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Woord vooraf

Het jaar 2012 is het tweede jaar waarin we hard hebben gewerkt aan het realiseren van de ambities zoals 

vastgelegd in de notitie ‘Friesland College 2015’. Deze notitie hebben we, nadat we haar uitvoerig intern en 

extern hadden besproken, verwerkt in het nieuwe ‘Koersplan 2013-2015, van buiten naar binnen’.

De gekozen werkwijze om in de hele instelling sturing en acties vanuit de gewenste toekomst te organiseren 

is niet gemakkelijk maar werkt goed. We zien dat er minder energie wordt gestopt in kleine verbeterslagen 

en dat er vanuit een heldere toekomstvisie wordt gestuurd.

In 2012 heeft het Friesland College met succes gewerkt aan:

• Versterking van het onderwijsproces. Het rendement is opnieuw licht gestegen.

 Het aantal voortijdige schoolverlaters is verder teruggebracht. Het Friesland College staat daarmee   

landelijk op de vierde plaats! 

 Het aantal bedrijven en instellingen dat een partnerschap met het Friesland College wil aangaan is 

uitgebreid. Een dergelijk partnerschap is altijd in de eerste plaats gericht op het realiseren van beter 

beroepsonderwijs waarin praktijksturing gegarandeerd is.

• De financiële resultaten laten zien dat we de ambitie gehaald hebben om binnen de begroting te blijven 

en dat we het jaar met een positief resultaat hebben afgesloten.

• Aandacht voor wat vaak (eigenlijk ten onrechte) de ‘kleine kwaliteit’ wordt genoemd heeft ertoe geleid 

dat het Facilitair bedrijf jaarlijks een ronde door de school maakt. Met leidinggevenden en teams is 

gepraat over wat niet goed loopt of ingericht is. Steeds vaker leiden deze gesprekken tot concrete acties.

• De cyclus van planning en verantwoording is versterkt door een aantal processen verder te 

verankeren en te standaardiseren. Zo zijn met alle organisatieonderdelen op basis van de    

managementcontracten twee voortgangsgesprekken* en twee verantwoordingsgesprekken* gevoerd.

• Het planmatig en vanuit de langere termijn werken vraagt ook om meerjarige uitwerkingen van beleid. 

Het is daarom een mooi resultaat dat in het verslagjaar een meerjarig personeelsplan, een meerjarig 

huisvestingsplan en een meerjarige begroting vastgesteld zijn.

In 2012 heeft ook de inrichting en aansturing van de organisatie veel aandacht gekregen. De 

inhoudelijke ambities vragen veel van docenten en ondersteunende medewerkers. Het werken in teams 

is noodzakelijk om goed en modern onderwijs uit te voeren. Teamfunctioneren en zeker de weg naar 

resultaatverantwoordelijk teamfunctioneren vraagt veel van de professionals en van de wijze waarop 

leidinggegeven wordt. Ons antwoord hierop is dat we enerzijds veel inzetten op professionalisering maar 

dat we ook opnieuw kijken naar de span of support* van leidinggevenden en het College van Bestuur. 

Aandacht voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering is voorwaardelijk voor succes.

Deze inzichten hebben geleid tot een herinrichting van de school. De bestaande samenwerkingsverbanden 

zijn op hun marktpositie en potentie herijkt en in zes FC-scholen* ondergebracht. Basis van de organisatie 

zijn de opleidingsteams die binnen een FC-school samenwerken. Gestreefd wordt naar een span of support 

van 1 leidinggevende op 20 medewerkers. Het proces van herinrichting wordt in 2013 gevolgd door het 

evalueren en opnieuw inrichten van de ondersteuningsstructuur.

De vraag om meer standaardisering in de instelling heeft in 2012 geleid tot het verder stroomlijnen 

van een aantal administratieve processen en tot het ontwikkelen van twee modellen waarin het 
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onderwijs makkelijker en doeltreffender georganiseerd kan worden: de Praktijkroute en het werken met 

leereenheden. Deze modellen worden in 2013 in pilots met een aantal teams uitgevoerd.

In het verslagjaar heeft de trend van een dalend aantal cursisten dat een techniekopleiding (en daarbinnen 

met name een bouwopleiding) volgt zich helaas voortgezet. De slechte situatie op de arbeidsmarkt heeft 

zijn effecten. De ervaring leert dat jongeren zich niet laten motiveren door uitspraken van de school dat de 

situatie op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in de bouw, over een aantal jaren absoluut anders zal zijn.

Deze ontwikkeling heeft er onder andere toe geleid dat de scholen voor voortgezet onderwijs in 

Leeuwarden het voorstel hebben gedaan om techniek samen met de beide roc’s vorm te gaan geven. 

Doordat de gesprekken tussen ROC Friese Poort en het Friesland College nog niet afgerond waren is 

er vertraging ontstaan. We kunnen niet anders dan met spijt vaststellen dat er in 2012 geen concrete 

resultaten geboekt zijn.

De samenwerking met Nordwin College, die onder meer heeft geleid tot het gezamenlijk vormgeven van 

MBO Life Sciences, is wel succesvol. Zo heeft MBO Life Sciences een erkenning van het Platform Bèta 

Techniek gekregen als Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Water.

De macrodoelmatigheid heeft in de provincie en in het noorden wel vorm gekregen door gericht 

overleg tussen de scholen en overleg onder voorzitterschap van de provincie Friesland met een aantal 

representatieve stakeholders uit de provincie.

De keuze van het Friesland College om Focus op Vakmanschap waar mogelijk samen te laten vallen 

met het werken aan de eigen strategische keuzes is door alle vertragingen en veranderingen van Focus 

op Vakmanschap niet gemakkelijk. Hoewel we verheugd zijn door het feit dat het Ministerie van OCW 

oor lijkt te hebben voor geluiden uit de onderwijspraktijk, blijft duidelijkheid uit. Het wetsvoorstel 

‘Doelmatige leerwegen en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs’ waarin Focus 

op Vakmanschap wordt uitgewerkt, kent veel zogenaamde ‘kan-bepalingen’, die op een later moment 

nader ingevuld zullen worden. De eerder genoemde onderwijskundige modellen moeten daardoor 

uitgewerkt worden, zonder zekerheid over zaken als nieuwe kwalificatiedossiers*, definitie van onderwijstijd, 

bekostiging, etc. 

In dit jaarverslag kunnen we er niet aan voorbij gaan dat het voor de educatie erg moeilijk is om koers 

te houden of misschien zelfs een koers uit te zetten. De onduidelijkheid over de financiële kaders, die 

onverwacht negatief uitpakten, was aan het eind van 2012 nog niet opgelost. 

We kunnen tot onze grote verbazing vaststellen dat ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag de situatie 

nog steeds niet duidelijk is. Een verontrustende ontwikkeling.

In dit jaarverslag vindt u een overzicht van alle relevante ontwikkelingen en resultaten uit 2012. Resultaten 

die we alleen hebben kunnen behalen omdat we er met elkaar hard voor werken.

Wij danken iedereen daarvoor.

Liesbeth Vos

Frank van Hout
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1 Organisatie: Profiel, doel, ambities en cultuurkenmerken

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 verzorgen van een breed onderwijsaanbod voor volwassenen. 

Het beroepsonderwijs wordt uitgevoerd in Leeuwarden en Heerenveen. De onderwijsunit FC-Educatie 

(volwasseneneducatie, vavo*, inburgeringstrajecten en gecombineerde trajecten beroepsonderwijs/

educatie) heeft ook uitvoeringslocaties in Harlingen, Drachten, Dokkum en Sneek.

Aantal cursisten en aantal medewerkers

In 2012 volgden 9693 cursisten mbo-onderwijs 

bij het Friesland College, 7868 volgden een bol-

opleiding (beroepsopleidende leerweg*) en 1825 

een bbl-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg*). 

De cursisten kunnen de meeste opleidingen op vier 

verschillende niveaus* volgen.

Daarnaast volgden 2928 cursisten een opleiding of 

een cursus bij de onderwijsunit FC-Educatie.

Bij de instelling waren 1002 medewerkers 

werkzaam (790 fte), van wie 759 fte (96%) een vaste 

aanstelling en 31 fte (4%) een tijdelijke aanstelling 

hadden.

Juridische structuur

De statutaire naam van het Friesland College is 

Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, 

Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie. Het 

Friesland College is de verkorte naam. De instelling 

wordt bestuurd door het College van Bestuur. 

Het toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van 

Toezicht. 

Onderwijsconcept: praktijkgestuurd leren

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 

competenties die zij in hun verdere (beroepsmatige) 

leven kunnen gebruiken. In het leerproces van de 

cursist zijn betekenisvolle ervaringen sturend.

Naast het onderwijs wordt ook het strategisch 

beleid binnen het Friesland College praktijkgestuurd 

ingericht. Dit betekent dat zowel de strategische 

besluitvormingsprocessen als het onderwijsproces 

starten met reflectie op de ontwikkeling en acties in 

de praktijk. 

Ambities en cultuurkenmerken

Op basis van het Koersplan 2009-2012 ‘Verbinden 

en verdiepen’ wordt gewerkt aan een transparante 

en effectieve organisatie. Het College van Bestuur 

heeft vanaf 2011 meer ruimte en richting gegeven 

aan de processen gericht op het versterken van de 

instelling. In de notitie Friesland College 2015 

(FC 2015) zijn de aangescherpte keuzes vastgelegd 

en ambities geformuleerd op het gebied van:

Strategie

• 60% van de bedrijven uit de regio doet   

 zaken met het Friesland College

• 40% van die bedrijven en instellingen gaat   

 een partnerschap aan

• het Friesland College speelt in op 

 de relevante externe ontwikkelingen in 

 de regio
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Doelstelling is om een aantal stevige partnerschappen met bedrijven en 

instellingen aan te gaan. Met deze partners wil het Friesland College vorm geven 

aan een integratieve benadering van initiële beroepsopleidingen en ‘een leven 

lang leren’ binnen bedrijven en instellingen. Daarnaast neemt het Friesland 

College een actieve positie in op het gebied van de speerpunten van de Friese 

economie: (wind)energie, water en toerisme.

Onderwijs:

• Het Friesland College werkt vanuit een duidelijke visie op succesvol scholen en begeleiden: 

toepassingsgericht, vanuit en met de praktijk, met aandacht voor loopbaanontwikkeling.

• De begeleiding is gericht op het maken van keuzes en het omgaan met persoonlijke en sociale 

problematiek.

• Het volgen van opleidingsdoorsnijdende programma’s is mogelijk.

Personeel (teamvorming):

• Teams vormen de kern van de organisatie. Waar het werkt en zinvol is wordt met 

resultaatverantwoordelijke teams gewerkt.

• Teamleden spreken elkaar aan op de geleverde prestaties.

Personeel (professionalisering):

• Er is een cultuur dat medewerkers zich verder willen verbeteren en professionaliseren in hun vak.   

Onderwijs is voor medewerkers meer dan zomaar een baan.

• Om vakspecialistische kennis up-to-date te houden zijn er met partnerbedrijven afspraken gemaakt over 

de inzet van hun medewerkers binnen het Friesland College.

 

Kenmerken van de organisatie:

• Flexibel, maatwerk, meerdere in- en uitstroommomenten.

Bedrijfsvoering (kwaliteitszorg):

• De stakeholders in de driehoek cursisten, bedrijven en medewerkers geven   

 feedback waaruit blijkt dat zij het Friesland College:

 o een goede school vinden

 o een goede partner vinden

 o een goede werkgever vinden

organisatie cursistengovernance onderwijs
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Bedrijfsvoering (financiën):

• De financiën zijn op orde. Het Friesland College voldoet aan de vastgestelde normen van het Ministerie 

van OCW.

• Er wordt gewerkt vanuit een integrale benadering van vraagstukken. Bij de besluitvorming zijn 

onderwijsaspecten en bedrijfsvoeringsaspecten in balans. 

Om deze ambities te kunnen realiseren werkt het Friesland College aan een cultuur die wordt 

gekarakteriseerd door de volgende kenmerken:

• resultaatgericht

• ondernemend

• reflectief

• betrouwbaar 

• het geven en vragen van feedback
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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’ (conform Code ‘Goed bestuur in 

de bve-sector’*). Goed bestuur heeft te maken met 

bestuur (het College van Bestuur), intern toezicht 

(de Raad van Toezicht) en de horizontale dialoog* 

met belanghebbenden.

Goed bestuur: scheiding tussen bestuur en 
toezicht

Bij het Friesland College is sprake van een scheiding 

tussen de taken van het College van Bestuur en 

de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur 

is formeel het bevoegd gezag en heeft de rol 

van ‘bestuurder’. De Raad van Toezicht houdt 

toezicht en heeft wettelijk en statutair een aantal 

bevoegdheden. De bevoegdheidsverdeling is 

vastgelegd in de statuten en in het bestuurs- 

reglement. 

Belanghebbenden 

De belanghebbenden (stakeholders) van het 

Friesland College zijn:

•  prioritaire belanghebbenden: de cursisten   

 en ouders/verzorgers, Deelnemersraad

•  interne belanghebbenden: de medewerkers   

 van de instelling, de Ondernemingsraad

•  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*.

Bijlage 7 bevat 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.

2.2 Raad van Toezicht

Personele mutaties

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. Zij 

zijn, overeenkomstig de statuten van de stichting, 

vanuit verschillende disciplines en maatschappelijke 

achtergrond en op basis van een vastgesteld 

profiel geselecteerd op deskundigheid om hun 

toezichthoudende taak te vervullen. Een lid 

is benoemd op bindende voordracht van de 

Ondernemingsraad.
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Mevrouw N. Vermeulen is in juni 2012 in verband met drukke werkzaamheden 

als lid van de Raad teruggetreden. Een benoemingscommissie (die bestond uit 

de voorzitter en een lid van de auditcommissie van de Raad en de voorzitter van 

het College) is in 2012 een procedure gestart om, op basis van het voor deze 

functie geldende profiel, in de vacature te voorzien en daarmee de Raad weer in 

de gewenste kwantitatieve en kwalitatieve samenstelling te brengen.

Op advies van de benoemingscommissie heeft de Raad mevrouw K. Biegel per 

1 oktober benoemd.

De Ondernemingsraad en de Deelnemersraad hebben na de benoeming een 

kennismakingsgesprek met mevrouw Biegel gevoerd. 

In bijlage 3.2 en 3.3 zijn de samenstelling, het rooster van aftreden en 

een overzicht van de functies en nevenfuncties van de leden van de Raad 

opgenomen. 

Taken 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. Daarnaast heeft de Raad een adviserende rol naar het College van Bestuur. Verder benoemt de 

Raad de externe accountant. Deze woont de vergaderingen van de Raad bij waarin de jaarrekening en de 

managementletter* worden besproken. In 2013 zal de Raad de keuze voor deze accountant evalueren.

De Raad beoordeelt jaarlijks het functioneren van het College van Bestuur. In het verslagjaar zijn met beide 

leden van het College beoordelingsgesprekken gevoerd. De conclusies van deze gesprekken en de afspraken 

die zijn gemaakt zijn schriftelijk vastgelegd. De Raad heeft de uitkomst van de gesprekken besproken met de 

voorzitter en de vice-voorzitter van de Ondernemingsraad.

Commissies

De Raad van Toezicht heeft de volgende commissies ingesteld die onderwerpen 

voorbereiden of met mandaat afhandelen voor de voltallige Raad:

• Een (financiële) Auditcommissie. Deze commissie vergaderde in 2012 vier 

 keer. Onderwerp van gesprek waren onder meer de begroting, de jaar-

rekening, huisvestingsplannen en de managementrapportages. 

• Een Commissie Kwaliteit Onderwijs. Deze commissie adviseert de Raad

 periodiek 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. De commissie kwam in 2012 

vier keer bij elkaar.

• Een Remuneratiecommissie, die in 2012 drie keer vergaderde.   

Deze commissie bereidt de besluitvorming van de Raad voor over het

 arbeidsvoorwaarden- en bezoldigingsbeleid voor de leden van het College 

organisatie cursistengovernance onderwijs
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van Bestuur en voor de leden van de Raad van Toezicht. De Raad heeft in 

het verslagjaar op advies van de remuneratiecommissie de honorering en 

het onkosten- en scholingsbudget van de Raad voor 2013 vastgesteld. De 

honorering voldoet aan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 

publieke en semipublieke sector.
 

De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en samenstelling van deze 

commissies zijn vastgelegd in een commissiereglement (onderdeel van het 

Bestuursreglement).

De ondersteuning van de Raad en de commissies wordt verzorgd door Bureau 

Bestuur en de bestuurssecretaris.

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. 

In 2012 heeft de Raad vier keer vergaderd. De Raad heeft het College onder meer geadviseerd over het 

anders inrichten en aansturen van de instelling. 

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. In 

2012 heeft de directeur van de onderwijsunit CIOS tweemaal gerapporteerd over de ontwikkelingen 

binnen deze onderwijsunit. De Raad heeft verder een gesprek gevoerd met de voorzitters van de 

samenwerkingsverbanden* over de actuele ontwikkelingen in de sectoren in relatie tot de koers van het 

Friesland College en de regiodoelmatigheid.

Op 4 juni heeft de Raad een bedrijfsbezoek gebracht aan het CIOS. De leden werden door cursisten, 

medewerkers en de directie geïnformeerd over de actuele stand van zaken, de knelpunten en de werkwijze 

binnen de onderwijsunit.

De Raad voert jaarlijks een gesprek met de Ondernemingsraad en de Deelnemersraad. De Raad en het 

College van Bestuur hebben op 30 januari een gesprek gevoerd met de Ondernemingsraad. Daarbij 

bespraken de partijen hun visie op ‘Friesland College 2015’*. Daarnaast zijn de visie op medezeggenschap, 

het HRM-beleid en het financiële beleid aan de orde geweest.

Op 9 maart heeft de Raad in aanwezigheid van het College van Bestuur een ontmoeting gehad met de 

Deelnemersraad. Gesproken werd onder andere over de voortgang van het afnemen van de JOB Monitor* 

en de voorbereidingen van de Deelnemersraad voor the Voice of Students*.
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Evaluatie statuten

Op 14 december heeft de Raad de statuten 

geëvalueerd. De Raad concludeerde dat de statuten 

voldoen aan de huidige wettelijke bepalingen op het 

gebied van bestuur en toezicht en aan de huidige 

uitgangspunten van de Code ‘Goed bestuur in de 

bve-sector’. 

Macrodoelmatigheid

Het Friesland College is met ROC Friese Poort in 

overleg om te komen tot een doelmatig aanbod 

van opleidingen in Friesland. De voorzitters van de 

Raad van Toezicht van beide instellingen adviseren 

de Colleges van Bestuur hierbij. In 2012 hebben 

twee gesprekken tussen de voorzitters van de Raad 

van Toezicht en het College van Bestuur van beide 

instellingen plaatsgevonden. 

De Colleges van beide roc’s zetten hun besprekingen 

over dit onderwerp nog voort, zowel in bilateraal als 

in breder verband binnen Friesland. Zie voor meer 

informatie over dit onderwerp paragraaf 2.5.

Zelfevaluatie

De Raad heeft haar eigen functioneren geëvalueerd. 

Voorafgaand aan deze evaluatie heeft de voorzitter 

met elk van de leden afzonderlijk een gesprek 

gevoerd. De leden achtten het zinvol om de team-

vorming binnen de Raad verder te versterken. 

Daarom hebben de leden nu voorafgaand aan 

de vergaderingen van de Raad met het College 

eerst een eigen overleg van een half uur. De 

behoefte om gezamenlijk aandacht te besteden 

aan macrodoelmatigheid van het onderwijs in de 

regio is in een afzonderlijke themabijeenkomst in juli 

besproken.

Het Platform Raden van Toezicht voor mbo-

instellingen biedt leden van Raden van Toezicht 

een specifiek scholingsprogramma aan. De leden 

van de Raad hebben aangegeven op welk gebied zij 

behoefte aan scholing hebben. Met uitzondering 

van een enkele module voor een individueel lid is de 

scholingswens meer gericht op strategische dan op 

instrumentele thema’s. 

De Raad wil zich jaarlijks professionaliseren om 

optimaal als toezichthouder te kunnen functioneren. 

Daarbij wil de Raad leren van de ervaringen van 

andere roc’s. 

Goed bestuur in het mbo; vorderingen in de 
implementatie van de Code ‘Goed Bestuur in de 
bve-sector’

De Raad van Toezicht onderschrijft de Code ‘Goed 

bestuur in de bve-sector’ die in 2010 is uitgewerkt 

in de statuten en in 2011 is uitgewerkt in het 

bestuursreglement. In november 2012 hebben 

de leden van de MBO Raad (met instemming van 

de toezichthouders) bovendien het voornemen 

uitgesproken om de Code ‘Goed bestuur’ als 

integrale lidmaatschapseis te beschouwen. In 2013 

wordt hierover een besluit genomen.

In 2012 heeft de commissie ‘Governance, 

Handhaving en Codes’, (commissie-Hooge) in 

opdracht van de MBO Raad en het Platform Raden 

van Toezicht de naleving en de werking van de Code 

‘Goed Bestuur’ geëvalueerd. Het rapport daarover 

verschijnt in de zomer van 2013, maar de commissie 

heeft alvast een aantal aanbevelingen gedaan. Met 

name is gebleken dat de naleving van de code en de 

verantwoording daarover in de jaarverslagen nog 

niet overal en volledig op orde is. 

In bijlage 10 is een checklist opgenomen (‘Checklist 

voor mbo-instellingen voor de verantwoording over 

governance in het Geïntegreerd Jaardocument 

2012’, opgesteld door de MBO Raad). 

Van zaken waarover in dit hoofdstuk niet wordt 

gerapporteerd is in deze checklist de stand van 

zaken aangegeven. 
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2.3 College van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit mevrouw E. Vos 

(voorzitter) en de heer F. van Hout (lid). 

Het College heeft in 2012 aan verschillende 

bijeenkomsten met externe strategische partners 

deelgenomen. Zo voerde het College periodiek 

bestuurlijk overleg met de leden van de Colleges 

van Bestuur van ROC Friese Poort, Nordwin College, 

NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en de 

Hanzehogeschool en nam het deel aan overleg van 

de noordelijke mbo-instellingen.

In paragraaf 2.11.1 is een beschrijving opgenomen 

van de overige belangrijke strategische partners met 

wie het College geregeld overleg voert.

Voor portefeuilleverdeling en relevante 

nevenfuncties zie bijlage 3.5.

Bijeenkomsten College van Bestuur met 
medewerkers

Medewerkers kregen tijdens zogenaamde 

‘lunchbijeenkomsten’ de gelegenheid om met het 

College van Bestuur in gesprek te gaan en met 

elkaar van gedachten te wisselen. Het College 

heeft in 2012 vrijwel alle onderwijsunits bezocht. 

Aan de orde kwamen onder meer de volgende 

onderwerpen: de groei van het aantal zorgcursisten 

bij de Middelbare Hotelschool Friesland, niveau 2 

(opleiding Bakkerij), de samenwerking van de 

onderwijsunit MBO Media, Games & IT met de NHL 

Hogeschool en Gameship, FC 2015, problemen 

op het gebied van stage bij opleidingen van MBO 

Zakelijke Dienstverlening in Heerenveen en de 

ontwikkeling van resultaatverantwoordelijke teams.

Bestuurlijke Job rotation 

Medewerkers van het Friesland College hebben de mogelijkheid om werkervaring op te doen bij een andere 

organisatie of onderneming. Mevrouw Vos (voorzitter) en de heer Van Anken (directeur-bestuurder van 

Zienn, een organisatie voor maatschappelijke opvang in Friesland, Groningen en Drenthe) maakten op 

6 en 7 november gebruik van deze kans om twee dagen in elkaars keuken te kijken. Mevrouw Vos was even 

directeur-bestuurder van Zienn, de heer Van Anken nam plaats op de bestuurlijke stoel van mevrouw Vos. 

Aanpassing van de statuten van de Stichting

In 2010 zijn als gevolg van de wijziging van de 

Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en de 

invoering van de Governance Code de statuten 

gewijzigd. Na een eerste evaluatie in 2011 

kwam naar voren dat in de nieuwe statuten het 

gezamenlijk bestuur van de leden van het College 

van Bestuur onnodig ingewikkeld was geregeld. 

Elke overeenkomst (arbeidsovereenkomst, 

samenwerkingsovereenkomst, enz.) die namens de 

Stichting werd aangegaan moest door beide leden 

van het College worden getekend. 

Op grond van een evaluatie in 2011 is na 

goedkeuring door de Raad van Toezicht de volgende 

wijziging in de statuten aangebracht: 

“Het College van Bestuur vertegenwoordigt de 

stichting in en buiten rechte. Bestaat het College 

van Bestuur uit meer dan één persoon dan is elk van 

de leden van het College van Bestuur bevoegd de 

stichting te vertegenwoordigen“. 

Bovenstaande statutenwijziging is op 3 april 2012 

per acte gepasseerd bij de notaris. 
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Bestuursreglement en Integriteitscode

Met ingang van januari 2012 zijn het nieuwe 

Bestuursreglement en de Integriteitscode in 

werking getreden. In het bestuursreglement zijn 

onder meer de taken en werkwijze van de Raad van 

Toezicht en het College van Bestuur vastgelegd en 

is de vertegenwoordigingsbevoegdheid geregeld. 

In de Integriteitscode staat beschreven wat de 

instelling verstaat onder integer gedrag en wat zij 

op dit punt van haar medewerkers verwacht. 

Beleidscyclus* en kwaliteitsagenda

De Planning & Control cyclus binnen het Friesland 

College omvat verschillende onderdelen. 

Vanuit het koersplan en de notitie ‘Friesland 

College 2015’ wordt in juli een kaderbrief* voor 

het volgende begrotingsjaar opgesteld. Alle 

organisatieonderdelen reflecteren in september 

op hun beleidspiramide* aan de hand van een 

uitgevoerde zelfevaluatie*. In oktober voert 

het College met alle organisatieonderdelen 

verantwoordingsgesprekken. Daarin worden de 

resultaten van het voorafgaande jaar geëvalueerd 

en worden de prioriteiten en de conceptbegroting 

voor het komende jaar vastgesteld. In november 

en december stelt het College voor elk 

organisatieonderdeel de resultaatafspraken en 

het managementcontract voor het volgende jaar 

vast. Basis voor het managementcontract zijn de 

begroting voor het komende begrotingsjaar en de 

doelen van ‘Friesland College 2015’. Indien nodig 

vindt een aanpassing van de beleidspiramide plaats. 

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 

hoger beroeps- en voortgezet onderwijs en het 

bedrijfsleven

• het versterken van de kwaliteitscyclus

Het College bespreekt in maandelijks 

werkoverleg met de directeuren de 

financiële en onderwijsinhoudelijke stand 

van zaken, externe ontwikkelingen en de 

organisatieverantwoordelijkheid van de directeuren.

Ieder kwartaal vindt monitoring en rapportering 

van de realisatie van de afspraken in het 

managementcontract plaats. Elke directeur legt hier 

aan het College in maart en oktober verantwoording 

over af in een ‘verantwoordingsgesprek’. In juni en 

september voeren de directeur Bedrijfsvoering en 

de directeur Onderwijs, Personeel en Innovatie een 

voortgangsgesprek met alle directeuren. 

Basis voor deze gesprekken zijn de 

kwartaalrapportages. 

Directeuren die het toegekende budget 

overschrijden krijgen opdracht om in een plan van 

aanpak aan te geven hoe zij de realisatie weer in lijn 

brengen met het toegekende budget. 

Ook wanneer bijvoorbeeld geconstateerd wordt 

dat een onderwijsunit onvoldoende onderwijstijd 

heeft gerealiseerd of als de Inspectie gebreken 

heeft geconstateerd moet de directeur een plan van 

aanpak opstellen.

Het sluitstuk van de cyclus is het opstellen van het 

geïntegreerde jaarverslag en de jaarrekening. In 

het jaarverslag en de jaarrekening legt het College 

verantwoording af aan de stakeholders over de 

mate waarin de gestelde doelen zijn bereikt en 

welke middelen het College heeft ingezet. 
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2.4  Doelstellingen 2012

doelstelling 2012 stand van zaken eind 2012

Er bestaat commitment van de 
medewerkers aan de koers naar 2015, 
zoals weergegeven in FC 2015.

Met uitzondering van het organisatieonderdeel CIOS hebben alle 
organisatieonderdelen een tweedaagse bijeenkomst gevolgd waarin 
de koers werd gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomsten is het 
commitment van medewerkers gepeild. 95% van de medewerkers heeft 
zijn commitment uitgesproken. De tweedaagse bijeenkomsten voor het 
CIOS worden in 2013 georganiseerd.

Samenwerkende bedrijven en instellingen 
geven te kennen dat bij hen draagvlak 
bestaat voor de koers FC 2015.

Voor de ontwikkeling van het Koersplan 2013-2015 is in het najaar 
van 2012 een aantal bijeenkomsten voor samenwerkende bedrijven 
en instellingen georganiseerd. Aan deze bijeenkomsten namen 41 
bedrijven deel. De deelnemende bedrijven en instellingen hebben 
tijdens deze bijeenkomsten kunnen reageren op het concept-koersplan.  
Hun opmerkingen zijn verwerkt in de definitieve tekst. De bedrijven/ 
instellingen hebben uitgesproken dat bij hen draagvlak bestaat voor de 
koers FC 2015. Zie ook paragraaf 2.5 Totstandkoming Koersplan 2013-
2015. 

Uit onderzoek bij cursisten, bedrijven 
en medewerkers blijkt dat er sprake is 
van verbetering van de begeleiding van 
cursisten, vooral van de begeleiding in de 
praktijk.

Bij cursisten en medewerkers is een begin gemaakt met periodieke 
peiling van de tevredenheid. Deze periodieke peiling is nog onvoldoende 
een element in de beleidsontwikkeling van opleidingen, teams en 
onderwijsunits.
Het onderzoek bij bedrijven komt nog onvoldoende van de grond. 
In 2013 wordt een evaluatie gepland.

Uit inspectieonderzoek blijkt dat er geen 
zwakke opleidingen meer voorkomen. 
Voor situaties waar dat nog wel het 
geval is heeft de onderwijsunit een, door 
het College van Bestuur geaccordeerd, 
verbeterplan opgesteld.

Eind 2012 was er één opleiding met de beoordeling ‘zwak’: 
de opleiding Mediavormgever (MBO Media, Games & IT). Een 
verbeterplan is opgesteld. De resultaten worden in de voortgangs- en 
verantwoordingsgesprekken besproken. 
Bij enkele cursisten van het tweede leerjaar van de opleiding Sport en 
Bewegen (CIOS) heeft de Inspectie een tekort aan geprogrammeerde 
en gerealiseerde onderwijstijd geconstateerd. Inmiddels zijn herstel- en 
verbeteracties ingezet om deze tekortkomingen op te heffen. Zie verder 
hoofdstuk 3 Onderwijs. 

Ook in 2012 realiseert het Friesland 
College de doelstellingen uit het VSV-
convenant: 10% verlaging van het aantal 
voortijdig schoolverlaters (VSV’ers) t.o.v. 
2011.

Over 2005/2006 was het VSV-percentage nog 8,5%. Over 2010/2011 
is dit percentage gedaald tot 7,3% en over 2011/2012 realiseerde het 
Friesland College een VSV-percentage van 6,4%. Dit percentage ligt onder 
het landelijk gemiddelde van 7,9%. De instelling is er in geslaagd om het 
VSV-percentage over de hele VSV-convenantperiode 2008-2012 met 
36,3% terug te dringen. Het Friesland College staat daarmee landelijk op 
de vierde plaats. 

Alle organisatieonderdelen hebben hun 
bedrijfsvoering op orde. Zij realiseren de 
resultaatafspraken binnen het budget 
waarover via het managementcontract 
overeenstemming bereikt is. 

Deze doelstelling is niet behaald. Vijf organisatieonderdelen van de 17 
zijn binnen het budget gebleven.

Uit analyse blijkt dat een deel van deze overschrijdingen te wijten is aan: 

Nieuwe richtlijnen rondom de deelnemersbijdrage die maakten dat de 
oorspronkelijk geraamde opbrengsten niet gerealiseerd konden worden. 
De begroting/budgetten zijn hier in 2013 op aangepast. Tevens is er n.a.v. 
de ervaringen van 2012 in 2013 een aantal extra startbudgetten vooraf 
op onderdeelniveau toegekend per onderwijsunit/FC-school, zodat er 
voor het komende jaar een realistische startsituatie is. Deze voorstellen 
zijn inhoudelijk onderbouwd en goedgekeurd door het College van 
Bestuur.

De budgetten 2012 zijn niet tussentijds aangepast op basis van diverse 
ontwikkelingen, premiestijgingen en btw-verhoging. N.a.v. deze 
constatering wordt in 2013 bekeken of de gemiddelde personele 
loonsom (GPL) nog wel kostendekkend is en of er eventueel tussentijds 
geïndexeerd zal moeten worden om de FC-scholen te compenseren voor 
hogere kosten in de praktijk op personeel en materieel. 
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2.5  Ontwikkelingen in de organisatie in 2012

 Inrichting en aansturing

Het College van Bestuur heeft voor wat betreft de 

inrichting en aansturing van de organisatie stappen 

gezet die gezien de ambities 2015 nodig zijn. 

Daarbij speelden ook de consequenties van ‘Focus 

op Vakmanschap 2011-2015’ een rol. Besluiten van 

het College in dit kader zijn vastgelegd in de notitie 

‘Inrichting en aansturing’.

 De belangrijkste besluiten zijn:

• De beoogde directe sturing van de

 ‘tweelagenstructuur’ (College van Bestuur -   

management) blijft gehandhaafd.

• Teams zijn het zwaartepunt van de organisatie. 

Waar mogelijk wordt gewerkt met resultaat-

verantwoordelijke teams*.

• De bestaande samenwerkingsverbanden worden, 

wat samenstelling van opleidingen betreft, 

omgevormd tot zes ‘FC-scholen’ (voor naam-

geving scholen zie bijlage 8). Elke FC-school   

bestaat uit een cluster van verwante opleidingen, 

waardoor de instelling in staat is om succesvolle  

‘cross-overs’ te organiseren. Elke FC-school is   

voldoende herkenbaar voor de cursist/ouder en

 het werkveld. Van de onderwijsdirecteuren van 

de FC-school functioneert één directeur als   

voorzitter. 

• Een werkbare span of support wordt

 gegarandeerd (1 leidinggevende op 20

 medewerkers).

• De ondersteuning wordt steeds meer vanuit de 

FC-scholen en het onderwijs daarbinnen vorm-

gegeven (dicht bij het onderwijs).

• De opleidingen Pedagogisch werk, niveau 3 en 4 

en Onderwijsassistent worden ondergebracht bij 

D’Drive, mbo kunstopleidingen.

De implementatie van deze besluiten vindt 

voornamelijk plaats in 2013.

F. van Hout interim-directeur CIOS

Na het vertrek van de zittende directeur in oktober 

2011 besloot het College van Bestuur mede op 

advies van de Ondernemingsraad en het personeel 

om niet over te gaan tot de aanstelling van een 

(externe) interim-directeur. De heer Van Hout (lid 

College van Bestuur) vervulde daarom tot mei 2012 

de rol van interim-directeur. Per 1 mei 2012 is de 

heer Janssen als directeur benoemd.

Opheffen geïntensiveerd verscherpt financieel 
toezicht Inspectie

Het Friesland College stond een aantal jaren onder 

verscherpt financieel toezicht* van de Inspectie. In 

oktober 2012 heeft de instelling de Inspectie een 

goed beeld kunnen geven van de risico’s die de 

instelling loopt op het gebied van huisvesting en 

financiën en de wijze waarop die beheerst worden. 

Verder kon de instelling aangeven dat de resultaten 

de komende jaren naar verwachting positief zullen 

blijven. Op grond hiervan heeft de Inspectie het 

Friesland College per direct onder basistoezicht* 

gesteld.

Totstandkoming nieuw koersplan: Koersplan 
2013-2015, van buiten naar binnen 

De looptijd van het Koersplan 2009-2012 eindigde in 

december 2012. Eind 2012 is het nieuwe koersplan, 

met de titel ‘Koersplan 2013-2015, van buiten 

naar binnen’ tot stand gekomen. Basis voor het 

koersplan is de notitie ‘Friesland College 2015’ die 

in 2011 is geschreven. Vrijwel alle medewerkers 

hebben deelgenomen aan een tweedaagse training. 

Tijdens de training is de notitie met de medewerkers 

besproken en konden zij hun mening kenbaar maken. 
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Ook bedrijven en instellingen zijn gevraagd 

om mee te denken over het nieuwe koersplan. 

In september en oktober zijn daartoe twee 

bijeenkomsten georganiseerd. Het Friesland 

College wil het onderwijs samen met bedrijven en 

instellingen vormgeven (van buiten naar binnen). 

Hun inzicht in de ontwikkelingen die zich op de 

arbeidsmarkt voordoen en wat die ontwikkelingen 

van toekomstige medewerkers vragen levert een 

waardevolle bijdrage aan het besluitvormingsproces. 

De opmerkingen van de deelnemers en de 

Ondernemingsraad vormden een waardevolle 

aanvulling op het plan. Na goedkeuring door de 

Raad van Toezicht is het Koersplan 2013-2015 

tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari 2013 

gepresenteerd en uitgereikt aan medewerkers en 

relaties van het Friesland College.

Focus op Vakmanschap 2011-2015 (algemeen)

Het actieplan ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’ 

van de minister van OCW is gericht op verhoging 

van de kwaliteit van het mbo, vereenvoudiging van 

het mbo als stelsel en het op orde brengen van de 

besturing en de bedrijfsvoering. Het motto is daarbij 

‘De basiskwaliteit moet op orde en de lat moet 

omhoog.’

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. Dit moet 

ertoe leiden dat mbo-instellingen:

• elkaar niet onnodig beconcurreren

• samenwerken om de kwaliteit van het onderwijs 

te verbeteren

• afspraken maken met bedrijven en/of 

instellingen over de arbeidsmarktrelevantie van 

de opleidingen 

Macrodoelmatigheid: activiteiten 
Friesland College 

In 2012 heeft het Friesland College in het kader 

van macrodoelmatigheid de volgende activiteiten 

uitgevoerd/gestart:

• In het kader van Focus op Vakmanschap nam de 

instelling deel aan overleg tussen de mbo-

 instellingen uit de noordelijke regio. Onderwerp

 van gesprek waren onder meer: de 

mogelijkheden voor een doelmatig  

onderwijsaanbod, nieuwe ontwikkelingen en de

 afbouw van te kleine opleidingen.

• Het Friesland College heeft afgesproken om 

 bestuurlijk te gaan samenwerken bij de uit-

voering van entreeopleidingen. De instelling is 

in overleg met ROC Friese Poort en Nordwin 

College om een gezamenlijke intake te gaan 

organiseren en een gezamenlijk bindend studie-

advies te geven. De instellingen zijn met de 

gemeente in overleg over maatregelen die 

moeten worden genomen voor cursisten die 

een aka* of niveau 1-opleiding volgen, maar niet 

in aanmerking komen voor deelname aan een 

entreeopleiding of doorstroom naar een 

 niveau 2-opleiding.

• De instelling is nog met ROC Friese Poort in 

gesprek, onder meer over het realiseren van een 

doelmatig aanbod van techniekopleidingen in 

Leeuwarden. 

• In het kader van een doelmatig en modern 

aanbod binnen de sector techniek werkt het 

Friesland College samen met andere noordelijke 

mbo-instellingen en het bedrijfsleven aan de 

ontwikkeling van het Energy College. Hierin 

wordt samengewerkt aan de ontwikkeling 

van onderwijsprogramma’s en verbeterde 

afstemming met programma’s en de situatie in 

 bedrijven. De focus ligt op het inspelen op 

ontwikkelingen rondom energievoorziening en 

-transitie. 
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• Het Friesland College is onder leiding van 

gedeputeerde de heer H. Konst een overleg 

gestart met de voorzitters van de Colleges 

van Bestuur van ROC Friese Poort en Nordwin 

College. Aan dit overleg neemt verder een 

 aantal onafhankelijk functionerende 

vertegenwoordigers deel (zoals mevrouw 

D. Monissen, bestuurder van de Friesland 

Zorgverzekeraar, de heer R. Karsemakers, 

Plantmanager Philips Drachten, de heer 

 J. Volkers, lid Raad van Bestuur Deloitte, de 

heer P. Visschedijk, Managing Directeur CSK 

Food Enrichment, en de heer J. van Dijk, 

Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse bij de 

Rijksuniversiteit Groningen). Doel van dit overleg 

is keuzes en dilemma’s die zich in het Noorden en 

specifiek in Friesland voordoen te bespreken en 

relevante arbeidsmarktinformatie te analyseren. 

2.6 Medezeggenschap en zeggenschap

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 binnen de 

instelling een gedeelde medezeggenschap 

gerealiseerd in de vorm van de Ondernemingsraad, 

de Deelnemersraad en de mogelijkheid tot het 

oprichten van een Ouderraad. 

Medezeggenschapsstatuut

Het bevoegd gezag van de instelling heeft de 

verplichting om in een medezeggenschapsstatuut 

vast te leggen hoe de medezeggenschapsstructuur 

er binnen de instelling uitziet. Het Medezeggen-

schapsstatuut is, na instemming van de OR en DR, 

op 10 juli in werking getreden. 

Samenwerking met het onderwijs in de regio

Het Friesland College 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 onderling afgestemd en is er 

meer aandacht voor het voortijdig schoolverlaten. 

Meer informatie over de samenwerking in 2012 

staat in paragraaf 3.4.  Een overzicht van de 

met het Friesland  College samenwerkende 

onderwijsinstellingen is te vinden in bijlage 7.1. In 

bijlage 7.2 staan de samenwerkingsovereenkomsten 

inzake de vormgeving van de opleiding 

vermeld. Bijlage 7.3 vermeldt de contacten van 

leidinggevenden en stafmedewerkers in provinciale 

en landelijke (samenwerkings)verbanden en 

commissies.

Samenwerking met bedrijven in de regio

Het Friesland College kent drie verschillende vormen 

van samenwerkingscontracten met bedrijven.

1.  Samenwerking met een taakverdeling op basis 

van gescheiden verantwoordelijkheden (de 

beroepspraktijkvorming (bpv*), stage). 

2.  Samenwerking met een taakverdeling op basis 

van onderscheiden verantwoordelijkheden bij 

de invulling van de beroepspraktijkvorming 

en de beoordeling van de cursist. Bij deze 

samenwerking vindt waar mogelijk uitwisseling 

van kennis plaats.

3.  Partnerschap op basis van een gezamenlijke en 

gedeelde verantwoordelijkheid voor de 

 vormgeving van de opleiding. De samen-

werkende partners maken op verschillende 

terreinen afspraken voor een langere periode. 

Zie verder bijlage 7.2.

organisatie cursistengovernance onderwijs
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De Deelnemersraad (DR)

Het aantal leden van de Deelnemersraad (DR) varieerde in 2012 van vijf (januari) tot negen (december) 

leden. 

Het College van Bestuur heeft in 2012 vier maal overleg gevoerd met de DR. De DR heeft op de volgende 

zaken instemming gegeven:

• Reglement voor het Praktijkdeel van het inburgeringexamen 

• Medezeggenschapsstatuut 

• Cursistenstatuut 2012-2013

• Onderwijsovereenkomst 2012-2013 

• Criteria opleidingskosten en cursistenbijdragen

• Examenreglement 2012 

• Format Onderwijs- en examenregeling 2012 

• BPV-overeenkomst 2012-2013 

• Handboek Examinering 2012-2013 

• Voorlopig protocol centraal ontwikkelde examens Nederlands en Rekenen

• Meldcode huiselijk geweld

Het College van Bestuur heeft over de volgende onderwerpen advies gevraagd:

• samenwerking Friesland College met Cosmo Academy 

• stopzetten activiteiten Middelbare Hotelschool Heerenveen 

Op 9 maart heeft de DR een ontmoeting gehad met de Raad van Toezicht. 

De DR heeft de beschikking over secretariële ondersteuning en wordt gefaciliteerd voor het organiseren van 

verkiezingen, scholing, reiskosten en vergaderingen.

De leden kunnen hun deelname aan de DR laten meetellen voor het behalen van Loopbaan en Burgerschap*, 

Beroeps- en FC-competenties*. Verder ontvangen zij vacatiegeld.

De DR werkt volgens het voorlopig DR-reglement dat het College van Bestuur op 25 september 2010 heeft 

vastgesteld. Dit reglement blijft gelden totdat de DR een eigen reglement heeft vastgesteld.

Een eigen jaarverslag van de DR is opgenomen in bijlage 5.
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De Ondernemingsraad (OR)

De OR kent drie commissies en een werkgroep (deze kan wisselen van samenstelling):

• commissie bedrijfsvoering

• commissie personeel 

• commissie onderwijs/cursisten

• werkgroep contracten

Het College van Bestuur heeft in 2012 acht keer formeel overleg gehad met de Ondernemingsraad (OR). 

Gedurende het jaar heeft extra overleg plaatsgevonden over onder meer het meerjarenformatieplan en 

de begroting. Verder zijn twee themamiddagen georganiseerd, waarbij de procesgang rond de notitie 

‘Inrichting en aansturing’ is besproken en gesproken is over het personeelsbeleid, het formatieplan, 

het professionaliseringsplan en het (nieuwe) Koersplan 2013-2015. Naast de formele vergaderingen en 

themabijeenkomsten is voor het College en de OR wekelijks een moment gepland waarin zij informeel met 

elkaar van gedachten wisselen. 

De OR heeft instemming gegeven op de volgende notities:

• Voorlopige Organisatiestructuur Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen en

  voorlopig protocol van afname

• Medezeggenschapsstatuut

• Verlof- en vakantieregeling/periodisering 2012-2013

• Resultatenlijst bij diploma, aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving

• Examenreglement 2012

• Format Onderwijs- en Examenregeling 2012

• Handboek Examinering 2012-2013

• Meerjarenformatieplan Friesland College 2013-2015

De OR heeft het College geadviseerd over:

• Telefonische bereikbaarheid

• Verkoop van een pand in Sneek

• Herinrichting netwerk HRM en personeelsmedewerkers

• Bestuursreglement Friesland College

• Vervanging Noise (systeem voor de registratie van aan- en afwezigheid van de cursist)

• Inrichting en aansturing: integratie opleiding Pedagogisch werk en Onderwijsassistent

• Europese aanvraag catering, ongevraagd advies

• Vervanging Edukaat/CASO (salarisadministratiesysteem) en uitbreiding HR-modulen

• Samenwerking Friesland College met Cosmo Academy

De OR werkt volgens het voorlopig OR-reglement dat het College van Bestuur op 14 september 2010 heeft 

vastgesteld. Dit reglement blijft gelden totdat de OR een eigen reglement heeft vastgesteld. Een eigen 

jaarverslag van de OR is opgenomen in bijlage 4.

organisatie cursistengovernance onderwijs
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Ouderraad

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

is geweest. Op enkele onderwijsunits is wel een ouderklankbordgroep actief.

Medezeggenschap en zeggenschap voor cursisten

Medezeggenschap wordt gerealiseerd door de Deelnemersraad (DR). De DR heeft inspraak op besluiten die 

door de instelling worden genomen.

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 en cursisten dus de gelegenheid te geven 

om invloed uit te oefenen op de eigen opleiding is binnen de instelling het Leerbedrijf Invloed Studenten 

(LIS) actief. 

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. Meer informatie over LIS is opgenomen in 

hoofdstuk 4 Cursisten.

2.7 Doelstellingen van het Koersplan 2009-2012: de stand van zaken (eindstand)

In het koersplan zijn de doelstellingen geformuleerd die in 2012 gerealiseerd moeten zijn.

In het volgende overzicht staat vermeld wat de resultaten bij de verschillende onderdelen van het koersplan 

aan het eind van zijn looptijd zijn. De kleur geeft de mate van realisatie van een doelstelling aan (groen = 

gerealiseerd; oranje = in ontwikkeling; rood = niet gerealiseerd; wit = doelstelling is inmiddels bijgesteld). 

Van de 17 doelstellingen zijn eind 2012 negen gerealiseerd, vijf bijna gerealiseerd en twee nog niet 

gerealiseerd. Doelstelling 11 (‘overzichtelijke onderwijsunits te vormen wat aantallen cursisten betreft; 

uitgangspunt is een minimum van 600 cursisten en een maximum van 800 cursisten’) heeft als gevolg van 

nieuw beleid een nieuwe richting gekregen.

Het College van Bestuur stelt vast dat vanaf 2009 de daling van het aantal cursisten is omgezet in een 

stijging. Het aantal van 10.000 cursisten is nog niet gerealiseerd.

Ook in 2012 is het Friesland College er in geslaagd het aantal voortijdig schoolverlaters verder terug te 

dringen. Het Friesland College presteerde boven het landelijk gemiddelde.

In 2011 en 2012 is veel aandacht besteed aan het realiseren van regionale strategische samenwerking met 

grote bedrijven om de integratie onderwijs - werk vorm te geven. 

Na een aantal jaren van financiële tekorten laat 2012 een positief resultaat zien. Het Friesland College zet de 

komende jaren in op het versterken van de financiële positie van de instelling. 
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A	 De	effectiviteit	van	de	leerprocessen	binnen	het	
praktijkgestuurd leren is toegenomen door: 

Stand van zaken per 31-12-2012

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

Op dit punt is een divers beeld ontstaan. Dit is een 
expliciet onderdeel van de jaartaak. In elke onderwijsunit 
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.
Door de steeds verdergaande samenwerking met 
bedrijven en instellingen, bijvoorbeeld in het kader van de 
Praktijkroute, neemt het percentage toe. 
Naleving van deze richtinggevende uitspraak wordt in de 
komende periode nauwlettend gemonitord.

2. De samenwerkingsafspraken met bedrijven en 
instellingen contractueel vast te leggen.

Door de steeds verdergaande samenwerking met 
bedrijven en instellingen, bijvoorbeeld in het kader van de 
Praktijkroute, neemt het percentage toe.

3. Cursisten kwalitatief en kwantitatief goed te 
begeleiden en dit jaarlijks te toetsen door een 
tevredenheidonderzoek onder cursisten.

Naleving van deze richtinggevende uitspraak wordt in de 
komende periode nauwlettend gemonitord.

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

Friesland College heeft intensieve contacten met het vo 
en hbo opgebouwd en verder uitgebouwd. Een aantal 
onderwijsunits hebben volledig doorlopende leerlijnen 
met vo en/of hbo gerealiseerd.

5. Iedere onderwijsunit 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 1-10-2012 stonden 9693 cursisten ingeschreven; dat 
zijn 80 meer dan in 2011. Er zijn meer bol- en minder bbl-
cursisten ingeschreven.

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

Bezuinigingen vanuit de overheid hebben in de afgelopen 
jaren een forse aanslag gedaan op de omzet van educatie. 
De omzet van de volwasseneneducatie bedroeg in 
2012 € 4 mln. Dit is € 3,3 mln. minder dan in 2008. De 
onderwijsunit heeft dit voor een groot deel kunnen 
compenseren door andere opbrengsten.

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

Niveau 1: 73%; niveau 2: 64%.

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

Niveau 3: 64%, niveau 4: 66%.
De redenen zijn divers en niet allemaal even makkelijk 
te beïnvloeden! Toch houdt het Friesland College de 
ambitie van 80% (met draagvlak van de leidinggevenden) 
in stand. Het ‘dwingt’ de organisatie om gericht aandacht 
te besteden aan cursisten die opleidingen willlen verlaten, 
motivatieproblemen hebben, etc.

10. 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.

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

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

Stand van zaken per 31-12-2012

11. Overzichtelijke onderwijsunits te vormen wat 
aantallen cursisten betreft. Uitgangspunt is een 
minimum van 600 cursisten en een maximum van 800 
cursisten.

Het College van Bestuur heeft met het ingezette beleid 
verwoord in de notitie ‘Inrichting en aansturing’ een 
aantal nieuwe keuzes gemaakt m.b.t. de organisatie en de 
span of support. Uitgangspunt blijft kleinschaligheid en 
herkenbaarheid. Zwaartepunt van de organisatie zijn de 
opleidingsteams.

12. Herkenbare onderwijsunits voor de branches te 
realiseren.

Het FC heeft heldere product-markt combinaties, het FC 
volgt de ontwikkelingen in de markt. Zie ook doelstelling 
11.

13. Het Friesland College kent onderwijsunits die bestaan 
uit resultaatverantwoordelijke teams met één of twee 
opleidingsmanagers en een onderwijsdirecteur.

Het Friesland College zet momenteel stevig in op 
verdere professionalisering in de teams met het oog 
op de ontwikkeling van resultaatverantwoordelijkheid. 
Uit evaluatie van het proces richting 
resultaatverantwoordelijkheid is duidelijk naar voren 
gekomen dat gerichte aandacht van de leidinggevenden 
van cruciaal belang is en dat het samenwerken van teams 
binnen een ‘werkgebied’ essentieel is om én in te kunnen 
spelen op de snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 
én om de inhoudelijke ‘crossovers’ te kunnen maken. 
Het Friesland College heeft er daarom voor gekozen 
om FC-scholen te vormen en een span of support van 
1 leidinggevende op 20 medewerkers te realiseren. De 
FC-scholen bestaan uit een aantal verwante opleidingen, 
uitgevoerd door opleidingsteams. De leiding binnen de 
FC-scholen is in handen van onderwijsdirecteuren en 
opleidingsmanagers.

14. De ondersteuning waar mogelijk te decentraliseren. Het verbeteren van de ondersteuning heeft vertraging 
opgelopen, mede door wisselingen in de leiding. Sinds 
2011 is dit proces weer opgepakt, waarbij ook het 
vraagstuk rondom (de)centralisering op de agenda staat. 
Richtinggevende uitspraken over dit proces worden 
in 2013 gedaan, waarna implementatie vanaf 2014 
plaatsvindt.

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

Intern: In 2012 is een medewerkerstevredenheids-
onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten zijn begin 
2013 bekend; LIS doet permanent onderzoek; alle 
onderwijsunits hebben spreekuren; cursisten en 
medewerkers kunnen hun klachten melden; er 
zijn medewerkers die vragen van cursisten kunnen 
beantwoorden; bij alle onderwijsunits zijn interviews 
‘kleine kwaliteit’ afgenomen. Extern: één keer per twee 
jaar JOB enquête (2010 en 2012 afgenomen) (zie voor 
resultaten 7.4).

16. Inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht. Het resultaat over 2012 bedraagt + € 2,0 mln.

17. 15% van de omzet van het Friesland College bestaat 
uit niet door OCW bekostigde (reguliere) inkomsten.

In 2012 bestaat 17% van de omzet van het Friesland 
College uit niet door OCW bekostigde (reguliere) 
inkomsten.
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Met name het achterblijven van het rendement verdient nadere aandacht. Zoals hiervoor omschreven blijft 

het resultaat achter bij de ambitie en is besloten om deze hoge ambitie niet bij te stellen. 

Het achterblijven van de rendementen van een aantal opleidingen heeft onder meer de volgende oorzaken: 

* Het Friesland College houdt consequent vast aan het uitgangspunt dat zoveel mogelijk jongeren tot de 

opleidingen toelaatbaar moeten zijn. Daarmee neemt het Friesland College dus meer risico’s als het gaat 

om gegarandeerd succes!

* De instelling stimuleert loopbaandenken en benadert een overstap van de ene opleiding naar de andere 

(dus) als een reële optie.

* Een aantal docenten beschikt over te weinig didactisch instrumentarium als het gaat om omgaan met 

verschillen, omgaan met ‘afwijkend’ gedrag etc.

* Bij sommige opleidingen, zoals de opleiding Artiest (MBO Media, Games & IT) en niveau 2-opleidingen van 

het CIOS blijken zich concentraties van jongeren te bevinden waar veel mee aan de hand is (psychische 

en/of gedragsproblematiek). 

* Er is te weinig sturing en aandacht voor de teams.

Op het gebied van professionalisering van de medewerkers vragen bovenstaande zaken ook in de komende 

periode veel aandacht om ervoor te zorgen dat de opgaande lijn in het rendement zich verder door blijft 

zetten.

2.8  Uitbesteden van onderwijs 

Een aantal opleidingen wordt op verzoek van en in overleg met het bedrijfsleven/werkveld in samenwerking 

met bedrijven en instellingen uitgevoerd. In dit type opleidingen kunnen delen van het curriculum aan 

partners worden uitbesteed. Het Friesland College blijft verantwoordelijk voor de cursisten, de kwaliteit van 

de onderwijsuitvoering en de examinering.

Het beleid van het Friesland College is erop gericht om de kern van het curriculum van het uitbestede 

onderwijs zelf uit te voeren.

In bijlage 7 is een overzicht opgenomen van de opleidingen en bedrijven waarmee wordt samengewerkt. 

2.9 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 onder de landelijk afgesproken normen ligt. 

De bestuurskosten bedroegen in 2012 € 345.287,-. Dit bedrag bestond uit € 312.129,- voor het College van 

Bestuur en € 33.158,- voor de Raad van Toezicht. 

De personele en materiële kosten van de Ondernemingsraad bedroegen in 2012 € 222.451,-. De kosten van 

de Deelnemersraad/LIS bedroegen € 96.944,-.
 

2.10 Interne Bezwarencommissie, Commissie van Beroep voor de Examens en Onafhankelijke 
 Klachtencommissie  

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. De commissie 
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heeft jaarlijks een overleg met het College van Bestuur. In dit overleg worden onder meer de ontwikkelingen 

binnen het Friesland College besproken.

De Commissie van Beroep voor de Examens is een aparte onafhankelijke commissie (verplicht als gevolg van 

de WEB). In deze commissie hebben dezelfde leden zitting als in de Interne Bezwarencommissie. 

De Onafhankelijke Klachtencommissie bestaat uit drie leden, van wie twee niet verbonden zijn aan de 

instelling. Als klachtgerechtigden na het doorlopen van de interne klachtenprocedure (nog) niet tevreden 

zijn over de uitkomst van de interne klachtenprocedure of de wijze waarop een klacht is behandeld kan de 

klacht worden ingediend bij de klachtencommissie. 

Bezwaren van medewerkers en cursisten in 2012

In 2012 zijn in totaal vier bezwaarschriften bij de commissie ingediend, één door een medewerker en drie 

door cursisten. De commissie heeft nog geen uitspraak gedaan over het door een medewerker ingediende 

bezwaar. Van de door cursisten ingediende bezwaren is één bezwaar niet-ontvankelijk verklaard, één 

bezwaar is door de cursist ingetrokken en één bezwaar is ongegrond verklaard.

Beroepschriften van cursisten in 2012 betreffende examinering

Bij de Commissie van Beroep voor de Examens zijn twee beroepschriften ingediend. Beide zijn later 

ingetrokken. Eén beroep, ingediend in 2011, is in dit verslagjaar afgerond. De commissie heeft het beroep 

ongegrond verklaard. 

College voor Rechten van de Mens

In 2012 heeft een cursist een verzoekschrift ingediend bij het College voor Rechten van de Mens. 

De uitspraak volgt in januari 2013. 
  
De samenstelling van de Interne Bezwarencommissie en de Commissie van Beroep voor de Examens wordt 

aangegeven in bijlage 3.8, de samenstelling van de Onafhankelijke Klachtencommissie in bijlage 3.9.

De reglementen van de Interne Bezwarencommissie, Commissie van Beroep voor de Examens en de 

Onafhankelijke Klachtencommissie zijn voor cursisten gepubliceerd op de website van het Friesland College 

en voor medewerkers op intranet.

2.11  Meervoudige publieke verantwoording
  
Bij meervoudige publieke verantwoording (MPV) legt de instelling verantwoording af aan de omgeving over 

zijn visie, de resultaten en de wijze waarop mensen en middelen zijn ingezet. MPV is een dynamisch proces 

dat vooral plaatsvindt door met de stakeholders een dialoog aan te gaan. MPV staat niet op zichzelf. Het 

vormt een onderdeel van ‘good governance’: de ene partij verantwoordt zich tegenover de andere. 

Het Friesland College nodigt stakeholders (zie paragraaf 2.11.1 en 2.11.2) uit om te reageren en een mening 

te geven over de opleiding, onderwijsunit of organisatie als geheel. MPV past in de kwaliteitscyclus van de 

instelling.
  
Het behalen van prijzen door cursisten en medewerkers (zie paragraaf 2.11.2) 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 de volgende twee paragrafen staat een beschrijving van meervoudige publieke verantwoording in 2012. 
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2.11.1 Belangrijke strategische partners, adviesraden en werkbezoeken

 Bijeenkomsten o.l.v. de heer Wiegel

Het Friesland College is onder leiding van de heer Wiegel met belangrijke stakeholders in de regio in 

gesprek. De heer Wiegel heeft in gesprek met het College aangegeven dat hij als gespreksleider wilde 

optreden. Hij wilde onderzoeken of er enthousiasme bij deze bedrijven bestaat om nauw samen te werken 

en of er nieuwe vormen van beroepsonderwijs te ontwikkelen zijn. Inmiddels hebben drie geslaagde 

ontmoetingen plaatsgevonden. De belangrijkste resultaten tot nu toe zijn dat deelnemers als gastspreker 

hebben opgetreden in de zogenaamde ‘inspirerende ontmoetingen’* van het Friesland College, dat er wordt 

geëxperimenteerd met nieuwe vormen van beroepsonderwijs (zie hoofdstuk 3 Onderwijs, Praktijkroute 2.0) 

en dat de deelnemers hun netwerken voor het Friesland College inzetten. In 2013 zullen de deelnemers een 

manifest ondertekenen. Deelnemende bedrijven/instellingen zijn onder meer het Centraal Justitieel Incasso 

Bureau, Hamilton Bright Nederland, Philips en Jongbloed BV.

De Friesche Compagnie

De Friesche Compagnie is een netwerk van actieve ondernemers. Zij hebben zich tot doel gesteld om 

meer bedrijvigheid in Friesland te ontwikkelen en om veelbelovende initiatieven die om welke reden dan 

ook gestrand zijn ‘vlot’ te trekken. Het College is lid van dit netwerk. Een van de projecten van de Friesche 

Compagnie is het versterken van het ondernemerschap in het mbo.

Münchhausen

Münchhausen is de naam van een actieve club bestuurders in Friesland. In navolging van een beweging 

in Rotterdam heeft deze club zich tot doel gesteld om mensen te helpen die de weg zijn kwijt geraakt 

door onnodige bureaucratie of door ondoorzichtige wegen in grote organisaties. Het Friesland College 

participeert in dit netwerk. In 2012 is door de inzet van Münchhausen onder andere een aantal cursisten aan 

een baan en/of een stageplek geholpen.

Innovatiegroep bedrijven

De leden van de innovatiegroep zijn afkomstig uit het bedrijfsleven en de (semi-)overheid. De innovatiegroep 

heeft in 2012 twee bijeenkomsten gehad. Tijdens de eerste bijeenkomst is gesproken over de vraag hoe de 

instelling komt tot een nieuwe integratie van werken en leren, zowel vanuit het perspectief van de cursisten 

als vanuit het belang van het bedrijfsleven. Tijdens de tweede bijeenkomst waren het (anders) organiseren 

van medezeggenschap en het organiseren van resultaatverantwoordelijkheid onderwerp van gesprek. Bij de 

laatste bijeenkomst was een gastspreker aanwezig.

Branche Advies Groepen 

De leden van de Branche Advies Groepen (BAG’s) komen jaarlijks drie tot viermaal bijeen om de 

onderwijsdirecteuren van ROC Friese Poort en het Friesland College te adviseren bij mogelijke vraagstukken 

en om actuele ontwikkelingen te bespreken. Er zijn vijf adviesgroepen, te weten voor de branches 

Administratie, Bouw-Hout-Wegenbouw-Schilders (BHWS), Handel, Metalektro en Welzijn. In het verslagjaar 

2012 zijn er diverse bijeenkomsten geweest.

De Colleges van Bestuur van ROC Friese Poort en het Friesland College hebben de vijf BAG’s gevraagd hun 

mening te geven over de veranderingen in het mbo-onderwijs (Focus op Vakmanschap 2011-2015) en een 

mogelijke aanpassing van de onderwijskundige aanpak als gevolg van deze veranderingen. 

organisatie cursistengovernance onderwijs
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De leden van de BAG’s hebben zich ook gebogen over de in de roc’s steeds nadrukkelijker aanwezige 

problematiek rond beschikbare stageplaatsen en werkgelegenheid voor jongeren die een mbo-opleiding 

op niveau 2 volgen. De leden herkenden deze problemen en gaven unaniem aan dat er steeds minder 

werkgelegenheid is voor jongeren die niveau 2 als eindniveau hebben. Er zijn nog geen concrete 

oplossingsrichtingen benoemd.

De BAG Administratie heeft de onderwerpen ‘De baan van de toekomst’ en masterclasses voor uitmuntende 

cursisten besproken; de BAG Handel heeft aandacht besteed aan de bekendheid van stagecoördinatoren 

binnen de bedrijven en besproken hoe sociale media voor zakelijke diensten kunnen worden ingezet. De BAG 

Metalektro heeft geadviseerd om een structurele werkrelatie aan te gaan met de belangrijke partners en 

daarbij een pakketdienst (o.a. gastlessen, werknemerscholing) beschikbaar te stellen. De BAG Welzijn heeft 

advies gegeven over maatwerk en het opleiden van klantgerichte medewerk(st)ers voor de toekomst. 

Bouw: klankbordgroep Bouw, leermeesteravonden en tevredenheidsonderzoek

In het verslagjaar is er wederom een bijeenkomst van de klankbordgroep Bouw geweest.

Onderwerp van gesprek waren de crisis in de bouw en de aangepaste vorm waarop de instelling cursisten 

examineert (Proeve van Bekwaamheid). 

Bij de diverse opleidingen (Schilders, Hout, Bouw) zijn verschillende leermeesteravonden georganiseerd.

In 2012 is landelijk bij 41 roc’s die een bouwopleiding aanbieden een tevredenheidsonderzoek onder 

cursisten uitgevoerd. MBO Bouw scoorde bovengemiddeld goed: de onderwijsunit behaalde een (gedeelde) 

derde plaats. 

D’Drive, mbo kunstopleidingen: klankbordgroepen D’Drive, mbo kunstopleidingen

Bij deze onderwijsunit 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. In 2012 zijn beide klankbordgroepen twee maal 

bijeen geweest.

Specifiek voor de woonbranche zijn er twee bijeenkomsten geweest om de wensen van woonbedrijven 

in Friesland af te stemmen op het onderwijsaanbod. De woonbedrijven hebben D’Drive een ‘stalenlab’ 

geschonken om het onderwijs op het gebied van kennis van materialen en stoffen te vergroten. 

Met de klankbordgroep van ouders is gesproken over de cursistenbijdrage. 

Werkbezoek mevrouw J. Noordijk, directeur BVE van het Ministerie van OCW

In maart 2012 heeft mevrouw J. Noordijk, directeur BVE bij het Ministerie van OCW, een werkbezoek 

aan het Friesland College gebracht. Zij heeft daarbij onder meer een ontmoeting gehad met leden van 

de Deelnemersraad en met cursisten die stage lopen bij het Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS). Aan de 

orde kwam hoe de school meer contact kan houden met cursisten, vooral wanneer zij ‘buiten de school’ 

(bijvoorbeeld op stage) zijn. 

2.11.2 Prijzen, prestaties en presentaties in 2012

• Droomshow, georganiseerd door cursisten van onder andere de opleidingen Artiest Drama en   

 Artiest Dans van D’Drive. De opbrengst van de show kwam geheel ten goede aan Stichting Amurang

 (biedt onderdak aan kinderen en biedt studiefaciliteiten voor jongeren in Amurang op Noord-

 Sulawesi).

• Cursisten van D’Drive hebben bij de startmanifestatie van ‘Culturele Hoofdstad 2018’ in de    

 Stadsschouwburg de Harmonie in november 2012 de aankleding en activiteiten verzorgd. 
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2.12 Nieuwe leerbedrijven in 2012 

In 2012 is het leerbedrijf Jip’per (Jongeren Informatie Punt) opgenomen in het Calibris-register ‘erkende 

leerbedrijven’ voor de opleiding Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening. Doel van dit informatiepunt is het 

creëren van een laagdrempelig loket voor cursisten met vragen van welke aard dan ook. 

• CIOS-cursiste vierde plaats bij WK schaatsen in Japan.

• Twee eerstejaars cursisten van de opleiding Product Design genomineerd voor de Noordelijke    

 Ontwerpprijs 2012. Opdracht: ‘Ontwerp een eettafel’.

• KCE (Kwaliteitscentrum Examinering) prijst Inburgeringsexamens FC-Educatie: auditoren zeer te   

 spreken over kwaliteit praktijkexamens en betrokkenheid medewerkers.

• Tweemaal een derde plaats voor cursisten van de opleiding Toerisme en Vrije Tijd voor de Toerisme   

 bokaal in het leerhotel Het Klooster te Amersfoort. 

• Camerawerk ‘Doch it foar dyn doarp’ (programma van Omrop Fryslân) volledig gedaan door    

 cursisten Friesland College.

• Motorentechniek Friesland College ondersteunt project Bio-LNG Trucks. Met dit project wil de provincie  

 Fryslân het rijden op biogas door vrachtverkeer bevorderen.

• Cursisten Friesland College deden mee met grote buurtschoonmaakactie in Nijlân en Huizum-West.

• Cursisten opleiding Engineering (Techno Lyceum) deden in juli mee met het project Frisian Solar   

 Challenge. Zij ontwikkelden een boot op zonne-energie die de naam ‘Us boat’ kreeg.

• Cursisten D’Drive hielpen Kunstkade Leeuwarden (centrum waar alle creatieve activiteiten in    

 Leeuwarden plaatsvinden) tijdens Kinderboekenweek.

• CIOS-cursiste wint zilver op de Paralympische Spelen bij de 500 meter baanwielrennen. 

• Docente D’Drive trad samen met cursisten van de opleiding Artiest Sounddesign op in De Wereld   

 Draait Door (tv-programma). 

• Cursisten Middelbare Hotelschool Friesland sleepten een gouden en zilveren medaille in de wacht   

 tijdens internationale horeca- en toerismewedstrijden in Macedonië. 

• Docente Artiest Dans wint Gratamaprijs. Deze prijs wordt sinds 1997 om de drie jaar uitgereikt aan   

 een persoon of instantie die zich buitengewoon verdienstelijk maakt op cultureel maatschappelijk   

 gebied in en voor Friesland.

• Leerling Schildersopleiding wordt landelijke schilderkampioen.

organisatie cursistengovernance onderwijs
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Het afgelopen jaar stond in het teken van het 

promoten van de Friese taal bij de onderwijsunits. 

Dit jaar is bij de onderwijsunits MBO Verpleging 

en Verzorging en MBO Welzijn onderzocht of er 

mogelijkheden bestonden om cursisten van deze 

onderwijsunits kennis te laten maken met de 

Friese taal in de uitoefening van hun beroep.

Cursisten van een aantal klassen zijn 

geïnformeerd over het gebruik van de Friese taal 

op de werkvloer en in de omgang met cliënten 

en/of patiënten. 

Veel cursisten zijn na uitleg over de mogelijkheid 

van het behalen van een certificaat Frysk 

(uitgegeven door de Provincie Fryslân) met 

hulp van hun docenten enthousiast aan de slag 

gegaan. Een aantal cursisten zal in juni 2013 het 

certificaat Frysk behalen. 

2.13 Frysk op het Friesland College
  
It ôfrûne jier stie yn it ramt fan it Frysk binne de units 

te krijen.

Dit jier binne de units Ferpleging en Fersoarching én 

Wolwêzen hifke of der tiid en mooglikheden binne, 

om harren kursisten yn’e kunde komme te litten mei 

de Fryske taal as professional.

Ferskate klassen binne bypraten oer it brûken fan 

de Fryske taal op de wurkflier en yn de omgong mei 

klanten en/of pasjinten.

Nei útliz fan de mooglikheid fan it krijen fan in 

sertifikaat Frysk, útjûn troch de Provinsje, binne tal 

fan kursisten (mei help en stipe fan harren dosinten) 

entûsjast oan de slach gongen.

In juni 2013 hawwe fêst wer in stikmannich kursisten 

it sertifikaat yn harren besit. 



     
Onderwijs                   

3
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3.1 Kwaliteitsontwikkeling
  
In hoofdstuk 2.3 staat de kwaliteitsagenda 

beschreven. De daarin genoemde meerjarencyclus 

is afgestemd op het koersplan en de notitie 

Friesland College 2015. Als onderdeel van de 

kwaliteitsagenda hebben alle onderwijsunits een 

eigen meerjarenperspectief ontwikkeld. 

De onderwijsunits sluiten op basis van hun 

meerjarenperspectief en de kaderbrief een 

managementcontract met het College van 

Bestuur. Jaarlijks voert het College twee 

verantwoordingsgesprekken met de directeuren 

van de samenwerkingsverbanden/ondersteunende 

bureaus. De directeur Onderwijs, Personeel en 

Innovatie en de directeur Bedrijfsvoering voeren 

jaarlijks twee voortgangsgesprekken met de 

onderwijs- en bureaudirecteuren. Doel van deze 

gesprekken is om te beoordelen of de directeuren 

de afspraken die in het managementcontract zijn 

vastgelegd kunnen nakomen. Indien nodig kan nog 

tijdig worden bijgestuurd.

In 2012 is gestart met het maken van teamplannen. 

Daarin worden de onderwijsdoelen van een team 

voor een jaar vastgelegd.

Zelfevaluatie

Vrijwel elke onderwijsunit heeft als onderdeel van 

de kwaliteitscyclus in oktober 2012 een zelfevaluatie 

uitgevoerd.

Interne audits

Om de ontwikkelingen enerzijds te volgen en 

anderzijds te stimuleren worden regelmatig interne 

audits uitgevoerd. In een aantal gevallen zijn daar 

externe deskundigen bij betrokken. In de eerste 

helft van 2012 zijn audits uitgevoerd om risico’s te 

onderzoeken en in kaart te brengen. Uit evaluatie 

bleek dat het hele scala aan onderwerpen (o.a. de 

onderwijstijd, onderwijskwaliteit, examinering) niet 

binnen een enkele audit is te onderzoeken. Daarvoor 

zijn meer audits per opleiding nodig. Het aantal 

audits is daarom vanaf augustus 2012 verhoogd. 

Gemiddeld worden nu per week twee audits 

uitgevoerd.

Afnemen enquêtes onder cursisten, 
medewerkers en bedrijven/instellingen

Aan het eind van iedere onderwijsperiode worden 

in iedere onderwijsunit tevredenheidsenquêtes 

afgenomen onder cursisten, medewerkers en 

bedrijven/instellingen. De enquêtes worden gebruikt 

om de effecten van het onderwijs en de begeleiding 

te meten en om informatie te verzamelen over waar 

gerichte verbeteracties nodig zijn.

3.2 Extern toezicht / Inspectie van het 
 Onderwijs

In 2011 constateerde de Inspectie dat de opleiding 

Verzorgende-IG niveau 3 in Heerenveen niet 

voldeed aan de wettelijk eisen op het gebied van 

geprogrammeerde onderwijstijd. In leerjaar 1 werd 

onvoldoende begeleide onderwijstijd aangeboden. 

De tekortkomingen bleken bij de controle van 

de onderwijstijd in 2012 te zijn opgeheven. Er is 

voldoende onderwijstijd geprogrammeerd en 

gerealiseerd. De Inspectie vindt aangepast toezicht 

daarom niet langer nodig.
  
In juni heeft de Inspectie bij de opleiding Sport en 

Bewegen niveau 4 van het CIOS geconstateerd 

dat, mede door het individuele karakter van de 

roosters, bij enkele cursisten van het tweede leerjaar 

een tekort aan onderwijstijd is geprogrammeerd 

en gerealiseerd. Inmiddels zijn herstel- en 

verbeteracties gestart om de tekortkomingen op te 

heffen. De Inspectie zal de resultaten hiervan in juni 

2013 beoordelen. 
  
De opleiding Mediavormgever van de onderwijsunit 

MBO Media, Games & IT heeft al een aantal jaren te 

maken met een te lage opbrengst*. Om de situatie 

te verbeteren wordt sinds 2011 gewerkt met een 

verbeterplan. Naast onderwijskundige verbeteringen 

heeft de aanpak geleid tot een verhoging van de 

opbrengsten. 
  
Bij de opleiding Verkoopspecialist niveau 3 van 

de onderwijsunit MBO Handel was de opbrengst 

over het cursusjaar 2009/2010 te laag. Over 

het cursusjaar 2010/2011 zijn de opbrengsten 

gestegen naar 86,5% (jaarresultaat*) en 81,8% 
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(diplomaresultaat*). Hiermee voldoet de opleiding ruim aan de minimale norm. De opleiding staat daarom 

nu weer onder regulier toezicht van de Inspectie.
  
De opleiding Analist van de onderwijsunit MBO Life Sciences had eveneens enige jaren te lage opbrengsten. 

In het cursusjaar 2010/2011 voldeed de opleiding met een jaarresultaat van 72,1% en een diplomaresultaat 

van 73,8% weer ruim aan de norm. De opleiding staat nu weer onder regulier toezicht van de Inspectie. 

3.3  Onderwijsinnovatie en projecten

3.3.1  FC-Sprint²*

In het Koersplan 2009-2012 is de doelstelling geformuleerd dat alle opleidingen van het Friesland College 

in 2012 voor 50% werken met de aanpak van FC-Sprint². Eind 2012 is bovengenoemde doelstelling nog niet 

volledig gerealiseerd.

FC-Sprint² is een aanpak die bij verschillende onderwijsvormen kan worden toegepast. Er ontstaan steeds 

meer leeromgevingen die het mogelijk maken om met FC-Sprint² het onderwijs vorm te geven en cursisten 

te begeleiden. In 2012 zijn met deze aanpak nieuwe leertrajecten gestart onder de naam ‘X-Stream’ (zie 

verder paragraaf 3.3.3). Door de invoering van X-Stream heeft een groep docenten intensief ervaring 

opgedaan met FC- Sprint² en werkt deze groep nu volgens de uitgangspunten van deze aanpak. 

Leerbedrijf Bronnen

Het leerbedrijf Bronnen* heeft voor de leertrajecten 

van X-Stream de bijbehorende elektronische 

leeromgeving gemaakt en bronnen digitaal 

beschikbaar gesteld. In 2012 is het systeem van 

bronnen zodanig aangepast dat docenten zelf 

digitale bronnenomgevingen kunnen bouwen en 

vullen.

Lærdansk

Het Friesland College heeft in 2012 een 

overeenkomst gesloten met Lærdansk uit 

Denemarken voor het bouwen van een 

leeromgeving voor alfabetisering. Lærdansk 

is onderdeel van Dansk Flygtningehjaelp en 

verzorgt in heel Denemarken inburgerings- en 

alfabetiseringstrajecten. Inmiddels zijn er ongeveer 

40 alfabetiseringsprogramma’s geleverd. 

3.3.2  Praktijkroute en organiseren in 
leereenheden

Uit ervaringen met praktijkgestuurd leren in het 

Friesland College is gebleken dat het niet eenvoudig 

is om praktijkgestuurd leren effectief en efficiënt 

te organiseren. Op grond van de ervaringen 

van de afgelopen jaren en de inzichten die zijn 

opgedaan uit onderzoeken en ervaringen elders 

heeft het College van Bestuur geconcludeerd dat 

er meer structuur moet worden aangebracht in 

de manier waarop praktijkgestuurd leren wordt 

vormgegeven. Na oriëntatie op het organiseren van 

onderwijs binnen en buiten het Friesland College 

denkt het College dat het reëel is om met twee 

modellen van organiseren te gaan werken: de 

‘Praktijkroute’ en ‘Organiseren in leereenheden’. 

Deze modellen worden momenteel in pilots verder 

onderzocht en uitgewerkt. Bij de uitwerking van 

de onderwijsmodellen wordt rekening gehouden 

met de eisen die vanuit ‘Focus op Vakmanschap’ 

worden gesteld (bijvoorbeeld veranderingen in 

onderwijsprogramma’s en onderwijstijd). 

Koersplan 2009-2012 - doelstelling 10

Bij de opleidingen werkt 50% met de aanpak Sprint2.

In alle onderwijsunits wordt gewerkt aan de 

invoering van Sprint2. De doelstelling van 50% is nog 

niet gehaald.

organisatie cursistengovernance onderwijs
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Vanaf het cursusjaar 2014-2015 maken alle onderwijsteams een keuze voor een van deze modellen. 

Praktijkroute 2.0 

‘Praktijkroute 2.0’ is een aanpak die vorm en inhoud geeft aan leren in en om de praktijk heen. Het Friesland 

College is met deze aanpak in 2012 drie pilotsituaties gestart in bedrijven/instellingen. Deze organisaties 

(Sportstad Heerenveen, het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en ZuidOostZorg) zijn met het Friesland 

College een partnerschap aangegaan, omdat ze met het Friesland College vanuit een gedeelde visie willen 

werken aan het integraal opleiden van zowel medewerkers als mbo-cursisten. In september 2012 zijn 40 

cursisten via deze route aan hun opleiding begonnen. Met de ervaringen die het Friesland College met deze 

pilots opdoet wil het in 2013 met andere bedrijven/instellingen eenzelfde soort samenwerking aangaan. 

De teams die het onderwijs volgens de aanpak van de Praktijkroute 2.0 organiseren bestaan uit docenten van 

het Friesland College en medewerkers van het bedrijf. Zowel mbo-cursisten als medewerkers van het bedrijf 

worden opgeleid. 

Organiseren in leereenheden

Een leereenheid is een samenhangend geheel van onderwijsactiviteiten, gericht op het binnen een bepaalde 

periode realiseren van doelen in termen van kennis, vaardigheden en gedrag. Om te borgen dat de praktijk in 

de leereenheid centraal staat wordt gekozen voor langere periodes (duur van vijf weken). Een periode wordt 

gekenmerkt door een bepaald thema, door integrale praktijkopdrachten en door beroepspraktijkvorming 

en dergelijke volgens een vooraf bepaalde opzet/aanpak en einddoelen. Een leereenheid bevat minimaal 

200 studiebegeleidingsuren, inclusief Nederlands, rekenen, MVT*, L&B* en X-Stream. Het aandeel begeleide 

onderwijstijd is afgestemd op de eisen die vanuit ‘Focus op Vakmanschap’ worden gesteld.
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3.3.3  X-Stream 

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

interactieve en verdiepende leertrajecten aan. Elk X-Stream leertraject bestaat uit negen bijeenkomsten en 

is toegankelijk voor alle niveau 3- en niveau 4-cursisten van het Friesland College. 

X-Stream kent de volgende leertrajecten: ‘ondernemen-stream’, leidinggeven-stream’, ‘hbo-stream’ en 

‘werken en leren in de 21e eeuw’.

In 2012 hebben ruim 150 cursisten een leertraject gevolgd. 

3.3.4  Het project Taal en Rekenen

In de periode september tot en met december 2012 is bij 3000 eerstejaars cursisten een nulmeting 

uitgevoerd op de onderdelen lezen, luisteren en rekenen. 

Ruim 2000 cursisten hebben deelgenomen aan de pilots Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en 

rekenen in het mbo (COE) van CITO. Conform het landelijke beeld lagen de resultaten voor een groot deel 

onder de norm. Verbeteracties zijn ingezet.

Er is een begin gemaakt met het ontwikkelen van het instellingsexamen Nederlands voor de onderdelen 

spreken, gesprekken en schrijven, waarbij is gekozen voor een centraal format waarbinnen elke opleiding de 

inhoud zelf kan bepalen.

3.3.5  Loopbaan en Burgerschap (L & B) 

Het Friesland College neemt deel aan het landelijk project Stimulering Loopbaanoriëntatie en 

-begeleiding (LOB). Dit project ondersteunt scholen bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding van 

cursisten. Enkele docenten hebben deelgenomen aan een training om de kwaliteit van het voeren van 

loopbaangesprekken met cursisten te verbeteren. 

De werkgroep Doorstroom mbo/hbo/arbeidsmarkt, één van de landelijke werkgroepen van dit 

stimuleringsproject LOB waar het Friesland College bij betrokken is, heeft een kijkkader voor de doorstroom 

naar het hbo en de arbeidsmarkt gemaakt. Dit kijkkader helpt zicht te krijgen op wat er binnen opleidingen 

gebeurt aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding, gericht op doorstroom naar het hbo of de arbeidsmarkt. 

De instelling nam in 2012 deel aan een pilot van TNO (een onafhankelijke onderzoeksorganisatie) voor 

het ontwikkelen van een digitale tool*: een hulpmiddel voor docenten en cursisten dat bijdraagt aan het 

ontwikkelen van burgerschapscompetenties. 

3.4  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 

2.7). In deze ambitie zijn in 2012 belangrijke en concrete stappen gezet. 

Koersplan 2009-2012 - doelstelling 4 

De relatie met het voortgezet onderwijs en het hbo 

versterken.

Het Friesland College heeft intensieve contacten 

met het voortgezet (vo) en hoger beroepsonderwijs 

(hbo) opgebouwd. Een aantal onderwijsunits heeft 

volledig doorlopende leerlijnen met vo en/of hbo 

gerealiseerd.

organisatie cursistengovernance onderwijs



     Friesland College Jaarverslag 2012  
      

41

3.4.1  Samenwerking in de beroepskolom met 
voortgezet onderwijs

Het Friesland College heeft in 2012 verder 

geïnvesteerd in de samenwerking met het 

voortgezet onderwijs (vo). In 2012 is de Strategische 

Alliantie Heerenveen met OSG Sevenwolden, 

het Bornego College en Nordwin College tot 

stand gekomen, waarbij de scholen hun krachten 

bundelen voor o.a. het vormgeven van effectieve en 

efficiënte leerwegen, passend onderwijs, passende 

leertrajecten en zorgplicht. De gezamenlijke 

ambities zijn gericht op het verhogen van de 

kwaliteit, het rendement en de doelmatigheid van 

het onderwijsaanbod en het terugdringen van het 

aantal voortijdig schoolverlaters. 

3.4.2 Samenwerkingsovereenkomsten

In 2012 heeft het Friesland College met de overige 

mbo-scholen, de vmbo-scholen en het bedrijfsleven 

in Friesland een samenwerkingsovereenkomst 

ondertekend met het Platform Bèta Techniek. 

Deze samenwerking, gericht op versterking van 

het technisch beroepsonderwijs in Friesland, zal de 

komende drie jaar moeten leiden tot verhoging van 

de instroom in technische beroepsopleidingen. 

Het Friesland College werkt samen met de Cosmo 

Academy bij de uitvoering van de leisureopleidingen; 

Cosmo is in deze samenwerking belangrijk voor 

versterking van het onderdeel praktijk in deze 

opleidingen.
  
Een overzicht van de samenwerkingsovereen-

komsten die het Friesland College met andere 

instellingen heeft afgesloten is opgenomen in 

bijlage 7.

3.4.3  Samenwerking met partnerbedrijven

Friese Zorgacademie en ZuidOostZorg

De instelling participeert met de Noordelijke 

Hogeschool Leeuwarden, Stenden Hogeschool 

en ROC Friese Poort in de Friese Zorgacademie. 

In deze academie werken alle ziekenhuizen en 

zorginstellingen samen om het opleidingsaanbod 

de komende jaren te vernieuwen en beter te laten 

aansluiten op de praktijksituaties. Het Friesland 

College ontwikkelt in dit kader een exclusieve 

innovatieve opleidingsroute met de ZuidOostZorg. 

In deze samenwerking wordt geëxperimenteerd 

met leren en werken in de instelling zelf. Docenten 

zijn in de instelling aanwezig om de cursisten te 

begeleiden. Bijkomend voordeel is dat medewerkers 

van de zorginstelling en docenten van het Friesland 

College gemakkelijker kennis kunnen uitwisselen.

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

De al langer bestaande samenwerking met het 

CJIB heeft in 2012 goede resultaten opgeleverd. 

Het aantal cursisten dat vanaf het begin van 

hun opleiding werkt en leert vanuit het CJIB is 

toegenomen. Het Friesland College is begonnen 

om samen met het CJIB een businesscase uit te 

werken om ook scherp zicht te kunnen krijgen op 

de bedrijfsvoering, de kosten en baten die een 

dergelijke aanpak voor de beide partners met 

zich meebrengt. Verder zijn contacten gelegd 

met andere grote instellingen voor commerciële 

dienstverlening in Leeuwarden om de aanpak, die in 

de samenwerking met het CJIB wordt gehanteerd, 

langzamerhand te verbreden.

3.4.4  Centrum voor Innovatief Vakmanschap 
voor de topsector Water 

Op 13 december heeft mevrouw J. Bussemaker, 

minister van OCW, de titel Centrum voor Innovatief 

Vakmanschap (CIV) voor de economische topsector 

Water toegekend aan het partnerschap tussen 

MBO Life Sciences (een samenwerking tussen 

Friesland College en Nordwin College) en een 

aantal bedrijven. In CIV Water werkt MBO Life 

Sciences nauw samen met bedrijven en (overheids)

instellingen om nu en in de toekomst te kunnen 

voldoen aan de vraag naar adequaat opgeleide 

(bèta)technische en technologische werknemers 

op mbo-niveau. Het betreft werknemers in onder 

meer de procestechniek, service en onderhoud, 

laboratoria, water- en natuurbeheer en bij de 

bediening van watertechnische installaties. 
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Samenwerkende partners zijn onder andere Vitens, Wetterskip Fryslân, Waterbedrijf Groningen, 

Waterleidingbedrijf Drenthe, Landustrie en Wetsus. Door de nauwe samenwerking van MBO Life 

Sciences in CIV Water met deze bedrijven en met de zogeheten Water Alliance, het Centre of Expertise 

Watertechnology (verbonden aan HBO Life Sciences) en technologisch topinstituut Wetsus (wo) ontstaat 

binnen de Watercampus Leeuwarden een doorlopende leerlijn mbo-hbo-wo.

3.4.5 Mplooi

Het project Mplooi was een initiatief van het Friesland College en OSG Piter Jelles en werd gefinancierd 

door Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO). Mplooi bood ambitieuze vmbo-leerlingen de mogelijkheid 

een versnelde praktijkgestuurde leerroute via het mbo naar het hbo te doorlopen. Het project is in 2012 

afgesloten met een positieve waardering van HPBO. Voor dit project werkten het Friesland College en 

Piter Jelles samen met bedrijven en hbo-instellingen. Mplooi had tot doel om de succesvolle resultaten te 

integreren in het reguliere onderwijs. Na de projectperiode is de aanpak, die ontwikkeld was om vmbo’ers 

die zo snel mogelijk naar het hbo wilden een extra programma te bieden, in veel opleidingen ingevoerd, 

evenals de specifieke aandacht voor loopbaanbegeleiding.

3.5  Nieuwe opleidingen

In 2012 is de nieuwe opleiding Medewerker fastservice/catering gestart.

3.6  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 2.7). 

Deze doelstelling is eind 2012 voor niveau 1 gerealiseerd en voor niveau 2, 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 instelling is steeds meer aandacht voor het terugdringen van het aantal voortijdig 

schoolverlaters en het verhogen van het rendement van de onderwijsunit. 

Speciale onderwijsprogramma’s als Pitstop en Rebound beginnen een positief effect op de resultaten te 

krijgen (zie paragraaf 4.4).

Het rendement van de instelling wordt bepaald aan de hand van drie parameters: het jaarresultaat (3.6.1), 

het diplomaresultaat (3.6.2) en de gegevens voortijdig schoolverlaters (3.6.3).

Koersplan 2009-2012 - doelstelling 8 en 9

Het jaarresultaat van de opleiding op niveau 1 en 2 

is tenminste 65%

niveau 1: 73%

niveau 2: 64%

Het jaarresultaat van de opleiding op niveau 3 en 4 

is tenminste 80%

niveau 3: 64%

niveau 4: 66%

organisatie cursistengovernance onderwijs
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3.6.1 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 2010-2011 met 0,6% gedaald. Het 

landelijk cijfer daalde in dezelfde periode met 3,2%.

Figuur 3.1 (Cijfers DUO)

3.6.2 Diplomaresultaat

Het diplomaresultaat geeft het percentage aan van het aantal uitgeschreven 

cursisten dat een diploma heeft 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 2011-2012 hoger dan het landelijk gemiddelde (zie figuur 3.2).

Figuur 3.2 (Cijfers DUO)

Jaarresultaat Friesland College 2008 - 2012

FC Landelijk cijfer

2008 - 2009 66,7% 65,9%

2009 - 2010 66,5% 67,5%

2010 - 2011 68,1% 67,7%

2011 - 2012 67,5% 64,5%

Diplomaresultaat Friesland College 2008 - 2012

FC Landelijk cijfer

2008 - 2009 65,9% 64,6%

2009 - 2010 66,0% 66,7%

2010 - 2011 69,4% 67,5%

2011 - 2012 68,1% 62,2%
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3.6.3 Voortijdig schoolverlaten 

Bij voortijdig schoolverlaten gaat het om het aantal 

cursisten tot 23 jaar dat het onderwijs zonder start-

kwalificatie heeft verlaten. De percentages hebben 

betrekking op nieuwe voortijdig 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 2007-2012 met 40% terug te brengen. 

Figuur 3.3 (Cijfers DUO)

De instelling heeft het aantal voortijdig schoolverlaters in 2012 teruggebracht 

met 36,3%. De doelstelling voor de periode 2007-2012 is niet volledig 

gerealiseerd.

Figuur 3.4 (Cijfers DUO)

Bij het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters ten opzichte van het totaal 

aantal cursisten scoort het Friesland College 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.

Resultaten nieuwe voortijdig schoolverlaters 2005 - 2012

Realisatie Verschil Verschil in %

2005 - 2006 (basisjaar) 744

2008 - 2009 554 -190 -25,5

2009 - 2010 510 -234 -31,5

2010 - 2011 495 -249 -33,2

2011 - 2012 474 -270 -36,3

Percentage nieuwe voortijdige schoolverlaters t.o.v. het totaal aantal mbo-cursisten

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Friesland College 8,2% 7,9% 7,4% 6,9% 7,3% 6,4%

Landelijk (mbo) 10,2% 9,6% 9,3% 8,8% 8,6% 7,9%

organisatie cursistengovernance onderwijs
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3.7  Internationalisering

Het Friesland College neemt deel aan 

internationaliseringsprojecten met een 

maatschappelijk relevant doel. Met deelname aan 

deze projecten wil de instelling actief (wereld)

burgerschap van de cursisten stimuleren, bijdragen 

aan hun persoonlijke ontwikkeling en hen bewust 

maken van de mogelijkheden die de buitenlandse 

arbeidsmarkt biedt. 

De instelling heeft in 2012 aan projecten voor 

ontwikkelingssamenwerking deelgenomen. In totaal 

hebben 70 cursisten en 20 docenten een bijdrage 

geleverd aan wereldprojecten, zoals ‘Water voor 

Rwanda’, ‘Gondar on the Move’ in Ethiopië, ‘Kinderen 

van Amurang’ en ‘KindWeesKind’ in Indonesië. Er 

is een begin gemaakt met het ontwikkelen van 

lesmateriaal voor Wereldburgerschap in het kader 

van Loopbaan & Burgerschap. Cursisten krijgen door 

hun deelname aan deze activiteiten meer inzicht in 

andere culturen en andere normen en waarden in de 

samenleving.

Dankzij de Europese subsidiefondsen Leonardo da 

Vinci, Comenius en Grundtvig heeft een groeiend 

aantal cursisten en docenten deelgenomen aan 

Europese stages. Het Friesland College houdt gelijke 

tred met de Europese ontwikkelingen op het gebied 

van onderwijs, zoals het European Qualification 

Framework (EQF) en het European Credit system 

(ECVET).

In 2012 is opnieuw gestart met de uitwisseling van 

docenten (3) met colleges in de Verenigde Staten via 

Radix*. 

De instelling heeft geïnvesteerd in internationale 

netwerken en heeft daardoor een groter aanbod 

van buitenlandse stages en projecten voor cursisten 

kunnen realiseren. 



     
Cursisten                   

4
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4.1 Servicecentrum Cursisten

Het motto van het Servicecentrum is: “Iedere cursist een WeRkend Perspectief”. 

In de taakverdeling tussen Servicecentrum en onderwijsunit is de onderwijsunit primair verantwoordelijk 

voor de begeleiding van de cursisten. Het Servicecentrum biedt activiteiten aan die tijdelijk, aanvullend 

en niet kwalificerend (niet voorwaardelijk voor het halen van een diploma) zijn. De activiteiten van het 

Servicecentrum zijn gericht op het monitoren en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, één van de 

doelstellingen geformuleerd in het Koersplan 2009-2012 en FC 2015. 

Het Servicecentrum Cursisten is belangenbehartiger van de cursisten, zowel intern als extern. Verder is het 

Servicecentrum Cursisten verantwoordelijk voor de organisatie van de zorgstructuur, FC Support genaamd. 

Ook de cursistenadministratie valt onder verantwoordelijkheid van het Servicecentrum Cursisten.

4.2 Toegankelijkheid

Cursisten zijn het hele jaar door welkom in het Friesland College. Het toelatingsbeleid voor cursisten is 

vastgelegd in de brochure ‘Afspraak is afspraak’ en in de notitie ‘Het hele jaar door welkom in het FC’. 

Het Servicecentrum Cursisten verzorgt de coördinatie van de tussentijdse instroom van cursisten en van 

cursisten die tussentijds overstappen. De instroom van niveau 1-cursisten, volwassenen en bbl-cursisten valt 

hier niet onder; 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 2012 is op 51 locaties voorlichting gegeven op onderwijs-

beurzen en aan toekomstige cursisten op vo-scholen. Deze voorlichting werd verzorgd in samenwerking 

met cursisten van mbo-opleidingen en vond plaats naast de eigen voorlichting van de onderwijsunits. Voor 

belangstellenden hebben twee open dagen, vier infomarkten en negen kijkdagen plaatsgevonden.

4.4 FC Support

In 2010 zijn afspraken gemaakt over de warme overdracht van toekomstige cursisten uit het vo naar het 

mbo. De zorgcoördinatoren van het Friesland College bezoeken jaarlijks de vo-scholen om deze cursisten te 

bespreken. Vervolgens worden intern afspraken gemaakt over hoe de instelling deze cursisten gaat volgen 

en welke extra steun nodig is. In 2012 betrof dit in totaal 245 cursisten van 25 vo-scholen. Het aantal LGF- 

cursisten* in 2012 was 177, een lichte stijging t.o.v. 2011.

Iedere onderwijsunit heeft één of meer contactpersonen cursistenzorg. Dit zijn docenten met specifieke 

ondersteuningstaken die de aanvullende begeleiding in het primaire proces coördineren en ook zelf extern 

doorverwijzen naar instellingen op het gebied van zorg, hulpverlening en veiligheid. Deze contactpersonen 

cursistenzorg zijn onderdeel van de zorgstructuur.

FC Support, de zorgstructuur* van het Friesland College, kent een aantal voorzieningen en activiteiten op 

instellingsniveau:

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

meerdere opleidingen wil combineren. De cursist doet in dit traject praktijkervaring op in verschillende 

werkvelden om vervolgens een op ervaring gebaseerde opleidingskeuze te maken. 

Bij FC-XL zijn voor cursisten met een loopbaanvraag drie programma’s ontwikkeld: 
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• 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 havo-schooljaar een keuze voor  

 een beroepsopleiding maken

In totaal hebben in 2012 358 cursisten gebruik gemaakt van het door FC-XL aangeboden programma; 

190 cursisten bij het Switch programma en 168 cursisten bij het Search/pro mbo-traject. Ten opzichte van 

2011 is het aantal cursisten met 60 gedaald. 

Ruim 600 cursisten hebben gebruik gemaakt van het inloopspreekuur voor loopbaankeuzevragen.

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. Het programma van Pitstop richt 

zich op gedragstrainingen en individuele begeleiding. In Pitstop worden jongeren begeleid die complexe 

problemen in school en/of de thuissituatie hebben waardoor het leren stagneert. In totaal zijn 296 cursisten 

begeleid. Er is een start gemaakt met de ‘nazorg’ waarbij de vraagstelling centraal staat of de cursist beter 

gaat presteren als hij zijn opleiding weer vervolgt.

Het Friesland College coördineert het project MBO Rebound Fryslân. Cursisten van Nordwin College, 

ROC Friese Poort en Friesland College kunnen worden aangemeld via het Regionaal Meld- en 

Coördinatiepunt (RMC*). Deze voorziening is beschikbaar voor jongeren uit de hele provincie Friesland. In 

totaal kunnen op jaarbasis 80 jongeren worden begeleid. Vanuit het Friesland College hebben 40 jongeren 

deelgenomen.

4.5 Zorg in en om de school

School als Werkplaats

In oktober 2010 is gestart met het driejarige project School als Werkplaats (SAW). ‘School als Werkplaats’ is 

een nieuwe manier van werken waarbij de jeugdzorg naar de school toekomt. De Gemeente Leeuwarden, de 

Provincie Friesland, De Friesland Zorgverzekeraar, het Friesland College en 11 organisaties in de jeugdzorg 

(eerste en tweede lijn) investeren in het project. Deze werkwijze houdt in dat bij elke onderwijsunit van 

niveau 2 (in Leeuwarden) een tot twee dagen een jeugdzorgwerker aanwezig is; in de klas, naast de 

docent (coach*). Deze werkwijze bestond al bij niveau 1-opleidingen. De SAW-werkers zijn ook aanwezig 

in de pauzes. Dat geeft hun en de cursisten de gelegenheid elkaar te ontmoeten, zonder afspraak, zonder 

drempel. De SAW-werkers zien cursisten in hun eigen omgeving functioneren, gaan in de gesprekken die ze 

met cursisten hebben uit van wat ze wel kunnen (hun kracht) en zoeken samen met hen naar oplossingen. 

Indien nodig schakelen ze hun collega’s in de tweede lijn in. De medewerkers van het team SAW zijn 

generalisten in de school, maar specialisten binnen het team. Daarnaast is de SAW-werker met zijn/haar 

vakkennis en expertise op het gebied van jeugdzorg een belangrijke sparringpartner en adviseur voor de 

docent (coach) in de omgang met cursisten.

organisatie cursistengovernance onderwijs
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Met dit project kon gedurende twee cursusjaren een groep van ongeveer 700 cursisten per jaar worden 

bereikt. Met 200 van hen is diverse malen een kort intensief gesprek gevoerd, zonder drempel, zonder 

afspraak. Het resultaat van deze begeleiding is dat voor bijna 90% van deze cursisten hulpverlening verder 

niet nodig was. 

In 2012 is de School als Werkplaats actief geweest in alle onderwijsunits op niveau 2 in Leeuwarden. 

Daardoor was minder inzet vanuit de bestaande zorgstructuur van het Friesland College nodig. In de tweede 

helft van het cursusjaar zijn ook vragen van cursisten van niveau 3 en 4 behandeld. 

Bij de School als Werkplaats zijn ongeveer 35 docenten (coaches) betrokken. Verder werken vijf 

medewerkers van het Servicecentrum Cursisten en alle onderwijsdirecteuren en contactpersonen cursisten 

van de onderwijsunits met opleidingen op niveau 2 aan het project mee. Vanuit de eerder genoemde 

externe organisaties zijn de bestuurders en de directe leidinggevende van de SAW-werker betrokken.

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft in opdracht van de gemeente Leeuwarden en het Friesland 

College twee onderzoeken uitgevoerd: een onderzoek naar de financiële consequenties van een dergelijke 

aanpak en een onderzoek naar de kenmerken van wat succesvol is, welke nieuwe methodieken ontwikkeld 

zijn en wat het profiel van een ‘nieuwe’ eerstelijnswerker is.

De resultaten van het eerstgenoemde onderzoek zijn inmiddels gepubliceerd. Ten aanzien van de 

vraagstelling of het project daadwerkelijk minder voortijdig schoolverlaters oplevert en ‘zwaardere zorg’ en 

hulpverlening helpt voorkomen is gebleken dat op niveau 2 het aantal voortijdig schoolverlaters met 7% is 

verminderd.

De resultaten van het tweede onderzoek worden begin 2013 verwacht.

De twee zorgcoördinatoren van het Servicecentrum Cursisten hebben 283 cursisten naar externe instanties 

doorverwezen voor hulpverlening. Deze jongeren blijven op school in combinatie met externe hulpverlening. 

Twee voorbeelden worden hierna toegelicht.

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 16 jongeren ondersteund die 

daardoor op school zijn gebleven. 

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 bij 

vragen over opvoeding en scholing. Deze voorziening wordt in Leeuwarden en in Heerenveen aangeboden. 

In totaal hebben 35 cursisten/jonge ouders deelgenomen. 
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4.6  Voortijdig Schoolverlaten (VSV)

Door de structurele aanpak ‘Voorkomen voortijdig 

schoolverlaten’ loopt het aantal voortijdige 

schoolverlaters (VSV) al jaren substantieel terug. 

Het project School als Werkplaats speelde hier 

een belangrijke rol in. Ook de eerder beschreven 

voorzieningen voor extra ondersteuning (FC-XL, 

Pitstop en MBO Rebound Fryslân) hebben tot het 

terugdringen van het aantal voortijdige school-

verlaters bijgedragen.

Over 2005/2006 was het VSV-percentage nog 8,5%. 

Over 2010/2011 is dit percentage gedaald tot 7,3% 

en over 2011/2012 realiseerde het Friesland College 

een VSV-percentage van 6,4%. Dit percentage 

ligt onder het landelijk gemiddelde van 7,9%. De 

instelling is er in geslaagd om het VSV-percentage 

over de hele VSV-convenantperiode 2008-2012 met 

36,3% terug te dringen. Het Friesland College staat 

daarmee landelijk op de vierde plaats. 

Er is een VSV Trajectteam ingezet om de 

onderwijsunits te ondersteunen bij de diverse acties 

die de gemeenten, het Ministerie van OCW en de vo- 

en mbo-scholen in de VSV-convenanten 2012-2015 

hebben vastgelegd. 

4.7 Vertrouwenspersonen cursisten

In 2012 is 12 keer een beroep gedaan op de 

vertrouwenspersonen. De vragen zijn in gesprekken 

met betrokkenen afgehandeld, naar tevredenheid 

van de cursist. 

Geen van de klachten heeft geleid tot een 

traject waarbij de klachtencommissie moest 

worden ingeschakeld. De bekendheid van 

vertrouwenspersonen bij cursisten is groter 

geworden. Het effect daarvan is wel dat de 

scheidslijn tussen een vertrouwelijk gesprek en een 

formele zaak voor de vertrouwenspersoon niet altijd 

duidelijk is. Vertrouwelijke gesprekken blijken vaak 

klachten van een cursist te zijn. In dat geval worden 

cursisten erop gewezen dat zij een klacht kunnen 

indienen via de bestaande klachtenregeling van het 

Friesland College. 

4.8 Klachten-, verzuim- en exitprocedure

In 2012 zijn 29 klachten gemeld, die volgens de 

vastgestelde klachtenprocedure zijn afgehandeld. 

De klachten hadden vooral betrekking op de 

informatievoorziening en begeleiding binnen 

opleidingen. Bij de landelijke Ombudslijn MBO 

zijn twee klachten over het Friesland College 

binnengekomen.

De onderwijsunits zijn belast met de uitvoering 

van de verzuim- en exitprocedure. Op iedere 

onderwijsunit is een verzuimcoördinator werkzaam. 

De kwalificatieplichtambtenaar houdt spreekuur 

voor cursisten in de gebouwen van het Friesland 

College. Het spreekuur heeft tot doel voortijdig 

schoolverlaten te voorkomen door het verzuim 

met de cursist en zijn/haar ouders te bespreken. De 

resultaten van de exitinterviews zijn overgedragen 

aan het RMC.

Eventuele afwijzingen en/of verwijderingen van 

cursisten worden geregistreerd en beargumenteerd.

4.9  Acties

Het Friesland College wil de ouderbetrokkenheid 

vergroten, mede in het kader van de ‘wet Passend 

Onderwijs’ die vanaf 2014 wordt ingevoerd. De 

instelling zoekt nog naar vormen om het vergroten 

van ouderbetrokkenheid te realiseren. 

In 2012 is een begin gemaakt met het systematisch 

volgen van de cursisten die extra ondersteuning 

hebben gekregen. Eenmaal per tien weken vinden 

enquêtes plaats. Verder worden docenten en 

cursisten drie maanden na afloop gevraagd wat het 

effect is geweest van de extra ondersteuning. Het is 

nog te vroeg om conclusies te trekken omdat deze 

actie in het najaar van 2012 is gestart.

4.10 Tiete Hoepmanfonds

Het Friesland College heeft in 2007 een fonds 

opgericht om cursisten waar nodig financieel te 

ondersteunen. De inkomsten van het fonds bestaan 

uit externe gelden (giften). In 2012 is vier keer 

een beroep op dit fonds gedaan. Tweemaal is een 

vergoeding uitgekeerd.

organisatie cursistengovernance onderwijs
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4.11 Tevredenheid cursisten- JOB-enquête

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) neemt eenmaal per twee jaar 

een landelijke enquête af naar de tevredenheid van cursisten in het middelbaar 

beroepsonderwijs. De enquête is in 2012 weer afgenomen. De resultaten 

vallen lager uit dan de resultaten van de enquête die in 2010 is afgenomen. Het 

Friesland College presteert als instelling net onder het landelijk gemiddelde. 

De leden van de Deelnemersraad hebben de resultaten besproken. De 

leden waren kritisch over de vraagstelling die in de JOB-enquête 2012 was 

gehanteerd. De constatering dat de resultaten lager uitvallen dan de resultaten 

van de in 2010 gehouden enquête is aan de orde gesteld, maar niet verder 

uitgewerkt. 

Rapportcijfer 
Friesland College: 
JOB enquête 
2010

Rapportcijfer 
Friesland College: 
JOB enquête 2012

Rapportcijfer 
landelijk: JOB 
enquête 2012

Waardering eigen 
opleiding
(waardering schaal 1-10)

6,4 6,3 6,5

Friesland College als 
instelling
(waardering schaal 1-10)

6,4 6,3 6,4

Begeleiding bij de studie 
(waardering schaal 1-5)

3,2 3,3 3,4

Gemiddelde 
clusterscore 
studiebegeleiding 
(waardering schaal 1-5)

3,5 3,4 3,5
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4.12  Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS) en Jip’per

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 en cursisten dus de gelegenheid te geven 

om invloed uit te oefenen op de eigen opleiding is binnen de instelling het Leerbedrijf Invloed Studenten 

(LIS) actief.

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 2.7).

De belangrijkste taak van LIS is het ondersteunen van de Deelnemersraad bij de voorbereiding en uitvoering 

van zijn taken. In 2012 is veel energie gestoken in de oprichting van Jip’per (Jongeren Informatie Punt), 

de organisatie van themaweken voor Jip’per (zoals een ‘week van het huishoudboekje’) en ‘The Voice of 

Students’*.

Enquêtes

LIS (ECABO* erkend) werkt bij het meten van de kwaliteit samen met bureau Onderwijs, Personeel en 

Innovatie (OP&I), het Leerbedrijf Bronnen en de onderwijsunits. In 2012 is vier keer digitaal een kleine 

(door het Leerbedrijf Bronnen ontwikkelde) LIS-enquête afgenomen. Deze enquête wordt onder cursisten 

van alle onderwijsunits afgenomen. Als de uitkomsten daartoe aanleiding geven doet LIS met het LIS-

E-TOOL* verdiepend onderzoek onder de cursisten van de betreffende onderwijsunit. In 2012 heeft dit 

verdiepende onderzoek niet plaatsgevonden.

De LIS-E-TOOL enquêtes werden in 2012 wel afgenomen in het kader van het project ‘Professionalisering 

in de Praktijk’. Dit is een project waarin het Friesland College, het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), 

Zorggroep Noorderbreedte en Autoland van den Brug samenwerken. De enquête is afgenomen bij drie 

groepen van de opleiding Chauffeur en bij drie groepen van de opleiding Verzorgende. In alle gevallen 

zijn de uitkomsten van het onderzoek met de cursisten, de directie en de docenten van de onderwijsunits 

besproken. 

Koersplan 2009-2012 - doelstelling 15 

De zogenaamde ‘kleine kwaliteit’ is op orde; 

jaarlijkse meting door een intern en extern 

uitgevoerd tevredenheidsonderzoek.

Intern: LIS doet permanent onderzoek; alle 

onderwijsunits hebben spreekuren; cursisten en 

medewerkers kunnen hun klachten melden; er 

zijn medewerkers die vragen van cursisten kunnen 

beantwoorden; er zijn interviews ‘kleine kwaliteit’ bij 

alle onderwijsunits afgenomen.

Extern: één keer per twee jaar JOB-enquête (2010 

en 2012 afgenomen).

organisatie cursistengovernance onderwijs
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The Voice of Students*

Op 4 april 2012 heeft LIS samen met Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs 

(JOB) voor de tweede keer ‘The Voice of Students’ georganiseerd. Het thema 

was: ’succesvolle zeggenschap van studenten, hoe organiseren we dat in het 

mbo’. ‘The Voice’ wordt jaarlijks georganiseerd en vindt plaats op het Friesland 

College.

De dag bestond uit acht uiteenlopende workshops (onder andere verzorgd 

door JOB, LIS en Present Promotions*) en werd afgesloten met een debat. ‘The 

Voice’ werd bijgewoond door 170 cursisten van het Friesland College, scholen 

uit Noord-Nederland, de Randstad en Middelburg. De cursisten ontvingen een 

certificaat dat gebruikt kan worden als bewijs voor Loopbaan & Burgerschap. 

Ook enkele professionele begeleiders van Deelnemersraden waren aanwezig.

Intern werd een project met dezelfde naam georganiseerd. Doel van ‘The Voice 

of Students intern’ was om enquête-uitslagen en verbeteracties naar aanleiding 

van deze uitslagen bij cursisten en docenten onder de aandacht te brengen. 

Cursisten en docenten kregen de gelegenheid om met elkaar in gesprek te 

gaan over de resultaten van afgenomen enquêtes, zoals de ‘JOB-enquête’ en de 

‘Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector’. Slechts een gering aantal heeft aan 

de bijeenkomst deelgenomen.

Jip’per (Jongeren Informatie Punt)

Jip’per werkt samen met Servicecentrum Cursisten en de zorgcoördinatoren 

van het Friesland College. Doel van dit informatiepunt is het creëren van een 

laagdrempelig loket voor cursisten met vragen van welke aard dan ook. In 2012 

is Jip’per opgenomen in het Calibris-register ‘erkende leerbedrijven’ voor de 

opleiding Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening.

Om Jip’per bij cursisten onder de aandacht te brengen is een aantal 

themaweken georganiseerd, zoals een ‘week van cultuurverschillen’, een ‘week 

van de belastingen’ en ‘een week van de studiefinanciering’. Het animo voor 

deze activiteiten wisselde sterk.

Op verzoek van Jip’per en de zorgcoördinatoren is een onderzoek gedaan naar 

de financiële situatie van cursisten van de instelling en een mogelijke relatie met 

voortijdig schoolverlaten (VSV). Studenten van de NHL Hogeschool hebben dit 

onderzoek uitgevoerd. Gebleken is dat meer gedetailleerd onderzoek nodig is. In 

2013 wordt een vervolgonderzoek gehouden. 

Het Jip’per-loket hielp cursisten met vragen over studiefinanciering, boekengeld, 

huisvesting, persoonlijke problematiek en betalingsproblemen. Ook is er 

bemiddeld tussen klassen en opleidingen. Hierbij heeft de inzet van LIS tot een 

voor de betreffende klas en opleiding aanvaardbare oplossing geleid. 
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5.1 Inleiding

Het College van Bestuur heeft in 2012 in samenwerking met medewerkers en 

leidinggevenden het ‘Personeelsbeleidsplan Friesland College 2013-2015’ ontwikkeld. 

Het beleidsplan is met de Ondernemingsraad besproken. Dit beleidsplan sluit aan op 

de ambities die geformuleerd zijn in de notitie Friesland College 2015 (FC 2015) en 

dient als kapstok en toetsingskader voor het actualiseren en het ontwikkelen van het 

personeelsbeleid. Jaarlijks wordt geëvalueerd of, en zo ja, in hoeverre deze ambities zijn 

gerealiseerd. 

5.2 Personeelsbeleid Friesland College

Het personeelsbeleid van het Friesland College heeft als doel dat medewerkers vitaal, 

betrokken en competent samenwerken aan de strategische koers van het Friesland 

College en praktijkgestuurd leren organiseren met en voor cursisten en werkgevers. 

Daarbij is de samenwerking tussen medewerkers van belang.

5.2.1 Teamversterking

Het Friesland College heeft waar mogelijk en zinvol gekozen voor het organiseren 

en aanbieden van onderwijs vanuit resultaatverantwoordelijke teams van 8 tot 12 

medewerkers. De teams zijn verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod en werken 

samen met partners uit de verschillende werkvelden om vakspecialismen up-to-date 

te kunnen aanbieden. Ook werken zij nauw samen met welzijns- en hulpverlenende 

instanties. Deze instanties zijn ondersteunend bij het terugdringen van het aantal 

voortijdig schoolverlaters. 

De teamversterking is erop gericht dat teams als resultaatverantwoordelijke eenheden 

binnen een samenwerkingsverband van onderwijsunits effectiever en zelfredzamer 

worden. 

5.2.2. Professionalisering

In het Friesland College is de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan 

professionalisering van medewerkers. Veel professionaliseringsactiviteiten waren tot 

nu toe gericht op het vergroten van de deskundigheid van de individuele medewerker 

en leidinggevenden. De vertaling naar de eigen praktijk en het (opleidings)team heeft 

minder aandacht gehad. Professionalisering werd teveel gezien als iets van de individuele 

medewerker en niet als iets dat kan bijdragen aan de ontwikkeling van een team (Van 

Kessel en Oosterhof). Uit het onderzoek van Van Kessel en Oosterhof blijkt ook dat 

het hoogste rendement bereikt wordt wanneer op drie niveaus wordt gewerkt aan 

professionalisering: 

1.  het niveau van de individuele medewerker (onderwijspersoneel en ondersteunend   

personeel)

2.  het niveau van het (opleidings)team 

3.  het niveau van de leidinggevende

Het Friesland College wil de professionalisering van teams en hun leidinggevenden de   

komende jaren uitbreiden en intensiveren.
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In het voorjaar van 2012 heeft het Friesland College in aansluiting op het bestuursakkoord tussen de 

MBO Raad en het Ministerie van OCW (2011), het ‘Professionaliseringplan Friesland College 2012-2015’ 

ontwikkeld en bij het ministerie ingediend. 

Dit professionaliseringsplan sluit aan op de actieplannen ‘Leraar 2020, een krachtig beroep’ en ‘Focus op 

Vakmanschap 2011-2015’. 

Verder is het ‘Scholingsplan Friesland College 2012-2015’ ontwikkeld. Hierin staat beschreven welke 

scholingsactiviteiten voor de periode van 2012 t/m 2015 zijn gepland en wat de beoogde opbrengsten 

daarvan zijn.

Samengevat luiden de uitgangspunten voor het scholings- en professionaliseringsbeleid van het Friesland 

College als volgt: 

• Scholings- en professionaliseringsactiviteiten zijn gebaseerd op concrete vragen van leidinggevenden, 

docenten, opleidingsteams en ondersteunend personeel.

• Scholings- en professionaliseringsactiviteiten zijn gericht op het onderhouden en vergroten van 

individuele kennis en vaardigheden en op het succesvol functioneren en leren in een team.

• De ambities van het Friesland College voor 2015, verwoord in ‘Friesland College 2015’ zijn 

richtinggevend. De uitvoering van scholings- en professionaliseringsactiviteiten vindt plaats in of dicht op 

de (beroeps)praktijk en wordt waar mogelijk begeleid door collega’s van het Friesland College.

• Begeleiden en coachen van teams. Deze 

activiteiten zijn gericht op functioneren en leren 

in teams en het (her)ontwerpen van onderwijs, 

op loopbaanbegeleiding en op het versterken en 

uitbreiden van het didactisch repertoire van de 

individuele teamleden.

• Gemeenschappelijke trainingen van medewerkers 

over de kwaliteit van beoordelen.

• Netwerk opleidingsmanagers voor maandelijkse 

intervisiebijeenkomsten.

• Inzet van 13 lio’s* en 41 hbo-studenten in het 

onderwijs van verschillende onderwijsunits. 

• Zeven medewerkers zijn in 2012 gestart met

 een opleiding in verband met het behalen van 

een pedagogisch didactisch getuigschrift (pdg*).

• Maandelijkse professionaliseringsdagen voor 

leidinggevenden. Onderwerpen waren onder 

andere ‘focus op vakmanschap’, de management-

 scan en professionaliseringsscan voor onderwijs-

gevenden die CBE (organisatieadviesbureau) 

heeft afgenomen, organiseren van praktijk-

gestuurd onderwijs, de beleidspiramides en 

managementcontracten en loopbaanbegeleiding 

van cursisten. 

• Training resultaatgericht coachen, gevolgd door 

12 leidinggevenden.

In 2012 waren/zijn de volgende professionaliseringstrajecten in uitvoering of gestart: 

Professionaliseringstrajecten

sociaal
jaarverslag

financieel
jaarverslag

facilitaire
zaken

risico’s en
doelen 2013
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De Academische Opleidingsschool (AOS)

Binnen de AOS zijn bij het Friesland College in het kader van ‘werkplekleren’ gemiddeld 50 studenten van de 

lerarenopleiding van de NHL Hogeschool werkzaam. Daarnaast kent de AOS een onderzoekswerkplaats. In 

het cursusjaar 2011-2012 hebben docenten van het Friesland College de actieonderzoeken* van de lio’s en 

pdg’ers begeleid. 

5.2.3. Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers is meer dan ooit van belang omdat medewerkers 

in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Hiermee zal ook de gemiddelde leeftijd van de 

medewerkers stijgen. 

Vanaf juni 2012 participeert het Friesland College in het project ‘Innovatie van onderop: Gezond en met 

plezier werken in het mbo’. Samen met medewerkers wordt onderzocht hoe men gezonder en met meer 

plezier kan werken. De resultaten van het project worden eind 2013 verwacht.

In 2015 geeft minimaal 75% van de medewerkers in een medewerkerstevredenheidsonderzoek of tijdens 

andere ‘meetmomenten’ (enquête, functionerings- of beoordelingsgesprek, etc.) aan dat hij zich vitaal 

en betrokken voelt en dat het Friesland College oog heeft voor de specifieke omstandigheden van de 

medewerker. Het ziekteverzuimpercentage is in 2015 lager dan 5%. 

Inzicht in ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden zijn verder onderwerpen die input en inzicht geven om 

leeftijdsbewust personeelsbeleid actueel te houden en bij te kunnen sturen waar dit nodig was. In 5.2.3.1

en 5.2.3.2 wordt hier verder op ingegaan. 
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5.2.3.1 Ziekteverzuim

In 2012 is de instelling met een nieuwe arbodienst gaan samenwerken: de Arbo Unie. De overgang naar de 

Arbo Unie is in samenspraak met leidinggevenden en de Ondernemingsraad gerealiseerd. Met deze nieuwe 

arbodienst wil het Friesland College een moderne en effectieve arbodienstverlening realiseren.

Het verzuimbeleid van het Friesland College wordt conform de Wet Poortwachter uitgevoerd.

Het ziekteverzuimpercentage was in 2012 5,5%, een lichte daling ten opzichte van 2011 (5,57%). In de 

leeftijdscategorie 55 jaar en ouder gedurende de periode 2009-2012 was het verzuimpercentage het 

hoogst, gevolgd door de groep van 35-44 jaar. 

Medewerkers meldden zich in 2012 minder vaak ziek (ziekmeldingsfrequentie), maar de ziekteduur 

(verzuimduur) is gestegen. 

De ziekmeldingsfrequentie was in 2012 1,12% en is daarmee gedaald ten opzichte van 2011 (1,30%). 

Medewerkers in de leeftijdscategorie van 35 tot 44 jaar meldden zich het vaakst ziek, 5,8% (2011: 4,97%). 

De gemiddelde verzuimduur over 2012 was 21,2 dagen. Dit is ten opzichte van 2011 (15,5 dagen) een 

stijging. Dit geldt voor de leeftijdscategorieën 25-34, 35-44 jaar en 55-60 jaar. De oorzaak van deze stijging 

wordt nog onderzocht. Bij de medewerkers met een leeftijd tot 25 jaar, 45-54 jaar en 55 jaar en ouder is juist 

een daling in de gemiddelde verzuimduur te zien. 

5.2.3.2 Arbeidsomstandigheden

De activiteiten bedrijfshulpverlening, veiligheid in praktijkruimtes en een veilige en gezonde werkomgeving 

zijn gecontinueerd. 

Figuur 5.2.3.1
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Bedrijfshulpverlening

Eind 2012 waren er in de instelling 108 bedrijfshulpverleners (BHV’ers), van wie 52 over een EHBO-diploma 

beschikken. 

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

voorlichting gegeven aan cursisten over brandveiligheid, ontruimen en bedrijfshulpverlening. 

Steeds vaker wordt dat op verzoek van de onderwijsunits gedaan. Voor alle locaties zijn ontruimingsplannen 

beschikbaar volgens NEN 8112. 

Veiligheid in praktijkruimten, veilige en gezonde werkomgeving

In 2012 zijn de machines van MBO Bouw gekeurd en is onderhoud aan deze machines uitgevoerd.

In het kader van de zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving is in 2012 de BPSI-keuring 

(Brand Preventie Service Instituut) in gebouw Triangel in Leeuwarden uitgevoerd. Er is nog geen 

goedkeuringscertificaat toegekend, omdat de klimaatregeling van de ventilatiekleppen in het atrium niet 

naar behoren functioneert.

Individueel werkplekonderzoek, werkplekonderzoek medische problematiek en 
eerstelijns oogonderzoeken

Op verzoek van de leidinggevende of de medewerker zelf zijn bij 28 medewerkers individuele 

werkplekonderzoeken uitgevoerd. Hierbij ging het veelal om het instellen van de bureaustoel, verbeteren 

van de zithouding t.o.v. het computerscherm, het toetsenbord en de keuze voor een muis. Aansluitend zijn 

voorzieningen getroffen en aanpassingen gedaan. 

Op verzoek van de bedrijfsarts zijn twee werkplekonderzoeken medische problematiek uitgevoerd. De 

adviezen zijn verstrekt aan de bedrijfsarts en waar nodig zijn aanpassingen verricht. Er zijn zes eerstelijns 

oogonderzoeken uitgevoerd.

Werkplekonderzoek fysieke omstandigheden: het binnenklimaat

In 2012 zijn op grond van klachten van medewerkers over het binnenklimaat diverse onderzoeken 

uitgevoerd en acties ondernomen ter verbetering van het binnenklimaat. Op enkele locaties zijn 

bouwkundige en installatietechnische maatregelen getroffen, zoals extra ventilatiemogelijkheden, 

extra radiatoren en vervanging van de besturing van de verwarmingsinstallatie in gebouw Kalmoes B in 

Leeuwarden.

5.2.4 Functioneren en beoordelen

De instelling wil komen tot een transparant en kwalitatief hoogwaardig functionerings-, beoordelings- en 

beloningsbeleid dat stimulerend werkt voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. 

De doelstelling is dat uiterlijk in 2015 met 95% van de medewerkers de driejarige cyclus van ‘functioneren en 

beoordelen’ is uitgevoerd.

In 2012 is 90% van het aantal functionerings- en/of beoordelingsgesprekken gevoerd dat in dit jaar moest 

worden gerealiseerd. Door langdurige ziekte of door uitdiensttreding heeft nog niet iedere medewerker een 

gesprek gevoerd. 

5.2.5 Leiderschapsontwikkeling

Het Friesland College is in december 2012 van start gegaan met bijeenkomsten voor leidinggevenden over 

resultaatgericht coachen. De invloed van leidinggevenden op medewerkers en teams is groot, daarom 
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investeert de instelling in de kwaliteit van het 

leiderschap. 

Het aantal leidinggevenden is gedaald van 36,1 fte in 

2011 naar 31,4 fte in 2012. 

Voor meer informatie over leiderschapsontwikkeling, 

zie 5.8.

5.3.  Meerjarenformatieplan 2013-2015

In 2012 zijn het ‘Meerjarenformatieplan Friesland 

College 2013-2015’ en het ‘Formatieplan 2013’ 

opgesteld. 

In het meerjarenformatieplan zijn de kwalitatieve 

en kwantitatieve uitgangspunten, gebaseerd op 

strategische keuzes van het Friesland College 

ten aanzien van het personeelsformatiebeleid, 

beschreven. Het Friesland College hanteert in 

zijn personeelsformatiebeleid geen specifiek 

doelgroepenbeleid. De kwaliteit van een 

medewerker is het uitgangspunt.

5.3.1 Formatieplan 2012 en functiebouwwerk

Eind 2012 was het werkgelegenheidsvolume binnen 

het Friesland College 790 fte (759 fte vast, 31 fte

tijdelijk). In 2011 was dit nog 811 fte (778 fte 

vast, 33 fte tijdelijk). Een flexibele schil van 10 à 

15% waarmee ingespeeld kan worden op externe 

ontwikkelingen, bijvoorbeeld langer moeten 

doorwerken of een daling in het cursistenaantal, is in 

2012 niet gerealiseerd (nu 3,9%). 

Voor meer informatie over de vaste en flexibele schil 

zie 5.8.

In 2012 is geen prioriteit gegeven aan het 

ontwikkelen van een nieuw functiebouwwerk; dit 

staat voor 2013 geagendeerd. Zie voor een overzicht 

van het huidige functiebouwwerk bijlage 6.

5.3.1.1  In-, door- en uitstroom van    
medewerkers in 2012 

Instroom 

In 2012 zijn 49 nieuwe (tijdelijke) medewerkers 

(20,1 fte) in dienst getreden. Eén medewerker heeft 

een uitbreiding van het contract gekregen (0,4 fte). 

Daarnaast is bij 18 medewerkers (11,22 fte) het 

tijdelijke contract omgezet in een vaste aanstelling. 

Drie nieuwe medewerkers (1,44 fte) hebben direct 

een vaste aanstelling gekregen. 

Vanuit andere organisaties zijn 17 medewerkers 

(3,68 fte) gedetacheerd bij het Friesland College en 

zijn 13 freelancers (3,49 fte) aangetrokken. Er zijn 

gedurende het jaar zes uitzendkrachten en 

45 medewerkers met een payroll-aanstelling ingezet. 

Doorstroom

In het verslagjaar heeft wekelijks plaatsingsoverleg 

van bureau Onderwijs, Personeel en Innovatie 

met leidinggevenden plaatsgevonden. In dit 

overleg worden interne vacatures besproken en 

wordt besproken welke medewerkers van andere 

onderwijsunits eventueel in aanmerking komen voor 

deze vacatures. Doel is de doorstroom en mobiliteit 

te bevorderen. Het initiatief heeft geleid tot de 

plaatsing van 38 medewerkers (30 fte) op andere 

werkplekken binnen de instelling. 23 medewerkers 

zijn voor 5,8 fte gedetacheerd naar andere 

organisaties.

Uitstroom

In 2012 is van 57 medewerkers (23,29 fte) het 

tijdelijke contract niet verlengd. Op eigen verzoek 

hebben 27 medewerkers (10,02 fte) met een vast 

contract het Friesland College verlaten, 

23 medewerkers (17,76) zijn met pensioen gegaan 

of hebben gebruik gemaakt van de regeling FPU. Eén 

contract (0,49 fte) is wegens ziekte beëindigd, door 

overlijden zijn drie contracten (3,00 fte) beëindigd. In 

het verslagjaar hebben 24 medewerkers een WW-

uitkering ontvangen met een totaal aan kosten van 

€ 140.387,- (in 2011 waren dat 30 medewerkers met 

een totaal van € 161.619,-). 

Zeven medewerkers hebben een bovenwettelijke 

uitkering ontvangen. Totale kosten hiervan waren 

€ 8934,- (in 2011 waren dat vijf medewerkers met 

een totaal aan kosten van € 6621,-).
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5.4.  Medewerkerstevredenheidsonderzoek

In november 2012 is voor de tweede keer (het eerste onderzoek vond plaats in 2010) een medewerkers-

tevredenheidsonderzoek afgenomen. Dit onderzoek is uitgevoerd door een extern bureau, Effectory (een 

organisatie op het gebied van medewerkerstevredenheids- en klanttevredenheidsonderzoek). De resultaten 

van het onderzoek worden begin 2013 verwacht. 

5.5.  Vertrouwenspersonen medewerkers

Bij het Friesland College werken twee vertrouwenspersonen, een man en een vrouw.  In 2012 waren er 

17 meldingen ‘ongewenste omgangsvormen’ van negen verschillende onderwijsunits. Het aantal meldingen 

over de periode 2009 tot en met 2012 varieerde. In 2009 waren er tien meldingen, in 2010 vier, in 2011 

waren er negen meldingen en in 2012 werden 17 meldingen gedaan (drie meldingen hiervan dateerden 

overigens nog uit 2011). Een trend in de meldingen is niet aan te geven. 

Het aantal medewerkers dat zich meldt in verband met grensoverschrijdend gedrag is toegenomen. Het kan 

zijn dat er meer meldingen zijn doordat medewerkers vaker worden geattendeerd op de mogelijkheid om 

contact op te nemen met de vertrouwenspersonen (o.a. door de bedrijfsarts, door eerdere melders of door 

personeelszaken). 

5.6  Arbeidsvoorwaarden

5.6.1  Salderings- en uitruilregeling

In het verslagjaar heeft 78% van de medewerkers gebruik gemaakt van de uitruil- en salderingsregeling 

(75% in 2011). Deze regeling maakt het mogelijk om binnen de fiscale kaders bruto looncomponenten uit te 

ruilen tegen een netto vergoeding.

Onderstaande tabel geeft het aantal werknemers dat in 2012 aan diverse arbeidsvoorwaardelijke regelingen 

heeft deelgenomen weer.

2012

Fietsproject 31 personen

Spaarloonregeling (normal) n.v.t. (gestopt per 01-01-2012)

Spaarloonregeling (RUN) n.v.t. (gestopt per 01-01-2012)

Bedrijfsfitness 53 personen

Levensloopregeling-sparen 55 personen

Levensloopregeling-opname 10 personen

Tabel 5.6.1



     Friesland College Jaarverslag 2012  
      

62

5.6.2  Werkkostenregeling

In 2012 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de uitvoering van de Werkkostenregeling (WKR). 

De WKR-terreinen zijn in kaart gebracht en geëvalueerd. Verder is de regeling voor het Friesland College 

technisch ingericht. In 2013 worden op basis van de uitkomsten van de evaluatie inhoudelijke keuzes 

gemaakt binnen de arbeidsvoorwaarden op het gebied van de WKR. 

5.7.  Professioneel Statuut 

In 2011 is gestart met de implementatie van het Professioneel Statuut. In het najaar van 2011 heeft het 

College van Bestuur met de Ondernemingsraad (OR) afgesproken dat de OR een actieve rol heeft bij de 

invoering van het professioneel statuut. De OR is hierover in gesprek gegaan met diverse teams. 

In juni 2012 is het Professioneel Statuut samen met de WOR* en de wet BIO* in een leidinggevendenoverleg 

toegelicht. Daarnaast is er een brainstormsessie geweest van enkele OR –leden, bureau Communicatie 

en medewerkers van bureau OP&I over communicatie over het Professioneel Statuut. Afgesproken is 

om in 2013 gezamenlijk informatie op intranet te plaatsen en bijeenkomsten te organiseren voor en met 

onderwijsgevenden. 

Het College van Bestuur en de OR zien werkoverleg, als onderdeel van het Professioneel Statuut, als een 

belangrijk instrument voor de ontwikkeling van resultaatverantwoordelijke teams. Begin 2013 zal voor 

werkoverleg een regeling worden ontwikkeld en geïmplementeerd. 

De uitvoering van de ‘procedure jaartaakbeleid 2012-2013’ is in het verslagjaar ten opzichte van voorgaande 

jaren niet gewijzigd. 

5.8  Resultatenbox Personeel 2012

Onderstaand overzicht geeft het aantal medewerkers (in fte) aan dat in 2011 en 2012 een vaste of tijdelijke 

aanstelling had.

Aantal medewerkers/fte

Figuur 5.8.1  Aantal vaste en tijdelijke aanstellingen (fte)
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Figuur 5.8.3 Personeel naar schaal/categorie

Op basis van functiebouwwerk

Inzet Bapo Verlof Eindtotaal

Tijdelijk AOBP* 3 3

BOBP* 2 2

OP 27 27

Subtotaal tijdelijk 32 - - 32

Vast AOBP 191 9 3 203

BOBP 62 2 1 65

OP 450 27 15 492

Subtotaal vast 703 38 19 760

Totaal vast en tijdelijk 735 38 19 792

Tabel 5.8.1  Aantal vaste en tijdelijke aanstellingen (fte)

Aantallen verdeeld naar geslacht (percentages)

Figuur 5.8.2 Verdeling naar geslacht in fte

Personeel naar schaal/categorie (in percentages)

Algemeen ondersteunend 
beheerspersoneel (AOBP)
schaal 9-18

Algemeen ondersteunend 
beheerspersoneel (AOBP)
schaal 1-8

Beroepsondersteunend 
beheerspersoneel (BOBP)

Onderwijs Personeel (OP)



     Friesland College Jaarverslag 2012  
      

64

Leeftijdsopbouw

Tabel 5.8.2 Gemiddelde leeftijd per categorie

Figuur 5.8.4 Leeftijdsopbouw 2009-2012

Aantal leidinggevenden naar aantal/fte en geslacht

Tabel 5.8.3 Aantal leidinggevenden

2009 2010 2011 2012

Docent 49,8 50,3 50,6 50,9

Landelijk (mbo) 
personeel

47,7 48,6 48,9 50,3

Totaal Friesland 
College

49,1 49,7 50,0 50,7

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

2012
Aantal 18 15 33

Fte 17,2 14,2 31,4
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Leeftijdsopbouw 2009-2012
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6.1 Uitgangspunt en koersplan

Uitgangspunt van de meerjarige begroting is dat de inkomsten en uitgaven van het Friesland College met 

elkaar in evenwicht zijn.

Het Friesland College werkte in 2012 zijn strategie uit op basis van het Koersplan 2009-2012 ‘verbinden 

en verdiepen’. De keuzes die in het koersplan zijn vastgelegd zijn gespiegeld aan externe en interne 

ontwikkelingen. Het beleid in het koersplan is onder meer gericht op stijging van het aantal ingeschreven 

cursisten en verhoging van het rendement. Indien noodzakelijk kan het College van Bestuur besluiten het 

beleid aan te passen. Op financieel terrein heeft de instelling zichzelf tot taak gesteld om door te gaan met 

verbetering van de bedrijfsvoering, inclusief het realiseren van een grotere flexibiliteit in de kostenstructuur.

In het nieuwe ‘Koersplan 2013-2015, van buiten naar binnen’ is de ambitie geformuleerd dat het Friesland 

College in 2015 de zaken op financieel gebied blijvend op orde heeft. Dit houdt in dat het Friesland College 

dan ruimschoots aan de solvabiliteits-, rentabiliteits- en liquiditeitsnormen van het Ministerie van OCW 

voldoet.

De instelling bleef met een overschot van € 2,0 mln. binnen de begroting van 2012 (in de begroting 2012 

werd uitgegaan van een nulresultaat). In hoofdstuk 6.3 wordt het exploitatieoverschot toegelicht. Het 

overschot is eind 2012 aan de algemene reserve toegevoegd.

Voor 2013 is een licht positieve begroting opgesteld. Voor de komende jaren krijgt dit een vervolg door 

begrotingen en jaarrekeningen te realiseren waarin de opbrengsten en uitgaven in evenwicht zijn.

Mede als gevolg van het bovengenoemde financiële resultaat over het boekjaar 2012 heeft het 

Friesland College zijn solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit weer op orde en heeft de Inspectie van het 

Ministerie van OCW in oktober 2012 het normale toezichtsregime met verantwoording achteraf ingesteld.

Daarnaast hebben zowel de Inspectie als de accountant aangegeven dat volgens hen het Friesland College in 

zijn plannings- en verantwoordingscyclus positieve stappen zet.

6.2 Positie op balansdatum

Balans

Koersplan 2009-2012 - doelstelling 16 
Inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht.

Het resultaat over 2012 bedroeg € +2,0 mln.

Activa (* € 1.000.000) 2011 2012

Vaste activa 72,5 69,6

Vlottende activa
- vorderingen en voorraden
- liquide middelen

4,9
3,4
1,5

6,3
2,7
3,6

Totaal activa 77,4 75,9

Figuur 6.1

Passiva (* € 1.000.000) 2011 2012

Eigen vermogen (incl. resultaat) 29,5 31,5

Voorzieningen 3,7 2,9

Leningen 34,4 32,0

Kortlopende schulden 9,8 9,5

Totaal passiva 77,4 75,9

Op 31 december 2012 bedroeg het balansresultaat € 75,9 mln. Hiervan is 92% 

vastgelegd in vaste activa (gebouwen en inventaris), 8% bestaat uit vorderingen 

en liquide middelen.
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Figuur 6.3

Figuur 6.4

Solvabiliteit

De solvabiliteit (het percentage eigen vermogen 

van het balanstotaal) is in 2012 gestegen van 38% 

naar 41% en kan solide worden genoemd. De 

stijging wordt veroorzaakt door een toename van 

het eigen vermogen (+ € 2,0 mln.), een afname 

van zowel de langlopende (- € 2,4 mln.) als de 

kortlopende schulden (- € 0,3 mln.) en afname van 

de voorzieningen (- € 0,8 mln.). De commissie Don* 

heeft een ondergrens voor de solvabiliteit benoemd 

van 20,0%.

De liquiditeitsratio (current ratio) is gestegen 

van 0,49 naar 0,66 en stijgt daarmee uit boven 

de gangbare norm van 0,5. De liquiditeit is in 

2012 toegenomen van € 1,5 mln. tot € 3,6 mln. 

De verwachting is dat de liquiditeitspositie 

zich ook in de komende jaren blijft verbeteren 

(de nieuwbouwoperatie is afgerond en de 

ontwikkelingen van opbrengsten en kosten 

worden nauwlettend gevolgd).

Figuur 6.2

Bedragen *€ 1 min.
(jr = jaarrekening; bg = begroting

2008
jr

2009
jr

2010
jr

2011
jr

2012
jr

2013
bg

2014
bg

2015
bg

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

Liquiditeit (€ mln. 31-12-2012) 1,8 1,9 0,9 1,5 3,6 3,9 7,4 10,8

Solvabiliteit: Eigen vermogen in % totale baten 43 40 38 39 40 40 48 52

Solvabiliteit: Eigen vermogen in % balanstotaal 40 38 37 38 41 42 46 50
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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 behoren resultaten opgebouwd uit zowel onderwijsactiviteiten in 

het beroepsonderwijs als in FC-Educatie. Het Friesland College heeft geen noemenswaardig vermogen 

opgebouwd uit private activiteiten. In de jaarrekening van 2012 wordt daarom het gehele vermogen als 

publiek vermogen gepresenteerd.
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6.3 Exploitatie

Figuur 6.5

Exploitatie (in mln.) 2010 2011 2012
(begroting)

2012 2013
(begroting)

Opbrengsten 79,5 75,1 73,7 78,7 74,1

- beroepsonderwijs 66,0 64,4 63,6 65,3 66,8

- educatie 4,9 3,9 4,1 4,0 1,7

- werk voor derden/overig 8,6 6,8 6,0 9,4 5,6

Kosten 82,2 76,0 73,7 76,7 73,5

- personeel 59,6 56,4 54,4 57,2 54,2

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

- rente (saldo) 2,2 2,0 2,0 1,8 1,7

Resultaat	gewone	bedrijfsvoering 2,7- 0,9- 0,0 2,0 0,6

buitengewone baten

Exploitatieresultaat 2,7- 0,9- 0,0 2,0 0,6

Het exploitatieresultaat 2012 bedroeg + € 2,0 mln. (in 2011 was het resultaat - € 0,9 mln.). De begroting 

2012 gaf een exploitatieresultaat aan van € 0,0 mln. De realisatie in 2012 is daarmee binnen de begroting 

gebleven. Ten opzichte van 2011 is er sprake van een stijging van de opbrengsten met € 3,6 mln. en van de 

kosten met € 0,7 mln. De opbrengsten zijn voor ongeveer 88% afkomstig van de overheid voor de uitvoering 

van het beroepsonderwijs en de educatie.

In 2013 verwacht het Friesland College € 74,1 mln. aan opbrengsten. De verwachte exploitatiekosten 

bedragen € 73,5 mln. Derhalve presenteert het Friesland College een begroting voor 2013 met een klein 

positief resultaat van € 0,6 mln.

In 2012 was de realisatie van de opbrengsten € 5,0 mln. hoger dan de begroting. Vooral de post ‘Baten in 

opdracht van derden/overig’ was hoger dan begroot (+ € 3,4 mln.). Deze hogere opbrengst is hoofdzakelijk 

ontstaan door een toename van de omzet van gemengde projecten (+ € 1,2 mln.), het met ingang van 2012 

per kalenderjaar afrekenen van OHW*-projecten (+ € 1,2 mln.) en een eenmalige btw- afrekening 

(+ € 1,2 mln.). De opbrengsten voor inburgering (€ 0,9 mln.) waren € 0,2 mln. lager dan begroot. De 

opbrengsten van de gemengde projecten bestaan uit de rijksbijdrage van het Ministerie van OCW en 

inkomsten van overheden of bedrijfsleven.

De post ‘Rijksbijdragen’ was inclusief de cursusgelden € 1,7 mln. hoger dan begroot door bijstelling van de 

begroting door het Ministerie van OCW. 

De gerealiseerde kosten waren € 3,0 mln. hoger dan begroot. Vooral de loonkosten zijn in 2012 gestegen 

(+ € 2,8 mln.). De hogere loonkosten houden rechtstreeks verband met het per jaar afrekenen van OHW-

projecten (+ € 1,2 mln.) en de toename van de omzet bij gemengde projecten en het gesubsidieerde 

beroepsonderwijs. 

Een overzicht van de verschillen tussen de begroting en de realisatie in 2012 staat in figuur 6.6.



     Friesland College Jaarverslag 2012  
      

70

Doelstelling 7 uit het koersplan, ‘de volwasseneneducatie behoudt de omzet (niveau 2008)’, is niet gehaald.

De opbrengst werk voor derden/overig

Ten opzichte van de begroting is € 3,4 mln. meer aan werk voor derden gerealiseerd.

Het gerealiseerde bedrag (€ 9,4 mln.) bestaat uit: 

€ 0,9 mln.  - Inburgering

€ 4,6 mln.  - Opbrengsten uit werk voor derden

€ 1,1 mln.  - Door te verkopen leermiddelen

€ 0,3 mln.  - Opbrengsten uit verhuur

€ 0,5 mln.  - Detacheringsopbrengsten

€ 2,0 mln.  - Diverse opbrengsten

Opbrengst beroepsonderwijs

De opbrengst beroepsonderwijs was € 1,7 mln. hoger dan begroot, als gevolg van bijstelling van de 

bekostiging door DUO/het Ministerie van OCW.

(*€ 1.000.000) Begroting Jaarrek. jr-bg

Opbrengsten 73,7 78,7 5,0

- beroepsonderwijs 63,6 65,3 1,7

- educatie 4,1 4,0 0,1-

- werk voor derden/overig 6,0 9,4 3,4

Kosten 73,7 76,7 3,0

- personeel 54,4 57,3 2,8

- materieel 17,3 17,7 0,3

- rente (saldo) 2,0 1,8 -

Resultaat	gewone	bedrijfsvoering - 2,0 2,0

buitengewone baten - - -

Exploitatieresultaat - 2,0 2,0

Koersplan 2009-2012 - doelstelling 7 

De volwasseneneducatie behoudt de omzet 

(niveau 2008).

De omzet van de volwasseneneducatie bedroeg in 

2012 € 4,0 mln. Dat is € 3,3 mln. minder dan in 2008. 

Oorzaak van de daling is de lagere bijdrage van het 

Ministerie van OCW aan de WEB-middelen voor het 

Friesland College.

Koersplan 2009-2012 - doelstelling 17 

15% van de omzet van het Friesland College bestaat 

uit niet door het Ministerie van OCW bekostigde 

reguliere inkomsten.

In 2012 bestond 17% van de omzet van het Friesland 

College uit niet door het Ministerie van OCW 

bekostigde (reguliere) inkomsten (zie 6.6).
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Figuur 6.6
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De kosten

De toename van de personeelslasten ten opzichte van 2011 (+ € 0,9 mln.) is toe te schrijven aan stijging van 

de toegenomen inhuur van extern personeel (+ € 1,9 mln.), stijging van sociale lasten en pensioenpremies 

(+ € 0,6 mln.) en daling van de diverse personele opbrengsten (+ € 0,5 mln.).

Binnen de personele lasten daalden de netto loonkosten (- € 1,3 mln.) en daalden de personele dotaties 

(- € 0,8 mln.).

De stijgingen van ‘personeel niet in loondienst’ zijn vooral toe te wijzen aan het boeken van loonkosten 

van aflopende projecten en het toekennen van personele kosten aan het betreffende boekjaar bij OHW- 

projecten. Daarnaast zijn de kosten voor uitzendkrachten gestegen doordat beleid is ingezet om een hogere 

flexibele inzet te realiseren.

De materiële kosten zijn in 2012 ten opzichte van 2011 licht gestegen (+ € 0,2 mln.) door stijging van de 

overige lasten (+ € 0,8 mln.) en daling van de afschrijvingen (- € 0,2 mln.) en daling van de 

huisvestingslasten (- € 0,4 mln.).

Het Friesland College heeft een systeemwijziging doorgevoerd in de omgang met OHW-projecten. Vanaf 

2012 wordt het resultaat van deze projecten jaarlijks afgerekend. Bij de overige lasten is mede door deze 

afrekening een eenmalige kostenpost van € 0,3 mln. ontstaan. Daarnaast leidden hogere advieskosten 

(+ € 0,2 mln.), negatief resultaat van herwaardering van vaste activa (+ € 0,2 mln.) en hogere excursiekosten 

(+ € 0,1 mln.) tot hogere overige lasten.

De afschrijvingen zijn ten opzichte van 2011 gedaald met - € 0,2 mln., onder meer veroorzaakt door verkoop 

van twee gebouwen in Sneek en Dokkum. Verder waren de kosten van huur, energie/water en overige 

huisvestingslasten € 0,4 mln. lager dan in 2011.

figuur 6.7
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In 2012 bedroegen de opbrengsten € 78,7 mln. Van deze opbrengsten is 83% afkomstig van het Ministerie 

van OCW voor het verzorgen van beroepsonderwijs. Een doelstelling van het koersplan is om het aandeel 

van de overige opbrengsten (FC-Educatie en werk voor derden) te laten stijgen.

Van de opbrengsten bestond 5% uit een vergoeding van gemeenten voor het verzorgen van educatie, 12% 

bestond uit overige opbrengsten (o.a. inburgering, werk voor derden, leermiddelenbijdrage).

Figuur 6.9

Personele lasten

Het percentage personele lasten ten opzichte van de 

totale lasten is in 2012 met 76% constant gebleven. 

Het landelijke percentage (kalenderjaar 2011) 

bedroeg 71,4%.

• afschrijvingen -  € 0,2 mln:  -6%

• huisvestingslasten  -  € 0,4 mln:  -6%

• overige lasten  +  € 0,8 mln: +12%

• personele kosten  +  € 0,9 mln: +1%
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figuur 6.8

Het rendement over 2012 (resultaat t.o.v. totale baten) van de instelling bedroeg 2,6 %. 

Rijksbijdragen/totale baten 2009-2012 in %

6.4 Investeringen

De boekwaarde van de vaste activa is in 2012 gedaald van € 70,9 mln. naar € 67,9 mln. door afschrijving van 

gebouwen en overige inventaris en de verkoop van panden in Sneek en Dokkum. Tegenover de waardedaling 

staan investeringen in hardware (€ 1,1 mln.), gebouwen (€ 0,5 mln.), beheersinventaris (€ 0,3 mln.), 

onderwijsinventaris (€ 0,1 mln.) en software (€ 0,1 mln.).

• afschrijving gebouwen   -  € 2,9 mln.

• overige inventaris   -  € 1,2 mln.

• desinvestering    -  € 1,0 mln. 

• investering in gebouwen/ict-apparatuur   +  € 2,1 mln.
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6.5 Treasury management

6.5.1 Kasstromen

Figuur 6.10

Kasstroom (* € 1.000.000) 2011 2012

Uit operationele activiteiten  2,2 5,6

Uit investeringsactiviteiten 0,7 -1,1

Uit financieringsactiviteiten -2,4 -2,4

Mutatie liquide middelen 0,5 2,1

De kasstroom uit operationele activiteiten levert per saldo een bijdrage van € 5,6 mln. 

Deze bijdrage is als volgt bepaald:

• saldo baten/lasten  +  € 3,7 mln.

• afschrijvingen  +  € 4,1 mln.

• mutaties voorzieningen  -  € 0,8 mln.

• afname van vorderingen  +  € 0,6 mln.

• afname van schulden  -  € 0,2 mln.

• betaalde interest  -  € 1,8 mln.

De kasstroom uit investerings- en financieringsactiviteiten bedroeg in 2012:

• mutaties investeringsactiviteiten (- € 1,1 mln.) (investeringen - € 2,1 mln., desinvesteringen + € 0,9 mln.)

• aflossing langlopende schulden (- € 2,4 mln.)

In 2012 is voor € 2,1 mln. geïnvesteerd en voor € 0,9 mln. gedesinvesteerd (zie bij paragraaf 6.4). 

Er zijn in 2012 geen nieuwe langlopende leningen aangegaan. De aflossing van bestaande leningen bedroeg 

€ 2,4 mln. 

De liquide middelen zijn in 2012 met € 2,1 mln. toegenomen tot € 3,6 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 uitgangspunten:

• dat alle transacties gericht zijn op continuïteit van de instelling

• dat het aantrekken en uitzetten van middelen gebeurt bij betrouwbare partners

• dat niet wordt belegd in aandelen 

Aan deze beleidsuitgangspunten is in 2012 voldaan. 

6.6 Bestuurskosten en interne beheersing

De bestuurskosten zijn toegelicht in paragraaf 2.9. 

De Governance Code brengt met zich mee dat instellingen rapporteren over de verbeteringen van de 

interne beheersingsprocessen. Zie voor informatie hierover hoofdstuk 2.
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Figuur 6.11

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

6.8 Goedkeurende controleverklaring accountant

Bij de jaarrekening 2012 heeft de accountant op 27 mei 2013 een goedkeurende verklaring 

verstrekt. De jaarrekening is conform de voorschriften van het Ministerie van OCW gecontroleerd.

Financiële kengetallen

Friesland College 2009-2012 2009 2010 2011 2012

solvabiliteit (1)
eigen instelling 

roc’s

0,38

0,37

0,37

0,44

0,38

0,43

0,41

liquiditeit (current 

ratio)

eigen instelling 

roc’s

0,47

0,82

0,46

0,83

0,49

0,88

0,66

rentabiliteit
eigen instelling 

roc’s

2,80-

0,50-

3,47-

0,50

1,22-

0,48

2,58

sociaal
jaarverslag
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6.7 Kengetallen

Financiële kengetallen Friesland College 2009 - 2012
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7.1   Algemeen

Het Facilitair Bedrijf is binnen het Friesland College onderdeel van Bureau 

Bedrijfsvoering en is belast met dienstverlening aan 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 

aspecten rond milieu en duurzaamheid (zie verder paragraaf 7.7). 

7.2 Automatisering

In 2012 is de overgang naar het besturingssysteem Windows 7 afgerond. Een 

deel van de computers en servers is gemoderniseerd. Alle medewerkers van 

het Friesland College hebben een persoonlijk telefoonnummer gekregen. 

Medewerkers kunnen nu op verschillende plekken werken en blijven dan onder 

het eigen nummer bereikbaar. De servicedesk is uitgebreid met een web-

portaal* waar cursisten en medewerkers storingen 24 uur per dag kunnen 

melden. 

7.3 Calamiteiten

Het calamiteitenteam bestaat uit een calamiteitenmanager, de leden van het 

College van Bestuur, de directeur Bureau Bedrijfsvoering, de directeur Bureau 

Communicatie en de directeur van de onderwijsunit, het ondersteunende 

bureau of het serviceteam waar zich de calamiteit voordoet.

Het calamiteitenteam wordt ingezet bij een grootschalige calamiteit. Het 

calamiteitenteam is in 2012 niet in actie gekomen.

7.4 Kleine kwaliteit

In 2011 heeft Bureau Bedrijfsvoering voor de eerste keer alle onderwijsunits 

bezocht voor een gesprek over de ‘kleine kwaliteit’. Onder kleine kwaliteit vallen 

bijvoorbeeld voorzieningen op het gebied van ICT, schoonmaak, ruimtegebruik 

en het binnenklimaat. Doel van deze gesprekken was om een beter beeld te 

krijgen van de wensen en klachten die medewerkers op deze gebieden hebben. 

In 2012 heeft Bureau Bedrijfsvoering alle onderwijsunits opnieuw bezocht en is 

ook met de ondersteunende bureaus een gesprek gevoerd. De gesignaleerde 

klachten gingen onder meer over:

• Een aantal computers werkt te traag.

• Het werken met draadloos netwerk geeft soms problemen.

• Er kan niet altijd worden voldaan aan de vraag naar stoelen, bureaustoelen en 

computerstoelen.

• Ruimtes worden in een aantal gevallen door een te grote groep gebruikers 

benut. De ruimtes zijn hier niet op ingericht. Dit leidt onder andere tot 

klachten over het binnenklimaat. 

Bureau Bedrijfsvoering heeft inmiddels een plan van aanpak met gerichte 

verbeteracties opgesteld. In de tweede helft van 2013 bekijkt Bureau 

Bedrijfsvoering of, en zo ja, welke resultaten deze verbeteracties hebben 

opgeleverd. 
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7.5  Huisvesting

In 2012 heeft het Friesland College, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, twee gebouwen verkocht: 

een pand aan de Eelaan in Dokkum en een pand aan de Kerkhoflaan in Sneek. Bij het herhuisvesten 

van het onderwijs was de indeling van de onderwijsunits in samenwerkingsverbanden leidend. Door de 

onderwijsunits uit een samenwerkingsverband dicht bij elkaar te huisvesten kunnen personeel en ruimtes 

efficiënter worden ingezet en krijgen cursisten onderwijs in een voor hen herkenbaar en overzichtelijk 

gebied. Ruimtes en gebouwen zijn met name op de hoofdlocaties Leeuwarden en Heerenveen op 

uitgebreide schaal aangepast. De spreiding van onderwijsactiviteiten over de dag, de week en het jaar blijft 

een grote uitdaging.

7.6  Faciliteiten voor de examinering van het project Taal en Rekenen

In 2012 zijn gedurende het jaar 3000 cursisten centraal geëxamineerd voor taal en rekenen. Bureau 

Bedrijfsvoering was verantwoordelijk voor het realiseren van voldoende en goed ingerichte examenplekken 

op de vestigingen in Leeuwarden en Heerenveen.

7.7  Duurzaam inkopen voor het Friesland College

Voor de instelling is duurzaamheid ook bij inkopen van belang. Over het verslagjaar kunnen de volgende 

ontwikkelingen worden gemeld:

• Bureau Bedrijfsvoering heeft de eerder afgeronde Europese aanbesteding ‘drukwerk’ vanaf maart  

2012 in de organisatie geïmplementeerd. Medewerkers kunnen te kopiëren materiaal nu digitaal  

aanleveren. 

• Er zijn nieuwe multifunctionele kopieerapparaten en printers aangeschaft die milieuvriendelijker zijn. 

7.8.  Landelijke samenwerking roc’s

Bureau Bedrijfsvoering participeert in het Facilitair Samenwerkingsverband ROC’ s (FSR) van de MBO 

Raad. Stafmedewerkers van Bureau Bedrijfsvoering participeren in werkgroepen voor inkoop, huisvesting, 

arboveiligheid en ICT. In de werkgroep inkoop is de nieuwe aanbestedingswet besproken, die waarschijnlijk 

op 1 april 2013 van kracht wordt.

FSR Conferentie 

Op 14 november 2012 vond de vijfde FSR conferentie plaats. Het Friesland College organiseerde de 

conferentie deze keer. De conferentie had als thema “Focus op vakmanschap, de facility approach”. Voor 

het ochtendprogramma waren drie sprekers uitgenodigd. ’s Middags konden de deelnemers een aantal 

workshops op het gebied van huisvesting, inkoop, financiën, benchmark, arboveiligheid en duurzaamheid 

bijwonen. 
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8.1  Onderwijs 2013 

Werken aan macrodoelmatigheid betekent dat het 

Friesland College werkt aan het versterken van de 

samenwerking met omliggende mbo-scholen. Voor 

de drie noordelijke provincies is structureel overleg 

gestart waarin de onderwerpen ‘afstemming’, 

‘nieuwe ontwikkelingen’ en ‘afbouw van te kleine 

opleidingen’ besproken worden. 

Activiteiten Friesland College 2013

In Friesland neemt het Friesland College in 2013 een 

actieve positie in op het gebied van de speerpunten 

van de Friese economie: (wind)energie, water, 

toerisme. De samenwerking met het vmbo wordt 

verstevigd door deelname aan de programmalijn 

techniek.  Waar mogelijk en relevant werkt de 

instelling met het hbo aan uitbreiding van het aantal 

associate degrees *.

Het Friesland College zoekt met ROC Friese Poort 

naar oplossingen gericht op een doelmatig aanbod 

van techniekopleidingen in Leeuwarden. 

De mbo-instellingen in Friesland hebben 

afgesproken om bestuurlijk te gaan samenwerken 

rond de entreeopleidingen.

De ontwikkeling van de onderwijsorganisatie wordt 

verder gericht op de volgende kenmerken:

• flexibiliteit van programma’s 

• organiseren in resultaatverantwoordelijke teams

• aansluiten bij de praktijk in bedrijven en 

organisaties

• leveren van maatwerk 

• bieden van de mogelijkheid tot programma’s die 

over opleidingsgrenzen heengaan (voortbouwen 

op de weg die met X-Stream is ingeslagen)

• versteviging van loopbaancoaching, onder andere 

door implementatie van de resultaten van het 

project Mplooi

Niveau 2-opleidingen

De niveau 2-opleidingen worden versterkt door 

het project ‘School als Werkplaats’ in Leeuwarden 

te continueren en uit te breiden naar Heerenveen, 

als de gemeente Leeuwarden en de gemeente 

Heerenveen daar overeenstemming over bereiken. 

De programmering van niveau 2-opleidingen in 

de FC-scholen wordt verbreed en waar mogelijk 

geïntegreerd met de entreeopleidingen. 

Entreeopleidingen

De entreeopleidingen worden verbonden aan de op 

1 januari 2013 te vormen FC-scholen. De opleidingen 

blijven gericht op het behalen van een erkend 

diploma waarmee cursisten een vervolgopleiding op 

niveau 2 kunnen volgen. Voor sommige cursisten is 

een startkwalificatie* niet haalbaar. Deze cursisten 

behalen een diploma op mbo-niveau 1 en worden 

tijdens de opleiding voorbereid op deelname aan de 

arbeidsmarkt. 

VSV

Terugdringen van het aantal VSV’ers met 10% per 

jaar blijft een strategische doelstelling van het 

Friesland College. Voor het terugdringen van de 

uitval van jongeren onder de 23 jaar is met een 

aantal gemeenten een convenant gesloten. Het 

Friesland College neemt in zijn ambities en beleid 

deze leeftijdsgrens niet over. Dat betekent dat de 

kwantitatieve doelstellingen op dit gebied voor alle 

mbo-cursisten gelden. 

Beoogd resultaat per 31-12-2013

Voor het komende cursusjaar bedragen 

de uitvalpercentages onderverdeeld per 

opleidingsniveau:

• Niveau 1: kleiner of gelijk aan 29,3 % 

• Niveau 2:  kleiner of gelijk aan 12,9 %

• Niveau 3/4:  kleiner of gelijk aan 3,9 %
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Andere activiteiten 2013

Binnen alle FC-scholen wordt een aanpak ontwikkeld 

die past bij de toenemende instroom van al dan 

niet gediplomeerde havisten en zij-instromers uit 

verschillende leeftijdscategorieën.

Het onderdeel Nederlands en rekenen wordt 

aangeboden in uitdagende programma’s, 

die cursisten inspireren tot een voldoende 

studieresultaat.

Er wordt verder gewerkt aan het terugdringen van 

het aantal zwakke opleidingen. Opleidingen die 

zwak blijven of worden stellen een verbeterplan op 

en voeren dit uit.

8.2  Risico’s 2013

FC-Educatie: vavo 

Het parlement heeft voorstellen over de 

rechtstreekse bekostiging van het vavo en 

terugdringen van laaggeletterdheid bij het overige 

educatieaanbod aangenomen. Deze voorstellen 

treden op 1 januari 2013 in werking. Als onderdeel 

van ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’ wordt 

het bestaande budget gesplitst in twee aparte 

budgetten. Een voor het vavo en een voor de 

‘overige educatie’. Dit betekent concreet dat de 

overheid de helft van het budget rechtstreeks aan 

de roc’s ter beschikking stelt voor het uitvoeren 

van het vavo. De vermindering van het budget bij 

deze splitsing is op voorhand in de begroting 2013 

gedekt. 

FC- Educatie: ‘overige educatie’

Voor de ‘overige educatie’ geldt dat er nog een 

politiek besluit genomen moet worden over de 

bekostiging. Het Ministerie van OCW hanteert 

voor de toekenning van het budget in 2013 een 

gewijzigde verdeelsleutel. Gemeenten worden 

bij de nieuwe verdeling van de gelden niet gelijk 

behandeld. Er zijn gemeenten die veel minder 

subsidiegelden ontvangen, maar ook gemeenten die 

in vergelijking met de afgelopen jaren meer budget 

krijgen. De wijziging pakt voor het Friesland College 

en een aantal andere roc’s nadelig uit. Het Ministerie 

van OCW voert over de negatieve effecten van dit 

nieuwe beleid gesprekken met een aantal roc’s, de 

MBO Raad en het VNG. Een eerste resultaat van 

deze gesprekken is de toezegging van het ministerie 

dat de meest getroffen roc’s een financiële 

tegemoetkoming ontvangen. Het is nog onduidelijk 

op welke manier dat gebeurt. 

Het Friesland College heeft ervoor gekozen om op 

voorhand een budgetkorting van € 1,3 mln. in de 

begroting 2013 te verwerken. 

Voor Educatie en vavo wordt verwacht dat de 

educatiegelden zich op termijn in omvang zullen 

stabiliseren, het vavo in volume toeneemt en de 

financiering voor de intensivering van het taal- en 

rekenonderwijs langer zal worden gecontinueerd.

Flexibiliteit personeel

Door de teruglopende formatie in de afgelopen 

jaren is het flexibele deel van het personeel 

teruggelopen. Flexibiliteit in de personele begroting 

van 10% is niet gerealiseerd. Het Friesland College 

blijft werken aan een flexibele schil van personeel. 

De ambitie van een flexibele schil van 10% à 15% 

blijft bestaan. 

Focus op Vakmanschap 2011-2015

In de periode 2013–2015 zal de subsidie voor 

het mbo verminderen. In het Actieplan ‘Focus op 

Vakmanschap 2011-2015’ staat een overzicht van de 

bezuinigingsmaatregelen. 

Een aantal maatregelen:

• verkorten van de studieduur van opleidingen van 

vier naar drie jaar

• meer onderwijs(tijd)

• minder opleidingen

• flexibilisering van de kostenstructuur

De minister van onderwijs is met de Tweede Kamer 

in gesprek over eventuele aanpassingen van de 

bezuinigingsmaatregelen. Een helder zicht op de 

risico’s van het actieplan is nog niet te geven. 
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8.3  Doelen 2013 en beoogd resultaat op 31-12-2013

Het perspectief voor 2015 en de verwachte ontwikkelingen in 2013 worden 

in de kaderbrief 2013 aan de hand van de vijf aandachtsgebieden ‘strategie’, 

‘onderwijs’, ‘personeel’, ‘organisatie’ en ‘bedrijfsvoering’ beschreven. 

Het aandachtsgebied ‘bedrijfsvoering’ is uitgewerkt in de onderwerpen 

‘kwaliteitszorg’ en ‘financiën’.

Bij de onderwerpen ‘kwaliteitszorg’ en ‘financiën’ verdienen de versterking van 

de cyclus van planning en verantwoording en het in balans brengen van kosten 

en opbrengsten extra aandacht.

Versterking van de cyclus planning en verantwoording

Het Friesland College hanteert één beleidscyclus. De planning ervan wordt 

voortdurend een jaar vooruit vast- en bijgesteld. 

Beoogd resultaat per 31-12-2013

•  iedere FC-school doorloopt in 2013 het cyclisch proces van planning en

      verantwoording op basis van de vernieuwde beleidspiramide voor de periode 

2013-2014

•  in de tweede helft van 2013 vindt op basis van de diverse evaluatie-

instrumenten een herijking van de beleidspiramide plaats

Het in balans brengen van kosten en opbrengsten

Een belangrijke financiële doelstelling van de instelling in 2013 is het, met 

behoud van kwaliteit, verder in balans brengen van kosten en opbrengsten. In 

2013 is het hele jaar door aandacht voor de ontwikkeling (verhoging) van de 

liquiditeit.

Beoogd resultaat per 31-12-2013

• het gerealiseerde jaarresultaat blijft binnen de vastgestelde begroting

• de liquiditeitspositie is verder verbeterd t.o.v. de positie op 31-12-2012

Beoogd
resultaat
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Hoofdstuk 2 Governance

2.1  Bestuur en Toezicht

Bij het Friesland College is sprake van een scheiding tussen de taken van het College van Bestuur en de Raad 

van Toezicht: het College is bestuurder, de Raad van Toezicht houdt toezicht.

Een overzicht van de belanghebbenden van de instelling is opgenomen in bijlage 7.

2.2 Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. De samenstelling, het rooster van aftreden en een overzicht van 

nevenfuncties zijn opgenomen in bijlage 3.  

De Raad kent de volgende commissies: de (financiële) Auditcommissie, de Commissie Kwaliteit Onderwijs 

en de Remuneratiecommissie. 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 

de Raad over actuele zaken rondom personeel, financiën, organisatie en onderwijs. De leden van de Raad 

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 1 Organisatie: profiel, doel, ambities en cultuurkenmerken

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 verzorgen van een breed onderwijsaanbod voor volwassenen. 

Eind 2012 waren bij de instelling 1002 medewerkers werkzaam (790 fte).

In 2012 volgden 9693 cursisten mbo-onderwijs bij het Friesland College, 7868 volgden een bol-opleiding 

(beroepsopleidende leerweg) en 1825 een bbl-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg). 

Daarnaast volgden 2928 cursisten een opleiding of een cursus bij de onderwijsunit FC-Educatie.

Zowel het strategisch beleid als het onderwijs binnen het Friesland College worden praktijkgestuurd 

ingericht. Dit betekent dat zowel de strategische besluitvormingsprocessen als het onderwijsproces starten 

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

ervaringen sturend.

Het College heeft in de notitie ‘Friesland College 2015’ (FC 2015) vastgelegd welke ambities het College 

op het gebied van strategie, organisatie, onderwijs, teamvorming en professionalisering van personeel, 

en bedrijfsvoering (kwaliteitszorg en financiën) in 2015 wil realiseren. Om deze ambities te kunnen 

realiseren werkt de instelling aan een cultuur die wordt gekarakteriseerd door de volgende kenmerken: 

resultaatgericht, ondernemend, reflectief, betrouwbaar en het geven en vragen van feedback. 

Hoofdstuk 2
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hebben het College onder meer geadviseerd over het anders inrichten en aansturen van de instelling.

De Raad is in gesprek gegaan met voorzitters van de samenwerkingsverbanden en heeft een bedrijfsbezoek 

aan het CIOS gebracht. De Raad heeft in dit verslagjaar ook een gesprek met de Ondernemingsraad en de 

Deelnemersraad gevoerd.

Uit de eigen evaluatie van de Raad kwam naar voren dat de Raad het zinvol acht om de eigen teamvorming 

te versterken en om zich te blijven professionaliseren om optimaal als toezichthouder te kunnen 

functioneren.

Macrodoelmatigheid

Het Friesland College en ROC Friese Poort overleggen over een doelmatig aanbod van opleidingen in 

Friesland. De voorzitters van de Raad van Toezicht van beide instellingen adviseren de Colleges van Bestuur 

hierbij. In 2012 hebben twee gesprekken tussen de voorzitters van de Raad van Toezicht en het College van 

Bestuur van beide instellingen plaatsgevonden. 

Goed bestuur in het mbo; vorderingen in de implementatie van de Code ‘Goed Bestuur in de bve-
sector’

De Raad van Toezicht onderschrijft de Code ‘Goed bestuur in de bve-sector’ die in 2010 is uitgewerkt in de 

statuten en in 2011 is uitgewerkt in het bestuursreglement. 

In bijlage 10 is een checklist opgenomen (‘Checklist voor mbo-instellingen voor de verantwoording over 

governance in het Geïntegreerd Jaardocument 2012’, opgesteld door de MBO Raad). 

Van zaken waarover in hoofdstuk 2 van het jaarverslag niet wordt gerapporteerd is in deze checklist de stand 

van zaken aangegeven. 

2.3  College van Bestuur

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

portefeuilleverdeling en relevante nevenfuncties zie bijlage 3.

Contact met medewerkers en externe strategische partners

Het College van Bestuur heeft in 2012 deelgenomen aan verschillende bijeenkomsten met externe 

strategische partners in het onderwijs, zoals de leden van de Colleges van Bestuur van andere roc’s en hbo’s. 

Het College ging verder met medewerkers in gesprek, bijvoorbeeld tijdens zogenaamde 

‘lunchbijeenkomsten’ die bij elke onderwijsunit werden georganiseerd, en tijdens tweedaagse trainingen die 

in het kader van ‘Friesland College 2015’ zijn gehouden.

Aanpassing van de statuten van de Stichting

Uit evaluatie bleek dat het gezamenlijk bestuur van de leden van het College van Bestuur onnodig 

ingewikkeld was geregeld. Op 3 april 2012 is daarom de volgende statutenwijziging per acte gepasseerd bij 

de notaris: “Het College van Bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. Bestaat het College 

van Bestuur uit meer dan één persoon dan is elk van de leden van het College van Bestuur bevoegd de 

stichting te vertegenwoordigen.”

Bestuursreglement en Integriteitscode

Met ingang van januari 2012 zijn het nieuwe Bestuursreglement en de Integriteitscode in werking getreden. 

Beleidscyclus en kwaliteitsagenda

De beleidscyclus en kwaliteitsagenda staan beschreven in paragraaf 2.3 van het jaarverslag.
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2.4  Doelstellingen 2012

Doelstelling 2012 Stand van zaken eind 2012

Er bestaat commitment van de 
medewerkers aan de koers naar 2015, 
zoals weergegeven in FC 2015.

Met uitzondering van het organisatieonderdeel CIOS hebben alle 
organisatieonderdelen een tweedaagse bijeenkomst gevolgd waarin de 
koers werd gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomsten is het commitment 
van medewerkers gepeild. 95% van de medewerkers heeft zijn commitment 
uitgesproken. De tweedaagse bijeenkomsten voor het CIOS worden in 2013 
georganiseerd.

Samenwerkende bedrijven en 
instellingen geven te kennen dat bij 
hen draagvlak bestaat voor de koers 
FC 2015.

Voor de ontwikkeling van het Koersplan 2013-2015 is in het najaar van 2012 
een aantal bijeenkomsten voor samenwerkende bedrijven en instellingen 
georganiseerd. Aan deze bijeenkomsten namen 41 bedrijven deel. De 
deelnemende bedrijven en instellingen hebben tijdens deze bijeenkomsten 
kunnen reageren op het concept-koersplan. Hun opmerkingen zijn verwerkt 
in de definitieve tekst. De bedrijven/instellingen hebben uitgesproken dat 
bij hen draagvlak bestaat voor de koers FC 2015. Zie ook totstandkoming 
Koersplan 2013-2015.

Uit onderzoek bij cursisten, bedrijven 
en medewerkers blijkt dat er sprake is 
van verbetering van de begeleiding van 
cursisten, vooral van de begeleiding in 
de praktijk.

Bij cursisten en medewerkers is een begin gemaakt met periodieke peiling 
van de tevredenheid. Deze periodieke peiling is nog onvoldoende een 
element in de beleidsontwikkeling van opleidingen, teams en onderwijsunits. 
Het onderzoek bij bedrijven komt nog onvoldoende van de grond. 
In 2013 wordt een evaluatie gepland.

Uit inspectieonderzoek blijkt dat er 
geen zwakke opleidingen naar voren 
komen. Voor situaties waar dat nog 
wel het geval is heeft de onderwijsunit 
een, door het College van Bestuur 
geaccordeerd, verbeterplan opgesteld.

Eind 2012 was er één opleiding met de beoordeling ‘zwak’: de opleiding 
Mediavormgever (MBO Media, Games &  IT). Een verbeterplan is opgesteld. 
De resultaten worden in de voortgangs- en verantwoordingsgesprekken 
besproken.  
Bij enkele cursisten van het tweede leerjaar van de opleiding Sport en 
Bewegen (CIOS) heeft de Inspectie een tekort aan geprogrammeerde 
en gerealiseerde onderwijstijd geconstateerd. Inmiddels zijn herstel- en 
verbeteracties ingezet om deze tekortkomingen op te heffen. Zie verder 
hoofdstuk 3 Onderwijs.

Ook in 2012 realiseert het Friesland 
College de doelstellingen uit het 
VSV-convenant: 10% verlaging van 
het aantal voortijdig schoolverlaters 
(VSV’ers) t.o.v. 2011.

Over 2005/2006 was het VSV-percentage nog 8,5%. Over 2010/2011 is dit 
percentage gedaald tot 6,9% en over 2011/2012 realiseerde het Friesland 
College een VSV-percentage van 6,4%. Dit percentage ligt onder het 
landelijk gemiddelde van 8,6%. De instelling is er in geslaagd om het VSV-
percentage over de hele VSV-convenantperiode 2008-2012 met 36,3% terug 
te dringen. Het Friesland College staat daarmee landelijk op de vierde plaats. 

Alle organisatieonderdelen hebben 
hun bedrijfsvoering op orde. Zij 
realiseren de resultaatafspraken 
binnen het budget waarover 
via het managementcontract 
overeenstemming bereikt is.

Deze doelstelling is niet behaald. Vijf organisatieonderdelen van de 17 zijn 
binnen het budget gebleven.

Uit analyse blijkt dat een deel van deze overschrijdingen te wijten is aan: 

- Nieuwe richtlijnen rondom de deelnemersbijdrage die maakten dat de 
oorspronkelijk geraamde opbrengsten niet gerealiseerd konden worden. 
De begroting/budgetten zijn hier in 2013 op aangepast. Tevens is er n.a.v. 
de ervaringen van 2012 in 2013 een aantal extra startbudgetten vooraf op 
onderdeelniveau toegekend per onderwijsunit/FC-school, zodat er voor 
het komende jaar een realistische startsituatie is. Deze voorstellen zijn 
inhoudelijk onderbouwd en goedgekeurd door het College van Bestuur.

- De budgetten 2012 zijn niet tussentijds aangepast op basis van diverse 
ontwikkelingen, premiestijgingen en btw-verhoging. N.a.v. deze constatering 
wordt in 2013 bekeken of de gemiddelde personele loonsom (GPL) nog wel 
kostendekkend is en of er eventueel tussentijds geïndexeerd zal moeten 
worden om de FC-scholen te compenseren voor hogere kosten in de praktijk 
op personeel en materieel.
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2.5  Ontwikkelingen in de organisatie

Inrichting en aansturing

Het College van Bestuur heeft voor wat betreft de inrichting en aansturing van de organisatie stappen gezet 

die gezien de ambities 2015 nodig zijn. Daarbij spelen de consequenties van ‘Focus op Vakmanschap 2011-

2015’ een rol. Besluiten van het College in dit kader zijn vastgelegd in de notitie ‘Inrichting en aansturing’. In 

paragraaf 2.5 van het jaarverslag worden de belangrijkste besluiten vermeld.

Opheffen geïntensiveerd toezicht

Het Friesland College stond een aantal jaren onder verscherpt financieel toezicht van de Inspectie. In 

oktober heeft de Inspectie het Friesland College per direct onder basistoezicht gesteld. De instelling 

heeft de Inspectie een goed beeld kunnen geven van de risico’s die de instelling loopt op het gebied van 

huisvesting en financiën en de wijze waarop die beheerst worden. Verder kon de instelling aangeven dat de 

resultaten de komende jaren naar verwachting positief zullen blijven.

Totstandkoming nieuw koersplan: Koersplan 2013-2015, van buiten naar binnen

Eind 2012 is het (nieuwe) ‘Koersplan 2013-2015, van buiten naar binnen’ tot stand gekomen. Basis voor het 

koersplan is de notitie ‘Friesland College 2015’. Het College heeft bij de totstandkoming van het koersplan 

medewerkers, de Ondernemingsraad en stakeholders betrokken. Het koersplan is na goedkeuring door de 

Raad van Toezicht in januari 2013 gepresenteerd en uitgereikt aan medewerkers en relaties van het Fries-

land College.

Focus op Vakmanschap 2011-2015 / macrodoelmatigheid: activiteiten Friesland College

In 2012 heeft het Friesland College in het kader van macrodoelmatigheid onder meer de volgende 

activiteiten uitgevoerd/ gestart:

• In het kader van Focus op Vakmanschap neemt de instelling deel aan overleg tussen de mbo-instellingen 

uit de noordelijke regio. Onderwerp van gesprek zijn onder meer: de mogelijkheden voor een doelmatig 

onderwijsaanbod, nieuwe ontwikkelingen en de afbouw van te kleine opleidingen.

• De instelling is in gesprek met ROC Friese Poort, onder meer over het realiseren van een doelmatig 

aanbod van techniekopleidingen in Leeuwarden. 

• Het Friesland College is onder leiding van gedeputeerde de heer H. Konst overleg gestart met de 

voorzitters van de Colleges van Bestuur van ROC Friese Poort en Nordwin College. Aan dit overleg 

neemt verder een aantal onafhankelijk functionerende vertegenwoordigers deel. Doel van dit overleg is 

keuzes en dilemma’s die zich in het noorden en specifiek in Friesland voordoen te bespreken en relevante 

arbeidsmarktinformatie te analyseren. 

Samenwerking met het onderwijs en bedrijven in de regio

De instelling werkt in de regio samen met diverse scholen voor voortgezet onderwijs en hoger 

beroepsonderwijs en met bedrijven. In bijlage 7.1 is een overzicht opgenomen van onderwijsinstellingen 

waarmee de instelling samenwerkt. In bijlage 7.2 staan de samenwerkingsovereenkomsten op basis van een 

gezamenlijke en gedeelde verantwoordelijkheid vermeld. Bijlage 7.3 geeft een overzicht van contacten van 

leidinggevenden en stafmedewerkers in provinciale en landelijke (samenwerkings)verbanden en commissies.
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2.6  Medezeggenschap en zeggenschap

Binnen de instelling is een gedeelde 

medezeggenschap gerealiseerd in de vorm van 

de Ondernemingsraad, de Deelnemersraad en de 

mogelijkheid tot het oprichten van een Ouderraad.

Medezeggenschapsstatuut

Het Medezeggenschapsstatuut van het Friesland 

College is op 10 juli 2012 in werking getreden.

De Deelnemersraad (DR)

Het aantal leden van de Deelnemersraad (DR) 

varieerde in 2012 van vijf (januari) tot negen 

(december) leden. De DR heeft in 2012 vier maal 

overleg met het College van Bestuur gevoerd. 

Verder heeft de DR een ontmoeting met de Raad 

van Toezicht gehad. De DR werkt volgens het 

voorlopig DR-reglement dat het College van Bestuur 

op 25 september 2010 heeft vastgesteld. Een eigen 

jaarverslag van de DR is opgenomen in bijlage 5.

Ondernemingsraad (OR)

De Ondernemingsraad bestaat uit 11 leden en 

kent drie commissies (bedrijfsvoering, personeel, 

onderwijs/cursisten) en een werkgroep (contracten). 

Naast de reguliere vergaderingen van het College 

en de OR heeft extra overleg plaatsgevonden over 

onder meer het meerjarenformatieplan en de 

begroting, het nieuwe koersplan en de procesgang 

rond de notitie ‘Inrichting en aansturing’.

De OR werkt volgens het voorlopig OR-reglement 

dat het College van Bestuur op 14 september 2010 

heeft vastgesteld. Een eigen jaarverslag van de OR is 

opgenomen in bijlage 4.

Ouderraad

In de instelling is geen ouderraad actief omdat er 

geen verzoek van ouders tot oprichting van een 

ouderraad is geweest. Op enkele onderwijsunits is 

wel een ouderklankbordgroep actief.

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.

2.7  Doelstellingen van het Koersplan 2009-
 2012: de stand van zaken (eindstand)

In paragraaf 2.7 van het jaarverslag staat vermeld 

welke doelstellingen in 2012 gerealiseerd hadden 

moeten zijn en welke resultaten daadwerkelijk zijn 

behaald.

2.8  Uitbesteden van onderwijs

Een aantal opleidingen wordt op verzoek van 

en in overleg met het bedrijfsleven/werkveld 

in samenwerking met bedrijven en instellingen 

uitgevoerd. In dit type opleidingen kunnen delen 

van het curriculum aan partners worden uitbesteed. 

Het Friesland College blijft verantwoordelijk voor de 

cursisten, de kwaliteit van de onderwijsuitvoering en 

de examinering.

Het beleid van het Friesland College is erop gericht 

om de kern van het curriculum van het uitbestede 

onderwijs zelf uit te voeren.

2.9  Bestuurskosten

De bestuurskosten (Raad van Toezicht, College van 

Bestuur, Ondernemingsraad en Deelnemersraad) 

staan vermeld in paragraaf 2.9 van het jaarverslag.

2.10  Interne Bezwarencommissie, Commissie 
van Beroep voor de Examens en 

 Onafhankelijke Klachtencommissie   

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.  

De Commissie van Beroep voor de Examens is 

een aparte onafhankelijke commissie (verplicht 

als gevolg van de WEB). In deze commissie 

hebben dezelfde leden zitting als in de Interne 

Bezwarencommissie. 

De Onafhankelijke Klachtencommissie bestaat uit 
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drie leden, van wie twee niet verbonden zijn aan de instelling. Als klachtgerechtigden na het doorlopen van 

de interne klachtenprocedure (nog) niet tevreden zijn over de uitkomst van de interne klachtenprocedure of 

de wijze waarop een klacht is behandeld kan de klacht worden ingediend bij de klachtencommissie. 

In paragraaf 2.10 van het jaarverslag wordt het aantal bezwaar- en beroepschriften dat medewerkers en 

cursisten hebben ingediend en de afhandeling ervan beschreven.

2.11  Meervoudige publieke verantwoording (MPV)
 
Het Friesland College legt niet alleen verantwoording af maar wil ook in gesprek komen en blijven met zijn 

stakeholders. Stakeholders worden daarom uitgenodigd te reageren en een mening te geven over de oplei-

ding, onderwijsunit of organisatie als geheel. In paragraaf 2.11 van het jaarverslag wordt vermeld op welke 

manieren de instelling actief is op het gebied van meervoudige publieke verantwoording: bijvoorbeeld door 

overleg met adviesraden en strategische partners maar ook door de prijzen die cursisten hebben behaald.

2.12  Nieuwe leerbedrijven in 2012

In 2012 is het leerbedrijf JIP’per (Jongeren Informatie Punt) gestart. Doel van dit informatiepunt is het 

creëren van een laagdrempelig loket voor cursisten met vragen van welke aard dan ook. 

2.13  Frysk op het Friesland College

Cursisten van de onderwijsunits MBO Verpleging en Verzorging en MBO Welzijn zijn geïnformeerd over het 

gebruik van de Friese taal op de werkvloer en in de omgang met patiënten. Een aantal cursisten zal in juni 

2013 het certificaat Frysk behalen.
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Hoofdstuk 3 Onderwijs

3.1  Kwaliteitsontwikkeling

In 2012 is gestart met het maken van teamplannen. Daarin worden de onderwijsdoelen van een team voor 

een jaar vastgelegd. Vrijwel elke onderwijsunit heeft als onderdeel van de kwaliteitscyclus in oktober 2012 

een zelfevaluatie uitgevoerd.

Om de ontwikkelingen enerzijds te volgen en anderzijds te stimuleren worden regelmatig interne 

audits* uitgevoerd. Omdat uit evaluatie bleek dat het hele scala aan onderwerpen (o.a. onderwijstijd, 

onderwijskwaliteit, examinering) niet binnen een enkele audit is te onderzoeken is het aantal audits vanaf 

augustus 2012 verhoogd. Gemiddeld worden nu per week twee audits uitgevoerd.

Aan het eind van iedere onderwijsperiode worden in iedere onderwijsunit tevredenheidsenquêtes 

afgenomen onder cursisten, medewerkers en bedrijven/instellingen. 

3.2  Extern toezicht / Inspectie

Hoofdstuk 3

De opleiding Verzorgende-IG niveau 3 in Heerenveen 
voldeed in 2011 niet aan de wettelijk eisen op het gebied 
van geprogrammeerde onderwijstijd. In leerjaar 1 werd 
onvoldoende begeleide onderwijstijd aangeboden.

De tekortkomingen bleken bij de controle van de 
onderwijstijd in 2012 te zijn opgeheven. Er is voldoende 
onderwijstijd geprogrammeerd en gerealiseerd. De 
Inspectie vindt aangepast toezicht daarom niet langer 
nodig.

De opleiding Sport en Bewegen niveau 4 van het CIOS 
bleek in juni, mede door het individuele karakter van de 
roosters, bij enkele cursisten van het tweede leerjaar 
een tekort aan geprogrammeerde en gerealiseerde 
onderwijstijd te hebben.

Inmiddels zijn herstel- en verbeteracties gestart om 
de tekortkomingen op te heffen. De Inspectie zal de 
resultaten hiervan in juni 2013 beoordelen.

De opleiding Mediavormgever van de onderwijsunit MBO 
Media, Games & IT heeft al een aantal jaren te maken met 
een te lage opbrengst.

Om de situatie te verbeteren wordt sinds 2011 gewerkt 
met een verbeterplan. Naast onderwijskundige 
verbeteringen heeft de aanpak geleid tot een verhoging 
van de opbrengsten. 

De opbrengst van de opleiding Verkoopspecialist niveau 3 
van de onderwijsunit MBO Handel was over het cursusjaar 
2009/2010 te laag.

Over het cursusjaar 2010/2011 zijn de opbrengsten 
gestegen naar 86,5% (jaarresultaat) en 81,8% 
(diplomaresultaat). Hiermee voldoet de opleiding ruim 
aan de minimale norm. De opleiding staat daarom nu 
weer onder regulier toezicht van de Inspectie.

De opleiding Analist van de onderwijsunit MBO Life 
Sciences had eveneens enige jaren te lage opbrengsten.

In het cursusjaar 2010/2011 voldeed de opleiding met 
een jaarresultaat van 72,1% en een diplomaresultaat van 
73,8% weer ruim aan de norm. De opleiding staat nu weer 
onder regulier toezicht van de Inspectie.
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3.3   Onderwijsinnovatie en projecten

3.3.1  FC-Sprint²

De FC-Sprint²-aanpak kan bij verschillende onderwijsvormen worden toegepast en maakt gebruik van 

bronnen. Deze bronnen zorgen ervoor dat cursisten mogelijkheden krijgen om zelfstandig te leren. De 

doelstelling uit het Koersplan 2009-2012 (bij de opleidingen werkt 50% met de aanpak FC-Sprint²) is nog niet 

gehaald. In 2012 zijn met deze aanpak nieuwe leertrajecten gestart onder de naam ‘X-Stream’. Het Friesland 

College heeft in 2012 een overeenkomst gesloten met Lærdansk uit Denemarken voor het bouwen van een 

leeromgeving voor alfabetisering. Lærdansk is onderdeel van Dansk Flygtninge Hjaelp en verzorgt in heel 

Denemarken inburgerings- en alfabetiseringstrajecten.

3.3.2 Praktijkroute en organiseren in leereenheden

Vanaf 2012 worden binnen het Friesland College twee modellen ontwikkeld om praktijkgestuurd leren 

flexibel te organiseren: Praktijkroute 2.0 en Organiseren in leereenheden.

Praktijkroute 2.0 is een aanpak die vorm en inhoud geeft aan leren in en om de praktijk heen. De instelling 

is in 2012 drie pilotsituaties met deze aanpak in bedrijven/instellingen gestart: Sportstad Heerenveen, het 

Centraal Justitieel Incasso Bureau en ZuidOostZorg. In september 2012 zijn 40 cursisten via deze route aan 

hun opleiding begonnen.

Een leereenheid is een samenhangend geheel van onderwijsactiviteiten, gericht op het binnen een bepaalde 

periode realiseren van doelen in termen van kennis, vaardigheden en gedrag. Om te borgen dat de praktijk 

in de leereenheid centraal staat wordt gekozen voor langere periodes (duur van 5 weken). Een periode 

wordt gekenmerkt door een bepaald thema, integrale praktijkopdrachten, BPV en dergelijke, volgens een 

vooraf bepaalde opzet/aanpak en einddoelen. Een leereenheid bevat minimaal 200 studiebegeleidingsuren, 

inclusief Nederlands, rekenen, het onderdeel moderne vreemde talen, Loopbaan en Burgerschap en 

X-Stream. Het aandeel begeleide onderwijstijd is afgestemd op de eisen die vanuit ‘Focus op Vakmanschap’ 

worden gesteld.

Vanaf het cursusjaar 2014-2015 maken alle onderwijsteams een keuze voor een van deze modellen.

3.3.3  X-Stream

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

interactieve en verdiepende leertrajecten aan. Elk X-Stream leertraject bestaat uit negen bijeenkomsten en 

is toegankelijk voor alle niveau 3- en niveau 4-cursisten van het Friesland College. 

X-Stream kent de volgende leertrajecten: ‘ondernemen-stream’, leidinggeven-stream’, ‘hbo-stream’ en 

‘werken en leren in de 21e eeuw’.

3.3.4  Het project Taal en Rekenen

In de periode september tot en met december 2012 is bij 3000 eerstejaars cursisten een nulmeting 

uitgevoerd op de onderdelen lezen, luisteren en rekenen.

Ruim 2000 cursisten hebben deelgenomen aan de pilots Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en 

rekenen in het mbo (COE) van Cito. 

Er is een begin gemaakt met het ontwikkelen van het instellingsexamen Nederlands voor de onderdelen 

spreken, gesprekken en schrijven, waarbij is gekozen voor een centraal format waarbinnen elke opleiding de 

inhoud zelf kan bepalen.
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3.3.5  Loopbaan en Burgerschap

Het Friesland College neemt onder meer deel aan het landelijk project Stimulering Loopbaanoriëntatie 

en –begeleiding (LOB). Dit project ondersteunt scholen bij loopbaanoriëntatie en –begeleiding van 

cursisten. Enkele docenten hebben deelgenomen aan een training om de kwaliteit van het voeren van 

loopbaangesprekken met cursisten te verbeteren. Zie voor meer activiteiten paragraaf 3.3.5 van het 

jaarverslag.

3.4  Samenwerking 

3.4.1  Samenwerking in de beroepskolom met voortgezet onderwijs

Het Friesland College heeft in 2012 verder geïnvesteerd in samenwerking met het voortgezet onderwijs. 

In 2012 is de Strategische Alliantie Heerenveen met OSG Sevenwolden, het Bornego College en Nordwin 

College tot stand gekomen. De scholen willen samen de kwaliteit, het rendement en de doelmatigheid van 

het onderwijsaanbod verhogen en het aantal voortijdig schoolverlaters verder terugdringen. 

3.4.2  Samenwerkingsovereenkomsten

In 2012 heeft het Friesland College met de overige mbo-scholen, de vmbo-scholen en het bedrijfsleven 

in Friesland een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met het Platform Bèta Techniek. Deze 

samenwerking, gericht op versterking van het technisch beroepsonderwijs in Friesland, zal de komende drie 

jaar moeten leiden tot verhoging van de instroom in technische beroepsopleidingen. 

Het Friesland College werkt samen met de Cosmo Academy bij de uitvoering van de leisureopleidingen; 

Cosmo is in deze samenwerking belangrijk voor versterking van het onderdeel praktijk in deze opleidingen.

3.4.3  Samenwerking met partnerbedrijven

Friese Zorgacademie en ZuidOostZorg

De instelling participeert met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Stenden Hogeschool en ROC Friese 

Poort in de Friese Zorgacademie. In deze academie werken alle ziekenhuizen en zorginstellingen samen om 

het opleidingsaanbod de komende jaren te vernieuwen en beter te laten aansluiten op de praktijksituaties. 

Het Friesland College ontwikkelt in dit kader een exclusieve innovatieve opleidingsroute met de 

ZuidOostZorg. In deze samenwerking wordt geëxperimenteerd met leren en werken in de instelling zelf. 

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

De al langer bestaande samenwerking met het CJIB heeft in 2012 goede resultaten opgeleverd. Het aantal 

cursisten dat vanaf het begin van hun opleiding werkt en leert vanuit het CJIB is toegenomen. Het Friesland 

College is begonnen om samen met het CJIB een bussinesscase uit te werken om ook scherp zicht te kunnen 

krijgen op de bedrijfsvoering, de kosten en baten die een dergelijke aanpak voor de beide partners met zich 

meebrengt. Verder zijn contacten gelegd met andere grote instellingen voor commerciële dienstverlening 

in Leeuwarden om de aanpak, die in de samenwerking met het CJIB wordt gehanteerd, langzamerhand te 

verbreden.

3.4.4  Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor de topsector Water

Op 13 december heeft mevrouw J. Bussemaker, minister van OCW, de titel Centrum voor Innovatief 

Vakmanschap (CIV) voor de economische topsector Water toegekend aan het partnerschap tussen MBO 

Life Sciences (een samenwerking tussen Friesland College en Nordwin College) en een aantal bedrijven. In 

CIV Water werkt MBO Life Sciences nauw samen met bedrijven en (overheids)instellingen om nu en in de 
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toekomst te kunnen voldoen aan de vraag naar adequaat opgeleide (bèta)technische en technologische 

werknemers op mbo-niveau.

3.4.5  Mplooi

Het project Mplooi was een initiatief van het Friesland College en OSG Piter Jelles en werd gefinancierd 

door Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO). Mplooi bood ambitieuze vmbo-leerlingen de mogelijkheid 

een versnelde praktijkgestuurde leerroute via het mbo naar het hbo te doorlopen. Het project is in 2012 

afgesloten met een positieve waardering van HPBO. Na de projectperiode is de aanpak, die ontwikkeld was 

om vmbo’ers die zo snel mogelijk naar het hbo wilden een extra programma te bieden, in veel opleidingen 

ingevoerd, evenals de specifieke aandacht voor loopbaanbegeleiding. 

3.5 Nieuwe opleidingen

In 2012 is de nieuwe opleiding Medewerker fastservice/catering gestart.

3.6  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. Deze 

doelstelling is eind 2012 voor niveau 1 gerealiseerd en voor niveau 2, 3 en 4 niet gerealiseerd.

Jaarresultaat

Het jaarresultaat is ten opzichte van het jaar 2010-2011 met 0,6% gedaald. Het landelijk percentage daalde 

in dezelfde periode met 3,2%.

Diplomaresultaat

Het diplomaresultaat wordt alleen op instellingsniveau berekend. Het Friesland College scoorde in de 

periode 2011-2012 5,9% hoger dan het landelijk gemiddelde.

Voortijdig schoolverlaten 

In mei 2008 hebben de scholen voor voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en de gemeenten in Friesland 

een convenant met de toenmalige staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt ondertekend. In dit 

convenant is afgesproken het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in de periode 2007-2012 met 40% 

terug te brengen. De instelling heeft het aantal voortijdig schoolverlaters in 2012 teruggebracht met 36,3%. 

De doelstelling voor de periode 2007-2012 is niet volledig gerealiseerd. 
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3.7  Internationalisering

Het Friesland College neemt deel aan internationaliseringsprojecten met een maatschappelijk relevant 

doel. De instelling heeft in 2012 onder meer aan projecten voor ontwikkelingssamenwerking deelgenomen. 

In totaal hebben 70 cursisten en 20 docenten een bijdrage geleverd aan wereldprojecten, zoals ‘Water 

voor Rwanda’, ‘Gondar on the Move’ in Ethiopië, ‘Kinderen van Amurang’ en ‘KindweesKind’ in Indonesië. 

Daarnaast vinden er docentenuitwisselingen met de USA plaats.

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 4 Cursisten

4.1  Servicecentrum Cursisten

In de taakverdeling tussen Servicecentrum en onderwijsunit is de onderwijsunit primair verantwoordelijk 

voor de begeleiding van de cursisten. Het Servicecentrum biedt activiteiten aan die tijdelijk, aanvullend 

en niet kwalificerend (niet voorwaardelijk voor het halen van een diploma) zijn. De activiteiten van het 

Servicecentrum zijn gericht op het monitoren en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Het 

Servicecentrum Cursisten is belangenbehartiger van de cursisten, zowel intern als extern. Verder is het 

Servicecentrum Cursisten verantwoordelijk voor de organisatie van de zorgstructuur, FC Support genaamd. 

Ook de cursistenadministratie valt onder verantwoordelijkheid van het Servicecentrum Cursisten.

4.2  Toegankelijkheid

Cursisten zijn het hele jaar door welkom in het Friesland College. Het toelatingsbeleid voor cursisten is 

vastgelegd in de brochure ‘Afspraak is afspraak’ en in de notitie ‘Het hele jaar door welkom in het FC’.

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 2012 is op 51 locaties voorlichting gegeven op 

onderwijsbeurzen en aan toekomstige cursisten op vo-scholen. Deze voorlichting werd verzorgd in 

samenwerking met cursisten van mbo-opleidingen en vond plaats naast de eigen voorlichting van de 

onderwijsunits. 

4.4  FC Support

FC Support, de zorgstructuur van het Friesland College, kent een aantal voorzieningen en activiteiten op 

instellingsniveau: 

• 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
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• Het project MBO Rebound Fryslân, waarbij cursisten gedurende 20 weken begeleid worden met als doel 

de cursisten terug te leiden naar het onderwijs

4.5  Zorg in en om de school: het project School als Werkplaats

In oktober 2010 is gestart met het driejarige project School als Werkplaats (SAW). ‘School als Werkplaats’ 

is een manier van werken waarbij de jeugdzorg naar de school toekomt. De Gemeente Leeuwarden, de 

Provincie Friesland, De Friesland Zorgverzekeraar, het Friesland College en 11 organisaties in de jeugdzorg 

(eerste en tweede lijn) investeren in het project. Deze nieuwe manier van werken houdt in dat bij elke 

onderwijsunit van niveau 2 (in Leeuwarden) een tot twee dagen een jeugdzorgwerker aanwezig is in de klas, 

naast de docent (coach). 

Met deze nieuwe manier van samenwerken kon gedurende twee cursusjaren een groep van ongeveer 700 

cursisten per jaar worden bereikt. Met 200 van hen is diverse malen een kort intensief gesprek gevoerd, 

zonder drempel, zonder afspraak. Het resultaat van deze begeleiding is dat voor bijna 90% van deze 

cursisten hulpverlening verder niet nodig was. 

In 2012 is de School als Werkplaats actief geweest in alle onderwijsunits op niveau 2 in Leeuwarden. 

Daardoor was minder inzet vanuit de bestaande zorgstructuur (FC Support) van het Friesland College nodig. 

In de tweede helft van het cursusjaar zijn ook vragen van cursisten van niveau 3 en 4 behandeld. 

Bij de School als Werkplaats zijn ongeveer 35 docenten (coaches) betrokken. Verder werken alle 

onderwijsdirecteuren en contactpersonen cursisten van de onderwijsunits met opleidingen op niveau 2 

en vijf medewerkers van het Servicecentrum Cursisten aan het project mee. Vanuit de eerder genoemde 

externe organisaties zijn de bestuurders en de directe leidinggevende van de SAW-werker betrokken.

4.6  Voortijdig Schoolverlaten

Door de structurele aanpak ‘Voorkomen voortijdig schoolverlaten’ loopt het aantal voortijdige 

schoolverlaters (VSV) al jaren substantieel terug. Het project School als Werkplaats speelde hier een 

belangrijke rol in. Ook de eerder beschreven voorzieningen voor extra ondersteuning (FC-XL, Pitstop en 

MBO Rebound Fryslân) hebben tot het (verder) terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters 

bijgedragen.

Over 2005/2006 was het VSV-percentage nog 8,5%. Over 2010/2011 is dit percentage gedaald tot 7,3% en 

over 2011/2012 realiseerde het Friesland College een VSV-percentage van 6,4%. Dit percentage ligt onder 

het landelijk gemiddelde van 7,9%. De instelling is er in geslaagd om het VSV-percentage over de hele VSV-

convenantperiode 2008-2012 met 36,3% terug te dringen. Het Friesland College staat daarmee landelijk op 

de vierde plaats. 

4.7  Vertrouwenspersonen cursisten

In 2012 is 12 keer een beroep gedaan op de vertrouwenspersonen. Geen van de klachten heeft 

geleid tot een traject waarbij de klachtencommissie moest worden ingeschakeld. De bekendheid van 

vertrouwenspersonen bij cursisten is groter geworden.
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4.8  Klachten-, verzuim- en exitprocedure

In 2012 zijn 29 klachten gemeld, die volgens de vastgestelde klachtenprocedure zijn afgehandeld. De 

klachten hadden vooral betrekking op de informatievoorziening en begeleiding binnen opleidingen. 

Bij de landelijke Ombudslijn MBO zijn twee klachten over het Friesland College binnengekomen. De 

onderwijsunits zijn belast met de uitvoering van de verzuim- en exitprocedure. Bij iedere onderwijsunit is een 

verzuimcoördinator werkzaam.

4.9  Acties

Het Friesland College wil de ouderbetrokkenheid vergroten, mede in het kader van de ‘wet Passend 

Onderwijs’ die vanaf 2014 wordt ingevoerd. De instelling zoekt nog naar vormen om het vergroten van 

ouderbetrokkenheid te realiseren. In 2012 is een begin gemaakt met het systematisch volgen van de 

cursisten die extra ondersteuning hebben gekregen.

4.10  Tiete Hoepmanfonds

De inkomsten van het Tiete Hoepmanfonds bestaan uit externe gelden (giften). In 2012 is vier keer een 

beroep op dit fonds gedaan. Tweemaal is een vergoeding uitgekeerd.

4.11  Tevredenheid cursisten- JOB-enquête

Ook in 2012 is de landelijke JOB-enquête afgenomen. Deze enquête wordt eenmaal per twee jaar 

afgenomen en meet de tevredenheid van de cursisten in het mbo. Het Friesland College presteerde net 

onder het landelijk gemiddelde. Zie paragraaf 4.11 van het jaarverslag voor een overzicht van de resultaten.

4.12  Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS) en Jip’per

De belangrijkste taak van LIS is het ondersteunen van de Deelnemersraad bij de voorbereiding en uitvoering 

van zijn taken. In 2012 is veel energie gestoken in de oprichting van Jip’per (Jongeren Informatie Punt), 

de organisatie van themaweken voor Jip’per (zoals een ‘week van het huishoudboekje’) en ‘The Voice of 

Students’.

Enquêtes

In 2012 is vier keer digitaal een kleine LIS-enquête afgenomen. Deze enquête wordt onder cursisten van alle 

onderwijsunits afgenomen. De uitkomsten ervan gaven geen aanleiding voor verdiepend onderzoek.

The Voice of Students

Op 4 april 2012 heeft LIS samen met Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) voor de tweede keer 

‘The Voice of Students’ georganiseerd. Het thema was: ’succesvolle zeggenschap van studenten, hoe 

organiseren we dat in het mbo’. ‘The Voice’ wordt jaarlijks georganiseerd. Aan ‘The Voice’ namen 

170 cursisten van verschillende roc’s deel.

Intern werd een project met dezelfde naam georganiseerd. Doel van deze bijeenkomst was om enquête-

uitslagen bij cursisten en docenten onder de aandacht te brengen.
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Hoofdstuk 5 Sociaal jaarverslag

5.1  Inleiding

Het College van Bestuur heeft in 2012 in samenwerking met medewerkers en leidinggevenden het 

‘Personeelsbeleidsplan Friesland College 2013-2015’ ontwikkeld. Dit beleidsplan sluit aan op de ambities die 

geformuleerd zijn in de notitie Friesland College 2015 (FC 2015) en dient als kapstok en toetsingskader voor 

het actualiseren en het ontwikkelen van het personeelsbeleid. 

5.2  Personeelsbeleid Friesland College

Het personeelsbeleid heeft als doel dat medewerkers vitaal, betrokken en competent samenwerken aan de 

strategische koers van het Friesland College en praktijkgestuurd leren organiseren met en voor cursisten en 

werkgevers. 

5.2.1 Teamversterking

Het Friesland College heeft waar mogelijk en zinvol gekozen voor het organiseren en aanbieden van 

onderwijs vanuit resultaatverantwoordelijke teams van 8 tot 12 medewerkers. De teamversterking is 

erop gericht dat teams als resultaatverantwoordelijke eenheden binnen een samenwerkingsverband van 

onderwijsunits effectiever en zelfredzamer worden. 

5.2.2. Professionalisering 

In 2012 zijn het Professionaliseringsplan 2012-2015 en het Scholingsplan 2012-2015 ontwikkeld. 

De volgende professionaliseringstrajecten waren onder andere in uitvoering of zijn gestart: 

• Begeleiden en coachen van teams. Deze activiteiten zijn gericht op functioneren en leren in teams en 

het (her)ontwerpen van onderwijs, op loopbaanbegeleiding en op het versterken en uitbreiden van het 

didactisch repertoire van de individuele teamleden.

• Gemeenschappelijke trainingen van medewerkers over de kwaliteit van beoordelen.

• Netwerk opleidingsmanagers voor maandelijkse intervisiebijeenkomsten.

• Inzet van 13 lio’s en 41 hbo-studenten in het onderwijs van verschillende onderwijsunits. 

Hoofdstuk 5

Jip’per (Jongeren Informatie Punt)

Jip’per werkt samen met Servicecentrum Cursisten en de zorgcoördinatoren van het Friesland College. Doel 

van dit informatiepunt is het creëren van een laagdrempelig loket voor cursisten met vragen van welke aard 

dan ook. In 2012 is Jip’per opgenomen in het Calibris-register ‘erkende leerbedrijven’ voor de opleiding 

Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening.

Om Jip’per bij cursisten onder de aandacht te brengen is een aantal themaweken georganiseerd, zoals een 

‘week van cultuurverschillen’.  Het animo voor deze activiteiten wisselde sterk.

Het Jip’per-Loket hielp cursisten met vragen over studiefinanciering, boekengeld, huisvesting, persoonlijke 

problematiek en betalingsproblemen.
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• Zeven medewerkers zijn in 2012 gestart met een opleiding in verband met het behalen van een 

pedagogisch didactisch getuigschrift (pdg).

• Maandelijkse professionaliseringsdagen voor leidinggevenden. Onderwerpen waren onder andere 

‘focus op vakmanschap’, de managementscan en professionaliseringsscan voor onderwijsgevenden die 

CBE  (organisatieadviesbureau) heeft afgenomen, organiseren van praktijkgestuurd onderwijs, de  

beleidspiramides en managementcontracten en loopbaanbegeleiding van cursisten. 

• Training resultaatgericht coachen, gevolgd door 12 leidinggevenden.

5.2.3  Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers is meer dan ooit van belang omdat medewerkers 

in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Hiermee zal ook de gemiddelde leeftijd van 

de medewerkers stijgen. In het ‘Personeelsbeleidsplan Friesland College 2012-2015’ is de doelstelling 

geformuleerd dat in 2015 minimaal 75% van de medewerkers in een medewerkerstevredenheidsonderzoek 

of tijdens andere ‘meetmomenten’ (enquête, functionerings- of beoordelingsgesprek, etc.) aangeeft dat hij 

zich vitaal en betrokken voelt en dat het Friesland College oog heeft voor de specifieke omstandigheden van 

de medewerker. Een andere doelstelling is dat het ziekteverzuimpercentage in 2015 lager is dan 5%. 

5.2.3.1  Ziekteverzuim

In 2012 is de instelling met een nieuwe arbodienst gaan samenwerken: de Arbo Unie. Het verzuimbeleid van 

het Friesland College wordt conform de Wet Poortwachter uitgevoerd. Het ziekteverzuimpercentage was in 

2012 5,5%, een lichte daling ten opzichte van 2011 (5,57%). Meer informatie over het ziekteverzuim staat in 

paragraaf 5.2.3.1 van het jaarverslag.

5.2.3.2 Arbeidsomstandigheden

De activiteiten bedrijfshulpverlening, veiligheid in praktijkruimtes en een veilige en gezonde werkomgeving 

zijn gecontinueerd.  

5.2.4 Functioneren en beoordelen

In het verslagjaar is 90% van het aantal functionerings- en/of beoordelingsgesprekken dat in 2012 

moest worden gevoerd gerealiseerd. Door langdurige ziekte of door uitdiensttreding heeft niet iedere 

medewerker een gesprek kunnen voeren.

5.2.5 Leiderschapsontwikkeling

Het Friesland College is in december 2012 van start gegaan met bijeenkomsten voor leidinggevenden over 

resultaatgericht coachen. 

Het aantal leidinggevenden is gedaald van 36,1 fte in 2011 naar 31,4 fte in 2012. 

Voor meer informatie over leiderschapsontwikkeling, zie 5.8.

5.3.1 Formatieplan 2012 en functiebouwwerk

Eind 2012 was het werkgelegenheidsvolume binnen het Friesland College 790 fte (759 fte vast, 31 fte 

tijdelijk). De flexibele schil van 10 à 15% waarmee ingespeeld kan worden op externe ontwikkelingen, 

bijvoorbeeld langer moeten doorwerken of een daling in het cursistenaantal, is in 2012 nog niet gerealiseerd  

(nu 3,9%). In 2012 is geen prioriteit gegeven aan het ontwikkelen van een nieuw functiebouwwerk; dit staat 

voor 2013 geagendeerd. Zie voor een overzicht van het huidige functiebouwwerk bijlage 6.
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5.3.1.1 In-, door- en uitstroom van medewerkers in 2012 

Informatie over in-, door- en uitstroom is vermeld in paragraaf 5.3.1.1 van het jaarverslag. 

5.4 Medewerkerstevredenheidsonderzoek

In november 2012 is voor de tweede keer (het eerste onderzoek vond plaats in 2010) een medewerkers-

tevredenheidsonderzoek afgenomen. De resultaten van het onderzoek worden begin 2013 verwacht. 

5.5 Vertrouwenspersonen medewerkers

Bij het Friesland College werken twee vertrouwenspersonen, een man en een vrouw. In 2012 waren er 

17 meldingen ‘ongewenste omgangsvormen’ van negen verschillende onderwijsunits. 

5.6 Arbeidsvoorwaarden

5.6.1 Salderings- en uitruilregeling

Informatie over de salderings- en uitruilregeling is vermeld in paragraaf 5.6 van het jaarverslag. Daar is 

tevens een overzicht opgenomen van de diverse arbeidsvoorwaardelijke regelingen.

5.6.2 Werkkostenregeling

In 2012 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de uitvoering van de Werkkostenregeling (WKR). 

De WKR-terreinen zijn in kaart gebracht en geëvalueerd. Verder is de regeling voor het Friesland College 

technisch ingericht. In 2013 worden op basis van de uitkomsten van de evaluatie inhoudelijke keuzes 

gemaakt binnen de arbeidsvoorwaarden op het gebied van de WKR. 

5.7 Professioneel Statuut 

In juni 2012 is het Professioneel Statuut samen met de WOR en de wet BIO in een leidinggevendenoverleg 

toegelicht. Daarnaast is er een brainstormsessie geweest van enkele OR –leden, bureau Communicatie 

en medewerkers van bureau OP&I over communicatie over het Professioneel Statuut. Afgesproken is om 

begin 2013 gezamenlijk informatie op intranet te plaatsen en bijeenkomsten te organiseren voor en met 

onderwijsgevenden. 

Volgens het College van Bestuur en de OR is werkoverleg als onderdeel van het Professioneel Statuut 

een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van resultaatverantwoordelijke teams. In december 2012 

heeft dit uitgangspunt geresulteerd in de ‘Regeling Werkoverleg Friesland College voortvloeiend uit het 

Professioneel Statuut’. 

De uitvoering van de ‘procedure jaartaakbeleid 2012-2013’ is in het verslagjaar ten opzichte van voorgaande 

jaren niet gewijzigd. 

5.8 Resultatenbox Personeel 2012

In paragraaf 5.8 van het jaarverslag worden de gegevens uit de resultatenbox personeel vermeld.
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Hoofdstuk 6 Financieel jaarverslag 2012

6.1  Uitgangspunt en koersplan

Uitgangspunt van de meerjarige begroting is dat de inkomsten en uitgaven van het Friesland College met 

elkaar in evenwicht zijn. In 2012 is op basis van het ‘Koersplan 2009-2012, Verbinden en Verdiepen’ verder 

gewerkt aan het formuleren van de strategie.

6.2  Positie op balansdatum

De liquiditeitsratio (current ratio) is gestegen van 0,49 naar 0,66 en is hoger dan de gangbare norm van 0,5. 

De solvabiliteit (het percentage eigen vermogen van het balanstotaal) is in 2012 gestegen van 38% naar 

41% en kan solide worden genoemd.

6.3  Exploitatie

Het exploitatieresultaat 2012 bedroeg + € 2,0 mln. (in 2011 was het resultaat - € 0,9 mln.). De begroting 

2012 gaf een exploitatieresultaat aan van € 0,0 mln. De realisatie in 2012 is daarmee binnen de begroting 

gebleven. Het rendement van de instelling over 2012 (resultaat t.o.v. totale baten) bedroeg 2,6%.

De doelstelling van het koersplan dat de volwasseneneducatie de omzet (niveau 2008) behoudt is niet 

gehaald. De omzet van de volwasseneneducatie bedroeg in 2012 € 4,0 mln. Dat is € 3,3 mln. minder dan in 

2008. Oorzaak van de daling is de lagere bijdrage van het Ministerie van OCW aan de WEB-middelen voor het 

Friesland College.

Een andere doelstelling uit het koersplan is dat 15% van de omzet van het Friesland College wordt gevormd 

uit niet door OCW bekostigde inkomsten. In 2012 bestond 17% van de totale opbrengst uit opbrengsten 

educatie en werk voor derden. Daarmee is deze doelstelling gehaald.

6.4  Investeringen

De boekwaarde van de vaste activa is in 2012 gedaald van € 70,9 mln. naar € 67,9 mln. door afschrijving van 

gebouwen en overige inventaris en de verkoop van panden in Sneek en Dokkum. Tegenover de waardedaling 

staan investeringen in hardware (€ 1,1 mln.), gebouwen (€ 0,5 mln.), beheersinventaris (€ 0,3 mln.), 

onderwijsinventaris (€ 0,1 mln.) en software (€ 0,1 mln.).

6.5  Treasury management

6.5.1  Kasstromen

De kasstroom uit operationele activiteiten levert per saldo een bijdrage van € 5,6 mln. De kasstroom

uit investerings- en financieringsactiviteiten bedroeg - € 3,5 mln. In 2012 is voor € 2,1 mln. geïnvesteerd

en voor € 0,9 mln. gedesinvesteerd. Er zijn in 2012 geen nieuwe langlopende leningen aangegaan. De

aflossing van bestaande leningen bedroeg € 2,4 mln. 

De liquide middelen zijn in 2012 met € 2,1 mln. toegenomen tot € 3,6 mln.

Hoofdstuk 6
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6.5.2  Belenen en beleggen

Het beleid ten aanzien van belenen en beleggen van de instelling is vastgelegd in het

Treasurystatuut.

6.6  Bestuurskosten en interne beheersing

De bestuurskosten worden in paragraaf 2.9 van het jaarverslag toegelicht.

6.7  Kengetallen 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de financiële kengetallen van het Friesland

College over de periode 2009-2012.

6.8  Goedkeurende controleverklaring accountant

Bij de jaarrekening 2012 heeft de accountant op 27 mei 2013 een goedkeurende verklaring verstrekt.

Hoofdstuk 7 Facilitaire zaken

Het Facilitair Bedrijf is binnen het Friesland College onderdeel van Bureau Bedrijfsvoering en is belast met 

dienstverlening aan het onderwijs en de ondersteunende bureaus.

In 2012 heeft Bureau Bedrijfsvoering alle onderwijsunits en ondersteunende bureaus bezocht om in gesprek 

te gaan over de ‘kleine kwaliteit’. Onder kleine kwaliteit vallen bijvoorbeeld voorzieningen op het gebied 

van ICT, schoonmaak, ruimtegebruik en het binnenklimaat. Aan de hand van de gesignaleerde klachten en 

wensen heeft Bureau Bedrijfsvoering een plan van aanpak met gerichte verbeteracties opgesteld. In de 

tweede helft van 2013 bekijkt Bureau Bedrijfsvoering of, en zo ja, welke resultaten deze verbeteracties 

hebben opgeleverd. 

In dit hoofdstuk worden verder een aantal ontwikkelingen beschreven op het gebied van:

• Automatisering

• Calamiteiten

• Huisvesting

• Faciliteiten voor de examinering van het project Taal en Rekenen

• Duurzaam inkopen

• Landelijke samenwerking roc’s

Hoofdstuk 7
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Hoofdstuk 8  Risico’s en doelen 2013

8.1  Onderwijs 2013

In paragraaf 8.1 van het jaarverslag worden de activiteiten beschreven die het Friesland College in 2013 op 
het gebied van onderwijs en onderwijsontwikkeling wil uitvoeren.

8.2  Risico’s 2013

In paragraaf 8.2 van het jaarverslag worden de risico’s voor 2013 beschreven. Deze zijn onder meer: het 
budget voor FC-Educatie ‘vavo’ en ‘overige gelden’ dat nog steeds niet definitief bekend is en flexibiliteit van 
personeel.

8.3  Doelen 2013 en beoogd resultaat op 31-12-2013

In deze paragraaf van het jaarverslag worden de doelen voor 2013 beschreven en de beoogde resultaten die 
de instelling uiterlijk 31 december 2013 wil behalen.

Bijlagen:

Bijlage 1 Onderwijsunits 
Bijlage 2 Organisatieschema Friesland College per 31-12-2012
Bijlage 3 Samenstelling en personele mutaties
 3.1 Raad van Toezicht
 3.2 Rooster van aftreden Raad van Toezicht
 3.3 Nevenfuncties Raad van Toezicht
 3.4 College van Bestuur
 3.5  Portefeuilleverdeling en nevenfuncties College van Bestuur
 3.6  Mutaties leidinggevenden
 3.7.  De Ondernemingsraad
 3.8  Interne Bezwarencommissie
 3.9 Onafhankelijke klachtencommissie
Bijlage 4  Ondernemingsraad - Jaarverslag 2012
Bijlage 5 Deelnemersraad – Jaarverslag 2012
Bijlage 6 Functiebouwwerk Friesland College per 31-12-2012
Bijlage 7 Samenwerking
 7.1 Samenwerkingsovereenkomsten onderwijs in de regio
 7.2 Samenwerkingsovereenkomsten op basis van een gedeelde verantwoordelijkheid voor de 
  vormgeving van de opleiding
 7.3 Overige contacten tussen de instelling en de omgeving
Bijlage 8 Namen van de FC-scholen
Bijlage 9 Instellingsgegevens
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In deze bijlage wordt in een tabel per onderwijsunit weergegeven (peildatum 1 oktober 2012):

• het totaal aantal cursisten per onderwijsunit over de periode 2010 – 2012

• het jaarresultaat per onderwijsunit en per -niveau met de bijbehorende doelstelling uit het 

 Koersplan (doelstelling 8 en 9 uit het Koersplan, zie ook blz. 29)

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

Inhoudsopgave bijlage 1

Onderwijsunit pagina

FC-Educatie 106

MBO Zakelijke Dienstverlening 106 

MBO Handel / Ondernemerscollege 107

MBO Zorg, Service en Welzijn - Verpleging en Verzorging 107

MBO Zorg, Service en Welzijn – Basisopleidingen 108
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Techno Lyceum 109 

MBO Bouw 109 
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Middelbare Hotelschool Friesland 110

MBO Media, Games & IT 111  

D’Drive, mbo kunstopleidingen 111 

Werken met de Stad / TechnoOne 112
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Bijlage 1 De onderwijsunits
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FC–Educatie 

FC-Educatie begeleidt cursisten met diverse leervragen richting vervolgopleiding, arbeidsmarkt, of een 

actievere rol in de samenleving. 

Door samenwerking met beroepsopleidingen, bedrijven en instellingen in de regio kan FC-Educatie 

praktijksituaties aanbieden waarin cursisten benodigde vaardigheden kunnen verwerven, zowel met als 

zonder kwalificatie. FC-Educatie verzorgt onderwijstrajecten ‘werken-leren’, Nederlands voor anderstaligen, 

inburgeringstrajecten, gecombineerde trajecten educatie-beroepsonderwijs, activiteiten gericht op sociale 

en studievaardigheden en vavo.

MBO Zakelijke Dienstverlening*)

Op de locatie Sportstad Heerenveen en op de campus in Leeuwarden verzorgt MBO Zakelijke 

Dienstverlening opleidingen op meerdere niveaus. 

Kerngetallen Educatie

Cursisten FC-Educatie per kalenderjaar 2010 2011 2012

Totaal aantal cursisten 5.266 4.505 3.333

Educatieve redzaamheid 271 52 86

Sociale redzaamheid 2.853 2.321 1.449

Professionele redzaamheid (ongekwalificeerd) 552 553 454

Professionele redzaamheid (gekwalificeerd) 187 48 24

Alfabetisering voor allochtonen 19 152 232

TIWI toetsen 37 27 48

Maatschappelijke participatie 12 31 44

Opleidingstraject Opvoeding, gezin en onderwijs 66 103 74

Ondernemerschap 8 6

Opleidingstraject Werk 195 293 202

Staatsexamens NT2 I en II 178 139 37

Vavo 888 780 683

Aantal cursisten

Kalenderjaar 2010 2011 2012

bbl 43 22 12

bol 542 483 480

deeltijd bol 33 30 31

totaal 617 535 523

Jaarresultaat

Cursusjaar 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Doel eind 2013

MBO Zakelijke Dienstverlening 67% 68%

Niveau 1-opleiding 65%

Niveau 2-opleiding 73% 84% 65%

Niveau 3-opleiding 33% 62% 80%

Niveau 4-opleiding 70% 65% 80%

Kalenderjaar 2010 2011 2012

JOB-enquête: rapportcijfer opleiding - - 6,7

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

Onderwijsunits
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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.

MBO Zorg, Service en Welzijn – Verpleging en Verzorging

In de onderwijsunit MBO Verpleging en Verzorging zijn aan Verpleging en Verzorging verwante opleidingen 

bij elkaar gebracht (niveau 3 en 4). De kwalificaties binnen Verpleging en Verzorging vormen hierbij het 

uitgangspunt. Naast regulier mbo-(deeltijd)onderwijs biedt de onderwijsunit diverse maatwerktrajecten 

voor de Zorgsector aan.

Aantal cursisten

Kalenderjaar 2010 2011 2012

bbl 138 306 214

bol 247 326 348

deeltijd bol 2 6 2

totaal 338 638 564

Jaarresultaat

Cursusjaar 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Doel eind 2013

MBO Handel / Ondernemerscollege 75% 77%

Niveau 1-opleiding 65%

Niveau 2-opleiding 66% 74% 65%

Niveau 3-opleiding 85% 74% 80%

Niveau 4-opleiding 73% 81% 80%

Kalenderjaar 2010 2011 2012

JOB-enquête: rapportcijfer opleiding - - 6,6

Aantal cursisten

Kalenderjaar 2010 2011 2012

bbl 180 170 224

bol 490 513 539

deeltijd bol 5 1 10

totaal 675 684 773

Jaarresultaat

Cursusjaar 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Doel eind 2013

MBO Zorg, Service en Welzijn (Verpleging en Verzorging) 70% 71% 66%

Niveau 1-opleiding

Niveau 2-opleiding 100% 65%

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

Niveau 4-opleiding 75% 75% 67% 80%

Kalenderjaar 2010 2011 2012

JOB-enquête: rapportcijfer opleiding 6,9 - 6,9
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MBO Zorg, Service en Welzijn – Basisopleidingen

De basisopleidingen Helpende Zorg en Welzijn en Facilitaire Dienstverlening zijn sterk praktijkgerichte 

opleidingen. 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). 

MBO Zorg, Service en Welzijn - Welzijn

MBO Welzijn verzorgt opleidingen Onderwijsassistent, Medewerker Maatschappelijke Zorg, Pedagogisch 

Werk, Sociaal Cultureel Werk, Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening en Sociaal Pedagogisch Werk voor 

jongeren en volwassenen. De opleidingen kunnen ook via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) of via ver-

korte trajecten voor volwassenen worden gevolgd. 

Aantal cursisten

Kalenderjaar 2010 2011 2012

bbl 91 49 49

bol 296 334 326

deeltijd bol 2 17 39

totaal 389 400 414

Jaarresultaat

Cursusjaar 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Doel eind 2013

MBO Zorg, Service en Welzijn (Basisopleidingen) 76% 74% 75%

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

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

Niveau 3-opleiding

Niveau 4-opleiding

Kalenderjaar 2010 2011 2012

JOB-enquête: rapportcijfer opleiding 6,6 - 6,2

Aantal cursisten

Kalenderjaar 2010 2011 2012

bbl 99 77 79

bol 925 960 1.006

deeltijd bol 125 123 117

totaal 1.149 1.160 1.202

Jaarresultaat

Cursusjaar 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Doel eind 2013

MBO Zorg, Service en Welzijn (Welzijn) 68% 62% 67%

Niveau 1-opleiding

Niveau 2-opleiding 100% 65%

Niveau 3-opleiding 59% 53% 66% 80%

Niveau 4-opleiding 71% 65% 68% 80%

Kalenderjaar 2010 2011 2012

JOB-enquête: rapportcijfer opleiding 6,9 - 6,5
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Techno Lyceum 

Het Techno Lyceum verzorgt diverse leertrajecten op de niveaus 1 tot en met 4 voor de richtingen Metaal, 

Elektrotechniek en Installatietechniek. Naast opleidingen in het reguliere tempo, biedt het Techno Lyceum 

alle opleidingen ook in maatwerktrajecten en indien gewenst in de avonduren aan.

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 opleidingen op 

niveau 1 tot en met niveau 4 en beroepsopleidend (bol) of beroepsbegeleidend (bbl).

Aantal cursisten

Kalenderjaar 2010 2011 2012

bbl 285 137 139

bol 494 285 330

deeltijd bol 1 2

totaal 780 422 471

Jaarresultaat

Cursusjaar 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Doel eind 2013

Techno Lyceum 68% 77% 67%

Niveau 1-opleiding 100%

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

Niveau 3-opleiding 65% 75% 66% 80%

Niveau 4-opleiding 58% 66% 84% 80%

Kalenderjaar 2010 2011 2012

JOB-enquête: rapportcijfer opleiding 6,8 - 6,8

Aantal cursisten

Kalenderjaar 2010 2011 2012

bbl 366 292 242

bol 211 188 183

deeltijd bol 1 1 -

totaal 578 481 425

Jaarresultaat

Cursusjaar 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Doel eind 2013

MBO Bouw 68% 76% 74%

Niveau 1-opleiding 36% 47% 65%

Niveau 2-opleiding 65% 80% 76% 65%

Niveau 3-opleiding 81% 75% 92% 80%

Niveau 4-opleiding 67% 67% 49% 80%

Kalenderjaar 2010 2011 2012

JOB-enquête: rapportcijfer opleiding 6,9 - 6,9
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MBO Vervoer en Logistiek 

MBO Vervoer en Logistiek verzorgt reguliere en verkorte leertrajecten voor niveau 1 tot en met 4 voor de 

richtingen Voertuigentechniek, Carrosserietechniek, Voertuigen Commercieel en Transport en Logistiek. 

Middelbare Hotelschool Friesland

De Middelbare Hotelschool Friesland biedt opleidingen aan voor de Horecasector en Brood- en 

banketsector. De opleiding ProHHO biedt de mogelijkheid versneld naar het hbo (Stenden University) door 

te stromen.

Aantal cursisten

Kalenderjaar 2010 2011 2012

bbl 411 518 491

bol 290 297 326

deeltijd bol 5 1 -

totaal 706 816 817

Jaarresultaat

Cursusjaar 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Doel eind 2013

MBO Vervoer en Logistiek 76% 74% 73%

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

Niveau 2-opleiding 78% 71% 70% 65%

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

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

Kalenderjaar 2010 2011 2012

JOB-enquête: rapportcijfer opleiding 6,8 - 7,1

Aantal cursisten

Kalenderjaar 2010 2011 2012

bbl 250 220 218

bol 483 492 537

deeltijd bol 0 0

totaal 733 712 755

Jaarresultaat

Cursusjaar 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Doel eind 2013

Middelbare Hotelschool Friesland 63% 65% 63%

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

Niveau 2-opleiding 56% 60% 67% 65%

Niveau 3-opleiding 74% 75% 52% 80%

Niveau 4-opleiding 65% 66% 59% 80%

Kalenderjaar 2010 2011 2012

JOB-enquête: rapportcijfer opleiding 7 - 6,9
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MBO Media, Games & IT 

MBO Media, Games & IT verzorgt opleidingen op verschillende niveaus voor support/beheer, development, 

media en games. MBO Media, Games & IT biedt deze opleidingen in Leeuwarden en Heerenveen aan.

D’Drive, mbo kunstopleidingen

D’Drive verzorgt opleidingen op het gebied van vormgeving en/of podiumkunsten. Cursisten worden 

opgeleid tot mode-, interieur- of productontwerper, stylingdesigner, podium- en evenemententechnicus of 

medewerker evenementenorganisatie en popmanagement. Ook worden opleidingen voor artiest, muziek/

sounddesign, dans en drama aangeboden. 

Aantal cursisten

Kalenderjaar 2010 2011 2012

bbl 14 14 7

bol 701 725 750

deeltijd bol 2 14 11

totaal 717 753 768

Jaarresultaat

Cursusjaar 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Doel eind 2013

MBO Media, Games & IT 49% 50% 54%

Niveau 1-opleiding

Niveau 2-opleiding 56% 56% 47% 65%

Niveau 3-opleiding 56% 64% 53% 80%

Niveau 4-opleiding 41% 43% 56% 80%

Kalenderjaar 2010 2011 2012

JOB-enquête: rapportcijfer opleiding 6,8 - 6,5

Aantal cursisten

Kalenderjaar 2010 2011 2012

bbl 5

bol 728 815 811

deeltijd bol -

totaal 733 811

Jaarresultaat

Cursusjaar 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Doel eind 2013

MBO D’Drive, mbo kunstopleidingen 54% 54% 56%

Niveau 1-opleiding

Niveau 2-opleiding 61% 43% 68% 65%

Niveau 3-opleiding 75% 44% 42% 80%

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

Kalenderjaar 2010 2011 2012

JOB-enquête: rapportcijfer opleiding 6,8 - 6,9
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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.

CIOS

Het CIOS verzorgt opleidingen met uitstroomprofielen op de niveaus 2, 3 en 4. 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 (bol). 

Aantal cursisten

Kalenderjaar 2010 2011 2012

bbl 75 118 125

bol 185 187 232

deeltijd bol -

totaal 260 305 357

Jaarresultaat

Cursusjaar 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Doel eind 2013

Werken met de Stad / Techno0ne 71% 76% 74%

Niveau 1-opleiding 71% 76% 74% 65%

Niveau 2-opleiding

Niveau 3-opleiding

Niveau 4-opleiding

Kalenderjaar 2010 2011 2012

JOB-enquête: rapportcijfer opleiding 8,3 - 7,0

Aantal cursisten

Kalenderjaar 2010 2011 2012

bbl - -

bol 1.110 1.217 1.124

deeltijd bol 19 19 17

totaal 1.129 1.236 1.141

Jaarresultaat

Cursusjaar 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Doel eind 2013

CIOS 65% 68% 64%

Niveau 1-opleiding

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

Niveau 3-opleiding 24% 38% 39% 80%

Niveau 4-opleiding 91% 77% 71% 80%

Kalenderjaar 2010 2011 2012

JOB-enquête: rapportcijfer opleiding 8,3 - 7,0
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MBO Life Sciences

MBO Life Sciences biedt opleidingen aan die aansluiten bij toekomstige ontwikkelingen in de wereld(en) 

van de voedingstechnologie, procestechniek, milieu, watermanagement en medische, chemische en 

microbiologische laboratoriumtechniek.

MBO Life Sciences is een samenwerkingsverband tussen het Friesland College en Nordwin College. 

Onderstaand overzicht betreft de cursisten MBO Life Sciences die bij het Friesland College ingeschreven 

staan. 

MBO Toerisme en Vrije tijd

De onderwijsunit MBO Toerisme en Vrije tijd verzorgt opleidingen voor de branches toerisme, recreatie, 

wellness en vrije tijd. Met de opleiding ProHTRO is het mogelijk om versneld naar het hbo (Stenden 

University) door te stromen.

Aantal cursisten

Kalenderjaar 2010 2011 2012

bbl 17 25

bol 188 202

deeltijd bol

totaal 205 227

Jaarresultaat

Cursusjaar 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Doel eind 2013

MBO Life Sciences 61%

Niveau 1-opleiding

Niveau 2-opleiding 65%

Niveau 3-opleiding 71% 80%

Niveau 4-opleiding 59% 80%

Kalenderjaar 2010 2011 2012

JOB-enquête: rapportcijfer opleiding 6,8 - 7,2

Aantal cursisten

Kalenderjaar 2010 2011 2012

bbl - -

bol 564 363 378

deeltijd bol 11 -

totaal 575 363 378

Jaarresultaat

Cursusjaar 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Doel eind 2013

MBO Toerisme en Vrije tijd 65% 74% 70%

Niveau 1-opleiding

Niveau 2-opleiding 45% 50%

Niveau 3-opleiding 47% 52% 58% 80%

Niveau 4-opleiding 80% 91% 83% 80%

Kalenderjaar 2010 2011 2012

JOB-enquête: rapportcijfer opleiding 5,9 - 6,6
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Bijlage 2

Ondersteunende bureaus

Servicecentrum cursisten
(H. Scholten)

Administratieve Serviceteams

Onderwijs, Personeel en Innovatie
(D. Bouma)

Talencentrum
(M. van der Horst)

Bureau Marketing en Communicatie
(R. Winius)

Automatisering

Huisvesting Faciliteiten

Bureau Bedrijfsvoering
(S. Veltman)

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

Raad
van 

Toezicht

College
van 

Bestuur

Onder-
nemings-

raad

Deel-
nemers-

raad

FC-Educatie
(P. de Jong)

MBO Zakelijke Dienstverlening
(D. de Jong)

MBO Handel / Ondernemerscollege
(Y. Schilstra)

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

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

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

Techno Lyceum
(H. Damhof / G. Eilert)

MBO Bouw
(H. Damhof / G. Eilert)

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

Middelbare Hotelschool Friesland
MBO Toerisme en Vrije tijd (T. Valk)

MBO Media, Games & IT
(W. van der Leest a.i.)

D’Drive, mbo kunstopleidingen
(A. Holwerda)

Werken met de Stad
(A. Veldman)

CIOS
(R.J. Janssen)

MBO Life Sciences
(P. Ferwerda)

Onderwijsunits

Organisatieschema Friesland College per 31-12-2012
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3.1 De Raad van Toezicht

Mw. J.G. Stam   voorzitter    

Drs. ing. J. Mulder  vice-voorzitter/ secretaris

Dhr. F. Bouwers   lid  

Mw. L. Jacobi   lid 

Dr. F. Meijers   lid 

Mw. mr. K. Biegel  lid per 1 oktober 2012

Mevrouw K. Biegel is per 1 oktober 2012 op advies van de benoemingscommissie van de Raad benoemd als 

lid van de Raad van Toezicht. Zij volgt mevrouw N. Vermeulen op die per 4 juni 2012 is teruggetreden.

3.2 Rooster van aftreden Raad van Toezicht

Bijlage 3

Naam Aangetreden Aftredend/herkozen Herkiesbaar

Drs. ing. J. Mulder 2003 als adviseur, 

11 oktober 2005 

benoemd als lid

Herbenoemd:

december 2009

Aftredend: 

december 2013 Nee

Dhr. F. Bouwers Maart 2006 Herbenoemd:

2 juni 2010

Aftredend

juni 2014 Nee

Mw. I. Stam Oktober 2007 Herbenoemd:

oktober 2011

(1 maart 2011 benoemd 

tot voorzitter)

Aftredend:

oktober 2015 Nee

Mw. L. Jacobi 1 april 2011 Aftredend: april 2015 Ja

Dr. F. Meijers 1 april 2011 Aftredend: april 2015 Ja

Mw. mr. K. Biegel 1 oktober 2012 Aftredend:

oktober 2012 Ja

Samenstelling en personele mutaties
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3.3 Nevenfuncties Raad van Toezicht   

Mw. J.G. Stam

Nevenfuncties:

• Voorzitter Raad van Commissarissen Van Ede Groep

• Lid Bestuur Stichting Kennisontwikkeling Hoger Onderwijs

• Lid/penningmeester Stichting beheer Toevluchtsoord Groningen

• Lid Adviesraad Bestuursacademie Nederland

• Lid Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) 

• Lid beoordelingscommissie Raak-projecten (Stichting Innovatie Alliantie)

• Lid programmacollege lectoraat Politieleiderschap

• Visitatiecommissies Rijksmusea

Functies bij Raad van Toezicht Friesland College:

• Voorzitter Raad van Toezicht

• Lid remuneratiecommissie

Dhr. F. Bouwers 

Hoofdfunctie:

• Mede-eigenaar van Feenstra & Bouwers Consultants te 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

Drs. ing. J. Mulder 

Nevenfuncties:

• Voorzitter Stichting Natuurmuseum en Milieueducatie Zwolle

• Voorzitter Stichting Ecodocet 

• Senior Expert PUM Nederland

• Ambassadeur van een Indiase ontwikkelingsorganisatie

• Bestuurslid van de Stichting Plan Future (een NGO* voor Benin)

Functies bij Raad van Toezicht Friesland College:

• Lid Raad van Toezicht

• Vice-voorzitter en secretaris Raad van Toezicht

• Lid commissie kwaliteit onderwijs
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Dr. F. Meijers

Hoofdfuncties:

• Directeur Meijers Onderzoek & Advies 

• Lector Pedagogiek van de Beroepsvorming Haagse Hogeschool 

Nevenfuncties:

• Lid redactieraad Meso 

• Lid redactieraad Expertise 

• Lid Raad van Toezicht ROC Zadkine, Rotterdam 

Functies bij Raad van Toezicht Friesland College:

• Lid Raad van Toezicht

• Lid commissie kwaliteit onderwijs

Mw. L. Jacobi 

Hoofdfunctie:

• Lid Tweede Kamer

Nevenfuncties:

• Lid Raad van Beheer van school Lyndensteyn te Beetsterzwaag

• Lid Raad van advies GOA INFRA te Drachten

• Voorzitter van Millenniumnetwerk Fryslân

• Lid klachtencommissie SC Heerenveen 

• Bestuurslid Theaterwurk J&M

• Lid Raad van Toezicht Regionale Ambulancezorg Fryslân

Functies bij Raad van Toezicht Friesland College:

• Lid Raad van Toezicht

• Lid commissie kwaliteit onderwijs

Mw. mr. K. Biegel

Hoofdfuncties:

• Interim jurist bij Tulp Advocaten

• Register Executive MBA, Docent en Jurylid, IBO business school te Leusden

Nevenfuncties:

• Lid sponsorcommissie museum Belvedère

• Lid Raad van Wijzen, Tulp Advocaten 
 

Functies bij Raad van Toezicht Friesland College:

• Lid Raad van Toezicht

• Lid auditcommissie

• Lid remuneratiecommissie
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3.4 Het College van Bestuur

E. Vos MSM voorzitter

F.J. van Hout lid

3.5 Portefeuilleverdeling en nevenfuncties College van Bestuur 

Portefeuille E. Vos: 

• bestuur en strategisch beleid

• communicatie

• onderwijs en cursistenzaken waaronder de Deelnemersraad (DR)

• HRM

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 

Portefeuille F.J.M. van Hout

• financiën

• facilitair

• automatisering

• huisvesting

Nevenfuncties F.J.M. 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  Mutaties leidinggevenden

De heer R.J. Janssen is per 1 mei 2012 benoemd als directeur van de onderwijsunit CIOS.

De heer W. van der Leest is per 1 september 2012 aangesteld als interim-directeur van MBO Media, Games & 

IT. Hij volgt de heer E. Jensma op. 
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3.7.  De Ondernemingsraad

Leden van de per 1 maart 2011 benoemde Ondernemingsraad: 

J. Hiemstra voorzitter

Drs. G. Teitsma vice-voorzitter

G. Wagenaar secretaris (met ingang van 20 november tijdelijk niet actief binnen de OR)

M. Kalsbeek lid

T. Kooistra lid

Drs. R. Muijzer lid

Drs. J. Nater lid

A. Posthumus lid

A. Terlaak lid

L. van Tuinen lid

J.E. Weitering lid

3.8  Interne Bezwarencommissie

Leden Interne Bezwarencommissie / Commissie van Beroep voor de Examens:

Mr. M. Brinksma voorzitter 

J. Metzlar plaatsvervangend voorzitter 

Mr. Y.E. van Dijk ambtelijk secretaris

J.H.J. Overgaauw lid (herbenoemd per 1 augustus 2012)

D. Venema lid 

T. Wierdsma lid 

J. Sangers lid 

R. Brouwer lid 

A.C.K. Kalloe lid (herbenoemd per 1 februari 2012)

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
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Ondernemingsraad - Jaarverslag 2012

Het jaar 2012 was het tweede jaar van de Ondernemingsraad (OR) in de huidige samenstelling.

De OR vertegenwoordigt het personeel en bewaakt de samenhang tussen de belangen van medewerkers en 

een (financieel) gezonde organisatie. De OR bekijkt of procedures en regels goed gehanteerd worden en of 

er voldoende draagvlak is voor de diverse plannen. 

Informatie en communicatie

Om goed op de hoogte te blijven van het wel en wee in het FC heeft de OR twee maal een 

personeelsbijeenkomst georganiseerd in Leeuwarden en in Heerenveen. De OR heeft in het afgelopen jaar 

diverse teams bezocht. Daarnaast is de OR meermalen benaderd door individuele medewerkers. 

In 2012 heeft tien keer een officieel overleg plaatsgevonden tussen OR en CvB. Daarnaast heeft een 

delegatie van de OR vrijwel wekelijks een informeel overleg gehad met één van de CvB-leden. Het CvB heeft 

ook regelmatig van gedachten gewisseld met een van de commissies van de OR. De OR heeft verschillende 

commissies die overleg hebben met diverse betrokkenen in het FC. Zo overlegt de personeelscommissie 

regelmatig met OP&I. Andere commissies zijn: de commissie onderwijs en de commissie bedrijfsvoering.

Jaarlijks heeft de OR overleg met de Raad van Toezicht en regelmatig met Lutz Jacobi, lid van de Raad van 

Toezicht en voorkeurkandidaat van de MR/OR.

Een delegatie van de OR heeft deelgenomen aan een tweedaags OR-platform, waar contact is gelegd met 

leden van ondernemingsraden van andere scholen.

Positionering

De OR wil enerzijds aan de voorkant komen van besluitvormingsprocessen en in een zo vroeg mogelijk 

stadium meedenken in de ontwikkeling van beleid, anderzijds wil de OR zijn onafhankelijkheid bewaken. 

De OR probeert hier een goed evenwicht in te vinden.

Formatieplan en personeelsbeleidsplan

De OR is positief over de wijze waarop het plan is uitgewerkt. Medewerkers hebben de mogelijkheid 

gekregen in een aantal sessies mee te denken over de inhoud van het personeelsbeleidsplan.

De OR heeft in het voorjaar van 2012 niet ingestemd met het Formatieplan; volgens de OR moet een 

formatieplan onderdeel zijn van een meerjarenplan en er moet een goede samenhang tussen de diverse 

stukken bestaan. De OR heeft aangegeven dat er een personeelbeleidsplan, meerjarenformatieplan 

en scholingsplan moet komen. Dit voorstel is overgenomen door het CvB en gerealiseerd. De OR heeft 

ingestemd met het meerjarenformatieplan. 

Bijlage 4
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Functioneren en beoordelen

De OR vindt het belangrijk dat iedere medewerker jaarlijks een functionerings- of beoordelingsgesprek 

heeft. Eind 2012 blijkt dat (bijna) iedere medewerker in 2012 een dergelijk gesprek heeft gehad. De OR vindt 

het van belang dat in 2013 extra aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van de gesprekken.

Inrichting en aansturing

De OR heeft niet ingestemd met onderdelen van de notitie ‘Inrichting en aansturing’. Met name het 

herpositioneren van MBO Media, Games & IT vond de OR een slecht idee, mede omdat dit besluit tot stand 

was gekomen zonder overleg met de betrokken medewerkers. De OR was dan ook verheugd dat het CvB het 

besluit om deze opleidingen te herpositioneren terugdraaide.

Van LB naar LC

In 2009 is de doorstroom van salarisschaal LB naar LC voor een periode van drie jaar stopgezet i.v.m. 

de financiële situatie van het FC. In augustus 2012 was deze periode voorbij. Het CvB heeft aan de OR 

vervolgens een nieuw voorstel voorgelegd om tot een ander beleid te komen. De OR heeft niet met dit 

voorstel ingestemd en is van mening dat de huidige functieprofielen veel onduidelijkheid geven, waardoor 

het lastig is om deze aan een loonschaal te koppelen. De OR heeft aangegeven deze problematiek eerst op 

orde te willen hebben en de kwestie LB/LC op te schorten tot een nieuw functiebouwwerk van kracht is. Het 

CvB heeft op 7 november laten weten het voorgenomen besluit m.b.t. LB/LC in te trekken. 

Huisvesting

Ondanks toezeggingen hieromtrent van het CvB is de huisvestingproblematiek nog niet opgelost. Op 

diverse afdelingen bestaat regelmatig een tekort aan werkruimte, en zijn vele ruimtes niet geschikt voor de 

activiteit waarvoor ze gebruikt worden. Er zijn op diverse plekken in het FC klachten over het klimaat. Wel 

hebben afdelingen meer zeggenschap gekregen over het inrichten van de ruimtes: glazen wanden mogen 

nu bijvoorbeeld afgeplakt worden. De OR vindt goede werk- en leeromstandigheden een voorwaarde voor 

kwalitatief goed onderwijs en blijft het belang hiervan benadrukken.

Samenwerking met het CvB

Na een periode van moeizame discussie over de notitie ‘Inrichting en aansturing’ is de communicatie met het 

CvB verbeterd. Het tot stand komen van een personeelsbeleidsplan en een meerjarenformatieplan is daarna 

soepeler verlopen.
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De Deelnemersraad (DR) is in februari 2011 gestart. In 2012 is de DR steeds professioneler gaan 

functioneren, daarbij ondersteund door LIS (Leerbedrijf Invloed Studenten) dat de vergaderingen 

voorbereidt en notuleert. De DR komt twee keer per maand bij elkaar. Maandelijks is er een overleg zonder 

agenda en de raad overlegt eveneens maandelijks met het College van Bestuur. Mevrouw L. Vos 

(voorzitter College van Bestuur en portefeuillehouder medezeggenschap cursisten) en de heer J. Douma 

(secretaris College van Bestuur) zijn bij deze vergaderingen aanwezig. 

Beleidsmedewerkers lichten tijdens de vergaderingen regelmatig voorstellen toe of overleggen met de 

Deelnemersraad over voorgenomen beleid. Het cursistenstatuut, de opleidingskosten en het beleid rondom 

Nederlands en Rekenen zijn hier voorbeelden van.

Om opengevallen plaatsen in te vullen heeft de DR gekozen voor een opzet die een doorlopende instroom 

van nieuwe DR-leden gedurende het hele jaar mogelijk maakt. Er zijn altijd tussen de zeven en negen 

DR- leden actief. Medewerkers van LIS verzorgen publiciteitscampagnes en voorlichtingsactiviteiten die 

gedurende het hele schooljaar lopen. LIS voedt de DR met informatie vanuit cursisten en opleidingen. Ook 

vanuit Jip’per (Jongeren Informatie Punt) wordt de DR met informatie gevoed. Zo is er in 2012, samen met 

NHL studenten, een eerste onderzoek gedaan naar de financiële situatie van onze cursisten. 

De DR streeft ernaar dat alle onderwijsunits in de DR vertegenwoordigd worden. Verder wil de raad een 

cursistennetwerk opzetten dat op de achtergrond bij het werk van de raad wordt betrokken. 

Op 20 april hebben 20 cursisten van LIS, Jip’per en de Deelnemersraad een training onder leiding van Victor 

van der Hoeve (Centraal Q, een organisatieontwikkelingsbureau) bijgewoond.

Er werd een hele dag gewerkt aan en gedebatteerd over Friesland College 2015. De aftrap werd gedaan 

door mevrouw L. Vos. De heren J. Douma en H. Jantzen (projectleider LIS) woonden de hele dag bij. Er 

werd uitvoerig stilgestaan bij de toekomst van het Friesland College (wenkend perspectief) en van de twee 

projecten LIS en Jip’per en de Deelnemersraad.

De cursisten werden uitgedaagd met intellectuele en fysieke oefeningen. Aan het eind van de dag waren de 

ervaringen van de deelnemers heel uiteenlopend. Van heel inspirerend tot de ‘ver van mijn bed show’. 

De testimonials van twee leden van de raad geven een indruk hoe de huidige Deelnemersraad functioneert.

Bijlage 5
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Dit jaar hebben we veel bereikt met de Deelnemersraad. Onder andere het project ‘Jongbloed Heerenveen’ 

was voor de Deelnemersraad een grote stap vooruit. Hiermee hebben wij ons nog meer laten zien bij het 

bestuur van het Friesland College. Wij moeten zien dat we dit soort projecten blijven volgen. Daarmee 

hebben wij enige invloed op het welzijn van onze studenten: en dat is waar we ons voor inzetten. Helaas is 

gebleken dat het een zware taak is om nieuwe leden te werven en te behouden. We hebben dit jaar echter 

wel weer nieuwe contacten kunnen leggen bij bijvoorbeeld het CIOS; dat is een goede stap vooruit. Dit jaar 

zijn we veel bij de besluitvorming betrokken en hebben we veel documenten verbeterd of er iets aan toe 

laten voegen. Verder hebben we een goed gesprek gehad met mevrouw J. Noordijk, directeur BVE bij het 

Ministerie van OCW. 

Gerda Venema, lid DR

Dit vergaderjaar stond in het teken van kennismaken met onder andere Gerda Venema van de Praktijkroute, 

Tanja Jadnanansing (Kamerlid PvdA onderwijs), Siety Feijen van de werkgroep Nederlands en rekenen, de 

Inspectie, Alex de Jong van Kwaliteitszorg, Harmen Visser en Hilda Scholten van de stuurgroep Veiligheid, de 

Raad van Toezicht en natuurlijk elke maand het College van Bestuur. Ook hebben we nieuwe leden voor de 

Deelnemersraad mogen begroeten.

Onderwerpen die dit jaar centraal stonden zijn: 

Opleidingskosten: We hebben de brief die elke eerstejaars student aan het begin van het schooljaar krijgt 

aangepast.

Lesmethodes: We zijn met Jeroen Bendijk in discussie geweest over het gebruik van licenties, schoolboeken 

en readers.

Koers 2013-2015: Uit de koers is vooral naar voren gekomen dat onnodige bureaucratie vermeden moet 

worden.

Nederlands en Rekenen: Hiervoor hebben we een initiatief geschreven met de wensen voor 1 methode, 

ruimte voor doorgroei mogelijkheden, maatwerk en het stoppen van ‘ophokuren’.

Buslijnen: DR-lid Rudger Eilers heeft contact opgenomen met vervoersbedrijf Arriva. Arriva komt voor 

december 2013 met een oplossing. 

Ook hebben we Minister van Onderwijs mevrouw J. Bussemaker uitgenodigd voor een gesprek in mei.

Het is weer een bewogen, bomvol, maar vooral doeltreffend jaar geweest! 

Op 15 maart 2013 neem ik na twee jaar als voorzitter afscheid van de DR. Ik wil de DR, Hans Jantzen en het 

College van Bestuur bedanken voor hun inzet en vertrouwen in mij als voorzitter!

Ik wens de DR en de nieuwe voorzitter veel wijsheid en plezier het komende jaar.

Eline Reitsma, voorzitter DR
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Bijlage 6

Functiebouwwerk Friesland College (per 31 december 2012)
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Bijlage 7

7.1 Samenwerkingsovereenkomsten met onderwijs in de regio

Overeenkomst Sinds Partijen

Samenwerkingsovereenkomst Aansluitings-
netwerk VO-HO Fryslân

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

Strategische alliantie ROC Friese Poort en ROC 
Friesland College

23 november 
2005

ROC Friese Poort

Convenant Gehandicaptenzorg en Onderwijs mei 2007 VGzF
NHL Hogeschool
Stenden Hogeschool
Friese Poort

Overeenkomst VM2 in het Linde College 12 januari 2009 Linde College

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)

Raamovereenkomst doorstroom mbo-hbo 
(FC- Stenden College)

1 januari 2009 Stenden Hogeschool

Samenwerkingsovereenkomst Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen

1 augustus 2009 Kinderopvang Friesland
Peuterspeelzalen Friesland
Friese Poort

Overeenkomst voertuigentechniek met CSG 
Liudger te Drachten

28 oktober 2009 CSG Liudger

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

1 januari 2010 Het Poortje Jeugdinrichtingen

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

Samenwerkingsovereenkomst Talentenacademie 1 augustus 2010 OSG Sevenwolden
Stenden Hogeschool
Hanzehogeschool

Strategische alliantie met het Linde College te 
Wolvega

1 augustus 2010 Linde College

Overeenkomst Vakcollege techniek in Heeren-
veen

1 augustus 2010 OSG Sevenwolden

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

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

Samenwerkingsovereenkomst Bouwtalent 4 november 2010 Stichting Praktijkopleiding Bouw
ROC Friese Poort

Overeenkomst VSO Leeuwarden met betrekking 
tot de entreekwalificatie

1 januari 2011 VSO Leeuwarden

Samenwerking op het terrein van Life Science 18 februari 2011 AOC Friesland

Overeenkomst entreekwalificatie Piter Jelles 1 augustus 2011 OSG Piter Jelles

Samenwerking
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Overeenkomst Sinds Partijen

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 Franeker
Burgemeester Harmsmaschool te Gorredijk
Marne College te Bolsward

Overeenkomst VSO De Zwaai te Drachten met 
betrekking tot de entreekwalificatie

1 augustus 2011 SVO De Zwaai

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

Samenwerkingsovereenkomst Mentor 
Programma Friesland

oktober 2011 NHL Hogeschool
ROC Friese Poort 
Stenden Hogeschool

Samenwerkingsovereenkomst ZuidOostZorg, 
Burgemeester Harmsmaschool, NHL Hogeschool

december 2011 ZuidOostZorg
Burgemeester Harmsmaschool
NHL Hogeschool

Convenant Friese Zorgacademie 1 januari 2012 Antonius Ziekenhuis
Medisch Centrum Leeuwarden
Nij Smellinghe
Zorggroep Pasana
De Tjongerschans
NHL Hogeschool
ROC Friese Poort
Venturaplus 
Calibris

Overeenkomst niveau 1 OSG Sevenwolden 1 januari 2012 OSG Sevenwolden

Convenant ROC Friesland College en Scholen 
voor Praktijkonderwijs (PrO) in Friesland

1 januari 2012 De Compagnie, school voor PrO
OSG Singelland, praktijkschool de Venen
SCG Liudger, afdeling PrO
Piter Jelles de Brêge
Chr. Praktijkonderwijs Comenius
De Zuiderpoort, chr. school voor PrO
Openbare School voor PrO Sneek
J.J. Boumanschool, chr. school voor PrO

Strategische Alliantie Heerenveen 2012: 
integrale visie op de samenwerking tussen 
OSG Sevenwolden, Bornego College, Nordwin 
College en Friesland College

1 augustus 2012 OSG Sevenwolden
Bornego College
Nordwin College

Samenwerkingsovereenkomst Koning Willem I 
College- COSMO

1 september 2012 Koning Willem I College
COSMO Entertainment BV

Samenwerkingsovereenkomst Talenten College 
Noord 2012

1 september 2012 OSG Sevenwolden
CTO Noord (Centra voor Topsport en 
Onderwijs)

Prestatiecontract 2012-2015 Technisch 
Beroepsonderwijs in Friesland

Oktober 2012 ROC Friese Poort
Nordwin College
Coöperatie Pompeblêd
CV Fricolore Onderwijsgroep UA
Technisch Fondsenoverleg Noord-Nederland

Convenant Succesvolle doorstroom mbo-hbo 
Noord-Nederland

21 december 2012 Hanzehogeschool Groningen
NHL Hogeschool
Stenden Hogeschool
Hogeschool van Hall Larenstein
Alfa-College
Nordwin College
Drenthe College
ROC Friese Poort
Noorderpoort
Onderwijsgroep Noord

Samenwerkingsovereenkomst OBMech september 2012 OBMech
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7.2 Samenwerkingsovereenkomsten op basis van een 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, Praktijkroute ZuidOostZorg

MBO Bouw en Techno Lyceum: Toolz, leerbedrijf met woningcorporatie Accolade, Bouwtalent, nieuwe bol 2 

Bouw-variant, die wordt uitgevoerd met Praktijk Opleiding Bouw

MBO Vervoer en Logistiek: interne bedrijfstrainingen Van de Bruggroep, reguliere chauffeursopleiding 

Poiesz intern, extra praktijktraining Mobiele werktuigen i.s.m. OBMech

D’Drive, mbo kunstopleidingen: leerbedrijf Theater Romein, Cultuur Kwartier Sneek, Kunstkade 

Leeuwarden, Froeks TV

MBO Zakelijke Dienstverlening: leerbedrijf CJIB

CIOS: leerbedrijf Sportstad

MBO Handel: samenwerking met diverse grote winkelketens, o.a. Blokker, Schoenenreus

MBO Media, Games & IT: ict-werkplekbeheer/netwerkbeheer bij diverse organisaties/scholen

Middelbare Hotelschool Friesland: leerbedrijf Túnmanswente in Koarnjum, Leerbedrijf Grand Café, 3JO 

Campus Café op de Kenniscampus in Leeuwarden, Restaurant Fifteen in Amsterdam

Werken met de Stad: Penitentiaire Inrichting De Marwei Leeuwarden, Fier Fryslân

Techno Lyceum: Alliander

MBO Life Sciences: Nordwin College

Alle onderwijsunits: Present Promotions 

7.3 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 

Friese Gemeenten en het Ministerie van OCW, Coördinatie internationalisering, Regio Noord van het NIMA, 

communicatie-netwerk MBO Raad, Netwerk Fries MBO, Netwerk Kwaliteitszorg van de MBO Raad.

MBO Handel: BAG Handel, Ondernemerskring Heerenveen
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MBO Zakelijke Dienstverlening: Platform De Verbinding, BAG Administratie, BTG ESB&I, Platform opleiding 

Medisch Secretaresse

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

Stuurgroepen leerafdelingen, Healthy Ageing

MBO Zorg, Service en Welzijn (Welzijn): BAG, Stuurgroep kinderopvang Friesland, stuurgroep digitalisering 

onderwijs zorginstellingen, werkgroep Friese zorgacademie care, Healty Ageing, Partoer, het basisonderwijs 

en Kern (convenant met de Kinderopvang).

Tevens zijn er frequente contacten met Nordwin College en het vmbo in Heerenveen.

Techno Lyceum: Technet, CGO-Noord, Btg MEI, BAG, klankbord groep Engineering, Energy College, VHTO 

(meisjes in techniek), Delta plan

MBO Bouw: BAG BHWS, RCB Bouw, Stuurgroep project Bouwscholen Friesland, Raad van Advies Bouwtalent

MBO Vervoer en Logistiek (Regionale arbeidsmarktcommissie Schadeherstel, Regionale 

arbeidsmarktcommissie Tweewielertechnicus, Regionale arbeidsmarktcommissie Motorvoertuigentechniek, 

Regionale arbeidsmarktcommissie Transport en Logistiek STEM, Stichting Mobiliteitsleren en Btg

Middelbare Hotelschool Friesland: werkverbanden MBO Raad; werkgroep directeuren horeca, toerisme en 

recreatie, AEHT, EUHOFA

MBO Media, Games & IT: Samenwerkingsverband met NHL Hogeschool, afdeling Design, provinciaal ict-

overleg ICT, Gameship

D’Drive, mbo kunstopleidingen: Academie voor Popcultuur, OSG Piter Jelles, Communication & Multimedia 

Design- NHL Hogeschool, Froeks. TV, Jeugd Dans Opleiding Fryslân, Klankbordgroep Creatieve Industrie, 

Harmoniekwartier Leeuwarden

Werken met de Stad: Empatec, Caparis, voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkscholen

CIOS: Buurt Onderwijs Sport clusters Joure, Leeuwarden en Drachten, Outdoor Appelscha, BTG Sport en 

bewegen, CIOS Nederland

MBO Life Sciences: Healthy Ageing, Springboard, HCA, Zuivelkennis, RAP, Innexus, CIV Water (samenwerking 

met bedrijven w.o. Vitens, Wetterskip Fryslân, WLN), CIV Food Noord in oprichting (samenwerking met 

Friesland Campina, Innexus groep, AB Fryslân)
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Namen van de FC-scholen

School voor Techniek & Technologie

School voor Zorg, Service & Welzijn

School voor Commercie & Dienstverlening

CIOS, school voor Sport & Bewegen

D’Drive, school voor de Creatieve industrie & Pedagogisch werk

School voor Volwasseneneducatie & AVO

Life Sciences (status aparte)

 

Bijlage 8
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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:   088-060 22 22

Internetsite:   www.frieslandcollege.nl

Bestuursnummer:  40295

Brinnummer:   25LG

Contactpersoon:  J. Douma, secretaris College van Bestuur

Telefoon:   088-060 23 00

E-mail:    j.douma@fcroc.nl 

Bijlage 9
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Checklist voor mbo-instellingen voor de verantwoording over governance in het Geïntegreerd 
Jaardocument 2012

Voor de verantwoording over de naleving van de Governance Code in het Geïntegreerd Jaardocument over 

2012 heeft het Friesland College via de MBO Raad een checklist ontvangen. Deze is opgebouwd uit de ‘naar 

de letter elementen’ van de code ‘Goed bestuur in de bve-sector’ en overige governance-elementen in de 

regelgeving over jaarverslaggeving in het onderwijs.

In de kolom ‘check instelling’ wordt aangegeven of het Friesland College aan een afspraak voldoet en in 

welk document deze afspraak uit de Governance Code terug is te vinden. Wanneer in het jaarverslag 2012 

specifiek over de betreffende afspraak wordt gerapporteerd wordt dat tevens vermeld.

Toelichting gehanteerde begrippen / afkortingen:

• statuten: de statuten van het Friesland College (akte op 3 april 2012 gepasseerd bij notaris)

• preambule: de preambule bij de statuten

• BR: Bestuursreglement (goedgekeurd door de RvT op 19 december 2011)

• procuratieregeling: onderdeel van het Bestuursreglement waarin de bevoegdheden en    

 verantwoordelijkheden zijn vastgelegd

Bijlage 10
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Deel	1:	Taken,	verantwoordelijkheden,	inrichting	en	werkwijze	College	van	Bestuur

Afspraak uit de code ‘Goed bestuur in de bve-sector’ Check instelling

1. Het CvB zorgt bij verschillende inkomstenbronnen voor een heldere scheiding in de 
verantwoording.

Jaarrekening

2. Het CvB regelt (indien van toepassing) vertegenwoordigingsbevoegdheid in een 
bestuursreglement of procuratieregeling. 

Art.8 statuten,
hoofdstuk 1 en 6 BR
Zie jaarverslag hoofdstuk 
2.3

3. Het CvB zorgt voor actuele informatie over de behoeften en wensen van 
belanghebbenden en neemt die aantoonbaar mee in zijn besluitvorming.

Preambule, 
art. 3.3.2.1 BR
Zie jaarverslag hoofdstuk 2

4. Het CvB vraagt de RvT goedkeuring voor:
 a. de visie op basis waarvan het CvB wenst te opereren
 b. het strategisch meerjarenplan, de begroting, het jaarplan, de jaarrekening en het 

jaarverslag
 c. (wijzigingen in) het bestuursreglement
 d. besluiten tot statutenwijziging of ontbinding van de rechtspersoon, of het 

aanvragen van faillissement of surseance van betaling
 e. overige majeure beslissingen, vast te leggen in de statuten en/of het 

bestuursreglement

Art.19 statuten
Zie jaarverslag hoofdstuk 
2.2

5. Het CvB legt verantwoording aan de RvT af over de gang van zaken in de instelling en 
zijn eigen functioneren en verschaft de RvT daartoe actief de nodige informatie.

Preambule, 
art. 3.3.2.1 BR
Zie jaarverslag hoofdstuk 
2.2

6. Het CvB verschaft de RvT alle informatie die deze nodig heeft voor zijn toezichttaak. Preambule,
art. 3.3.2.1 BR
Zie jaarverslag hoofdstuk 
2.2

7. Het CvB legt belangrijke beslissingen en complexe zaken voor advies voor aan de RvT. Preambule
Zie jaarverslag hoofdstuk 
2.2

8. Het CvB legt zijn taken en werkwijze vast in de statuten en/of het bestuursreglement. Art.10 statuten, 
hoofdstuk 2 BR
Zie jaarverslag hoofdstuk 
2.3

9. De RvT stelt de omvang van het CvB vast. Art. 6 statuten 
Zie jaarverslag hoofdstuk 
2.2/2.3

10. Het CvB omschrijft bij een meerhoofdig CvB in het bestuursreglement de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leden.

Hoofdstuk 2 BR 
Bijlage 1 bij BR

11. De RvT werkt bij de werving en selectie van CvB-leden met vooraf door het CvB 
opgestelde en openbare profielen. De profielen worden voor advies voorgelegd aan de 
ondernemingsraad en de studentenraad.

Art. 6 statuten  
Adviesbevoegdheid DR is 
nog niet vastgelegd.
In 2012 niet van 
toepassing

12. De RvT evalueert jaarlijks (de leden van) het CvB en bespreekt met hen de 
verwachtingen en wensen voor de toekomst.

Art.19 statuten
Zie jaarverslag hoofdstuk 
2.2

13. Leden van de RvT mogen niet worden benoemd in het CvB van dezelfde instelling. Art.16 statuten
In 2012 niet van 
toepassing

14. Bij belet of ontstentenis van alle CvB-leden voorziet de RvT tijdelijk in het bestuur. Art. 8 statuten
In 2012 niet van 
toepassing

15. Leden van het CvB vragen voor het aanvaarden van betaalde of onbetaalde 
nevenfuncties goedkeuring aan de RvT.

Art. 2.8.3 BR,
bijlagen 3 BR
In 2012 niet van 
toepassing
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Deel	1:	Taken,	verantwoordelijkheden,	inrichting	en	werkwijze	College	van	Bestuur

Afspraak uit de code ‘Goed bestuur in de bve-sector’ Check instelling

16. De RvT stelt criteria vast, op grond waarvan goedkeuring wordt verleend of onthouden 
aan nevenfuncties van CvB-leden.

Bijlage 2 BR
In 2012 niet van 
toepassing

17. Relevante nevenfuncties van CvB-leden worden in het jaarverslag openbaar gemaakt.  Gebeurt wel, is nergens 
vastgelegd. 
Zie jaarverslag bijlage 3.5

18. Een lid van het CvB meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van 
de RvT en zijn collega CvB-leden. De RvT beslist of er sprake is van een tegenstrijdig 
belang.

Art. 2.8.4 BR,
art. 2.11.10.3 BR
In 2012 niet van 
toepassing

19. Een CvB-lid neemt niet deel aan discussie en besluitvorming over een onderwerp 
waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft.

Art. 2.11.10.5 BR
In 2012 niet van 
toepassing

20. Belangenverstrengeling bij een CvB-lid is niet toegestaan bij familiaire of zakelijke 
relaties met RvT-leden, CvB-leden en managementleden die rechtstreeks onder het 
CvB vallen.

Art. 2.11.10.1 BR
In 2012 niet van 
toepassing

21. Belangenverstrengeling bij een CvB-lid is niet toegestaan bij substantiële zakelijke 
relaties tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar een CvB-lid 
financiële belangen heeft of bestuurder of toezichthouder is.

Art. 2.11.10.1 BR
In 2012 niet van 
toepassing

22. Het CvB zorgt voor een integriteitscode, na overleg met de ondernemingsraad. is aanwezig
Zie jaarverslag hoofdstuk 
2.3

Deel 2: Taken, verantwoordelijkheden, inrichting en werkwijze Raad van Toezicht

Afspraak uit de code ‘Goed bestuur in de bve-sector’ Check instelling

23. De RvT legt zijn taken en werkwijze vast in de statuten en/of het bestuursreglement. Art. 2.4 preambule, art 19 
statuten,
Art. 3.3 en 3.4 BR
Zie jaarverslag hoofdstuk 
2.2 en 2.3

24. De RvT stelt de omvang van de RvT vast, de competenties die nodig zijn, de 
zittingsduur en de honorering. Alle zaken rond de samenstelling van de RvT worden 
geregeld in de statuten en/of het bestuursreglement.

Art.15, 16 statuten,
art. 3.2 BR 
Zie jaarverslag hoofdstuk 
2.2 en bijlage 3.2

25. De RvT benoemt, schorst en ontslaat de leden van de RvT. Art.15, 16 statuten
Zie jaarverslag hoofdstuk 
2.2

26. Bij vacatures in de RvT stelt de RvT een profielschets op. Alle profielen worden voor 
advies voorgelegd aan het CvB, de ondernemingsraad en de studentenraad.

Art.15 statuten,
Adviesbevoegdheid DR 
niet vastgelegd

27. Bij vacatures in de RvT worden afspraken gemaakt over de wervings- en 
selectieprocedure.

Art. 3.2 BR

28. De zittingsperiode voor leden van de RvT is vier jaar, met de mogelijkheid tot 
herbenoeming voor één termijn. Daarbij wordt het lid beoordeeld op basis van zijn 
competenties in relatie tot de profielschets.

Art.15, 16 statuten
Zie jaarverslag bijlage 3.2

29. De RvT stelt een rooster van aftreden vast, waarin enerzijds fris bloed en anderzijds 
continuïteit wordt gewaarborgd.

Art.16 statuten
Zie jaarverslag bijlage 3.2

30. De leden van de RvT ontvangen een honorering. De RvT stelt de hoogte van deze 
honorering vast.

Art. 15 statuten

31. Eén lid van de RvT wordt genoemd op bindende voordracht van de ondernemingsraad, 
indien de OR van dit wettelijke recht gebruik wil maken.

Art. 15 statuten
Zie jaarverslag hoofdstuk 
2.2
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Deel 2: Taken, verantwoordelijkheden, inrichting en werkwijze Raad van Toezicht

Afspraak uit de code ‘Goed bestuur in de bve-sector’ Check instelling

32. Voormalige leden van het CvB, voormalige werknemers of iemand die belangrijke 
zakelijke relaties heeft gehad met de instelling, kunnen geen lid van de RvT van deze 
instelling worden.

Niet vastgelegd

33. De leden van de RvT functioneren zonder last en ruggespraak. Art. 15 statuten

34. De instelling maakt het financieel mogelijk dat de RvT over een secretariaat beschikt. Art. 3.10.1 BR 
Zie jaarverslag hoofdstuk 
2.2

35. Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en samenstelling van door de RvT in te 
stellen commissies worden vastgelegd in een commissiereglement.

Art. 3.5 BR,
bijlage 2 BR
Zie jaarverslag hoofdstuk 
2.2

36. De RvT benoemt de externe accountant. De opdrachtverlening tot niet-
controlewerkzaamheden wordt goedgekeurd door de RvT. De externe accountant 
woont de vergaderingen van de RvT bij, waarin wordt gesproken over de jaarrekening 
en de managementletter. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen over de 
jaarrekening tegelijkertijd aan de RvT en het CvB. De keuze voor de accountant wordt 
om de zes jaar gemotiveerd heroverwogen.

Art. 19 statuten, 
art. 3.2.1.1.2 en 3.2.1.1.3 
BR
Zie jaarverslag hoofdstuk 
2.2

37. De RvT evalueert jaarlijks de leden van het CvB en het College als team. Conclusies en 
afspraken worden vastgelegd in een dossier dat wordt beheerd door of namens de 
RvT.

Art. 19 statuten,
art. 2.2.1.1.4 BR
Zie jaarverslag hoofdstuk 
2.2

38. De RvT evalueert jaarlijks zijn eigen inrichting en functioneren en de bijdragen van 
de afzonderlijke leden, in afwezigheid van het CvB. Conclusies en afspraken worden 
vastgelegd in een dossier dat wordt beheerd door of namens de RvT.

Art. 17 statuten
Zie jaarverslag hoofdstuk 
2.2

39. De RvT legt de werkwijze bij de evaluatie van het CvB en de RvT vast in het 
bestuursreglement.

Nog niet vastgelegd

40. De RvT draagt zorgt voor een transparante en toegankelijke klokkenluidersregeling en 
voor een correcte afwikkeling.

Aanwezig
De Raad wordt 
halfjaarlijks geïnformeerd 
over meldingen. In 2012 
zijn geen meldingen 
geweest.

41. Een lid van de RvT meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van 
de RvT en zijn collega RvT-leden. De RvT beslist of er sprake is van een tegenstrijdig 
belang.

Art. 3.7.3 BR
In 2012 niet van 
toepassing

42. Een lid van de RvT neemt niet deel aan discussie en besluitvorming over een 
onderwerp waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft.

Art. 3.7.4 BR
In 2012 niet van 
toepassing

43. Belangenverstrengeling bij een RvT-lid is niet toegestaan bij familiaire of zakelijke 
relaties met RvT-leden, CvB-leden en managementleden die rechtstreeks onder het 
CvB vallen.

Art. 3.7.1 BR
In 2012 niet van 
toepassing

44. Belangenverstrengeling bij een RvT-lid is niet toegestaan bij substantiële zakelijke 
relaties tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar een RvT-lid 
financiële belangen heeft of bestuurder of toezichthouder is.

Art. 3.7.1 BR
In 2012 niet van 
toepassing

45. Relevante nevenfuncties van RvT-leden worden in het jaarverslag openbaar gemaakt. Art. 3.6 BR
Zie jaarverslag bijlage 3.3
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Deel	3:	Inrichting	en	verantwoording	over	de	horizontale	dialoog
Klachtenregelingen	voor	externe	en	interne	belanghebbenden

Afspraak uit de code ‘Goed bestuur in de bve-sector’ Check instelling

46. Het CvB formuleert wie externe belanghebbenden zijn, welke belanghebbenden 
waarbij worden betrokken, hoe de belanghebbenden bij de beleidsontwikkeling 
worden betrokken en waarover, hoe en aan wie welke informatie wordt gegeven. 

Art. 2.1 preambule 
statuten
Zie jaarverslag hoofdstuk 2

47. De instelling geeft vorm aan de afspraken in het professioneel statuut voor 
werknemers.

Lopend proces
Zie jaarverslag hoofdstuk 5

48. Het CvB zorgt voor transparante, eenvoudige en gemakkelijk toepasbare 
klachtenregelingen voor externe belanghebbenden en interne belanghebbenden en 
zorgt ervoor dat deze klachtenregelingen bij de belanghebbenden bekend zijn.

Aanwezig, gepubliceerd 
op intranet en internet
Zie jaarverslag hoofdstuk 
2.10

49. De instelling legt verantwoording over de horizontale dialoog met externe 
belanghebbenden af in het jaarverslag. 

Jaarverslag (GIJ)
Zie hoofdstuk 2

Deel	4:	Overige	governance-elementen	in	de	regelgeving	over	verslaggeving	van	de	rijksoverheid

Eis overheid
Bron regelgeving 
overheid Check instelling

50. Het geheel van verslaggevingsdocumenten bestaande uit 
jaarrekening, jaarverslag en overige gegevens

Burgerlijk Wetboek (BW) 
boek 2, titel 9

Voldaan

51. Aansluiting BW en verslaggeving onderwijs met
 • Aansluiting BW en richtlijnen jaarverslaggeving onderwijs
 • Afwijkingen en in aanvulling op BW
 • Aanvullende richtlijnen m.b.t. personeelsbeloningen, 

profileringsfonds (HO) en vergoedingen en declaraties (HO)
 • Aanlevering gegevens

Regeling 
jaarverslaggeving 
onderwijs (RJO)

Voldaan

52. WEB met verplichtingen t.a.v.
 • Kwaliteitszorg en verslag examens
 • Jaarrekening
 • Jaarverslag, nadere regels en verplichting om te vermelden hoe 

wordt omgegaan met de code Goed Bestuur
 • Verslag deelnemersraad
 • Bestuur en inrichting van de instellingen

Wet educatie en 
beroepsonderwijs (WEB),
• artikel 1.3.6.
• artikel 2.5.
• artikel 8a.2.1
• hoofdstuk 9, titel 2

Voldaan

53. UWEB met nadere uitwerking verplichtingen WEB t.a.v. informatie 
en controleprotocol  

Uitvoeringsbesluit WEB, 
hoofdstuk 5

Voldaan

54. Controleprotocol met nadere uitwerking accountantscontrole 
en verantwoording met o.a. overzicht wet en regelgevingen en 
overzicht verantwoording van subsidiemiddelen conform Wet 
overige OCW-subsidies (WOOS) of de Regeling onderwijs subsidies 
(ROS)

Onderwijscontrole-
protocol OCW / EZ

Voldaan

55. Medezeggenschap over strategische keuzes voor de instellingen 
conform Wet op de ondernemingsraden (WOR) en zeggenschap 
over onderwijs (Professioneel Statuut) en werkverdeling (CAO)

(WOR), Professioneel 
Statuut en CAO

Voldaan
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Verklarende woordenlijst

Actieonderzoek Een interactieve manier van onderzoeken: al handelend nagaan of  

het handelen het gewenste effect oplevert.

Aka Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent, niveau 1.

Aobp Algemeen ondersteunend beheerspersoneel, beheerspersoneel   

met een algemene taak in de organisatie.

Associate degrees Een hbo-graad in Nederland in het kader van het bachelor-

masterstelsel. 

Audit Onderzoek naar kwaliteit van het leerproces.

BAG Bedrijfsadviesgroep; groep bestaande uit commissies die per   

werkveld het onderwijs adviseren.

Basistoezicht Soort inspectietoezicht bij school als risico’s voor de kwaliteit 

van het onderwijs afwezig zijn en wet- en regelgeving wordt 

nagekomen.

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.

Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) Deze leerweg is een combinatie van werken en leren, waarbij de   

cursist in dienst van een bedrijf is en daarnaast een opleiding volgt.  

In de bbl bedraagt het praktijkdeel 60% of meer van de studieduur.

Beroepscompetenties Het geheel van kennis, vaardigheden en attituden om in een

 bepaalde beroepssituatie adequaat te functioneren.

Beroepsopleidende leerweg (bol) Deze leerweg omvat een praktijkdeel van tenminste 20% en 

maximaal 60%.

Beroepspraktijkvorming Onderwijs in de praktijk van het beroep, in een (leer)bedrijf of 

organisatie.

Bobp  Bijzonder ondersteunend beheerspersoneel, een onderdeel van 

het ondersteunend beheerspersoneel met een taak die dicht bij het 

onderwijs ligt.

Coach Docent met begeleidende taak.

Code ‘Goed bestuur in de bve-sector’ De afspraken die leden van de MBO Raad hebben gemaakt over 

professioneel bestuur, onafhankelijk intern toezicht, dialoog met de 

omgeving en verantwoording over geleverde prestaties.

Commissie Don Commissie onder leiding van de heer H. Don, die het 

vermogensbeheer van onderwijsinstellingen onderzocht. 

 

Bijlage 11
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Digitale tool voor burgerschap Digitale tool helpt bij het ontwerpen van vragen en kwaliteitszorg 

rondom toetsen. Het biedt ook voordelen voor de cursist, zoals 

snellere en betere feedback en stimulatie bij het leerproces.

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 veiligheidsberoepen.

FC-competenties Het Friesland College heeft samen met bedrijven en instellingen 

een zestal gezamenlijke competenties vastgesteld die voor alle 

branches en beroepssectoren van belang zijn. Het Friesland College 

gebruikt deze ‘branche-overstijgende’ competenties als basis voor 

elk leertraject.

FC-scholen De FC-school is de organisatie-eenheid als het gaat om het uitvoeren 

van het onderwijs.

FC-Sprint² Een werkwijze waarmee sneller geleerd kan worden.

Friesland College 2015 De notitie ‘Friesland College 2015’, waarin de instelling 

gepresenteerd wordt zoals het College van Bestuur dat in 2015 wil 

zien.

Horizontale dialoog De manier waarop contact onderhouden wordt met externe

 partners. Alternatieve aanduidingen zijn ‘stakeholders-beleid’ of 

‘meervoudige publieke verantwoording’.

Innovatiegroep bedrijven Structureel overleg tussen bedrijven en Friesland College over 

ontwikkelingen en trends op gebied van beroepsonderwijs en 

bedrijfsleven. 

Inspirerende ontmoetingen Tot de verbeelding sprekende mensen vertellen tijdens een

 bijeenkomst op boeiende wijze over hun drijfveren en keuzes.

Jaarresultaat Dit resultaat laat het percentage zien van alle gediplomeerden 

in een jaar. Het geeft de verhouding weer tussen succesvolle en 

niet-succesvolle cursisten (zonder mbo-diploma) die de instelling 

verlaten.

JOB-monitor De JOB-monitor 2012 is het zevende onderzoek van Jongeren 

Organisatie Beroepsonderwijs naar de studenttevredenheid in het 

mbo.

Kaderbrief De jaarlijkse kaderbrief geeft de op dat moment geldende bedrijfs- 

matige marges en keuzes aan. Daarmee wordt de financiële balans 

van de organisatie bewaakt en is er een basis voor de onderlinge 

afspraken (managementcontracten).    

Kwalificatiedossier Een kwalificatiedossier beschrijft voor een beroep de inhoud van 

het beroep, de competenties, de kennis en vaardigheden voor een 

beginnende beroepsbeoefenaar.

Leerafdeling Praktijk en scholing vinden op deze afdeling van een bedrijf of 

organisatie plaats.

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.
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LGF-cursisten Leerling gebonden financiering (LGF). Dit is bestemd voor cursisten 

met een handicap of beperking.

Lio Leraar in opleiding.

LIS-E-TOOL LIS-tool is een enquête om snel zicht te krijgen in de kwaliteit van 

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

TOOL.

Loopbaan en Burgerschap Het mbo kent een drievoudige kwalificering: leren, loopbaan en 

burgerschap. Cursisten worden opgeleid voor een beroep, een 

vervolgopleiding en tot burgers die volwaardig deelnemen aan de 

maatschappij.

Loopbaanleren Cursisten leren kiezen om de eigen ontwikkeling te sturen.

Managementletter Een instrument voor de RvT ten behoeve van de toeziende taak op  

het bestuur van de organisatie.

MVT Moderne vreemde talen.

Ngo Non-gouvernementele organisatie.

Niveaus Niveau 1, 2, 3 of 4.

OHW-projecten Financiële term. Bij Onder Handen Werk gaat het om langlopende 

projecten en opdrachten.

Ondernemend Signaleert en onderzoekt kansen in de omgeving, vertaalt deze 

naar mogelijkheden in de eigen werksituatie en durft daarbij 

verantwoorde risico’s te nemen.

Opbrengst Het jaarresultaat en diplomaresultaat van een opleiding.

Pdg-traject Pedagogisch didactisch getuigschrift. Opleidingstraject voor het 

halen van de onderwijsbevoegdheid in het kader van de wet BIO 

(Beroepen in het Onderwijs).

Present Promotions Leerbedrijf van het Friesland College, ROC Friese Poort en Stenden  

Hogeschool. 

Radix ROC Association for Dutch International conneXions; 

samenwerkingsverband tussen roc’s betreffende internationale 

uitwisseling docenten Nederland - USA.

Resultaatverantwoordelijke teams Teamleden werken vanuit commitment op de gestelde ambities van 

de betreffende opleiding(en).

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 er drie RMC-regio’s. 

Samenwerkingsverbanden Stelsel van samenwerkende onderwijsunits.

Span of support Het aantal medewerkers dat een leidinggevende kan ondersteunen.

Startkwalificatie Het minimale niveau dat nodig is om voldoende toegerust de 

arbeidsmarkt te betreden en om zich gedurende de beroeps-

loopbaan verder te kunnen ontwikkelen.

The Voice of Students Podium voor studentenraden van verschillende scholen waar deze 

raden onderling ervaringen uitwisselen.

Time-out-voorziening Een voorziening voor cursisten die door omstandigheden het 

normale onderwijsprogramma niet kunnen volgen.
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Vavo Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.

Verantwoordingsgesprekken De  (onderwijs)directeur legt verantwoording af over de voortgang 

van het managementcontract aan het College van Bestuur.

Verscherpt financieel toezicht  De onderwijsinspectie houdt verscherpt toezicht omdat de onder- 

wijsinstelling voor een langere periode in het rood staat.

Vertraagde week Vier keer per jaar is er in de planning een week opgenomen met  

portfolio- en reflectiegesprekken om een voorbije periode te  

evalueren op de persoonlijke en de professionele ontwikkeling en 

speerpunten voor de komende periode te benoemen.

Voortgangsgesprekken De directeur bespreekt de voortgang van het managementcontract 

met de stafdirecteuren.

Web-portaal Startpagina op internet.

Wet BIO De wet BIO (Beroepen In Onderwijs) regelt dat leraren voor de 

uitoefening van hun beroep bekwaam moeten zijn én blijven.

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.

Zorgstructuur FC Support. Diverse voorzieningen en activiteiten binnen het 

Friesland College voor het adequaat kunnen begeleiden van 

cursisten met specifieke hulpvragen.
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