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Woord vooraf  

 
Terugblik 
2011 is opnieuw een jaar geweest waarin we hoge ambities hebben gecombineerd met een scherpe 
begroting. Een begroting waarin we, in overleg met de Raad van Toezicht, bewust gekozen hebben 
voor het werken met een begroot ‘tekort’. De reden hiervoor was dat we de bedrijfsvoering op orde 
wilde brengen en tegelijkertijd het onderwijs wilden ontzien en kwalitatief verder wilden 

verbeteren. 
 

Dit is gelukt! 
We kunnen met tevredenheid stellen dat: 
 

 Het jaar afgesloten is met een lager tekort dan begroot (€ 0,9 mln. in plaats van € 1 

mln.). 
 De kwaliteitszorg verstevigd is; het Friesland College heeft zich aangesloten bij het 

landelijk netwerk kwaliteitszorg. 
 Het Management Informatie Portaal verder geïmplementeerd is. 
 Een samenhangend enquêtesysteem is ontwikkeld dat vier keer per jaar met behulp van 

korte vragenlijsten de tevredenheid van cursisten, bedrijven / instellingen en docenten 
meet. 

 Het onderwijs goede resultaten heeft geboekt wat betreft rendement en samenwerking 
met een aantal grote bedrijven/instellingen; er is een strategisch partnerschap aangegaan 
met het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de ZD Oostzorg en het Friesland 

College is partner geworden van de Friese Zorgacademie. 
 De samenwerking in het Noorden is versterkt door de deelname van alle roc's en aoc's aan 

een pilot in het kader van de Macrodoelmatigheid. 
 

In 2011 is een flinke impuls gegeven aan een cultuur- en organisatietraject om het Friesland 
College voor te bereiden op de toekomstige ontwikkelingen. Het College van Bestuur schreef in 
2011 de notitie ‘Friesland College 2015’, waarin de instelling gepresenteerd wordt zoals het College 
van Bestuur dat in 2015 wil zien: een roc dat midden in zijn omgeving staat en een waardevolle 
partner is voor bedrijven, instellingen en overheden; een roc waarin cursisten en medewerkers met 
plezier leren en werken.  

In 2011 ging een traject van start waarin alle organisatieonderdelen werkten aan een vertaling van 
‘Friesland College 2015’ naar de eigen situatie. Op basis van deze vertaling heeft het College van 
Bestuur resultaatafspraken gemaakt. Het College van Bestuur denkt op deze manier zowel qua 
resultaatgerichtheid als de manier van werken een professionaliseringsslag in de hele organisatie te 

maken. 
 
Het was en is moeilijk de cursistenaantallen bij de techniekopleidingen goed op peil te houden. Dit 

geldt met name voor de bouwopleidingen, die voor het derde jaar op rij een daling laten zien. Het 
wordt steeds moeilijker om deze opleidingen in stand te houden.  
Het is ons streven om door te gaan; samenwerking en/of afspraken met ROC De Friese Poort zijn 
daarbij niet uitgesloten. 
 
Vooruitblik 
Het Friesland College staat bekend als een ondernemende, vernieuwende en professionele school. 

De ambities van het Friesland College vragen om een stevige kwalitatieve versterking van mbo en 
volwasseneneducatie. Deze ambitie spreekt ook uit de het actieplan MBO, ‘Focus op vakmanschap’ 
dat onder verantwoordelijkheid van de minister van OC&W is uitgebracht.  
Het College van Bestuur heeft de lijn uitgezet dat de effecten van Focus op Vakmanschap 

geïntegreerd moeten worden in de aanpak die het Friesland College naar 2015 moet brengen, het 
jaar waarin duidelijk wordt dat en hoe de instelling haar ambities realiseert. 

Bij de uitvoering van het actieplan, en dus ook bij het realiseren van de ambitie, ontstaat een 
bestuurlijk dilemma, om niet te spreken van een paradox. Het Friesland College kiest in haar 
aanpak voor ruimte en aandacht voor de verantwoordelijkheid van de professional. Daarmee sluit 
het Friesland College aan bij de landelijke trend om de professional (weer) meer te zien als basis 
voor de te leveren kwaliteit. Een professional die het vertrouwen moet krijgen dat hij kwaliteit 
levert en resultaten boekt. 
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Waar de organisatie kiest voor sturen op basis van vertrouwen, wordt men steeds meer 

geconfronteerd met vragen om verantwoording die voortkomen uit controle op basis van 
wantrouwen. Het landelijk kader waarop beoordeeld wordt blijkt een grote mate van gedetailleerd 
voorschrijven in te houden. Dit geldt niet alleen voor het aantal te begeleiden onderwijsuren, maar 
ook voor de wijze waarop planning en realisatie daarvan verantwoord (lees: geadministreerd) 
dienen te worden. Andere voorbeelden die dit illustreren zijn te vinden in voorschriften ten aanzien 
van de wijze van begeleiding, wie mag begeleiden, etc. 

Het Friesland College heeft haar financiële huishouding sterk verbeterd. Met ingang van 2012 zijn 
de uitgaven en inkomsten in evenwicht. Alhoewel invoering van een nieuwe 
bekostigingssystematiek onlangs met een jaar is uitgesteld tot 1-1-2015 werpt deze haar schaduw 
vooruit. Het is duidelijk dat een aantal elementen in deze systematiek dreigen te bewerkstelligen 
dat het Friesland College, bij ongewijzigde omstandigheden, een forse taakstelling krijgt opgelegd. 

Alhoewel een en ander nog niet definitief is vastgesteld betekent dit dat het Friesland College de 
komende periode vast moet houden aan een conservatieve wijze van begroten.  

Wij blijven proberen de besluitvorming zodanig te beïnvloeden dat de nieuwe systematiek zo wordt 
bijgesteld dat álle instellingen in staat zijn om voldoende kwaliteit te leveren. 
 
‘Focus op Vakmanschap’ heeft ook grote gevolgen voor de toelating van jongeren tot het mbo. Zo 
wordt de drempelloze instroom in niveau 2 beëindigd, een maatregel die aansluit bij veel geluiden 
uit het werkveld en daarom ook te begrijpen valt. Voor de ongediplomeerde instroom worden de 
niveau 1- en AKA-opleidingen(*)1 omgebouwd tot entreeopleidingen. Deze ontwikkeling lijkt grote 

gevolgen te hebben voor grote groepen jongeren die nu met succes door ons worden begeleid.  
Het Friesland College heeft zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen.  
In de unieke samenwerking met hulpverlenende instellingen, jongerenwerk en leerplichtamb-
tenaren heeft de instelling kennis, ervaring en deskundigheid met het opleiden van deze groepen 
jongeren opgebouwd. Het Friesland College wil de samenwerking met de gemeenten en de 

betrokken instellingen blijven voortzetten. 

 
Onder de huidige omstandigheden is het te begrijpen dat de samenleving van roc’s vraagt 
doelmatig gebruik te maken van de beschikbare middelen.  
In 2010 nam het College van Bestuur het initiatief om met het noordelijk mbo-veld te onderzoeken 
hoe toegewerkt kan worden naar een situatie waarin het aanbod aan mbo-opleidingen afgestemd 
kan worden op doelgroepen van potentiële cursisten, bedrijven (afnemers van gediplomeerde 
beroepsbeoefenaars) en vervolgopleidingen. 

De gesprekken worden in het kader van de landelijk opdracht ‘macrodoelmatigheid’ voortgezet. 
De gedachte dat doelmatigheid bestaat uit een efficiënte intake, leidend tot plaatsing en directe 
kwalificatie op het juiste niveau van iedere jongere, staat in schril contrast met ontwikkelingen op 
de arbeidsmarkt en de kennis die in de afgelopen jaren is opgedaan met de wijze waarop jongeren 
(en hun keuzegedrag) zich ontwikkelen. 
Het Friesland College neemt de ruimte jongeren een kans te geven om vanuit de eigen interesses 

en ambities te ontdekken wat kan, past en mogelijk is. Het Friesland College zal alle beschikbare 

mogelijkheden geven om via diplomastapeling doorstroom naar een hoger niveau mogelijk te 
maken. De nieuwe bekostigingssystematiek maakt deze uitdaging niet eenvoudig. Toch kiest de 
instelling om de grenzen van wat mogelijk is op te zoeken. 
 
Tenslotte 
In dit jaarverslag vindt u een beknopt overzicht van alle relevante ontwikkelingen en resultaten uit 

2011. Resultaten die we alleen hebben kunnen behalen omdat we er hard voor werken. 
Wij danken iedereen daarvoor. 
 
 
Liesbeth Vos, voorzitter College van Bestuur  
 
Frank van Hout, lid College van Bestuur 

 

                                                
1
 De betekenis van dit begrip staat vermeld in de verklarende woordenlijst in bijlage 7 
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Samenvatting 
 
 
De bedrijfsvoering op orde en het onderwijs verder verbeterd 
 
Samenwerking in de regio versterkt 

Het Friesland College is een conceptgestuurde organisatie. Het onderwijsconcept ‘praktijkgestuurd 
leren’ is bepalend voor de vormgeving van het onderwijs en voor de ontwikkeling van personeel en 

organisatie als geheel: het leerproces start in de praktijk.  
Het Friesland College heeft een goede relatie met het bedrijfsleven en deze relatie is  in 2011 
verder uitgebreid ( Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB),  ZuidOostzorg en de Friese 
Zorgacademie). 

De partnerrelaties garanderen de arbeidsrelevantie van opleidingen en maken zichtbaar hoe 
succesvol het Friesland College cursisten voor de arbeidsmarkt opleidt.  
Docenten lopen stage in het bedrijfsleven en werknemers uit de bedrijven begeleiden medewerkers 
en cursisten in de school. 
 
Rendement verbeterd en voortijdig schooluitval afgenomen 
2011 kent een stijging van het rendement van het onderwijs.   

In de onderwijsunits is de aandacht voor en de begeleiding van cursisten geïntensiveerd. Dit 
vertaalt zich onder andere in meer gediplomeerden en lagere voortijdige schooluitval. 
Projecten als De School als werkplaats, FC Support, FC-Sprint², X-stream, LIS en Jip’per hebben 

bijgedragen aan de vermindering van voortijdig schoolverlaten. 
 
Kwaliteitsborging 
Het College van Bestuur heeft in 2011 de Kaderbrief 2012 vastgesteld met daarin de 

uitgangspunten voor kwaliteitsborging en externe verantwoording. De systematische aanpak van 
kwaliteitszorg heeft prioriteit. Maatregelen zijn het invoeren van een Management Informatie 
Portaal (MIP) met actuele managementinformatie, het uitvoeren van de zelfevaluatie, interne 
audits, enquêtes voor cursisten, medewerkers en bedrijven / instellingen. 
In 2011 is begonnen met de implementatie van de kwaliteitsborging 
 

Financiën op orde 
Om de bedrijfsvoering op orde te brengen is in 2011 bewust gekozen voor het werken met een 
begroot ‘tekort’. Er kan met tevredenheid worden vastgesteld dat de bedrijfsvoering op orde is en 
kwalitatief verbeterd is. De uitvoering van onderwijs is ontzien en waar nodig versterkt. 

De instelling is in 2011 binnen de begroting gebleven: het werkelijk tekort is lager dan het begroot 
tekort. 
 

Governance, medezeggenschap en zeggenschap 
Als gevolg van de wijziging van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en de invoering van  
de governance code zijn de statuten van de stichting aangepast en is het Bestuursreglement 
vastgesteld. 
Sinds begin 2011 is er binnen het Friesland College sprake van gedeelde medezeggenschap: 
binnen de instelling is een Deelnemersraad(DR) en Ondernemingsraad(OR) actief. 
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Leeswijzer 
 
1 Profiel, doel en waarden 

 
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.  
Waarden van het Friesland College zijn betrokken en met aandacht, initiatiefrijk en ondernemend 
en liefde voor het vak. 
Het College van Bestuur heeft in 2011 meer ruimte en richting gegeven aan de processen, gericht 

op het versterken van de instelling.  
Zowel het strategisch beleid als het onderwijs binnen het Friesland College worden praktijkgestuurd 

ingericht. Dit betekent dat zowel de strategische keuzes als het onderwijsproces starten met 
reflectie op de ontwikkeling en acties in de praktijk. In het leerproces van de cursist zijn de 
ervaringen in de praktijk sturend. 
In 2011 volgden 9608 cursisten mbo-onderwijs bij het Friesland College; 78 % bol-opleiding en 

22% een bbl-opleiding. Daarnaast volgden 4.405 cursisten een opleiding of een cursus bij de 
onderwijsunit FC-Educatie. Bij de instelling zijn 1016 medewerkers werkzaam (810 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. 

De belanghebbenden (stakeholders) van het Friesland College staan in bijlage 6. 
Goed bestuur in het onderwijs staat ten dienste van goed onderwijs. Het scheiden van bestuur en 
toezicht is het basisprincipe bij goed bestuur: zonder goed toezicht geen goed bestuur.  

 
Raad van Toezicht 
De samenstelling van de Raad staat beschreven in bijlage 3.  
De Raad kent de volgende commissies: een Auditcommissie, een Onderwijscommissie en een 

Remuneratiecommissie.  
De Raad heeft in het verslagjaar het advies van de Remuneratiecommissie overgenomen om de 
Raad van Toezichtleden per 1 januari 2011 aan te stellen in een fictief dienstverband bij het 
Friesland College. 
De Raad voert periodiek overleg met het College van Bestuur. De Raad heeft in 2011 5 keer 
vergaderd (4 keer regulier en 1 extra vergadering over de begroting). De Onderwijscommissie 

heeft 4 keer vergaderd en de Auditcommissie 5 keer. 
In 2011 heeft de Raad meerdere bedrijfsbezoeken gebracht. 
De Raad heeft in een aantal sessies haar eigen functioneren geëvalueerd. De evaluatie heeft geleid 
tot het formuleren van een aantal aandachtspunten gericht op het verbeteren van het inzicht van 

de Raad in de kwaliteitszorg van de onderwijsunits, het verbeteren van de informatie-uitwisseling 
tussen de verschillende geledingen in de instelling en het verbeteren van relevante dossiervorming 
en gespreksverslaglegging.  

 
College van Bestuur 
Het College van Bestuur bestaat uit mevrouw E. Vos (voorzitter) en de heer F. van Hout (lid).  
Het Friesland College heeft in 2011 een vervolg gegeven aan het ingezette strategische beleid zoals 
vastgelegd in het Koersplan 2009 – 2012 ‘Verbinden en verdiepen’.  
Het College van Bestuur heeft in 2011 de processen gericht op het versterken van de instelling 
meer ruimte en richting gegeven. De aangescherpte keuzes zijn vastgelegd in de notitie ‘Friesland 

College 2015’. Het Friesland College hecht belang aan een heldere toekomstvisie waarin ruimte is 
voor eigen ideeën en aandacht voor de opleidingsteams. 
 
Aanpassingen in de organisatie 

Het College van Bestuur heeft binnen de organisatie van de instelling een aantal knelpunten in de 
‘span of support’ geconstateerd. Om de geconstateerde knelpunten in de ‘span of support’ op te 

lossen is gekozen voor een beperkte wijziging in de organisatie door de herpositionering van een 
klein aantal opleidingen/onderwijsunits,  een vereenvoudiging van de ondersteuning en een 
instellingsbrede versterking van de samenwerking tussen de onderwijsunits. 
 
  



 

Geïntegreerd Jaarverslag Friesland College 2011  10 
 

Macrodoelmatigheid 

Ter voorbereiding van de programmalijn ‘MBO15 Macrodoelmatigheid’ is in de Noordelijke regio 
(Friesland, Groningen en Drenthe) een pilot gestart en werken de mbo-instellingen in deze regio 
sinds juni 2011 meer samen. Naast de Noordelijke samenwerking is over dit onderwerp in 2011 
bilateraal bestuurlijk overleg gestart met ROC Friese Poort. 
 
Samenwerking met het onderwijs in de regio 

Het FC werkt in de regio samen met diverse instellingen voor voortgezet onderwijs en hoger 
beroepsonderwijs. 
Een overzicht van de met het Friesland College samenwerkende onderwijsinstellingen staat in 
bijlage 6.1. In bijlage 6.2 staan de samenwerkingsovereenkomsten op basis van een gezamenlijke 
en gedeelde verantwoordelijkheid vermeld. Bijlage 6.3 vermeldt de contacten van leidinggevenden 

en stafmedewerkers in provinciale en landelijk (samenwerkings-)verbanden en commissies. 
 

Samenwerking met bedrijven in de regio 
Het Friesland College kent drie gradueel verschillende vormen van samenwerkingscontracten met 
bedrijven: 

 taakverdeling op basis van gescheiden verantwoordelijkheden. 
 taakverdeling op basis van onderscheiden verantwoordelijkheden bij de invulling van de 

beroepspraktijkvorming èn de beoordeling van de cursist. 
 een partnerschap op basis van een gezamenlijke en gedeelde verantwoordelijkheid voor de 

vormgeving van de opleiding.  
Het overzicht van de samenwerkingsovereenkomsten volgens de laatste vorm staat in bijlage 7.2. 
 
Medezeggenschap en zeggenschap:  Deelnemersraad(DR) en Ondernemingsraad(OR) 
Eind 2010 heeft het College van Bestuur een voorlopig reglement voor zowel de OR als de DR 

opgesteld. 

 
De Deelnemersraad(DR) 
Op 1 maart 2011 zijn 7 kandidaten zonder verkiezing gekozen en geïnstalleerd. Het College van 
Bestuur heeft in 2011 4 keer overleg gehad met de DR. De DR heeft de beschikking over 
secretariële ondersteuning. De leden worden voor hun bijdrage aan de DR beoordeeld in het kader 
van LLB en ontvangen vacatiegeld per vergadering. 
 

De Ondernemingsraad (OR) 
Tussen 17 en 21 januari 2011 zijn de verkiezingen voor de eerste OR gehouden. 
De nieuwe OR van het Friesland College bestaat uit 11 leden. De stemming werd gehouden via 
internet. Het percentage uitgebrachte stemmen bedroeg 62% bij het onderwijspersoneel en 75% 
bij het onderwijsbeheerspersoneel. De nieuwe OR is per 1 februari geïnstalleerd. 
Het College van Bestuur heeft in 2011 11 keer overleg gehad met de OR. 

In de instelling is geen ouderraad actief omdat er geen verzoek van ouders tot oprichting van een 

ouderraad is geweest. Er zijn wel meerdere onderwijsunits met een eigen ouderklankbordgroep. 
 
Professioneel Statuut 
In 2011 is in door het College van Bestuur de implementatie van het Professioneel Statuut (PS) 
gestart. Zie ook paragraaf 5.5.2 in het Sociaal Jaarverslag. 
 

Medezeggenschap en zeggenschap voor cursisten 
Met de invoering van de Deelnemersraad voor cursisten is het onderdeel medezeggenschap 
vormgegeven. Naast de Deelnemersraad is binnen de instelling het Leerbedrijf Invloed Studenten 
(LIS) actief. Met het Leerbedrijf Invloed Studenten wordt de zeggenschap gerealiseerd. 
 
Aanpassing van de statuten van de Stichting 
Als gevolg van de wijziging van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en de invoering van  

de governance code zijn de statuten van de stichting aangepast. 
Het College van Bestuur heeft op 5 juli 2011 de nieuwe statuten vastgesteld. Na een eerste 
evaluatie heeft het College van Bestuur besloten om de statuten te wijzigen. De wijziging houdt in 
dat ieder lid van het College afzonderlijk het Friesland College in en buiten rechte kan 
vertegenwoordigen, met uitzondering van afspraken vastgelegd in de wet dan wel de statuten. 
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Het Bestuursreglement van het Friesland College 

Het College van Bestuur heeft naast nieuwe statuten ook het Bestuursreglement vastgesteld. De 
OR heeft adviesrecht op het onderdeel Procuratieregeling van het Bestuursreglement. De OR heeft 
een positief advies uitgebracht. De Raad van Toezicht heeft het Bestuursreglement goedgekeurd. 
Het nieuwe Bestuursreglement treedt op 1 januari 2012 in werking. 
 
Beleidscyclus en kwaliteitsagenda 

De beschrijving van de beleidscyclus en kwaliteitsagenda staat in paragraaf 2.4.8. 
 
Bijeenkomsten van het College van Bestuur met medewerkers 
In 2011 heeft het College van Bestuur in drie bijeenkomsten met medewerkers actuele 
onderwerpen besproken. Het College van Bestuur heeft vanaf september onderwijsunits en 

ondersteunende bureaus bezocht. 
 

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. Meer informatie over deze 
maatregelen is te vinden in paragraaf 3.9. 
 
Doelstellingen van het Koersplan: de stand van zaken 
In paragraaf 2.5 en figuur 2.1 staat vermeld wat de resultaten na drie jaar zijn bij de verschillende 

onderdelen van het Koersplan. 
 
Bestuurskosten 
De Bestuurskosten zijn verantwoord in paragraaf 2.6 
 

Verslag Ondernemingsraad (OR) 

Het verslag van de Ondernemingsraad over 2011 staat in paragraaf 2.7 
 
Verslag Deelnemersraad (DR)  
Het verslag van de Deelnemersraad over 2011 staat in paragraaf 2.8 
 
Verslag van de Interne Bezwarencommissie 
Het verslag van de Interne Bezwarencommissie over 2011 staat in paragraaf 2.9 

 
Meervoudige Publieke Interactie (MPI) 
De meervoudig publieke interactie van het Friesland College in 2011 staat vermeld in paragraaf 
2.10.  (Branche Advies Groepen, werkbezoeken politici, Innovatiegroep bedrijven, Klankbordgroep 
Bouw, Adviesraad Middelbare Hotelschool Friesland, Klankbordgroep D’Drive MBO 
Kunstopleidingen). 

In paragraaf 2.10.2 staan de  prijzen, prestaties en presentaties in 2011 vermeld. 

 
Nieuwe leerbedrijven in 2011 
In februari 2011 is het leerbedrijf CJIB - Friesland College gestart. Het Friesland College en het 
CJIB willen vanuit één visie de praktijkcomponent van de onderwijsunit MBO Zakelijke 
Dienstverlening vorm geven. 
 

Internationalisering  
Het Friesland College heeft in 2011 de koers uit het Beleidsplan Internationalisering 2010-2012 
voortgezet.  
 
Frysk op het Friesland College  
Er zijn gesprekken gevoerd met de onderwijsunit MBO Verpleging en Verzorging om het onderdeel 
Fries in het LLB-programma op te nemen. In 2012 wordt een en ander verder uitgewerkt. 

 
3 Onderwijs 
 
Kwaliteitsontwikkeling 
Als onderdeel van de kwaliteitsagenda hebben alle units een eigen meerjarenperspectief 
ontwikkeld. In 2011 is het Management Informatie Portaal in gebruik genomen. Eind 2011 is 
gestart met het periodiek afnemen van centraal ontwikkelde enquêtes bij cursisten, medewerkers 
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en bedrijven en instellingen. Medio 2011 heeft het Friesland College zich aangesloten bij het 

landelijke kwaliteitsnetwerk BVE.  
 
Het project Taal en Rekenen 
Voor zowel het taal- als rekenonderwijs worden nieuwe methodieken en bronnen gebruikt. In de 
periode september - december 2011 is onder 3300 cursisten het beginniveau vastgesteld op de 
onderdelen lezen, luisteren en rekenen. Vanuit de extra middelen van het project Taal en Rekenen 

is in 2011 10 fte extra formatie beschikbaar voor het taal- en rekenonderwijs.  
In 2011 en 2012 wordt het afnemen van digitale centrale examens ingevoerd. In 2011 zijn er voor 
docenten rekenen en Nederlands verschillende professionaliseringbijeenkomsten aangeboden.  
Samen met ROC Friese Poort zijn taal- en rekenconferenties georganiseerd. 
 

X-Stream 
X-Stream biedt cursisten vanuit de context van ‘loopbaanleren’ extra unitoverstijgende, 

interactieve en verdiepende leertrajecten aan. De trajecten ‘ondernemen-stream’, ‘leidinggeven-
stream’ en ‘hbo-stream’ zijn begin 2012 beschikbaar. 
 
Mplooi 
Mplooi biedt ambitieuze vmbo-leerlingen de mogelijkheid een versnelde praktijkgestuurde leerroute 
via het mbo naar het hbo te doorlopen. Het project is een initiatief van het Friesland College en 
OSG Piter Jelles. Het project Mplooi stopt na het schooljaar 2011-2012.  

 
Leren, Loopbaan en Burgerschap (LLB) 
In het verslagjaar is de notitie ‘Kaders voor de uitwerking van de examinering van 
ontwikkelingsbekwaam niveau’ opgesteld. In deze notitie staat beschreven hoe de verbinding wordt 
gelegd tussen enerzijds ‘leren en loopbaan’ en anderzijds de competentieontwikkeling van de 

cursist.  

 
Doelstelling samenwerking in het Koersplan 2009-2012 
In het Koersplan 2009 – 2012 is vastgelegd dat de relatie met het voortgezet onderwijs en het 
hoger beroepsonderwijs in de provincie moet worden versterkt (doelstelling 4 uit het Koersplan. 
Deze doelstelling is eind 2011 gerealiseerd.   
 
Samenwerking in de beroepskolom met voortgezet onderwijs  

Het Friesland College heeft in 2011 geïnvesteerd in de samenwerking met het voortgezet onderwijs 
(vo).  
Samen met ROC Friese Poort en AOC Friesland in 2011 zijn een aantal activiteiten uitgevoerd 
(conferentie over de doorstroom van havo naar mbo, vier regionale conferenties rond het 
onderwerp taal en rekenen).  
 

Samenwerkingsovereenkomsten 

In 2011 zijn diverse samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Het Friesland College heeft nu 15 
overeenkomsten met het voortgezet onderwijs in Friesland. Voor de versterking van het 
relatiebeheer met het vo zijn binnen de instelling nu zes relatiebeheerders actief. 
 
FC-Sprint²  
In het Koersplan 2009-2012 staat de doelstelling geformuleerd dat alle opleidingen van het 

Friesland College in 2012 voor 50% werken met de aanpak van FC-Sprint². Er ontstaan steeds 
meer leeromgevingen die het mogelijk maken om met FC-Sprint² het onderwijs vorm te geven en 
cursisten te begeleiden. Eind 2011 is bovengenoemde doelstelling nog niet gerealiseerd. 
 
FC-Sprint² is een aanpak die op verschillende onderwijsvormen toegepast kan worden. In 2011 zijn 
met deze aanpak nieuwe leertrajecten ontworpen voor X-Stream, de opleidingen 
Applicatieontwikkeling, Mediavormgeving en Leren, Loopbaan en Burgerschap. Ook buiten de 

instelling bestaat belangstelling voor de aanpak van FC-Sprint². 
  
Kwaliteitsverbetering in 2011 – Onderwijs 
De ontwikkeling bij de kwaliteitsverbetering in het onderwijs, bij de examinering en de 
kwaliteitsborging staat beschreven in paragraaf 3.9. 
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Nieuwe opleidingen / herverdeling van opleidingen 

In het verslagjaar zijn geen nieuwe opleidingen gestart. Er heeft een herverdeling van de opleiding 
MBO Toerisme en Vrije tijd en de opleiding MBO Zakelijke Dienstverlening en MBO Handel in 
Leeuwarden en Heerenveen plaatsgevonden. 
 
Resultatenbox Rendement  
In het Koersplan is voor de periode 2009-2012 vastgelegd dat het jaarresultaat van de opleidingen 

op niveau 1 en 2 tenminste 65% is en het jaarresultaat van de opleidingen op niveau 3 en 4 
tenminste 80% is (doelstelling 8 en 9 uit het Koersplan, zie ook paragraaf 2.5).  
Deze doelstelling is eind 2011 voor niveau 1 en 2 gerealiseerd en voor niveau 3 en 4 nog niet 
gerealiseerd. 
 

Jaarresultaat 
Het jaarresultaat is 68,1 % en ten opzichte van het jaar 2009-2010 met 1,6% gestegen. Ten 

opzichte van het landelijk cijfer presteerde het Friesland College 0,4% hoger. 
 
Diplomaresultaat 
Het diplomaresultaat is in de periode 2010-2011 69,4 %. Het Friesland College scoorde hoger dan 
het landelijk gemiddelde. 
 
Voortijdig schoolverlaten  

In mei 2008 hebben de scholen voor voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en de gemeenten in 
Friesland een convenant ondertekend met de toenmalige staatssecretaris van OCW, mevrouw Van 
Bijsterveldt. In dit convenant is afgesproken het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in de 
periode 2007 – 2011 met 40 % terug te brengen. De instelling heeft het aantal voortijdig 
schoolverlaters in 2011 teruggebracht met 33,5 %.  

De doelstelling voor de periode 2007 – 2011 is niet gehaald.  

Bij het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters ten opzichte van het totaal aantal cursisten scoort 
de instelling beter dan het landelijk gemiddelde (6,7% ten opzichte van 8,2 %). 
 
4 Cursisten 
 
Servicecentrum Cursisten 
Het motto van het Servicecentrum Cursisten is ‘Iedere cursist een Werkend Perspectief’.  

Het Servicecentrum ontplooit activiteiten die tijdelijk, aanvullend en niet kwalificerend zijn.  
 
Toegankelijkheid 
Het toelatingsbeleid voor cursisten is vastgelegd in de brochure ‘Afspraak is afspraak’ en in de 
notitie ‘Het hele jaar door welkom in het FC’. In 2011 is het project ‘Aanmelding/inschrijving’ 
geëvalueerd. Het project aanmelding/inschrijving is in 2011 in afgeslankte vorm voortgezet.  

Bij het Friesland College is het starten van een opleiding op meerdere momenten in het cursusjaar 

mogelijk. In totaal betrof dit in 2011 232 mbo-cursisten. Dit aantal is exclusief de instroom van 
niveau 1-cursisten, volwassen cursisten en bbl–cursisten. 
 
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 2011 is op 52 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 eigen voorlichting van de 
onderwijsunits. 
 
FC Support 
FC Support is de zorgstructuur van het Friesland College. Deze zorgstructuur omvat FC-XL( een 
leertraject voor de cursist die wil onderzoeken welke opleiding bij hem of haar past of die meerdere 

opleidingen wil combineren), Pitstop( een time-out-voorziening waarbij cursisten maximaal zes 
weken extra begeleiding krijgen) en het project MBO Rebound Fryslân(cursisten worden gedurende 
20 weken begeleid met als doel de deelnemers terug te leiden naar het mbo-onderwijs).  
De activiteiten van FC Support hebben geleid tot het verminderen van het aantal voortijdige 
schoolverlaters. 
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Vertrouwenspersonen 

In 2011 is tien keer een beroep gedaan op de vertrouwenspersonen. Geen van de klachten heeft 
geleid tot een traject waarbij de klachtencommissie moest worden ingeschakeld 
 
Zorg in en om de school 
In oktober 2010 is gestart met het driejarige project De School als Werkplaats. Het project moet 
resulteren in een effectievere 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. Inmiddels werkt het zorgteam met alle niveau 2-cursisten in Leeuwarden (ruim 
700 cursisten).  
Het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders is in 2009 van start gegaan als leerbedrijf van Stenden 
Hogeschool, Friesland College, FIOM en Welzijn Centraal. De cursist/jonge ouder krijgt extra 

begeleiding van de school bij problemen met opvoeding en scholing. In totaal hebben 80 
cursisten/jonge ouders van deze voorziening gebruik gemaakt.  

Kamers met Kansen biedt jongeren een (begeleide) woonplek wanneer het niet mogelijk is om 
thuis te wonen. Dit project heeft 12 jongeren ondersteund. 
In 2011 zijn door het Servicecentrum Cursisten 196 jongeren voor hulpverlening naar externe 
instanties doorverwezen. 
 
Klachten-, verzuim- en exitprocedure 
Het Servicecentrum Cursisten bewaakt dat klachten volgens de vastgestelde klachtenprocedure 

worden afgehandeld. In 2011 betrof dit 20 klachten. De klachten hadden alleen betrekking op de 
informatievoorziening binnen opleidingen. Bij de landelijke MBO Klachtenlijn zijn geen meldingen 
voor het Friesland College binnengekomen. 
De onderwijsunits zijn belast met de uitvoering van de verzuim- en exitprocedure. Op iedere unit is 
een verzuimcoördinator werkzaam. De resultaten van de exitinterviews zijn gemeld bij het RMC.  

Het aantal exitinterviews bedroeg in het verslagjaar 1564. Van dit aantal zijn na overleg met het 

RMC 172 cursisten in een zorg/hulpverleningstraject geplaatst. 
 
Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS) en het project Jip’per 
In het Koersplan is voor de periode 2009-2012 vastgelegd dat de zogenaamde ‘kleine kwaliteit’ op 
orde is (doelstelling 15 uit het Koersplan, zie ook paragraaf 2.5).  
Deze doelstelling is aan het einde van 2011 gerealiseerd. 
In 2011 heeft LIS een aantal projecten opgezet en uitgevoerd.  

Het belangrijkste project is de publiciteitscampagne voor en de oprichting van de Deelnemersraad 
geweest. 
 
LIS: enquêtes 
De LIS-E-TOOL is een laagdrempelige enquête die digitaal wordt ingevuld. In alle gevallen zijn de 
uitkomsten van het onderzoek besproken met de cursisten, de directie en de docenten van de 

onderwijsunits.  

De enquête  is in 2011 afgenomen bij diverse onderwijsunits. 
 
LIS: The Voice of Students 
In april 2011 heeft LIS samen met JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs) ‘The Voice of 
Students’ georganiseerd met als thema:’succesvolle zeggenschap van studenten, hoe organiseren 
we dat in het mbo’.  

De deelnemende scholen waren naast het Friesland College: Noorderpoort College (Groningen), 
ROC Friese Poort (Leeuwarden), Alfa College (Groningen, Assen), Drenthe College (Emmen), AOC 
Friesland (Leeuwarden) en het Deltion College (Zwolle).  
 
LIS: Project Jip’per, Jongeren Informatie Punt 
Na de zomervakantie is het project Jip’per gestart. Jip’per staat voor Jongeren Informatie Punt en 
wordt opgezet in samenwerking met Servicecentrum Cursisten. Doel van dit informatiepunt is het 

creëren van een laagdrempelig loket voor cursisten met vragen van welke aard dan ook.  
Het Jip’per project is opgezet in samenwerking met de NHL Zorg en Welzijn en het jongerenwerk in 
de provincie.  
 
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. Deze enquête 

wordt begin 2012 weer afgenomen.  
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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. 
Het MentorProgramma is een samenwerkingsproject van Stenden Hogeschool, ROC Friese Poort en 
het Friesland College en sinds 2011 ook de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. 
In 2011 zijn 435 matches gerealiseerd.  

Aan het MentorProgramma is in 2011 de tweejaarlijkse Helffer Kootkar Prijs Oranje fonds 
toegekend. 
 
Het leerbedrijf Present Promotions verzorgde in 2011 workshops over alcohol en verslaving, liefde, 
ondernemerschap en gezondheid. Aan deze workshops hebben ruim 2400 jongeren uit het  

Beroepsonderwijs deelgenomen.  
Present Promotions voert sinds 2009 samen met Ecabo het project ‘Hallow - Leerlingen onderweg 

naar werk’ uit. Met dit project worden kwetsbare jongeren voorbereid op een stage. 
Global Goals 2015, het leerbedrijf dat de Millenniumdoelen in Friesland onder de aandacht brengt, 
heeft de eerste prijs gewonnen tijdens de verkiezing van Duurzaam MBO van het jaar. 
 
Resultatenbox Cursisten 
In het Koersplan is voor de periode 2009-2012 vastgelegd dat de cursistenaantallen moeten zijn 
gestegen tot minimaal 10.000 in 2012 (doelstelling 7 uit het Koersplan, zie ook paragraaf 2.5).  

Deze doelstelling is eind 2011 nog niet gerealiseerd. 
Op 1 oktober 2011 staan er bij het Friesland College 9.608  mbo-cursisten ingeschreven. De daling 
van het aantal cursisten gedurende de jaren tot 2009 is gestopt. Er is sprake van een lichte groei, 
er waren 40 cursisten meer dan in 2010. 
Op 1 oktober 2011 zijn 75 meer bol- en 35 minder bbl-cursisten ingeschreven. De afname van de 

economische bedrijvigheid heeft tot gevolg dat ook in 2011 minder cursisten een bbl-contract 

(werken en leren) met bedrijven konden afsluiten. 
In 2011 hebben 4505 cursisten deelgenomen aan trajecten bij FC-Educatie 
Verdere gegevens over de ontwikkeling in de cursistenpopulatie staan in paragraaf 4.11. 
 
De 850-urennorm in het mbo 
Iedere voltijds beroepsopleidende leerweg (bol) moet per studiejaar ten minste 850 onderwijsuren 
omvatten. Bij iedere opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) bedraagt dit 240 

onderwijsuren. 
De opleidingen binnen het Friesland College voldoen aan de wettelijk gestelde urennorm.  
 
 
5 Sociaal  Jaarverslag 2011 

 
Project Professionalisering in de praktijk 
Het project ‘Professionalisering in de praktijk’ loopt tot juli 2012. Het leerbedrijf CJIB is gegroeid; 
er werken nu 30 cursisten. De samenwerking is geïntensiveerd. Docenten van het Friesland College 
verzorgen workshops voor het CJIB en medewerkers van het CJIB verzorgen workshops bij het 
Friesland College. 
De docentenstages zijn opgenomen in het personeelsbeleid van het Friesland College. De 

methodiek voor het houden van deze stages is ten opzichte van het verslagjaar 2010 verbeterd.   
 
Dit jaar waren/zijn de volgende professionaliseringstrajecten in uitvoering of gestart:  

 netwerk procesmanagers.  
 er zijn 11 lio’s en 19 studenten ingezet in het cursusjaar 2010-2011.  
 9 medewerkers werken aan het behalen van het Pedagogisch Didactische Getuigschrift 

(PDG).  

 6 medewerkers hebben het PDG behaald. 

 5 deelnemers zijn bezig met afronding van het PDG.  
 begeleiding en coaching van teams op de werkvloer onder andere gericht op functioneren 

van teams en het vergroten van het didactisch repertoire. 
 15 trainingen rondom het thema ‘kwaliteit van beoordelen’. 
 maandelijks vinden er professionaliseringsdagen plaats voor het management. 
 14 medewerkers hebben de cursus inspirerend coachen en commerciële communicatie 

gevolgd. 
 er is vakgerichte scholing vanuit de onderwijsunits en teams georganiseerd. 
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Traject FC 2015 
Het College van Bestuur heeft in 2011 het intensieve traject FC 2015 opgezet. Dit traject verbindt 
de inhoudelijke koers met de strategische (cultuur)waarden.  
De Academische Opleidingsschool (AOS) 
Binnen de AOS zijn in het kader van ‘werkplekleren’ gemiddeld 100 studenten van de 
lerarenopleiding van de Noordelijke Hogeschool werkzaam bij het Friesland College. 

 
In- door- en uitstroom van medewerkers in 2011 
De informatie over de in- door- en uitstroom van medewerkers staat in paragraaf 5.3 
Functioneren en beoordelen  
Het Friesland College hanteert een driejarige cyclus in het traject van functioneren en beoordelen.  

In 2011 zijn 427 functioneringsgesprekken en 130 beoordelingsgesprekken gevoerd. 
Begin 2011 is een onderzoek uitgevoerd naar de houdbaarheid en toepasbaarheid van het huidige 

functionerings- en beoordelingsbeleid en naar het beleid bij een negatieve beoordeling van een 
medewerker.  
 
Resultaatverantwoordelijke teams en Professioneel Statuut 
In het Friesland College zijn teams verantwoordelijk voor de onderwijsresultaten. De teams werken 
met resultaatafspraken en leidinggevenden sturen op deze resultaten. 
De leidinggevenden bepalen het ‘wat’, teams bepalen het ‘hoe’. Eind 2012 functioneren binnen alle 

onderwijsunits resultaatverantwoordelijke teams. 
 
Professioneel Statuut 
In 2011 is door het College van Bestuur gestart met de implementatie van het Professioneel 
Statuut. De OR wil door pilots in de teams invulling geven aan de zeggenschap zoals bedoeld in het 

Professioneel Statuut (taakbeleid, functioneren en werkoverleg).  

 
Sociaal Statuut en CVBO 
Op 21 juni 2011 is het College van Bestuur een Sociaal Statuut overeengekomen met de 
vakorganisaties. Het doel van het Sociaal Statuut is om gedwongen ontslagen waar mogelijk te 
voorkomen en medewerkers optimale kansen te bieden op vervangende werkgelegenheid. De OR 
heeft een positief advies uitgebracht en de betrokken vakcentrales en het College van Bestuur 
hebben het statuut ondertekend. 

In 2011 heeft het College van Bestuur 2 keer overlegd met de vakbonden (CVBO). 
 

Salderings- en uitruilregeling, diverse arbeidsvoorwaardelijke regelingen  

Informatie over de salderings- en uitruilregeling staat in paragraaf 5.7. Daar staat ook een 

overzicht van de diverse arbeidsvoorwaardelijke regelingen. 
 
Vertrouwenspersoon 

Bij het Friesland College werken twee interne vertrouwenspersonen, een man en een vrouw.  
In 2011 waren er negen meldingen voor de vertrouwenspersoon uit zeven verschillende units. 
 

Formatieplan en functiebouwwerk 
Om de continuïteit van het Friesland College te waarborgen en daarmee de werkgelegenheid naar 
de toekomst zeker te stellen heeft het College van Bestuur in 2011 een aantal personele 
maatregelen moeten nemen die moesten resulteren in een reductie van 66 fte’s.  
Eind 2011 is een reductie van 47 fte gerealiseerd. In geld uitgedrukt is de doelstelling wel 

gerealiseerd omdat de vertrokken medewerkers waren ingeschaald in hogere salarisschalen. 
De instroom van nieuwe medewerkers is tot een minimum beperkt en de vacatureruimte is zoveel 
mogelijk intern ingevuld. 
Het creëren van een flexibele schil waarmee ingespeeld kan worden op externe ontwikkeling is eind 
2011 niet gerealiseerd. In 2011 is geen prioriteit gegeven aan het ontwikkelen van een nieuw 

functiebouwwerk. Zie voor een overzicht van het huidige functiebouwwerk bijlage 5. 
 

Ziekteverzuim 
Het gemiddelde ziekteverzuim bedroeg in 2011 5,57 %. Dit percentage is lager dan het 
verzuimpercentage in 2009 en 2010. Het verzuim is ten opzichte van 2010  licht gedaald (0,1%).  
Verdere informatie over het ziekteverzuim staat in paragraaf 5.10.                        
 
  



 

Geïntegreerd Jaarverslag Friesland College 2011  17 
 

Arbeidsomstandigheden  

In 2011 zijn de activiteiten op het terrein van de bedrijfshulpverlening, veiligheid in praktijkruimtes 
en een veilige en gezonde werkomgeving gecontinueerd. 
 
Resultatenbox Personeel 2011 
De gegevens uit de resultatenbox personeel staan in paragraaf 5.13 

 
6 Financieel Jaarverslag 2011 

 
Uitgangspunt en Koersplan 
Het uitgangspunt van de meerjarige begroting is dat de inkomsten en uitgaven van het Friesland 
College met elkaar in evenwicht zijn. In 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 de Medezeggenschapsraad hebben met dit plan van aanpak ingestemd. 
Het verlies van € 0,9 mln. in het verslagjaar 2011 is ingezet voor kwaliteitsverbetering conform de 
afgesproken uitgangspunten.  
 
De liquiditeitsratio (current ratio) is gestegen van 0,46 naar 0,49 en blijft onder de gangbare norm 
van 0,5. De verwachting is dat de liquiditeitspositie ook in de komende jaren blijft verbeteren (de 
nieuwbouwoperatie is afgerond en er wordt terughoudend omgegaan met investeringen). 

De solvabiliteit (het % eigen vermogen van het balanstotaal) is gestegen van 37 % naar 38 %.  
Het rendement (resultaat t.o.v. totale baten) van de instelling bedraagt over 2011 –1,2 %. 
 
De doelstelling van het Koersplan dat de volwasseneneducatie de omzet (niveau 2008) behoudt 
(doelstelling 7 uit het Koersplan) is niet gehaald. 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 2011 14 %. Daarmee is doelstelling 17 uit het Koersplan bijna gehaald. 

 
7 Facilitaire zaken 
 
Zie hoofdstuk 7 voor een beschrijving van de ontwikkelingen op het terrein van  
 Automatisering. 
 Calamiteitenoefeningen. 

 Veiligheidsinspecties en onderhoud machines en installaties 
 Huisvesting. 
 Faciliteiten voor de examinering van het project Taal en Rekenen. 
 Duurzaam inkopen voor het Friesland College en  
 De landelijke samenwerking roc’s. 
 

8 Risico’s en doelen 2012 

  
Risico's 
In paragraaf 8.1 staan risico’s beschreven met een inschatting van het risico in 2012 en de acties 
om de gevolgen van de beschreven risico’s te minimaliseren. 
 
Doelen 2012 en beoogd resultaat op 31-12-2012 

In paragraaf 8.2 staan de doelen in 2012 met het beoogd resultaat aan het einde van 2012 
beschreven. 
 
Bijlagen 
 Onderwijsunits in cijfers, organisatieschema Friesland College per 31-12-2011. 
 Samenstelling en personele mutaties van Raad van Toezicht, het rooster van aftreden Raad 

van Toezicht, nevenfuncties Raad van Toezicht. 

 Samenstelling College van Bestuur, nevenfuncties College van Bestuur, mutaties bij 
onderwijsunits en ondersteunende bureaus. 

 Samenstelling van de Ondernemingsraad, samenstelling Interne Bezwarencommissie. 
samenstelling Onafhankelijke Klachtencommissie. 

 Instellingsgegevens, het functiebouwwerk per 1-10-2011, Overzicht van de stakeholders 
Friesland College. 

 Samenwerkingsovereenkomsten in de regio, de verklarende woordenlijst.  
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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 (*)2, 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. 

  
Op basis van het Koersplan 2009-2012 ‘Verbinden en verdiepen’ wordt gewerkt aan een heldere en 
effectieve organisatie. De keuzes uit het Koersplan zijn sturend voor de organisatie.  

 
Het College van Bestuur heeft in 2011 meer ruimte en richting gegeven aan de processen, gericht 
op het versterken van de instelling. De aangescherpte keuzes zijn vastgelegd in de notitie 
‘Friesland College 2015’.  
De waarden die de sfeer en cultuur in de instelling bepalen zijn als volgt geherformuleerd: 
 

 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 ook (persoonlijke) competenties die zij in hun verdere (beroepsmatige) leven kunnen 
gebruiken. 
Zowel het strategisch beleid als het onderwijs binnen het Friesland College worden praktijkgestuurd 
ingericht. Dit betekent dat zowel de strategische keuzes als het onderwijsproces starten met 

reflectie op de ontwikkeling en acties in de praktijk. In het leerproces van de cursist zijn de 

ervaringen in de praktijk sturend. 
 
In 2011 volgden 9608 cursisten mbo-onderwijs bij het Friesland College; 78 % volgde een bol-
opleiding (beroepsopleidende leerweg) (*) en 22% een bbl-opleiding (beroepsbegeleidende 
leerweg)(*).  
De cursisten kunnen de meeste opleidingen op vier verschillende niveaus volgen. 

Daarnaast volgden 4.405 cursisten een opleiding of een cursus bij de onderwijsunit FC-Educatie. 
Bij de instelling zijn 1016 medewerkers werkzaam (810 fte); 778 fte (96%) hebben een vaste 
aanstelling en 32 fte (4%) een tijdelijk aanstelling. 
 
 

  

                                                
2
 (*)= de betekenis van dit begrip staat vermeld in de verklarende woordenlijst in bijlage 7. 
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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 en ouders/verzorgers, Raad van Toezicht; 
•  interne belanghebbenden: de medewerkers van de instelling, de Ondernemingsraad en de 

Deelnemersraad; 
•  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, instellingen, de Kamer van Koophandel, innovatiegroep 
bedrijven. 

In bijlage 6 staat een overzicht van de belanghebbenden van de instelling. 
 
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 van de instelling aan de Rijksoverheid en de 
Inspectie van het Onderwijs. 

•  horizontale dialoog: de dialoog met bovengenoemde belanghebbenden. 
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.  

Als gevolg van de gewijzigde Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en de branchecode Goed 

Bestuur in de BVE sector zijn in 2010 de statuten van de instelling gewijzigd waarbij het College 
van Bestuur de rol van ‘het besturen’ en de Raad van Toezicht de rol van ‘het houden van toezicht’ 
heeft gekregen.  
 
2.2 Raad van Toezicht 

Personele mutaties 

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden die, overeenkomstig de statuten van de stichting, 
vanuit verschillende disciplines en maatschappelijke achtergrond en op basis van een vastgesteld 
profiel zijn geselecteerd op deskundigheid om hun toezichthoudende taak te vervullen. 
De samenstelling van de Raad staat beschreven in bijlage 3.  
De heer A. Olijslager heeft in december 2010 als voorzitter en als lid afscheid genomen van de 
Raad. Een ingestelde benoemingscommissie is in 2011 een procedure gestart om 

 in de vacature van voorzitter te voorzien. 

 de Raad in de gewenste kwantitatieve en kwalitatieve samenstelling te brengen.  
 

Op advies van de benoemingscommissie heeft de Raad uit haar midden mevrouw J. Stam benoemd 
tot voorzitter. Op voordracht van de Ondernemingsraad en na advies van de benoemingscommissie 
is mevrouw L. Jacobi, op basis van artikel 15, lid 4 van de statuten, benoemd tot lid. 
Na advies van de commissie is de heer F. Meijers benoemd tot lid. 
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De heer A. Spijksma, voormalig lid van de Raad van Toezicht, was in 2009 gevraagd om als 

adviseur aan de Raad verbonden te blijven. De heer A. Spijksma is in juli 2011 teruggetreden.  
Het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht staat in bijlage 3.2. In bijlage 3.3 staat een 
overzicht van de functies en nevenfuncties van de leden van de Raad van 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. In het verslagjaar zijn met beide leden van het College van 
Bestuur beoordelingsgesprekken gevoerd.  
 
De Raad kent de volgende commissies: 

 Een Auditcommissie die periodiek adviseert over het financiële en het treasurybeleid. De 
commissie heeft onder meer analyses gemaakt van de jaarrekening 2010 en de begroting 

2011. De commissie heeft het College van Bestuur in relatie tot haar bestuurlijk taken en de 
Raad in relatie tot haar toezichtstaken geadviseerd over financiële en huisvestingszaken.  

 Een Onderwijscommissie die de Raad periodiek adviseert bij het op een adequate manier 
toezicht houden op de voortgang van het strategisch (onderwijs)beleid uit het Koersplan, de 
kwaliteitszorg en de contacten met de Inspectie. 

 Een Remuneratiecommissie die tot taak heeft de besluitvorming van de Raad van Toezicht ten 
aanzien van het bezoldigingsbeleid voor leden van het College van Bestuur en de bezoldiging 

van de leden van de Raad van Toezicht voor te bereiden. 
De Raad heeft in het verslagjaar het advies van  Remuneratiecommissie overgenomen om de 
leden van de Raad van Toezicht per 1 januari 2011 aan te stellen in een fictief dienstverband 
bij de instelling en daarmee de voor hen geldende vaste kostenvergoeding te laten vervallen. 
De vergoeding over 2010 wordt in het fictieve dienstverband als nullijn voor 2011 gehanteerd. 

Er is verder besloten dat de leden afzien van het indienen van onkostendeclaraties en dat zij 

alleen hun reiskosten zullen declareren (zie ook hoofdstuk 2.5 Bestuurskosten). 
 

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 College van Bestuur de 
leden over actuele zaken rondom personeel, financiën, organisatie en onderwijs. Ook wordt de 
Raad geïnformeerd en geconsulteerd over het beleid op middellange en 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 (actueel) inhoudelijk thema.  
De heer mr. M. Brinksma (voorzitter van de Interne Bezwarencommissie) heeft een inleiding 
verzorgd over de werkwijze van deze commissie.  
De Raad heeft in 2011 5 keer vergaderd (4 keer regulier en 1 extra vergadering over de begroting) 
De Onderwijscommissie heeft 4 keer vergaderd en de Auditcommissie 5 keer. 

 

Op 6 juni 2011 heeft de Raad een bedrijfsbezoek gebracht aan: 
 De woonvorm Florastate in Leeuwarden. Vanuit de onderwijsunit MBO Verpleging en Verzorging 

wordt samengewerkt met deze woonvorm. Het betreft een unieke combinatie van wonen en 
zorg voor mensen met een chronische aandoening. In Florastate wonen overwegend jonge 
mensen met Multiple Sclerose (MS) en niet-aangeboren hersenaandoeningen.  

 De onderwijsunit Werken met de Stad, mbo-niveau 1. De leden van de Raad van Toezicht 

werden geïnformeerd over de werkwijze van de onderwijsunit door cursisten, medewerkers en 
directie.  

Op 12 juli 2011 hebben de voorzitters van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur een 
gesprek gevoerd met een delegatie van de Ondernemingsraad. 
 
Zelfevaluatie 
De Raad heeft in een aantal sessies haar eigen functioneren geëvalueerd. De interne evaluatie van 

de Raad was gebaseerd op een viertal thema’s.  
1. De bedrijfsvoering (algemeen en financieel). 
2. Het onderwijs. 
3. De organisatie van prestatiegericht werken van de Raad. 
4. De kwestie rondom een voormalig lid van het College van Bestuur. 
 
Bij elk thema zijn meerdere casussen geanalyseerd en besproken. De evaluatie heeft geleid tot het 

formuleren van een aantal aandachtspunten gericht op het verbeteren van het inzicht van de Raad 



 

Geïntegreerd Jaarverslag Friesland College 2011  23 
 

in de kwaliteitszorg van de onderwijsunits, het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen de 

verschillende geledingen in de instelling en het verbeteren van relevante dossiervorming en 
gespreksverslaglegging.  
 
2.3 College van Bestuur 

2.3.1 Samenstelling 
Het College van Bestuur bestaat uit mevrouw E. Vos (voorzitter) en de heer F. van Hout (lid).  

 
Het Friesland College heeft in 2011 een vervolg gegeven aan het ingezette strategische beleid zoals 
vastgelegd in het Koersplan 2009 – 2012 ‘Verbinden en verdiepen’.  
Het College van Bestuur heeft in 2011 de processen gericht op het versterken van de instelling 

meer ruimte en richting gegeven.  
De aangescherpte keuzes zijn vastgelegd in de notitie ‘Friesland College 2015’. In deze notitie zijn 
waarden geformuleerd die richtinggevend zijn voor de cultuur van het Friesland College. Deze 

waarden staan vermeld in hoofdstuk 1. 
Het Friesland College hecht belang aan een heldere toekomstvisie waarin ruimte is voor eigen 
ideeën en aandacht voor de opleidingsteams. 
 
Ter verhoging van de kwaliteit en het rendement wordt in de managementafspraken tussen College 
van Bestuur en de directies van de onderwijsunits gewerkt aan de volgende aandachtspunten: 
• Het verbeteren van de relatie met de praktijk. 

• Het verbeteren van de begeleiding van de cursist. 
• Het versterken van de samenwerking met het voortgezet onderwijs en het hoger 

beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. 
 

2.3.2 Aanpassingen in de organisatie 
Het College van Bestuur heeft binnen de organisatie van de instelling een aantal knelpunten in de 

‘span of support’ (*) geconstateerd. Onderzoek wees uit dat het niet nodig was om de gehele 
organisatiestructuur aan te passen. De voordelen van de ‘platte organisatie’ (directe sturing en 
herkenbaarheid van organisatie-eenheden) moesten behouden blijven.  
Om de geconstateerde knelpunten in de ‘span of support’ op te lossen is gekozen voor: 
 Een beperkte wijziging in de organisatie door de herpositionering van een klein aantal 

opleidingen/onderwijsunits en een vereenvoudiging van de ondersteuning.  
 Een instellingsbrede versterking van de samenwerking tussen de onderwijsunits; de 

onderwijsunits vormen met (inhoudelijk) verwante units een samenwerkingsverband. 
 
2.3.3 Samenwerkingsverbanden 
In een samenwerkingsverband werkt een aantal onderwijsunits op directieniveau nauw samen. De 
samenwerking kan naar inhoud en vormgeving variëren en gradueel verschillen.  

De directie van de samenwerkende units kan er voor kiezen om te functioneren als één 
directieteam waarvan elk directielid dan verantwoordelijk is voor een eigen aandachtsgebied voor 

alle betrokken units. Binnen een samenwerkingsverband kunnen er ook afspraken worden gemaakt 
over de gecoördineerde inzet van personeel en de uitvoering van taken. 

 
Samenwerkingsverband MBO Vervoer en Logistiek, Techno Lyceum en MBO Bouw 
De opleidingen van MBO Vervoer en Logistiek, het Techno Lyceum en MBO Bouw zijn intensief gaan 
samenwerken. De onderwijsunits behouden hun eigen gezicht naar buiten. Twee unitdirecteuren 

zijn leiding gaan geven aan het gehele cluster, waarvan de een de portefeuille bedrijfsvoering en 
de ander de portefeuille onderwijs heeft. 
 
2.3.4 Macrodoelmatigheid 
Met de programmalijn ‘MBO 2015 Macrodoelmatigheid’ wil de minister van OCW een aanpak 
ontwikkelen om mbo-instellingen te ondersteunen bij het maken van afspraken over een doelmatig 

regionaal onderwijsaanbod. Ter voorbereiding op die landelijke ondersteuning in 2012-2014 is in de 

Noordelijke regio (Friesland, Groningen en Drenthe) een pilot gestart en werken de mbo-
instellingen in deze regio sinds juni 2011 meer samen. De pilotfase is in december 2011 afgerond. 
Het resultaat is een overzicht met acties die in de komende jaren zullen worden uitgevoerd om te 
komen tot een doelmatig regionaal onderwijsaanbod afgestemd op de vraag van de regionale 
arbeidsmarkt.  
Naast de Noordelijke samenwerking is over dit onderwerp in 2011 bilateraal bestuurlijk overleg 
gestart met ROC Friese Poort. 
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2.3.5 Samenwerking met het onderwijs in de regio 
Het FC werkt in de regio samen met diverse instellingen voor voortgezet onderwijs en hoger 
beroepsonderwijs. 
Door opleidingen aan elkaar te koppelen worden kortere leerroutes gerealiseerd, wordt het 
onderwijsaanbod op elkaar afgestemd en is er aandacht voor het voortijdig schoolverlaten. 
De uitwerking van de samenwerking in 2011 staat in paragraaf 3.9. Een overzicht van de met het 

Friesland College samenwerkende onderwijsinstellingen staat in bijlage 6.1. 
In bijlage 6.2 staan de samenwerkingsovereenkomsten op basis van een gezamenlijke en gedeelde 
verantwoordelijkheid voor de vormgeving van de opleiding vermeld. Bijlage 6.3 vermeldt de 
contacten van leidinggevenden en stafmedewerkers in provinciale en landelijk (samenwerkings-) 
verbanden en commissies. 

 
2.3.6 Samenwerking met bedrijven in de regio 

Het Friesland College kent drie gradueel verschillende vormen van samenwerkingscontracten met 
bedrijven. 
De eerste vorm van samenwerking heeft betrekking op de taakverdeling op basis van gescheiden 
verantwoordelijkheden (de beroepspraktijkvorming (bpv), stage).  
Bij een verdergaande samenwerking is er sprake van een taakverdeling op basis van 
onderscheiden verantwoordelijkheden bij de invulling van de beroepspraktijkvorming èn de 
beoordeling van de cursist. Bij deze samenwerking vindt waar mogelijk uitwisseling van kennis 

plaats. 
De derde vorm is een partnerschap op basis van een gezamenlijke en gedeelde verantwoor-
delijkheid voor de vormgeving van de opleiding. Op verschillende terreinen worden door de 
samenwerkende partners afspraken gemaakt voor een langere periode.  
Het overzicht van de samenwerkingsovereenkomsten volgens de derde vorm staat in bijlage 6.2. 

 

 
2.4 Medezeggenschap en zeggenschap 
 
2.4.1 Gedeelde medezeggenschap: Deelnemersraad(DR) en Ondernemingsraad(OR) 
In het kader van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de Wet Medezeggenschap Educatie 
en Beroepsonderwijs (WMEB) is de medezeggenschap in de instelling in 2011 veranderd van 
ongedeelde medezeggenschap (Medezeggenschapsraad) naar gedeelde medezeggenschap 

(Ondernemingsraad, Deelnemersraad en Ouderraad).  
Eind 2010 heeft het College van Bestuur een voorlopig reglement voor zowel de OR als de DR 
opgesteld. Het voorlopig reglement voor de OR is op 14 september 2010 door het College van 
Bestuur vastgesteld. Het voorlopig reglement voor de OR blijft gelden totdat de OR het eigen 
reglement heeft vastgesteld. 
Het voorlopig reglement voor de DR is door het College van Bestuur vastgesteld op 25 september 

2010. Het voorlopige reglement voor de DR blijft gelden totdat de DR het eigen reglement heeft 

vastgesteld. 
 
2.4.2 De Deelnemersraad(DR) 
In december 2010 hebben zich 7 kandidaten gemeld voor de verkiezing van de eerste 
Deelnemersraad (DR). Omdat het aantal aanmeldingen lager was dan de vereiste 11 kandidaten 
zijn deze kandidaten zonder verkiezing gekozen en per 1 maart 2011 geïnstalleerd. 

Het College van Bestuur heeft in 2011  4 keer overleg gehad met de DR en over relevante zaken 
instemming en advies gevraagd (zie het verslag van de DR in paragraaf 2.8). 
De DR heeft de beschikking over secretariële ondersteuning en wordt gefaciliteerd voor het 
organiseren van de verkiezingen, scholing, reiskosten en vergaderingen. 
De leden van de DR ontvangen voor hun bijdrage aan de DR studiepunten en vacatiegeld per 
vergadering. 
 

2.4.3 De Ondernemingsraad (OR) 
Tussen 17 en 21 januari 2011 zijn de verkiezingen voor de eerste OR van het FC gehouden. De 
nieuwe OR van het Friesland College bestaat uit 11 leden. Uit 19 kandidaten (10 medewerkers zijn 
kandidaat gesteld door de vakbonden en 9 kandidaten vormden een vrije lijst) hebben de 
medewerkers via het personenstelsel een keuze gemaakt voor de OR. Het onderwijspersoneel kon 
kiezen uit 13 kandidaten, het onderwijsbeheerspersoneel uit 6 kandidaten. 
De stemming, georganiseerd door een verkiezingscommissie, werd gehouden via internet. Het 

percentage uitgebrachte stemmen bedroeg 62% bij het onderwijspersoneel en 75% bij het 



 

Geïntegreerd Jaarverslag Friesland College 2011  25 
 

onderwijsbeheerspersoneel. De nieuwe OR is per 1 februari geïnstalleerd en de Medezeggenschaps-

raad is per dezelfde datum ontbonden. 
Het College van Bestuur heeft in 2011 11 keer overleg gehad met de OR. Zie ook het verslag van 
de OR in paragraaf 2.7. Er zijn in 2011 twee studiedagen met het College van Bestuur en de 
Ondernemingsraad gehouden. 
In de instelling is geen ouderraad actief omdat er geen verzoek van ouders tot oprichting van een 
ouderraad is geweest. Op meerdere onderwijsunits is wel een ouderklankbordgroep actief. 

 
2.4.4 Professioneel Statuut 
In 2011 is in samenhang met de wijziging in de medezeggenschap als gevolg van de invoering van 
WOR en de WMEB door het College van Bestuur de implementatie van het Professioneel Statuut 
(PS) gestart. In het Professioneel Statuut ligt de professionele ruimte (zeggenschap) van de docent 

vast in ‘rechten’ en ‘plichten’. Zie paragraaf 5.5.2 in het Sociaal Jaarverslag. 
 

2.4.5 Medezeggenschap en zeggenschap voor cursisten 
Met de invoering van de Deelnemersraad voor cursisten is het onderdeel medezeggenschap 
vormgegeven. Naast de Deelnemersraad is binnen de instelling het Leerbedrijf Invloed Studenten 
(LIS) actief. Met het Leerbedrijf Invloed Studenten wordt de zeggenschap gerealiseerd. 
In de zeggenschapsstructuur spelen de DR en LIS een gezamenlijke rol. De gekozen leden van de 
DR zijn (voor een deel) een afvaardiging van het projectteam van LIS: er wordt op deze wijze een 
directe link tussen medezeggenschap en zeggenschap voor cursisten gerealiseerd en bestaat 

binnen het Friesland College voor cursisten een soortgelijke structuur als bij het personeel (de OR 
(=medezeggenschap) en het Professioneel Statuut (=zeggenschap)). 
 
2.4.6 Aanpassing van de statuten van de Stichting 
Als gevolg van de wijziging van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en de invoering van  

de governance code zijn de statuten van de stichting aangepast en is het Bestuursreglement 

vastgesteld. In de nieuwe situatie is het College van Bestuur het bevoegd gezag, c.q. het bestuur 
van de stichting. De Raad van Toezicht is de toezichthouder. 
Een andere belangrijke wijziging ten opzichte van de oude statuten is dat de OR één van de leden 
van de Raad van Toezicht mag voordragen. 
Het College van Bestuur heeft op 5 juli 2011 de nieuwe statuten vastgesteld. Na een eerste 
evaluatie heeft het College van Bestuur besloten om de statuten te wijzigen: 
 

“ieder CvB-lid afzonderlijk kan de Stichting in en buiten rechte vertegenwoordigen, tenzij in de wet 
of statuten zelf is bepaald dat het College van Bestuur alleen gezamenlijk de Stichting kan 
vertegenwoordigen.” 

 
De Raad van Toezicht heeft de wijziging van de statuten op 19 oktober 2011 goedgekeurd en de 
Ondernemingsraad heeft over de wijziging van de statuten een positief advies uitgebracht. 

 

2.4.7 Het Bestuursreglement van het Friesland College 
Als gevolg van de wijziging van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en de invoering van  
de governance code heeft het College van Bestuur naast nieuwe statuten ook het Bestuurs-
reglement vastgesteld. 
 De OR heeft adviesrecht op het onderdeel Procuratieregeling van het Bestuursreglement. De OR 
heeft een positief advies uitgebracht. 

De Raad van Toezicht heeft het Bestuursreglement op 19 december 2011 goedgekeurd. 
Het nieuwe Bestuursreglement treedt op 1 januari 2012 in werking en vervangt de notities ‘Taken 
en werkwijze van de Raad van Toezicht’ en het ‘Collegestatuut’.  
 
2.4.8 Beleidscyclus en kwaliteitsagenda 
De instelling hanteerde in 2011 een meerjarige kwaliteitsbeleidscyclus met een vaste jaarlijkse 
agenda. Als start van de cyclus wordt in de maand juli van het begrotingsjaar een kaderbrief (*) 

opgesteld voor het volgende begrotingsjaar. 
Alle organisatieonderdelen reflecteren in september op de beleidspiramide(*) aan de hand van een 
uitgevoerde zelfevaluatie (*).  
In oktober vinden verantwoordingsgesprekken met het College van Bestuur plaats waarin de 
resultaten van het voorafgaande jaar worden geëvalueerd en de prioriteiten en de 
conceptbegroting voor het komende jaar worden vastgesteld. 
In november worden de resultaatafspraken en het managementcontract voor het volgende jaar 

vastgesteld en vindt zo nodig een aanpassing van de beleidpiramide plaats.  
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Ook wordt op dat moment de begroting van het FC en van de verschillende organisatieonderdelen 

vastgesteld. 
Het College van Bestuur wordt via managementrapportages en werkoverleg periodiek  
geïnformeerd over de financiële en onderwijsinhoudelijke stand van zaken.  
Het sluitstuk van de cyclus is het opstellen van het geïntegreerd 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 stakeholders. 

 
2.4.9 Bijeenkomsten van het College van Bestuur met medewerkers 
In maart 2011 heeft het College van Bestuur het Actieplan mbo 'Focus op vakmanschap’ met 
medewerkers in Heerenveen besproken. Na de zomervakantie hebben nog twee bijeenkomsten 
met medewerkers plaatsgevonden waarbij van gedachten is gewisseld over ‘feedback geven en 

vragen’ en het ‘ondernemend zijn’ binnen een onderwijsorganisatie. 
Het College van Bestuur heeft vanaf september onderwijsunits en ondersteunende bureaus 

bezocht. Er vonden bezoeken plaats aan het Service Centrum Cursisten, D’Drive MBO 
kunstopleidingen, MBO Welzijn, Werken met de Stad en MBO Media, Games en IT. 
 
2.4.10 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. Meer informatie over deze 
maatregelen is te vinden in paragraaf 3.9. 

 
 
2.5 Doelstellingen van het Koersplan: de stand van zaken 
 
In het Koersplan zijn de doelstellingen geformuleerd die in 2012 gerealiseerd moeten zijn. 

Van de 17 doelstellingen zijn er eind 2011 zeven gerealiseerd, zeven bijna gerealiseerd en drie nog 

niet gerealiseerd.  
Onderdeel van de laatste groep is de realisatie van de omzet bij volwasseneneducatie. Hierbij is de 
instelling sterk afhankelijk van de keuzes in de politiek. 
 
Het College van Bestuur stelt vast dat de daling van het aantal cursisten is omgezet in een lichte 
stijging in 2010 en in 2011 (in 2011 een stijging van 75 bol- en een daling van 35 
deeltijdcursisten). Het aantal van 10.000 cursisten is nog niet gerealiseerd. 

Er wordt in 2012 gewerkt met het vernieuwde convenant met OCW om het aantal nieuwe vsv-ers 
terug te dringen. 
 
In 2010 en 2011 is veel aandacht besteed aan het realiseren van regionale strategische 
samenwerking met grote bedrijven om de integratie onderwijs - werk vorm te geven (zie ook 
paragraaf 2.3.6 en bijlage 7). 

 

Het College van Bestuur gaat over de nog niet gerealiseerde doelstellingen in gesprek met 
opdrachtnemers om de belemmeringen bij de realisatie in kaart te brengen en de noodzakelijke 
nieuwe acties uit te zetten. 
 
In figuur 2.1 staat vermeld wat de resultaten bij de verschillende onderdelen van het Koersplan na 
drie jaar uitvoering zijn. De kleur geeft de mate van realisatie van een doelstelling aan (groen = 

gerealiseerd; oranje = in ontwikkeling; rood = niet gerealiseerd).

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/02/16/actieplan-mbo-focus-op-vakmanschap-2011-2015.html
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Tabel stand van zaken Koersplan 2009-2012 per 31-12-2011  

 

A   De effectiviteit van de leerprocessen binnen het praktijkgestuurd leren is 

toegenomen door:

Stand van zaken per 31-12-2011

1
De relatie met de praktijk te versterken. Iedere docent brengt minimaal 5% van zijn 

jaartaak door  in de praktijk.

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

medewerkers en de beroepspraktijk in uitvoering. Het percentage dat iedere 

docent in de praktijk doorbrengt varieert van 0% tot 20 % van de jaartaak. 

Zie ook 5.2.1 Project Professionalisering in de praktijk.

2 De samenwerkingsafspraken met bedrijven en instellingen contractueel vast te leggen.
Onderwijsunits die samenwerkingsafspraken hebben gemaakt, hebben deze 

afspraken contractueel vastgelegd.

3
Cursisten kwalitatief en kwantitatief goed te begeleiden en dit jaarlijks te toetsen door 

een tevredenheidonderzoek onder cursisten.

Er is in 2011 geen JOB-enquête afgenomen. In 2011 is bij diverse 

onderwijsunits het LIS-E-TOOL afgenomen, zie paragraaf 4.8.

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

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. Er zijn samenwerkingsovereenkomsten met het 

vo en met het hbo (zie bijlage 7.1).

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

samenwerking met de toeleverende en afnemende scholen gestalte krijgt.

In de managementcontracten van de onderwijsunits worden jaarlijks de 

relevante acties vastgelegd.

6 De cursistenaantallen van de mbo-opleidingen zijn gestegen tot minimaal 10.000.
Op 1-10-2011 stonden 9608 cursisten ingeschreven; dat is 40 meer dan in 

2010. Er zijn 75 meer bol-, 35 minder bbl-cursisten ingeschreven.

7 De volwasseneneducatie behoudt de omzet (niveau 2008).

De omzet van volwasseneneducatie bedroeg in 2011 € 3,9 mln. Dat is € 3,4 

mln. minder dan in 2008. Oorzaak van de daling is de lagere bijdrage aan WEB-

middelen.

8 Het jaarresultaat van de mbo- opleidingen op niveau 1 en 2 is tenminste 65%. Niveau 1: 76 %; niveau 2: 68 %.

9 Het jaarresultaat van de mbo-opleidingen op niveau 3 en 4 is tenminste 80%. Niveau 3: 67 %; niveau 4: 68 %.

10 Bij de opleidingen werkt 50% met de aanpak Sprint ².
Er wordt in alle onderwijsunits gewerkt aan de invoering van Sprint². De 

doelstelling van 50% is nog niet gehaald.

Stand van zaken eind 2011 van Koersplan 2009 - 2012 'Verbinden en verdiepen'
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Figuur 2.1 

 

 

 

Figuur 2.1  

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

11
Overzichtelijke units te vormen wat aantallen cursisten betreft. Uitgangspunt is een 

minimum van 600 cursisten en een maximum van 800 cursisten.

Vier onderwijsunits hebben minder dan 600 cursisten, zeven hebben 600 - 

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 deze kaderstelling. Ook FC-XL en FC-Educatie zijn niet 

meegeteld.

12 Herkenbare units voor de branches te realiseren.
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 één of twee 

procesmanagers en een unitdirecteur.

In 2012 wordt een aanpak ontwikkeld om de inrichting en aansturing van de 

organisatie te versterken. Deze aanpak heeft ook tot doel de kwaliteit en 

kwantiteit van de resultaatverantwoordelijke teams te versterken.

14 De ondersteuning waar mogelijk te decentraliseren.

Het voorgenomen beleid om de ondersteuning te decentraliseren wordt 

heroverwogen. In 2012 worden plannen voor een vergaande concentratie van 

de ondersteuning ontwikkeld.

15
De zogenaamde ‘kleine kwaliteit’ is op orde, jaarlijkse meting door een intern en extern 

uitgevoerd tevredenheidsonderzoek.

Extern: in 2011 is er geen JOB enquête afgenomen.Intern: In 2011 is geen 

medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd; LIS doet permanent 

onderzoek; alle units hebben spreekuren; cursisten en medewerkers kunnen 

hun klachten melden; er zijn medewerkers die vragen van cursisten kunnen 

beantwoorden.

16 Inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht. Het resultaat over 2011 bedraagt €  - 0,9 mln. 

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

(reguliere) inkomsten.

In 2011 bestaat 14 % van de omzet van het Friesland College uit niet door 

OCW bekostigde (reguliere) inkomsten (zie 6.6).

Stand van zaken eind 2011 van Koersplan 2009 - 2012 'Verbinden en verdiepen'
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2.6 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 2011 € 340.893, te weten € 311.978 voor het College van Bestuur 
en € 29.014 voor de leden van de Raad van Toezicht.  

De personele en materiële kosten van de Ondernemingsraad bedroegen in 2011 € 221.051, van de 
Deelnemersraad € 21.500. 
 
 
2.7 Verslag Ondernemingsraad (OR) 

 
Op 1 februari is de eerste Ondernemingsraad (OR) van het Friesland College geïnstalleerd. 

De nieuwe OR bestaat uit zowel nieuwe leden als voormalige MR-leden.  
De OR kent vier commissies:  

 commissie financiën / huisvesting. 
 commissie onderwijs / cursisten. 
 commissie personeel. 
 commissie beleid. 

 

De OR en het College van Bestuur hebben in 2011 gezocht naar een manier waarop communicatie, 
overleg en samenwerking goed kunnen verlopen.  
De MR/OR heeft in 2011 ingestemd of advies gegeven op gebied van: 
  

 onderbrengen van de onderwijsunit MBO Toerisme en Vrije tijd bij de Middelbare 

Hotelschool Friesland, D’Drive MBO kunstopleidingen, MBO Welzijn en het Cios; 

 verkoop van de locatie aan de Splitting in Drachten; 
 begroting 2011 en jaarverslag 2010; 
 sociaal statuut en de inkrimping bij FC Educatie; 
 steun aan de variant Concept Sociaal Statuut van de vakcentrales; 
 samenstelling van de Raad van Toezicht; 
 aanpassen van de sollicitatiecode en toezicht op de naleving er van. 

 

Op voordracht van de OR is mevrouw L. Jacobi toegetreden tot de Raad van Toezicht.  
De OR zet vraagtekens bij de aanpassing van het mobiele telefoonnet en gaat onderzoek doen naar 
de bereikbaarheid van de instelling. 
Naar aanleiding van signalen van het personeel heeft de OR van het College van Bestuur de 
toezegging gekregen dat het ruimteprobleem in de instelling in het schooljaar 2011-2012 wordt 
opgelost.  

Het College van Bestuur neemt het advies van de OR over om de start van X-stream uit te stellen. 

De OR heeft voorlopig een negatief advies gegeven op plannen voor de uitbesteding van de 
catering omdat een adequate onderbouwing ontbreekt. De OR heeft het levensfasebewust beleid 
weer op de agenda geplaatst. De OR adviseert om geen prestatiebeloning in te voeren.  
De OR heeft positief advies uitgebracht over de procedure van het jaartaakbeleid en richt zich op 
het monitoren van de kwaliteit van de uitvoering.  
De evaluatie van de jaartaakprocedure is onderdeel van het Professioneel Statuut. 

De OR gaat met het College van Bestuur in discussie over de notitie FC 2015 en het Koersplan 
2009 - 2012. Het naar de opvatting van de OR ontbreken van duidelijke doelen en meetbare 
effecten zijn voor de OR aanleiding om vragen te stellen bij de omvang van de investeringen in 
verhouding tot de verwachte opbrengsten. 
 
De Ondernemingsraad van het Friesland College 
 

 
2.8 Verslag Deelnemersraad (DR)  
 
De Deelnemersraad (DR) is in februari 2011 gestart met zeven leden. De DR komt twee keer per 
maand bij elkaar. Eén van de maandelijkse vergaderingen is samen met het College van Bestuur.  
L. Vos (Voorzitter van het College van Bestuur en Portefeuillehouder medezeggenschap cursisten) 
en J. Douma (Secretaris van het College van Bestuur) waren bij deze vergaderingen aanwezig. De 
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Deelnemersraad heeft gekozen voor een opzet waarbij gedurende het jaar een doorlopende 

instroom van nieuwe DR leden gerealiseerd wordt om opengevallen plaatsen in te vullen. 
Het streven is om cursisten op de achtergrond bij het werk van de raad te betrekken. 
Publiciteitscampagnes en voorlichtingsactiviteiten lopen gedurende het hele schooljaar. 
 
In 2011 heeft het College van Bestuur advies gevraagd over de volgende onderwerpen: 

 de intake en voorlichting. 

 het eisenpakket voor het kunnen volgen van opleidingen. 
 de informatie over lesuitval melden via Blackboard of e-mail. 
 de duur van opleidingen en de opleidingsduur van 4 jaar naar 3 jaar. 
 de klachtenregeling sociale veiligheid. 

 

Instemming werd door het College van Bestuur gevraagd en verkregen op: 
 het cursistenstatuut. 

 het examenreglement. 
 het verplaatsen en de naamswijziging van een opleiding. 

 
Naast deze onderwerpen heeft het College van Bestuur geregeld onderwerpen ingebracht om de 
mening van de Deelnemersraad te horen. 
 
De testimonials van twee leden van de raad geven een indruk hoe de huidige Deelnemersraad 

functioneert. 
 
 “Onze Deelnemersraad bestaat nu bijna een jaar. Een jaar waarin een hoop gebeurd is. Nieuwe 
leden kwamen en anderen vertrokken, maar ondanks dat (onze raad kan nog wel wat leden 
gebruiken, geïnteresseerden laat je horen, doe mee!) ben ik trots op hoe wij als raad functioneren.  

Het mooie van de vergaderingen is dat je meedenkt en in een aantal gevallen mee beslist.  

Bij de zaken waarover de raad adviesrecht heeft of die ter informatie worden verstrekt heb je het 
gevoel dat de mening van de raad er wel degelijk toe doet.  
Mijn complimenten hiervoor aan het College van Bestuur. Jullie open houding en luisterend oor 
helpen ons om goed te functioneren. In het bijzonder wil ik ook de stagelopers bij LIS bedanken. 
Zij staan vaak achter de schermen maar verrichten zoveel en belangrijk werk. Zonder jullie 
ondersteuning hadden wij met zijn allen niet zo goed kunnen functioneren.”  
Jurjen van Letten van Rossen, lid DR Friesland College. 

 
“Wat mij het meest bij is gebleven is dat er altijd meer dan genoeg ideeën waren om school beter 
te maken en cursisten te helpen tijdens hun tijd op school. Jammer genoeg kwam het steeds weer 
neer op het feit dat wij (de DR) met te weinig in aantal waren om alle taken uit te voeren. Ik ben 
wel zeer tevreden over de medewerking van verschillende mensen binnen het Friesland College. 
Tijdens vergaderingen spraken mensen serieus met ons en gaven duidelijk antwoord op vragen.” 

Dennis Valkoog, lid DR Friesland College. 

 
 
2.9 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. 
In dit overleg worden de ontwikkelingen binnen het Friesland College besproken. 
 
2.10.1 Bezwaren van medewerkers en cursisten in 2011 
In 2011 zijn er in totaal zes bezwaarschriften bij de commissie ingediend, twee door medewerkers 
en vier door cursisten. Wat betreft de bezwaren van de medewerkers: één bezwaar is door de 
medewerker ingetrokken en één bezwaar is door de commissie ongegrond verklaard. Met 

betrekking tot de door cursisten ingediende bezwaren geldt dat twee bezwaren niet-ontvankelijk 
zijn verklaard, één bezwaar door de cursist is ingetrokken en één bezwaar ongegrond is verklaard. 
De behandeling van een bezwaar, nog ingediend in 2010, is in dit verslagjaar afgerond. Het betreft 
een bezwaar van een medewerker en dit is door de commissie gegrond verklaard.  
 
2.10.2 Beroepschriften van cursisten in 2011 
Ten aanzien van de drie bij de Commissie van Beroep voor de Examens ingediende beroepschriften 

geldt dat twee beroepszaken zijn ingetrokken. In de andere zaak heeft de commissie nog geen 
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uitspraak gedaan. 

Eén beroep, nog ingediend in 2010, is in dit verslagjaar afgerond. De commissie heeft het beroep 
ongegrond verklaard. 
 
De samenstelling van de Interne Bezwarencommissie wordt aangegeven in bijlage 3.8, de 
samenstelling van de Onafhankelijke Klachtencommissie in bijlage 3.9. 
 

2.10 Meervoudige 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 paragraaf 2.1) worden uitgenodigd te reageren en een oordeel te 
geven over de instelling. MPI past in de kwaliteitscyclus van de instelling. 
De horizontale verantwoording kent meerdere verschijningvormen.  
Het behalen van prijzen door cursisten en medewerkers is 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 aan de belanghebbenden tot welke prestatie jonge beroepsbeoefenaren in 

staat zijn. 
In paragraaf 2.10.1 e.v. staat een beschrijving van de meervoudig publieke interactie in 2011 in 
horizontale zin. 
 
2.10.1 Adviesraden en werkbezoeken 

 

Branche Advies Groepen  
De Branche Advies Groepen (BAG’s) zijn in 1998 opgericht. Leden uit verschillende branches 
adviseren het 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. 
 
Alle Branche Advies Groepen hebben de deelnemende instellingen geadviseerd over de 

veranderende wetgeving voor het mbo en de gevolgen er van voor het bedrijfsleven. De 
adviesgroepen hebben ook hun visie gegeven op het actieplan ‘Macrodoelmatigheid’. 
De BAG Administratie heeft het onderwerp ‘De toekomst van de niveau 2 opleidingen’ en de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt besproken.  
De BAG BHWS heeft aandacht besteed aan het Bouwperspectief 2011-2016.  
De BAG Handel heeft het MentorProject, de positie van de groothandel en de gevolgen van de 

internethandel voor de detaillisten besproken. 

De BAG Metalectro heeft zijn visie gegeven op de herstructurering van de techniekopleidingen.  
De BAG Welzijn heeft zich bezig gehouden met de verschuiving in de zorgberoepen, nieuw 
zorgonderwijs en de veranderingen in het welzijnswerk.  
 
Werkbezoeken politici 
De PvdA-Kamerleden Jacques Monasch en Lutz Jacobi hebben in januari 2011 een werkbezoek 

gebracht bij Werken met de Stad (niveau 1-opleidingen). 
In maart 2011 heeft de CDA-fractie van de Gemeente Leeuwarden samen met wethouder T. Koster  
(CDA) en 2e Kamerlid J. Biskop (CDA) een werkbezoek gebracht aan het Friesland College. 
 
Innovatiegroep bedrijven 
De leden van de innovatiegroep zijn afkomstig uit bedrijfsleven en (semi-)overheid. De 
innovatiegroep heeft in 2011 twee bijeenkomsten gehad. Er is op de bijeenkomsten gesproken 

over nieuwe trajecten om de instelling stevig en doelgericht in beweging te krijgen en het 
onderwerp ‘ bezuinigingen aan de hand van de 7 dodelijke verliezen’. Op beide bijeenkomsten was 
een gastspreker aanwezig. 
 
Klankbordgroep Bouw 
De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen die betrokken zijn 
bij de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw. De klankbordgroep is in 2011 een keer bij elkaar 

geweest. Gespreksonderwerpen waren onder andere de ontwikkelingen in BouwTalent Friesland 
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(samenwerking roc’s en bedrijven ten behoeve van het organiseren van stages), ontwikkelingen 

met betrekking tot de Bouwschool, het gestaag afnemend aantal cursisten en het dreigende tekort 
aan stageplaatsen.  
 
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.  
De adviesraad heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met het onderwerp ‘de medewerker 
van 2015’. Een aantal strategische partners heeft een beeld geschetst van de toekomstige 
medewerker in de gastvrijheidbranche. Deze partners zijn de Carlton Hotels Nederland, Fletcher 
Hotel Groep, ANVR en Axxicom Schiphol. 

De leden van de adviesraad hebben afspraken gemaakt over het monitoren van de tevredenheid 
van leerbedrijven over de kwaliteit van de afgestudeerden. Er is in 2011 ook aandacht besteed aan 

het Horecavakpunt (*).  
 
De klankbordgroep D’Drive MBO Kunstopleidingen  
Bij D’Drive MBO kunstopleidingen zijn twee klankbordgroepen actief. De eerste groep bestaat uit 
een vertegenwoordiging van bedrijven (kunst, media, interieur- en kledingbranche en dans en 
theater). De tweede klankbordgroep bestaat uit ouders van cursisten. 
Het doel van de klankbordgroepen is om het onderwijs vanuit het werkveld en de ouders feedback 

te geven. In 2011 zijn beide klankbordgroepen twee maal bijeen geweest.  
De uitkomsten van de gesprekken zijn teruggekoppeld naar de interne werkgroepen voor 
begeleiding en praktijk. 
In november vond onder de naam ‘D’Ontmoeting’ een bijeenkomst plaats met het werkveld (ruim 
40 bedrijven) om te onderzoeken hoe de samenwerking geïntensiveerd kan worden. 

 

2.10.2 Prijzen, prestaties en presentaties in 2011  
 

 Erik Jan Cornel is uitgeroepen tot FC-cursist van het jaar en doet mee aan de verkiezing 
van de Mbo-uitblinker 2011. 

 eindejaarsmodeshow Front Row van D’Drive MBO Kunstopleidingen in Poppodium Romein. 
 FC-cursisten van MBO Toerisme en Vrije tijd winnen regiofinale Jong Ondernemen met de 

College Company ‘Bûtensport Friesland’  

 Friesland College wint tweede prijs bij de ‘gezonde schoolkantine’. 
 Jan Deutekom (projectleider van FC-Sprint2) geeft een workshop aan de Leipziger 

Universiteit. 
 Global Goals 2015 duurzaamste project van Nederland, zie ook paragraaf 4.10. 
 in juni deed de FC Solarboat in Zeeland mee aan de Dutch open Solarboat Challenge. 
 nieuwe rekensite leerbedrijf Bronnen online- www.fcsprint2.nl. 

 vier cursisten van de Talentenacademie kwamen in actie op WK turnen in Tokyo. 

 mijlpaal voor Harmoniekwartier: bijdrage van 5 miljoen van Samenwerkingsverband 
Noord-Nederland. 

 cursisten D’Drive MBO Kunstopleidingen ontwerpen alternatieve kerstboom. 
 zwemtalent Mike Marissen naar EK Zwemmen naar aanleiding van snelle tijden op de 200 

en 400 meter wisselslag. 
 het Friesland College heeft de ANBI-status verworven. 

 langebaanschaatster Antoinette de Jong actief op NK Afstanden in Thialf Heerenveen en bij 
de World Cup-wedstrijden voor junioren in Erfurt. 

 shorttrackers Dennis Visser en Leon Bloemhof naar de WorldCup-wedstrijden voor junioren. 
 turnster Ayla Wilbrink debuteerde tijdens internationale wedstrijden in Stuttgart. 
 judoka Danny Drent actief tijdens het NK in Rotterdam. 

 
 

2.10.3 Nieuwe leerbedrijven in 2011 
 
Leerbedrijf Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) 
In februari 2011 is het leerbedrijf CJIB - Friesland College gestart. Het Friesland College en het 

CJIB willen vanuit één visie de praktijkcomponent van de onderwijsunit MBO Zakelijke 
Dienstverlening vorm geven. Dit betekent dat niet alleen de stagiaires maar ook de 
praktijkbegeleiders van het CJIB en de docenten van het Friesland College leren en werkervaring 
opdoen.  

https://intra.fcroc.nl/Home/225/?messageID=3473
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Op deze wijze maken beide instellingen optimaal gebruik van elkaars kwaliteiten en expertise.  

 
 
2.11 Internationalisering  
 
Het Friesland College heeft in 2011 de koers uit het Beleidsplan Internationalisering 2010-2012 
voortgezet. Aan de begeleiding en ondersteuning van de units op het terrein van 

internationalisering is in 2011 veel aandacht besteed.  
Er is in 2011 gewerkt aan het opbouwen van een netwerk voor internationalisering. Het Friesland 
College is actief in de werkgroep SPINN (Samenwerking Platform Internationalisering Noord 
Nederland).  
Met succes is in 2011 deelgenomen aan een aantal Europese stages (Leonardo da Vinci, Comenius 

en Grundtvig). Bestaande samenwerkingsverbanden met buitenlandse scholen zijn geïntensiveerd.  
De in 2010 gestarte samenwerking met de ngo (*) Edukans/ Learn4work in het project ‘Gondar on 

the Move’ is in 2011 gecontinueerd (www.gondaronthemove.com) 
De Millenniumprojecten zijn in 2011 uitgebreid met stages in Rwanda en Indonesië (Kinderen van 
Amurang en KINDweesKIND).  
Ieder jaar gaan cursisten van de unit MBO Verpleging en Verzorging op stage in Ghana, Gambia en 
Tanzania en gaan cursisten van MBO Welzijn naar Nicaragua met de Stichting DoyouCare. 
www.gondaronthemove.com 
 

 
2.12 Frysk op het Friesland College  
 
Yn 2010 is begun mei in pilot Frysk yn de unit fan MBU Ferpleging en Fersoarching. Yn 2012 krijt  it 
Frysk in fêst plak binnen dizze underwiesunit. Okkerdeis binne de earste petearen west mei 

meiwurkers fan de unit fan MBU Ferpleging en Fersoarching. It Frysk sil in ûnderdiel útmeistje fan 

it LLB-programma. De kursisten kinne it troch de provinsje útjûn sertifikaat helje as ûnderdiel fan 
harren eksamen. Yn 2012 wurdt fierder útwurke hoe d’r mei oan sille. 
 
(Vertaling: In 2010 is gestart met een pilot Fries bij de unit van MBO Verpleging en Verzorging en 
in 2012 krijgt het Fries een vaste plek binnen deze onderwijsunit. Recent zijn de eerste gesprekken 
gevoerd met medewerkers van de onderwijsunit MBO Verpleging en Verzorging. Het Fries zal een 
onderdeel gaan uitmaken van het LLB-programma. De cursisten kunnen het door de provincie 

Fryslân uitgegeven certificaat halen als onderdeel van hun examen. In 2012 wordt een en ander 
verder uitgewerkt.) 
 

http://www.gondaronthemove.com/
http://www.gondaronthemove.com/
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3 Onderwijs 
 

 
3.1 Kwaliteit van het onderwijs  

 
In het onderwijs stellen diverse belanghebbenden eisen aan het onderwijs. Belanghebbenden zijn: 
cursisten, ouders, bedrijven en instellingen, medewerkers en overheden. 
Het Friesland College wil zo goed mogelijk voldoen aan deze eisen en betrekt daarom de 
belanghebbenden bij de totstandkoming van het onderwijs. De eisen zijn gekoppeld aan de in hoofdstuk 
1 genoemde doelen en waarden. 

 

Uitgangspunten voor de vormgeving van het onderwijs van het Friesland College zijn: 
 praktijkgestuurd leren is, waar mogelijk en zinvol, het concept voor het onderwijs en voor de 

manier van werken en organiseren. De praktijk is altijd het vertrekpunt. Reflectie op de praktijk 
leidt tot keuzes voor verdere activiteiten. 

 iedere cursist krijgt een adequate begeleiding en de cursist heeft invloed op zijn leerproces. 
 belanghebbenden worden actief bij het onderwijs betrokken. 
 het onderwijs voldoet aan de wet- en regelgeving. 

 
3.2 Kwaliteitsontwikkeling 
 
In paragraaf 2.4.8. staat de kwaliteitsagenda beschreven. De genoemde meerjaarlijkse cyclus is 
afgestemd op het Koersplan en Friesland College 2015. Als onderdeel van de kwaliteitsagenda hebben 
alle units een eigen meerjarenperspectief ontwikkeld. 
In 2011 is het Management Informatie Portaal in gebruik genomen waarin de kerngegevens worden 
verwerkt met betrekking tot in- en uitstroom van cursisten, ontwikkeling van de personele formatie en de 

besteding van de toegekende budgetten.  
Eind 2011 is gestart met het periodiek afnemen van centraal ontwikkelde enquêtes bij cursisten, 
medewerkers en bedrijven en instellingen.  
Medio 2011 heeft het Friesland College zich aangesloten bij het landelijke kwaliteitsnetwerk BVE. Samen 
met de onderwijsinspectie wordt door 10 roc’s gewerkt aan een kwaliteitssysteem waarin toezicht 
gecombineerd wordt met onderlinge werkbezoeken. 

 
3.3  Het project Taal en Rekenen 

 
In 2011 is een aantal activiteiten inzake het project Taal en Rekenen nader vorm gegeven:  
 
Didactiek en pedagogiek 
Voor zowel het taal- als rekenonderwijs worden nieuwe methodieken en bronnen gebruikt. In het 
taalonderwijs wordt gewerkt vanuit de visie ‘3 slag taal’ met als belangrijkste werkvorm het taalportfolio.  
Toetsing en examinering. 

In februari 2011 hebben 15 cursisten deelgenomen aan een pilot van het Cito. Daarnaast heeft het 
Friesland College gebruik gemaakt van de TOA-toetsen van het ICE(*). In de periode september-
december 2011 is onder 3300 cursisten het beginniveau vastgesteld op de onderdelen lezen, luisteren en 
rekenen. 
Extra formatie 
Vanuit de extra middelen van het project Taal en Rekenen is in 2011 10 fte extra formatie beschikbaar 
voor het taal- en rekenonderwijs. Omdat vanaf juni 2013 deze gelden vervallen, is de kans aanwezig dat 

deze activiteiten uit de reguliere middelen gefinancierd moeten worden.  
Nieuwe faciliteiten 
In 2011 en 2012 wordt het afnemen van digitale centrale examens ingevoerd, in eerste instantie om 
ervaring op te doen met het organiseren van digitale examens en kennis te nemen van bijbehorende 

technieken en procedures. 
Professionalisering 

In 2011 zijn er voor docenten rekenen en Nederlands verschillende professionaliseringbijeenkomsten 
georganiseerd.  
Overige activiteiten 
Samen met ROC Friese Poort zijn taal- en rekenconferenties georganiseerd met als onderwerp 
‘vormgeving van de doorlopende leerlijn taal en rekenen vmbo – mbo’.  
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Vanaf 2011 is voor medewerkers via intranet informatie beschikbaar over het project Taal en Rekenen en 
de bijbehorende regelgeving. 

 

3.4 X-Stream 

 
X-Stream biedt cursisten vanuit de context van ‘loopbaanleren’ extra unitoverstijgende, interactieve en 
verdiepende leertrajecten aan. Elk X-Stream leertraject kent negen bijeenkomsten en is toegankelijk voor 

alle niveau 3- en niveau 4-cursisten van het Friesland College.  
In 2011 is gestart met het ontwikkelen van drie leertrajecten.  

Deze trajecten zijn begin 2012 beschikbaar voor cursisten. Het betreft de leertrajecten ‘ondernemen-
stream’, ‘leidinggeven-stream’ en ‘hbo-stream’. 
 
3.5 Mplooi 
 

Mplooi biedt ambitieuze vmbo-leerlingen de mogelijkheid een versnelde praktijkgestuurde leerroute via 
het mbo naar het hbo te doorlopen. Het project 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. 
Deze leerroute biedt minimaal één jaar tijdwinst ten opzichte van de reguliere route vmbo-mbo-hbo. 
In het onderwijsconcept van 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 kansen op het succesvol doorlopen van het mbo en het hbo te vergroten. 
Het project Mplooi kent zijn laatste fase in schooljaar 2011-2012. De leerervaringen om de doorstroom 
tussen vmbo-mbo-hbo te verbeteren worden vanaf 1-8-2012 gebruikt op de vestiging ‘De Dyk’ van OSG 

Piter Jelles. De hbo-werkplaats wordt ondergebracht bij het project X-Stream (zie paragraaf 3.4). 
 
3.6 Leren, Loopbaan en Burgerschap (LLB) 
 

In het verslagjaar is de notitie ‘Kaders voor de uitwerking van de examinering van 
ontwikkelingsbekwaam niveau’ opgesteld. In deze notitie staat beschreven hoe de verbinding wordt 
gelegd tussen enerzijds ‘leren en loopbaan’ en anderzijds de competentieontwikkeling van de cursist.  
De opleidingen die zijn overgestapt naar de Kwalificatie Dossiers 2011–2012 gebruiken de nieuwe 
kwalificatie-eisen van het Ministerie van OCW.  
Cursisten en docenten hebben korte films gemaakt over diverse onderwerpen. Deze films zijn als bron 
voor cursisten beschikbaar. Zie ook http://www.youtube.com/watch?v=FbWxKcRE1K0 

Het project FC Vitaal heeft als doel bewegen en sport bij medewerkers en cursisten te bevorderen en de 
leefstijl te verbeteren. Het project FC Vitaal wordt door cursisten uitgevoerd. 
Bij het Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS) is Jip’per (Jongeren Informatie Punt) gestart. Zie paragraaf 

4.10. 
 
3.7 Samenwerking  
 

In het Koersplan 2009 – 2012 is vastgelegd dat de relatie met het voortgezet onderwijs en het hoger 
beroepsonderwijs in de provincie moet worden versterkt (doelstelling 4 uit het Koersplan, zie ook 
paragraaf 2.5). Deze doelstelling is eind 2011 gerealiseerd.   
 

 
 
Samenwerking in de beroepskolom met voortgezet onderwijs  
Het Friesland College heeft in 2011 geïnvesteerd in de samenwerking met het voortgezet onderwijs (vo). 
Eens in de twee jaar worden alle vo-scholen in Friesland bezocht voor het uitwisselen van informatie over 

recente ontwikkelingen in het mbo en over de instroom van leerlingen naar het mbo.  
Voor de provincie Friesland kan het volgende worden vastgesteld: 

- het aantal jongeren in Friesland daalt gestaag. 
- vmbo-theoretische leerweg en havo blijven populair. 
- de doorstroom van havo naar mbo groeit. 

De relatie met het voortgezet onderwijs en het hbo te versterken. 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. Er zijn samenwerkingsovereenkomsten met het vo en met het hbo (zie 

bijlage 7.1)

http://www.youtube.com/watch?v=FbWxKcRE1K0


 

Geïntegreerd Jaarverslag Friesland College 2011   37 

 

- vmbo-basisberoepsgerichte leerweg kent met name bij de technische opleidingen een grote 
terugloop van leerlingen. 

- de aansluiting vmbo-mbo bij de kernvakken (Nederlands, Engels en rekenen)is onvoldoende. 
 
Als reactie hierop zijn samen met ROC Friese Poort en AOC Friesland in 2011 een aantal activiteiten 

uitgevoerd. In januari 2011 is een conferentie gehouden over de doorstroom van havo naar mbo. Op 
deze conferentie hebben de deelnemende scholen aanbevelingen geformuleerd. 
In januari en februari 2011 hebben de betrokken scholen vier regionale conferenties gehouden rond het 
onderwerp taal en rekenen.  
 
Samenwerkingsovereenkomsten 

In 2011 zijn overeenkomsten gesloten met: 

 
- het Vakcollege Sevenwolden in Heerenveen. 
- OSG Piter Jelles (AKA) en de Praktijkschool in Heerenveen. 
- alle scholen voor praktijkonderwijs (PrO-scholen) in Friesland. 

 
Het Friesland College heeft nu 15 overeenkomsten met het voortgezet onderwijs in Friesland.  
Het wetsvoorstel ‘innovatieve experimenteerruimte onderwijs’ zal het aantal zwaluwstaartverbindingen 

(*) tussen vo en mbo doen toenemen. 
Er is met het basisonderwijs en voortgezet onderwijs binnen de gemeente Skarsterlân een doorlopende 
leerlijn techniek en ondernemen ontwikkeld: techniek, ondernemen en creativiteit maken in deze 
benadering integraal onderdeel uit van het onderwijsaanbod van het basisonderwijs, doorlopend in het vo 
en het middelbaar beroepsonderwijs van het Friesland College. 
 

Voor de versterking van het relatiebeheer met het vo zijn binnen de instelling nu zes relatiebeheerders 
werkzaam op het terrein van voorlichting, loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding. Elke 
relatiebeheerder onderhoudt contact met een vaste groep scholen. 
 
3.8 FC-Sprint²  

 
In het Koersplan 2009-2012 staat de doelstelling geformuleerd dat alle opleidingen van het Friesland 
College in 2012 voor 50% werken met de aanpak van FC-Sprint². Er ontstaan steeds meer 
leeromgevingen die het mogelijk maken om met FC-Sprint² het onderwijs vorm te geven en cursisten te 

begeleiden.  
Eind 2011 is bovengenoemde doelstelling nog niet gerealiseerd. 
 

 
 
FC-Sprint² is een aanpak die bij op verschillende onderwijsvormen kan worden toegepast. In 2011 zijn 
met deze aanpak nieuwe leertrajecten ontworpen voor X-Stream, de opleidingen Applicatieontwikkeling, 
Mediavormgeving en Leren, Loopbaan en Burgerschap. Het leerbedrijf Bronnen heeft voor deze nieuwe 
trajecten de bijbehorende elektronische leeromgeving gemaakt en bronnen digitaal beschikbaar gesteld.  

In 2011 is het leerbedrijf Bronnen gestart met het ontwerpen van een digitaal menusysteem waarmee 
docenten onafhankelijk van het leerbedrijf kunnen bouwen aan de bronnenomgeving. 
 
Ook buiten de instelling bestaat belangstelling voor de aanpak van FC-Sprint². In 2011 zijn er diverse 
inlogcodes van de leeromgeving ‘alfabetisering en inburgering’ verkocht en bestaat belangstelling bij 
onderwijsinstellingen in Denemarken en Duitsland voor de FC-Sprint² leeromgeving alfabetisering (een 
Deense onderwijsinstelling heeft de FC-Sprint²-aanpak inmiddels gekocht). De opbrengst maakt het 

mogelijk meer leeromgevingen te ontwikkelen en te bouwen.  

 

  
3.9  Kwaliteitsverbetering in 2011  
 
3.9.1 Onderwijs 
Tijdens de jaarlijkse risico-inventarisatie bleek de opleiding Mediavormgever van de unit Media, Games 
en IT (voorheen het ICT Lyceum) een te laag slagingspercentage te hebben. In dit kader heeft de 

Inspectie bij deze opleiding een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op 5 en 7 april 2011. Er zijn geen 
tekortkomingen  geconstateerd. Toch vormden de opbrengsten(*) aanleiding om deze opleiding als 

Bij de opleidingen werkt 50% met de aanpak Sprint². Er wordt in alle onderwijsunits gewerkt aan de invoering van Sprint². De doelstelling 

van 50% is nog niet gehaald.
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‘zwak’ te beoordelen. In juni 2012 wordt onderzocht of de verbeteractiviteiten ook het gewenste effect 
hebben gehad. Tegelijk met het onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs is ook een onderzoek 
uitgevoerd naar de onderwijstijd en het aantal voortijdig schoolverlaters. Het onderzoek naar de naleving 
van de afspraken rond het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten is nog niet afgerond.  
 

In 8 juni 2011 is bij de opleiding Verzorgende IG in Heerenveen via een steekproef onderzocht of de 
geprogrammeerde onderwijstijd voldoet aan de wettelijke eisen. De conclusie was dat in leerjaar 1 
onvoldoende begeleide onderwijstijd wordt aangeboden. Het onderwijsprogramma is inmiddels 
aangepast en de Inspectie zal in juni 2012 een vervolgcontrole uitvoeren. 
Tegelijk met het onderzoek bij Verzorgende IG is een onderzoek uitgevoerd bij de opleiding Manager 
Transport en Logistiek. Deze opleiding voldoet aan de eisen. 

  

Om het kwaliteitssysteem van de Inspectie te borgen worden er jaarlijks onderzoeken uitgevoerd bij 
opleidingen waar geen verhoogd risico aanwezig is. Dit jaar zijn in september onderzoeken uitgevoerd bij 
de opleidingen Manager Opslag en Vervoer en Medewerker Maatschappelijke Zorg 4. Beide opleidingen 
voldoen aan de eisen.  
 
Een aantal opleidingen voerde verbeteringen uit als gevolg van inspectieonderzoek uit 2010. Het betreft 
opleidingen met opbrengsten die onder de landelijke norm liggen. De Inspectie heeft in juni en oktober 

onderzoek uitgevoerd om verbeteringen te meten. De opleidingen Commercieel medewerker, 
Administratief medewerker en Verkoper detailhandel hebben inmiddels voldoende opbrengsten. Alleen de 
opleidingen Analist niveau 4 en Verkoopspecialist handel niveau 3 bleven in het cursusjaar 2009/2010 
onder de norm. De voorlopige cijfers over 2010/2011 laten zien dat deze opleidingen inmiddels aan de 
landelijke norm voldoen. 
  

3.9.2 Examinering 
Het Kwaliteitscentrum voor Examinering (KCE) heeft als verantwoordelijke toezichthouder bij inburgering 
de kwaliteit van de examens beoordeeld en een verklaring van goedkeuring afgegeven.  
 
De onderwijsinspectie is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de examinering. De 
examinering van de competentiegerichte opleidingen is door de Inspectie bekeken en de betreffende 
opleidingen zijn positief beoordeeld.  

De Inspectie is niet tevreden over de examinering van de moderne vreemde talen. Er zijn verbeteringen 
aangebracht om de kwaliteit te verhogen. 
Bij de opleidingen Mediavormgever Art & Design en Applicatieontwikkelaar is inmiddels ook de kwaliteit 
van de examinering verhoogd en deze opleidingen zijn goedgekeurd. Voor het onderdeel examinering is 
er voor alle opleidingen sprake van standaard toezicht.  
 
3.9.3 Kwaliteitsborging 

Het College van Bestuur van het Friesland College heeft in september 2011 een Kaderbrief 2012 
vastgesteld met daarin de uitgangspunten voor kwaliteitsborging en externe verantwoording. Het College 
van Bestuur geeft prioriteit aan een systematische aanpak van kwaliteitszorg.  
De volgende maatregelen voor kwaliteitsbeoordeling zijn genomen: 

 invoeren van een Management Informatie Portaal (MIP) met actuele managementinformatie. 
 het uitvoeren van de zelfevaluatie volgens een gezamenlijk format. 

 het houden van interne audits met externe deskundigen. 
 het afnemen van enquêtes voor cursisten, medewerkers en bedrijven / instellingen. 

 
In 2011 is begonnen met de implementatie van de kwaliteitsborging. Er is een aantal interne audits 
uitgevoerd bij opleidingen met tegenvallende diplomaresultaten. Vastgesteld is dat het onderwijs overal 
van voldoende niveau is. Bij de audits zijn externe deskundigen ingeschakeld. Op het gebied van 
onderwijstijd en voortijdig schoolverlaten is steekproefsgewijs onderzoek uitgevoerd.  

Samen met andere scholen wordt gewerkt aan kwaliteitszorg en -borging. Sinds medio 2011 participeert 

het Friesland College in het landelijk kwaliteitsnetwerk (zie ook 3.2). 
 
3.10  Nieuwe opleidingen / herverdeling van opleidingen 
 
In het verslagjaar zijn geen nieuwe opleidingen gestart. 
De opleidingen van de relatief kleine onderwijsunit MBO Toerisme en Vrije Tijd zijn ondergebracht bij de 

onderwijsunits Middelbare Hotelschool, het CIOS, D’drive MBO Kunstopleidingen en MBO Welzijn. De 
verdeling is uitgevoerd op basis van brancheverwantschap. 
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De onderwijsunits MBO Zakelijke Dienstverlening/MBO Handel in Leeuwarden en Heerenveen zijn 
opgesplitst in de onderwijsunit MBO Handel (waar het Ondernemerscollege deel van uit maakt) en een 
unit MBO Zakelijke Dienstverlening, beide met vestigingen in Leeuwarden en Heerenveen.  
 
 

3.11 Resultatenbox Rendement  
 
In het Koersplan is voor de periode 2009-2012 vastgelegd dat het jaarresultaat van de opleidingen op 
niveau 1 en 2 tenminste 65% is en het jaarresultaat van de opleidingen op niveau 3 en 4 tenminste 80% 
is (doelstelling 8 en 9 uit het Koersplan, zie ook paragraaf 2.5).  
Deze doelstelling is eind 2011 voor niveau 1 en 2 gerealiseerd en voor niveau 3 en 4 nog niet 

gerealiseerd. 

 

 
 
Tweemaal per jaar wordt het rendement van de onderwijsinstelling vastgesteld. Het rendement geeft 

informatie over het aantal cursisten dat de school gekwalificeerd verlaat en over het aantal voortijdig 
schoolverlaters. In de hele organisatie is er meer aandacht voor de onderwerpen voortijdig schoolverlaten 
en rendement van de onderwijsunit.  
Het geïmplementeerde Management Informatie Portaal (MIP) verhoogt de betrouwbaarheid van de 
rapportage. Zie ook paragraaf 3.2. 
Speciale onderwijsprogramma’s als Pitstop en Rebound hebben een positief effect op de resultaten (zie 

paragraaf 4.4). 

Het rendement van de instelling wordt bepaald aan de hand van drie parameters: het jaarresultaat 
(3.11.1), het diplomaresultaat (3.11.5) en de gegevens voortijdig schoolverlaters (3.11.6). 
 
3.11.1 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 mbo-
diploma heeft behaald en niet succesvol als hij de instelling zonder mbo-diploma verlaat.  

Het jaarresultaat is ten opzichte van het jaar 2009-2010 met 1,6% gestegen. Ten opzichte van het 
landelijk cijfer presteerde het Friesland College 0,4% hoger. 
 

 
Figuur 3.1 (Cijfers DUO) 

 

  

Het jaarresultaat van de mbo- opleidingen op niveau 1 en 2 is tenminste 65%. Niveau 1: 76 %; niveau 2: 68 %.

Het jaarresultaat van de mbo-opleidingen op niveau 3 en 4 is tenminste 80%. Niveau 3: 67 %; niveau 4: 68 %.

Jaarresultaat Friesland College 2007 - 2011

Niveau Totaal

Landelijk 

cijfer

Jaarresultaat 2007-2008 63,5% 63,6%

Jaarresultaat 2008-2009 66,7% 65,9%

Jaarresultaat 2009-2010 66,5% 67,5%

Jaarresultaat 2010-2011 68,1% 67,7%
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3.11.2 Jaarresultaat 2010 naar vooropleiding 

 
Figuur 3.2  (Cijfers Benchmark mbo 2011, MBO Raad) 

 
Bij de vergelijking naar vooropleiding scoorde het Friesland College lager dan het landelijk gemiddelde 
met uitzondering van de groep vmbo zonder diploma, havo/vwo zonder diploma en vmbo B met diploma. 

Deze score is beter dan in 2010 toen de instelling alleen in de categorie havo/vwo zonder diploma beter 
scoorde. 
 
3.11.3 Jaarresultaat per onderwijsunit 
Naast het jaarresultaat voor de gehele organisatie is ook het jaarresultaat van iedere onderwijsunit 

berekend. Het jaarresultaat per onderwijsunit staat vermeld in bijlage 1. 
 

3.11.4 Jaarresultaat naar leeftijd  
De tabel in figuur 3.4 laat het jaarresultaat van de instelling zien bij de groepen jonger en ouder dan 23 
jaar. Zie voor de definitie van het jaarresultaat paragraaf 3.11.1. 
 

 
Figuur 3.3  (Cijfers Benchmark mbo 2011, MBO Raad) 

 

3.11.5 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 Friesland College scoorde in de periode 2010-2011 hoger dan het landelijk gemiddelde (zie 
figuur 3.5). 

 

 
Figuur 3.4 (Cijfers DUO) 

 
  

Vooropleiding FC Landelijk

Praktijkonderwijs 67,7% 68,7%

Vmbo zonder diploma 53,0% 52,7%

Havo/vwo zonder diploma 69,4% 63,9%

Vmbo B met diploma 70,1% 65,0%

Vmbo Kader met diploma 67,8% 86,8%

Vmbo G met diploma 67,5% 71,7%

Vmbo Theoretisch met diploma 70,3% 71,5%

Havo/vwo met diploma 73,4% 71,9%

Vooropleiding onbekend 71,1% 70,0%

Jaarresultaat 2011 naar vooropleiding

Jaarresultaat naar leeftijd
FC 2009-2010 FC 2010-2011

Alle roc's 

2010-2011

Jaar-resultaat jonger dan 23 jaar 64,5% 66,1% 65,9%

Jaarresultaat 23 jaar en ouder 69,1% 78,0% 70,8%

Diplomaresultaat Friesland College 2007 - 2011

FC

Landelijk 

cijfer

Diplomaresultaat 2007-2008 62,1% 62,3%

Diplomaresultaat 2008-2009 65,9% 64,6%

Diplomaresultaat 2009-2010 66,0% 66,7%

Diplomaresultaat 2010-2011 69,4% 67,5%
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3.11.6  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 schoolverlaters1.  
In mei 2008 hebben de scholen voor voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en de gemeenten in 
Friesland een convenant ondertekend met de toenmalige staatssecretaris van OCW, mevrouw Van 

Bijsterveldt. In dit convenant is afgesproken het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in de periode 
2007 – 2011 met 40 % terug te brengen.  
 

 
Figuur 3.5 (Cijfers DUO) 
 

De instelling heeft het aantal voortijdig schoolverlaters in 2011 teruggebracht met 33,5 %. De 
doelstelling voor de periode 2007 – 2011 is niet gehaald.  
 

 
Figuur 3.6 (Cijfers DUO) 

 
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. 

Realisatie Verschil

Verschil 

in %

Vsv 2005-2006(basisjaar) 744

Vsv percentage 2007-2008 630 -114 -15,3

Vsv percentage 2008-2009 554 -190 -25,5

Vsv percentage 2009-2010 510 -234 -31,5

Vsv percentage 2010-2011 495 -249 -33,5

Resultaten nieuwe voortijdig schoolverlaters 2005-2011

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Friesland College 8,5% 8,2% 7,9% 7,4% 6,9% 6,7%

Landelijk  (mbo) 10,5% 10,2% 9,6% 9,3% 8,6% 8,2%

Percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters t.o.v. het totaal aantal mbo-cursisten
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4 Cursisten 
 
 
4.1 Servicecentrum Cursisten 
 
Het motto van het Servicecentrum Cursisten is ‘Iedere cursist een Werkend Perspectief’.  
In de taakverdeling tussen Servicecentrum Cursisten en onderwijsunit is de onderwijsunit  

verantwoordelijk voor de begeleiding van de cursisten. Het Servicecentrum ontplooit activiteiten die 
tijdelijk, aanvullend en niet kwalificerend zijn (d.w.z. niet voorwaardelijk zijn voor het halen van een 
diploma).  

De activiteiten van het Servicecentrum zijn gericht op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. 
Het Servicecentrum Cursisten is tevens verantwoordelijk voor de begeleiding van de cursisten. 
Daarnaast is het Servicecentrum Cursisten verantwoordelijk voor FC Support, de organisatie van de zorg 
in de school. Sinds augustus 2011 is de cursistenadministratie onderdeel van het Servicecentrum 

Cursisten. 
 
4.2 Toegankelijkheid 
 
Het toelatingsbeleid voor cursisten is vastgelegd in de brochure ‘Afspraak is afspraak’ en in de notitie ‘Het 
hele jaar door welkom in het FC’.  

In 2011 is het project Aanmelding/inschrijving geëvalueerd. De onderwijsunits passen de afgesproken 
regels bij de intakeprocedure correct toe en er is meer bedrijfsmatig gewerkt. Het project 
Aanmelding/inschrijving is in 2011 in afgeslankte vorm voortgezet.  
Bij het Friesland College is het starten van een opleiding op meerdere momenten in het cursusjaar 

mogelijk. De coördinatie van deze tussentijdse instroom van cursisten en cursisten die tussentijds 
overstappen wordt uitgevoerd door het Servicecentrum Cursisten. In totaal betrof dit in 2011 232 mbo-
cursisten. Dit aantal is exclusief de instroom van niveau 1-cursisten, volwassen cursisten en bbl–

cursisten. Deze cursisten melden zich direct aan bij de opleiding. 
 
4.3  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 2011 is op 52 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 eigen voorlichting van de 
onderwijsunits. 
 
4.4 FC Support 

 
FC Support is de zorgstructuur van het Friesland College. Deze zorgstructuur kent een aantal 

voorzieningen en activiteiten: 
 
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 beschikbaar: 
 

 Search, voor cursisten die een opleiding zoeken. 
 Switch, voor cursisten die van opleiding willen veranderen. 
 Pro mbo-traject, speciaal opgezet voor havo 4-leerlingen die tijdens het cursusjaar een keuze 

voor een beroepsopleiding maken. 
 

In totaal hebben in 2011 419 cursisten gebruik gemaakt van het door FC-XL aangeboden programma; 
232 cursisten bij het Switch programma en 187 cursisten bij het Search/ Pro mbo-traject. 

 
Pitstop is een time-out-voorziening waarbij cursisten maximaal zes weken extra begeleiding krijgen voor 
twee tot acht dagdelen per week of maximaal 5 individuele gesprekken. In Pitstop worden jongeren 
begeleid die complexe problemen in school en/of thuissituatie hebben die het leren belemmert. Het 
programma van Pitstop richt zich op gedragstrainingen zoals faalangstreductie/ assertiviteitsbevordering 
en andere vormen van individuele begeleiding.  
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Het Friesland College coördineert het project MBO Rebound Fryslân. MBO Rebound Fryslân begeleidt 
cursisten gedurende 20 weken met als doel de deelnemers terug te leiden naar het mbo-onderwijs.  
Cursisten van AOC Friesland, ROC Friese Poort en Friesland College kunnen worden aangemeld via het 
Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC). In totaal kunnen nu op jaarbasis 80 jongeren worden 
begeleid. Vanuit het Friesland College hebben 40 jongeren deelgenomen. 

 
De hiervoor beschreven voorzieningen in de zorgstructuur hebben geleid tot het verminderen van het 
aantal voortijdige schoolverlaters. 
 
4.5 Vertrouwenspersonen 
 

In 2011 is tien keer een beroep gedaan op de vertrouwenspersonen. Het betrof klachten als pesten, 

(seksuele) intimidatie, en andere klachten. Geen van de klachten heeft geleid tot een traject waarbij de 
klachtencommissie moest worden ingeschakeld. Medewerkers van het Friesland College kunnen ook 
worden doorverwezen naar vertrouwenspersonen van de GGD Fryslân. Van deze mogelijkheid is in 2011 
geen gebruik gemaakt. 
 
4.6 Zorg in en om de school 
 

In oktober 2010 is gestart met het driejarige project De School als Werkplaats. Het project moet 
resulteren in een effectievere 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. Inmiddels werkt het zorgteam met alle niveau 2-cursisten in Leeuwarden (ruim 700 cursisten).  
Het project geniet landelijk belangstelling van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). Het project moet 
zorgen voor minder voortijdig schoolverlaters en ‘zwaardere’ vormen van zorg en hulpverlening 

voorkomen. 
Het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders is in 2009 van start gegaan als leerbedrijf van Stenden 
Hogeschool, Friesland College, FIOM en Welzijn Centraal. De cursist / jonge ouder krijgt extra begeleiding 
van de school bij problemen met opvoeding en scholing. De voorziening wordt vanaf maart 2011 ook in 
Heerenveen uitgevoerd. In totaal hebben 80 cursisten/jonge ouders van deze voorziening gebruik 
gemaakt.  
Kamers met Kansen biedt jongeren een (begeleide) woonplek wanneer het niet mogelijk is om thuis te 

wonen. De jongeren worden begeleid door vrijwilligers. Dit project heeft 12 jongeren ondersteund die 
hun schoolloopbaan hebben voortgezet. 
In 2011 zijn door de twee zorgcoördinatoren van het Servicecentrum Cursisten 196 jongeren voor 
hulpverlening naar externe instanties doorverwezen. 
 
 
4.7 Klachten-, verzuim- en exitprocedure 

 
Het Servicecentrum Cursisten bewaakt dat klachten volgens de vastgestelde klachtenprocedure worden 
afgehandeld. In 2011 betrof dit 20 klachten. De klachten hadden alleen betrekking op de 
informatievoorziening binnen opleidingen. Bij de landelijke MBO Klachtenlijn zijn geen meldingen voor het 
Friesland College binnengekomen. 
De onderwijsunits zijn belast met de uitvoering van de verzuim- en exitprocedure. Op iedere unit is een 

verzuimcoördinator werkzaam. De leerplichtambtenaar houdt spreekuur voor cursisten in de gebouwen 
van het Friesland College. Het spreekuur heeft tot doel voortijdig schoolverlaten te voorkomen door het 
verzuim  met cursist en ouders te bespreken.   
De resultaten van de exitinterviews zijn gemeld bij het RMC (*).  
Het aantal exitinterviews bedroeg in het verslagjaar 1564. Van dit aantal zijn na overleg met het RMC 
172 cursisten in een zorg/hulpverleningstraject geplaatst. 
 

 

4.8 Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS) en het project Jip’per 
 
In het Koersplan is voor de periode 2009-2012 vastgelegd dat de zogenaamde ‘kleine kwaliteit’ op orde is 
(doelstelling 15 uit het Koersplan, zie ook paragraaf 2.5).  
Deze doelstelling is aan het einde van 2011 gerealiseerd. 
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Bij zeggenschap van cursisten gaat het er om dat cursisten invloed hebben op maatregelen en besluiten 
die hun positie en belang direct raken. Om zeggenschap te realiseren is binnen het FC het Leerbedrijf 
Invloed Studenten (LIS) actief. Medezeggenschap wordt gerealiseerd door de sinds februari 2011 

ingestelde Deelnemersraad (zie het verslag in paragraaf 2.4.2). 
In 2011 heeft LIS een aantal projecten opgezet en uitgevoerd. Het belangrijkste project was de 
publiciteitscampagne ten behoeve van de op te richten Deelnemersraad. 

 
4.8.1 LIS: enquêtes 
LIS werkt bij het meten van de kwaliteit nauw samen met Onderwijs Personeel & Innovatie en het 

Leerbedrijf Bronnen. 
Met de LIS-E-TOOL kan een groot aantal cursisten bereikt worden tijdens de vertraagde weken (*). Het 
invullen van deze laagdrempelige enquête gebeurt digitaal. De tijd tussen het afnemen van de enquête 
en de terugkoppeling mag niet meer dan twee weken bedragen. In alle gevallen zijn de uitkomsten van 
het onderzoek besproken met de cursisten, de directie en de docenten van de onderwijsunits. 
 
Het LIS-E-TOOL is in 2011 afgenomen bij de volgende onderwijsunits: 

MBO Handel: drie bbl- groepen in Heerenveen en Leeuwarden. 
D’Drive: 160 cursisten uit diverse opleidingen. 
Middelbare Hotelschool Friesland – bakkersopleiding: cursisten, toeleverende scholen en het werkveld. 
Het onderzoek is uitgevoerd door een student van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. 

MBO Vervoer en Logistiek: logistieke opleiding en de chauffeursopleiding. 
MBO Verpleging en Verzorging: de eerstejaars groepen. 
MBO Life Sciences: 40 studenten uit drie leerjaren en met verschillende uitstroomprofielen. 

Bij MBO Zakelijke Dienstverlening, leerbedrijf CJIB: in het kader van de ontwikkeling van het  
gemeenschappelijke leerbedrijf. 
 
 
4.8.2 LIS: The Voice of Students 
In april 2011 heeft LIS samen met JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs) ‘The Voice of Students’ 

georganiseerd met als thema: ’succesvolle zeggenschap van studenten, hoe organiseren we dat in het 
mbo’.  
De deelnemende scholen waren naast het Friesland College: Noorderpoort College (Groningen), ROC 
Friese Poort (Leeuwarden), Alfa College (Groningen, Assen), Drenthe College (Emmen), AOC Friesland 
(Leeuwarden) en het Deltion College (Zwolle).  

De dag bestond uit twintig uiteenlopende workshops, onder andere verzorgd door de deelnemende 
scholen, JOB, LIS, Present Promotions en het College van Bestuur van het Friesland College.  

‘The Voice’ wordt jaarlijks georganiseerd. Voor komend jaar is een speerpunt het uitdagen van meer 
studenten, vooral ook van de deelnemende roc’s, om mee te doen en hun bijdrage te leveren. 
 
4.8.3 LIS: Project Jip’per, Jongeren Informatie Punt 
Na de zomervakantie is het project Jip’per gestart. Jip’per staat voor Jongeren Informatie Punt en wordt 
opgezet in samenwerking met Servicecentrum Cursisten. Doel van dit informatiepunt is het creëren van 
een laagdrempelig loket voor cursisten met vragen van welke aard dan ook.  

Eenvoudige vragen (studiefinanciering of hulp bij het opstellen van een brief) worden door de 
medewerkers van Jip’per direct beantwoord. Bij ingewikkelder kwesties worden cursisten met het 
Friesland College Adviescentrum of de zorgcoördinator in contact gebracht.  
Het Jip’per project is opgezet in samenwerking met de NHL Zorg en Welzijn en het jongerenwerk in de 
provincie.  

LIS-medewerkers vullen een database met allerlei gegevens over huisvesting, juridische kwesties, 

studiefinanciering, werk en belasting, enz. Deze database kunnen de Jip’per-medewerkers gebruiken bij 
het vinden van antwoorden.  
 
  

De zogenaamde ‘kleine kwaliteit’ is op orde, jaarlijkse meting door een intern en 

extern uitgevoerd tevredenheidsonderzoek.

Extern: in 2011 is er geen JOB enquête afgenomen.Intern: In 2011 is geen 

medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd; LIS doet permanent onderzoek; 

alle units hebben spreekuren; cursisten en medewerkers kunnen hun klachten 

melden; er zijn medewerkers die vragen van cursisten kunnen beantwoorden.
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4.9 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. Deze enquête wordt begin 2012 
weer afgenomen.  

De ‘beleefde kwaliteit’ bij cursisten en docenten is in 2011 in eigen beheer gemeten. Het onderzoek is bij 
een aantal onderwijsunits uitgevoerd. In 2012 worden de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd. 
 
 
4.10 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. 
Het MentorProgramma is een samenwerkingsproject van Stenden Hogeschool, ROC Friese Poort en het 
Friesland College. In 2011 heeft ook de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden zich aangesloten bij het 

project. 
In 2011 zijn 435 matches gerealiseerd tussen deelnemers van vmbo, mbo en hbo die zich hebben 
aangemeld voor een persoonlijke mentor uit het werkveld of bij een vervolgstudie.  
De studentmentorteams voor het vmbo en de teams voor jongeren in de zogenaamde risicotrajecten zijn 
uitgebreid.  
De teams (in totaal 50 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 (*) van het mbo. De vraag uit het vmbo voor deze vorm van mentoring neemt toe. 
Vanuit diverse hbo-opleidingen groeit de belangstelling naar het leren begeleiden en coachen. De 
derdejaars studenten van de opleiding Small Business and Retail Management werken als studentmentor 

voor mbo-cursisten. 
Het MentorProgramma opereert ook als coördinatie- en kennispunt.  
In toenemende mate maken organisaties gebruik van de opgebouwde deskundigheid op het gebied van 
coaching van en begeleiding aan (specifieke) doelgroepen. 

Het MentorProgramma heeft in 2011 de tweejaarlijkse Helffer Kootkar Prijs Oranje fonds gewonnen. De 
prijs geldt als bijzondere erkenning van het innovatieve karakter van het MentorProgramma.  
 
Het leerbedrijf Present Promotions verzorgde in 2011 160 workshops over alcohol en verslaving, liefde, 
ondernemerschap en gezondheid. Aan deze workshops hebben ruim 2400 jongeren uit het  
Beroepsonderwijs deelgenomen.  

Het leerbedrijf is actief geweest bij diverse zakelijke netwerkbijeenkomsten in de provincie. Op deze 
bijeenkomsten leerden jongeren in de praktijk om contacten te leggen en acquisitie te doen. 
Tijdens de Bedrijven Contactdagen 2011 in het FEC in Leeuwarden presenteerden het Mentorprogramma 
en Present Promotions zich met een eigen stand.  

In 2011 zijn bedrijfsbezoeken georganiseerd naar de Wilaard Holding, Inqubator, Oostergo en de 
Rabobank. 
Present Promotions voert sinds 2009 samen met Ecabo (*) het project ‘Hallow - Leerlingen onderweg 

naar werk’ uit. Met dit project worden kwetsbare jongeren voorbereid op een stage. Het project is in 
2011 uitgebreid van niveau 1 naar alle niveaus in het mbo. 
 
Global Goals 2015, het leerbedrijf dat de Millenniumdoelen in Friesland onder de aandacht brengt, heeft 
de eerste prijs gewonnen tijdens de verkiezing van Duurzaam MBO van het jaar. Global Goals 2015 heeft 
in samenwerking met overheid en politiek de workshop Millenniumdoelen ontwikkeld.  
 

Voor meer informatie zie de websites: 
www.mentorprogrammafriesland.nl; www.mentorfriesland.wordpress.nl; @MentorFriesland op Twitter; 
www.presentpromotions.nl; www.globalgoals2015.nl  

 
4.11 Tiete Hoepmanfonds 

 
Het Friesland College heeft in 2007 een fonds in het leven geroepen om cursisten die dat nodig hebben 
financieel te ondersteunen. De bronnen van het fonds bestaat uit externe gelden (giften). 
In 2011 is 14 keer een beroep op het fonds gedaan. 

 
  

http://www.mentorfriesland.wordpress.nl;/
http://www.globalgoals2015.nl/
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4.12 Resultatenbox Cursisten 
 
In het Koersplan is voor de periode 2009-2012 vastgelegd dat de cursistenaantallen moeten zijn 
gestegen tot minimaal 10.000 in 2012 (doelstelling 7 uit het Koersplan, zie ook paragraaf 2.5).  
Deze doelstelling is eind 2011 nog niet gerealiseerd. 

 

 
 
Op 1 oktober 2011 staan er bij het Friesland College 9.608  mbo-cursisten ingeschreven. De daling van 
het aantal cursisten gedurende de jaren tot 2009 is gestopt. Er is sprake van een lichte groei, er waren 
40 cursisten meer dan in 2010. 

 

 
Figuur 4.1 

 
 
Op 1 oktober 2011 zijn 75 meer bol- en 35 minder bbl-cursisten(*) ingeschreven. De afname van de 
economische bedrijvigheid heeft tot gevolg dat ook in 2011 minder cursisten een bbl-contract (werken en 

leren) met bedrijven konden afsluiten. 

 

 
Figuur 4.2 

De cursistenaantallen van de mbo-opleidingen zijn gestegen tot minimaal 10.000. Op 1-10-2011 stonden 9608 cursisten ingeschreven; dat is 40 meer dan in 2010. Er 

zijn 75 meer Bol-, 35 minder bbl-cursisten ingeschreven.

bbl bol dtbol

2009-2010 2140 7189 209 9538

2010-2011 1980 7381 207 9568

2011-2012 1940 7456 212 9608
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2011-2012 1236 815 83 481 0 0 0 638 535 753 363 816 400 684 1160 712 422 205 305

Aantallen cursisten per unit 2009 - 2011
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De onderwijsunit Cios groeide voornamelijk doordat onderdelen van de opleiding MBO Toerisme en vrije 
tijd zijn overgeheveld. Dit gold ook voor D’Drive MBO Kunstopleidingen. Bij MBO Bouw vond een daling 
plaats als gevolg van de situatie op de arbeidsmarkt. 
De opleidingen van MBO Handel en MBO Zakelijke Dienstverlening Leeuwarden en Heerenveen in 
Leeuwarden en Heerenveen zijn in het verslagjaar samengevoegd (van deze onderwijsunits staan alleen 
de cijfers van 2011 vermeld). 

MBO Media, Games en IT steeg door de grote aantrekkingskracht van het opleidingsonderdeel Vormgever 
en Games.  
Bij de opleiding MBO Toerisme en vrije tijd trad een daling op door overheveling van een deel van de 
opleidingen naar Middelbare Hotelschool, MBO Welzijn, D'Drive en het CIOS.  

Bij MBO Vervoer en Logistiek is de stijging nagenoeg volledig te danken aan de toevoeging van de 
opleiding Landbouwmechanisatie. 
Bij het onderdeel MBO Welzijn is de stijging te verklaren door de herverdeling van de opleiding MBO 

Toerisme en Vrije Tijd.  
Bij de Middelbare Hotelschool is een deel van de toeristische opleiding toegevoegd, desondanks trad een 
lichte daling op. 
Het Techno Lyceum daalde in cursistenaantallen door het verzelfstandigen van de opleiding MBO Life 
Sciences en de overheveling van de opleiding Landbouwmechanisatie naar MBO Vervoer en Logistiek. 
MBO Life Sciences is een aparte opleiding geworden in samenwerking met AOC Friesland.  

Werken met de Stad kende ook in 2011 een autonome groei.   

 
Verhouding tussen niveaus bij de bol- en bbl-opleiding (2009-2011) 
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).  
Er was in 2011 weer sprake van een lichte is de stijging in de keuze voor niveau 4-opleidingen in de bol 
en een bijna gelijke daling bij de niveau 3-opleidingen. Het percentage van de niveau 2 – bolopleiding 
daalde. De belangstelling voor de niveau 1-opleiding was in 2011 gelijk aan de belangstelling in 2009. 

 
 

 
Figuur 4.3 
 
In 2011 kozen weer méér cursisten in de bbl-leerweg voor een opleiding op niveau 1 dan in 2010. 
Bij de niveau 4 –opleiding was er sprake van een stijging en een daling bij de niveau 3- leerweg  
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Figuur 4.4 

 
Cursisten FC-Educatie  

In 2011 hebben 4505 cursisten deelgenomen aan trajecten bij FC-Educatie (zie figuur 4.5).  
Deze cursisten volgden voor het grootste deel de projecten Sociale redzaamheid (51%). Het aantal 
cursisten bij de vavo (*) is gedaald met 12% tot 780. 

 
 

 
Figuur 4.5 

 
De 850-urennorm in het mbo 
Iedere voltijds beroepsopleidende leerweg (bol) moet per studiejaar ten minste 850 onderwijsuren 

omvatten. Bij iedere opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg bedraagt dit 240 onderwijsuren. 
Bij de bol-opleiding betreft het onderwijsuren waarin begeleide onderwijsactiviteiten plaatsvinden 
inclusief de beroepspraktijkvorming (stage). Bij de bbl-opleidingen betreft het onderwijsuren waarin 
begeleide onderwijsactiviteiten plaatsvinden exclusief de beroepspraktijkvorming (stage).  
De opleidingen binnen het Friesland College voldoen aan de wettelijk gestelde urennorm.  
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Cursisten FC-Educatie per kalenderjaar 2009 2010 2011

Totaal aantal cursisten 5.372 5.266 4.505

Educatieve redzaamheid 184 271 52

Sociale redzaamheid 3.530 2.853 2.321

Professionele redzaamheid (ongekwalificeerd) 427 552 553

Professionele redzaamheid (gekwalificeerd) 144 187 48

Alfabetisering voor allochtonen incl. 19 152

TIWI toetsen 19 37 27

Maatschappelijke participatie 0 12 31

Opleidingstraject Opvoeding, gezin en onderwijs 49 66 103

Ondernemerschap 0 8 6

Opleidingstraject Werk    159 195 293

Staatsexamens NT2 I en II 95 178 139

Vavo 765 888 780

Kengetallen Educatie (VKE)
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5 Sociaal  Jaarverslag 2011 
 
 
5.1 Inleiding 

 
Anticiperen op de veranderende vraag naar onderwijs is een grote uitdaging. De arbeidsmarkt 
vraagt een flexibele instelling van cursist, medewerker en school. Het is daarbij van belang steeds 

beter en sneller in te spelen op de actuele vraag naar opleiden voor de arbeidsmarkt. De 
kenniseconomie stelt hoge eisen aan de kennis, vaardigheden en diploma’s van werknemers. Het 
Friesland College stemt het onderwijs af op deze nieuwe werkelijkheid. 
De rol van de medewerker binnen de organisatie verandert. Flexibiliteit is voor zowel de 

werknemer als de werkgever van belang. Door herschikking van taken binnen de bestaande 
formatie zet het Friesland College medewerkers doelmatiger in wat de instroom van nieuwe 
(tijdelijke) medewerkers beperkt. Vacatures worden vooral met bestaand personeel ingevuld.  

 

 
5.2      Professionalisering 
 
In het Koersplan is voor de periode 2009-2012 vastgelegd dat de relatie met de praktijk moet 

worden versterkt (doelstelling 1 uit het Koersplan, zie ook paragraaf 2.5).  
Deze doelstelling is aan het einde van 2011 nog niet volledig gerealiseerd. 
 
 

 
 

5.2.1 Project Professionalisering in de praktijk 
Het project ‘Professionalisering in de praktijk’ loopt tot juli 2012.  
De docentenstages zijn opgenomen in het personeelsbeleid van het Friesland College. 
De methodiek voor het houden van deze stages is verbeterd.   
Het leerbedrijf CJIB is gegroeid (er werken nu 30 cursisten) en de samenwerking met het CJIB is 
geïntensiveerd. Docenten van het Friesland College verzorgen binnen het project workshops voor 
het CJIB en medewerkers van het CJIB verzorgen workshops bij het Friesland College. 

 
Dit jaar waren/zijn de volgende professionaliseringstrajecten in uitvoering of gestart:  

 netwerk procesmanagers.  
 er zijn 11 lio’s en 19 studenten ingezet in het cursusjaar 2010-2011.  
 9 medewerkers werken aan het behalen van het Pedagogisch Didactische Getuigschrift 

(PDG).  
 6 medewerkers hebben het PDG(*)behaald. 

 5 deelnemers zijn bezig met afronding van het PDG.  
 begeleiding en coaching van teams op de werkvloer onder andere gericht op functioneren 

van teams en het vergroten van het didactisch repertoire. 
 15 trainingen rondom het thema ‘kwaliteit van beoordelen’. 
 Maandelijks vinden er professionaliseringsdagen plaats voor het management met als 

onderwerp onder meer het functioneren en beoordelen, presentatie van de 

beleidspiramides, omgaan met het verminderen van de formatie en het invoeren van 
kwaliteitsinstrumenten. 

 14 medewerkers hebben de cursus inspirerend coachen en commerciële communicatie 

gevolgd. 
 er is vakgerichte scholing vanuit de onderwijsunits en teams georganiseerd. 

 
5.2.2 Traject FC 2015 

Het College van Bestuur heeft in 2011 het intensieve traject FC 2015  opgezet. Dit traject verbindt 
de inhoudelijke koers met de strategische (cultuur)waarden. Er is duidelijkheid over de kaders en 
de keuzes die voor iedereen in de organisatie gelden. Alle organisatieonderdelen hebben zich in 
een tweedaagse training verbonden aan de inhoudelijke koers van de instelling.  

De relatie met de praktijk te versterken. Iedere docent brengt minimaal 5% van zijn 

jaartaak door  in de praktijk.

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

medewerkers en de beroepspraktijk in uitvoering. Het percentage dat iedere 

docent in de praktijk doorbrengt varieert van 0% tot 20 % van de jaartaak. 

Zie ook 5.2.1 Project Professionalisering in de praktijk.
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De onderwijsunits/opleidingsteams geven vervolgens invulling aan de cultuurwaarden. De 
onderwijsunits/opleidingsteams werken een programma voor verandering en verbetering uit. 
 

5.2.3      De Academische Opleidingsschool (AOS) 

Binnen de AOS zijn in het kader van ‘werkplekleren’ gemiddeld 100 studenten van de 
lerarenopleiding van de Noordelijke Hogeschool werkzaam bij het Friesland College. 
Daarnaast kent de AOS een onderzoekswerkplaats voor studenten. In het cursusjaar 2010-2011 
hebben docenten van het Friesland College de actieonderzoeken(*) van de lio’s(*) en PDG-ers(*) 
begeleid.  
 
5.3 In- door- en uitstroom van medewerkers in 2011 

 
Instroom 

In 2011 zijn 40 nieuwe medewerkers (18,78 fte) in dienst getreden en 11 medewerkers hebben 
een uitbreiding van het contract gehad (2,06 fte). Daarnaast is voor 13 medewerkers (6,37 fte) het 
tijdelijk contract omgezet in een vaste aanstelling en hebben 4 medewerkers (2,36 fte) direct een 
vaste aanstelling gekregen. 
 
Vanuit andere organisaties zijn 18 medewerkers (5,8 fte) gedetacheerd bij het Friesland College en 

zijn er 22 freelancers ingezet. Er zijn gedurende het jaar 20 uitzendkrachten en 31 medewerkers 
met een payroll-aanstelling ingezet. Deze contracten zijn inmiddels beëindigd.  
In het verslagjaar zijn 68 wervingsprocedures uitgevoerd voor 59,2 fte. Hiervan is 39,6 fte 
afgerond met kandidaten uit de vaste formatie, bijna 25 wervingsprocedures zijn afgerond met  
externe kandidaten.  

 
Mobiliteitstrajecten 
Dit jaar hebben zich 192 medewerkers voor een mobiliteitsgesprek gemeld. Er zijn 24 
medewerkers voor 5,12 fte gedetacheerd naar andere organisaties. In totaal gaven 78 

medewerkers aan interesse te hebben voor interne mobiliteit, waarvan 65 medewerkers worden 
begeleid in het vinden van een nieuwe werkplek. 
 
Uitstroom 

- In 2011 is van 53 medewerkers (26,38 fte) het tijdelijke contract niet verlengd. 
- 34 medewerkers met een vast contract (13,55 fte) hebben op eigen verzoek het Friesland 

College verlaten. 
- 8 medewerkers (3,89 fte) zijn met pensioen gegaan.  

20 medewerkers (15,68 fte) hebben gebruik gemaakt van de regeling FPU.  
- 3 contracten zijn beëindigd wegens ziekte (1,82 fte). 

 

 
5.4          Functioneren en beoordelen  
 

Het Friesland College hanteert een driejarige cyclus in het traject van functioneren en beoordelen. 
In deze cyclus vinden minimaal twee functioneringsgesprekken en één beoordelingsgesprek plaats. 
Het beleid ten aanzien van functioneren en beoordelen gaat uit van de 7 competenties  voor 
bekwaamheid uit de wet BIO (*). Het gaat niet alleen om ‘bekwaam zijn’ maar ook ‘bekwaam 
blijven’. In 2011 zijn 427 functioneringsgesprekken en 130 beoordelingsgesprekken gevoerd. 
 
Begin 2011 is een onderzoek uitgevoerd naar de houdbaarheid en toepasbaarheid van het huidige 

functionerings- en beoordelingsbeleid en naar het beleid bij een negatieve beoordeling van een 
medewerker.  
Tijdens een professionaliseringsdag voor leidinggevenden zijn de uitkomsten van het onderzoek 

besproken en zijn een aantal knelpunten geformuleerd. Deze knelpunten geven aanleiding het 
bovengenoemde beleid op een aantal punten te wijzigen. 
 
 

5.5 Resultaatverantwoordelijke teams en Professioneel Statuut 
 
5.5.1 Resultaatverantwoordelijke teams 
In het Friesland College zijn teams verantwoordelijk voor de onderwijsresultaten. Om de 
ontwikkeling van resultaatverantwoordelijke teams te stimuleren heeft het College van Bestuur 
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begin 2011 vastgesteld dat er bij een verhouding van één leidinggevende op twintig medewerkers 
sprake is van een verantwoorde span of control. Een procesmanager ondersteunt het 
resultaatverantwoordelijke team. 

De teams werken met resultaatafspraken en de leidinggevenden sturen op deze resultaten. De 
leidinggevenden bepalen het ‘wat’, teams bepalen het ‘hoe’. Eind 2012 functioneren binnen alle 
onderwijsunits resultaatverantwoordelijke teams.  
 
5.5.2 Professioneel Statuut 
In 2011 is in samenhang met de wijziging in de medezeggenschap als gevolg van de invoering van 

WOR(*) en de WMEB(*) door het College van Bestuur gestart met de implementatie van het 
Professioneel Statuut. De OR wil door pilots in de teams invulling geven aan de zeggenschap zoals 

bedoeld in het Professioneel Statuut (taakbeleid, functioneren en werkoverleg).  
 
5.6 Sociaal Statuut en CVBO(*) 
 

Op 21 juni 2011 is het College van Bestuur een Sociaal Statuut overeengekomen met de 
vakorganisaties. 
Het statuut geeft de kaders aan waarbinnen de fluctuaties in de werkgelegenheid op een sociaal 
verantwoorde wijze begeleid worden. In het Sociaal Statuut is vastgelegd dat alle noodzakelijke 
instrumenten worden ingezet om een zo effectief mogelijk werkgelegenheidsbeleid te voeren 

(binnen de geldende wet- en regelgeving en de kaders van de continuïteit en de onderwijskundige 
doelstellingen van de instelling). In het Sociaal Statuut wordt het kader voor het te voeren sociaal 
beleid bij een reorganisatie of in de omstandigheden dat de bestaande formatieomvang niet in 
stand kan worden gehouden en gedwongen ontslagen onvermijdelijk zijn, vastgelegd. 
Het doel van het Sociaal Statuut is om gedwongen ontslagen waar mogelijk te voorkomen en 
medewerkers optimale kansen te bieden op vervangende werkgelegenheid. De OR heeft een 

positief advies uitgebracht en de betrokken vakbonden en het College van Bestuur hebben het 

Sociaal Statuut ondertekend. 
 
In 2011 heeft het College van Bestuur 2 keer overlegd met de vakbonden (CVBO). Dit overleg 
vervangt het overleg in het IGO. Onderwerp van gesprek waren het Sociaal Jaarverslag 2010, 
zaken rondom de invoering van het Professioneel Statuut en het beleid rondom de doorstroom in 
de schalen LB-LC. 
 
5.7 Salderings- en uitruilregeling 

 

Eind 2011 heeft het Friesland College in aanvulling op de bestaande reiskostenregeling de 
salderings- en uitruilregeling geïmplementeerd. Deze regeling maakt het mogelijk om binnen de 

fiscale kaders bruto looncomponenten uit te ruilen tegen een netto vergoeding. Ongeveer 75% van 

de medewerkers heeft in 2011 gebruik gemaakt van de regeling. 
 

In tabel 5.6 staat het aantal werknemers dat in 2011 aan diverse arbeidsvoorwaardelijke 

regelingen heeft deelgenomen. 

 

 

Tabel 5.1  
 

5.8 Vertrouwenspersoon 

 

Bij het Friesland College werken twee interne vertrouwenspersonen, een man en een vrouw.  
In 2011 waren er negen meldingen voor de vertrouwenspersoon uit zeven verschillende units. 
 

5.1  Arbeidsvoorwaarden Aantal 

Fietsproject 41 

Spaarloonregeling (normal) 531 

Spaarloonregeling (RUN) 69 

Bedrijfsfitness 46 

Levensloopregeling - sparen 60 

Levensloopregeling - opname 4 
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5.9  Formatieplan en functiebouwwerk 

 
Om de continuïteit van het Friesland College te waarborgen en daarmee de werkgelegenheid naar 
de toekomst zeker te stellen heeft het College van Bestuur in 2011 een aantal personele 

maatregelen moeten nemen die moesten resulteren in een reductie van 66 fte’s.  
De maatregelen zijn: 
 

 Het stimuleren van vervroegd pensioen van medewerkers geboren vóór 1950. 
 Het faciliteren van buitengewoon verlof met afspraken over doorbetaling premies. 
 Het faciliteren van vertrek door outplacement. 
 Het bijdragen in om-, her- en bijscholing. 

 Het detacheren van medewerkers.  
 

Eind 2011 is een reductie van 47 fte gerealiseerd, de beoogde reductie van –66 fte is niet gehaald. 
In geld uitgedrukt is de doelstelling wel gerealiseerd omdat de vertrokken medewerkers waren 
ingeschaald in hogere salarisschalen. 
 
De instroom van nieuwe medewerkers is tot een minimum beperkt en de vacatureruimte is zoveel 

mogelijk intern ingevuld. 
Het creëren van een flexibele schil waarmee ingespeeld kan worden op externe ontwikkeling is eind 
2011 niet gerealiseerd. In 2011 is geen prioriteit gegeven aan het ontwikkelen van een nieuw 
functiebouwwerk. Zie voor een overzicht van het huidige functiebouwwerk bijlage 5. 
 
 

5.10 Ziekteverzuim 

 
In 2011 heeft het Friesland College het softwarepakket Educaat vervangen door het pakket 
Humannet.1  
Het gemiddelde ziekteverzuim bedroeg in 2011 5,57 %. Dit percentage is lager dan het 
verzuimpercentage in 2009 en 2010. Het verzuim is ten opzichte van 2010  licht gedaald (0,1%).  
   

                            
Tabel 5.2 

 

De gemiddelde duur van het verzuim daalde van 23,3 dagen in 2010 naar 15,5 dagen in 2011 en 
de meldingsfrequentie (het aantal keren dat een medewerker zich per jaar ziek meldt) steeg van 
1,13 in 2010 naar 1,30 in 2011.  
In de leeftijdscategorie 45 -54 jaar (262,09 fte) is een verschil in verzuimpercentage tussen 
mannen  en vrouwen: resp. 3,76%  (146,83 fte) tegen 7,07% (115,26 fte).  

                                                
1 Humannet berekent het ziekteverzuimpercentage over de volledige aanstellingsomvang (inclusief de Bapo), 

terwijl Educaat dit percentage berekent over de aanstellingsomvang zonder Bapo. Hierdoor zijn uitkomsten van 
berekeningen verschillend. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2008 2009 2010 2011

P
e

rc
e

n
ta

ge

Ziekteverzuim per leeftijdscategorie 2008-2011

Leeftijd jonger dan 25

Leeftijd 25 tot 35

Leeftijd 35 tot 45

Leeftijd 45 tot 55

Leeftijd 55 en hoger 



 

Geïntegreerd Jaarverslag Friesland College 2011  55 
 

Het hoogste percentage verzuim ligt in de leeftijdscategorie van 60 jaar en ouder en is 8,40% 
(82,46 fte). Het gemiddeld aantal dagen verzuim in deze groep is 32,60 dagen.   
Het verzuim bij vrouwen is iets hoger (5,82% exclusief zwangerschapgerelateerd verzuim) t.o.v. 

het verzuim bij mannen (5,10%).    
De toename van ziekteverzuim in de leeftijdscategorie van 25-34 jaar in de afgelopen jaren heeft 
zich in 2011 niet voortgezet. In 2011 is het ziekteverzuim in deze categorie gedaald naar 4,27% 
(69.22 fte). 
In 2011 is aan 5 medewerkers een IVA-uitkering toegekend. Daarnaast ontvangen 5 medewerkers  
een WGA-uitkering. Er zijn in 2011 28 coachings- of supervisietrajecten aan medewerkers 

aangeboden. 
 

 

5.11 Arbeidsomstandigheden  
 
In 2011 zijn de activiteiten op het terrein van de bedrijfshulpverlening, veiligheid in praktijkruimtes 
en een veilige en gezonde werkomgeving gecontinueerd. 
 

Bedrijfshulpverlening 
Eind 2011 waren in de instelling 112 bedrijfshulpverleners, waarvan 60 over een EHBO-diploma 
beschikken. In 2011 is een AED aangeschaft voor de locatie Kalmoes in Leeuwarden. 
 
 

 
Tabel 5.3 

 
Tijdens en direct na de introductieweek hebben BHV’ers en medewerkers van het 

beveiligingsbedrijf voorlichting gegeven aan cursisten over brandveiligheid, ontruimen en 
bedrijfshulpverlening.  
Voor alle locaties zijn in september 2011 ontruimingsplannen opgesteld. 
In 2011 zijn niet alle ontruimingsoefeningen uitgevoerd. Voor de locaties in Leeuwarden zijn deze 
oefeningen verplaatst naar het voorjaar 2012. In november 2011 heeft het Friesland College 
deelgenomen aan een landelijke calamiteitenoefening van OCW, die was georganiseerd door het 
COT (Instituut voor Veiligheid & Crisismanagement). 

 
Veiligheid in praktijkruimtes 
In 2011 is aan de machines in de praktijkruimtes onderhoud uitgevoerd en zijn de machines 

gekeurd dan wel op veiligheid geïnspecteerd. Indien noodzakelijk zijn plannen van aanpak 
opgesteld om problemen met veiligheid op te heffen. Op alle locaties is onderhoud uitgevoerd aan 
de aanvullende installaties ten behoeve van het onderwijs.  

 
Individueel werkplekonderzoek, werkplekonderzoek medische problematiek en eerstelijns 
oogonderzoeken 
In 2011 zijn bij 35 medewerkers individuele werkplekonderzoeken uitgevoerd en voorzieningen 
getroffen en/of aanpassingen gedaan. In 2011 zijn op verzoek van de bedrijfsarts en/of HRM drie 
werkplekonderzoeken medische problematiek uitgevoerd. In 2011 zijn acht eerstelijns 
oogonderzoeken uitgevoerd. 

 
Werkplekonderzoek fysieke omstandigheden: binnenklimaat 
In 2011 zijn op alle locaties onderzoeken gedaan naar de kwaliteit van het binnenklimaat.  
Op enkele locaties zijn bouwkundige en installatietechnische maatregelen getroffen ter verbetering 

van het binnenklimaat. Voor de geluidsproblematiek in een aantal ruimtes in gebouw Triangel is  
een plan van aanpak gemaakt ter verbetering gemaakt.   
 

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 
In 2011 is de Arbocatalogus MBO tot stand gekomen. Deze catalogus dient als leidraad voor het 
uitvoeren van arbeidsomstandighedenbeleid en de RI&E. Er is gestart met de uitwerking van de 
modules in doelvoorschriften om op deze wijze de stand van zaken op het terrein van de 
arbeidsomstandighedenwetgeving en zorgplicht vast te stellen. In 2012 wordt de catalogus verder 
uitgewerkt en wordt een opzet voor de implementatie gemaakt.  

5.3 Arbeidsomstandigheden Aantal 

bedrijfshulpverlening 112 

EHBO-diploma 60 
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5.13  Resultatenbox Personeel 2011 

 

Overzicht gemiddelde leeftijden per categorie      

     
 

  
  

2009 2010 2011 

Docenten 
  

49,8 50,3 50.6 

ondersteunend personeel 
  

47,9 48,6 48.9 

totaal Friesland College 
  

49,1 49,7 50.0 

Figuur 5.4 

 
De gemiddelde leeftijd is in 2011 opnieuw een fractie gestegen. Deze stijging wordt ook 
veroorzaakt door de beperkte instroom van jong personeel. 
 

 

Personeel 2011 in aantallen en fte naar geslacht in aantal en %  

     
 

  
Aantallen 

Aantallen 
in 

percentage 

 
fte 

 

Fte 
percentage 

man 

 
476 46% 426 53% 

vrouw 

 
551 54% 384 47% 

totaal 

 
1027 100% 810 100% 

Figuur 5.5 

 
In absolute aantallen werken er meer vrouwen dan mannen bij het FC. In procenten hebben 
vrouwen vaker een parttimefunctie. 

 
 
Vast en tijdelijk personeel in fte, op basis van het functiebouwwerk  

    Inzet Bapo Verlof Eindtotaal 

 tijdelijk   algemeen beheerspersoneel (Abp)             2  
  

           2  

 

 bijzonder onderwijsbeheerspersoneel 
 (Bobp)              5  

  
            5  

 
 onderwijspersoneel (Op)            26  

  
          26  

 subtotaal tijdelijk personeel            33               -              -              33  

 vast   algemeen beheerspersoneel (Abp)          204                9              2          215  

 

 bijzonder onderwijsbeheerspersoneel 
(Bobp)            58                2              1           60  

 
 onderwijspersoneel (Op)          470              26              6          503  

 subtotaal vast personeel          731               37              9          778  

       totaal vast en tijdelijk personeel          764              37              9          810  
Figuur 5.6 
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Leidinggevenden naar aantal / fte en geslacht 2009 - 2011    

jaar  man vrouw totaal 

2009 aantal 22 14 36 

 

fte 20,9 13 33,9 

2010 aantal 24 16 40 

 

fte 22,8 14,8 37,6 

2011 aantal 22 17 39 

 

fte 20,4 15,7 36,1 
Figuur 5.7 

 
Bij de leidinggevenden is het aandeel van vrouwen in 2011 in aantallen en aantallen fte gestegen. 

 
 
Personeel naar schaal/categorie    

     
 

categorie 2007 2008 2009 2010 
 

2011 

algemeen beheerspersoneel (Abp) 1-8 18% 18% 19% 18% 17% 

algemeen beheerspersoneel (Abp) 9-18 9% 9% 9% 9% 10% 

bijzonder onderwijsbeheerspersoneel 10% 10% 8% 9%   8% 

onderwijspersoneel 63% 63% 64% 64% 65% 

totaal 100% 100% 100% 100% 100% 
Figuur 5.8 
 
In 2011 is het aandeel van het onderwijspersoneel gestegen ten opzichte van de jaren er voor. 

 

 
Figuur 5.9 
 

Figuur 5.9 geeft het leeftijdsverloop van het personeel weer over de jaren 2009 tot en met 2011. 

De leeftijdsgroep 60 jaar en ouder vormt in 2011 13% van het hele personeelsbestand. 

0

10

20

30

40

50

60

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Fr
e

q
u

e
n

ti
e

Leeftijdsopbouw 2010-2011

2009

2010

2011



 

Geïntegreerd Jaarverslag Friesland College 2011  58 

 



 

Geïntegreerd Jaarverslag Friesland College 2011  59 

 

6 Financieel Jaarverslag 2011 

 
 
6.1 Uitgangspunt en Koersplan 
 
Het uitgangspunt van de meerjarige begroting is dat de inkomsten en uitgaven van het Friesland College 
met elkaar in evenwicht zijn. 
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. 
 
Koersplan 2009-2012 ‘Verbinden en verdiepen’ 
 

 
 
Het verlies van € 0,9 mln. in het verslagjaar 2011 is ingezet voor kwaliteitsverbetering conform 
bovenstaande uitgangspunten en de afspraak met de Raad van toezicht en de Medezeggenschapsraad. 
Voor 2012 is een neutrale begroting opgesteld, waarmee  in 2012 aan doelstelling 16 uit het Koersplan 
wordt voldaan.  Volgens de beleidspiramide ‘Friesland College 2015’ zal de instelling uiterlijk in 2015 haar 

financiën weer in balans hebben. 
 
De instelling blijft binnen de begroting van 2011 met een tekort van € 0,9 mln. in de reguliere 
bedrijfsvoering (in de begroting 2011 wordt uitgegaan van een tekort van 1,0 mln.). Het tekort zal in 
2011 aan de algemene reserve worden onttrokken. 
 
 

6.2 Positie op balansdatum 
 

Balans   2010 2011 

Activa (* € 1.000.000     

Vaste activa   77,7      72,5  

Vlottende activa     5,2        4,9  

- vorderingen en voorraden     4,3        3,4  

- liquide middelen     0,9        1,5  

Totaal activa   82,9      77,4  

        

Passiva (* € 1.000.000     

Eigen vermogen (incl. Resultaat)    30,4       29,5  

Voorzieningen      4,4        3,7  

Leningen      36,6       34,2  

Kortlopende schulden    11,5       10,0  

Totaal passiva    82,9       77,4  
Figuur 6.1 

Inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht. Het resultaat over 2011 bedraagt €  - 0,9 mln. 
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Op 31 december 2011 bedroeg het balansresultaat € 77,4 mln. Hiervan is 94% vastgelegd in vaste activa 
(gebouwen en inventaris), 6% bestaat uit vorderingen en liquide middelen. 

 

       

 
Figuur 6.2 

 
De liquiditeitsratio (current ratio) is gestegen van 0,46 naar 0,49 en blijft onder de gangbare norm van 
0,5. De verwachting is dat de liquiditeitspositie ook in de komende jaren blijft verbeteren (de 

nieuwbouwoperatie is afgerond en er wordt terughoudend omgegaan met investeringen). 
 
bedragen * € 1 mln. 
 (jr = jaarrekening; bg = begroting) 

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

jr jr jr jr jr bg bg bg 

Resultaat (€ mln.) 4,0- 0,6- 2,3- 2,7- 0,9- 0,0 0,6 1,5 

Liquiditeit (€ mln., 31-12-2011) 1,0 1,8 1,9 0,9 1,5 1,8 4,4 7,6 

Solvabiliteit: Eigen Vermogen in % totale baten 45 43 40 38 39 40 40 43 

Solvabiliteit: Eigen vermogen in % balanstotaal 44 40 38 37 38 39 41 43 

Figuur 6.3  

 

  
     Figuur 6.4 

 
De solvabiliteit (het % eigen vermogen van het balanstotaal) is gestegen van 37 % naar 38 %. Deze 
stijging wordt veroorzaakt door een afname van zowel de langlopende  (-2,4 mln.) als de kortlopende 
schulden (-1,5 mln.). Het Het Ministerie van OCW hanteert voor de solvabiliteit een minimumnorm van 
10% en een maximumnorm van 60%.  
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De richtlijnen voor de jaarrekening vereisen 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 2011 wordt daarom het gehele vermogen als 
publiek vermogen gepresenteerd. 

 
6.3 Exploitatie 
 

Exploitatie 2009 2010 2011 2012(begroting) 

     (*€1.000.000 
    Opbrengsten 82,0 79,5 75,1 73,7 

-beroepsonderwijs 67,2 66,0 64,4 63,6 

-educatie    7,5    4,9    3,9    4,1 

-werkvoorderden/overig    7,3    8,6    6,8    6,0 

Kosten 84,4 82,2 76,0 73,7 

-personeel 62,4 59,6 56,4 54,4 

-materieel 19,7 20,4 17,6 17,3 

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

Resultaatgewonebedrijfsvoering   2,4-    2,7-    0,9-    0,0 

Buitengewonebaten 
    Exploitatieresultaat   2,4-    2,7-    0,9-    0,0 

Figuur 6.5 
 

Het exploitatieresultaat 2011 bedraagt - € 0,9 mln (in 2010 was het resultaat - € 2,7 mln.). De begroting 
2011 geeft een exploitatieresultaat aan van -1,0 mln. De realisatie is in 2011 binnen de begroting 
gebleven. Ten opzichte van 2010 is er sprake van een daling van de opbrengsten met € 4,4 mln. en van 
de kosten met € 6,2 mln. 
De opbrengsten zijn voor ongeveer 95% afkomstig van de overheid voor de uitvoering van het 
beroepsonderwijs en de educatie. 

In 2012 verwacht het Friesland College € 73,7 miljoen aan opbrengsten. De verwachte exploitatiekosten 
bedragen eveneens € 73,7 miljoen. Derhalve presenteert het Friesland College een begroting met een 
nul-resultaat. voor 2012. 
 

Het Friesland College werkte in 2011 haar strategie uit op basis van het Koersplan 2009-2012 ‘Verbinden 

en Verdiepen’, waarbij externe en interne ontwikkelingen worden gespiegeld aan de keuzes zoals die in 
het het Koersplan zijn vastgelegd en wordt indien noodzakelijk besloten tot een aanpassing van het 
beleid.  

Op financieel terrein heeft de instelling een aantal opdrachten: 
1. Doorgaan met verbetering van de bedrijfsvoering, inclusief het zetten van stappen op weg naar een 
grotere flexibiliteit in de kostenstructuur. 
2. Verhogen van de inkomsten contractonderwijs en het inzetten van extra medewerkers voor het 
verwerven van additionele bekostiging. 
 

De realisatie van de opbrengsten is in 2011 0,4 mln. hoger dan de begroting. Vooral de post ‘werk voor 

derden/overig’ is hoger dan begroot (+0,9 mln.).  
De geraliseerde kosten zijn 0,3 mln. hoger dan begroot. Vooral de loonkosten zijn zijn in 2011 gestegen 
(+0,9 mln.). Een overzicht van de verschillen tussen begroting en realisatie in 2011 staat in figuur 6.6.  
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(* € 1.000.000 Begroting   Jaarrek. jr - bg 
Opbrengsten            74,7                    75,1              0,4  
- beroepsonderwijs            64,9  

 
               64,4              0,5- 

- educatie                3,9                     3,9                 -    
- werk voor derden / overig              5,9                     6,8              0,9  
Kosten              75,7                       

76,0  
            0,3  

- personeel              55,5                   56,4              0,9  
- materieel              18,0                   17,6              0,4- 
- rente (saldo)              2,2                     2,0              0,2- 
Resultaat gewone bedrijfsvoering             1,0-                   0,9-             0,1  
Buitengewone baten             0,0                     0,0                0,0    
Exploitatieresultaat             1,0-                   0,9-             0,1  

Figuur 6.6 

 
Opbrengst beroepsonderwijs 
De opbrengst beroepsonderwijs is € 0,4 mln. hoger dan in de begroting. 
 
Opbrengsten educatie 

Het volledig begrote bedrag (€ 3,9 mln.) voor Web-middelen is in 2011 gerealiseerd.  
 
Koersplan 2009-2012 ‘Verbinden en verdiepen’ 
 

 
 
De doelstelling van het Koersplan dat de volwasseneneducatie de omzet (niveau 2008) behoudt 
(doelstelling 7 uit het Koersplan) is niet gehaald. 

 
 
De opbrengst werk voor derden/overig 
Ten opzichte van de begroting is € 0,9 mln. meer aan werk voor derden gerealiseerd. 
Het gerealiseerde bedrag (€ 6,8 mln.) bestaat uit:  
€ 1,1 mln. Inburgering. 
€ 2,7 mln. Opbrengsten uit werk voor derden. 

€ 1,3 mln. Door te verkopen leermiddelen. 
€ 0,4 mln. Opbrengsten uit verhuur. 

€ 0,5 mnl. Detacheringen.  
€ 0,8 mln. 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 2011 14 % opbrengsten educatie en werk voor derden ten opzichte van de 
totale opbrengst (tabel 6.6). Daarmee is doelstelling 17 uit het Koersplan bijna gehaald. 
 

De kosten 
Ten opzichte van 2010 vielen de personele kosten in 2011 lager uit door vertrek van personeel en minder 
inhuur van uitzendkrachten en tijdelijk personeel.  
De materiële kosten zijn in 2011 gedaald door minder afschrijvingen (gebouwen, hardware) en omdat in 
2010 (eenmalige) een gebouw is afgewaardeerd. Verder zijn de kosten van energie/water en overige 
huisvestingslasten in 2011 lager.  

  

 

De volwasseneneducatie behoudt de omzet (niveau 2008). De omzet van volwasseneneducatie bedraagt in 2011 € 3,9 mln. Dat is € 3,4 mln. 

minder dan in 2008. Oorzaak van de daling is de lagere bijdrage aan WEB-middelen.

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

(reguliere) inkomsten.

In 2010 bestaat 14 % van de omzet van het Friesland College uit niet door OCW 

bekostigde (reguliere) inkomsten (zie 6.6).
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Figuur 6.7 

 

Het rendement (resultaat t.o.v. totale baten) van de instelling bedraagt over 2011 –1,2 %. 

 

 

 
Figuur 6.8 

 
In 2011 bedroegen de opbrengsten € 75,1 mln. Van deze opbrengsten is 86% afkomstig van het 

Ministerie van OCW voor het verzorgen van beroepsonderwijs. Het is de doelstelling van het Koersplan 
om het aandeel van de overige opbrengsten (FC-Educatie en werk voor derden) te laten stijgen. 
Van de opbrengsten is 5% een vergoeding van gemeenten voor het verzorgen van educatie en 9% zijn 
overige opbrengsten (o.a. inburgering, werk voor derden, leermiddelenbijdrage). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Figuur 6.9 
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Het percentage personele lasten ten opzichte van de totale lasten is in 2011 gestegen naar 76% (2010 

74%). Landelijk is dit percentage in 2010 72%. 
De materiële kosten zijn in 2011 sterker gedaald dan de daling van de personele kosten, waardoor het 
percentage personele lasten ten opzichte van de totale lasten in 2011 stijgt. 
 

- Afschrijvingen  (-1,9 mln.; -30%) 

- huisvestingslasten  (-0,5 mln.;   -7%) 

- overige lasten   (-0,5 mln.;   -6%) 

- personele kosten  (-3,2 mln.;   -6%) 

 
6.4 Investeringen 

 

De boekwaarde van de vaste activa is in 2011 gedaald van 76,0 mln. naar 70,9 mln. door afschrijving 
van gebouwen en overige inventaris, afwaardering van het pand Splitting in Drachten. De daling was 
minder sterk door investeringen in gebouwen en de vervanging van ict-apparatuur. 
 

- afschrijving gebouwen     - 2,9 mln. 

- overige inventaris    - 1,5 mln. 

- desinvestering Splitting    - 1,3 mln.  

- investering in gebouwen/ict apparatuur  + 0,6 mln. 

 
6.5 Treasury management 

 
6.5.1 Kasstromen 
 

Kasstroomoverzicht (* € 1.000.000)    2010  2011 

Uit operationele activiteiten    0,6              2,2  

Uit investeringsactiviteiten     1,6-              0,7  

Uit financieringsactiviteiten     0,0              2,4- 

Mutatie liquide middelen          1,0-             0,5  
Figuur 6.10 

 
In 2011 is voor € 0,6 mln.geïnvesteerd (zie bij paragraaf 6.3). Er zijn in 2011 geen nieuwe leningen 
aangegaan. De aflossing van bestaande leningen bedroeg € 2,4 mln.  
 
De kasstroom uit operationele activiteiten levert per saldo een bijdrage van € 1,9 mln.  

Deze bijdrage is als volgt bepaald: 
 Saldo baten/lasten   (+€ 1,1 mln.) 

 Afschrijvingen    (+€ 4,4 mln.) 

 Mutaties voorzieningen  (-€ 0,6 mln.). 

 Afname van vorderingen  (+€ 0,9 mln.) 

 Afname van schulden   (-€ 1,6 mln.) 

 Betaalde interest   (-€ 2,0 mln.) 

De liquide middelen zijn met € 0,5 toegenomen tot € 1,5 mln. 

6.5.2 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.  
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6.6 Bestuurskosten en interne beheersing 
 
De bestuurskosten zijn toegelicht in paragraaf 2.6.  
De governancecode brengt met zich mee dat instellingen rapporteren over de verbeteringen van de 
interne beheersingsprocessen, zie hoofdstuk 2. 

 
6.7 Resultatenbox: kengetallen en innovatiebox 
 
6.7.1 Kengetallen 
 

Financiële kengetallen Friesland College 2008 - 2011 

 
      2008 2009 2010 2011 

solvabiliteit 
 

eigen instelling     0,40  0,38   0,37   0,38  
    roc's   0,36  0,37   0,44    

liquiditeit   eigen instelling 0,53  0,47  0,46  0,49  
    roc's   0,83  0,82  0,83    

rentabiliteit eigen instelling  0,70-  2,80-  3,47-   1,22- 
    roc's    1,10-  0,50-   0,50-   

Figuur 6.11 

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

 
6.7.2 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 2011 € 0,5 

mln. ingezet. In het jaar 2011 is € 0,4 mln. toegekend. De verdeling van de inzet van het totaal van € 
0,5 mln. over de doelen van de Innovatiebox in 2011 staat in tabel 6.12. 

 

Innovatiebox FC - inzet 2011 2011 
Toelichting in 
paragraaf  

OCW innovatiegelden € 457.305 
 

2.2 Optimaliseren van de schoolorganisatie € 207.470  4.8, 5.2 

2.3 Verbeteren begeleiding deelnemers binnenschools € 139.773 Hoofdstuk 4 

3  Verbetering aansluiting beroepskolom     € 110.062 3.7 

4  Vernieuwing beroepsonderwijs met bedrijfsleven 0 2.3.6 en bijlage 7.2 

Figuur 6.12  
 
 

6.8 Goedkeurende controleverklaring accountant 
 
Bij de jaarrekening 2011 heeft de accountant op 4 juni 2012 een goedkeurende verklaring verstrekt. De 
jaarrekening is conform de voorschriften van het Ministerie van OCW gecontroleerd. 
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7 Facilitaire zaken 
 
 
7.1 Algemeen 
Het Facilitair Bedrijf vervult binnen het Friesland College een dienstverlenende rol ten opzichte van 

het onderwijs en de ondersteunende bureaus. 
Het is de taak van het Facilitair Bedrijf te zorgen voor goede werkcondities voor cursisten en 
medewerkers. Speciale aandacht hebben de milieu- en duurzaamheidsaspecten. In de loop van 
2011 is het Facilitair Bedrijf samengevoegd met Bureau Middelen tot Bureau Bedrijfsvoering.  
 
7.2 Automatisering 

De werkzaamheden van Bureau Automatisering waren in 2011 door een gebrek aan middelen met 

name gericht op het kwalitatief in stand houden van de voorzieningen. Eind 2011 is een deel van 
de computers vervangen die voor zware applicaties van Autocad en Adobe gebruikt worden. In 
2011 zijn de data- en internetverbindingen Europees aanbesteed. Er is met UPS Business een 
contract afgesloten. Na de zomer van 2011 is gestart met het op pc’s installeren van het 
besturingssysteem Windows 7.  
 

7.3  Calamiteiten 
Op 9 november heeft het Friesland College met vier andere roc’s deelgenomen aan een door het 
Ministerie van OCW georganiseerde calamiteitenoefening. Het betrof een simulatie van een 
schietincident. De oefening werd geregisseerd vanuit het Ministerie van OCW in Den Haag. 
 
7.4  Veiligheidsinspecties en onderhoud machines en installaties 
In 2011 is het Friesland College gestart met de uitvoering van veiligheidsinspecties van en 

onderhoud aan vaste machines en installaties ten behoeve van het onderwijs. Er is een start 
gemaakt met het opstellen van een plan van aanpak om tekorten en gebreken op te heffen. Het 
plan van aanpak wordt in 2012 uitgevoerd (zie ook paragraaf 5.11). 
 
7.5 Huisvesting 
Bij het herhuisvesten van de onderwijsactiviteiten is in 2011 nauw samengewerkt met 
onderwijsinstellingen in de regio. Deze samenwerking heeft geleid tot efficiënt gebruik maken van 

personeel en ruimtes. Aanpassingen van ruimtes en gebouwen vond op beperkte schaal plaats. 
 
7.6 Faciliteiten voor de examinering van het project Taal en Rekenen 
Vanaf 2012 worden 3000 cursisten per jaar centraal geëxamineerd voor taal en rekenen. In 2011 
is gestart met het realiseren van voldoende examenplekken op de vestigingen in Leeuwarden en 
Heerenveen. 

 

7.7  Duurzaam inkopen voor het Friesland College 
De instelling heeft deelgenomen aan de Monitor Duurzaam inkopen 2010 uitgevoerd door KPMG 
accountants in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.  
De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat het Friesland College nog niet aan 100% 
duurzaamheid voldoet.  
 

Ontwikkelingen zijn: 
 bij de aanbesteding van nieuwe multifunctionele kopieerapparaten en printers zijn aspecten 

van duurzaamheid in het bestek meegenomen (minder CO2-uitstoot, energieverbruik en 
milieuvriendelijke toners). 

 bij de inkoop van elektriciteit worden certificaten op basis van biomassa groen gekocht en 
bij aardgas worden groencertificaten gekocht.  

 

Bureau Bedrijfsvoering heeft in 2011 de Europese aanbesteding van het drukwerk van de instelling 

afgerond. 
 
7.6. Landelijke samenwerking roc’s 
Bureau Bedrijfsvoering participeert in het Facilitair Samenwerkingsverband ROC’s (FSR) van de 
MBO Raad. De medewerkers van het Facilitair Bedrijf participeren in werkgroepen voor inkoop en 

huisvesting. In de werkgroep inkoop worden gezamenlijke inkooptrajecten voor papier, 
kantoorartikelen, energie, afvalverwerking, enz. uitgevoerd. 
Het samenwerkingsverband wil in 2012 een landelijk congres duurzaam inkopen organiseren. 
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8 Risico’s en doelen 
 
 
8.1 Risico’s 2012 

 
FC- Educatie 
Het budget van de onderwijsunit FC-Educatie is in de afgelopen jaren als gevolg van 
overheidsbezuinigingen met 45% verminderd. De unit wordt in de komende jaren mogelijk 

geconfronteerd met een verdere terugloop van inkomsten. De verwachting is dat mede door 
bezuinigingen bij gemeenten het aantal opdrachten voor leerwerktrajecten uitgevoerd door de 
onderwijsunit verder af zal nemen. Er blijft tot eind 2012 nog sprake van een verplichte 
winkelnering bij roc’s. 

In het Actieplan mbo ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’ is aangekondigd dat het vavo vanaf 
januari 2013 budgetneutraal onder de aansturing van het Rijk gebracht wordt, met als gevolg dat 
nog 50% van de web-middelen bij de gemeente blijft. De bijbehorende bekostiging treedt op 1 

januari 2015 in werking. Het is niet ondenkbaar dat de unit ten opzichte van voorgaande jaren in 
2012 te maken krijgt met een vermindering van inkomsten. Binnen de unit zijn de inspanningen 
gericht op het stabiliseren van de omzet in 2012 op het niveau van 2011. 
 
Flexibiliteit personeel 
In de kaderbrief 2011 is 10% flexibiliteit in de personele begroting voor 1-1-2012 vastgesteld. 

Door bezuinigingen zal dit doel niet gehaald worden. De ambitie van 10% flexibiliteit blijft echter 
bestaan. De flexibele schil heeft een omvang van 5,5 mln. euro.  
 
Focus op Vakmanschap 2011-2015 
In de periode 2011–2015 zal het budget voor het mbo verminderen. In het Actieplan ‘Focus op 

Vakmanschap 2011-2015’ staat een overzicht van de bedoelde ombuigingen en intensiveringen 
vermeld. Het Friesland College volgt de ontwikkelingen actief. 

 
Simulatieprogramma’s 
In 2012 gaat het Friesland College gebruik maken van simulatieprogramma’s waarmee effecten 
van beleid op onderdelen als financiën en faciliteiten en op de meerjarenbegroting als geheel 
berekend kunnen worden. 
 

8.2 Doelen 2012 en beoogd resultaat op 31-12-2012 

 
Het realiseren van de begroting en verbeteren van de liquiditeitspositie 
Een van de belangrijkste doelstellingen van de instelling in 2012 is met behoud van kwaliteit, het in 
balans brengen van kosten en opbrengsten. In 2012 wordt extra aandacht besteed aan de 

ontwikkeling van de liquiditeit. 
 

Beoogd resultaat per 31-12-2012 
 Het gerealiseerde jaarresultaat blijft binnen de vastgestelde begroting. 
 De liquiditeitspositie is verbeterd t.o.v. de positie op 31-12-2011. 

 
De versterking van de cyclus planning & verantwoording 
Om de bedrijfsvoering van het Friesland College te verbeteren is het van belang de cyclus van 
planning en control verder te versterken. De managementrapportages worden hiervoor volgens 

een vast stramien met het College van Bestuur besproken.  
Het cyclische karakter van de rapportage illustreert het streven naar een voortdurende verbetering 
van de kwaliteit. Het doorlopen van deze cyclus in alle activiteiten op organisatie-, unit- en 
teamniveau geeft aanleiding tot continu verbeteren. Om een activiteit of een reeks van activiteiten 
efficiënt aan te pakken, doorloopt men de pdca-cyclus. 

 
Beoogd resultaat per 31-12-2012 

 Er wordt gestreefd naar een driemaandelijkse integrale managementrapportage. Deze 
integrale rapportage is voor de onderwijsunit, het ondersteunend bureau en instelling als 

geheel beschikbaar. 
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 De managementrapportage wordt in een vaste cyclus door het College van Bestuur (1 april, 

1 oktober) en de bureaudirecteuren (1 januari, 1 juli) met de directeuren van de 
onderwijsunits besproken. 

 
Kwaliteitsborging en externe verantwoording 
Uit onderzoek bij cursisten, bedrijven en medewerkers blijkt dat er sprake is van verbetering van 
de begeleiding van de cursisten in de praktijk. Bij inspectieonderzoek komen geen zwakke 

opleidingen meer voor. Voor onderwijsunits waar zwakke opleidingen dreigen, heeft de 
onderwijsunit een door het College van Bestuur geaccordeerd verbeterplan opgesteld. 
Ter verbetering van de kwaliteit worden de volgende maatregelen getroffen: 

 Er wordt jaarlijks door de units een zelfevaluatie uitgevoerd.  
 Er worden periodiek Friesland College-enquêtes onder cursisten, medewerkers en bedrijven 

door de units afgenomen.  
 Er vinden in samenwerking met externe deskundigen, doorlopend interne audits plaats.  

 
Voortijdig schoolverlaters (VSV) 
Ook in 2012 realiseert het Friesland College de doelstellingen uit het VSV-convenant: 10% 
verlaging van het aantal nieuwe vsv-ers ten opzichte van 2011.  
 
Beoogd resultaat per 31-12-2012 
Het aantal nieuwe vsv-ers is met 10% gedaald ten opzichte van 2011. 
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Bijlage 1 
 
 

 
De onderwijsunits 
 
In deze bijlage wordt in een tabel per onderwijsunit weergegeven (peildatum 1 oktober 2011). 
 

 Het totaal aantal cursisten per onderwijsunit over de periode 2009 – 2011. 
 Het jaarresultaat(*) per onderwijsunit en per -niveau met de bijbehorende doelstelling uit 

het Koersplan (doelstelling 8 en 9 uit het Koersplan, zie ook figuur 2.1). 

 
Indien een onderwijsunit korter bestaat, staat een kortere verslagperiode vermeld.  
 
 

 

 
 
 

 
 

Inhoudsopgave bijlage 1  
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Middelbare Hotelschool Friesland 
 
De Middelbare Hotelschool Friesland biedt de volgende opleidingen aan: Horeca en Brood 
en banket. De opleiding heeft een aantal leerbedrijven. Het restaurant Amuse 
(Leeuwarden), restaurant De Jonge Garde (Heerenveen), 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. 
 

 
 

MBO Zorg, Service en Welzijn – Basisopleidingen 

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 ze 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 in de week school en twee dagen stage). 
Organisatorisch vallen deze opleidingen onder de units MBO Verpleging en Verzorging, 
MBO Welzijn en de Middelbare Hotelschool Friesland. 

 

 

Aantallen cursisten

Kalenderjaar: 2009 2010 2011

Bbl 226 250 220

Bol 529 483 492

Dol 0 0 0

Totaal 755 733 712

Jaarresultaat

Cursusjaar: 2008-2009 2009-20102010-2011

Doel eind 

2012

Middelbare Hotelschool Friesland 66% 63% 65%

Niveau 1 - opleiding 100% 83% 100% 65%

Niveau 2 - opleiding 65% 56% 60% 65%

Niveau 3 - opleiding 64% 74% 75% 80%

Niveau 4 - opleiding 68% 65% 66% 80%

Kalenderjaar: 2009 2010 2011

Doel eind 

2012

JOB enquête: rapportcijfer opleiding nvt 7,0 nvt

Aantallen cursisten

Kalenderjaar: 2009 2010 2011

Bbl 72                    91                    49                    

Bol 271                  296                  334                  

Dol 4                      2                      17                    

Totaal 347                  389                  400                  

Jaarresultaat

Cursusjaar: 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Doel eind 

2012

MBO Zorg, Service en Welzijn (basisopleidingen) 82% 76% 74%

Niveau 1 - opleiding 100% 67% 80% 65%

Niveau 2 - opleiding 81% 76% 74% 65%

Niveau 3 - opleiding  

Niveau 4 - opleiding  

Kalenderjaar: 2009 2010 2011

Doel eind 

2012

JOB enquête: rapportcijfer opleiding nvt 6,6 nvt
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MBO Zorg, Service en Welzijn – Verpleging en Verzorging 
 
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 voor Helpende 
Zorg en Welzijn en contractactiviteiten. 
 

 
 

MBO Zorg, Service en Welzijn - Welzijn 

MBO Welzijn verzorgt opleidingen in de richtingen Onderwijsassistent, Medewerker 
Maatschappelijke Zorg, Pedagogisch Werk, Sociaal Cultureel Werk, Sociaal 
Maatschappelijke Dienstverlening en Sociaal Pedagogisch Werk voor jongeren en 
volwassenen.  
 

  

  

Aantallen cursisten

Kalenderjaar: 2009 2010 2011

Bbl 205                  180                  170                  

Bol 492                  490                  513                  

Dol 6                      5                      1                      

Totaal 703                  675                  684                  

Jaarresultaat

Cursusjaar: 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Doel eind 

2012

MBO Zorg, Service en Welzijn (Verpleging en Verzorging) 75% 70% 71%

Niveau 1 - opleiding  

Niveau 2 - opleiding 100% 100% 65%

Niveau 3 - opleiding 73% 65% 69% 80%

Niveau 4 - opleiding 77% 75% 75% 80%

Kalenderjaar: 2009 2010 2011

Doel eind 

2012

JOB enquête: rapportcijfer opleiding nvt 6,9 nvt

Aantallen cursisten

Kalenderjaar: 2009 2010 2011

Bbl 118                  99                    77                    

Bol 883                  925                  960                  

Dol 109                  125                  123                  

Totaal 1.110              1.149              1.160              

Jaarresultaat

Cursusjaar: 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Doel eind 

2012

MBO Zorg, Service en Welzijn (Welzijn) 72% 68% 62%

Niveau 1 - opleiding  

Niveau 2 - opleiding 100% 100% 65%

Niveau 3 - opleiding 63% 59% 53% 80%

Niveau 4 - opleiding 77% 71% 65% 80%

Kalenderjaar: 2009 2010 2011

Doel eind 

2012

JOB enquête: rapportcijfer opleiding nvt 6,9 nvt
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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 en Bol of Bbl. 
 

 
 

 
Techno Lyceum  
 

Het Techno Lyceum verzorgt leertrajecten op verschillende niveaus in de richtingen 
Metaal, Elektrotechniek en Installatietechniek. De opleiding Life Sciences (voorheen 
Laboratoriumtechniek) is in 2011 samengegaan met de mbo-opleiding van AOC 
Friesland.  
 

 

 

Aantallen cursisten

Kalenderjaar: 2009 2010 2011

Bbl 437                  366                  292                  

Bol 226                  211                  188                  

Dol 1                      1                      1                      

Totaal 664                  578                  481                  

Jaarresultaat

Cursusjaar: 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Doel eind 

2012

MBO Bouw 71% 68% 76%

Niveau 1 - opleiding 67% 36% 65%

Niveau 2 - opleiding 70% 65% 80% 65%

Niveau 3 - opleiding 80% 81% 75% 80%

Niveau 4 - opleiding 56% 67% 67% 80%

Kalenderjaar: 2009 2010 2011

Doel eind 

2012

JOB enquête: rapportcijfer opleiding nvt 6,9 nvt

Aantallen cursisten Life Sciences*)

Kalenderjaar: 2009 2010 2011 2011

Bbl 326                  285                  137                  17                    

Bol 478                  494                  285                  188                  

Dol 2                      1                      -                       -                       

Totaal 806                  780                  422                  205                  

Jaarresultaat

Cursusjaar: 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Doel eind 

2012

Techno Lyceum 61% 68% 77%

Niveau 1 - opleiding 100%

Niveau 2 - opleiding 58% 76% 60% 65%

Niveau 3 - opleiding 67% 65% 75% 80%

Niveau 4 - opleiding 61% 58% 66% 80%

Kalenderjaar: 2009 2010 2011

Doel eind 

2012

JOB enquête: rapportcijfer opleiding nvt 6,8 nvt

*) De opleiding Li fe Sciences  i s  in 2011 samengegaan met AOC Fries land.
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MBO Vervoer en Logistiek  

MBO Vervoer en Logistiek verzorgt leertrajecten in de richtingen Voertuigentechniek, 
Carrosserietechniek, Voertuigen Commercieel en Transport en Logistiek.  
 

 

 

 

MBO Media, Games en IT (voorheen ICT Lyceum) 
 
MBO Media, Games en IT verzorgt leertrajecten op verschillende niveaus voor support/ 
beheer, development, media en games. MBO Media, Games en IT verzorgt opleidingen in 

Leeuwarden en Heerenveen. 
 

 
 

 

  

Aantallen cursisten

Kalenderjaar: 2009 2010 2011

Bbl 462                  411                  518                  

Bol 267                  290                  297                  

Dol 1                      5                      1                      

Totaal 730                  706                  816                  

Jaarresultaat

Cursusjaar: 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Doel eind 

2012

MBO Vervoer en Logistiek 68% 76% 74%

Niveau 1 - opleiding 80% 55% 100% 65%

Niveau 2 - opleiding 65% 78% 71% 65%

Niveau 3 - opleiding 71% 76% 80% 80%

Niveau 4 - opleiding 71% 77% 74% 80%

Kalenderjaar: 2009 2010 2011

Doel eind 

2012

JOB enquête: rapportcijfer opleiding nvt 6,8 nvt

Aantallen cursisten

Kalenderjaar: 2009 2010 2011

Bbl 13                    14                    14                    

Bol 613                  701                  725                  

Dol 9                      2                      14                    

Totaal 635                  717                  753                  

Jaarresultaat

Cursusjaar: 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Doel eind 

2012

MBO Media, Games en IT 64% 49% 50%

Niveau 1 - opleiding

Niveau 2 - opleiding 70% 56% 56% 65%

Niveau 3 - opleiding 68% 56% 64% 80%

Niveau 4 - opleiding 57% 41% 43% 80%

Kalenderjaar: 2009 2010 2011

Doel eind 

2012

JOB enquête: rapportcijfer opleiding nvt 6,8 nvt
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D’Drive, MBO Kunstopleidingen 
 
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.  
 

 
 

 
MBO Toerisme en Vrije tijd 
 
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.  
 

 

 

Aantallen cursisten

Kalenderjaar: 2009 2010 2011

Bbl 5                      5                      

Bol 664                  728                  815                  

Dol -                       -                       

Totaal 669                  733                  

Jaarresultaat

Cursusjaar: 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Doel eind 

2012

D'Drive 52% 54% 54%

Niveau 1 - opleiding

Niveau 2 - opleiding 56% 61% 43% 65%

Niveau 3 - opleiding 55% 75% 44% 80%

Niveau 4 - opleiding 51% 50% 56% 80%

Kalenderjaar: 2009 2010 2011

Doel eind 

2012

JOB enquête: rapportcijfer opleiding nvt 6,8 nvt

Aantallen cursisten

Kalenderjaar: 2009 2010 2011

Bbl -                       -                       -                       

Bol 568                  564                  363                  

Dol 5                      11                    -                       

Totaal 573                  575                  363                  

Jaarresultaat

Cursusjaar: 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Doel eind 

2012

MBO Toerisme en Vrije tijd 66% 65% 74%

Niveau 1 - opleiding  

Niveau 2 - opleiding  45% 50% 65%

Niveau 3 - opleiding 42% 47% 52% 80%

Niveau 4 - opleiding 82% 80% 91% 80%

Kalenderjaar: 2009 2010 2011

Doel eind 

2012

JOB enquête: rapportcijfer opleiding nvt 5,9 nvt
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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. 
 

 
 
 

MBO Handel / Ondernemerscollege*) 
 
MBO Handel/Ondernemerscollege verzorgt opleidingen op niveau 2, 3 en 4. Opleidingen 
kunnen worden gevolgd in de richtingen Detailhandel en Internationale (groot)handel. 
 

 
*) In 2011 zijn de onderdelen MBO Handel Leeuwarden en Heerenveen samengevoegd. 

Aantallen cursisten

Kalenderjaar: 2009 2010 2011

Bbl -                    -                    -                    

Bol 1.077           1.110           1.217           

Dol 47                 19                 19                 

Totaal 1.124           1.129           1.236           

Jaarresultaat

Cursusjaar: 2008-20092009-20102010-2011

Doel eind 

2012

CIOS 65% 65% 68%

Niveau 1 - opleiding  

Niveau 2 - opleiding 78% 66% 69% 65%

Niveau 3 - opleiding 38% 24% 38% 80%

Niveau 4 - opleiding 73% 91% 77% 80%

Kalenderjaar: 2009 2010 2011

Doel eind 

2012

JOB enquête: rapportcijfer opleiding nvt 6,7 nvt

Aantallen cursisten

Kalenderjaar: 2009 2010 2011

Bbl 148 138 306

Bol 278 247 326

Dol 1 2 6

Totaal 427 338 638

Jaarresultaat

Cursusjaar: 2008-2009 2009-20102010-2011

Doel eind 

2012

MBO Handel / Ondernemerscollege 75%

Niveau 1 - opleiding 65%

Niveau 2 - opleiding 66% 65%

Niveau 3 - opleiding 85% 80%

Niveau 4 - opleiding 73% 80%

Kalenderjaar: 2009 2010 2011

Doel eind 

2012

JOB enquête: rapportcijfer opleiding nvt nvt
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MBO Zakelijke Dienstverlening*) 

Op de locatie Sportstad Heerenveen en op de campus in Leeuwarden verzorgt MBO 
Zakelijke Dienstverlening opleidingen op meerdere niveaus.  
 

 
*) In 2011 zijn de onderdelen MBO Zakelijke Dienstverlening Leeuwarden en Heerenveen samengevoegd. 
 
Werken met de Stad/TechnoOne 
 
Werken met de Stad/TechnoOne bieden 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. 

 

 
  

Aantallen cursisten

Kalenderjaar: 2009 2010 2011

Bbl 40 43 22

Bol 554 542 483

Dol 27 33 30

Totaal 621 617 535

Jaarresultaat

Cursusjaar: 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Doel eind 

2012

MBO Zakelijke Dienstverlening 67%

Niveau 1 - opleiding 65%

Niveau 2 - opleiding 73% 65%

Niveau 3 - opleiding 33% 80%

Niveau 4 - opleiding 70% 80%

Kalenderjaar: 2009 2010 2011

Doel eind 

2012

JOB enquête: rapportcijfer opleiding nvt nvt

Aantallen cursisten

Kalenderjaar: 2009 2010 2011

Bbl 28                 75                   118                

Bol 190              185                187                

Dol -                    -                      

Totaal 218              260                305                

Jaarresultaat

Cursusjaar: 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Doel eind 

2012

Werken met de Stad / Assistentenopleidingen 69% 71% 76%

Niveau 1 - opleiding 69% 71% 76% 65%

Niveau 2 - opleiding

Niveau 3 - opleiding  

Niveau 4 - opleiding

Kalenderjaar: 2009 2010 2011

Doel eind 

2012

JOB enquête: rapportcijfer opleiding nvt 8,3 nvt
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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: onderwijstrajecten 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. 
 

 

Cursisten FC-Educatie per kalenderjaar 2009 2010 2011

Totaal aantal cursisten 5.372 5.266 4.505

Educatieve redzaamheid 184 271 52

Sociale redzaamheid 3.530 2.853 2.321

Professionele redzaamheid (ongekwalificeerd) 427 552 553

Professionele redzaamheid (gekwalificeerd) 144 187 48

Alfabetisering voor allochtonen incl. 19 152

TIWI toetsen 19 37 27

Maatschappelijke participatie 0 12 31

Opleidingstraject Opvoeding, gezin en onderwijs 49 66 103

Ondernemerschap 0 8 6

Opleidingstraject Werk    159 195 293

Staatsexamens NT2 I en II 95 178 139

Vavo 765 888 780
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Bijlage 2 

 

Organisatieschema Friesland College per 31-12-2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Onderne-
mingsraad 

College 
van 

Bestuur 

Raad 
van 

Toezicht 

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

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

 

MBO Handel en MBO Zakelijke Dienstverlening 
Leeuwarden (D. de Jong) 

MBO Handel en Zakelijke Dienstverlening 
Heerenveen (Y. Schilstra) 

 

MBO Zorg, Service en Welzijn  - Verpleging en 
Verzorging (S. Houwen) 

MBO Zorg, Service en Welzijn  - Welzijn (B. 
Veenstra) 
 

CIOS (F. van Hout, a.i.) 

MBO Vervoer en Logistiek ( H. Damhof, G. 
Eilert) 

 
Middelbare Hotelschool Friesland 
(T. Valk)  

 

Administratieve 
Serviceteams  

Ondersteunende bureaus Onderwijsunits 

Strategische 
projectleiders  

FC – Educatie (P. de Jong) 

Techno Lyceum  (H. Damhof, G. Eilert) 

Onderwijs, Personeel en Innovatie  
(D. Bouma) 

Facilitaire Serviceteams 

MBO Media, Games & IT (E. Jensma) 

 

Talencentrum 

Bureau Bedrijfsvoering  
(S. Veltman) 

Pr/Communicatie/ 
Voorlichting (R. Winius) 
 

MBO Bouw ( H. Damhof, G. Eilert ) 

 

D’Drive , MBO Kunstopleidingen  
(A. Holwerda) 

Bureau Automatisering 

Werken met de Stad (A. Veldman) 

 

MBO Zorg, Service en Welzijn  - 
Basisopleidingen  (S. Houwen / B. Veenstra) 
 

Deelnemers-
raad 

MBO Life Sciences (P. Ferwerda) 
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Bijlage 3   
 

 

Samenstelling en personele mutaties 
 

 
3.1 De Raad van Toezicht 
 
J.G. Stam   voorzitter, per 1 maart 2011     

Drs. Ing. J. Mulder  secretaris / vice-voorzitter 
F. Bouwers   lid   

Mw. Drs. N.A. Vermeulen MBA lid  
Mw. L. Jacobi   lid per 1 april 2011 
Dhr. F. Meijers   lid per 1 april 2011 
 

Mevrouw J. Stam is per 1 februari benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht. Zij volgt de 
heer  A. Olijslager op die in december 2010 afscheid heeft genomen. 
Mevrouw L. Jacobi  is op voordracht van de Ondernemingsraad per 1 april 2011 benoemd als lid 
van de raad. De heer F.  Meijers is ook per 1 april 2011 benoemd als lid van de raad. 
 
 
De heer A. Spijksma is op 1 juli 2011 gestopt met zijn taak als adviseur van de Raad van Toezicht. 

 
 

3.2 Rooster van aftreden Raad van Toezicht 

 
 
 
3.3 Nevenfuncties Raad van Toezicht 

 
Mw. J.G. Stam 

- Lid van het Bestuur van de Stichting Kennisontwikkeling Hoger Onderwijs 
- Lid van de Foundation van Van Ede en Partners 
- Lid/penningmeester van de beheersstichting Toevluchtsoord Groningen 
- Lid van de Adviesraad van de Bestuursacademie Nederland. 
- Lid van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) 
- Lid van de beoordelingscommissie Raak-projecten voor de Stichting Innovatie Alliantie 

Functie bij Raad van Toezicht: 

- Voorzitter Raad van Toezicht 
- Lid van de remuneratiecommissie 

 
Drs. ing. J. Mulder  
Nevenfuncties:  

- Voorzitter Stichting Natuurmuseum en Milieueducatie Zwolle 
- Voorzitter Stichting 
- Senior Expert PUM Nederland 

Naam Aangetreden Aftredend/herkozen Herkiesbaar 

F. Bouwers Maart 2006 Herbenoemd: 
2 juni 2010; aftredend: juni 2014 

 
Nee 

J. Mulder 2003 als adviseur,  
11 oktober 2005 
benoemd als lid 

Herbenoemd:  december 2009;  
aftredend:  december 2013 

Nee 

J. Stam Oktober 2007 Herbenoemd: oktober 2011 
(1 maart 2011 benoemd tot 
voorzitter), aftredend: oktober 
2015 

Nee 

N. Vermeulen Juli 2009 Aftredend:  juli 2013  Ja 

L. Jacobi 1 april 2011 Aftredend:  april 2015 Ja 

F. Meijers 1 april 2011 Aftredend:  april 2015 Ja 
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- Ambassadeur van een Indiase ontwikkelingsorganisatie 

Functies bij Raad van Toezicht Friesland College: 
- Lid Raad van Toezicht 
- Lid commissie kwaliteit onderwijs 

 
Dhr. F. Meijers 
Hoofdfuncties: 

- Directeur Meijers Onderzoek & Advies 
- Lector Pedagogiek van de Beroepsvorming Haagse Hogeschool 

Nevenfuncties: 
- Lid redactieraad Meso 
- Lid redactieraad Expertise 

- Lid van het Algemeen Bestuur ROC Zadkine, Rotterdam 
Functies bij Raad van Toezicht Friesland  College: 

- Lid Raad van Toezicht 
- Lid commissie Kwaliteit onderwijs 

 
Dhr. F. Bouwers 
Hoofdfunctie: 

- Mede-eigenaar van Feenstra & Bouwers Consultants, Heerenveen 
Nevenfuncties: 

- Lid sponsorcommissie Museum Belvédère 
- Voorzitter Stichting Kampvreugd 
- Mediator bij Van Groenewegen Advocaten 
- Voorzitter Stichting Vlechtmuseum 
- Lid Noordelijke Regieraad Bouw, voorzitter werkgroep sociale innovatie 

Functies bij Raad van Toezicht Friesland College: 

- Lid Raad van Toezicht 
- Lid Auditcommissie 

 
Mw. L. Jacobi 
Hoofdfunctie: 

- Lid Tweede Kamer 
Nevenfuncties: 

- Lid Raad van advies van school Lyndensteyn te Beetsterzwaag 
- Lid Raad van advies GOA INFRA, Groningen 
- Voorzitter van Millenniumnetwerk Fryslân 
- Lid klachtencommissie SC Heerenveen 
- Bestuurslid Theaterwurk J&M 

Functies bij Raad van Toezicht Friesland College: 

- Lid Raad van Toezicht 

- Lid commissie Kwaliteit onderwijs 
 
Mw. drs. N.A. Vermeulen MBA  
Hoofdfunctie: 

- Lid Raad van Bestuur Sociale Verzekeringsbank 
Nevenfuncties: 

- Voorzitter Raad van Toezicht Izore   
- Lid Raad van Commissarissen Eigen Haard   
- Lid Raad van Commissarissen  Dokterswacht Friesland  
- Lid Raad van Toezicht Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 

Functies bij Raad van Toezicht Friesland College: 
- Lid Raad van Toezicht 
- Lid Auditcommissie 

- Lid van de Remuneratiecommissie 
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3.4 Het College van Bestuur 

 
E. Vos MSM  voorzitter 
F.J. van Hout  lid 
 
 
3.5 Nevenfuncties College van Bestuur 

 
Nevenfuncties E. Vos 
Lid bestuur Calibris (Kenniscentrum in de sectoren Zorg, Welzijn en Sport) 
Lid adviescommissie beroepspraktijkvorming en werkgeverstevredenheid van de Stichting 
Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 

 
Nevenfuncties F.J. van Hout 

Lid programmaraad ECBO 
Lid stuurgroep Energy College 
Voorzitter stuurgroep Talentencollege Noord 
Commissaris van Nacsi NV te Curaçao, bureau voor training en coaching in het onderwijs 
Afdelingsbestuur PvdA Heerenveen 
Bestuur Cees Pot Fonds, fonds ten behoeve van Educatieve projecten in ontwikkelingslanden 
 

 
3.6  Onderwijsunits en ondersteunende bureaus 
 
Mevrouw D. Bouma is per 1 januari 2011 benoemd als directeur van het ondersteunende bureau 
Onderwijs, Personeel en Innovatie. Zij volgde de heer C. Segers op, die in september 2010 het 

Friesland College heeft verlaten.  

Per 1 maart is P. Ferwerda benoemd als directeur van MBO Life Sciences, een gezamenlijke 
opleiding van het Friesland College en AOC Friesland. 
H. Damhof en G. Eilert zijn benoemd als eindverantwoordelijk voor het samenwerkingsverband van 
de onderwijsunits MBO Vervoer en Logistiek, MBO Bouw en het Techno Lyceum. W. Smit is 
benoemd als stafdirecteur van het Techno Lyceum. 
Facilitair Bedrijf en Bureau Middelen zijn per 1 juni 2011 omgevormd tot één ondersteunend 
bureau, Bureau Bedrijfsvoering. Bureau Bedrijfsvoering is de overkoepelende naam voor de  

Huisvesting/Faciliteiten, het Facilitair Serviceteam, Bureau Automatisering en Bureau Middelen. 
H. Visser is per 1 april benoemd tot directeur van de onderwijsunit CIOS. 
S. Veltman is per 1 juni 2011 benoemd als directeur van bureau Bedrijfsvoering.  
S. Houwen is per 1 september benoemd als directeur van MBO Zorg, Service en Welzijn  - 
Verpleging en Verzorging. Bij MBO Zakelijke Dienstverlening is D. de Jong benoemd als directeur. 
 

 

3.7.  De Ondernemingsraad 
 
Leden van de per 1 maart benoemde Ondernemingsraad: 
 
G. Wagenaar, voorzitter 
J. Hiemstra, secretaris 

M. Kalsbeek 
T. Kooistra 
R. Muijzer 
J. Nater 
A. Posthumus  
A. Terlaak 
G. Teitsma 

L. van Tuinen 
J.E. Weitering 
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3.8  Interne Bezwarencommissie 

 
Leden Interne Bezwarencommissie / Commissie van Beroep voor de Examens: 
 
Mr. M. Brinksma  voorzitter (herbenoemd per 1 maart 2011) 
J. Metzlar   plaatsvervangend voorzitter (herbenoemd per 1 augustus 2011) 
Mr. Y.E. van Dijk  ambtelijk secretaris 

J.H.J. Overgaauw  lid  
D. Venema   lid (herbenoemd per 1 augustus 2011) 
T. Wierdsma   lid  
J. Sangers    lid (herbenoemd per 1 januari 2011) 
R. Brouwer    lid (herbenoemd per 1 januari 2011) 

A.C.K. Kalloe   lid  
 

 
3.9 Onafhankelijke klachtencommissie 
 
Leden van de Onafhankelijke klachtencommissie zijn: 
 
J. Sangers    lid Interne Bezwarencommissie 
A.C.K. Kalloe   lid Interne Bezwarencommissie 

B. Beukema   stafmedewerker Friesland College 
 
 
 

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. Douma, Secretaris van het College van Bestuur 
Telefoon:   058-284 23 00 
E-mail:    j.douma@fcroc.nl 
 
 

 
 

mailto:1781@fcroc.nl
http://www.frieslandcollege.nl/
mailto:j.douma@fcroc.nl
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Bijlage 5 
 

Functiebouwwerk Friesland College per 31-12-2011 (fte) 
 

Schaalnummer Functieomschrijving Aobp 1-8 Aobp 9-18 Bobp Op Totaal

Conciërge b 0,60         0,60           

Diversen 0,41         0,41           

1 Id-baan 0,87         0,87           

Diversen 0,35         0,35           

2 Schoonmaker 0,35         0,35           

3 Concierge b 3,02         3,02           

Medewerker kantine-restauratieve voorzieningen 3,40         3,40           

Telefonist/receptionist 5,21         5,21           

4 Medewerker adm. en secr. ondersteuning a 3,40         3,40           

Medewerker beheer 1,00         1,00           

Medewerker dtp 0,90         0,90           

Medewerker financiële administratie a 0,50         0,50           

5 Conciërge a 24,31      24,31        

Medewerker adm. en secr. ondersteuning c 29,44      29,44        

Medewerker boekhouding 0,85         0,85           

Medewerker cursistenadministratie 14,64      14,64        

6 Archiefbeheerder 0,60         0,60           

Boekhoudkundig medewerker c 3,19         3,19           

Directiesecretaresse 3,70         3,70           

Medewerker boekhouding en applicatiebeheer 1,00         1,00           

Medewerker centrale cursistenadministratie 3,76         3,76           

Medewerker helpdesk 2,00         2,00           

Medewerker pers.- en sal.-administratie 0,80         0,80           

Praktijkassistent 12,53 12,53        

7 Applicatiebeheerder 1,20         1,20           

Eerste medewerker managementond./dir.secr. 3,10         3,10           

Instructeur 13,91 13,91        

Medewerker niveau 7 4,90         4,90           

Medewerker rechtspositie en administratie 6,04         6,04           

Medewerker systeembeheer op lokatie 1,70         1,70           

8 Medewerker financiële administratie 0,80         0,80           

Medewerker niveau 8 10,66      10,66        

Netwerkbeheerder 6,00         6,00           

Praktijkexpert 38,50 38,50        

9 Stafondersteuner a 1,80           1,80           

10 Stafondersteuner b 11,63         11,63        

11 Coördinator binnen een stafbureau 1,00           1,00           

Stafondersteuner c 14,90         14,00        
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Vervolg Bijlage 5 

 

Functiebouwwerk Friesland College per 31-12-2011 
 

 
 
 

 
Bijlage 6 

 
6.1 Samenwerkingsovereenkomsten met het onderwijs in de regio 
 
 
overeenkomst sinds partijen 

Convenant Friesland College en scholen voor 
Praktijkonderwijs in Friesland 
 

1 februari 2008  
 

OSG Sevenwolden (De Compagnie) 
OSG Singelland  (De Venen) 
CSG Liudger (De Ring) 

OSG Piter Jelles (De Brêge) 
CSG Comenius (locatie Zamenhof) 
PRO Sneek (De Diken) 
Dockinga College (J.J. Boumanschool) 

Samenwerkingsovereenkomst Talentenacademie 
 

1 augustus 2010 
 

OSG Sevenwolden 
Stenden Hogeschool 
Hanzehogeschool 

Strategische alliantie met OSG Sevenwolden te 
Heerenveen 

1 januari 2009 OSG Sevenwolden 

Overeenkomst Vakcollege techniek in Heerenveen 
 

1 augustus 2010 OSG Sevenwolden 
 

Overeenkomst entreekwalificatie PJ  1 augustus 2011 OSG Piter Jelles  

Overeenkomst Mplooi 1 augustus 2007 OSG Piter Jelles 

Overeenkomst  SDV- CIOS 
 
 
 
 
 

1 augustus 2011 OSG Sevenwolden te Heerenveen 
OSG Piter Jelles te Leeuwarden 
CSG Liudger te Drachten 
OSG Singelland te Surhuisterveen 
Lauwers College te Kollum en 
Surhuisterveen 
RSG Simon Vestdijk te Harlingen en 

Schaalnummer Functieomschrijving Aobp 1-8 Aobp 9-18 Bobp Op Totaal

12 Procesmanager 4,40           4,40           

Stafdirecteur a 1,00           1,00           

Stafdirecteur ondersteuning 1,00           1,00           

Stafdirecteur onderwijs 4,61           4,61           

Stafondersteuner d 9,77           10,67        

13 Projectleider strategische beleidsvorming 0,20           0,20           

Stafdirecteur b 6,84           6,84           

Unitdirecteur 1,00           1,00           

14 Secretaris College van Bestuur 1,00           1,00           

Diversen 1,00           1,00           

Projectleider strategische beleidsvorming 1,00           1,00           

Unitdirecteur 14,00         14,00        

15 Diversen 1,00           1,00           

15 Lid van het College van Bestuur 1,00           1,00           

18 Voorzitter College van Bestuur 1,00           1,00           

LB Beginnend docent 49,14    49,14        

Trainer(vak)specialist 7,69      7,69           

LC Beginnend docent 0,50      0,50           

Docent 440,47 440,47      

LD Docent 11,14    11,14        

LD Roc-docent 14,12    14,12        

LIO Leraar in opleiding 5,50      5,50           

Eindtotaal 138,70    78,15         64,93 528,56 810,34      
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Franeker 
Burgemeester Harmsmaschool te 
Gorredijk 
Marne College te Bolsward 

Overeenkomst Portalis en Friesland College voor de 
inkoop van onderwijs en trajectbegeleiding 

1 januari 2010 Het Poortje Jeugdinrichtingen 
 

Overeenkomst VSO De Zwaai te Drachten met 
betrekking tot de entreekwalificatie 

1 augustus 2011 SVO De Zwaai 
 

Overeenkomst VSO Leeuwarden met betrekking tot 
de entreekwalificatie 

1 januari 2011 VSO Leeuwarden 
 

Overeenkomst voertuigentechniek met CSG Liudger 
te Drachten 

28 oktober 2009 CSG Liudger 

Overeenkomst VO-VAVO 1 augustus 2011 Alle vo-scholen in de regio met  
vmbo-t, havo en vwo 

Strategische alliantie met het Linde College te 
Wolvega 

1 augustus 2010 
 

Linde College 
 

Overeenkomst niveau 1 in het Linde College 1 augustus 2010 Linde College 

Overeenkomst niveau 2 in het Linde College  1 augustus 2010 Linde College 

Overeenkomst VM2 in het Linde College  1 januari 2008 Linde College 

Strategische alliantie Kwadrant  19 februari 2010 Kwadrant Groep 
Stenden Hogeschool 

Overeenkomst verkorte MBO-HBO route Bouwkunde 1 september 2009 NHL Hogeschool 

Raamovereenkomst doorstroom MBO-HBO (FC 
Stenden College) 

1 januari 2009 Stenden Hogeschool 
 

Raamovereenkomst doorstroom MBO-HBO 1 juni 2001 NHL Hogeschool 

Samenwerking  op het terrein van Life Science 
  

18 februari 2011 AOC Friesland 
 

Samenwerkingsovereenkomst Aansluitingsnetwerk 
VO-HO Fryslân 

1 september 2005 Stenden Hogeschool 
NHL Hogeschool 
Van Hall Hogeschool 
RU Groningen 
Universiteit van Twente 
Alle VO-scholen met havo/vwo in 
Friesland 

Samenwerkingsovereenkomst Bouwtalent 
 

4 november 2010 Stichting Praktijkopleiding Bouw 
ROC Friese Poort 

Samenwerkingsovereenkomst BV Sport 1 juli 2010 BV Sport Leeuwarden 
OSG Piter Jelles 

Convenant Gehandicaptenzorg en Onderwijs 
  

mei 2007 VGzF 
NHL Hogeschool 
Stenden Hogeschool 
Friese Poort 

Samenwerkingsovereenkomst Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen 

1 augustus 2009 Kinderopvang Friesland 
Peuterspeelzalen Friesland 
Friese Poort 

Strategische alliantie ROC Friese Poort en ROC 
Friesland College  

1 januari 2006 ROC Friese Poort 
 

 

 
 
6.2 Samenwerkingsovereenkomsten op basis van een gezamenlijke en gedeelde 

verantwoordelijkheid voor de vormgeving van de opleiding 

 
Het Friesland College werkt met onderstaande organisaties samen op basis van een gezamenlijke 
en gedeelde verantwoordelijkheid voor de vormgeving van de opleiding. 
 

MBO Zorg, Service en Welzijn: leerafdeling Zorggroep Noorderbreedte, leerafdeling Tjongerschans, 
leerafdeling Meriant, leerafdeling Palet. 

MBO Bouw: Toolz, leerbedrijf met woningcorporatie Accolade, Bouwtalent. 
D’Drive, MBO Kunstopleidingen: leerbedrijf Theater Romein. 
MBO Zakelijke Dienstverlening: leerbedrijf CJIB. 
CIOS: leerbedrijf Sportstad, Bos-project in het basisonderwijs. 
MBO Handel: Samenwerking met diverse grote winkelketens. 
MBO Media, Games en IT: ICT-werkplekbeheer/netwerkbeheer bij diverse organisaties/scholen. 
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Middelbare Hotelschool Friesland: Leerbedrijf Túnmanswente in Cornjum. 

Werken met de Stad: Caparis. 
Techno Lyceum: Liander. 
Alle onderwijsunits: Present Promotions (zie ook paragraaf 4.10) 
 
 
6.3 Overige contacten tussen de instelling en de omgeving 

 
Leidinggevenden en stafmedewerkers nemen deel aan diverse provinciale en landelijke 
(samenwerkings-)verbanden en commissies om de koppeling van onderwijs en de beroepspraktijk 
/omgeving te realiseren en het onderwijs te voeden met de nieuwste ontwikkelingen in de 
vakgebieden en branches. 

 
Algemeen bestuur (netwerk van overheidswerkgevers, netwerk P&O Mbo Raad, VSV-convenanten 

met RMC’s Friesland, Coördinatie internationalisering, Regio Noord van het NIMA, communicatie-
netwerk MBO-raad, Netwerk Fries MBO, Netwerk Kwaliteitszorg van de MBO Raad, 
Kwaliteitsnetwerk van noordelijke roc’s). 
Middelbare Hotelschool Friesland  (werkverbanden MBO Raad; werkgroep directeuren horeca, 
toerisme en recreatie, AEHT, EUHOFA).  
MBO Life Sciences (Healthy Ageing, Springboard, HCA, Zuivelkennis, RAP, Innexus). 
MBO Zorg, Service en Welzijn (Welzijn) (BAG, Stuurgroep kinderopvang Friesland, stuurgroep 

digitalisering onderwijs zorginstellingen, werkgroep Friese zorgacademie care, Healty Ageing). 
MBO Bouw (BAG BHWS, RCB Bouw, Stuurgroep project Bouwscholen Friesland, Raad van Advies 
Bouwtalent). 
Techno Lyceum (Technet, CGO-Noord, Btg MEI, BAG, klankbord groep Engineering). 
MBO Handel (BAG Handel, Ondernemerskring Heerenveen, Duurzaamheidspark Heerenveen) 

MBO Zorg, Service en Welzijn (Verpleging en Verzorging)  (Ventura Plus, ZorgOor, Friese 

ZorgAcademie, Stuurgroepen leerafdelingen). 
MBO Vervoer en Logistiek (Regionale Adviescommissie Motorvoertuigentechniek, Regionale 
Adviescommissie, RTO (regionaal truckdealer overleg), Regionale Adviescommissie Transport en 
Logistiek, STEM, Stichting Mobiliteitsleren, Btg). 
MBO Zakelijke Dienstverlening (Platform De Verbinding, BAG Administratie, BTG ESB&I, Platform 
opleiding Medisch Secretaresse). 
MBO Media, Games en IT (Samenwerkingsverband met de NHL, afdeling Design, provinciaal ICT-

overleg ICT, Gameship). 
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Bijlage 7  
 

Verklarende woordenlijst   
 
Actieonderzoek Een interactieve manier van onderzoeken: al handelend 

probeert de lio na te gaan of het handelen het gewenste 
effect oplevert. 

AKA     Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (AKA), niveau 1. 
Aobp Algemeen ondersteunend beheerspersoneel, 

beheerspersoneel met een algemene taak in de organisatie. 

Audit Onderzoek naar kwaliteit van het leerproces. 
Bag Bedrijfsadviesgroep; groep bestaande uit commissies die 

per werkveld het onderwijs adviseren. 
Bbl Beroepsbegeleidende leerweg, één dag naar school, de 

overige dagen werken in de praktijk. 
Beleidscyclus Cyclus waarin plan-do-control-act (pdca) elkaar opvolgen 

met als doel het effectiever en efficiënter realiseren van de 
doelstelling van de instelling. 

Beleidspiramide Maakt strategisch, tactisch en operationeel beleid van de 
organisatie / het organisatieonderdeel zichtbaar en geeft de 
strategie weer om van de bestaande situatie naar de 
gewenste situatie te komen. 

BIO Wet Beroepen in het onderwijs. 

Bobp  Bijzonder ondersteunend beheerspersoneel, een onderdeel 
van het ondersteunend beheerspersoneel met een taak die 
dicht bij het onderwijs ligt. 

Bol      Beroepsopleidende leerweg. 
Leerbedrijf Bronnen/Bronnenbedrijf Een leerbedrijf waarin docenten en cursisten software 

ontwikkelen voor het Sprint²-programma. Er zijn bronnen 
voor bijvoorbeeld taal-, reken-, wiskundeonderwijs en 

toerisme. 
Coach     Docent met begeleidende taak. 
CVBO Overleg tussen College van Bestuur en de vakorganisaties, 

is vervanger van IGO. 
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. 

Ecabo Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de 
economische en administratieve, ICT- en veiligheids-

beroepen. 
EVC / -traject 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. 

CVBO Overleg tussen College van Bestuur en de vakbonden. 
Horecavakpunt Binnen HorecaVakPunt zorgen erkende leerbedrijven en 

horecascholen ervoor dat leerlingen een perfecte 
praktijkopleiding krijgen. 

Horizontale dialoog Dialoog met de horizontale stakeholders. 

ICE Organisatie die taal- en rekentoetsen heeft ontwikkeld voor 
het mbo. 

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. 

Kaderbrief De jaarlijkse kaderbrief geeft de op dat moment geldende 
bedrijfsmatige marges en keuzes aan. Daarmee wordt de 
financiële balans van de organisatie bewaakt en is er een 
basis voor de onderlinge afspraken 
(managementcontracten). 
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Kwalificatiedossier   Een kwalificatiedossier beschrijft voor een beroep de  

     inhoud van het beroep, de benodigde competenties  
     voor een beginnende beroepsbeoefenaar, de   
     benodigde kennis en vaardigheden voor een   
     beginnende beroepsbeoefenaar. 
Leerafdeling Praktijk en scholing vinden op deze afdeling van een bedrijf 

of organisatie plaats. 

Lio Leraar in opleiding. 
LIS Leerbedrijf Invloed Studenten. 
LIS-E-TOOL Listool is een enquête om snel zicht te krijgen in de kwaliteit 

van een proces. De LIS-TOOL wordt digitaal afgenomen, 
vandaar LIS-E-TOOL. 

Ngo     Non-gouvernementele organisatie. 
Oer     Onderwijsexamenreglement. 

OKV     Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering door de Inspectie. 
Opbrengst Het jaarresultaat en diplomaresultaat van een opleiding. 
Pgl      Praktijkgestuurd leren. 
PDG-traject Pedagogisch didactisch getuigschrift. Opleidingstraject voor 

het halen van de onderwijsbevoegdheid in het kader van de 
wet BIO (Beroepen in het Onderwijs). 

Praktijkexpert Medewerker die de begeleiding van cursisten op de 

stageplek voor zijn rekening neemt. 
Present Promotions Leerbedrijf van het Friesland College, ROC Friese Poort en 

Stenden Hogeschool. 
Procesmanager Leidinggevende in een onderwijsunits 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 (Leeuwarden-Harlingen, St. Annaparochie, 
Dokkum, enz.), de Friese Wouden (onder andere Skasterlân, 
Heerenveen en Drachten), regio Zuidwest (onder andere 

Sneek, Bolsward).  
ROC-traject    Scholingsprogramma voor medewerkers van de instelling. 
Span of support Het aantal medewerkers dat een leidinggevende kan 

ondersteunen. 
Sprint²-aanpak Een werkwijze waarmee veel sneller geleerd kan worden. 

Cursisten die werken volgens de 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 een voorbije 
periode te evalueren naar de persoonlijke en de 
professionele ontwikkeling en speerpunten voor de komende 
periode te benoemen. 

WMEB Wet Medezeggenschap Educatie Beroepsonderwijs. 
WOR Wet op de Ondernemingsraden. 

Zelfevaluatie Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Bij 
zelfevaluatie gaat het om het in kaart brengen van de 
kwaliteit van de school. 

Zorg-adviesteam (ZAT) Een coördinerend team van FC-medewerkers en 
medewerkers van externe organisaties op het terrein van 
zorghulpverlening en veiligheid. In het overleg wordt een 
cursist besproken en wordt afgesproken welke organisatie  

welke acties onderneemt. 
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Zwaluwstaartverbinding  Het laatste leerjaar van de mbo-opleiding wordt verzorgd 

    in samenwerking met het hbo, of het eerste leerjaar in 
    het mbo samen met het laatste leerjaar van het vmbo.  
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