening en wisselen in groepjes kort
meningen en evaringen uit. LIS verwerkt de op papier of digitaal aangeleverde gegevens en schrijft op
basis daarvan een rapportage. Deze rapportage wordt door LIS gepresenteerd aan de studenten, docenten en leidinggevende(n). Er worden vervolgens door alle betrokken partijen op basis van de resultaten
van de rapportage afspraken over verbeteracties gemaakt.
Als een student zijn bijdrage wil gebruiken voor Loopbaan en Burgerschap dan ontvangt hij/zij een bewijs
van deelname aan het leerbedrijf. Informatie over het ‘verzilveren’ staat vermeld op Blackboard.
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9

Jaarrekening 2010 inclusief de financiële onderdelen >>>

