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Voorwoord College van Bestuur
Met genoegen presenteren wij het Geïntegreerd Jaarverslag 2013. Hierin verantwoorden wij ons over het afgelopen jaar.
In het jaarverslag kunt u lezen dat de instelling in 2013 flinke stappen heeft gezet
om de ambities die de instelling voor 2015 heeft geformuleerd te kunnen realiseren.
Kortgezegd: modern beroepsonderwijs, vormgegeven dichtbij - of nog liever ín - en
met - bedrijven en instellingen.
In 2013 is op het gebied van inrichting en aansturing van de organisatie veel gebeurd. Het zwaartepunt van de organisatie is verder verlegd naar de opleidingsteams. De ambitie is dat deze teams toewerken naar resultaatverantwoordelijk
werken. Om de teams voldoende aandacht van een leidinggevende te kunnen
geven is een ‘span of support’ van één leidinggevende op twintig medewerkers gerealiseerd. Verder zijn de bestaande onderwijsunits omgevormd tot zes FC-scholen.
In februari 2013 deed de inspectie onderzoek naar de ‘Staat van de instelling’. De
inspectie constateerde dat het Friesland College verstandige keuzes maakt en op
de goede weg is bij het uitvoeren van deze keuzes. De beleidsontwikkeling is
steeds consistenter in de verschillende lagen van de organisatie verankerd. Uit het
onderzoek van de inspectie bleek dat een groot deel op orde was. Bij sommige van
de onderzochte opleidingen werden nog enkele tekortkomingen geconstateerd.
Met name de onderdelen ‘examinering’ en ‘kwaliteitsborging’ vragen nog meer
aandacht.
Voor de afdeling Educatie was 2013 een onzeker jaar. Eind 2012 werd duidelijk
dat gemeenten in de toekomst ook de laatste ‘portie’ van de voormalige educatiemiddelen kunnen besteden in de vrije markt. Definitieve besluitvorming bleef
echter uit. Ook bestond enige tijd onduidelijkheid over (de hoogte van) een compensatiebudget om de eerste bezuinigingen van eind 2012 te kunnen compenseren.
Gelukkig was de afdeling ondanks deze tegenwind in staat om de totale omzet
boven het begrote budget te brengen. De afdeling Educatie sloot 2013 af met een
resultaat van 5,1 mln. euro; 0,4 mln. euro meer dan was begroot. Dit is nog exclusief het toegekende participatiebudget.
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Trots zijn wij op School als werkplaats. Een voorziening waarmee de instelling
opmerkelijke successen boekt bij het terugdringen van voortijdige schooluitval.
Hulpverleners en jongerenwerkers uit de zogenaamde eerste en tweede lijn zijn
werkzaam in de school, in de klas, naast en met de docenten. In november 2013
is de door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) nieuw ontwikkelde en beschreven
methodiek gepresenteerd. U kunt meer over School als werkplaats lezen in hoofdstuk 5.
Ook onze strategische samenwerking met bedrijven is het vermelden waard. In
juni tekende het Friesland College met tien directeuren/bestuurders van vooraanstaande Friese bedrijven een manifest. Dit gebeurde onder leiding van de heer Hans
Wiegel. Onder de titel ‘Wiegelgroep’ willen wij bewerkstelligen dat jongeren zich
ontwikkelen tot ‘werknemers van de toekomst’. Dit willen wij doen door werken en
leren beter te integreren. Daarom moeten jongeren de gelegenheid krijgen om hun
mogelijkheden te verkennen en ervaring in de praktijk op te doen mét begeleiding.
De groep is na ondertekening uitgebreid met nog vijf topondernemers; een mooi
resultaat!
Het Friesland College sloot ook dit jaar af met een positief resultaat. Het resultaat
van 0,7 mln. euro was zelfs iets hoger dan de prognose begin 2013.
Tot slot willen wij onze waardering uitspreken naar alle medewerkers. Zij werken
er hard voor om onze ambities te realiseren. Wij danken iedereen daarvoor.
Liesbeth Vos				
Frank van Hout
Voorzitter				Lid

Heeft u opmerkingen of suggesties na het lezen van ons jaarverslag? Graag!
U kunt hierover contact opnemen met Sabine Schroten (s.j.schroten@fcroc.nl).
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Hoofdstuk 1

Managementsamenvatting
Het jaar 2013 was een goed jaar
voor het Friesland College. Het
aantal cursisten bleef nagenoeg
gelijk aan het aantal in 2012 en de
financiën lijken structureel op orde.
Bovendien zette de instelling een
aantal belangrijke stappen op weg
naar het realiseren van het Koersplan 2013-2015.

Friesland College jaarverslag 2013

Het Friesland College is in 2015 ‘Een modern en ondernemend roc waar
cursisten met plezier een goede beroepsopleiding of een traject op het
gebied van educatie volgen. Waar partners uit de regio graag zaken mee
doen. En waar het voor medewerkers goed werken is!’ Dat is de kern van het
nieuwe Koersplan 2013-2015, ‘van buiten naar binnen’.
Het Friesland College publiceerde dit koersplan in januari 2013. Hierin verwoordt de instelling zijn ambities voor 2015. Deze ambities kunnen worden
onderverdeeld in de aandachtsgebieden ‘strategie’, ‘onderwijs’, ‘personeel’,
‘organisatie’ en ‘bedrijfsvoering’.
Deze koers is niet nieuw. De instelling zette deze beweging al in 2011 in.
Voorafgaand aan het besluitvormingsproces in 2012 besprak het College van
Bestuur zijn ambities met interne en externe stakeholders. Op die manier
heeft het college eerst draagvlak georganiseerd.
In het verslagjaar zette het Friesland College een aantal belangrijke acties in,
gericht op het realiseren van zijn ambities in 2015. Dit zijn de voornaamste:
• De organisatie is opnieuw ingericht
Het College van Bestuur nam in 2012 een aantal besluiten over de inrichting
en aansturing van het Friesland College. Deze besluiten zijn voornamelijk in
2013 geïmplementeerd.
Allereerst is besloten om het zwaartepunt van de organisatie naar de teams
te verleggen. De ambitie is dat deze teams resultaatverantwoordelijk
werken. Om de teams zo goed mogelijk te faciliteren wordt een ‘span of
support’ van één leidinggevende op twintig medewerkers gerealiseerd.
Verder heeft het college besloten om de onderwijsunits tot zes FC-scholen
om te vormen. Tot 2013 was het Friesland College verdeeld in vijftien onderwijsunits. De eindverantwoordelijkheid was in handen van unitdirecteuren.
Elke FC-school bestaat nu uit een cluster van verwante opleidingen. Dit is
gedaan om een aantal redenen. Ten eerste om de herkenbaarheid voor de
cursist/ouder en het werkveld te vergroten. Ten tweede kan de instelling zo
beter inspelen op de snelle ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Ook kunnen
zo succesvolle ‘cross-overs’ tussen opleidingen worden georganiseerd. Tot
slot speelde de nieuwe landelijke domeinindeling een rol bij dit besluit.
Het Friesland College kent nu de volgende FC-scholen: School voor
Commercie & Dienstverlening, School voor Zorg, Service & Welzijn, School
voor Techniek & Technologie, School voor Volwasseneneducatie & AVO,
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CIOS, school voor Sport & Bewegen en D’Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk.
De opleidingen laboratoriumtechniek zijn ondergebracht in een samenwerkingsverband met Nordwin
College.
Het directieteam van elke FC-school bestaat uit twee of drie onderwijsdirecteuren. Een van hen
functioneert als voorzitter en is de gesprekspartner van het College van Bestuur.
De volgende stap in het herinrichten van de organisatie is het opnieuw vormgeven van de interne
ondersteunende dienstverlening. De ondersteuning zal in de toekomst namelijk steeds meer vanuit
de FC-scholen worden uitgevoerd.
• Verbetering cyclus Planning & Verantwoording
In 2013 is de cyclus van Planning & Verantwoording geëvalueerd en op een aantal punten verbeterd
of aangescherpt. Bij de evaluatie stond de volgende vraag centraal: in hoeverre heeft het Friesland
College het onderwijs dat het in 2015 wil aanbieden al gerealiseerd? De voornaamste verbeteringen:
- Er is een FC-kwaliteitskader ontwikkeld, dat is afgeleid van Friesland College 2015*.
De aanbevelingen van de inspectie zijn hierin verwerkt. De instrumenten ‘Zelfevaluatie voor
de teams’ en ‘Interne audits’ worden van het FC-kwaliteitskader afgeleid.
- De teams maken voortaan tweemaal per jaar een zelfevaluatie. Deze moet leiden tot een
risicoanalyse. Centraal staan twee vragen: Is de basiskwaliteit voor de cursisten op orde?
En hoe ver is het team met het realiseren van de ambities voor 2015?
- De opzet van de interne audits is verbeterd. Zo betrekt de instelling nu een externe deskundige
bij iedere audit op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs en de examinering.
Meer informatie over dit onderwerp kunt u lezen in hoofdstuk 4 Onderwijs.
• Ontwikkeling Praktijkroute en onderwijsleereenheden
De ‘Praktijkroute’ is doorontwikkeld. In 2013 gaf het Friesland College onderwijs via de Praktijkroute
bij ZuidOostZorg, het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), Sportstad Heerenveen, Jongbloed B.V.,
onderdelen van het CIOS, Poppodium Romein en het Centrum voor de Kunsten Sneek. Praktijkroutes
met Alliade, EcoStyle, Omrin, Blokker, V&D, ‘Tesselschadestraat’ en WTC-hotel zijn in voorbereiding. De
Praktijkroute is een model voor het organiseren van onderwijs.
Met het aanbieden van leereenheden wil de instelling meer uitdaging, structuur, samenhang en
praktijksturing realiseren. In 2013 werkte een aantal opleidingen al met dit onderwijsmodel.
• Versterking samenwerking met bedrijven
Het Friesland College werkte in 2013 steeds nauwer samen met bedrijven. Bovendien nam het aantal
bedrijven waarmee de instelling samenwerkt toe. In juni 2013 ondertekende de instelling met tien
directeuren/bestuurders van vooraanstaande Friese bedrijven (de ‘Wiegelgroep’) een manifest. De
ondertekenaars zijn: J. Vernooij (Omrin), H. Snijder (NDC mediagroep), H.C. van Woerden (Jongbloed
bv), A.J. Huizenga (ZuidOostZorg), W. Zandbergen (CJIB), R. Karsmakers (Philips Consumer Lifestyle),
D. Monissen (De Friesland Zorgverzekeraar), E. Diekstra (Hamilton Bright), J. Pâques (Pâques BV) en
J. Volkers (Deloitte).
In het manifest spreekt de ‘Wiegelgroep’ af om samen de ontwikkeling van jongeren tot ‘werknemers van de toekomst’ vorm te geven. De deelnemers willen dit bereiken door werken en leren
beter te integreren. Het aantal strategische partners dat aan dit initiatief deelneemt, is in 2013
uitgebreid. Zo werkt de instelling nu ook samen met IT Solutions, Alliade, Van Wijnen, AB Friesland,
Ecostyle en FrieslandCampina.
• De financiën zijn op orde
Het Friesland College sloot het jaar 2013 af met een positief resultaat van 0,7 mln. euro.
Tot slot is het Friesland College blij dat het aantal cursisten in 2013 met 9687 bekostigde cursisten
nagenoeg gelijk bleef aan het aantal in 2012.
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Hoofdstuk 2

Profiel
Het Friesland College is een ondernemend* regionaal opleidingencentrum
(roc). De instelling verzorgt middelbare beroepsopleidingen voor vrijwel
alle beroepenvelden. Cursisten kunnen de meeste opleidingen op vier
verschillende niveaus* volgen. Daarnaast verzorgt de instelling een breed
onderwijsaanbod voor volwassenen (volwasseneneducatie, vavo*, inburgeringstrajecten en gecombineerde trajecten beroepsonderwijs/educatie). In
2013 had het Friesland College 9687 cursisten. Er werkten 975 medewerkers
(776 fte).
De instelling heeft locaties in Leeuwarden en Heerenveen; de FC-school
voor Volwasseneneducatie & AVO heeft bovendien uitvoeringslocaties in
Harlingen, Drachten, Dokkum en Sneek.
Juridische structuur en organisatie
Het Friesland College (statutaire naam: Stichting voor Algemeen Voortgezet
Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie) wordt bestuurd door
het College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht.
De instelling is opgebouwd uit zes FC-scholen: School voor Commercie &
Dienstverlening, School voor Zorg, Service & Welzijn, School voor Techniek &
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Technologie, School voor Volwasseneneducatie & AVO, CIOS, school voor Sport & Bewegen en D’Drive,
school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk. De opleidingen laboratoriumtechniek zijn
ondergebracht in een samenwerkingsverband met Nordwin College.
Onderwijsconcept: praktijkgestuurd leren
Opleiden en kwalificeren. Dat is de opdracht van het Friesland College. Op de manier van het Friesland
College: praktijkgestuurd.
Het onderwijs is ingericht volgens het onderwijsconcept praktijkgestuurd leren. Uitgangspunt van dit
onderwijsconcept is dat het leerproces van een cursist in de praktijk start. Zijn ervaringen daar sturen
zijn leerproces. Bij praktijkgestuurd leren gaat het niet alleen om het behalen van een diploma. Cursisten ontwikkelen ook competenties waarvan zij hun verdere (beroepsmatige) leven profiteren.
De instelling heeft de beleidsvorming eveneens praktijkgestuurd ingericht. De strategische besluitvormingsprocessen starten met reflectie op de ontwikkelingen en acties in de praktijk.
Ambities
‘In 2015 is het Friesland College een modern en ondernemend roc waar cursisten met plezier een
goede beroepsopleiding of een traject op het gebied van educatie volgen. Waar partners uit de regio
graag zaken mee doen. Waar het voor medewerkers goed werken is!’
Dit is de kern van het Koersplan 2013-2015, ‘van buiten naar binnen’. Hierin beschrijft het Friesland
College zijn ambities voor 2015. Deze ambities kunnen worden onderverdeeld in vijf aandachtsgebieden: strategie, onderwijs, personeel (professionalisering en teamvorming), organisatie en
bedrijfsvoering (financiën en kwaliteitszorg). Het koersplan beschrijft de ambities vanuit de belangrijkste stakeholders ‘cursisten’, ‘medewerkers’ en ‘bedrijven/instellingen’.
De instelling is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil cursisten opleiden
tot zelfstandige, bekwame burgers. Zij staan ‘in hun kracht’.
U kunt het volledige koersplan lezen op de website van de instelling: www.frieslandcollege.nl.
Kernwaarden medewerkers
Medewerkers van het Friesland College zijn professionals die feedback geven en vragen. Medewerkers
van het Friesland College zijn resultaatgericht, ondernemend, reflectief en betrouwbaar.
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Hoofdstuk 3

Bestuur en governance
3.1		 Bestuur en toezicht
Bij het Friesland College zijn de taken van het College van Bestuur en de
Raad van Toezicht gescheiden. Het College van Bestuur is 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 bestuursreglement. Leidraad
hierbij is de Code ‘Goed bestuur in de bve-sector’ uit 2009. De Raad van
Toezicht onderschrijft deze.
In 2013 constateerde de Raad van Toezicht dat de statuten en het bestuursreglement op een klein aantal punten licht afwijken van de Governance
Code. Bijvoorbeeld op het punt ‘Voormalige leden van het college, voormalige werknemers of iemand die belangrijke zakelijke relaties met de
instelling heeft gehad, kunnen geen lid van de Raad van Toezicht worden’.
Bij het opstellen van de statuten in 2010 was dit een bewuste keuze. In 2013
heeft de raad alsnog besloten om ook hier te handelen conform de Code.
Het Friesland College legt deze aanpassingen in de loop van 2014 vast in het
bestuursreglement.
3.1.1 Raad van Toezicht 		
De samenstelling van de Raad van Toezicht was in 2013 als volgt:
Mevrouw J.G. Stam (voorzitter)		
Mevrouw L. Jacobi
De heer drs. ing. J. Mulder			
Mevrouw mr. K. Biegel
De heer F. Bouwers			
De heer dr. F. Meijers
De heer Mulder heeft in december afscheid genomen als lid en vicevoorzitter, na een lidmaatschap van acht jaar (twee termijnen). Van 2003
tot en met 2005 was hij al adviseur van de raad.
Commissies
De Raad van Toezicht kent de volgende commissies:
• Een (financiële) auditcommissie. Deze commissie vergaderde in 2013 zes
keer. Onderwerp van gesprek waren de begroting, de jaarrekening,
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•

•

huisvestingsplannen, de evaluatie van de huisaccountant en de bedrijfsvoering in algemene zin.
Een commissie kwaliteit onderwijs. Deze commissie kwam in 2013 drie keer bijeen.
De commissie adviseert de raad periodiek over het toezicht op de voortgang van het strategisch
(onderwijs)beleid uit het Koersplan. Ook de kwaliteitszorg en de rapporten van de inspectie zijn
onderwerp van gesprek.
Een remuneratiecommissie, die in 2013 twee keer vergaderde. Onderwerp van gesprek waren de
arbeidsvoorwaarden en de arbeidscontracten van het College van Bestuur.

De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en samenstelling van deze commissies zijn vastgelegd in een commissiereglement (onderdeel van het Bestuursreglement). Bureau Bestuur en de
bestuurssecretaris verzorgen de ondersteuning van de raad en de commissies.
Taken en bevoegdheden
De Raad van Toezicht houdt toezicht en adviseert het college. Verder verleent de raad goedkeuring
aan voorgenomen besluiten van het College van Bestuur, voor zover goedkeuring bij de wet of de
statuten is vereist. Ook benoemt de raad de externe accountant. Deze woont de vergaderingen bij
waarin de jaarrekening en de managementletter* worden besproken.
De raad verleende in 2013 zijn goedkeuring aan het geïntegreerd jaarverslag en de jaarrekening 2012
en de begroting 2014. Verder keurde de raad het strategisch huisvestingsplan en de deelname van het
Friesland College aan ‘Coöperatie Zuivelopleidingen Nederland’ goed. Deze coöperatie verzorgt onder
meer opleidingstrajecten voor FrieslandCampina. Andere leden van de coöperatie zijn: Stichting
Nordwin College, Stichting Helicon Opleidingen, CBT Centrum Bedrijfs Trainingen B.V. en AOC
Oost-Nederland.
De raad heeft zich een aantal keren gebogen over de regiodoelmatigheid van het mbo in Friesland.
Verder spraken de leden over de initiatieven van het College van Bestuur tot het verstevigen van
relaties met bedrijven in Friesland, bijvoorbeeld via de ‘Wiegelgroep’ (zie 3.3).
Ten slotte evalueerde de raad de samenwerking met de accountant. De raad besloot de samenwerking
met de huidige accountant Deloitte het komende jaar te continueren.
Functioneren
Ook dit jaar evalueerde de raad zijn eigen functioneren en het functioneren van het college. Verder
voerden de voorzitter en de vice-voorzitter van de raad het jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprek met de leden van het college. Voorafgaand aan deze gesprekken sprak de voorzitter van de
raad met enkele ‘sleutelfiguren’ in de instelling. Ook de voorzitter en vice-voorzitter van de Ondernemingsraad zijn om hun input gevraagd. De voorzitter van de raad heeft de Ondernemingsraad over
de uitkomst van de functionerings- en beoordelingsgesprekken van het college geïnformeerd.
Verder voerden de voorzitter en de vice-voorzitter van de raad een voortgangsgesprek met beide
collegeleden tegelijk. Daarbij kwamen onder meer de samenwerking en werkdruk aan de orde. Ook
verkenden zij mogelijkheden voor versterking van de ondersteuning van de instelling.
Professionalisering en toezichtsarrangement
Op de studiedag in mei stonden twee vragen centraal: ‘Op basis van welke criteria geven wij
invulling aan het toezicht houden?’ en ‘Hoe functioneren wij als team en wat zijn onze wederzijdse
verwachtingen?’.
In december hebben de raad en het college een ‘toezichtsarrangement’ vastgesteld. De vier
thema’s zijn:
• strategie: uitbreiden en verder invullen van partnerschappen met bedrijven en ontwikkelen van
een opleidingsportfolio
• onderwijs: verder ontwikkelen van de Praktijkroute en leereenheden
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•

personeel: professionalisering met name gericht op het functioneren in een resultaatverantwoordelijk team
• bedrijfsvoering: planmatig werken
Deze thema’s sluiten aan bij de aandachtsgebieden uit het koersplan. Met het toezichtsarrangement
willen de raad en het college de aandacht van de raad richten op thema’s waar het college, in een
bepaald jaar, specifiek aandacht aan besteedt. Dit naast de toezichtsverantwoordelijkheden op basis
van wettelijke taken en bevoegdheden.
Overleg en inhoudelijke oriëntatie
De leden overleggen periodiek met het College van Bestuur. Het college informeert de raad over
actuele zaken rondom personeel, financiën, organisatie en onderwijs. Dit gebeurt bilateraal tijdens het
maandelijkse voorzittersoverleg en in de commissievergaderingen. Voor de reguliere vergaderingen
verzorgt het college schriftelijke mededelingen. Verder informeert en consulteert het college de raad
over het beleid op middellange en lange termijn.
Naast de reguliere vergaderingen met het college (in 2013 vijf maal) en eigen overleg voert de raad
jaarlijks een overleg met de Ondernemingsraad. In 2013 kwam bijvoorbeeld het onderwerp ‘gebouwenproblematiek’ (luchtkwaliteit en het gesignaleerde gebrek aan onderwijsruimtes) aan de orde.
Verder werd de mogelijkheid besproken om de commissies van de raad en de Ondernemingsraad
samen zaken op te laten pakken. Ook de koers 2015 was onderwerp van gesprek.
In 2013 vond ook weer de jaarlijkse ontmoeting met de Deelnemersraad plaats. De raad bevestigt het
belang van de Deelnemersraad. Hoofdthema van het overleg was de wijze waarop de instelling de
deelnemers faciliteert om aan de vergaderingen te kunnen deelnemen. Verder kwam de werkwijze
van de Deelnemersraad aan de orde. Tot slot informeerde de Deelnemersraad de raad over de succesvolle ‘the Voice’* bijeenkomst. De Deelnemersraad organiseert deze bijeenkomst jaarlijks.
De raad nodigt bij elke vergadering een leidinggevende uit. Deze informeert de leden over een
actueel thema in de sector. De leden ontmoeten de onderwijsdirecteuren bij een jaarlijks diner. In het
verslagjaar besprak de raad de rol van ‘critical friend’ bij toezicht houden.
Verder legt de raad jaarlijks een bedrijfsbezoek af. In 2013 bezocht de raad ZuidOostZorg te Drachten.
Het Friesland College verzorgt met ZuidOostZorg opleidingen voor verpleging en verzorging via de
‘Praktijkroute’ (zie hoofdstuk 4 Onderwijs). In 2014 staat een kennismaking tussen de raden van toezicht van beide instellingen gepland.
De leden van de raad bezochten gedurende het jaar diverse bijeenkomsten, zoals de opening van
het cursusjaar, de nieuwjaarsreceptie en de conferentie ‘De klas IN werkt’ (School als werkplaats, zie
hoofdstuk 5).
Tijdens overleg van het (landelijke) platform Raden van Toezicht was de nieuwe Branchecode ‘Goed
bestuur in het mbo’ geregeld onderwerp van gesprek. De nieuwe branchecode treedt per 1 augustus
2014 in werking.
Relevante nevenfuncties en het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht vindt u in bijlage 5.1.
3.1.2 College van Bestuur
In 2013 was de samenstelling van het College van Bestuur als volgt:
Mevrouw E. Vos, MSM (voorzitter)
De heer F.J.M. van Hout
Een overzicht van nevenfuncties vindt u in bijlage 5.2.
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3.2		 Medezeggenschap
Binnen het Friesland College is een gedeelde medezeggenschap gerealiseerd in de vorm van een
Ondernemingsraad en een Deelnemersraad. Hiermee handelt de instelling volgens de Wet op de
Ondernemingsraden (WOR) en de Wet Medezeggenschap Educatie en Beroepsonderwijs (WMEB).
Verder is het mogelijk een ouderraad op te richten. In 2013 was er op het niveau van de instelling
geen ouderraad actief. Binnen enkele FC-scholen was wel een ouderklankbordgroep actief,
bijvoorbeeld bij CIOS, school voor Sport & Bewegen en bij D’Drive, school voor Creatieve industrie &
Pedagogisch werk.
3.2.1 Ondernemingsraad		
De Ondernemingsraad (OR) bestaat uit elf leden, inclusief de voorzitter. De Ondernemingsraad kent
de commissies ‘onderwijs’, ‘personeel’ en ‘bedrijfsvoering/huisvesting’. Verder is er de werkgroep
‘contracten’. De OR heeft de beschikking over secretariële ondersteuning.
In 2013 overlegden het College van Bestuur en de Ondernemingsraad acht maal formeel. De agenda’s
hiervoor stelden zij samen op.
De verschillende commissies voerden overleg met de betrokken portefeuillehouder van het College
van Bestuur. De commissie onderwijs had vier maal een overleg met het college. De commissie personeel had zeven keer een overleg met het college en de directeur Onderwijs, Personeel en Innovatie.
Tussen de commissie bedrijfsvoering/huisvesting en het college en de directeur Bedrijfsvoering vond
zes maal een overleg plaats.
Het college en de OR bleken verschillende opvattingen te hebben over de status van het commissieoverleg. Daarom is besloten het commissieoverleg vanaf september voorlopig te staken en het overleg
tot de formele vergaderingen te beperken. De korte informele overleggen zijn wel gecontinueerd.
Deze vinden tweewekelijks plaats. Doel van dit korte overleg is om elkaar te informeren over recente
ontwikkelingen.
In 2013 organiseerden het College van Bestuur en de Ondernemingsraad twee themabijeenkomsten.
Er werd een themabijeenkomst georganiseerd met mevrouw J. Faber (MBO Raad) en de heer
A. Steenhart (AOB). In deze bijeenkomst werd de werkwijze en de werkrelatie van het college en de
OR besproken. Tijdens de andere themabijeenkomst stonden de onderwerpen ‘kaderbrief’, ‘scholing’
en ‘procedure jaartaak’ centraal.
De Ondernemingsraad legde in 2013 de focus op een aantal onderwerpen. Een belangrijk speerpunt
was de implementatie van het collegebesluit om te gaan werken met resultaatverantwoordelijke
teams. De OR is daarom bij 20 verschillende teams aangeschoven. De raad wilde namelijk met hen
bespreken welke ervaringen de teams als ‘resultaatverantwoordelijk team’ al hadden opgedaan. Inmiddels heeft de raad een inventarisatie van deze ervaringen gemaakt. In 2014 bespreekt de OR deze
met het college.
Een ander aandachtspunt waren de ontwikkelingen op het gebied van HRM. Verder besteedde de raad
aandacht aan het signaleren van de problemen die er rond de lesruimtes bestonden. Er waren namelijk
klachten over te kleine ruimtes die voor te grote groepen cursisten werden gebruikt. Ten slotte volgde
de raad de ontwikkelingen bij de educatie.
Belangrijke onderwerpen waarmee de Ondernemingsraad instemde waren:
- Meerjarenformatieplan 2014-2016
- Regeling werkoverleg, voortvloeiend uit het professioneel statuut
- Aanpassing van de sollicitatiecode
- Doorstroommogelijkheden voor docenten in de LB-schaal*. Zij kunnen doorstromen naar de
LC-schaal, mits zij drie jaar in dienst zijn en goed zijn beoordeeld.
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De OR heeft in een aantal gevallen negatief geadviseerd. Allereerst over het voorgenomen besluit
van het college om de mbo 1-opleidingen per januari 2014 decentraal binnen een aantal FC-scholen te
plaatsen. De OR vond de voorbereiding onvoldoende. Het college heeft dit advies overgenomen. Het
verplaatsen van deze opleidingen is daarom tot 1 augustus 2014 uitgesteld. Verder adviseerde de OR
negatief over de notitie ‘Taal en rekenen en moderne vreemde talen’. De OR adviseerde positief over
de notitie ‘Deelname stichting KN MBO’.
Het eigen verslag van de Ondernemingsraad vindt u in bijlage 6.
3.2.2 Deelnemersraad
Het aantal leden van de Deelnemersraad (DR) varieert. Eind 2013 bestond de Deelnemersraad uit tien
leden, inclusief de voorzitter. Tot dusver zijn de leden afkomstig uit drie FC-scholen.
Maandelijks is een formeel overleg tussen de DR en het college ingepland. De agenda voor dit overleg
wordt gezamenlijk vastgesteld.
Een aantal belangrijke onderwerpen waarmee de DR instemde waren:
- Cursistenstatuut 2013-2014
- Onderwijsovereenkomst 2013-2014
- Handboek examinering Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen 2013-2014
De DR beschikt over secretariële ondersteuning. Verder wordt de raad gefaciliteerd door een projectleider en een leerbedrijf. Ook wordt de raad gefaciliteerd voor scholing, reiskosten, vergaderingen en
het organiseren van verkiezingen.
Het eigen jaarverslag van de DR vindt u in bijlage 7.
3.3
Ontwikkelingen in 2013
Herinrichting van de organisatie
Het College van Bestuur nam in 2012 een aantal besluiten over de inrichting en aansturing van het
Friesland College. Deze besluiten zijn voornamelijk in 2013 geïmplementeerd.
Allereerst is besloten om het zwaartepunt van de organisatie naar de teams te verleggen. De ambitie
is dat deze teams resultaatverantwoordelijk werken. Om de teams zo goed mogelijk te faciliteren is
het uitgangspunt dat de ‘span of support’ één leidinggevende op twintig medewerkers is.
In 2013 zijn de bestaande onderwijsunits samengevoegd tot zes FC-scholen. Het Friesland College
koos hiervoor om een aantal redenen. Allereerst is een school met verwante opleidingen herkenbaar
voor de cursist/ouder en het werkveld. Verder kan de instelling sneller inspelen op ontwikkelingen in
de arbeidsmarkt. Ten slotte kunnen makkelijker succesvolle ‘cross-overs’ tussen opleidingen worden
georganiseerd.
Een team van twee of drie onderwijsdirecteuren stuurt de FC-school aan. Een van hen functioneert als
voorzitter en is de gesprekspartner van het College van Bestuur.
Het Friesland College kent nu de FC-scholen: School voor Commercie & Dienstverlening, School voor
Zorg, Service & Welzijn, School voor Techniek & Technologie, School voor Volwasseneneducatie & AVO,
CIOS, school voor Sport & Bewegen en D’Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk.
De opleidingen laboratoriumtechniek zijn ondergebracht in een samenwerkingsverband met Nordwin
College.
Ook de examenorganisatie is door de nieuwe indeling in FC-scholen aangepast. Dat gebeurde in
augustus 2013. Elke school heeft nu een eigen examencommissie. Verder is er een centrale Regieraad
Examinering. In het cursusjaar 2013-2014 zal het Friesland College nauwgezet monitoren of deze
aanpassingen het gewenste resultaat opleveren.
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Resultaatverantwoordelijke teams
Het zwaartepunt van de organisatie is verlegd naar de teams. De ontwikkeling naar resultaatverantwoordelijk werken is ingezet. Elk team bestaat uit twaalf tot veertien medewerkers en wordt aangestuurd door een opleidingsmanager of onderwijsdirecteur. In hoofdstuk 6 (Sociaal jaarverslag) leest
u meer over de ontwikkeling naar resultaatverantwoordelijke teams en welke consequenties dit voor
de medewerkers had.
Koersplan 2013-2015
In januari is een nieuw Koersplan met de titel Koersplan 2013-2015, ‘van buiten naar binnen’ gepubliceerd. Hierin beschrijft het college waar het in 2015 wil staan. Het Friesland College is dan: ‘Een
modern en ondernemend roc waar cursisten met plezier een goede beroepsopleiding of een traject
op het gebied van educatie volgen. Waar partners uit de regio graag zaken mee doen. Waar het voor
medewerkers goed werken is!’ Bij de totstandkoming van het nieuwe koersplan betrok het Friesland
College de eigen medewerkers en andere stakeholders, zoals bedrijven en instellingen.
De ambities die de instelling in het koersplan benoemt, zijn onderverdeeld in aandachtsgebieden. Dit
zijn ‘strategie’, ‘onderwijs’, ‘personeel’, ‘bedrijfsvoering’ en ‘organisatie’.
Een van de belangrijkste ambities is dat het Friesland College het onderwijs samen met bedrijven en
instellingen wil vormgeven. Hun kennis is zeer waardevol. Vandaar de titel ‘van buiten naar binnen’.
Juist vanwege de vele en soms onverwachte ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de landelijke
discussie over het thema ‘macrodoelmatigheid’. Zij weten immers wat die ontwikkelingen van toekomstige medewerkers vragen.
Macrodoelmatigheid
Het thema ‘macrodoelmatigheid’ staat hoog op de agenda. Onderwijsinstellingen werken macrodoelmatig als zij met andere instellingen en het (regionale) bedrijfsleven het opleidingenaanbod arbeidsmarktrelevant en doelmatig organiseren.
Het College van Bestuur nam in 2013 intensief deel aan overleg met verschillende partijen. Onderwerp van gesprek was het instellingsportfolio. De deelnemende partijen hebben gegevens over te
kleine opleidingen verzameld. Verder bespraken zij de mogelijkheden voor deze opleidingen. Enkele
opleidingen zullen moeten worden afgebouwd. Sommige opleidingen kunnen wellicht integreren met
andere opleidingen.
Ook werd gesproken over de mogelijkheid om brede basisopleidingen aan te bieden. Dit houdt in dat
cursisten eerst een brede basisopleiding volgen. Daarna kunnen zij zich specialiseren. De vertraging
vanuit het ministerie van OCW bij de totstandkoming van de nieuwe kwalificatiedossiers helpt niet. De
FC-scholen hebben hier behoefte aan bij het vormgeven van hun opleidingen.
Hieronder leest u met welke partijen het College van Bestuur regelmatig overlegt en wat dit tot
dusver opleverde.
Provinciaal en interprovinciaal overleg
Het Friesland College zette het provinciaal overleg, dat in 2012 startte, voort. Deelnemers aan dit
overleg zijn de colleges van bestuur van de Friese roc’s, Nordwin College en een aantal onafhankelijk
functionerende bestuurders van grote bedrijven en instellingen.
In 2013 deelden de deelnemers hun inzichten over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt met elkaar.
Ook bespraken zij wat de gevolgen van deze ontwikkelingen zijn voor het mbo. Een concreet actieplan per school is de volgende stap in het proces.
Naast provinciaal overleg zette het Friesland College het interprovinciaal overleg met de roc’s en aoc’s
van Noord-Nederland in 2013 voort. Ook het bestuurlijk overleg met vo-instellingen is voortgezet.
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Bestuurlijk overleg met ROC Friese Poort
Het bestuurlijk overleg met ROC Friese Poort leidde eind 2013 nog niet tot een verdere uitruil of
verplaatsing van opleidingen. De beide roc’s hebben in een alliantie afspraken over een doelmatig
aanbod vastgelegd. In Leeuwarden verzorgen beide roc’s technische opleidingen. Dit gaf aanleiding
tot nader overleg. Dit overleg heeft nog geen concrete resultaten opgeleverd.
Meer en intensievere samenwerking met bedrijven
‘Wiegelgroep’
Vanaf 2012 heeft de instelling extra geïnvesteerd in overleg met een aantal belangrijke stakeholders.
De heer Hans Wiegel trad daarbij op als gespreksleider. De gesprekken hebben ertoe geleid dat het
Friesland College en deze bedrijven en instellingen strategische partnerschappen zijn aangegaan.
In juni 2013 ondertekende de instelling met tien directeuren/bestuurders van vooraanstaande Friese
bedrijven een manifest. De ondertekenaars zijn: J. Vernooij (Omrin), H. Snijder (NDC mediagroep),
H.C. van Woerden (Jongbloed bv), A.J. Huizenga (ZuidOostZorg), W. Zandbergen (Centraal Justitieel
Incasso Bureau), R. Karsmakers (Philips Consumer Lifestyle), D. Monissen (De Friesland
Zorgverzekeraar), E. Diekstra (Hamilton Bright), J. Pâques (Pâques BV) en J. Volkers (Deloitte).
In het manifest spreken zij af om samen de ontwikkeling van jongeren tot ‘werknemers van de
toekomst’ vorm te geven. Zij willen dit bereiken door werken en leren beter te integreren onder de
titel ‘Experimenteel en ondernemend leren’.
Verder werkte het Friesland College met een aantal van de hierboven genoemde partners
(ZuidOostZorg, CJIB, Jongbloed bv en De Friesland Zorgverzekeraar) samen om de Praktijkroute
(verder) vorm te geven. En de instelling ontwikkelde met het CJIB een businessmodel. Daarmee
kunnen het Friesland College en een mogelijke strategische partner bepalen of de beoogde samenwerking financieel en bedrijfsmatig verantwoord is.
Het aantal strategische partners dat aan dit initiatief deelneemt, is in 2013 toegenomen. Zo werkt
de instelling nu ook samen met IT Solutions, Alliade, Van Wijnen, AB Friesland, Ecostyle en
FrieslandCampina.
De ‘Wiegelgroep’ heeft onlangs een subsidieaanvraag bij de provincie Friesland ingediend. Met
deze aanvraag wil de ‘Wiegelgroep’ in aanmerking komen voor de zogenaamde NUON-gelden voor
‘experimenteel en ondernemend leren in Friesland’. De provincie maakt in het voorjaar van 2014
bekend of ze de aanvraag honoreert.
Ook de samenwerking met andere bedrijven is verder versterkt. Deze samenwerking wordt op verschillende manieren ingevuld. Sommige bedrijven verzorgen bijvoorbeeld workshops of gastlessen. Andere
bedrijven werken mee aan het vormgeven van de praktijkroute. En weer andere bedrijven
zijn ambassadeur voor het Friesland College.
Ontwikkelingen volwasseneneducatie en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
Het jaar 2013 was geen gemakkelijk jaar voor de educatie. De lange periode van onduidelijkheid over
onder andere de positionering, wel of geen vrije marktwerking en budgettering zorgde voor grote
onzekerheid bij de betrokken directie en medewerkers. Gelukkig was er ook een positieve ontwikkeling. Het ministerie van OCW besloot namelijk dat de vavo-activiteiten per 1 januari 2013 rechtstreeks
uit de rijkskas worden bekostigd. Dit biedt in ieder geval enige garantie op continuïteit en stabiliteit
van deze opleidingen.
Het Friesland College heeft ervoor gekozen om de educatieactiviteiten de komende jaren gefaseerd
terug te brengen. Dit gebeurt in overleg met de gemeenten. De instelling wil waar mogelijk een
voorziening in stand houden waar cursisten zonder opleiding en werk terecht kunnen. Ook activiteiten op het gebied van laaggeletterdheid worden hier aangeboden. De instelling stelt zich ten doel een
‘afslanking’ van de educatie te realiseren via natuurlijk verloop. Andere mogelijkheden zijn vrijwillige
afvloeiing of interne herplaatsing van medewerkers binnen de instelling. Een aantal medewerkers is
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inmiddels binnen een andere FC-school werkzaam.
De School voor Volwasseneneducatie & AVO heeft zich in 2013 extra gericht op acquisitie. Hierdoor
haalde deze FC-school geen grote, maar wel veel contracten binnen, vooral op het gebied van
inburgering. Waarschijnlijk komt dit doordat de school een sterke verankering in de regio’s heeft. Ook
heeft de school goede contacten met de gemeenten. Bovendien ligt de cursistentevredenheid boven
het landelijk gemiddelde en behalen de cursisten relatief hoge examenresultaten.
3.4		 Stakeholders en meervoudige publieke verantwoording
Het Friesland College kent als onderwijsinstelling veel verschillende stakeholders en hun belangen
variëren. De instelling legt jaarlijks verantwoording af aan de stakeholders over de visie, de resultaten
en de wijze waarop medewerkers en middelen zijn ingezet. Het jaarverslag is een belangrijk middel
hiervoor.
Ook de horizontale dialoog is een onmisbaar onderdeel in de verantwoording naar de stakeholders.
Het Friesland College geeft hier op verschillende manieren vorm aan. Zo nodigt de instelling stakeholders uit om te reageren en een mening te geven over de opleiding, de FC-school of over de organisatie als geheel. Of om mee te denken over het strategische beleid. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de
totstandkoming van het Koersplan 2013-2015 (zie 3.3). Verder is het behalen van prijzen door cursisten
en medewerkers een vorm van horizontale verantwoording. Zij worden immers aan een toets in de
samenleving onderworpen. Enkele voorbeelden:
• Lisa Paassen (cursiste opleiding Sociaal maatschappelijk dienstverlener) won de Ab Harrewijn Prijs
2013. Deze prijs wordt uitgereikt aan een persoon of groep die zich heeft ingezet voor de onderkant van de samenleving.
• Kyra Meijer (cursiste opleiding Artiest Dans) won de LC-award. De Leeuwarder Courant looft
deze prijs jaarlijks uit voor het meest vernieuwende project in het Friese mbo of hbo met een
maatschappelijk zinvolle bijdrage.
• ICT-cursisten wonnen het slotdebat van PolitX. De Leeuwarder gemeenteraad heeft PolitX opgezet
voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het doel is jongeren
kennis te laten maken met politiek en de waarde van democratie.
• Cursisten van D’Drive sleepten designprijzen in de wacht. De wedstrijd Re-use was een initiatief van
de internationale gordijnenfabrikant A House of Happiness. De opdracht: ‘bedenk de ultieme
oplossing voor de meters stof die het bedrijf jaarlijks overhoudt uit productie’.
• Willem Neef (cursist van de opleiding Allround meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer) mocht
door naar de landelijke finale van de beroepenwedstrijd Skills Masters. Hier tonen de deelnemers
hun vakmanschap.
• Rixt Rooks (cursiste Mode design) showde haar collectie in ‘The Best of MBO’ in Arnhem. Zij mag
haar collectie nu tentoonstellen in het MºBA LAB*. Ze behoorde tot een van de vier geselecteerde
ontwerpers.
• Cathy Wielema-Tombal en Annemarieke de Wind (beiden werkzaam bij het Talencentrum)
ontvingen de Leonardo da Vinci Award voor het beste stageverslag in het kader van docentenmobiliteit. Zij waren gedurende twee weken in Dublin voor hun docentenstage.
Ook de leerbedrijven binnen het Friesland College zijn een vorm van horizontale verantwoording.
Deze leerbedrijven tonen de belanghebbenden namelijk tot welke prestatie jonge beroepsbeoefenaren in staat zijn.
In de nabije toekomst wil de instelling het jaarverslag een prominentere rol geven in de dialoog
met de stakeholders. Over de wijze waarop wordt nog nagedacht.
Wie zijn de stakeholders?
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste stakeholders. Verder wordt vermeld wat hun
belangen zijn. Ook leest u wat de instelling onder meer heeft gedaan om deze belangen mee te
wegen in haar beleid.
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Stakeholder

Belang

Hoe houdt de instelling rekening met de belangen van de stakeholder

Cursisten en hun
ouders (prioritaire
belanghebbenden)

Goed onderwijs krijgen.

•

•
•

Tweemaal per jaar meet de instelling de cursistentevredenheid met
een enquête. De uitkomsten worden met de cursisten besproken.
De cursistenenquêtes zijn een instrument in de cyclus Planning &
Verantwoording.
Enkele FC-scholen hebben een ouderraad.
Het college vergadert maandelijks met de Deelnemersraad en krijgt zo
informatie over wat er onder de cursisten leeft: wat gaat er wel/niet goed.
Dit kan voor het college aanleiding zijn om een voorgenomen besluit te
heroverwegen of te wijzigen.

Ministerie van OCW
(externe verticale
belanghebbenden)

De kwaliteit van het
onderwijs is goed en
het Friesland College
zet publieke middelen
verantwoord in.

De instelling ontvangt bekostiging voor elke cursist die zijn opleiding met een
diploma afrondt. Deze bekostiging gebruikt de instelling voor de uitvoering
van het onderwijs en alle daarmee samenhangende overheadskosten. De
accountant ziet er op toe dat de ontvangen bekostiging rechtmatig wordt
besteed.

Gemeenten en
provincie (externe
horizontale
belanghebbenden)

Uitvoering van
goed (volwassenen)
onderwijs.

•

Bedrijven / instellingen
(externe horizontale
belanghebbenden)

Goed opgeleide
medewerkers. Hun
kennis sluit aan bij de
actuele situatie op de
arbeidsmarkt.

Een voorbeeld van een initiatief van het Friesland College op dit gebied is de
samenwerking met een aantal bestuurders/directeuren van vooraanstaande
Friese bedrijven in de ‘Wiegelgroep’ (zie 3.3).

Toeleverend onderwijs
(vo-scholen, etc.)
(externe horizontale
belanghebbenden)

Goede aansluiting
bij het onderwijs dat
het Friesland College
aanbiedt.

•

•

•
Stimuleren van instroom
in techniekopleidingen. •

•
•
•
Scholen waar cursisten
naar doorstromen
(andere mboscholen of hbo)
(externe horizontale
belanghebbenden)

Goede aansluiting
bij het onderwijs dat
het Friesland College
aanbiedt.

•

•
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De instelling overlegt regelmatig met provincie en gemeenten in het kader
van macrodoelmatigheid.
De instelling verzorgt scholing op verzoek van gemeenten, bijvoorbeeld op
het gebied van alfabetisering.

Cursisten van vo-scholen stromen door naar het Friesland College. Zij
hebben recht op goede begeleiding. Daarom vindt tussen het Friesland
College en de vo-school een ‘warme overdracht’ plaats (zie verder
hoofdstuk 5 Cursisten).
Het Friesland College is penvoerder van het project Technisch
Beroepsonderwijs in de Provincie Friesland.
Enkele FC-scholen ontwikkelden doorlopende leerlijnen met een aantal
vo-scholen. In 2013 startte de doorlopende leerlijn ‘Servicemedewerker
gebouwen’ (i.s.m. Linde College niveau 2/VM2). Met het Linde College
zijn ook de vakmanschapsroutes* Techniek, Zorg & Welzijn en Economie
aangevraagd. Deze starten in augustus 2014. Verder waren er in 2013 drie
doorlopende leerlijnen in ontwikkeling:
Technologieroute high-profile met OSG Sevenwolden/Bornego College
Zorg & Welzijn met Vakcollege Heerenveen
Vakcollege Techniek met CSG Anna Maria van Schurman
Cursisten stappen vaak over naar andere mbo-scholen of stromen door
naar het hbo. Een goede aansluiting van mbo en hbo is dus van belang.
Dit vereist een nauwe samenwerking tussen de verschillende scholen. Op
strategisch en operationeel niveau was in 2013 daarom geregeld overleg
met Nordwin College, ROC Friese Poort, NHL Hogeschool en Stenden
Hogeschool.
De instelling ondertekende het Convenant ‘Succesvolle doorstroom
mbo-hbo Noord-Nederland’. Andere deelnemende instellingen zijn ROC
Friese Poort, NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool, Van Larenstein,
Hanzehogeschool, Alfa College, Nordwin College, Drenthe College,
Noorderpoort en Onderwijsgroep Noord. In het convenant spreken zij
bijvoorbeeld af om samen te werken op het gebied van inhoudelijke
voorbereiding, studiekeuzebegeleiding, toelating en evaluatie van
mbo-deelnemers in hbo-opleidingen. Ook stellen zij voorlichtings- en
begeleidingsprogramma’s voor doorstromende mbo’ers vast. In 2013 vond
geregeld overleg tussen deze scholen plaats om concrete afspraken te
maken over het vervolg.
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Eigen medewerkers
(interne
belanghebbenden)

Leuk werk, een prettige
werkomgeving en
ruimte voor verdere
persoonlijke/
professionele
ontwikkeling.

•

•

•
•

In 2013 is ongeveer 15 keer een werklunch georganiseerd voor het
College van Bestuur en medewerkers van steeds een andere FC-school.
Medewerkers en het college konden daar met elkaar van gedachten
wisselen.
In november is een bijeenkomst gehouden gericht op de professionalisering
van docenten. Docenten/coaches konden met leidinggevenden en het
college in dialoog gaan. Het thema was: ‘Wat is volgens ons een goede
mbo-docent?’
De instelling faciliteerde twee docenten (beiden voor 0,1 fte) als FCambassadeur voor de Beroepsvereniging voor docenten in het mbo
(BVMBO).
De vergaderingen van het college met de Ondernemingsraad leveren
belangrijke informatie op.

3.5		 Doelen en resultaten 2013: realisatie Koersplan 2013-2015
In onderstaand overzicht vindt u - in de eerste kolom - een overzicht van de ambities van het Friesland
College voor 2015. Het Koersplan 2013-2015 beschrijft deze uitgebreid. De ambities zijn onder te verdelen in vijf aandachtsgebieden: ‘strategie’, ‘onderwijs’, ‘personeel’, ‘organisatie’ en ‘bedrijfsvoering’.
Het Friesland College heeft bovendien voor 2013 een aantal resultaatafspraken benoemd. Deze zijn
vastgelegd in de kaderbrief 2013. Ze moeten een versnelling geven aan het realiseren van de ambities
voor 2015. Welke resultaatafspraken dat zijn leest u in de middelste kolom.
In de laatste kolom wordt beschreven wat het behaalde resultaat eind 2013 was.
Het overzicht hieronder beschrijft de situatie voor de hele instelling. In bijlage 4 leest u de resultaten
per FC-school.

Realisatie Koersplan 2013 - 2015: hele instelling
Strategie
1

Resultaatafspraken in 2013
(Kaderbrief)

Het Friesland College (FC) is 1 school
met 1 visie en 1 concept.

2 Het FC kent drie vormen van samen- 1. (Potentiële) strategische
werking:
allianties zijn in kaart gebracht.
• leerbedrijven voor stagiairs
• leerbedrijven, inclusief om- en
bijscholing
• strategische partners:
samenwerking gericht op
innovatie/integraal op alle voor
de partners relevante thema’s.

stand van zaken eind 2013
De instelling werkt nog steeds volgens het
onderwijsconcept ‘Praktijkgestuurd leren’. Alle
FC-scholen geven hier invulling aan, bijvoorbeeld via de Praktijkroute. U kunt hier meer
over lezen in hoofdstuk 4 Onderwijs.
De Wiegelgroep (zie hoofdstuk 3) en een
beperkt aantal andere bedrijven vormen de
kern van de strategische partners. Daarnaast
committeerde een groep bedrijven zich aan CIV
Water (zie 3.8). Zo werkt de instelling samen
met een krachtige groep bedrijven i.h.k.v.
samenwerking met strategische partners.
Wanneer een FC-school plannen heeft om
met een nieuwe strategische partner te gaan
samenwerken, wordt een afspraak tussen
het college en het bestuur van die potentiële
strategische partner gearrangeerd. Dit t.b.v.
verankering op elk niveau van de organisatie.
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3

Aandacht voor Europese
ontwikkelingen (bijvoorbeeld
Healthy Ageing).

4

Ontwikkeling associate degrees.

School voor Commercie & Dienstverlening
(onderdeel Hotelschool) ontwikkelde een
associate degree Hogere Hotelschool i.s.m.
Stenden Hogeschool. Er zijn plannen om een
associate degree Ouderenzorg te ontwikkelen
i.s.m. Stenden Hogeschool.

5

Afspraken rondom
macrodoelmatigheid.

De instelling is met verschillende partijen in
overleg. Zie verder 3.3.

6

Terugdringen vsv
School als werkplaats
verduurzamen.

Het vsv-percentage is met 5,2% teruggebracht.
De instelling stond daarmee landelijk op een
(gedeelde) 12e plaats.

2. Helderheid over de positie van
Healthy Ageing en andere
economische speerpunten in de
ontwikkeling van opleidingen.

In 2013 vonden bij enkele FC-scholen
activiteiten op dit gebied plaats. Instellingsbreed
is gestart (er worden gesprekken gevoerd) met
het ontwikkelen van een 5-weekse leereenheid
rond Healthy Ageing voor meerdere FCscholen.
In 2014 zal dit onderwerp binnen de instelling
meer prioriteit krijgen.

Onderwijs
7

Iedere cursist is welkom.

Iedere cursist is welkom bij het Friesland
College. In het toelatingsbeleid van de instelling
is opgenomen dat ‘elke cursist wordt geplaatst
in een voor hem/haar passende opleiding,
die de cursist in staat stelt binnen de gestelde
opleidingsduur het diploma te behalen’. Hierbij
hanteert de instelling uiteraard de wettelijke
vooropleidingseisen en vastgestelde aanvullende toelatingscriteria (deze gelden voor een aantal opleidingen van mbo Life Sciences, School
voor Commercie & Dienstverlening en D’Drive,
school voor Creatieve industrie & Pedagogisch
werk). Binnen de instelling wordt gewerkt aan
een begeleidingsstructuur, die ervoor moet
zorgen dat de cursist in het traject van toelating
op de juiste plaats terecht komt.

8

Vier instroommomenten.

De meeste FC-scholen hanteerden vier
instroommomenten. Meer informatie leest u in
bijlage 4.

9

Opleidingsdoorsnijdende
programma’s.

X-Stream bood een aantal
opleidingsoverstijgende activiteiten aan.
Cursisten konden in 2013 de thema’s
‘ondernemen’, ‘leidinggeven’, ‘op weg naar
het hbo’ en ‘werken en leren in de 21e eeuw’
volgen. Het thema ‘duurzaamheid’ is nu in
ontwikkeling. Meer informatie leest u in
bijlage 4.
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10 50% van de gediplomeerden op
niveau 4 stroomt succesvol door
naar het hbo.

3. De resultaten op het gebied van Het doorstroompercentage was 43,2 %.
de aansluiting en samenwerking Deze doelstelling is nog niet behaald.
met het vo en hbo zijn nader
bepaald.

11 Het Friesland College kent een
onderscheidende aanpak en
begeleiding voor niveau 1/2 en 3/4.

De meeste FC-scholen kenden een
onderscheidende aanpak en begeleiding voor
niveau 1/2 en 3/4. Binnen de FC-scholen wordt
gewerkt aan verdere professionalisering.

12 Het Friesland College werkt
aan verdere uitbouw van de
Academische Opleidingsschool
(i.s.m. NHL Hogeschool).

In april 2013 hebben het Friesland College
en NHL Hogeschool hun gezamenlijke visie
beschreven in het ‘Visiedocument Academische
Opleidingsschool NHL-FC’. Een ander resultaat
in 2013 is dat de samenwerking tussen beide
scholen verder is geïntensiveerd. Zo vond er
een uitruil van docenten plaats. Meer resultaten
kunt u lezen in hoofdstuk 6.

Personeel
13 Teams vormen de kern van de
organisatie.

4. Per 1 augustus 2013 is er een
heldere indeling in teams, gekoppeld aan de opleidingen en
een leidinggevende.

De organisatie is verdeeld in (resultaatverantwoordelijke) teams, onder leiding van een
opleidingsmanager. Span of support: 1 leidinggevende op maximaal 20 medewerkers.

14 Het FC zet in op ontwikkeling van
resultaatverantwoordelijk gedrag
en resultaatverantwoordelijke
teams.

5. Per 1 augustus 2013 hebben
teams een teamplan opgesteld.

Niet ieder team maakte in 2013 een teamplan.
De oorzaak hiervan is onder andere dat de
indeling van een aantal teams nog wijzigde. Er
moet nog worden gewerkt aan het verbeteren
van de kwaliteit van de teamplannen. Dit is
een opdracht van het College van Bestuur voor
2014.

6. Iedere FC-school heeft een
scholingsplan.

Het scholingsplan is gekoppeld aan een
professionaliseringsplan.
Nog niet iedere school heeft een eigen plan.

15 Door middel van afspraken met
bedrijven blijft het personeel up-todate.

Alle FC-scholen maakten in meer of mindere
mate afspraken met bedrijven om de kennis van
personeel up-to-date te houden.
Voorbeelden hiervan leest u in bijlage 4.

16 Voor specifieke competenties
huurt het Friesland College mensen
in zonder dat dit tot een vast
dienstverband leidt.

De instelling huurde met name medewerkers
met vakspecialistische kennis in via een zzpconstructie.

Organisatie
17 Opleidingen zijn geclusterd in zes
FC-scholen.

Het FC kent nu de FC-scholen: School voor
Commercie & Dienstverlening, School voor
Techniek & Technologie, School voor Zorg,
Service en Welzijn, D’Drive, school voor
Creatieve industrie & Pedagogisch werk, CIOS,
school voor Sport & Bewegen en School voor
Volwasseneneducatie & AVO. De opleidingen
laboratoriumtechniek zijn ondergebracht in een
samenwerkingsverband met Nordwin College.
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18 Het Friesland College biedt een
beperkt aantal, herkenbare
opleidingen aan.

Dit is nog in ontwikkeling en zal de komende
jaren gestalte gaan krijgen. Ontwikkelingen
i.h.k.v. Focus op Vakmanschap en macrodoelmatigheid spelen hier een belangrijke rol in.

19 Het Friesland College bevordert
crossovers, onder andere door te
werken vanuit 1 visie en dankzij
standaardisering.

Ook dit is nog in ontwikkeling en zal de
komende jaren gestalte gaan krijgen.

20 Het Friesland College speelt in
op vragen van de markt en van
cursisten.

7. De FC-scholen geven aan met
welke strategische partners
praktijkgestuurd leren
ontwikkeld wordt en geven
daarbij de beoogde resultaten
aan.

-

Het Friesland College verzorgde onderwijs
via de Praktijkroute met/bij ZuidOostZorg,
het Centraal Justitieel Incasso Bureau
(CJIB), Sportstad Heerenveen, Jongbloed
bv, ‘de clusters’ van het CIOS, Poppodium
Romein en het Centrum voor de Kunsten
Sneek. Praktijkroutes met Alliade, EcoStyle,
Omrin, Blokker, V&D, ‘Tesselschadestraat’
en WTC-hotel zijn in voorbereiding.
De instelling ontwikkelde met het CJIB
een bussinessmodel. Daarmee kunnen
het Friesland College en een mogelijke
strategische partner bepalen of de beoogde
samenwerking financieel en bedrijfsmatig
verantwoord is.

-

I.o.m. De Friesland Zorgverzekeraar biedt
School voor Commercie & Dienstverlening
vanaf augustus 2014 weer de opleiding
Bank en verzekeren aan.

Meer concrete voorbeelden kunt u lezen in
bijlage 4.
21 Het Friesland College kent
een breed aanbod van
volwassenenopleidingen.

School voor Volwasseneneducatie & AVO
verzorgt opleidingen voor volwassenen.
Daarnaast bood de instelling met name
opleidingen voor volwassenen in zorg/welzijn
aan. In Heerenveen startte, binnen Pedagogisch
werk, de volwassenenopleiding Jeugdzorg.

22 De ondersteuning richt haar
activiteiten integraal op de FCscholen.

Het College van Bestuur stelde in overleg
met de voorzitters van de FC-scholen en de
directeuren van de ondersteuning het volgende
vast: de bureaus zetten hun expertise (integraal)
in voor de verschillende processen binnen de
instelling. De ondersteuning maakt daarover per
onderdeel/dossier resultaatafspraken met het
College van Bestuur en de FC-scholen.
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Bedrijfsvoering
23 Kwaliteitszorg heeft focus
op systematische aanpak van
resultaatverbetering.

8. Voor zwakke opleidingen zijn
verbeterplannen opgesteld.

De instelling stelde voor drie opleidingen een
verbeterplan op:
- Frontoffice medewerker (reizen) (School
voor Commercie & Dienstverlening)
- Mediavormgever (D’Drive, school voor
Creatieve industrie & Pedagogisch werk)
- Sociaal maatschappelijke dienstverlening
(School voor Zorg, Service & Welzijn)
De betreffende FC-scholen nemen in hun
managementcontract 2014 op dat zij deze
opleidingen op orde zullen brengen.
Het College van Bestuur wil de voortgang
nauwgezet volgen. Daarom is het college in
2014 een aantal keer bij het teamoverleg van
deze opleidingen.
De cyclus van Planning & Verantwoording is met
enkele instrumenten die in de cyclus worden
gebruikt geëvalueerd. De uitkomsten daarvan
gaven aanleiding voor een aantal aanpassingen
in de planning van de cyclus. Ook de inhoud
van enkele instrumenten is aangepast. De
nieuwe cyclus vormde de basis voor de
jaarplanning voor het cursusjaar 2013-2014.

9. Het Friesland College
doorloopt de cyclus van
Planning & Verantwoording
op basis van een vernieuwde
beleidspiramide.
10. In de tweede helft van 2013
vindt een herijking van de
beleidspiramide plaats.

De term ‘beleidspiramide’ wordt
niet langer gehanteerd. Dit heet
nu ‘managementcontract’. Het
managementcontract is gericht op het
realiseren van de overeengekomen strategische
afspraken en gaat dus niet over de ‘reguliere’
uitvoering van het primaire proces. Het
managementcontract is opgesteld rond de
aandachtsgebieden ‘strategie’, ‘onderwijs’,
‘personeel’, ‘organisatie’ en ‘bedrijfsvoering’
en heeft daarmee een directe relatie met het
koersplan.

24 Het Friesland College meet
resultaten via geformuleerde
feedback (van bedrijven, cursisten
en medewerkers).

De instelling maakte een nieuwe opzet voor
enquêtes (zie hoofdstuk 4 Onderwijs). In
oktober enquêteerden de FC-scholen cursisten
voor de eerste keer via deze nieuwe enquête.
Een groot aantal cursisten nam hier al aan
deel. Het nabespreken van de resultaten met
betrokkenen is nog een punt van aandacht.

25 Financiën zijn en blijven in orde.

De instelling sloot 2013 af met een positief
resultaat van € 0,7 mln.

26 Vraagstukken en besluitvorming
daarover worden integraal
benaderd vanuit onderwijs én
bedrijfsvoering.

In de cyclus van Planning & Verantwoording
zijn specifieke acties daartoe en
overeengekomen afspraken opgenomen.
De directeuren stemmen daarnaast (indien
noodzakelijk of gewenst) de integraliteit
per onderdeel of portefeuille af. De verdere
planning en de te ondernemen acties worden
vervolgens uitgezet in het bureaudirecteuren
overleg. De medewerkers van de bureaus
worden ‘on the job’ geprofessionaliseerd om
op deze manier te werken.
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Hoofdstuk 3
3.6		 Beleidscyclus en kwaliteitsagenda
De cyclus van Planning & Verantwoording omvat verschillende onderdelen. Op basis van het koersplan stelt het Friesland College in augustus de kaderbrief voor het volgende begrotingsjaar op. In de
kaderbrief formuleert het college een aantal resultaatafspraken. Deze zijn een aanscherping van de
ambities uit het koersplan. In december stelt het college het managementcontract van elk organisatieonderdeel voor het volgende jaar vast. Hierin staan de resultaatafspraken die het college met de FCschool/het bureau heeft gemaakt. Ook het budget wordt dan vastgesteld. Het managementcontract
heeft een directe relatie met het koersplan en de kaderbrief.
De FC-scholen en ondersteunende bureaus reflecteren tweemaal per jaar (mei en oktober) op de
voortgang van hun afspraken met het college. Dit doen zij met een zelfevaluatie.
stART CYCLUS
Augustus
Kaderbrief komend
kalenderjaar

October
Juli

- Zelfevaluatie door teams

Strategische koersdagen
CvB-leidinggevende

- Voortgangsgesprek
onderwijsdirecteuren met
directeuren Bedrijfsvoering en OP&I

Koersplan

Juni
- Publicatie GIJ en jaarrekening
- Teams stellen teamplan
komend cursusjaar op

2013-2015
‘van buiten
naar binnen’

Mei

November
Verantwoordingsgesprek
onderwijs- en
bureaudirecteuren met CvB

December

- Zelfevaluatie door teams

- Begroting nieuw kalenderjaar

- Verantwoordingsgesprek
onderwijs- en bureaudirecteuren
met CvB

- Managementcontracten
vastgesteld en ondertekend

Maart
Voortgangsgesprek
onderwijsdirecteuren met
directeuren bedrijfsvoering en OP&I

Het college bespreekt in maandelijks werkoverleg met de directeuren de financiële, personele en
onderwijsinhoudelijke stand van zaken. Ook de organisatieverantwoordelijkheid van de directeuren
en externe ontwikkelingen komen aan de orde.
Ieder kwartaal maken de directeuren de balans op. In hoeverre heeft de FC-school/het bureau de
resultaatafspraken uit het managementcontract gerealiseerd? Het opmaken van de balans gebeurt
tweemaal in een ‘voortgangsgesprek’ met de directeuren Bedrijfsvoering en Onderwijs, Personeel en
Innovatie (OP&I). Deze voortgangsgesprekken vinden in maart en oktober plaats. In mei en november
zijn de ‘verantwoordingsgesprekken’ gepland. Hierin legt elke directeur aan het college verantwoording af over de behaalde resultaten. Basis voor de voortgangs- en verantwoordingsgesprekken zijn
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onder meer de kwartaalrapportages. In het gesprek in november worden ook de prioriteiten en de
conceptbegroting voor het komende kalenderjaar vastgesteld.
Directeuren die het toegekende budget overschrijden, moeten in een plan van aanpak aangeven hoe
zij de realisatie weer in lijn brengen met het toegekende budget. Het college verwacht ook een plan
van aanpak als interne auditors of de inspectie gebreken constateren.
Het sluitstuk van de cyclus zijn het geïntegreerde jaarverslag en de jaarrekening.
In 2013 verdeelde het Friesland College het koersplan, de kaderbrief en het managementcontract in
vijf aandachtsgebieden: ‘strategie’, ‘onderwijs’, ‘personeel’, ‘organisatie’ en ‘bedrijfsvoering’. Dit laatste aandachtsgebied is verder uitgewerkt in de onderwerpen kwaliteitszorg en financiën. Dit gebeurde
mede op advies van de accountant. Zo heeft de instelling een verbinding gelegd van het ‘strategische
niveau’ (het koersplan) naar het ‘operationele niveau’ (het managementcontract).
In 2013 is de cyclus van Planning & Verantwoording geëvalueerd en heringericht. Nieuw is bijvoorbeeld dat elk team een teamplan maakt. U leest hier meer over in hoofdstuk 4 Onderwijs.
3.7		 Klachtenafhandeling en bezwaar of beroep van cursisten of medewerkers
Het Friesland College stelt hoge eisen aan de eigen organisatie en aan de opleidingen. Het kan
voorkomen dat een cursist of een medewerker toch ontevreden is of een klacht heeft. De instelling
raadt hem in dat geval aan om dit eerst met de betrokken medewerker of de directeur te bespreken.
Het merendeel van de problemen wordt zo al opgelost. Lukt dat niet, dan kan de cursist of de medewerker gebruik maken van een van de klachtenprocedures van de instelling.
Cursisten
Cursisten met een algemene klacht kunnen deze eerst indienen bij het FC-Adviescentrum. Het kan
voorkomen dat een cursist daarna nog steeds niet tevreden is. In dat geval kan een klacht worden
ingediend bij de onafhankelijke klachtencommissie.
In 2013 registreerde het Servicecentrum Cursisten 33 klachten. Deze zijn alle naar tevredenheid van
de cursist afgehandeld. De klachten gingen vooral over de informatievoorziening en de begeleiding
binnen de opleidingen. Klachten die rechtstreeks bij de FC-scholen binnenkomen zijn niet in deze
inventarisatie meegenomen. Deze registreren de FC-scholen zelf.
Bezwaar en beroep
Cursisten en medewerkers kunnen tegen bepaalde besluiten in bezwaar of beroep gaan bij de
Interne bezwarencommissie.
De Interne bezwarencommissie is een zelfstandige, van het Friesland College onafhankelijke
commissie. Voor cursisten zijn er de commissies ‘Interne bezwarencommissie, sectie cursisten’ en
‘Commissie van Beroep voor de Examens’. Voor medewerkers zijn er de commissies ‘Interne bezwarencommissie, sectie personeel’ en ‘Interne bezwarencommissie, beoordelingen’.
In 2013 is de Commissie van Beroep voor het Praktijkdeel van het Inburgeringsexamen opgeheven. Het
Friesland College is namelijk vanaf 2013, op eigen verzoek, geen aangewezen instelling meer voor het
afnemen van het praktijkdeel van het inburgeringsexamen.
De samenstelling van de Interne bezwarencommissie en de Commissie van Beroep voor de Examens
vindt u in bijlage 5.5. De samenstelling van de Onafhankelijke Klachtencommissie vindt u in bijlage 5.6.
De reglementen van deze commissies zijn voor cursisten gepubliceerd op de website van het Friesland
College en voor medewerkers op intranet.
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Hoofdstuk 3
Overzicht bezwaren van medewerkers en cursisten in 2013

Commissie

Bezwaar / beroep en uitkomst

IBC, sectie cursisten

Bezwaar: ingetrokken

IBC, sectie personeel

Openstaande zaak uit 2012: behandeling aangehouden i.v.m. ziekte

IBC, sectie personeel

Bezwaar: ongegrond verklaard

IBC, sectie personeel

Bezwaar: ingetrokken

IBC, sectie personeel

Bezwaar: niet-ontvankelijk verklaard

IBC, sectie personeel

Bezwaar: nog in behandeling

IBC, sectie cursisten

Verzoek heropening oude zaak: niet gehonoreerd

* College voor de Rechten van de Mens

Behandeling gestart in 2012, uitspraak in 2013: ongegrond verklaard

In vergelijking met 2011 en 2012 bleef het aantal ingediende bezwaren nagenoeg gelijk. Het aantal
bezwaren van medewerkers is in 2013 licht gestegen. Daarentegen daalde het aantal bezwaren van
cursisten. Of dit een trend is, is nu nog moeilijk te zeggen.
Van de Klokkenluidersregeling is ook dit jaar geen gebruik gemaakt.
3.8
Samenwerking
‘Het Friesland College doet in 2015 zaken met het merendeel van de bedrijven en instellingen uit de
Friese regio’. Dit is een van de ambities uit het Koersplan 2013-2015. Zo kan de instelling optimaal
inspelen op relevante ontwikkelingen in de regio.
Het Friesland College onderscheidt drie vormen van samenwerking. De eerste categorie betreft
samenwerking met bedrijven en instellingen die alleen een leerbedrijf voor stagiairs zijn. In de tweede
categorie vallen organisaties die ruimte bieden aan stagiairs. Daarnaast heeft het Friesland College
met hen afspraken gemaakt over om- en bijscholing of andere uitwisseling van diensten. Ten
slotte is er de categorie organisaties die een partnerschap met het Friesland College aangaan. Deze
organisaties delen de visie van de instelling. En zij werken nauw samen om bedrijfsscholing en
mbo-opleidingen te vernieuwen.
Met welke bedrijven en instellingen werkte het Friesland College samen?
U las in 3.3 over de ‘Wiegelgroep’. Dit is een samenwerkingsverband van het Friesland College met een
aantal belangrijke strategische stakeholders. Hieronder leest u met welke andere partijen de instelling
bijvoorbeeld samenwerkte.
Samenwerkingsverband Life Sciences
Het samenwerkingsverband tussen het Friesland College en Nordwin College ‘Life Sciences’ is verder
versterkt.
Mbo Life Sciences startte met een structuur in ‘werelden’, namelijk ‘Water’, ‘Food’, ‘Laboratorium’ en
‘Milieu’. In elke wereld zijn meerdere opleidingen mogelijk. Mede door deze aanpak nam de belangstelling op open dagen en beleefdagen sterk toe. Het aantal cursisten steeg dan ook, zowel bij
de bol- als de bbl-opleidingen. Mbo Life Sciences verzorgt opleidingen op het gebied van voedingstechnologie, procestechniek, milieu, watermanagement en medische, chemische en microbiologische
laboratoriumtechniek.
Verder is mbo Life Sciences opleider geworden voor de drie nieuwe zuivelbedrijven in Heerenveen.
Een andere belangrijke ontwikkeling is dat mbo Life Sciences partner is van Dairy Chain Friesland.
Dit is een samenwerking van onder andere zuivelbedrijven, onderwijsinstellingen voor mbo en hbo,
University Campus Fryslân (UCF) en Dairy Campus. Doel is het ontwikkelen van Food-opleidingen tot
internationaal topniveau en het inrichten van een modern voedingsapplicatiecentrum.
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Mbo Life Sciences is onderdeel van de coöperatie Zuivelopleidingen Nederland. Samen met twee
andere scholen en een particuliere opleiding geeft mbo Life Sciences landelijke dekking aan zuivelopleidingen volgens hetzelfde concept. Zuivelopleidingen Nederland verzorgt alle mbo-opleidingen
binnen het zuivelbedrijf FrieslandCampina.
Project CIV Water
‘Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) voor de economische topsector Water’ is de titel van het
partnerschap tussen mbo Life Sciences en een aantal bedrijven. In 2013 is een structuur ingericht en
benoemden de deelnemende bedrijven een projectleider. De eerste maatwerkopdrachten waren in
ontwikkeling of zijn inmiddels uitgevoerd.
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. Samenwerkende partners zijn onder andere Vitens, Wetterskip Fryslân, Waterbedrijf
Groningen, Waterleidingbedrijf Drenthe, Landustrie en Wetsus.
CIV Food-Noord
Mbo Life Sciences nam binnen het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Agrifood (CIV Agri-food) de
onderdelen zuiveltechnologie en procestechniek voor zijn rekening, onder de titel ‘CIV Food-Noord’.
Project Technisch beroepsonderwijs Friesland
In januari 2013 startte het ‘project Technisch beroepsonderwijs Friesland’. Dit is de regionale projectnaam voor het landelijke project ‘Toptechniek in bedrijf’. Het Platform Bèta Techniek is namens
de ministeries van OCW en Economische zaken opdrachtgever. Deelnemers zijn de Friese vmbo- en
mbo-scholen en een aantal technische bedrijven. De Provincie Fryslân steunt het project. De deelnemers willen ervoor zorgen dat in 2015 10% extra cursisten instroomt in het technisch beroepsonderwijs
in Friesland. Om deze doelstelling te realiseren hebben de deelnemers een aantal actielijnen geformuleerd die tot 2015 zullen worden uitgezet. Het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen is daar een
van.
In november heeft het Platform Bèta Techniek een eerste audit uitgevoerd. De conclusie was dat het
project grotendeels op koers ligt.
Fractievoorzitter Alexander Pechtold en Tweede Kamerlid Magda Berndsen van D66 brachten op
11 november een werkbezoek aan het Friesland College. Dit bezoek was een initiatief van D66.
Het centrale thema: de aansluiting van het technische mbo-onderwijs met de lokale arbeidsmarkt.
Waar liggen de kansen in de regio voor jongeren? Sluit het onderwijs hier voldoende op aan?
De heer Pechtold en mevrouw Berndsen gingen in gesprek met medewerkers en cursisten en met
diverse vertegenwoordigers uit het Friese bedrijfsleven.
Branche adviesgroepen
In 2013 organiseerde het Friesland College met ROC Friese Poort verschillende bijeenkomsten voor
de branche adviesgroepen (BAG’s). Er is een branche adviesgroep voor de branches Administratie,
Bouw-Hout-Wegenbouw-Schilders (BHWS), Handel, Metalektro en Welzijn.
De samenstelling van de BAG Administratie wijzigde in 2013 drastisch. Dit omdat een aantal leden niet
dagelijks met de branche Administratie te maken had. Dit was wel de wens van de betrokken onderwijsdirecteuren. Immers, leden hebben dan meer zicht op de problematiek binnen deze branche. Bij de
adviesgroep BHWS kwam bijvoorbeeld het onderwerp Nederlands en rekenen aan de orde. De adviesgroep adviseerde om hier voldoende tijd in te investeren, omdat het bedrijfsleven deze vaardigheden
vraagt. Een van de adviezen van de BAG Handel was: Leer cursisten de vaardigheid gastheerschap en
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klantgerichtheid aan. Hier hebben werkgevers behoefte aan. De BAG Metalektro gaf onder meer het
advies om het techniekonderwijs meer op beheer en onderhoud in te richten en niet meer op nieuwbouw. De adviesgroep Welzijn ten slotte besprak onder andere het mogelijke tekort aan stageplaatsen
in deze branche. De adviesgroep stelde daarom voor een bijeenkomst te organiseren voor alle betrokken instellingen en organisaties en de gemeentes. Zo kunnen zij gezamenlijk verantwoordelijkheid
nemen voor het oplossen van dit probleem.
Het Friesland College en ROC Friese Poort hebben deze adviesgroepen gezamenlijk ingesteld. De leden
zijn afkomstig uit organisaties en bedrijven. De groepen komen jaarlijks drie- tot viermaal bijeen. De
colleges van beide roc’s wonen jaarlijks minimaal één bijeenkomst van elke adviesgroep bij.
Netwerken Münchhausen en Friesche Compagnie
Het Friesland College zette zijn werkzaamheden voor de netwerken Münchhausen en de Friesche
Compagnie in 2013 voort. Münchhausen zet zich in voor mensen die de weg zijn kwijt geraakt door
onnodige bureaucratie of door ondoorzichtige wegen in (grote) organisaties. Deelnemers zijn ondernemers, bestuurders en uitvoerende professionals. De Friesche Compagnie wil meer bedrijvigheid in
Friesland ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld door veelbelovende initiatieven die om welke reden dan
ook zijn gestrand ‘vlot’ te trekken. Deelnemers zijn 80 Friese ondernemers.
Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018
Leeuwarden is in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa, samen met Malta. In september 2013 vonden
de verkiezingen plaats. De afgelopen drie jaar en met name in het verkiezingsjaar was het Friesland
College (o.a. D’Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk) daar nadrukkelijk bij betrokken. Zo heeft de instelling veel samengewerkt met de andere deelnemende organisaties/bedrijven.
Cursisten van D’Drive verzorgden acts bij alle manifestaties die in dit kader zijn georganiseerd.
Verkenning samenwerking met scholen en gemeente in de Achterhoek
De instelling onderzoekt of samenwerking met scholen en de gemeente in de Achterhoek effectief is.
De Friese regio en de Achterhoek blijken vergelijkbaar als het gaat om economie en cultuur. Mogelijk
vindt in de toekomst een uitwisseling plaats.
Een greep uit onze samenwerkingsovereenkomsten
In 2013 sloot het Friesland College de volgende samenwerkingsovereenkomsten af:
- Fundeon 2013 - Samenwerkingsovereenkomst
- Hanzehogeschool 2013 - Samenwerkingsovereenkomst
- Linde College 2013 - Intentieverklaring samenwerking Friesland College - Linde College
- OBMech 2013 - Samenwerkingsovereenkomst 2012-2013
- SC Heerenveen 2013 - Overeenkomst met CIOS Heerenveen
- TAlentenCollege Noord 2013 - Overeenkomst met OSG Sevenwolden en CTO Noord
- Vakcollege Franeker 2013 - Overeenkomst met CSG Anna Maria van Schurman
- Van Wijnen - Samenwerkingsovereenkomst Leren en Werken
3.9		 Uitbesteden van onderwijs
In 2013 verzorgde het Friesland College een aantal opleidingen met De Praktijkgroep, InWerking
reïntegratie en coaching, COSMO Entertainment BV en GMT. Bij dit type opleidingen kan de instelling
delen van het curriculum aan de partners uitbesteden. De kern van het curriculum voert het Friesland
College zelf uit. Uiteraard blijft het college verantwoordelijk voor de cursisten, de kwaliteit van de
onderwijsuitvoering en de examinering.
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Onderwijs
‘In 2015 is het Friesland College een
modern en ondernemend roc waar
cursisten met plezier een goede beroepsopleiding of een traject op het gebied
van educatie volgen.’

4.1
Focus op Vakmanschap
Focus op Vakmanschap is het actieplan van het ministerie van OCW om de
kwaliteit van het mbo te verbeteren, het stelsel van het mbo te vereenvoudigen en de besturing en bedrijfsvoering op een hoger plan te brengen.
Voor het Friesland College is Focus op Vakmanschap echter geen doel
op zich. Het primaire doel van het Friesland College is het realiseren van
uitdagend effectief (beroeps)onderwijs. Daarom ontwikkelt de instelling
praktijkroutes en leereenheden (zie 4.2). Focus op Vakmanschap geeft de
randvoorwaarden voor het onderwijs dat de instelling in 2015 gerealiseerd
wil hebben.
De instelling heeft een aantal elementen van Focus op Vakmanschap toch
apart op de agenda geplaatst. Dit zijn met name de elementen ‘het realiseren van de nieuwe urennormen’ en ‘het ontwikkelen van alternatieven voor
de deeltijd-bol en voor een aantal versnelde trajecten’. Dat het Friesland
College deze elementen apart op de agenda plaatste heeft twee redenen.
Ten eerste ontwikkelt de instelling praktijkroutes en leereenheden gefaseerd.
Verder is de ontwikkeling van de nieuwe kwalificatiedossiers vertraagd.
Hieronder leest u de ontwikkelingen rond een aantal andere speerpunten
van Focus op Vakmanschap.
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Opleidingsduur van vier naar drie jaar
De opleidingsduur van een aantal opleidingen moet worden teruggebracht van vier naar drie jaar. Een
besluit over welke opleidingen dat betreft is lange tijd aangehouden. Dit komt doordat besluitvorming op landelijk niveau uitbleef. Inmiddels heeft het ministerie een lijst met opleidingen vastgesteld,
die in vier jaar worden aangeboden. De instelling zal deze opleidingen vanaf 2014/2015 in vier jaar
aanbieden.
De verkorte opleidingen zullen worden vormgegeven met de al genoemde leereenheden. Bij Middelbare Hotelschool Friesland (onderdeel van School voor Commercie & Dienstverlening) en bij D’Drive
zijn in 2013 pilots uitgevoerd. De ervaringen die het Friesland College met deze pilots opdeed, gebruikt de instelling bij het vormgeven van de verkorte opleidingen.
Verkorten verblijfsduur
Onder Focus op Vakmanschap wordt de (volledige) bekostiging van cursisten beperkt tot vier jaar.
Deze maatregel moet roc’s stimuleren om cursisten zoveel mogelijk direct op het juiste niveau en in de
juiste leerweg te plaatsen. Op die manier bieden roc’s cursisten een zo efficiënt mogelijke leerroute. In
2013 zijn de contactpersonen cursistenzorg de cursisten daarom beter gaan volgen. Hierdoor weten zij
beter wie ‘langverblijvers’ zijn en waarom en welke maatregelen mogelijk nodig zijn.
Het Friesland College stimuleert cursisten om na afronding van hun opleiding een mbo-opleiding op
een hoger niveau te volgen of om door te stromen naar het hbo. Zeker gezien de economische situatie
in Friesland vindt de instelling dit belangrijk. Langer deelnemen aan het mbo kan dus ook gegrond
zijn. Het Friesland College wil hier dan ook de mogelijkheid voor blijven bieden.
Entreeopleidingen en mbo 1-opleidingen
Het college heeft in juni het besluit genomen om de mbo 1-opleidingen per februari 2014 onder te
brengen bij drie scholen, namelijk bij School voor Commercie & Dienstverlening, School voor
Techniek & Technologie en School voor Zorg, Service & Welzijn. De instelling heeft bewust voor deze
FC-scholen gekozen. Het grootste deel van de cursisten die een opleiding op niveau 1 volgen, kiest
namelijk voor een opleiding in deze richtingen. Bovendien hebben de beroepen waartoe de
opleidingen binnen deze scholen opleiden op niveau 1 en 2 een reëel arbeidsmarktperspectief.
Het Friesland College koos ervoor om de mbo 1-opleidingen bij de FC-scholen onder te brengen,
omdat:
• cursisten onderwijs in een betekenisvolle leer- en werk-/praktijkomgeving krijgen.
• er een betere afstemming mogelijk is tussen niveau 1- en niveau 2-opleidingen. Hierdoor kan de
cursist een opleidingstraject ook versneld volgen.
• er minder kans op uitval is tijdens het niveau 1-traject, maar ook bij de overgang van niveau 1
naar niveau 2. Er vallen tot op heden veel cursisten uit nadat zij van niveau 1 overstappen naar
een ‘grotere’ school. Direct al in de juiste leeromgeving starten kan helpen uitval te voorkomen.
De overgang is minder groot.
Vanaf februari 2013 liepen pilots bij School voor Techniek & Technologie en School voor Zorg, Service
& Welzijn. In deze pilots volgde een aantal cursisten van mbo 1-opleidingen hun opleiding al bij de
genoemde FC-scholen. De pilots hadden tot doel om een zorgvuldige overgang van de mbo 1-cursisten
naar de FC-scholen te bevorderen. En om verbeterpunten te signaleren. De Ondernemingsraad
adviseerde uiteindelijk negatief over de positionering van mbo 1-opleidingen binnen de FC-scholen.
De raad vond de geplande ingangsdatum niet reëel, omdat een plan van aanpak ontbrak. Het college
besloot daarom de ingangsdatum uit te stellen tot 1 augustus 2014.
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Macrodoelmatigheid
Het Friesland College had in 2013 met verschillende partijen overleg om de mogelijkheden voor een
doelmatiger onderwijsaanbod te verkennen. U kunt hier meer over lezen in hoofdstuk 3 Bestuur en
governance.
4.2		 Praktijkroute en leereenheden		
Het Friesland College ontwikkelt vanaf 2012 twee modellen om praktijkgestuurd leren flexibel te
organiseren: Praktijkroute en leereenheden.
De Praktijkroute is een aanpak die vorm en inhoud geeft aan leren in en om de praktijk. Momenteel
geeft het Friesland College onderwijs via de Praktijkroute bij ZuidOostZorg, het Centraal Justitieel
Incasso Bureau (CJIB), Sportstad Heerenveen, Jongbloed bv, ‘de clusters’ van het CIOS, Poppodium
Romein en het Centrum voor de Kunsten Sneek. Praktijkroutes met Alliade, EcoStyle, Omrin, Blokker,
V&D, ‘Tesselschadestraat’ en WTC-hotel zijn in voorbereiding. Ook werkt het Friesland College aan een
‘carrouselmodel’ met 30 bedrijven voor de opleiding Servicemedewerker gebouwen. Het carrouselmodel is een model om het leren en werken in de praktijk mogelijk te maken in kleine bedrijven
(MKB).
De Praktijkroutes bij de ZuidOostZorg en het CJIB lopen goed. Bij andere organisaties ondervindt
het Friesland College nog een aantal (opstart-)problemen. Zo willen organisaties graag cursisten van
verschillende opleidingen hebben. Dat blijkt voor het Friesland College nog moeilijk te coördineren.
De instelling zoekt samen met de betrokken organisaties naar oplossingen. Van belang is het strategisch partnerschap: samen willen opleiden. Bij de uitvoering blijkt een ‘spilfunctionaris’ cruciaal. Deze
kent het bedrijf en de school en weet hoe hij met de diversiteit van cursisten om moet gaan.
Een leereenheid is een samenhangend geheel van onderwijsactiviteiten van vijf weken. Binnen deze
periode moet een cursist een aantal vooraf gedefinieerde resultaten op het gebied van ‘kennis’,
‘vaardigheden’ en ‘gedrag’ bereiken. Centraal staan een bepaald thema, integrale praktijkopdrachten,
BPV en dergelijke. Met het aanbieden van onderwijs via leereenheden wil de instelling meer uitdaging, structuur, samenhang en praktijksturing realiseren. Enkele opleidingen werken sinds 2013 met
dit onderwijsmodel, zoals opleidingen van D’Drive. Een verbeterpunt is dat de opleidingen nog (te)
weinig werken met echte opdrachten van bedrijven.
Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk onderwijsteams vanaf het cursusjaar 2014-2015 een keuze
voor een van deze twee modellen maken. Teams die al werken met ‘good practices’ van praktijkgestuurd leren kunnen deze inbrengen en continueren.
4.3		 Kwaliteitszorg en kwaliteitsontwikkeling
4.3.1 Interne kwaliteitszorg
Cyclus Planning & Verantwoording
In 2013 is de cyclus van Planning & Verantwoording geëvalueerd en bijgesteld. Bij de evaluatie stond
de volgende vraag centraal: in hoeverre heeft het Friesland College het onderwijs dat het in 2015 wil
aanbieden al gerealiseerd?
De inspectie deed ook een aantal aanbevelingen. De inspectie vond dat de instelling de zelfevaluatie
die de teams uitvoeren, en de interne audits meer moet richten op risicoanalyse. Verder moeten
normen worden opgesteld. Deze zijn nodig om te bepalen wanneer iets goed genoeg is en om
onvolkomenheden te kunnen vaststellen. Ook zou in de zelfevaluatie het onderwerp ‘examinering’
prominenter aan de orde moeten komen.
De inspectie vond verder dat de instelling bij interne audits meer structureel een extern onafhankelijk
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deskundige moet betrekken. Dit zorgt voor een meer onafhankelijk oordeel. Ten slotte kon de kwaliteit van de verslaglegging op enkele punten beter.
Bij de herinrichting van de cyclus heeft het Friesland College de planning, de frequentie en de inhoud
aangepast. De inhoudelijke aanpassingen zijn aanpassingen van de instrumenten die de instelling bij
de planning en verantwoording gebruikt. De aanbevelingen van de inspectie zijn overgenomen.
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
Hieronder leest u de belangrijkste wijzigingen in de aanpak van de cyclus van Planning & Verantwoording.
FC-kwaliteitskader
Er is een FC-kwaliteitskader vastgesteld, dat is afgeleid van FC 2015*. Daarin geeft het Friesland
College een minimale kwaliteitsnorm aan. Het FC-kwaliteitskader biedt ook ruimte om te meten in
hoeverre de FC-scholen en teams ambities richting 2015 hebben gerealiseerd. Het kwaliteitskader is
gebaseerd op de eigen kaders van de instelling. Hierbij valt te denken aan het koersplan, de kaderbrief, het onderwijsconcept praktijkgestuurd leren en het examenpalet*. Verder is het kwaliteitskader
gebaseerd op de wettelijke kaders. De instrumenten ‘zelfevaluatie voor de teams’ en ‘interne audits’
(zie hieronder) worden hier van afgeleid.
Interne audits
Het interne auditteam bestaat standaard uit vier deelnemers: een voorzitter (dit is steeds een directeur
van een FC-school), een verslaglegger, een extern deskundige en een ervaren intern auditor. Laatstgenoemde is mede als onderdeel van de professionalisering van de voorzitters aan het auditteam
toegevoegd. Door een directeur van een FC-school als voorzitter in te zetten is deze actiever bij de
kwaliteitszorg en –borging betrokken. Bovendien kan hij of zij de ervaringen gebruiken om de
kwaliteit binnen zijn eigen FC-school te verbeteren.
De audits zijn gericht op verificatie van onder meer de zelfevaluaties. Daarbij richten zij zich op
specifieke thema’s als onderwijstijd, examenproducten, de kwaliteit van het onderwijs of het proces
van examinering. De audits onderwijs vinden op teamniveau plaats. Elk team krijgt minimaal eenmaal
per drie jaar een audit.
Voor de verslaglegging zijn twee vaste verslagleggers aangesteld. Ook werkt het Friesland College
structureel aan het verbeteren van uniformiteit in de verslaglegging.
Zelfevaluatie en teamplannen
Teams maken voortaan tweemaal per jaar een zelfevaluatie als basis voor een risicoanalyse. Centraal
staan twee vragen: Hoe ver is het team met het realiseren van de ambities voor 2015? En is de basiskwaliteit voor de cursisten op orde?
Voorafgaand aan de start van een nieuw cursusjaar maken de teams een teamplan. Dit is mede gebaseerd op de zelfevaluatie. Het teamplan is opgebouwd rond zes taakgebieden: onderwijs, cursistenbegeleiding, praktijk, toetsing en examinering, team en organisatie en PR en voorlichting. Het teamplan
vormt de basis voor de toedeling van de jaartaak. In 2013 hebben de meeste teams (in hun nieuwe
samenstelling) voor het eerst een teamplan gemaakt. De kwaliteit daarvan was wisselend.
Tevredenheidsenquêtes: cursisten, docenten en bedrijven
Het aantal enquêtes onder cursisten, docenten en bedrijven is in het afgelopen jaar teruggebracht. De
cursistenenquête wordt nu tweemaal per jaar afgenomen. Dat was eerst vier maal. De enquête onder
docenten en bedrijven wordt nog maar eenmaal per jaar afgenomen. Het voorbereiden, afnemen en
nabespreken met de betrokkenen kostten namelijk veel tijd. Bovendien moeten teams de gelegenheid
krijgen om n.a.v. de uitslagen verbeteringen aan te brengen. De instelling hoopt dat deze lagere
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frequentie een zorgvuldige afname en analyse van de enquêtes ten goede komt.
De enquêtes bestaan uit vijf vragen die voor het hele Friesland College hetzelfde zijn. Verder zijn
er vijf vragen die opleidingsteams uit een database kunnen kiezen. In oktober is voor het eerst met
deze nieuwe opzet voor de cursistenenquête gewerkt. De vernieuwde docenten- en bedrijvenenquête
wordt in april 2014 afgenomen.
Strategische tweedaagse
Het is de bedoeling om jaarlijks een strategische tweedaagse voor het College van Bestuur en de
directeuren te organiseren. Het voornaamste doel is om input voor de kaderbrief voor het volgende
kalenderjaar te verzamelen. In juli 2013 vond een eerste tweedaagse plaats.
4.3.2 Externe kwaliteitszorg
De inspectie deed in februari 2013 een onderzoek naar de ‘Staat van de instelling’. Daaruit bleek dat
een groot deel op orde was. De inspectie constateerde dat ‘bij alle teams waar de inspectie onderzoek
deed een duidelijke wil en zichtbare inzet tot verbeteren van het onderwijs bestaat. Verder viel op dat
de instelling uitstekende prestaties levert op het gebied van het verminderen van voortijdig schoolverlaten en ook krachtig stuurt op het naleven van wettelijke vereisten’.
Een aantal kwaliteitsaspecten voldeed nog niet aan de gestelde eisen. Daarom heeft de instelling met
de inspectie afspraken gemaakt voor verbetering van de geconstateerde tekortkomingen. De inspectie zal de verbeteringen in de tweede helft van 2014 onderzoeken. U leest hieronder de belangrijkste
bevindingen rond de tekortkomingen uit de rapportage ‘Staat van de instelling’:
Opleiding Mediavormgever (D’Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk)
De opbrengst van deze opleiding was de afgelopen jaren te laag. De resultaten bij ‘kwaliteit onderwijs’ lagen net boven de inspectienorm. In 2014 onderzoekt de inspectie of de kwaliteit is verbeterd,
zoals op basis van de aangeleverde verbeterplannen mag worden verwacht.
Opleiding Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener (School voor Zorg, Service & Welzijn)
Deze opleiding heeft al enkele jaren een te lage opbrengst. Op verzoek van de inspectie heeft de
instelling een interne audit naar de kwaliteit van het onderwijs uitgevoerd. Daarbij kwamen enkele
tekortkomingen naar voren. Afgesproken is dat de instelling een verbeterplan opstelt en dat de
kwaliteit eind 2014 weer op niveau is.
Opleiding Frontofficemedewerker (School voor Commercie & Dienstverlening)
De onderdelen ‘onderwijs’, ‘examinering’ en ‘kwaliteitsborging’ zijn van onvoldoende kwaliteit. De
FC-school stelde een verbeterplan op en zette extra formatie in, waaronder een projectleider. Deze
moet er onder meer voor zorgen dat de geplande verbeteringen niet stagneren. Het Friesland College
verwacht dat het voor augustus 2014 voldoende verbeteringen heeft doorgevoerd.
Opleiding Ondernemer detailhandel (School voor Commercie & Dienstverlening)
De opbrengsten liggen voor de cursusjaren 2011-2012 en 2012-2013 onder de minimale norm. De instelling verwacht dat de opbrengsten over 2013/2014 weer ruim boven de norm liggen. Er zijn namelijk
enkele maatregelen getroffen. De inschrijving is beperkt, de studieloopbaanbegeleiding is verbeterd
en het curriculum is op enkele belangrijke punten aangepast.
Onderwijstijd CIOS (CIOS, school voor Sport & Bewegen)
Uit steekproefonderzoek bleek dat de instelling de onderwijstijd bij leerjaar 2 van de niveau
4-opleidingen van het CIOS niet voldoende kon verantwoorden. Bij heronderzoek in juni 2013
constateerde de inspectie dat de verbeteracties van de instelling succesvol zijn geweest.
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Kwaliteit examinering
Bij de opleidingen Frontoffice, Onderwijsassistent en Middenkaderfunctionaris Bouw bleek de examinering, en dan met name de kwaliteit van de borging, niet voldoende. Daarom doet de inspectie in
de tweede helft van 2014 een hernieuwd onderzoek.
In 2013 maakte het Friesland College een instellingsbrede analyse van de examinering. Uit deze
analyse bleek een aantal tekortkomingen. Zo konden enkele examencommissies de examenkwaliteit
niet voldoende borgen of zij voerden deze niet consequent uit.
Inmiddels is de organisatie van de examencommissies aangepast. Zo heeft iedere FC-school nu een
eigen examencommissie. Daarnaast is er een Regieraad Examinering gekomen. Deze bestaat uit
experts uit de FC-scholen. De Regieraad is verantwoordelijk voor het examenmanagement en de
kwaliteitsborging op instellingsniveau.
Algemeen
Kwaliteitsborging op het niveau van de instelling is onvoldoende
De inspectie miste normering en een ondergrens om te bepalen of een opleiding wel of niet voldoende is. Ook zette het Friesland College niet structureel externe deskundigen in bij interne audits.
U heeft hierboven gelezen welke maatregelen de instelling inmiddels heeft genomen.
Kwaliteitsborging op het niveau van de opleidingen is niet overal voldoende
De inspectie vond dat de zelfevaluaties teveel op unitniveau waren gemaakt. En de teams maakten
slechts incidenteel teamplannen.
Nu de organisatie heringericht is, werkt de instelling hard aan de implementatie van resultaatverantwoordelijke teams. Binnen de teams zijn regisseurs op ieder van de zes taakgebieden benoemd. Deze
taakgebieden corresponderen met het FC-kwaliteitskader en de zelfevaluatie voor teams (zie 4.3.1). In
de cyclus van Planning & Verantwoording is opgenomen dat teams jaarlijks een teamplan maken en
dat zij tweemaal per jaar een zelfevaluatie maken. Deze ontwikkeling past ook in de cyclus voor het
managementcontract en de voortgangs- en verantwoordingsgesprekken.
4.4		 Onderwijsprojecten
4.4.1 X-Stream
In augustus 2015 zijn tien thema’s X-Stream operationeel binnen de FC-scholen. Ruim 1500 cursisten
volgen een of meerdere thema’s. Dat is de ambitie die het Friesland College voor 2015 voor X-Stream
formuleerde.
Eind 2013 ligt de instelling prima op koers. Al meer dan 900 cursisten volgen, of hebben dit jaar een
X-Stream thema gevolgd. X-Stream biedt opleidingsoverstijgende activiteiten op een interactieve wijze
aan. Hierbij wordt de FC-Sprint²-aanpak* gebruikt.
Cursisten konden in 2013 de thema’s ‘ondernemen’, ‘leidinggeven’, ‘op weg naar het hbo’ en ‘werken
en leren in de 21e eeuw’ volgen. Het thema ‘duurzaamheid’ is nu in ontwikkeling. Dit mede op
verzoek van de stakeholders (bedrijven/instellingen).
Toen X-Stream startte was het de bedoeling dat de activiteiten in 2015 instellingsbreed wekelijks op
een vast tijdstip zouden worden aangeboden. Dit is tot dusver nog niet gerealiseerd. De FC-scholen
bepalen zelf welk thema zij aanbieden en hoe zij dat organiseren.
De reacties van zowel cursisten als docenten zijn tot dusver overwegend positief: ‘leuk’, ‘leerzaam’,
‘anders dan andere lessen’ en ‘je leert jezelf beter kennen aan de hand van het thema’. Cursisten en
docenten vullen aan het eind van elk X-Streamprogramma een evaluatie in. Daarna bespreken zij de
uitkomsten met elkaar met als doel X-Stream verder te verbeteren.
In 2013 verzorgden 40 docenten een of meerdere X-Stream thema’s. Meer dan 80 docenten zijn in de
didactische werkwijze van X-Stream geschoold.
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4.4.2 Taal en rekenen
De aandacht voor taal en rekenen blijft onverminderd actueel. Het ministerie van OCW vindt dat het
niveau van taal- en rekenonderwijs binnen alle onderwijsinstellingen omhoog moet. Om die reden
worden in het mbo centraal ontwikkelde examens voor bepaalde onderdelen van taal en rekenen
ingevoerd.
Ook bij het Friesland College staan taal en rekenen hoog op de agenda. De instelling behaalde in 2013
de volgende resultaten:
- Bij 2500 eerstejaars cursisten is een o-meting lezen, luisteren en rekenen uitgevoerd.
- 90% van de examens is via een pilotexamen centraal ontwikkelde examens Nederlands
en rekenen afgenomen. Het gaat om 6000 cursisten.
- 80 docenten zijn geschoold als beoordelaar ‘spreken en gesprekken voeren’.
- 25 docenten zijn geschoold in het ontwerpen van het instrumentarium.
- Ongeveer 40 docenten namen deel aan trainingen over reken- en taaldidactiek en
cursisten met rekenbelemmeringen.
- De instelling heeft een protocol ‘dyscalculie’ en ‘dyslexie’ opgesteld. In 2014 stelt het
college deze protocollen vast en krijgen docenten daar informatie over.

4.5		 Doorstroom naar het hbo
In 2013 behaalden 1184 cursisten een diploma voor een niveau 4-opleiding. Van deze cursisten
stroomden 511 cursisten door naar het hbo. Het doorstroompercentage was 43,2%.

Mbo sector
Economie

150

Techniek

118

Zorg en welzijn

243

Totaal aantal cursisten

511

Figuur 4.5.1 Doorstroom aantal cursisten mbo naar hbo (bron: DUO)

4.6		 Internationalisering
‘De instelling is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil daarnaar
handelen’. Een van de ambities uit het Koersplan 2013-2015.
Daarom neemt het Friesland College als Millenniumschool deel aan internationaliseringsprojecten
met een maatschappelijk relevant doel. Ook zet de instelling zich in voor de ontwikkeling van actief
wereldburgerschap bij cursisten.
Om internationalisering binnen de instelling meer ‘op de kaart te zetten’ is in 2013 bij elke FC-school
een adviseur internationalisering aangesteld. Deze informeert de teamleden over de mogelijkheden
en de laatste ontwikkelingen rond internationalisering en wereldburgerschap. Het gaat dan om
activiteiten voor cursisten, maar ook voor collega’s.
Bij de opleidingen welzijn is een pilot ‘wereldburgerschap’ gestart. Het Leerbedrijf Global Goals van
Present Promotions* werkt hier aan mee. Verder is de website van FC Internationaal gelanceerd
(www.internationalisering.frieslandcollege.nl).
In 2013 gingen vijf cursisten voor het project ‘Gondar on the move’ naar Ethiopië. Dit project heeft tot
doel de kwaliteit van beroepsonderwijs en de kans op werk van Ethiopische jongeren te vergroten.
Dit gebeurt door het uitwisselen van praktische kennis en ervaring. Voor het project Amurang gingen
twaalf cursisten naar Amurang. Zij hebben daar voor twee scholen met name creatieve vakken verzorgd. Verder liepen 50 cursisten in Europa stage en waren zowel docenten als cursisten betrokken bij
diverse Europese projecten. Dit was mogelijk mede dankzij de Europese Leonardo da Vinci-subsidie.
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4.7		

Resultatenbox

Jaarresultaat

2009

2010

2011

2012

2013

Friesland College

66,7

65,6

68,1

67,5

71,9

Landelijk

66,1

67,4

67,8

69,4

72,0

2009

2010

Figuur 4.7.1 (bron: DUO)

Diplomaresultaat

2011

2012

2013

Friesland College

71,6%

69,2%

75,3%

70,3%

78,3%

Landelijk

66,5%

70,8%

72,9%

71,1%

74,2%

Figuur 4.7.2 (bron: DUO)

Voortijdig schoolverlaters cursusjaar 2012-2013
In 2013 is de regeling vsv veranderd. Tot dusver moesten de resultaten in absolute aantallen worden
vermeld. Vanaf cursusjaar 2012-2013 moet een roc zijn resultaten in doelpercentages per niveau
vermelden. Hieronder leest u de voorlopige cijfers over vsv.

Absolute aantallen
Niveau cursusjaar 2012-2013
1

66

2

174

3

50

4

109

Figuur 4.7.3 (bron: DUO)

Doelpercentage*

Percentage vsv
cursusjaar 2012-2013

1

32,5%

26,4%

2

13,5%

10,6%

3 en 4

4,25%

2,8%

Niveau

Figuur 4.7.4 (bron: DUO)

* Het doelpercentage is de maximaal toegestane uitval vsv’ers in het cursusjaar 2012-2013
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Cursisten
5.1		 Servicecentrum Cursisten
Servicecentrum Cursisten kent, naast het FC-Adviescentrum en de cursistenadministratie, ‘FC-Support’: de zorgstructuur van het Friesland College.
FC-Support begeleidt cursisten die aanvullende ondersteuning nodig
hebben en biedt de voorzieningen ‘vsv-trajectteam*’, ‘Pitstop*’, ‘FC-XL
Loopbaanteam*’, ‘vertrouwenspersonen voor cursisten’, ‘MBO Rebound’ en
‘School als werkplaats’ aan. Verderop in dit hoofdstuk kunt u meer lezen
over de drie laatstgenoemde voorzieningen.
In 2013 waren de belangrijkste speerpunten van Servicecentrum Cursisten:
- het project School als werkplaats inzetten bij cursisten van niveau
3- en 4-opleidingen (zie 5.2)
- het aantal voortijdig schoolverlaters verder verlagen (zie 5.4)
- voorbereidingen treffen voor de Wet passend onderwijs, zoals het
actualiseren van het toelatingsbeleid (zie 5.5)
Warme overdracht, contactpersonen cursistenzorg en leerlinggebonden
financiering
In 2013 heeft het Friesland College 169 leerlingen vanuit 25 Friese vo-scholen
via warme overdracht* toegelaten. Voordat zij starten met hun mbo-opleiding bespreken de zorgcoördinatoren van de instelling met de vo-scholen
welke extra zorg/begeleiding zij nodig hebben. Ook bespreken zij hoe zij de
vorderingen van deze cursisten volgen. Iedere FC-school heeft een of meer
‘contactpersonen cursistenzorg’. Dit zijn docenten met specifieke zorgtaken.
Zij coördineren de aanvullende begeleiding in het primaire proces. Verder
kunnen zij cursisten zelf doorverwijzen naar externe instellingen voor zorg,
hulpverlening of veiligheid. In 2013 volgden 177 cursisten met een leerlinggebonden financiering een opleiding bij het Friesland College.

Friesland College jaarverslag 2013

38

5.2		 School als werkplaats
Met ‘School als werkplaats’ (SAW) zijn hulpverleners uit de eerste en de tweede lijn aanwezig; op
school, in de klas. Dat is bijzonder. Zo kunnen cursisten die extra zorg of ondersteuning nodig hebben
hen direct benaderen. Bovendien hebben ook docenten profijt van de aanwezigheid van hulpverleners, omdat zij problemen eerder en beter leren herkennen. En zij kunnen zich weer meer bezighouden met hun kerntaak: lesgeven. SAW is een driejarig project en startte in 2010 bij de niveau
2-opleidingen. In 2013 is deze methodiek bij een aantal niveau 3- en 4-opleidingen geïntroduceerd. De
gemeente Leeuwarden, de provincie Friesland, De Friesland Zorgverzekeraar, het Friesland College en
tien organisaties in de jeugdzorg investeren in dit project. De methodiek is tijdens de conferentie ‘De
klas IN werkt’ op 7 november gepresenteerd.
Via de link http://www.passendonderwijs.nl/nieuws/methodiekbeschrijving-school-als-werkplaatsgepresenteerd/ kunt u hier meer over lezen.
Inmiddels kan het Friesland College de volgende resultaten melden:
- In 2013 nam het percentage voortijdig schoolverlaters (cursisten die een bol-opleiding op
niveau 2 volgen) met 7% af.
- De preventieve inzet werkt. Voor 90% van de cursisten die gesprekken op school voerden,
was doorverwijzing naar hulp of zorg buiten de school niet nodig.
- Het onderwijs en de hulpverlening ontwikkelen gezamenlijk een nieuwe professionaliteit.
- 286 cursisten zijn doorverwezen naar externe hulpverlening, maar bleven wel op school.
De methodiek van School als werkplaats in de ‘strijd’ tegen voortijdig schoolverlaten heeft ook de
interesse gewekt van minister Bussemaker. Zij bezocht het Friesland College op 28 oktober en sprak
met cursisten en medewerkers. U kunt een korte impressie van dit bezoek zien via de link http://www.
passendonderwijs.nl/praktijkvoorbeeld/friesland-college/. De minister noemde het Friesland College
een van de koplopers van passend onderwijs.
5.3		 MBO Rebound Fryslân
In 2013 namen vanuit het Friesland College 41 jongeren deel aan MBO Rebound. MBO Rebound
Fryslân is bedoeld voor jongeren uit Friesland met een complexe problematiek. Deze voorziening is
een samenwerking van ROC Friese Poort, Nordwin College en het Friesland College. Cursisten kunnen
via het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)* worden aangemeld.
Resultaten Rebound (totaal 41 cursisten)
2

Rebound traject (nog lopend)
8

12

Rebound Plus Coaching (teruggeleiden naar school)
Weer terug naar school
3

1

Startkwalificatie
Werk

1

Doorverwezen naar hulpverlening
14

RMC onafgerond traject (komt vervolggesprek)

39

Hoofdstuk 5
MBO Rebound werkt met de ‘Covey methodiek’ (‘zeven eigenschappen die jou succesvol maken’).
In samenwerking met Stenden Hogeschool is het gedachtegoed van Covey vertaald in een concept
‘Persoonlijke effectiviteit’. Een cursist is persoonlijk effectief als hij de volgende eigenschappen in
voldoende mate bezit:
1. Wees proactief
2. Eind in gedachten
3. Belangrijke zaken eerst
4. Eerst begrijpen dan begrepen worden
5. Denk win-win
6. Synergie
7. Hou de zaag scherp
In 2013 is wetenschappelijk onderzoek verricht naar de resultaten van deze methodiek. Een artikel
hierover verschijnt binnenkort. U kunt dit artikel lezen op de website van het Friesland College.
5.4		 Verzuim- en exitprocedure en voortijdig schoolverlaten
Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten begint bij het correct uitvoeren van de verzuim- en
exitprocedure van de school. De instelling heeft dit jaar daarom structureel het ‘vsv-team’ ingezet. Dit
team gaat met de managementteams in gesprek om een zorgvuldige uitvoering van de verzuim- en
exitprocedure te bevorderen. Ook het Jongeren Informatie Punt (Jip’per) droeg bij aan het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters (zie verder 5.8).
Een aantal bbl-cursisten dreigde voortijdig uit te vallen doordat zij hun baan kwijtraakten. Dit
probleem deed zich met name voor in de bouwsector. In augustus is een collega aangesteld die met
deze cursisten op zoek ging naar een nieuwe werkplek. Hierdoor konden achttien bbl-cursisten hun
opleiding toch nog vervolgen. Negen cursisten kozen ervoor om over te stappen naar de bol-opleiding.
Het Friesland College voldeed in cursusjaar 2012-2013 aan de gestelde normen voor het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. De instelling behaalde daarmee landelijk een gedeelde
twaalfde plaats. Het gaat hier om jongeren jonger dan 23 jaar zonder startkwalificatie.
5.5		 Passend onderwijs
Met de invoering van de Wet passend onderwijs per augustus 2014 krijgen scholen een zorgplicht. Zij
krijgen namelijk de verantwoordelijkheid om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden,
binnen toelaatbare grenzen. De ambities die het Friesland College voor 2015 heeft geformuleerd
sluiten daar prima bij aan.
In 2013 is het toelatingsbeleid geactualiseerd. Zo is bij alle FC-scholen geïnventariseerd welke aanvullende criteria zij bij hun intakeprocedure hanteren. Een aantal FC-scholen bleek onterecht aanvullende
criteria te hanteren. Alleen voor een aantal opleidingen van mbo Life Sciences en de opleiding
Manager ondernemer horeca niveau 4 (School voor Commercie & Dienstverlening) zijn nu aanvullende
criteria vastgesteld. Deze zijn gepubliceerd op de website. Verder is vastgelegd dat afwijzingen en/
of verwijderingen geregistreerd en beargumenteerd moeten worden. Ook de digitale aanmelding
voor cursisten is verbeterd. Cursisten kunnen zich nu voor een interessegebied of voor een specifieke
opleiding aanmelden. Er zijn drie werkgroepen opgericht: ‘intake’, ‘loopbaanbegeleiding’ en ‘ouderparticipatie’. Deze werkgroepen moeten ervoor zorgen dat het proces zo wordt georganiseerd dat
afspraken worden nagekomen en de instelling in augustus 2014 volgens de Wet passend onderwijs
werkt.
Eduarte, het nieuwe cursistenregistratiesysteem, is een effectief middel voor het vastleggen van
de voortgang van het leertraject. Daarnaast is het een goed hulpmiddel voor het registreren van
ongeoorloofd verzuim.
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5.6		 Vertrouwenspersonen
In 2013 is tweemaal zo vaak een beroep op de vertrouwenspersonen gedaan als in 2012. Waarschijnlijk zijn cursisten er beter van op de hoogte dat zij een vertrouwenspersoon in kunnen schakelen. Alle
vragen/klachten zijn in gesprekken met de betrokkenen naar tevredenheid afgehandeld.

Aard van gesprek

Aantal

Seksueel overschrijdend gedrag

5

Pesten

4

Verwaarlozing/geweld

4

Conflicten/angst

9

Overig

3

Totaal

25

5.7		 School ex
In 2013 voerden de FC-scholen voor het eerst ‘ombuiggesprekken’. Hierin vertelt de medewerker de
cursist en zijn ouder(s) over de arbeidsmarktkansen van de opleiding van zijn keuze. Het ombuiggesprek is bij het Friesland College een onderdeel van de intake.
Deze aanpak heet het ‘School ex-programma’ en is onderdeel van het Actieplan Jeugdwerkloosheid
van de ministeries van OCW en Sociale Zaken. De aanpak heeft tot doel werkloosheid onder mbo’ers
te voorkomen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Dit doen roc’s door gediplomeerde
cursisten te stimuleren om door te studeren of een opleiding te kiezen met arbeidsmarktperspectief.
Voor School ex vroeg de instelling cursisten in 2013 wat ze na het behalen van hun diploma gingen
doen. Dit onderzoek was echter wel een momentopname bij het verlaten van de school.

Aantal cursisten diploma’s
in 2013

Aantal ingevulde
enquêteformulieren in 2013

3155

2277

Wat opviel:
- Het percentage cursisten dat aangaf te willen doorstuderen in het mbo of hbo was hoog
(60%) bij CIOS, school voor Sport & Bewegen en D’Drive, school voor Creatieve industrie &
Pedagogisch werk.
- Bij CIOS, school voor Sport & Bewegen was het percentage cursisten dat aangaf te willen
doorstuderen in het hbo aanzienlijk hoger dan bij de andere FC-scholen.
- Slechts een klein aantal cursisten van School voor Techniek & Technologie wilde
doorstuderen in het hbo.
- Het percentage dat nog geen baan had, was bij niveau 2-cursisten (instellingsbreed) het
hoogst (27%).
- Bij niveau 3 viel op dat het aantal werkzoekenden (instellingsbreed) ten opzichte van de
overige niveaus laag was.
- Relatief veel niveau 2-cursisten van School voor Commercie & Dienstverlening en
School voor Zorg, Service & Welzijn waren nog op zoek naar werk.
- Relatief veel niveau 3-cursisten van D’Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch
werk en School voor Commercie & Dienstverlening waren nog op zoek naar werk.
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Bij niveau 4 viel het hoge percentage werkzoekenden op bij D’Drive, school voor Creatieve
industrie & Pedagogisch werk. Dit percentage was 32% en lag daarmee ver boven het
gemiddelde van 20%.

5.8		 Leerbedrijf Invloed Studenten en Jip’per
Binnen het Friesland College zijn het Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS) en het leerbedrijf Jongeren
Informatie Punt (Jip’per) actief.
LIS is opgericht om zeggenschap voor cursisten te realiseren. Cursisten kunnen zo direct invloed
uitoefenen op hun eigen opleiding. De belangrijkste taak van LIS is het (administratief) ondersteunen
van de Deelnemersraad bij de voorbereiding en uitvoering van zijn taken.
Jip’per werkt samen met het Servicecentrum Cursisten en de zorgcoördinatoren. Dit informatiepunt
is opgericht als een van de maatregelen om voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Een flink
aantal cursisten bleek wegens ‘externe redenen’ uit te vallen. Het Friesland College kan deze ‘externe
redenen’ niet altijd beïnvloeden, maar soms lukt dat wel. Bijvoorbeeld door hulp te bieden bij het
aanvragen van studiefinanciering of bij het zoeken naar woonruimte. Cursisten kunnen bij Jip’per
terecht met vragen van welke aard dan ook.
De belangrijkste prestaties van LIS en Jip’per in 2013:
- De Deelnemersraad functioneert mede dankzij de ondersteuning van LIS goed.
- LIS en Jip’per organiseerden themaweken, zoals de ‘week van het huishoudboekje’ en de ‘week
van werk, inkomen en vervolgstudie’. De animo voor deze activiteiten was in 2012 wisselend.
Daarom is ervoor gekozen om de themaweken in 2013 kleinschaliger te organiseren en ze
afhankelijk van het thema aan te laten sluiten bij een specifieke opleiding.
- LIS heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan ‘PolitiX’. Dit is een politieke markt, die werd
georganiseerd rond de gemeentelijke verkiezingen in Leeuwarden. Het doel hiervan was om
jongeren meer te interesseren voor politiek.
- LIS/Jip’per hebben gedurende het hele jaar bij verschillende opleidingen informatie gegeven
over de Deelnemersraad, LIS en Jip’per. Dit heeft opgeleverd dat de Deelnemersraad drie
nieuwe leden heeft mogen verwelkomen.
- Actieve bemoeienis met het beleid voor Nederlandse taal en rekenen. LIS en de Deelnemersraad
hebben een eigen ‘initiatief Taal en rekenen’ (een onderwijsinhoudelijk voorstel) opgesteld,
omdat zij het niet eens waren met de plannen van het College van Bestuur. De discussie over dit
onderwerp wordt nog gevoerd.
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Sociaal jaarverslag 2013
6.1		 Inleiding
Het Friesland College gebruikt het
‘Personeelsbeleidsplan Friesland College
2013-2015’ als toetsingskader voor het
actualiseren en ontwikkelen van het
personeelsbeleid. Jaarlijks evalueert het
college of - en zo ja, in hoeverre – het
de ambities uit het personeelsbeleidsplan
heeft gerealiseerd. Doelstellingen die
in het verslagjaar 2013 (nog) niet zijn
behaald, benoemt het college in het
volgende kalenderjaar nogmaals. Eind
2014, begin 2015 maakt het college
opnieuw de balans op.

6.2		 Personeelsbeleid Friesland College
Medewerkers werken vitaal, betrokken en competent samen aan de strategische koers van het Friesland College en aan het organiseren van praktijkgestuurd leren voor cursisten. Dat is het doel van het personeelsbeleid
van het Friesland College. Daarbij is het belangrijk dat medewerkers (zowel
individueel als binnen het team) en leidinggevende samenwerken.
6.2.1 Resultaatverantwoordelijke teams en versterking van deze teams
U heeft in hoofdstuk 3 al kunnen lezen over resultaatverantwoordelijke
teams in het Friesland College. Deze teams zijn verantwoordelijk voor
het onderwijs. Verder werken zij samen met partners uit de verschillende
werkvelden om vakspecialismen up-to-date te kunnen aanbieden.
Medio 2013 deelden alle FC-scholen hun teams in. Verder zijn enkele leidinggevenden benoemd. Uitgangspunt daarbij was om een span of support van
één leidinggevende op twintig medewerkers te realiseren.
In 2013 is de ‘Regeling Werkoverleg Friesland College voortvloeiend uit
het Professioneel Statuut’ geïmplementeerd. Deze regeling beschrijft wat
werkoverleg precies moet inhouden. Voor het Friesland College is werkoverleg een belangrijk hulpmiddel bij het verder ontwikkelen van de resultaatverantwoordelijke teams. Bovendien is werkoverleg een onderdeel van het
professioneel statuut.
Enkele teams maakten nog geen teamplan. Dit komt doordat binnen deze
teams nog veranderingen in de teamindeling zijn aangebracht.
Het Friesland College zette professionalisering in om de teams te versterken. De versterking van de teams moet ervoor zorgen dat de teams als
resultaatverantwoordelijke eenheden binnen een school meer effectief en
zelfredzaam worden.
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6.2.2 Opleiding en (loopbaan)ontwikkeling
In juni 2013 oordeelde MBO15 na een ‘midterm view’ dat het Friesland College ook in 2014 en 2015
een bijdrage voor professionalisering van het ministerie van OCW ontvangt. Het College van Bestuur
kon zich grotendeels vinden in de conclusies en aanbevelingen van MBO15. De aanbeveling om te
prioriteren nam het college ter harte. Het college heeft namelijk het ‘Professionaliserings- en scholingsplan 2014-2015’ vastgesteld. Daarmee gaat het Friesland College door op de ingeslagen weg. Dit
houdt in dat de instelling veel aandacht besteedt aan de professionalisering van opleidingsteams en
hun leidinggevenden.
Binnen het Friesland College wordt op drie niveaus aan professionalisering gewerkt:
1. het niveau van de medewerker
2. het niveau van het (opleidings)team
3. het niveau van de leidinggevende
Het ‘Professionaliseringsplan Friesland College 2012-2015’ vormt het kader voor de uitvoering van
professionaliseringsactiviteiten. Dit plan beschrijft welke professionaliserings- en scholingsactiviteiten
de instelling in de periode 2012-2015 wil inzetten voor de leidinggevenden, onderwijsgevenden en
teams en hoe de instelling dat zal doen. Uitgangspunt hierbij is de visie van het Friesland College op
praktijkgestuurd leren. Voor onderwijsgevenden betekent dit dat het functioneren en leren in een
team één van de belangrijkste sleutels is voor hun professionele ontwikkeling. Voor leidinggevenden is
dat onderwijskundig en coachend leiderschap. De ambitie van het Friesland College 2015 om modern
en uitdagend onderwijs te bieden is leidend.
Aanvullingen op Professionaliseringsplan 2012-2015
Het Friesland College kwam in 2013 in aanmerking voor extra professionaliseringsbudget van het
ministerie van OCW (‘Regeling aanvullende bekostiging bekwaamheid van het management en professionalisering onderwijspersoneel in het Middelbaar Beroepsonderwijs’).
De instelling gebruikte dit budget voor:
- ontwikkeling en uitvoering van extra activiteiten gericht op werken en leren in resultaatgerichte
teams en het vergroten van de professionele cultuur
- professionalisering van onderwijsondersteunend personeel, leidinggevenden en bestuur
- professionalisering van examenfunctionarissen
Pilot Lerarenregister
Het Friesland College nam deel aan een pilot voor praktijkonderzoek naar professionaliseringsthema’s
voor een betekenisvol lerarenregister. De instelling faciliteerde in 2013 twee docenten (beiden voor
0,1 fte) als FC-ambassadeur voor de Beroepsvereniging voor docenten in het mbo (BVMBO). Deze
ambassadeurs leverden tevens een bijdrage aan het praktijkonderzoek van het Friesland College.
Professionalisering loopbaanbegeleiding voor cursisten Friesland College
Het Friesland College wil de loopbaanbegeleiding voor cursisten verbeteren. Mede in het kader van
het landelijk stimuleringsplan ‘Loopbaanoriëntatie en beroepskeuzevoorlichting’ zette de instelling
in 2013 een aantal belangrijke stappen.
Allereerst is het ‘Servicedocument voor Loopbaan & Burgerschap’ opgesteld. Dit servicedocument
beschrijft de visie, kaders en werkwijzen voor loopbaan- en burgerschapsontwikkeling en -begeleiding.
Enkele portefeuillehouders* en de regisseurs* ‘cursistenbegeleiding’ gebruikten dit servicedocument
al om het gesprek over loopbaanbegeleiding en burgerschap in de teams op gang te brengen.
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Verder volgden ongeveer 30 docenten een training van het Landelijk Stimuleringsproject LOB. Zo
kon in elke FC-school een docent de rol van ‘train de trainer’ vervullen bij het voeren van loopbaangesprekken. Bij School voor Techniek & Technologie volgden duo’s van een docent/begeleider en
een leermeester uit de beroepspraktijk deze training. De effecten van dit professionaliseringstraject
worden verzameld en verwerkt voor een onderzoek van het landelijk stimuleringsproject LOB.
Tot slot zijn enkele Friesland College-brede flitsbijeenkomsten georganiseerd. Deze hadden kennisdeling van loopbaanbegeleiding tot doel.
Professionalisering medewerkers met examentaken
In het verslagjaar voerde de instelling de scan van het Servicepunt examinering MBO uit. Dit gebeurde
omdat de instelling meer inzicht wilde krijgen in hoe de examentaken binnen het Friesland College
zijn belegd. Op basis van de uitkomsten zette het Friesland College professionaliseringsactiviteiten in
gang. Deze moeten de kwaliteit van de examinering en de borging van examenprocessen verhogen.
Professionaliseringsscan onderwijsgevenden
In cursusjaar 2012-2013 voerden nagenoeg alle FC-scholen de CBE scan* uit. De voornaamste
uitkomsten waren:
- Medewerkers hebben behoefte aan didactische werkvormen die het leren voor de cursist
uitdagend en effectief maken en het werk van de docenten lichter en leuker.
- Medewerkers vragen aandacht voor het omgaan met- en het voorkomen van werkdruk.
Ook vragen zij aandacht voor het werken met moderne media en het ontwerpen van
praktijkgestuurd onderwijs.
Vakspecialistische scholing
Medewerkers volgden vakspecialistische scholing voor onder meer: ‘didactiek rekenen’, ‘bijscholing
Nederlands’, ‘trainer handboogschieten’, ‘K.N.V.B. docentenclinic’, ‘training docent opleider’, ‘autoCAD’, ‘examinator IBKI’*, ‘luchtdicht bouwen’ en ‘patisserie’.
Professionaliseringstrajecten 2013
In 2013 waren/zijn verder de volgende professionaliseringstrajecten in uitvoering/gestart:
• professionalisering van teams, gericht op het ontwikkelen van functioneren en leren
in een resultaatverantwoordelijk team. Hiervoor zijn extra adviseurs ingezet.
• professionalisering en personeelsontwikkeling in de FC-scholen
• ‘Primus’: introductie en begeleiding van nieuwe medewerkers
• training ‘Resultaatgericht coachen voor leidinggevenden’
• training ‘Onderwijskundig leiderschap voor leidinggevenden’
• maandelijkse professionaliseringsdagen voor leidinggevenden. Thema’s waren:
organisatie van onderwijs
loopbaanbegeleiding van cursisten
(her)ontwerp en organisatie van praktijkgestuurd leren
handreikingen en kaders voor het ontwikkelen van resultaatverantwoordelijke teams
inhoud en toepassing van X-Stream/FC-Sprint2
• X-Stream/FC-Sprint2: trainingen en workshops voor onderwijsgevenden. Deze waren gericht
op het versterken van hun didactisch repertoire, zoals:
training ‘Ondernemerschap’
training ‘Lesgeven in de 21e eeuw’
• training ‘Didactiek en ontwikkeling kennisnetwerk Nederlands en rekenen’
in samenwerking met NHL Hogeschool
• training ‘IT-toepassingen en social media in mbo onderwijs’ in samenwerking met NHL Hogeschool
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Kennisnetwerken/werkplaatsen
In 2013 waren er de volgende kennisnetwerken:
- Onderzoek (Academische Opleidingsschool)
- Regieraad Examinering
- Nederlands en rekenen
- Loopbaanbegeleiding
- X-Stream/FC-Sprint2
- Toepassing social media en IT in het onderwijs
- Werken met de doelgroep niveau 2
Voor en met medewerkers van de ondersteuning waren er in het verslagjaar de volgende trainingen:
- Coaching van praktijkexperts/instructeurs
- Projectmanagement/projectmatig werken (bureau Bedrijfsvoering, bureau Onderwijs,
Personeel en Innovatie (OP&I), bureau Marketing & Communicatie)
- Reflecteren t.b.v. beoordelingsgesprekken (Servicecentrum Cursisten)
- FC-cultuurwaarden i.r.t. zelfbewust adviseur (vervolgtraining bureau Bedrijfsvoering)
Opleidingsschool met academische kop
‘Het Friesland College werkt aan verdere uitbouw van de Opleidingsschool met academische kop’.
Deze ambitie heeft het Friesland College in het koersplan voor de Opleidingsschool geformuleerd.
De Opleidingsschool is een samenwerking tussen het Friesland College en NHL Hogeschool. Het
Friesland College is het enige roc in Nederland waarbij aan die Opleidingsschool een academische kop
verbonden is. Een Opleidingsschool leidt studenten op tot leraren. Dat gaat van eerstejaars tot en
met lio’s, deeltijdstudenten en studenten van de kopopleiding. Bijzonder is dat de studenten zoveel
mogelijk in de praktijk doen en daar ook zoveel mogelijk binnen het Friesland College bij worden
begeleid. Een voorbeeld daarvan is het praktijkonderzoek van de lio’s*, dat begeleid wordt in de
zogenaamde onderzoekswerkplaats.
De Opleidingsschool is volop in ontwikkeling. In april 2013 beschreven beide scholen hun gezamenlijke
visie in het ‘Visiedocument Academische Opleidingsschool NHL-FC’.
In 2013 zijn de volgende resultaten geboekt:
- De samenwerking tussen beide scholen is verder geïntensiveerd. Zo vond er een uitruil van
docenten plaats.
- De ‘onderzoekswerkplaats’ is stevig verankerd. Bij de onderzoekswerkplaats leren studenten
hoe zij een goed onderzoek moeten opzetten. Ook kunnen ze dilemma’s rond hun onderzoek
bespreken. Verder geven zij elkaar feedback.
- Er zijn vijftien docent-opleiders opgeleid. Zij moeten de kwaliteit van het begeleiden op de
werkplek verhogen. Dit doen zij bijvoorbeeld doordat zij studenten (oftewel, hun toekomstige
collega’s) feedback geven en verdiepende vragen stellen.
- De gezamenlijke subsidieaanvraag voor het project ‘Versterking samenwerking Opleidingsschool
Friesland College-NHL Hogeschool’ is toegekend. Een van de doelen van dit project is het
versterken van de begeleiding van beginnende docenten binnen het Friesland College.
- Er is gestart met het ontwikkelen van een digitale omgeving. Daarbinnen kunnen studenten
en docenten informatie delen en met elkaar communiceren.
- Studenten konden voor het eerst een minor doen in het Friesland College, specifiek gericht
op werken in de BVE-sector.

Friesland College jaarverslag 2013

46

-

Er zijn negen contactpersonen binnen de FC-scholen aangesteld. Zij moeten ervoor zorgen dat
het plaatsen van studenten bij een stageplek op een goede manier verloopt. Zij hebben daarvoor
eerst een training gevolgd.

Voornamelijk studenten van de sociale vakken en talenstudenten vonden al een stageplek bij het
Friesland College, maar het aantal studenten docent beeldende vakken neemt toe. Er zijn contacten
met de afdeling exacte vakken om ook uit die richting meer studenten te plaatsen.
6.2.3 Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers is van belang omdat medewerkers in de
toekomst waarschijnlijk langer (en gezond) moeten doorwerken. Hiermee zal ook de gemiddelde
leeftijd van de medewerkers stijgen.
Medio 2013 zijn de eerste resultaten gepresenteerd van het onderzoek van TNO. Het Friesland College
participeert vanaf juni 2012 in het project ‘Innovatie van onderop: Gezond en met plezier werken in
het MBO’. Dit is een samenwerkingsproject van TNO en Heijting Weerts Groep. De Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO (SOM) en ZonMw ondersteunen en financieren dit project. Doel van het
project is de duurzame inzetbaarheid van mbo-medewerkers te verbeteren. Dit gebeurt door toepassing van een effectief bewezen groepsinterventie (De Heuristische Methode: DHM)*. TNO benoemde
op grond van deze resultaten ontwikkelactiviteiten op drie niveaus:
• opleidingsteams
• management
• bedrijfsmatige organisatie van administratieve processen
De implementatie van het plan van aanpak vond in het najaar van 2013 plaats. Daarbij hoorden
ook de ontwikkelactiviteiten en de uitvoering ervan. Beoogde effecten zijn:
- de gezondheid van medewerkers verbetert (minder klachten over vermoeidheid en minder
burn-outs en lager verzuim)
- medewerkers functioneren beter
- medewerkers ervaren meer sociale steun
- medewerkers zijn meer gemotiveerd en betrokken bij de organisatie en het werk
- kennis en vaardigheden verbeteren
De toepasbaarheid van DHM voor het mbo wordt onderzocht met een pilot bij twee afdelingen van
twee mbo-instellingen. Bij het Friesland College wordt DHM toegepast bij School voor Zorg, Service &
Welzijn. Verder wordt DHM toegepast bij een organisatieonderdeel van het Horizon College in
Alkmaar. De pilot bestaat uit vier fasen:
1.
voorbereiding (opstellen projectplan)
2.
vooronderzoek (in kaart brengen van de actoren en factoren die de werkcontext van
		
medewerkers bepalen)
3.
ontwikkeling (opstellen plan van aanpak)
4.
uitvoering (van het plan van aanpak)
Ook inzicht in (oorzaken van) ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden helpen om leeftijdsbewust
personeelsbeleid actueel te houden en om bij te kunnen sturen waar dit nodig is. U leest hier meer
over in 6.2.3.1. en 6.2.3.2.
6.2.3.1		
Ziekteverzuim
Het Friesland College voert zijn verzuimbeleid conform de Wet Poortwachter uit.
Het ziekteverzuimpercentage was in 2013 5,93%. Dit was een lichte stijging ten opzichte van 2012
(5,45%). De instelling heeft een norm van 5% voor ziekteverzuim gesteld.
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Ziekteverzuim per leeftijdscategorie 2010-2013
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Figuur 6.2.1

Het verzuimpercentage in de leeftijdscategorieën jonger dan 25 jaar, 25-34 jaar en 55 jaar en ouder
is gestegen. In de leeftijdscategorieën 35-44 jaar en 45-54 jaar daalde het verzuimpercentage.
In 2013 was de gemiddelde verzuimduur 17,4 dagen. In 2012 was dat 21,2 dagen. De verzuimduur
daalde in bijna alle leeftijdscategorieën. Alleen bij de categorie jonger dan 25 jaar steeg deze.
In 2013 was de ziekmeldingsfrequentie 1,16%. Medewerkers meldden zich in 2013 vaker ziek dan in
het jaar ervoor (1,12%). In vrijwel alle leeftijdscategorieën steeg de ziekmeldingsfrequentie. Dit geldt
niet voor de leeftijdscategorie 55-60 jaar. In deze categorie is de daling bij mannen het grootst.

Toegekende uitkeringen in 2013

Aantal

IVA uitkering*

1

WGA uitkering*

2

Verhoging eerder toegekende WGA uitkering

1

Figuur 6.2.2

6.2.3.2		
Arbeidsomstandigheden
De activiteiten in het kader van bedrijfshulpverlening, veiligheid in praktijkruimtes en een veilige
en gezonde werkomgeving zijn gecontinueerd.
Bedrijfshulpverlening
Eind 2013 waren er in de instelling 100 bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Van hen beschikten 54 medewerkers over een EHBO-diploma.
Ook in het verslagjaar zijn in het kader van de BHV (bij-)scholings- en herhalingscursussen verzorgd.
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Veiligheid in praktijkruimtes
In 2013 stelde School voor Techniek & Technologie een tijdelijke medewerker aan. Een jaar eerder
deed een gecertificeerd bedrijf bij een keuring namelijk enkele aanbevelingen voor aanpassing van
een aantal machines. De machines voldoen aan de veiligheidseisen. De medewerker past jaarlijks 1/5
deel van de machines aan, volgens de aanbevelingen. Daarna worden de machines opnieuw gekeurd.
Risico-inventarisatie & -evaluatie*
In 2013 is een nieuw voorstel uitgewerkt over hoe de instelling hier mee om zou kunnen gaan.
Begin 2014 bepaalt de instelling welk voorstel wordt overgenomen.
Individueel werkplekonderzoek, werkplekonderzoek medische problematiek en eerstelijns
oogonderzoek
Op verzoek van de leidinggevende of de medewerker zelf is bij 22 medewerkers een individueel
werkplekonderzoek uitgevoerd. Waar nodig zijn voorzieningen getroffen en aanpassingen gedaan.
Bijvoorbeeld door de bureaustoel opnieuw in te stellen of de zithouding ten opzichte van het beeldscherm aan te passen. Verder zijn vier eerstelijns oogonderzoeken* uitgevoerd.
Er is regelmatig overlegd met de bedrijfsarts over gezondheidsklachten van medewerkers. Deze
gingen met name over de werkplek (ergonomie) of de werkomgeving (met name binnenklimaat).
Waar noodzakelijk zijn verbeteringen aangebracht.
Werkplekonderzoek fysieke omstandigheden
In 2013 zijn op de locaties Triangel en Kalmoes in Leeuwarden en Saturnus en Sportstad in Heerenveen
diverse aanpassingen gedaan. Medewerkers klaagden over het binnenklimaat. U kunt hier meer over
lezen in hoofdstuk 9 Facilitaire zaken.
In gebouw Triangel is de BPSI-keuring (Brand Preventie Service Instituut) van de sprinklerinstallatie
uitgevoerd. De klimaatregeling van de ventilatiekleppen in het atrium van gebouw Triangel functioneerde niet naar behoren. Er is een goedkeuringscertificaat verstrekt, onder voorwaarde dat
geconstateerde gebreken zo spoedig mogelijk worden verholpen.
Verder is gecontroleerd op de aanwezigheid van legionella in gebouwen waar water wordt verneveld.
Tot slot zijn beheersplannen opgesteld. Gebouwbeheerders controleren periodiek en registreren hun
bevindingen.
6.2.4 Functioneren en beoordelen
In 2013 is met 80% van de medewerkers een functionerings- en/of beoordelingsgesprek gevoerd. De
doelstelling is dat uiterlijk in 2015 95% van de medewerkers (inclusief leidinggevenden) gestructureerde feedback krijgt op zijn/haar functioneren en ontwikkeling. Een aantal medewerkers heeft nog
geen gesprek gehad. Redenen daarvoor zijn langdurige ziekte, uitdiensttreding en wisseling van team
en/of leidinggevende. De persoonlijke ontwikkeling in het licht van de ambities en waarden van het
Friesland College en de eisen die gesteld worden aan het beroep (BIO* competenties) zijn de kern van
het gesprek. Verder zijn persoonlijke loopbaanontwikkeling, loopbaanplanning en mobiliteit structureel onderdeel van de gesprekscyclus.
Vanaf medio 2013 ondersteunde het organisatieonderdeel Onderwijs, Personeel en Innovatie (OP&I)
de FC-scholen. Dit om een (kwalitatieve en kwantitatieve) impuls aan de gesprekscyclus te geven.
De ondersteuning moet leiden tot:
- een beter onderscheid in de uitvoering van een functionerings- en een beoordelingsgesprek
- een betere kwaliteit van de gespreksvoering
- een betere kwaliteit van de verslaglegging en een betere dossiervorming
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In 2013 is een voorstel ontwikkeld voor een pilot voor een teamfunctioneringsgesprek. De instelling
voert deze pilot in 2014 uit.
6.2.5 Leiderschapsontwikkeling
In het verslagjaar zijn enkele leidinggevende functies ingevuld (onderwijsdirecteuren en opleidingsmanagers). Verder stond 2013 in het teken van professionalisering in coachend leiderschap, onderwijskundig leiderschap, teamontwikkeling en groepsdynamica.
De doelstelling van het Friesland College is dat in 2015 alle leidinggevenden onderwijskundig en
coachend/persoonlijk leider zijn. De invloed van leidinggevenden op teams en medewerkers is groot.
Hoe beter het leiderschap, hoe beter de prestaties van de medewerkers en de teams kunnen zijn.
6.3		 Professioneel statuut
Werkoverleg is als onderdeel van het professioneel statuut een belangrijk instrument voor het (door)
ontwikkelen van resultaatverantwoordelijke teams. In 2013 is de ‘Regeling Werkoverleg Friesland
College’ in de instelling geïmplementeerd.
Jaartaak
De uitvoering van de jaartaakprocedure wijzigde in 2013 niet ten opzichte van voorgaande jaren.
Wel is eind 2013 de notitie ‘Werkverdeling Friesland College (jaartaakprocedure)’ geschreven. Reden
hiervoor was dat het college vond dat de huidige jaartaakprocedure vereenvoudigd moest worden.
Verder moest deze beter aansluiten bij de ontwikkeling van resultaatverantwoordelijke teams. De
notitie beschrijft de uitgangspunten die de instelling kan hanteren bij het uitvoeren van het werk
per cursusjaar 2014-1015.
6.4		 Meerjarenformatieplan 2013-2015
Het Friesland College heeft een meerjarenformatieplan dat jaarlijks wordt geüpdatet. Het meerjarenformatieplan beschrijft de kwalitatieve en kwantitatieve uitgangspunten voor het personeelsformatiebeleid. Deze zijn gebaseerd op de strategische keuzes van het Friesland College. De instelling hanteert
in zijn personeelsformatiebeleid geen specifiek doelgroepenbeleid. De kwaliteit van de medewerker is
het uitgangspunt.
6.4.1 Functiebouwwerk
In 2013 is een nieuw functiebouwwerk ontwikkeld. Implementatie vindt in 2014 plaats.
Het overzicht van het huidige functiebouwwerk vindt u in bijlage 8.
6.4.1.1		 In-, door- en uitstroom van medewerkers in 2013
Instroom
In de tabel hieronder kunt u lezen welke aanstellingen in 2013 zijn gegeven en om hoeveel
medewerkers het ging in aantallen en fte’s.
Soort aanstelling/contract

Aantal

Fte

Nieuwe (tijdelijke) medewerkers

35

18,76

Uitbreiding vast contract

27

5,11

Omzetting tijdelijk contract naar vast

5

1,4

Nieuwe medewerkers met vaste aanstelling

3

1,7

Detacheringen vanuit andere organisaties

22

6,59

Freelancers

21

4,72

Uitzendkrachten

3

0,52

Medewerkers via payroll-contract

73

21,93

Figuur 6.4.1
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Doorstroom
In 2013 kregen 73 medewerkers een andere werkplek binnen de instelling. 36 medewerkers (7,27 fte)
zijn gedetacheerd naar andere organisaties. Dit was het resultaat van het tweewekelijkse overleg van
OP&I en bureau Bedrijfsvoering met leidinggevenden over interne vacatures. In dit overleg bespraken
zij wie intern of eventueel extern voor deze vacatures in aanmerking kon komen, om zo de doorstroom en mobiliteit van medewerkers te bevorderen.
Uitstroom
In de tabel hieronder leest u hoeveel (aantal en fte’s) medewerkers zijn uitgestroomd en wat de reden
daarvoor was.
Reden uitstroom

Aantal

Fte

Geen verlenging tijdelijk contract

31

17,81

Ontslag op eigen verzoek

30

12,51

Pensioen/regeling FPU

23

16,08

Beëindiging contract wegens ziekte

2

1,08

Figuur 6.4.2

Uitkering

2012

Totale kosten 2013 Totale kosten

WW-uitkering

24

€ 140.387

27

€ 188.586

Bovenwettelijke
uitkering

7

€ 8.934

11

€ 15.926

Figuur 6.4.3

6.5		 Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Begin 2013 waren de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek bekend. Dit onderzoek
werd in november 2012 gehouden. 533 medewerkers (55,9%) werkten er aan mee. Het eerste onderzoek vond in 2010 plaats.
De resultaten:
- Wat betreft werkzaamheden, ontwikkelingsmogelijkheden en beloning scoorde de
instelling nagenoeg gelijk aan de Benchmark Onderwijs*.
- Op het gebied van arbeidsomstandigheden, directe collega’s, leidinggevenden en
organisatie scoorde het Friesland College lager dan de Benchmark.
- Het punt ‘ontvangen van voldoende feedback van directe collega’s’ steeg ten opzichte
van 2010 sterk.
- De structuur, de communicatie en het financieel beleid en de uitvoering hiervan zijn
ten opzichte van 2010 sterk verbeterd.
- De cursisten, collega’s en de afwisseling in de werkzaamheden maken het werken
bij het Friesland College leuk.
- Serieus luisteren naar en het hebben van meer aandacht voor de werkvloer en betere
randvoorwaarden en faciliteiten kunnen het werk nog leuker maken.
Effectory (een organisatie op het gebied van medewerkerstevredenheids- en klanttevredenheidsonderzoek) voerde dit onderzoek uit.
In de verantwoordingsgesprekken tussen het College van Bestuur en de leidinggevenden was de
voortgang van de verbeterpunten uit het tevredenheidsonderzoek een van de gespreksonderwerpen.
In het najaar van 2014 wordt opnieuw een medewerkerstevredenheidsonderzoek georganiseerd. Dan
blijkt of de verbeteractiviteiten ook tot resultaten hebben geleid.
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6.6.
Vertrouwenspersonen
Bij het Friesland College werken twee vertrouwenspersonen personeel: een man (intern) en een vrouw
(extern). In 2013 meldden zestien medewerkers (zeventien in 2012) zich bij de vertrouwenspersonen
personeel: zes mannen en tien vrouwen. Bij vijftien meldingen ging het om ongewenste omgangsvormen (zeventien in 2012), één melding betrof een integriteitskwestie. Zes meldingen gingen over de
relatie medewerker-medewerker, tien over de relatie medewerker-leidinggevende. Bij zeven meldingen kreeg de melder een andere functie, één hiervan buiten het Friesland College. Het College van
Bestuur vindt een zorgvuldige afhandeling van dergelijke meldingen zeer belangrijk.
6.7.
Arbeidsvoorwaarden
6.7.1 Salderings- en uitruilregeling
In het verslagjaar maakte 75% van de medewerkers gebruik van de uitruil- en salderingsregeling
woon-werkverkeer (78% in 2012). Deze regeling maakt het mogelijk om binnen de fiscale kaders bruto
looncomponenten uit te ruilen tegen een netto vergoeding.
6.7.2 Werkkostenregeling: uitruil tablets, mobiele telefoons en computers
De werkkostenregeling maakt het voor het Friesland College mogelijk om nieuwe arbeidsvoorwaarden
aan te bieden. In 2013 maakten 287 medewerkers gebruik van de regeling ‘Uitruil tablets, mobiele
telefoons en computers’.
Uitbreiding Werkkostenregeling
Voor 2014 wordt het zogeheten WKR-beleid verder uitgebreid. Medewerkers krijgen dan namelijk ook
de mogelijkheid hun bruto loon uit te ruilen voor een:
- fitnessabonnement/ abonnement voor een sportvereniging (ter vervanging van bedrijfsfitness)
- (elektrische) fiets (ter vervanging van het huidige Fietsproject)
Arbeidsvoorwaarden

Aantal

Salderings- en uitruilregeling

696

Uitruil tablets, mobiele telefoons en computers

287

Fietsproject

27

Bedrijfsfitness

48

Levensloopregeling - sparen

48

Levensloopregeling - opname i.v.m. verlof

13

Figuur 6.7

6.8		 Digitalisering HR-processen
In het verslagjaar is het nieuwe personeelssalarissysteem (PSAS) ingericht. Verder zijn de daarbij behorende werkprocessen beschreven en is een verzuimmodule ingericht.
De instelling koos ervoor om een aantal HR-modulen aan te schaffen die gekoppeld kunnen worden
aan het PSAS. Het gaat dan om:
• een selfservice module voor medewerkers (ESS) en leidinggevenden (MMS)
• een verzuimmodule (ter vervanging van de bestaande verzuimmodule)
• een werving & selectiemodule
• een digitale module voor medewerker-ontwikkeling
Hiermee zal de instelling in kunnen spelen op in- en externe ontwikkelingen. Verder kunnen de
leidinggevenden en de medewerkers beter worden gefaciliteerd. Bovendien worden administratieve
werkzaamheden gereduceerd en kan de bedrijfsvoering worden geoptimaliseerd.
De nieuwe geïntegreerde online applicatie PSAS wordt per 1 januari 2014 geïmplementeerd.
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6.9

Resultatenbox Personeel 2013

Aantal vaste en tijdelijke aanstellingen
800

aantal medewerkers (fte)

780

760

740

720
tijdelijke aanstelling (fte)
700

vaste aanstelling (fte)
2012
Figuur 6.9.1

2013

Aantal vaste en tijdelijke aanstellingen (AOBP*, BOBP*, OP*)
Op basis van functiebouwwerk
Inzet Bapo* Verlof
Tijdelijk

12

12

BOBP

2

2

28

28

OP
Subtotaal tijdelijk
Vast

Eindtotaal

AOBP

42

AOBP

193

BOBP

42
10

2

205

60

2

0

62

425

27

14

465

Subtotaal vast

678

39

16

732

Totaal vast en tijdelijk

720

39

16

774

OP

Figuur 6.9.2
Verdeling naar geslacht in percentages
100%

vrouw
man

80%

60%

40%

20%

0%

2012
Figuur 6.9.3

2013

53

Hoofdstuk 6
Aanstellingen naar schaal en categorie
800
700
Algemeen Ondersteunend Beheerspersoneel (AOBP)
schaal 9-18

600
500

Algemeen Ondersteunend Beheerspersoneel (AOBP)
schaal 1-8

400
300

Beroepsondersteunend personeel (BOBP):
praktijkassistent en -expert, instructeur

200
100
0

Onderwijspersoneel (OP)
2012
Figuur 6.9.4

2013

Soort leidinggevende in aantal en fte
Soort leidinggevende

Aantal

FTE

Onderwijsdirecteur

18

17,2

Opleidingsmanager

14

12,86

Stafdirecteur

5

5

Figuur 6.9.5
Leeftijdsopbouw 2010-2013
2010 2011 2012 2013
Docent

50,3

50,6

50,9

51,6

Ondersteunend personeel

48,6

48,9

50,3

50,7

Totaal Friesland College

49,7

50,0

50,7

51,3

Figuur 6.9.6
Leeftijdsopbouw 2010-2013
60

50

Frequentie

40
30
20
WTF 2010
10

WTF 2011
WTF 2012

0

WTF 2013
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Figuur 6.9.7
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Hoofdstuk 7

Financieel Jaarverslag 2013
7.1
Ambities Koersplan 2013-2015, ‘van buiten naar binnen’
Uit het Koersplan 2013-2015: ‘Het Friesland College heeft in 2015 zijn zaken
op financieel gebied blijvend op orde’. Dit houdt onder meer in dat het
Friesland College dan ruimschoots voldoet aan de solvabiliteits-, rentabiliteits- en liquiditeitsnormen van het ministerie van OCW. Daarnaast heeft
de instelling zichzelf tot taak gesteld om de bedrijfsvoering verder te verbeteren. Bijvoorbeeld door het realiseren van een grotere flexibiliteit in de
kostenstructuur.
De instelling hanteert voor de meerjarige begroting het uitgangspunt dat de
inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn. De begroting 2013 ging
uit van een positief resultaat van € 0,6 mln. Dit resultaat voldoet ruimschoots
aan de ambities in het koersplan en de uitgangspunten die de instelling voor
de begroting hanteert.
Hoofdstuk 7.3 licht het exploitatieoverschot toe. Het overschot is eind 2013
aan de algemene reserve toegevoegd.
Voor 2014 is een positieve begroting opgesteld (+€ 1,0 mln.). De begrotingen
van 2015 en 2016 gaan ook uit van een positief resultaat.
De kengetallen voor solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit zijn verder
verbeterd. Dit is mede het gevolg van het bovengenoemde financiële
resultaat over het boekjaar 2013. Zowel de inspectie als de accountant hebben aangegeven dat volgens hen het Friesland College in zijn plannings- en
verantwoordingscyclus positieve stappen zet.
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7.2		

Positie op balansdatum

Balans

2011

Activa (* € 1.000.000)

2012

2013

2014

2015

2016

incl. stels. incl. stels.
wijz.
wijz.

Vaste activa

71,7

68,9

66,8

64,8

62,4

60,1

- materiële vaste activa

70,0

67,2

65,1

63,1

60,7

58,4

- financiële vaste activa

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Vlottende activa

4,8

6,3

6,9

7,4

9,2

9,6

- vorderingen en voorraden

3,4

2,7

3,1

3,2

2,9

2,5

- liquide middelen

1,4

3,6

3,8

4,2

6,3

7,1

76,5

75,2

73,7

72,2

71,6

69,7

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Eigen vermogen (Alg. reserve)

30

32,1

32,8

33,8

35,6

36,1

Voorzieningen

2,3

1,6

1,4

1,4

1,4

1,4

34,4

32,0

29,7

27,4

25,0

22,6

Totaal activa

Passiva (* € 1.000.000)

Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

9,8

9,5

9,8

9,6

9,6

9,6

76,5

75,2

73,7

72,2

71,6

69,7

Stelselwijziging in 2013 met invloed op cijfers van 2012 en voorgaande jaren
Figuur 7.1

Op 31 december 2013 bedroeg het balansresultaat € 73,7 mln. Hiervan is 88% vastgelegd in materiële
vaste activa (gebouwen en inventaris), 12% bestaat uit vorderingen en liquide middelen.
Het Friesland College investeert Groot onderhoud met ingang van 2013 in componenten. De onderhoudsvoorziening is per 1 januari 2013 door een stelselwijziging opgeheven. Het vervallen van de onderhoudsvoorziening en inhaalafschrijvingen van componenten had ook invloed op de vergelijkende
cijfers van 2012 en voorgaande jaren.
Liquiditeit 2011-2016

1,2
1
0,8
0,6

roc’s

0,4

FC

0,2
0

FC begroot
norm 0.5
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Figuur 7.2
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De liquiditeitsratio (current ratio) nam in 2013 toe van 0,66 naar 0,70. Daarmee steeg deze verder uit
boven de gangbare norm van 0,5.

bedragen (* € 1.000.000)
(jr = jaarrekening; bg = begroting)

2011 incl.
stels.wijz.

2012 incl.
stels.wijz.

2013

2014

2015

2016

jr

jr

jr

bg

bg

bg

Resultaat (€ mln.)

0,6-

2,3

0,7

1

1,8

0,5

Liquiditeit (€ mln., 31-12-2013)

1,5

3,6

3,8

4,2

6,3

7,1

Solvabiliteit: Eigen Vermogen in % totale baten

0,4

0,41

0,42

0,44

0,47

0,49

Solvabiliteit: Eigen vermogen in % balanstotaal

0,39

0,43

0,44

0,47

0,50

0,52

Stelselwijziging in 2013 met invloed op cijfers van 2012 en voorgaande jaren
Figuur 7.3

De commissie Don* heeft een ondergrens voor de solvabiliteit (het percentage eigen vermogen van
het balanstotaal) benoemd van 20,0%. De solvabiliteit van het Friesland College steeg in 2013 van
43% naar 44%. De solvabiliteit kan dus solide worden genoemd.
Een toename van het eigen vermogen (+€ 0,7 mln.), een afname van de langlopende schulden
(-€ 2,3 mln.) en een afname van de voorzieningen (-€ 0,2 mln.) veroorzaakten deze stijging. Hier
stond tegenover dat ook de kortlopende schulden stegen (+€ 0,3 mln.).
De stelselwijziging ‘Componentenmethode’ leidde tot de afwaardering van gebouwen activa. Deze
stelselwijziging houdt in dat de instelling de voorziening Groot onderhoud met ingang van 2013 heeft
opgeheven. Voortaan investeert de instelling groot onderhoud. Daardoor daalde het totale balanstotaal. De waarde van materiële vaste activa daalde op 1 januari 2013 van € 67,9 mln. naar € 67,2 mln.
Ook dit was het gevolg van de bovengenoemde stelselwijziging.
Solvabiliteit 2011-2016

0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15

roc’s

0,10

FC

0,05
0,00

FC begroting
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Figuur 7.4

De richtlijnen voor de jaarrekening vereisen dat het eigen vermogen gesplitst wordt in twee delen.
Het eerste deel is afkomstig van activiteiten met publieke middelen. Het gaat hier om onderwijsactiviteiten in het beroepsonderwijs en van FC-Educatie. Het tweede deel heeft een private herkomst.
Het Friesland College bouwde geen noemenswaardig vermogen op uit private activiteiten. Daarom
presenteert de jaarrekening 2013, evenals in voorgaande jaren, het gehele vermogen als publiek
vermogen.
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2011

2012

2013

2013

2014

(begroting)

Staat / Raming van baten en lasten

2015

2016

(begroting) (begroting) (begroting)

(* € 1.000.000)
Baten

75,1

78,7

74,1

77,6

76,6

75,9

74,0

- rijksbijdrage beroepsonderwijs

64,4

65,3

66,8

70,1

69,6

68,9

67,0

- educatie

3,9

4,0

1,7

1,3

1,5

1,5

1,5

- overige baten

6,8

9,4

5,6

6,2

5,5

5,5

5,5

Lasten

76,0

76,5

73,5

76,9

75,6

74,4

73,5

- personeel

56,4

57,3

54,2

57,8

55,8

54,6

54,3

4,5

4,2

4,3

4,4

4,3

4,3

4,3

- afschrijvingen
- huisvesting

6,6

6,0

6,7

6,6

6,9

6,9

6,9

- overige lasten

6,5

7,2

6,6

6,7

7,2

7,0

6,8

- rente (saldo)
Resultaat gewone bedrijfsvoering

2,0

1,8

1,7

1,4

1,4

1,3

1,2

0,9-

2,2

0,6

0,7

1,0

1,8

0,5

0,9-

2,2

0,6

0,7

1,0

1,8

0,5

Buitengewone baten / lasten
Exploitatieresultaat

Stelselwijziging in 2013 met invloed op cijfers van 2012 en voorgaande jaren
Figuur 7.5

7.3		 Exploitatie
Het exploitatieresultaat 2013 bedroeg +€ 0,7 mln. (in 2012 was het resultaat +€ 2,2 mln.). De begroting 2013 gaf een positief exploitatieresultaat van +€ 0,6 mln. De realisatie in 2013 is daarmee binnen
de begroting gebleven. Ten opzichte van 2012 daalden de opbrengsten met € 1,1 mln. De kosten
stegen met € 0,4 mln. De opbrengsten zijn voor ongeveer 92% afkomstig van de overheid voor de
uitvoering van het beroepsonderwijs en educatie.
In 2014 verwacht het Friesland College € 76,6 mln. aan opbrengsten. De verwachte exploitatiekosten
bedragen dan € 75,6 mln. Daarom presenteert het Friesland College een begroting voor 2014 met een
positief resultaat van +€ 1,0 mln.
Enkele zaken zorgden in 2013 voor een hogere opbrengst dan begroot (+€ 3,3 mln.). Deze waren:
- het Herfstakkoord 2013
- prijsbijstelling 2013
- aanvullende professionaliseringsmiddelen
- verrekening voortijdige schoolverlaters van het ministerie van OCW
- compensatie educatie
- de realisatie van cursusgelden
De opbrengst Educatie (reguliere WEB-middelen op basis van productafspraken met gemeenten)
bedroeg in 2013 € 1,3 mln. Ten opzichte van 2012 is de opbrengst educatie met € 2,7 mln. gedaald
(2012: € 4,0 mln.). In 2014 blijven de opbrengsten educatie min of meer op hetzelfde niveau als in
2013. Maar in 2015 komt waarschijnlijk gefaseerd een einde aan de situatie van gedwongen winkelnering. Gemeenten krijgen dan namelijk de vrijheid om deze middelen in te zetten in de vrije markt.
Het is nog onbekend welk effect deze ontwikkeling heeft op de opbrengsten van het Friesland
College. De instelling probeert de komende periode afspraken te maken met gemeenten voor de
periode vanaf 2015.
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In 2013 verstoorde de afloop van meerjarige projecten (+€ 1,3 mln.) de opbrengst van Overig werk
voor derden.
In de overige baten van 2012 zijn twee eenmalige opbrengsten geboekt (€ 1,3 mln. voor eenmalige
BTW teruggave en verkoop pand Dokkum). Daarnaast daalden de overige baten in 2013 door een
lagere opbrengst van cursistenbijdragen (-€ 0,3 mln.).
De gerealiseerde kosten waren € 3,4 mln. hoger dan begroot. Vooral de loonkosten stegen in 2013
(+€ 3,6 mln.). Oorzaken hiervoor waren:
- de omzet van het gesubsidieerde beroepsonderwijs nam toe
- het werk in opdracht van derden nam toe
- de loonkosten stegen
Het percentage personele lasten ten opzichte van de totale lasten bleef in 2013 met 76,6 % constant.
Het landelijke percentage (kalenderjaar 2012) bedroeg 69,5%.
De materiële kosten daalden in 2013 licht ten opzichte van 2012. Dit had de volgende oorzaken:
- de overige lasten daalden (-€ 0,5 mln.)
- de rentelasten daalden (-€ 0,4 mln.)
- de afschrijvingen stegen (+€ 0,2 mln.)
- de huisvestingslasten stegen (+€ 0,6 mln.)
Het Friesland College voerde een systeemwijziging door in de omgang met groot onderhoud. Vanaf
2013 investeert de instelling het groot onderhoud, waarop afschrijvingen plaats vinden. Door de
stelselwijziging stijgen de afschrijvingskosten en vervalt de dotatie voor groot onderhoud.
Overzicht verschillen tussen begroting en realisatie in 2013

(* € 1.000.000)

Begroting

Jaarrek.

jr-bg

Opbrengsten

74,1

77,6

3,5

- beroepsonderwijs

66,8

70,1

3,3

1,7

1,3

0,4-

- educatie
- werk voor derden / overig

5,6

6,2

0,6

Kosten

73,5

76,9

3,4

- personeel

54,2

57,8

3,6

- materieel

17,6

17,6

-

- rente (saldo)

1,7

1,5

0,2-

Resultaat gewone bedrijfsvoering

0,6

0,7

0,1

-

-

-

0,6

0,7

0,1

Buitengewone baten
Exploitatieresultaat
Figuur 7.6
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Rentabiliteit 2011-2016
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-0,5
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Figuur 7.7

Het rendement over 2013 (resultaat t.o.v. totale baten) van de instelling bedroeg 0,88%.
Ook voor de komende jaren is een positief rendement begroot.
Rijksbijdragen/totale baten 2011-2016 in %

90
85
80
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70

roc’s

65
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60

FC begroting
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Figuur 7.8

In 2013 bedroegen de opbrengsten € 77,6 mln. Daarvan is 90% afkomstig van het ministerie van
OCW voor het verzorgen van beroepsonderwijs. Verder bestond 2% uit een vergoeding van
gemeenten voor het verzorgen van educatie en bestond 8% uit overige opbrengsten voor derden
en leermiddelenbijdrage.
7.4		 Investeringen
De boekwaarde van de vaste activa daalde in 2013 van € 67,2 mln. naar € 65,1 mln. Dit kwam door
de afschrijving van gebouwen en overige inventaris. Tegenover de waardedaling stonden enkele
investeringen:
- hardware (€ 0,6 mln.)
- gebouwen (€ 0,4 mln.)
- beheersinventaris (€ 0,6 mln.)
- onderwijsinventaris (€ 0,4 mln.)
- software (€ 0,3 mln.)
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7.5		 Treasury management
7.5.1 Kasstromen
In 2013 namen de liquide middelen toe tot € 3,8 mln. Dit kwam door een positieve kasstroom van € 0,2 mln.
7.5.2 Belenen en beleggen
Het beleid ten aanzien van belenen en beleggen is vastgelegd in het Treasury-statuut. Hierin zijn
de volgende uitgangspunten van de instelling verwoord:
• alle transacties zijn gericht op continuïteit van de instelling
• het aantrekken en uitzetten van middelen gebeurt bij betrouwbare partners
• de instelling belegt niet in aandelen
Het Friesland College voldeed in 2013 aan deze beleidsuitgangspunten.
7.6		 Interne beheersing
Het afgelopen jaar heeft het Friesland College hard gewerkt om de diverse beleidsdocumenten uniform te maken en er consistentie in aan te brengen. Het Koersplan 2013-2015, de Kaderbrief 2013 en
de managementcontracten zijn nu eenduidig opgesteld. Alle documenten zijn nu opgedeeld in de
vijf aandachtsgebieden: strategie, onderwijs, personeel, organisatie en bedrijfsvoering. Het aandachtsgebied bedrijfsvoering is uitgewerkt in de onderwerpen ‘kwaliteitszorg’ en ‘financiën’. Ook
de rapportage over de voortgang van de managementcontracten is nu op een dergelijke manier
ingericht. Hierdoor heeft de instelling een doorgaande lijn gerealiseerd van de beleidsdocumenten
naar de verantwoordingsdocumenten.
7.7		 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 2013 € 347.528,-. Dit bedrag bestond uit € 312.723,- voor het College
van Bestuur en € 34.805,- voor de Raad van Toezicht.
De personele en materiële kosten van de Ondernemingsraad bedroegen in 2013 € 207.151,-. De kosten
van de Deelnemersraad/LIS bedroegen € 81.514,-.
7.8		

Kengetallen

Financiële kengetallen Friesland College
2011 - 2016
solvabiliteit (1)
liquiditeit (current ratio)

2012

Friesland College

0,40

0,43

roc’s

0,45

0,46

Friesland College

0,50

0,66

1,05

1,07

roc’s
rentabiliteit

2011

Friesland College

1,22-

2,48

roc’s

0,44-

0,63

2013

2014

2015

2016

(begroting)

(begroting)

(begroting)

0,44

0,47

0,50

0,52

0,70

0,77

0,99

1,07

0,88

1,31

2,40

0,73

Stelselwijziging in 2013 met invloed op cijfers van 2012 en voorgaande jaren
Figuur 7.9

De toelichting op deze kengetallen is verwerkt in de voorgaande paragrafen.
7.9		 Goedkeurende controleverklaring accountant
Bij de jaarrekening 2013 heeft de accountant op 24 juni 2014 een goedkeurende verklaring verstrekt.
De jaarrekening is conform de voorschriften van het ministerie van OCW gecontroleerd.
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Continuïteitsparagraaf
De continuïteitsparagraaf wordt op aangeven van het parlement vanaf
2013 aan het jaarverslag toegevoegd. Dit verslagjaar wordt als aanloopjaar
beschouwd.
Het Friesland College rapporteert, naast het verslagjaar, over de twee voorgaande en de drie opvolgende jaren. Hiermee komt de instelling tegemoet
aan zowel het voorstel voor rapportage van de minister van OCW als de
MBO Raad. Het ministerie vraagt namelijk gegevens over het verslagjaar en
de drie opvolgende jaren. De MBO Raad vraagt daarnaast informatie over
de twee voorgaande verslagjaren.
• Cursistenaantallen
De onderstaande tabel maakt zichtbaar dat in de jaren 2011, 2012 en 2013
het cursistenaantal gestaag groeide. Van 2013 naar 2014 verwacht het Friesland College een daling. In 2015 en 2016 zal het cursistenaantal weer licht
stijgen. De instelling baseert deze cijfers op prognoses van het CBS over de
bevolkingssamenstelling voor de komende decennia. Verder gaat de instelling er van uit dat het marktaandeel per leeftijdscategorie voor de komende
jaren gelijk blijft.
Het ministerie van OCW voert in het kader van Focus op Vakmanschap
enkele bekostigingsmaatregelen door. Hierdoor zal de bekostiging van
deeltijd bol- en bbl-cursisten zonder bpv-overeenkomst vervallen.
De hieronder gepresenteerde tabel is in het najaar van 2013 gemaakt op
basis van de toen bekende aantallen en te nemen maatregelen. Bij de
prognose 2014 ging de instelling er van uit dat er geen deeltijd cursisten
meer aangenomen zouden worden. Verder zouden alleen bbl-cursisten met
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een bpv-overeenkomst worden ingeschreven. En er zouden maatregelen worden genomen om het
aantal ‘langstudeerders’ te verminderen. Op basis van deze uitgangspunten en de eerder genoemde
CBS-prognoses heeft de instelling een prognose voor de cursistenaantallen in 2015 en 2016 berekend.
Kengetallen 31 december 2013
cursisten/deelnemers gewogen aantallen

2011

2012

8.180

2013

8.364

8.650

prognose 2014

prognose 2015

prognose 2016

8.465

8.504

8.520

bol

7432

7645

8040

7887

7926

7943

bbl (gewogen waarde = 0,35)

1925

1827

1579

1650

1652

1649

211

227

164

9568

9699

9783

9537

9578

9592

dt-bol (gewogen waarde = 0,35)
aantal cursisten
Figuur 8.1

Strategische personeelsplanning
De ontwikkeling van de personeelskosten en het aantal medewerkers in fte, in relatie tot groei
en krimp
De gewenste personele inzet (en de daarmee samenhangende kosten) vindt plaats binnen de vastgestelde meerjarige financiële kaders. In de meerjarenbegroting beschrijft het Friesland College de
(verwachte) ontwikkelingen binnen en buiten de instelling. Verder beschrijft de meerjarenbegroting
de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de inzet van personele middelen. Wanneer de instelling
over meer of minder personele middelen kan beschikken, kan dat consequenties hebben voor het
personeelsbeleid, de formatieve omvang en de samenstelling van het personeel.
De kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen in de komende jaren hebben invloed op de beleidscyclus van het Friesland College. De managementcontracten van de organisatieonderdelen zijn daar
een onderdeel van. Deze ontwikkelingen hebben ook effect op onder meer de jaarlijkse begroting
en het jaarlijkse formatieplan. De instelling zal dan dus periodiek moeten toetsen of het nodig is het
ingezette beleid te continueren of om het op basis van ontwikkelingen bij te stellen.
De afwijking op ‘overige medewerkers’ tussen 2012 en 2013 is grotendeels te verklaren, doordat
enkele medewerkers met de functie van opleidingsmanager zijn verschoven van de categorie ‘onderwijzend personeel’ naar ‘overige medewerkers’. Overige afwijkingen ontstonden, doordat niet alle
medewerkers administratief zijn geregistreerd in de functie die zij daadwerkelijk uitvoeren.
De prognose vanaf 2014 is conform de gegevens van het meerjarenformatieplan weergegeven. In
vergelijking met voorgaande jaren gaat het meerjarenformatieplan uit van rechtspositionele verplichtingen van medewerkers (inclusief uren BAPO en tijdelijk verlof). Dit zorgt voor afwijkingen. In de
voorafgaande jaren was de inzet van medewerkers namelijk het uitgangspunt. Hoewel hierdoor in
alle groepen in 2014 een stijging verwacht kan worden, vindt in de groep ‘onderwijzend personeel’
een daling plaats. Deze daling wordt veroorzaakt door natuurlijk verloop, die zich relatief in grotere
mate binnen deze groep voordoet. Ook heeft de instelling de personeelslijsten ‘opgeschoond’. Enkele
medewerkers die als ‘onderwijzend personeel’ stonden geregistreerd bleken inmiddels andere taken
uit te voeren. Zij zijn daarom in een andere groep dan ‘onderwijzend personeel’ ondergebracht.
•

Kengetallen 31 december 2013

2011

2012

2013

prognose 2014

prognose 2015

prognose 2016

personele bezetting in aantallen
- Management/directie
- Onderwijzend personeel
- Wetenschappelijk personeel
- Overige medewerkers

22

19

16

18

18

18

594

575

562

553

553

553

0

0

0

0

0

0

182

183

205

219

219

219

Figuur 8.2
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• Ontwikkeling balans (bezittingen en schulden)
Door lineaire afschrijving van de gebouwen in eigendom neemt de boekwaarde van de vaste activa
gestaag af. De liquide middelen en het eigen vermogen nemen binnen de vlottende activa toe. Dit
komt doordat de instelling een stringent financieel beleid voert.
De langlopende schulden zullen verder dalen. Het Friesland College lost de langlopende leningen
namelijk met lineaire aflossing af. Het kan zijn dat de instelling in de toekomst ruimtes nodig heeft
voor de uitvoering van onderwijsprogramma’s. Het beleid is dan dat de instelling deze zal huren. Het
Friesland College hoeft om deze reden geen langlopende hypotheken meer aan te gaan.
Balans
Activa

2011

2012

2013

prognose 2014

prognose 2015

prognose 2016
58,4 mln.

Materiële vaste activa

70,0 min.

67,2 mln.

65,1 mln.

63,1 mln.

60,7 mln.

Financiële vaste activa

1,7 mln.

1,7 mln.

1,7 mln.

1,7 mln.

1,7 mln.

1,7 mln.

71,7 mln.

68,9 mln.

66,8 mln.

64,8 mln.

62,4 mln.

60,1 mln.

4,8 mln.

6,3 mln.

6,9 mln.

7,4 mln.

9,2 mln.

9,6 mln.

76,5 mln.

75,2 mln.

73,7 mln.

Totaal vaste activa
Vlottende activa
Totaal activa
Passiva

2011

Eigen vermogen

30,5 mln.

2012
32,1 mln.

2013
32,8 mln.

72,2 mln.

71,6 mln.

69,7 mln.

prognose 2014

prognose 2015

prognose 2016

33,8 mln.

35,6 mln.

36,1 mln.

Algemene reserve (publiek)
Voorzieningen

2,3 mln.

1,6 mln.

1,4 mln.

1,4 mln.

1,4 mln.

1,4 mln.

Langlopende schulden

34,4 mln.

32,0 mln.

29,7 mln.

27,4 mln.

25,0 mln.

22,6 mln.

Kortlopende schulden

9,8 mln.

9,5 mln.

9,8 mln.

9,6 mln.

9,6 mln.

9,6 mln.

76,5 mln.

75,2 mln.

73,7 mln.

72,2 mln.

71,6 mln.

69,7 mln.

Totaal passiva
Figuur 8.3

• Ontwikkeling Verlies en Winst (Baten en lasten)
Per 1-1-2015 zal binnen het mbo een nieuwe bekostigingssystematiek gelden. Berekeningen geven
aan dat het Friesland College door deze invoering geconfronteerd wordt met een beperkte verlaging
van de lumpsum bekostiging (- 0,3 % i.v.m. ‘langverblijvers’).
Naast de veranderende bekostigingssystematiek zullen enkele maatregelen budgettaire effecten hebben voor mbo-instellingen. Bijvoorbeeld de maatregel Intensivering mbo, Vereenvoudiging kwaliteit
mbo, Vereenvoudiging kwalificatiestructuur en Macrodoelmatigheid. Deze kunnen zowel een positief
als een negatief effect (op macroniveau) hebben. In 2014 blijven de opbrengsten Educatie min of meer
op hetzelfde niveau. In april 2014 is een wetsvoorstel ingediend, waarin een geleidelijke overgang van
gesloten aanbod Educatie via roc’s naar vrije marktwerking beschreven staat. Gemeenten bouwen in
het wetsvoorstel het gesloten aanbod Educatie in drie jaar af (2015: 75%; 2016: 50% en 2017: 25%). In
de tabellen en teksten van deze continuïteitsparagraaf wordt nog geen rekening gehouden met
dit wetsvoorstel.
Baten

prognose 2014

prognose 2015

prognose 2016

64,4 mln.

2011

5,3 mln.

70,1 mln.

69,6 mln.

68,9 mln.

67,0 mln.

Overige overheidsbijdragen

3,9 mln.

4,0 mln.

1,3 mln.

1,5 mln.

1,5 mln.

1,5 mln.

Overige Baten

6,8 mln.

9,4 mln.

6,2 mln.

5,5 mln.

5,5 mln.

5,5 mln.

Totaal Baten

75,1 mln.

78,7 mln.

77,6 mln.

76,6 mln.

75,9 mln.

74,0 mln.

Rijksbijdrage

2012

2013

Figuur 8.4
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Gezien de ontwikkeling van het aantal cursisten gaat de instelling uit van doorloop van personele
kosten. De instelling inventariseert de komende periode welke financiële voor- en nadelen het inlenen
van personeel met zich meebrengt. Het College van Bestuur zal zich vervolgens beraden op hoe het
hier in de toekomst mee om wil gaan. Het toetsen van de totale formatieve inzet en de daarmee
samenhangende kosten aan het meerjarenformatieplan is een continu proces.
Lasten

Het saldo van de financiële
en lasten levert
2014 een 2014
positiefprognose
saldo op2015
van € 1,0
mln. 2016
2011 baten2012
2013 voor prognose
prognose

Personeelslasten

56,4 mln.

57,3 mln.

57,8 mln.

55,8 mln.

54,6 mln.

54,3 mln.

Afschrijvingen

4,5 mln.

4,2 mln.

4,4 mln.

4,3 mln.

4,3 mln.

4,3 mln.

Huisvestingslasten

6,6 mln.

6,0 mln.

6,6 mln.

6,9 mln.

6,9 mln.

6,9 mln.

Overige lasten

6,5 mln.

7,2 mln.

6,7 mln.

7,2 mln.

7,0 mln.

6,8 mln.

Totaal lasten

76,0 mln.

76,5 mln.

76,9 mln.

75,6 mln.

74,1 mln.

73,5 mln.

Saldo Baten en lasten

1,1 mln.

4,0 mln.

2,1 mln.

2,4 mln.

3,1 mln.

1,7 mln.

Saldo Financiële bedrijfsvoering

2,0 mln.

1,8 mln.

1,4 mln.

1,4 mln.

1,3 mln.

1,2 mln.

Totaal resultaat

-0,9 mln.

2,2 mln.

0,7 mln.

1,0 mln.

1,8 mln.

0,5 mln.

Incidentele baten en lasten in
totaal resultaat

-0,5 mln.

1,7 mln.

0,5 mln.

Figuur 8.5
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• Tevredenheidsenquêtes: cursisten, docenten en bedrijven
Het Friesland College neemt tweemaal per jaar een tevredenheidsenquête bij cursisten af. De instelling
neemt eenmaal per jaar een enquête bij docenten en bedrijven af. De onderwijsteams gebruiken de
uitslagen van deze enquêtes om verbeteringen aan te brengen. Deze frequentie van afname garandeert voldoende dat met de uitkomsten adequate verbeteringen kunnen worden geïmplementeerd.
• Indicatoren continuïteit
1 - Omzet private activiteiten als percentage van de omzet
De private activiteiten van het Friesland College zijn qua omzet van geringe omvang. Het College van
Bestuur heeft daarom besloten om de resultaten van deze activiteiten toe te voegen aan het publieke
eigen vermogen.
2 - Aantallen gewogen deelnemers per onderwijzend en direct ondersteunend fte
Het aantal gewogen deelnemers per onderwijzend en direct ondersteunend fte nam vanaf 2011 toe.
Dit kwam doordat het aantal gewogen deelnemers steeg. Daarentegen daalde het aantal medewerkers in de bijbehorende categorie. Bij de eerdere paragraaf ‘Cursistenaantallen’ zijn de trends rond
de deelnemers beschreven. Deze daling komt ten eerste door een relatief groot natuurlijk verloop
onder het aantal medewerkers met een docentenfunctie. Ook heeft de instelling de personeelslijsten
‘opgeschoond’. Enkele medewerkers die als ‘onderwijzend personeel’ stonden geregistreerd bleken
inmiddels andere taken uit te voeren. Zij zijn daarom in een andere groep dan ‘onderwijzend personeel’ ondergebracht. Vanaf 2014 is de prognose van het aantal medewerkers gerelateerd aan het
meerjarenformatieplan. Afwijkingen met voorgaande jaren worden veroorzaakt doordat het meer-
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jarenformatieplan uit gaat van rechtspositionele verplichtingen. In de jaren voorafgaand werd met
deze verplichtingen geen rekening gehouden. Toen waren gegevens over de op dat moment geldende
inzet uitgangspunt.
Aantal gewogen deelnemers per onderwijzend en direct ondersteunend fte

16
FC
totaal

15
14
13
12
11
Figuur 8.6
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2013
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2016

3 - Gewogen aantal deelnemers per fte beroepsonderwijs
De indicatie van de deelnemersaantallen is conform de trend zoals eerder weergegeven. Het aantal fte beroepsonderwijs laat tot en met 2013 een daling zien. Daardoor nam het aantal gewogen
deelnemers per fte beroepsonderwijs toe. Deze daling is onder meer toe te schrijven aan een relatief
groot natuurlijk verloop onder medewerkers met een docentenfunctie. Daarnaast verschoof een groep
medewerkers (opleidingsmanagers) van de categorie ‘onderwijzend personeel’ naar de categorie
‘ondersteunend personeel’. In overeenstemming met het meerjarenformatieplan zal vanaf 2014 het
aantal medewerkers met een docentenfunctie stijgen en zal het aantal gewogen deelnemers per fte
beroepsonderwijs dalen.
Gewogen aantal deelnemers per fte beroepsonderwijs
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totaal
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8
Figuur 8.7
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Het verschil tussen de onderdelen 2 en 3 ligt met name in het toevoegen van het direct onderwijs
ondersteunend personeel bij onderdeel 2. Het direct onderwijs ondersteunend personeel bestaat
uit de categorieën: teamleiders, roosteraars, secretariële ondersteuners, personeel innovatie, kwaliteitszorg, deelnemersadministratie en ICT-personeel.
4 - Fte tijdelijk als percentage totaal aantal fte
• Beleid op de verhouding aantal medewerkers (in fte) in vaste dienst versus aantal flexibele
medewerkers, in relatie tot de geprognotiseerde groei/krimp
Het Friesland College wil op termijn maximaal 15% aan flexibele formatie realiseren. Voor de periode
tot en met eind 2016 koerst de instelling op een niveau van circa 10-12%. De instelling acht dit niveau
haalbaar. De instelling houdt daarbij rekening met het verwachte natuurlijk verloop over die periode.
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• Beleid op inhuur
Het gewenste percentage flexibele formatie realiseert het Friesland College vooral, doordat de
instelling docenten en praktijkexperts met vakspecialistische kennis vanuit het regionale bedrijfsleven/
instellingen flexibel in wil zetten. Daarnaast is binnen de instelling altijd een zekere mate van
tijdelijkheid aanwezig.
Fte tijdelijk als percentage totaal aantal fte

14%
12%
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10%
8%
6%
4%
2%
Figuur 8.8
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5 - Kosten fte in loondienst
In de periode 2014-2016 bedraagt het natuurlijk verloop van het Friesland College ongeveer 100 fte
(51 vast en 49 tijdelijk). Dit brengt zowel risico’s als kansen met zich mee. De instelling brengt in de
komende periode het natuurlijk verloop binnen de diverse organisatieonderdelen nader in kaart. Op
grond daarvan moet duidelijk worden:
- waar het natuurlijk verloop de kern van primaire processen (in onderwijs én in ondersteuning)
dusdanig raakt dat structurele vervanging noodzakelijk is
- waar het natuurlijk verloop kansen biedt om de flexibele schil van de organisatie op het gewenste
niveau te brengen (15%)
- wat het financiële effect is van deze uit- en instroom op de verwachte personele verplichtingen
Kosten fte in loondienst

80.000
75.000
70.000
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65.000
60.000
55.000
Figuur 8.9
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•

Vermelding van de inzichten in de leeftijdsverdeling van het personeel, ook gerelateerd aan de
verwachte in-, door- en uitstroom voor de komende jaren
Het Friesland College kan natuurlijk verloop, leeftijdsbewust personeelsbeleid (BAPO, verlofregelingen, e.d.) en (pre)pensionering benutten bij het realiseren van het gewenste perspectief op termijn.
Een belangrijke ontwikkeling is dat medewerkers in de toekomst langer zullen moeten doorwerken.
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De AOW-gerechtigde leeftijd wordt immers stapsgewijs verhoogd naar 66 jaar in 2019 en loopt
geleidelijk op naar 67 jaar in 2023. Daarnaast lijkt de huidige BAPO-regeling zijn langste tijd te
hebben gehad. Het Friesland College zal in zijn personeelsbeleid dan ook aandacht besteden aan de
consequenties die deze ontwikkelingen met zich meebrengen.
Gelet op het voorgaande verwacht het Friesland College in de periode 2014-2016 nog enige uitstroom
van belang. Dit geldt ook voor de jaren daarna. De leeftijdsopbouw van het personeel speelt hierin
een belangrijke rol. 118 fte is namelijk ouder dan 60 jaar. Daarvan is circa 45 fte 63 jaar en ouder
(gegevens oktober 2013).
• Beleid ziekteverzuim en het streven voor het ziekteverzuimcijfer voor de komende jaren
Huidige situatie
Het Friesland College voert zijn verzuimbeleid uit conform de Wet Poortwachter. Het ziekteverzuimpercentage was in 2013 5,9%. Tot 55 jaar was het verzuimpercentage lager dan 5%. De leeftijdscategorieën 55-60 jaar en 60 jaar en ouder hadden een verzuimpercentage hoger dan 5% (7,69%
resp. 7,83%).
Context
Investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers is meer dan ooit van belang. Medewerkers
moeten in de toekomst immers langer doorwerken. De instelling wil daarom onderzoeken welke extra
maatregelen kunnen bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Inzicht in (oorzaken
van) ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden helpen om leeftijdsbewust personeelsbeleid actueel te
houden en om bij te kunnen sturen waar dit nodig is. Het werken met verschillende generaties heeft
voordelen.
Ambitie
In 2015 geeft 75% van de medewerkers in een medewerkerstevredenheidsonderzoek of andere
instrumenten aan zich vitaal en betrokken te voelen. Ook vinden zij dat de instelling oog heeft voor
specifieke omstandigheden. Het percentage ziekteverzuim is lager dan 5%.
Het Friesland College waarborgt dat er aandacht is voor vraagstukken rond inzetbaarheid en dat
passende begeleiding beschikbaar is.
6 - Aantal m² beroepsonderwijs per gewogen deelnemer
De instelling bracht het aantal m² huisvesting in de periode 2010 t/m 2012 substantieel naar beneden. Dit kwam onder andere door de verkoop van drie gebouwen en de sloop van één gebouw. Het
Friesland College verwacht dat het het huidige aantal m² de komende jaren nog nodig zal hebben. In
het strategisch huisvestingsplan is bepaald dat na 2017 een eventuele verdere daling van het aantal m²
mogelijk is. De verkoop van het gebouw aan de Jousterweg in Heerenveen en de sloop van gebouw
Polaris in Leeuwarden zijn dan serieuze opties. Het college besloot onlangs op kwalitatieve en onderwijsinhoudelijke gronden dat het gebouw aan de Jousterweg versneld moet worden afgestoten. Het
pand wordt verkocht.
Voor nieuw af te sluiten huurcontracten kiest het Friesland College voor een grote mate van flexibiliteit (dus korte looptijden). Zo kan de instelling snel inspelen op een eventuele daling van het cursistenaantal in de toekomst. Ook contracten voor ondersteunende diensten (zoals ICT, schoonmaak, et
cetera) worden nu op flexibele voorwaarden afgesloten.
Aantal m2 beroepsonderwijs per gewogen deelnemer
9
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6
Figuur 8.10
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7 - Overhead (indirect onderwijsondersteunend personeel en management en directie)
Het Friesland College is een gemiddeld roc als het gaat om bijvoorbeeld het aandeel personele kosten
en de verhouding tussen docenten en overig personeel. Dat blijkt uit landelijke vergelijkingsonderzoeken van CFI en de MBO Raad. Meer dan de helft van de ondersteuners voert werkzaamheden
uit die direct gerelateerd zijn aan het primaire proces. Het aandeel overhead steeg vanaf 2013. Dit is
zoals eerder beschreven grotendeels een gevolg van de registratie van de opleidingsmanagers. Deze
werden voorheen aan het onderwijs toegevoegd. Vanaf 2014 stijgt het aandeel overhead nog licht. Dit
komt door een gelijkblijvende prognose overheadpersoneelskosten en een iets dalende prognose van
de totale begrote personeelskosten.
Overhead (indirect onderwijs ondersteunend personeel en management en directie)
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8 - Liquiditeit
De instelling spant zich in om de liquiditeitspositie voor de komende jaren verder te versterken. De
acties die in 2011 zijn ingezet, hebben op het gebied van liquiditeitsontwikkeling het gewenste effect.
Dat wil zeggen dat onder andere door terughoudendheid de noodzakelijke investeringen qua liquiditeit verantwoord gedaan kunnen worden. Het werken met een plus-begroting helpt ook om de
liquiditeitspositie te versterken. De instelling heeft het beleid rondom debiteurenbeheer aangescherpt.
Verder is een depositorekening geopend. Daarop worden tijdelijk liquide middelen weggezet. Op die
manier genereert de instelling extra renteopbrengsten.
Liquiditeit
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9 - Rentabiliteit
Het Friesland College streeft de komende jaren naar een licht positieve rentabiliteit. In 2016 zal de
rentabiliteit dalen. De opbrengsten dalen door maatregelen in het kader van Focus op Vakmanschap.
Het kostenniveau zal hier nog nader op aangepast moeten worden.
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Rentabiliteit
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10 - M² huur als percentage totale m²
Het Friesland College verwacht dat het percentage gehuurde m² ten opzichte van de m² in eigendom
stabiel rond de 24% zal blijven. De instelling zal een stijging of daling van het cursistenaantal
hoofdzakelijk opvangen door het aantal te huren m² te vermeerderen of te verminderen.
Het aantal m² kan de komende jaren wijzigen als het pand aan de Jousterweg wordt verkocht. Bij
definitieve verkoop zal het aantal m² in eigendom dalen met circa 2500 m². De instelling zal zich
vanaf mei 2014 inspannen om de verkoop van dit pand te realiseren.
M2 huur als percentage totale m2
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11 - Gemiddelde huisvestingskosten per m²
Door het afstoten van een aantal leegstaande gebouwen in 2012 daalde het aantal m² sterker dan
de exploitatiekosten. De instelling verwacht dat de huisvestingslasten de komende jaren stabiel zullen
blijven.
Gemiddelde huisvestingskosten per m2
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12 - Herfinancieringsbehoefte als percentage totale omzet
Er is bij het Friesland College geen sprake van een herfinancieringsbehoefte. De instelling rondde
grootschalige nieuwbouw in 2009 af. De komende jaren staat nog een grote verhuizing gepland. De
creatieve opleidingen worden dan in een podiumomgeving (Harmoniekwartier) in Leeuwarden
gehuisvest. Het Friesland College zal in dit project ruimtes huren. Hierdoor kunnen investeringen tot
een minimum beperkt worden. De huidige langlopende financiering is afgesloten met langlopende
rentetermijnen. Renterisico’s zijn daardoor zoveel mogelijk beperkt.
13 - Investeringsbehoefte als percentage van de totale omzet
Het Friesland College hanteert in zijn beleid het uitgangspunt dat de liquiditeit op orde moet zijn
en blijven. Dit heeft invloed op de financiële ruimte die beschikbaar is voor investeringen. Voor de
komende jaren verwacht de instelling rond de 2% van de omzet als vervangende of nieuwe investeringen te kunnen benutten.
Investeringsbehoefte als percentage van de totale omzet
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Hoofdstuk 9

Facilitaire zaken
9.1		 Beheersing binnenklimaat gebouwen		
Met name in gebouw Triangel is het regelen van het binnenklimaat niet
altijd even makkelijk. Dit probleem doet zich vooral voor bij de B- en Cvleugel, gelegen rond het centrale atrium. Medewerkers en cursisten klagen
over de temperatuur (te warm of te koud), maar ook over hoofdpijn. De
voornaamste oorzaken: de technische installatie functioneert niet naar behoren en bij de roostering moet nog meer worden gekeken naar de grootte
van de groepen die van een ruimte gebruik maken. Ook de persoonlijke
beleving van gebruikers lijkt een rol te spelen. Cursisten/medewerkers die
gebruik maken van een ruimte aan de binnenzijde, klagen vaker over hoofdpijn. Daar kunnen de ramen niet worden geopend.
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In 2013 is het volgende gedaan:
- Het facilitair bedrijf heeft met de gebruikers gesprekken gevoerd over de problemen die zij
ervaren en heeft met hen gezocht naar mogelijke oplossingen.
- Het onderwijs is zoveel mogelijk naar de ruimtes aan de buitenzijde verplaatst en medewerkers van
de ondersteuning werken in de ruimtes aan de binnenzijde. Verder is het aantal gebruikers per
ruimte verlaagd.
- De technische installatie is waar mogelijk ingesteld naar het soort en aantal gebruikers in een
ruimte.
- Er is een extern onderzoek verricht naar wat nodig is om de technische installatie beter te laten
functioneren. Op basis hiervan wordt voor mei 2014 een voorstel uitgewerkt voor de benodigde
aanpassingen.
9.2		 Duurzaamheid
Het Friesland College vindt investeren in duurzaamheid van belang. Daarom neemt het vanaf augustus
2013 deel aan het eenjarige landelijke project ‘Tour d’Energie’. Dit project heeft tot doel het energieverbruik te reduceren. Momenteel voert een team van zes medewerkers en cursisten bij gebouw
Saturnus in Heerenveen een pilot uit. Daarbij meten zij eerst het energieverbruik over een periode van
een half jaar. Vervolgens bekijken zij waar het energieverbruik onnodig hoog is en worden maatregelen genomen voor een zuiniger verbruik.
Hier is ook een onderzoek gestart naar de vraag of het vervangen van gewone verlichting door
led-verlichting kostenbesparend is. Dit onderzoek loopt nog.
Verder is onderzocht of het plaatsen van zonnepanelen op alle gebouwen, naast de voordelen voor
het milieu, rendabel is. De terugverdientijd bleek nog te lang, waardoor het op dit moment nog niet
financieel interessant is.
9.3		 Verhuizingen/ruimteplanning
Er heeft een flink aantal interne verhuizingen plaatsgevonden. Met de vorming van de FC-scholen
ontstond de wens om de opleidingen binnen een FC-school zoveel mogelijk bij elkaar te huisvesten.
Dit kwam de beoogde herkenbaarheid ook ten goede. Verder maakte de groei (b.v. Hotelschool) en
krimp (b.v. Bouw) van een aantal opleidingen een herverdeling van een aantal ruimtes nodig.
Om effectiever te kunnen roosteren gebruiken de ruimteplanners vanaf augustus 2013 allen hetzelfde
systeem ‘Untis’. Verder werkt de instelling nu met minder ruimteplanners. In de toekomst zal elke
FC-school per locatie nog maar een ruimteplanner inzetten.
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Bijlagen 1 t/m 10

Bijlage 1
Verklaring van bevoegd gezag
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verplicht het bevoegd
gezag om in het Geïntegreerd jaarverslag een ‘verklaring van bevoegd
gezag’ op te nemen. Hierin verklaart de instelling dat alle opleidingen
voldoen aan de wettelijke vereisten. Het Friesland College definieert ‘de
wettelijke vereisten’ als ‘alle relevante onderwijswet- en regelgeving’.
Onderwijskwaliteit en examinering
In februari 2013 deed de inspectie een onderzoek naar de ‘Staat van de
instelling’. De inspectie voert dit onderzoek eenmaal per drie jaar uit. De
inspectie bepaalt hiermee of de instelling de kwaliteit voldoende heeft
geborgd. Verder bepaalt de inspectie of er, en zo ja welke, risico’s op het
gebied van de onderwijskwaliteit bestaan. Het onderzoek bestaat uit een
aantal onderdelen: een analyse van gegevens, een instellingsbreed onderzoek en een kwaliteitsonderzoek bij enkele opleidingen. De inspectie
onderzocht de volgende opleidingen:

Friesland College jaarverslag 2013

74

- Ondernemer detailhandel
- Administratief medewerker (Secretarieel medewerker)
- Frontoffice medewerker (Receptionist)
- Onderwijsassistent
- Middenkader functionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Bouw)
Daarnaast was er een voortgangsgesprek met het management van de opleiding Mediavormgever,
omdat de opbrengsten nog onder de norm lagen.
De inspectie constateerde dat het Friesland College verstandige keuzes maakt en op de goede weg is
bij het uitvoeren van deze keuzes. De beleidsontwikkeling is steeds consistenter in de verschillende
lagen van de organisatie verankerd. Uit het onderzoek van de inspectie bleek dat een groot deel op
orde was, maar dat een aantal kwaliteitsaspecten nog niet aan de gestelde eisen voldeed. Met name
de onderdelen ‘examinering’ en ‘kwaliteitsborging’ vragen nog meer aandacht. Het Friesland College
heeft met de inspectie afspraken gemaakt voor verbetering van de geconstateerde tekortkomingen.
Inmiddels heeft de instelling verbeterplannen opgesteld en zijn verbeteracties in gang gezet. De
inspectie zal de verbeteringen in de tweede helft van 2014 onderzoeken.
Onderwijstijd
Uit steekproefonderzoek in 2012 bleek dat de instelling de onderwijstijd bij leerjaar 2 van de niveau
4-opleidingen van het CIOS niet voldoende kon verantwoorden. Bij heronderzoek in juni 2013
constateerde de inspectie dat de verbeteracties van de instelling succesvol zijn geweest.
Vsv
Het Friesland College registreert aan- en afwezigheid in Eduarte en handelt bij verzuim conform een
verzuimprotocol. Langdurig verzuim wordt gemeld bij het verzuimloket. Het Friesland College voldeed in cursusjaar 2012-2013 aan de gestelde normen voor het terugdringen van het aantal voortijdig
schoolverlaters. De instelling behaalde daarmee landelijk een gedeelde twaalfde plaats. Het gaat hier
om jongeren jonger dan 23 jaar zonder startkwalificatie. De instelling heeft over vsv en
zorgleerlingen structureel contact met de RMC’s en gemeentes.
Bpv en onderwijsovereenkomst
Elke cursist tekent een onderwijsovereenkomst en, in geval van beroepspraktijkvorming, een bpvovereenkomst. Elke cursist ontvangt een Onderwijs- en examenreglement (OER) en een studiegids of
kan deze inzien.
Klachten
Het Friesland College spant zich in om klachten zo snel mogelijk en naar tevredenheid af te handelen.
Klachten die snel kunnen worden opgelost worden opgepakt door de coach, opleidingsmanager,
onderwijsdirecteur of de examencommissie. Wanneer het een formele klacht betreft wordt deze
vastgelegd in de administratie. De klacht wordt daarna volgens de daarvoor bestemde procedure
afgehandeld.
Indien cursisten niet tevreden zijn over de wijze van afhandeling of uitkomst van hun klacht, dan
hebben zij de mogelijkheid om een bezwaar of een beroep in te dienen bij de Interne bezwarencommissie.
De Interne bezwarencommissie is een zelfstandig, onafhankelijk orgaan binnen het Friesland College.
Voor cursisten zijn er de commissies ‘Interne bezwarencommissie, sectie cursisten’ en ‘Commissie van
Beroep voor de Examens’. Voor medewerkers zijn er de commissies ‘Interne bezwarencommissie, sectie
personeel’ en ‘Interne bezwarencommissie, beoordelingen’. Verder zijn er nog de ‘Klachtencommissie
sociale veiligheid’ en de ‘Klachtencommissie bescherming persoonsgegevens’. Zowel cursisten als
medewerkers kunnen bij deze commissies een klacht indienen.
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Op de website van de instelling is de klachtenprocedure vermeld. Verder zijn daar de namen van de
vertrouwenspersonen gepubliceerd.
Schoolkosten
De instelling informeert cursisten dat aan het volgen van een opleiding kosten zijn verbonden. Dit
doet de instelling via de website en per brief. Het gaat hier om opleidingsgebonden schoolkosten,
zoals studieboeken en (in een aantal gevallen) niet-opleidingsgebonden schoolkosten, zoals excursies.
Ondernemingsraad en Deelnemersraad
Binnen het Friesland College is een gedeelde medezeggenschap gerealiseerd in de vorm van een
Ondernemingsraad en een Deelnemersraad. Hiermee handelt de instelling volgens de Wet op de
Ondernemingsraden (WOR) en de Wet Medezeggenschap Educatie en Beroepsonderwijs (WMEB).
Verklaring omtrent gedrag
De accountant onderzocht conform het controleprotocol 2013 of voor alle medewerkers voor wie
dat is vereist een verklaring omtrent gedrag in het personeelsdossier is opgenomen. Gebleken is dat
de instelling hieraan voldoet.
Bekostiging
De accountant controleert jaarlijks of de bekostiging voldoet aan de wettelijke vereisten. Dit gebeurt
volgens het door de minister voorgeschreven controleprotocol. Het Friesland College voldeed hier in
2013 aan.
Goedkeuring Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft de Jaarrekening 2013 en het Geïntegreerd Jaarverslag 2013 in zijn
vergadering van 2 juni 2014 goedgekeurd.
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Friesland College organogram 31 december 2013

school voor techniek & technologie
Gerard Eilert

voorzitter

Transport & Logistiek
Voertuigentechniek 1
Voertuigentechniek 2
Vakopleidingen Techniek
Engineering
Bouw, Hout & Interieur
Bouw & Onderhoud

school voor commercie & dienstverlening
Tom Valk

voorzitter

Commerciële dienstverlening - Leeuwarden
Commerciële dienstverlening - Heerenveen
Financieel en Juridische dienstverlening
Secretariële dienstverlening en Marketing & Communicatie
Vakopleidingen Horeca en Bakkerij
Managementopleidingen Horeca
Wellness & Lifestyle
International Hotel en Business
Toerisme

ondersteunende bureaus

FC-scholen

Bijlage 2

servicecentrum cursisten
directeur

FC-Adviescentrum

FC-Support

cursistenadministratie

bureau bedrijfsvoering
directeur

Sabine Houwen

Sociaal werk & Maatschappelijke zorg 4 - Leeuwarden
Sociaal werk & Maatschappelijke zorg 4 - Heerenveen
Maatschappelijke zorg 3
Verpleging & Verzorging - Heerenveen
Verzorging - Leeuwarden
Verpleging - Leeuwarden
Helpende en Recreatie 2 - Heerenveen
Fastservice/Catering en Facilitair
Zorghulp en Helpende - Heerenveen

automatisering

middelen

D’Drive school voor creatieve industrie & pedagogisch werk

bureau marketing & communicatie

Anneke Holwerda

voorzitter

directeur

Pedagogisch werk & Onderwijs - Heerenveen
Pedagogisch werk & Onderwijs volwassenen - Leeuwarden
Pedagogisch werk & Onderwijs - Leeuwarden
Media en ICT - Heerenveen
ICT en DTP 2 - Leeuwarden
Mediavormgeving en DTP 3 - Leeuwarden
Gamedesign en Applicatieontwikkeling
Artiest
Productie
Mode design
Interieur, Vormgeving & Ambacht
Cosmo

directeur

professionalisering &
personeelsontwikkeling

CIOS 2
CIOS 3
CIOS 4 Buurt, onderwijs en sport (BOS) en Agoog
CIOS 4 Trainer/coach en Sport, bewegen & gezondheid (SBG)
CIOS Contractactiviteiten

school voor volwasseneneducatie & AVO
Paulien de Jong

Talencentrum 1- Leeuwarden
Talencentrum 1- Heerenveen
Talencentrum 2- Leeuwarden
Talencentrum 2- Heerenveen
Educatie - Leeuwarden
Educatie - Drachten
Educatie - Sneek
VAVO
Serviceteam

Mbo life sciences
voorzitter

Dietske Bouma

personeelszaken

Robert Jan Janssen

voorzitter

Rudolf Winius

onderwijs, personeel en innovatie

CIOS school voor sport & bewegen
voorzitter

Sjors Veltman

huisvesting / faciliteiten

school voor zorg, service & welzijn
voorzitter

Hilda Scholten

bureau bestuur
directeur

Jan Douma

raad van toezicht
voorzitter

Ineke Stam

college van bestuur
Liesbeth Vos
Frank van Hout

voorzitter
lid

ondernemingsraad
voorzitter

Jelte Hiemstra

Peet Ferwerda

deelnemersraad
werken met de stad/techno0ne
directeur

voorzitter

Gerda Venema

Abel Veldman
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Bijlage 3

Cursistenaantallen per FC-school en per leerweg
In onderstaande overzichten leest u de cursistenaantallen over de afgelopen drie cursusjaren.
Cursistenaantallen per FC-school

Cursisten aantallen per FC-school
School

2011

2012

2013

CIOS, school voor Sport & Bewegen

1237

1141

988

D’Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk

1568

1579

*2071

FC-XL X-Stream Learning

83

67

47

Mbo Life Sciences (Laboratoriumtechniek)

205

227

231

School voor Commercie & Dienstverlening

2248

2220

2277

School voor Techniek & Technologie

1718

1713

1613

School voor Zorg, Service & Welzijn

2244

2389

2189

Werken met de Stad / Assistentenopleidingen
School voor Volwasseneneducatie & AVO
Friesland College

305

357

271

4505

3333

2911

14113

13026

12598

Figuur b.3.1

*

De toename van cursisten in 2013 t.o.v. 2012 wordt vooral veroorzaakt door een overheveling
van diverse opleidingen vanuit Mbo Welzijn naar D’Drive, school voor Creatieve industrie &
Pedagogisch werk.

Cursistenaantallen per FC-school
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Figuur b.3.2

De cursistenaantallen bbl en deeltijdbol zijn gedaald. De economische teruggang heeft toekomstige
werkgevers voorzichtiger gemaakt om contracten met bbl-cursisten aan te gaan. Daarentegen stegen
de aantallen bol-cursisten. Eén mogelijke verklaring hiervoor is dat cursisten bij economische teruggang geneigd zijn langer op school te blijven. Bijvoorbeeld door na niveau 3 door te stromen naar
niveau 4.
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Verdeling cursistenaantallen per jaar per leerweg in absolute aantallen
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Figuur b.3.3

bbl

bol

dlt bol

totaal

1940

7456

212

9608

2012

1825

7639

229

9693

2013

1521

8005

161

9687
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Bijlage 4

Realisatie Koersplan 2013-2015 per FC-school (inclusief mbo Life Sciences)

Koersplan 2013 - 2015

Kaderbrief 2013

Stand van zaken School voor Commercie &
Dienstverlening eind 2013

Strategie

Resultaatafspraken in 2013

Resultaten

1

Het Friesland College (FC) kent drie
vormen van samenwerking:
- leerbedrijven voor stagiairs
- leerbedrijven, inclusief om- en
bijscholing
- strategische partners

1. (Potentiële) strategische allianties zijn
in kaart gebracht.

Strategische partners: Centraal Justitieel Incasso
Bureau, De Friesland Zorgverzekeraar, WTC Hotel,
Tjaarda Oranjewoud, financiële bedrijven in
Leeuwarden, Hamilton Bright

2

Aandacht voor Europese
ontwikkelingen (b.v. Healthy Ageing)

2. Helderheid over de positie van
Healthy Ageing en andere
economische speerpunten in de
ontwikkeling van opleidingen.

•
•

Deelname aan ‘de gezonde schoolkantine’*
De directie bedacht met haar werknemers
oplossingen om op een, voor de medewerker
en de instelling, verantwoorde wijze eerder dan
wettelijk mogelijk met pensioen te gaan.

Onderwijs
3

Vier instroommomenten

Dit geldt voor alle opleidingen van de school, m.u.v.
de opleidingen Toerisme. Bij Toerisme zijn twee
instroommomenten. Reden: de vierde periode is
volledig ingericht op stage. Instroom is daardoor dan
niet meer mogelijk.

4

Opleidingsdoorsnijdende programma’s

•
•

5

Het FC kent een onderscheidende
aanpak en begeleiding voor niveau 1/2
en 3/4.

•
•

In totaal 317 cursisten namen deel aan X-Stream
trajecten ‘ondernemen’, ‘leidinggeven’, ‘hbo’ én
de pilot ‘werken en leren in de 21e eeuw’.
De opleidingen Handel, Wellness en CIOS
verzorgen gezamenlijk opleidingsdoorsnijdende
programma’s via de College Company. 30
cursisten van Wellness en 40 cursisten van
Handel maakten hier gebruik van.
De school heeft twee coachingsprogramma’s
voor de verschillende niveaus.
Het optimaliseren van de begeleiding is in 2014
een speerpunt. Dit i.v.m. de overgang van mbo
1-opleidingen naar de FC-school.

Personeel
6

Teams vormen de kern van de
organisatie.

3. Per 1 augustus 2013 is er een
heldere indeling in teams, gekoppeld
aan de opleidingen en een
leidinggevende.

Ieder team werkt met een teamplan. In 80% van de
teams zijn regisseurs benoemd.

7

Het FC zet in op ontwikkeling van
resultaatverantwoordelijk gedrag en
resultaatverantwoordelijke teams.

4. Per 1 augustus 2013 hebben teams
een teamplan opgesteld.

De mate waarin teams resultaatverantwoordelijk
werken is bij de teams nog in verschillende fases van
ontwikkeling.

8

Door middel van afspraken met
bedrijven blijft het personeel up-todate.

•
•
•

9

Voor specifieke competenties huurt het
FC mensen in zonder dat dit tot een vast
dienstverband leidt.
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De school voerde verkennende gesprekken met
verschillende bedrijven. Operationalisering van
afspraken is gepland in 2014.
Op kleine schaal vonden bedrijfsstages plaats. In
2014 voert de school deze structureel door.
Binnen de praktijkroute van het CJIB werden
workshops aangeboden. Hieraan konden ook
medewerkers van de school deelnemen.

De school huurde specifieke competenties in,
bijvoorbeeld: styling adviseurs voor de opleidingen
Luchtvaart en Leidinggevende bediening, rekendocenten, bhv trainingen en leermeestercursussen.
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Organisatie
10

Het FC speelt in op vragen van de markt
en van cursisten.

11

Het FC kent een breed aanbod van
volwassenenopleidingen.

5. De FC-scholen geven aan met
welke strategische partners
praktijkgestuurd leren ontwikkeld
wordt en geven daarbij de beoogde
resultaten aan.

De school stelde zich dienstverlenend op.
Voorbeelden:
• organisatie jaarlijkse kerstmarkt i.s.m. het lokale
bedrijfsleven in Heerenveen
• opleidingstraject verzorgd in Amsterdam met
Fifteen* van Jamie Oliver
• opleidingstraject gestart i.s.m. restaurant Het
Ambacht, de gemeente Heerenveen en het
UWV
• cursisten organiseerden enkele grote
evenementen en voerden deze uit (b.v.
benefietgala van De Friesland Zorgverzekeraar)
• i.o.m. De Friesland Zorgverzekeraar biedt de
school vanaf aug. 2014 weer de opleiding Bank
en verzekeren aan. Op verzoek van cursisten die
de opleiding eerder niet hadden afgerond, biedt
de school nu een inhaalprogramma aan.
De school had geen aparte volwassenenopleidingen.
De school leidde wel veel volwassenen op binnen
bestaande programma’s met oog voor deze speciale
doelgroep.

Koersplan 2013 - 2015

Kaderbrief 2013

Stand van zaken School voor Zorg, Service &
Welzijn eind 2013

Strategie

Resultaatafspraken in 2013

Resultaten

1

Het Friesland College (FC) kent drie
vormen van samenwerking:
- leerbedrijven voor stagiairs
- leerbedrijven, inclusief om- en
bijscholing
- strategische partners

1. (Potentiële) strategische allianties zijn
in kaart gebracht.

Strategische partners: ZuidOostZorg en Alliade.
Bij beide allianties is ook Stenden Hogeschool een
partner. Met Palet (Kwadrantgroep) bestaat een
verouderd convenant. De school is op dit moment
bezig hier een nieuwe invulling aan te geven.

2

Aandacht voor Europese
ontwikkelingen (b.v. Healthy Ageing)

2. Helderheid over de positie van
Healthy Ageing en andere
economische speerpunten in de
ontwikkeling van opleidingen.

De school doet mee met de Innovatie Werkplaats
Healthy Ageing bij ZuidOostZorg, samen met
Stenden Hogeschool.

Onderwijs
3

Vier instroommomenten

Dit verschilt per team.

4

Opleidingsdoorsnijdende programma’s

Nog niet van toepassing. De school pakt dit op
bij de ontwikkeling van de leereenheden. Dit start
m.i.v. komend cursusjaar.

5

Het FC kent een onderscheidende
aanpak en begeleiding voor niveau 1/2
en 3/4.

De teams van niveau 1 en 2 richtten zich tijdens professionaliseringsdagen op het ontwikkelen van een
studieloopbaanprogramma voor cursisten van deze
niveaus. De teams van niveau 3 en 4 zullen dit nog
gaan doen. Het gewenste resultaat is een voor de
school herkenbaar studieloopbaanprogramma voor
alle cursisten van niveau 1 en 2 en voor de cursisten
van niveau 3 en 4.

Personeel
6

Teams vormen de kern van de
organisatie.

3. Per 1 augustus 2013 is er een heldere
indeling in teams, gekoppeld aan de
opleidingen en een leidinggevende.

Alle teams werkten met teamplannen. De plannen
zelf en de manier waarop deze tot stand zijn
gekomen en hoe ermee gewerkt wordt, verschilt.
Er zijn verschillende professionaliseringsdagen over
resultaatverantwoordelijk werken geweest voor alle
teams.
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7

Het FC zet in op ontwikkeling van
resultaatverantwoordelijk gedrag en
resultaatverantwoordelijke teams.

8

Door middel van afspraken met
bedrijven blijft het personeel up-todate.

De school maakte afspraken over docentstages.
Ook waren bij de professionaliseringsdagen
altijd externe partners aanwezig. Steeds meer
professionaliseerden de medewerkers van de school
samen met collegae uit partner-organisaties: bij het
Friesland College of bij de instellingen.

9

Voor specifieke competenties huurt het
FC mensen in zonder dat dit tot een
vast dienstverband leidt.

De school vulde tijdelijke vacatures in met collega’s
van partner-organisaties, uit de branche of vanuit
NHL Hogeschool.

4. Per 1 augustus 2013 hebben teams
een teamplan opgesteld.

Alle teams hebben regisseurs op resultaatgebieden.
Ook binnen de directie zijn deze portefeuilles
verdeeld. Sinds enkele maanden krijgen teams, MT
en directie coaching in resultaatverantwoordelijk
werken.

Organisatie
10

Het FC speelt in op vragen van de markt
en van cursisten.

11

Het FC kent een breed aanbod van
volwassenenopleidingen.

5. De FC-scholen geven aan met welke
strategische partners praktijkgestuurd
leren ontwikkeld wordt en geven
daarbij de beoogde resultaten aan.

De school had wekelijks contact met partners:
zij ontwikkelen samen nieuwe leertrajecten.
Voorbeelden zijn: ZuidOostZorg, Alliade,
Meriant, Zorggroep Noorderbreedte en
Maeykehiem. Onlangs was een dag georganiseerd
met alle teams van (voormalig) Welzijn, waar
partners hun wensen voor de toekomst
presenteerden. Deze zullen worden vertaald in de
opleidingsplannen. Dit proces is al afgerond voor
de opleidingen Verpleging en Verzorging en de
basisopleidingen.
De school biedt volwassenenopleidingen aan. En er
zijn diverse bbl-trajecten gezamenlijk met partners
op maat gemaakt.

Koersplan 2013 - 2015

Kaderbrief 2013

Stand van zaken CIOS, school voor Sport &
Bewegen eind 2013

Strategie

Resultaatafspraken in 2013

Resultaten

1

Het Friesland College (FC) kent drie
vormen van samenwerking:
- leerbedrijven voor stagiairs
- leerbedrijven, inclusief om- en
bijscholing
- strategische partners

1. (Potentiële) strategische allianties zijn
in kaart gebracht.

O.a. Sportstad, ZuidOostZorg, vier gemeentelijke
clusters, NL coach

2

Aandacht voor Europese
ontwikkelingen (b.v. Healthy Ageing)

2. Helderheid over de positie van Healthy Ageing en andere economische
speerpunten in de ontwikkeling van
opleidingen.

•
•

De school bood keuzeleereenheden
Seniorensporten
Extra aandacht voor senioren in de algemene
opleiding

Onderwijs
3

Vier instroommomenten

Per augustus en februari startten nieuwe groepen.
Daarnaast was permanente instroom mogelijk.

4

Opleidingsdoorsnijdende programma’s

•
•
•

5

Het FC kent een onderscheidende
aanpak en begeleiding voor niveau 1/2
en 3/4.

Friesland College jaarverslag 2013

Twee cursisten namen deel aan een X-Stream
traject ‘hbo’.
De school bood opleidingen aan via de College
Company.
De school verzorgde enkele programma’s i.s.m.
Alfa College. In totaal maakten 30 cursisten
gebruik van deze mogelijkheid.

De teams beschikten over de competenties die
nodig zijn om te werken met cursisten van niveau
1/2 en niveau 3/4.
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Personeel
6

Teams vormen de kern van de
organisatie.

3. Per 1 augustus 2013 is er een heldere
indeling in teams, gekoppeld aan de
opleidingen en een leidinggevende.

De school bracht de competenties van de medewerkers in kaart. Teams zijn vervolgens ingedeeld
o.b.v. deze competenties.

7

Het FC zet in op ontwikkeling van
resultaatverantwoordelijk gedrag en
resultaatverantwoordelijke teams.

4. Per 1 augustus 2013 hebben teams
een teamplan opgesteld.

Teamplannen zijn deels gereed.

8

Door middel van afspraken met
bedrijven blijft het personeel up-todate.

De school maakte met Sportstad Heerenveen
afspraken over het beweegaanbod.

9

Voor specifieke competenties huurt het
FC mensen in zonder dat dit tot een vast
dienstverband leidt.

De school huurde o.a. voor contractactiviteiten,
het opzetten en verbeteren van het BPV-bureau
en reguliere lessen externe medewerkers in.

Organisatie
10

Het FC speelt in op vragen van de markt
en van cursisten.

11

Het FC kent een breed aanbod van
volwassenenopleidingen.

1

5. De FC-scholen geven aan met welke
strategische partners praktijkgestuurd
leren ontwikkeld wordt en geven
daarbij de beoogde resultaten aan.

De school verzorgt contractcursussen, m.n. voor
volwassenen. Bijvoorbeeld trainersopleidingen en
ruiterfitness.

Koersplan 2013 - 2015

Kaderbrief 2013

Stand van zaken D’Drive, school voor Creatieve
industrie & Pedagogisch werk eind 2013

Strategie

Resultaatafspraken in 2013

Resultaten

Het Friesland College (FC) kent drie
vormen van samenwerking:
- leerbedrijven voor stagiairs
- leerbedrijven, inclusief om- en
bijscholing
- strategische partners

1. (Potentiële) strategische
allianties zijn in kaart
gebracht.

•
•
•
•

2

Het contractonderwijs is uitgebreid. Dit is zowel
aanbodgericht als vraaggestuurd.

Aandacht voor Europese
ontwikkelingen (b.v. Healthy Ageing)

2. Helderheid over de
positie van Healthy
Ageing en andere
economische speerpunten
in de ontwikkeling van
opleidingen.

•
•

Voor de opleiding Pedagogisch werk: KERN, het
samenwerkingsverband van de kinderopvang in Friesland
Voor de opleidingen Onderwijsassistent: de
bovenschoolse koepels voor basisonderwijs in Friesland,
zoals Proloog en PCBO Leeuwarden
Kernpartners voor MGI, o.a.: Jongbloed, Ateliers Majeur,
Gemeente Leeuwarden
Voor de opleidingen Artiest en Design: Cultuur Kwartier
Sneek en Poppodium Romein
De school werkte samen met de GGD, binnen het kader
van ‘de Gezonde School’.
Gezondheid was structureel een thema voor de
opleidingen Pedagogisch werk en Onderwijsassistent
voor een periode van vijf weken.

Onderwijs
3

Vier instroommomenten

•

•

Bij de opleidingen Pedagogisch werk en
Onderwijsassistent waren drie instroommomenten, nl.
bij de aanvang van de periodes 1,2 en 3. Cursisten die
zich in periode 4 nog aanmeldden liepen mee met het
programma. Zij moeten dan het volgende cursusjaar wel
opnieuw beginnen, maar hebben dan al een voorsprong.
Bij MGI en bij de opleidingen Artiest en Design waren vier
instroommomenten.
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4

Opleidingsdoorsnijdende programma’s

•
•
•
•
•

5

Het FC kent een onderscheidende
aanpak en begeleiding voor niveau
1/2 en 3/4.

•
•

Deelname aan een X-Stream traject (‘ondernemen’, ‘hbo’
en ‘werken en leren in de 21e eeuw’): 240 cursisten
Gezamenlijk (deel)programma voor cursisten van de
opleidingen Dans en Onderwijsassistent
MGI verzorgde i.h.k.v. L&B een programma i.s.m. de
CNV. Alle eerstejaars cursisten Leeuwarden deden hier
aan mee.
I.s.m. Present Promotions* verzorgde MGI een
programma als onderdeel van werken in een leerbedrijf.
Deelname: 60 cursisten.
Cursisten van de opleidingen Artiest en Design namen
gezamenlijk deel aan L&B-dagen (200 cursisten) en lessen
over kunstgeschiedenis.
De opleidingen Pedagogisch werk, Onderwijsassistent,
Artiest en Design kennen geen niveau 1/2.
Bij MGI is voor alle niveau 2-opleidingen veel directere
begeleiding georganiseerd. In Leeuwarden is hiervoor
School als werkplaats ingezet. In Heerenveen moet
School als werkplaats nog starten. De opdrachten voor
deze cursisten hebben een kortere doorlooptijd.

Personeel
6

Teams vormen de kern van de
organisatie.

3. Per 1 augustus 2013 is er
een heldere indeling in
teams, gekoppeld aan de
opleidingen en een leidinggevende.

7

Het FC zet in op ontwikkeling van
resultaatverantwoordelijk gedrag en
resultaatverantwoordelijke teams.

4. Per 1 augustus 2013
hebben teams een teamplan
opgesteld.

•

•

•

8

9

Door middel van afspraken met
bedrijven blijft het personeel up-todate.

•

Voor specifieke competenties huurt het
FC mensen in zonder dat dit tot een vast
dienstverband leidt.

•

•

•

•

De drie teams van Pedagogisch werk/Onderwijsassistent
hadden eind 2013 een teamplan. De regisseurtaken*
waren verdeeld. Het resultaatverantwoordelijke gedrag
was nog in een beginfase.
De vier teams van MGI hadden eind 2013 een basis
teamplan. De regisseurstaken waren verdeeld. Het
resultaatverantwoordelijke gedrag was nog in een
beginfase.
De vier teams van Artiest en Design hadden een
teamplan. De regisseursrollen waren verdeeld en werden
uitgevoerd.
Kennisdeling voor vakdocenten vond bij MGI in elk team
plaats, doordat MGI professionals inhuurde.
Docenten leerden via de Praktijkroute bij Jongbloed BV.
Voor de opleidingen Pedagogisch werk/
Onderwijsassistent huurde de school op het gebied
van muzikale vorming beperkt capaciteit in van Ateliers
Majeur in Heerenveen.
Voor MGI werden programmeurs, interactieve
vormgevers, ICT-specialisten, e.d. ingehuurd van o.a.
Freed, Ateliers Majeur, BekenT, KelvinInteractive,
Magicolr, WildICT.
Artiest en Design huurde een gitaardocent en een docent
choreografie in.

Organisatie
10

11

Het FC speelt in op vragen van de markt
en van cursisten.

Het FC kent een breed aanbod van
volwassenenopleidingen.

Friesland College jaarverslag 2013

5. De FC-scholen geven aan
met welke strategische
partners praktijkgestuurd
leren ontwikkeld wordt en
geven daarbij de beoogde
resultaten aan.

•
•

Voor Pedagogisch werk hield de school nauw contact
met de branche (KERN) over de behoefte op de arbeidsmarkt en examineringeisen.
MGI zette een platform op (connection Diner
MGI). Daarbij waren 40 bedrijven uit de sector MGI
vertegenwoordigd. Verder was er een separaat
platform voor de Game industrie in het Noorden (Game
Connection). Daar besprak de school gezamenlijke
projecten (bedrijven), professionalisering en examinering.

In Heerenveen startte, binnen Pedagogisch werk, de
volwassenenopleiding Jeugdzorg.
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Koersplan 2013 - 2015

Kaderbrief 2013

Stand van zaken School voor Techniek &
Technologie eind 2013

Strategie

Resultaatafspraken in 2013

Resultaten

Het Friesland College (FC) kent drie
vormen van samenwerking:
- leerbedrijven voor stagiairs
- leerbedrijven, inclusief om- en
bijscholing
- strategische partners

1. (Potentiële) strategische allianties
zijn in kaart gebracht.

•

Aandacht voor Europese ontwikkelingen
(b.v. Healthy Ageing)

2. Helderheid over de positie van
Healthy Ageing en andere
economische speerpunten in de
ontwikkeling van opleidingen.

•

De school had een klankbord van bestaande netwerken en strategische partners.
Strategische partners: Accolade, Van Wijnen,
P. de Vries, A-Ware en Frontera.

Dit is nog in de oriëntatiefase.

Onderwijs
3

Vier instroommomenten

Bbl-cursisten konden op elk moment instromen. Voor
bol-cursisten zijn er vier instroommomenten.

4

Opleidingsdoorsnijdende programma’s

Cursisten konden deelnemen aan de X-Stream trajecten
‘ondernemen’, ‘hbo’ én de pilot ‘werken en leren in de
21e eeuw’. In 2013 deden 223 cursisten dat.

5

Het FC kent een onderscheidende
aanpak en begeleiding voor niveau 1/2
en 3/4.

De begeleiding voor niveau 1- en 2-cursisten is
intensiever geworden. In 2013 is de overgang van mbo
1-opleidingen naar de school verder doorgevoerd. Deze
cursisten krijgen nu binnen de school
praktijkonderwijs.

Personeel
6

Teams vormen de kern van de
organisatie.

3. Per 1 augustus 2013 is er een
heldere indeling in teams,
gekoppeld aan de opleidingen en
een leidinggevende.

Ieder team (in totaal zeven) had een teamplan. Binnen
elk team zijn zes regisseurs* benoemd.

7

Het FC zet in op ontwikkeling van
resultaatverantwoordelijk gedrag en
resultaatverantwoordelijke teams.

4. Per 1 augustus 2013 hebben
teams een teamplan opgesteld.

De mate van resultaatverantwoordelijk gedrag/
resultaatverantwoordelijke teams is bij de teams nog in
verschillende fases van ontwikkeling.

8

Door middel van afspraken met
bedrijven blijft het personeel up-to-date.

De school geeft hier vorm aan door:
• Project loopbaanbegeleiding i.s.m. leermeester/
werkmeesters/praktijkbegeleiders van bedrijven.
• De school verzorgde interne bedrijfstraining bij de
Van de Brug groep.
• De school verzorgde intern bij Poiesz de opleiding
Chauffeur goederenvervoer.
• De school verzorgde extra praktijkdagen voor
de opleiding Monteur mobiele werktuigen i.s.m.
mechanisatiebedrijven in de regio.

9

Voor specifieke competenties huurt het
FC mensen in zonder dat dit tot een vast
dienstverband leidt.

De school huurt vakinhoudelijke expertise in.

Organisatie
10

11

Het FC speelt in op vragen van de markt
en van cursisten.

Het FC kent een breed aanbod van
volwassenenopleidingen.

5. De FC-scholen geven aan met
welke strategische partners
praktijkgestuurd leren ontwikkeld
wordt en geven daarbij de
beoogde resultaten aan.

•
•

De school organiseerde leermeesterbijeenkomsten
t.b.v. beoordeling en ontwikkeling van het
onderwijs.
De school organiseerde schilderbedrijvenavonden
met als onderwerp ‘vakinhoudelijke
ontwikkelingen’.

Er was geen specifieke volwassenenopleiding. Iedereen
is welkom, volwassenen namen deel aan de reguliere
opleiding.
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Kaderbrief 2013

Stand van zaken mbo Life Sciences eind 2013

Strategie

Resultaatafspraken in 2013

Resultaten

Het Friesland College (FC) kent drie
vormen van samenwerking:
- leerbedrijven voor stagiairs
- leerbedrijven, inclusief om- en
bijscholing
- strategische partners

1. (Potentiële) strategische allianties zijn
in kaart gebracht.

•

Aandacht voor Europese
ontwikkelingen (b.v. Healthy Ageing)

2. Helderheid over de positie van
Healthy Ageing en andere
economische speerpunten in de
ontwikkeling van opleidingen.

•

•
•

Bedrijven: Wateralliance, FrieslandCampina,
Vitens, Wetterskip Fryslân, A-ware, Fonterra,
Ausnutria Hyproca, Omrin
Opleidingsinstituten: Nordwin College, Van Hall
Larenstein/NHL Hogeschool, Noorderpoort
College, Noordelijke aoc’s uit 4Groen
De school stuurde het project ‘Springboard’*
aan.
Op het gebied van Medische technologie werkte de school samen met o.a. HANNN.

Onderwijs
3

Vier instroommomenten

Cursisten konden op vier momenten instromen.

4

Opleidingsdoorsnijdende programma’s

De school deed nog niet mee aan X-Stream.
Wel waren er binnen mbo Life Sciences
gemeenschappelijke onderdelen van de opleidingen
laboratoriumtechniek, Food en Water. Alle cursisten
maakten hier gebruik van.

5

Het FC kent een onderscheidende
aanpak en begeleiding voor niveau 1/2
en 3/4.

Bij mbo Life Sciences zijn geen niveau 1- en
2-opleidingen binnen de bol-opleidingen.

Personeel
6

Teams vormen de kern van de
organisatie.

3. Per 1 augustus 2013 is er een heldere
indeling in teams, gekoppeld aan de
opleidingen en een leidinggevende.

Gerealiseerd.

7

Het FC zet in op ontwikkeling van
resultaatverantwoordelijk gedrag en
resultaatverantwoordelijke teams.

4. Per 1 augustus 2013 hebben teams
een teamplan opgesteld.

Dit was in 2013 nog sterk in ontwikkeling. Er zijn
nieuwe teams gevormd, samen met een structuur
in aandachtsgebieden. Dit is in augustus gestart.

8

Door middel van afspraken met
bedrijven blijft het personeel up-todate.

De school maakte veel afspraken met bedrijven
hierover. Bijvoorbeeld voor de opleidingen Water
(CIV Water) en Food (CIV Food en Dairy Chain).

9

Voor specifieke competenties huurt het
FC mensen in zonder dat dit tot een
vast dienstverband leidt.

De school huurde medewerkers in voor
bbl-opleidingen die onder Nordwin College vallen.
Verder stelde de school medewerkers met een
tijdelijk dienstverband aan.

Organisatie
10

11

Het FC speelt in op vragen van de markt
en van cursisten.

Het FC kent een breed aanbod van
volwassenenopleidingen.

5. De FC-scholen geven aan met welke
strategische partners praktijkgestuurd
leren ontwikkeld wordt en geven
daarbij de beoogde resultaten aan.

•
•

•
•
•
•

Friesland College jaarverslag 2013

De school startte het overleg met cursisten
weer op. De voorstellen voor verbetering die
hier uit voortvloeiden werden uitgevoerd.
Via de CIV’s en Dairy Chain richtte de
school in nauw overleg de curricula en
samenwerkingsvormen in.
I.s.m. Nordwin College steeg het aantal bblopleidingen van 160 naar 250.
Door de samenwerking met andere scholen
in ‘Zuivelopleidingen Nederland’ zijn nieuwe
opleidingsprogramma’s ingericht.
De school startte met bbl-opleidingen in de
laboratoriumtechniek.
Een speciaal bbl-traject vormt de opleiding
van operators voor een van de nieuwe
zuivelfabrieken in Heerenveen. Daar schoolde
de school i.s.m. UWV en gemeenten een groep
herintreders.
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Bijlage 5

Samenstelling en personele mutaties
5.1		

Raad van Toezicht: samenstelling, rooster van aftreden en nevenfuncties per 31-12-2013

Naam

Hoofdfunctie / nevenfuncties

Mevrouw J.G. Stam
benoemd: oktober 2007
herbenoemd: oktober 2011 (per 1 maart 2011
benoemd tot voorzitter)
aftredend: oktober 2015

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
• Lid Raad van Toezicht Nederlands Openluchtmuseum
• Visitatiecommissies Rijksmusea
Functies bij Raad van Toezicht Friesland College:
• Voorzitter Raad van Toezicht
• Lid remuneratiecommissie

De heer drs. ing. J. Mulder
benoemd: februari 2003 als adviseur, oktober
2005 benoemd als lid
herbenoemd: december 2009
aftredend: december 2013

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

De heer F. Bouwers
benoemd: maart 2006
herbenoemd: juni 2010
aftredend: juni 2014

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

Mevrouw L. Jacobi
benoemd: april 2011
aftredend: april 2015
herbenoembaar: ja

Hoofdfunctie:
• Lid Tweede Kamer
Nevenfuncties:
• Voorzitter van Millenniumnetwerk Fryslân
• Lid klachtencommissie SC Heerenveen
• Voorzitter Theaterwurk J&M
• Lid Raad van Toezicht Regionale Ambulancevoorziening Fryslân
Functies bij Raad van Toezicht Friesland College:
• Lid Raad van Toezicht
• Lid commissie kwaliteit onderwijs
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De heer dr. F. Meijers
benoemd: april 2011
aftredend: april 2015
herbenoembaar: ja

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 en in dat kader voorzitter
onderwijscommissie
Functies bij Raad van Toezicht Friesland College:
• Lid Raad van Toezicht
• Lid commissie kwaliteit onderwijs
Hoofdfunctie:
• Eigenaar organisatie adviesburo

Mevrouw mr. K. Biegel
benoemd: oktober 2012
aftredend: oktober 2016
herbenoembaar: ja

Nevenfuncties:
• Gastdocent en jurylid IBO Businessschool
Functies bij Raad van Toezicht Friesland College:
• Lid Raad van Toezicht
• Lid auditcommissie
• Lid remuneratiecommissie

5.2		

College van Bestuur: samenstelling, portefeuilleverdeling en nevenfuncties per 31-12-2013

Naam

Nevenfuncties

Mw. E. Vos MSM, voorzitter
Portefeuilles
- bestuur en strategisch beleid
- communicatie
- onderwijs en cursistenzaken waaronder de
Deelnemersraad
- HRM

Nevenfuncties
• Lid bestuur Calibris (Kenniscentrum in de sectoren Zorg, Welzijn en Sport)
• Lid adviescommissie beroepspraktijkvorming en werkgeverstevredenheid van de Stichting
Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
• Lid Programmaraad Friesche Compagnie
• Voorzitter stuurgroep Technisch Beroeps Onderwijs Friesland (TBOF)
• Voorzitter stuurgroep Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV)
• Lid dagelijks bestuur Zorgacademie
• Lid dagelijks bestuur Münchhausen

De heer F. van Hout, lid
Portefeuilles
- financiën
- facilitair
- automatisering
- huisvesting

Nevenfuncties
• Lid programmaraad ECBO
• Lid programmaraad PPO-NRO
• Lid stuurgroep Energy College
• Bestuur Cees Pot Fonds, fonds ten behoeve van Educatieve projecten in
ontwikkelingslanden (tot september 2013)

5.3		 Mutaties leidinggevenden
In maart is de heer H. Visser aan het directieteam van D’Drive, school voor Creatieve industrie &
Pedagogisch werk toegevoegd. De heer W. Smit is per 1 mei benoemd als onderwijsdirecteur van de
School voor Techniek & Technologie. Hij volgt de heer H. Damhof op. De heer S. Piekeboer is per 1 juli
benoemd als onderwijsdirecteur bij D’Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk. Hij
volgt de heer W. van der Leest op, die tijdelijk als interim-directeur bij deze FC-school was aangesteld.
De heer W. van der Leest is per 1 augustus benoemd als directeur van het Talencentrum. Hij volgt de
heer M. van der Horst op, die per 1 mei is benoemd als onderwijsdirecteur bij mbo Life Sciences.
Mevrouw P. Donkerbroek is per 15 juni benoemd als onderwijsdirecteur bij de School voor Commercie & Dienstverlening. Zij volgt mevrouw D. de Jong op, die per 1 augustus als onderwijsdirecteur is
benoemd bij de School voor Zorg, Service & Welzijn.

Friesland College jaarverslag 2013
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5.4		 Samenstelling Ondernemingsraad
De heer J. Hiemstra		
voorzitter
De heer drs. G. Teitsma		
vice-voorzitter
Mevrouw G. Wagenaar		
secretaris
De heer M. Kalsbeek
De heer T. Kooistra
De heer drs. R. Muijzer
Mevrouw drs. J. Nater
De heer A. Posthumus
Mevrouw A. Terlaak
De heer L. van Tuinen
De heer J.E. Weitering
5.5		 Samenstelling Interne bezwarencommissie / Commissie van Beroep voor de Examens
De heer mr. M. Brinksma		
voorzitter
De heer J. Metzlar		
plaatsvervangend voorzitter
Mevrouw mr. Y.E. van Dijk		
ambtelijk secretaris
De heer J.H.J. Overgaauw		
lid
De heer D. Venema		
lid
De heer T. Wierdsma		
lid (herbenoemd per 1 maart 2013)
De heer J. Sangers 		
lid
De heer R. Brouwer 		
lid
Mevrouw A.C.K. Kalloe		
lid
5.6		 Samenstelling Onafhankelijke klachtencommissie
De heer J. Sangers 		
lid Interne bezwarencommissie (herbenoemd per 1 maart 2013)
Mevrouw A.C.K. Kalloe		
lid Interne bezwarencommissie (herbenoemd per 1 maart 2013)
Mevrouw B. Beukema		
stafmedewerker Friesland College (herbenoemd per 1 maart 2013)
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Bijlage 6

Jaarverslag Ondernemingsraad 2013
De OR vertegenwoordigt het personeel en bewaakt de samenhang tussen de belangen van medewerkers en een (financieel) gezonde organisatie. De OR volgt of procedures en regels goed
gehanteerd worden en of er voldoende draagvlak is voor de diverse plannen.
Informatie en communicatie
In 2013 heeft de OR meerdere malen een nieuwsbrief verstuurd aan de medewerkers van het Friesland
College. Deze nieuwsbrieven leveren veel respons op, hetgeen dan weer leidt tot beter contact met
de achterban. In 2013 is op initiatief van de OR een twintigtal teams bezocht. Daarnaast zijn er diverse
teambezoeken geweest op verzoek van collega’s.
In 2013 overlegde de OR acht keer officieel met het CvB. Daarnaast heeft een delegatie van de OR
vrijwel wekelijks een informeel overleg gehad met één van de CvB-leden.
De OR heeft verschillende commissies. Zo is er een commissie Personeel, een commissie Onderwijs en
een commissie Bedrijfsvoering. Het structureel overleg van deze commissies met vertegenwoordigers
van het management is op initiatief van de OR sinds juli 2013 gestaakt. Sindsdien zoeken de commissies relevante informatie bij diverse collega’s in de betreffende geledingen van het Friesland College.
Jaarlijks heeft de OR overleg met de Raad van Toezicht en regelmatig met Lutz Jacobi, lid van de Raad
van Toezicht en voorkeurskandidaat van de OR.
De OR heeft in 2013 drie adviesaanvragen ontvangen; en heeft daarop één positief en twee negatieve
adviezen gegeven.
De OR heeft 13 instemmingsaanvragen behandeld; met alle 13 is ingestemd.
Personeelsbeleid
De OR heeft in 2013 een aantal keren zijn zorg geuit over de uitvoering van personeelsbeleid binnen
het Friesland College. De zorg betreft vooral het ontbreken van leeftijdsbewust personeelsbeleid, de
wijze waarop binnen de scholen uitvoering wordt gegeven aan personeelsbeleid en het hoge werkgerelateerde verzuim.
De OR is verheugd dat de gezamenlijke inspanning van CvB en OR heeft geleid tot het herstellen van
de doorstroom van docenten van schaal LB naar LC.
Resultaatverantwoordelijke teams
De OR heeft eind 2013 een onderzoek gedaan naar de stand van zaken rondom de invoering van
resultaatverantwoordelijkheid. Deze verliep op dat moment over het algemeen stroef. De invoering
van resultaatverantwoordelijke teams in combinatie met de naleving van het jaartaakbeleid is
speerpunt voor de OR in 2014.
Educatie en Volwassenenonderwijs
Helaas verkeerde de School voor Volwasseneneducatie & AVO in een onzekere positie in 2013. De OR is
bij diverse teambezoeken aanwezig geweest en heeft naar aanleiding daarvan aangedrongen op een
plan van aanpak.
Huisvesting
Ook in 2013 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 Friesland College klachten over het klimaat. De OR
vindt goede werk- en leeromstandigheden een voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs en blijft
het belang hiervan benadrukken.

Bijlage 7

Jaarverslag Deelnemersraad 2013
De Deelnemersraad (DR) heeft in 2013 een druk jaar gehad. Leden vertrokken en nieuwe leden
kwamen er bij. Er is een nieuwe voorzitter aangetreden.
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Eind 2013 bestond de raad uit tien leden die drie FC-scholen vertegenwoordigen. De DR behandelt
formele items, zoals het Onderwijs- en examenreglement (OER) van opleidingen, het cursistenstatuut
en de benoeming van leden van bezwarencommissies. De DR nodigt steeds vaker beleidsvoorbereiders
uit om stukken toe te lichten. Een voorbeeld hiervan is het geregeld overleg dat is ontstaan over de
schoolkosten. De invloed van de DR resulteerde daarbij in betere in- en uitvoering van het FC-beleid.
Trots is de DR op het initiatief ‘voorstel Nederlands en rekenen’ dat de DR aan het College van
Bestuur heeft voorgelegd. De DR heeft hier eerst veelvuldig met de werkgroep Nederlands en
rekenen over overlegd. In het kort behelst het voorstel: geen ‘ophok uren’, maatwerk op niveau,
extra ondersteuning in taal-/rekenwerkplaatsen en één basismethode Nederlands en rekenen voor het
hele Friesland College. Het is aan de FC-scholen om initiatieven te ontwikkelen waarbij Nederlands en
rekenen als maatwerk aan de cursisten wordt aangeboden. De DR vindt het jammer dat de minister
niet heeft gereageerd op de uitnodiging van de DR om kennis te komen maken met het bijzondere en
functionele model waarop het Friesland College zeggenschap voor studenten vormgeeft. De DR heeft,
ondersteund door het Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS), inmiddels laten zien van meerwaarde voor
het onderwijs te zijn.
Gerda Venema, voorzitter:
‘Wij zijn de stem van de studenten. Daarom maken wij ons sterk voor de studenten die steun en hulp nodig
hebben om hun opleiding goed af te ronden. Door een regeling vanuit de politiek zal de steun overgenomen worden door de school zelf. Wij houden hier toezicht op en zullen dat dit jaar blijven doen, zodat
we zeker weten dat deze kwetsbare groep studenten de hulp blijft krijgen die ze nodig heeft.’
Sietske Joustra:
‘Ik vind de Deelnemersraad belangrijk omdat wij op een mooie wijze de stem van de studenten
kunnen zijn. Wij kunnen een bijdrage leveren aan ons eigen onderwijs. Ook wijzen wij het Friesland
College op zaken die voor ons belangrijk zijn, zoals de regeling die ervoor zorgt dat het Friesland
College zelf de hulpverlening aan studenten moet verzorgen. Wij houden vervolgens toezicht zodat de
regeling goed wordt uitgevoerd en de studenten succesvol hun diploma kunnen behalen.’
Josje dos Santos Hogendorp:
‘De Deelnemersraad is een partij die bestaat uit studenten van meerdere FC-scholen. Deze raad komt
op voor de studenten en hun mening. We zijn tegenwoordig met tien man sterk en vergaderen over
de gang van zaken op het roc en houden ons bezig met de politiek. We zorgen voor het juiste toezicht
over wat er allemaal op en om school kan gebeuren of is gebeurd. Daarnaast zorgen we ervoor dat we
goede tussenpersonen zijn voor de studenten naar de regering toe. We willen er voor zorgen dat de
school niet alleen de kwaliteit bewaakt, maar er ook voor zorgt dat er een hoger slagingspercentage
zal komen op school.’
George de Vries:
‘Wij horen de studenten zelf. Zowel het reguliere als het volwassenenonderwijs proberen wij te verbeteren. Aangezien de studenten ons nodig hebben zullen wij altijd voor ze klaar staan. De politiek
maakt het ons moeilijk, maar wij maken het dragelijker voor elk student binnen het Friesland College.
We houden toezicht op wat er in de politiek besloten wordt over het onderwijs.’
Heiko van der Heyden:
‘De Deelnemersraad heeft direct en indirect de koers van de school aangepast. Door de stem van de
cursisten heeft de school inzichten gekregen die ze anders over het hoofd zou zien. Vaak omdat
cursisten net een ander perspectief hebben.’
Marjory Jaeger:
‘Ik vind het fijn dat ik via de Deelnemersraad de problemen die zich op het Friesland College voordoen
bespreekbaar kan maken en zoveel mogelijk kan verhelpen.’
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Bijlage 8
Schaalnummer Functieomschrijving
Aobp 1-8 2013
Aobp 9-18
Functiebouwwerk Friesland College december
conciërge b
0,60
diversen, wel onder het risicofonds
5,41
1
benoemd in een id-baan
0,87
diversen, wel onder het risicofonds
0,35
2
schoonmaker
0,35
3
conciërge b
4,02
diversen, wel onder het risicofonds
0,37
medewerker kantine-restauratieve voorzieningen
1,99
telefonist / receptionist
5,01
4
medewerker adm. en secr. ondersteuning a
3,40
medewerker beheer
1,00
medewerker dtp
0,80
5
boekhoudkundige medewerker c
0,80
conciërge a
21,61
medewerker adm. en secr. ondersteuning c
26,65
medewerker boekhouding
0,85
medewerker cursistenadministratie
15,94
6
archiefbeheerder
0,60
boekhouding medewerker c
3,14
directiesecretaresse
3,55
medewerker adm. en secr. ondersteuning c
0,40
medewerker boekhouding
0,80
medewerker boekhouding en applicatiebeheer
1,00
medewerker centrale cursistenadministratie
3,96
medewerker helpdesk
2,00
praktijkassistent
7
applicatiebeheerder
0,70
eerste medewerker managementond. / dir. secr.
2,90
instructeur
medewerker niveau 7
4,70
medewerker rechtspositie en administratie
5,54
medewerker systeembeheer op locatie
1,80
8
medewerker financiële administratie
1,10
medewerker niveau 8
8,26
netwerkbeheerder
6,00
praktijkexpert
9
stafondersteuner a
4,80
10
stafondersteuner b
12,23
11
stafondersteuner c
13,30
12
onderwijsdirecteur
1,00
opleidingsmanager
12,86
stafdirecteur a
1,00
stafdirecteur ondersteuning
1,00
stafondersteuner d
10,66
13
onderwijsdirecteur
2,80
stafdirecteur b
3,00
14
assistant college van bestuur
1,00
diversen, wel onder het risicofonds
1,00
onderwijsdirecteur
9,00
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Bopb

11,31

Op

Totaal
0,60
5,41
0,87
0,35
0,35
4,02
0,37
1,99
5,01
3,40
1,00
0,80
0,80
21,61
26,65
0,85
15,94
0,60
3,14
3,55
0,40
0,80
1,00
3,96
2,00
11,31
0,70
2,90

11,71

41,78

4,70
5,54
1,80
1,10
8,26
6,00
41,78
4,80
12,23
13,30
1,00
12,86
1,00
1,00
10,66
2,80
3,00
1,00
1,00
9,00
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18
LB
LB
LB

unitdirecteur
diversen, wel onder het risicofonds
lid van college van bestuur
voorzitter college van bestuur
beginnend docent
docent lb
trainer (vak) specialist

LC

beginnend docent

LC

docent

LD

docent ld

LD

roc-docent

15

LIOB

4,40
1,00
1,00
1,00

leraar in opleiding
Eindtotaal

Bijlage 9

136,48

81,05

64,80

39,36
3,44
5,08

4,40
1,00
1,00
1,00
39,36
3,44
5,08

1,50

1,50

409,53

409,53

9,85

9,85

17,54

17,54

7,00

7,00

493,30

775,64

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

93

Bijlage 10
Verklarende woordenlijst
Aka			
Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent, niveau 1
AOBP			
Algemeen ondersteunend beheerspersoneel
Bapo			
Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen. Vorm van 				
				
arbeidsurenvermindering (afbouw van arbeidsduur) voor 			
				
ouder personeel met het doel de werkdruk op oudere leeftijd 		
				
wat te beperken.
Benchmark Onderwijs
Hiermee laten mbo-scholen zien hoe zij hun budget
				
besteden, hoeveel cursisten het mbo gediplomeerd verlaten
				
en wat de cursisten vinden van het onderwijs.
BIO			
Beroepen In Onderwijs. De wet BIO regelt dat leraren voor
				
de uitoefening van hun beroep bekwaam moeten zijn én blijven.
BOBP			Beroepsondersteunend personeel
CBE-scan
Professionaliteitsscan van CBE Group. Een analyse- en 			
				
ontwikkelinstrument om te onderzoeken op welke punten de 		
				
professionaliteit van docenten kan/moet worden versterkt.
Commissie Don		
Commissie onder leiding van de heer H. Don, die het
				
vermogensbeheer van onderwijsinstellingen onderzocht.
De gezonde schoolkantine Ondersteuningsprogramma voor vo en mbo. Het biedt 			
				
scholen concrete handvatten om een gezondere school- 			
				
kantine te realiseren. Het ministerie van Volksgezondheid,			
				
Welzijn en Sport financiert dit project.
DHM			
De Heuristische Methode. Dit is een gestructureerde manier 			
				
om alle medewerkers in de organisatie een stem te geven. Dit 		
				
leidt tot hogere ’eigen-effectiviteit’ en werkplezier.
Eerstelijns oogonderzoek Oogonderzoek dat een preventiemedewerker van de eigen 			
				
instelling uitvoert n.a.v. klachten van een medewerker. Het 			
				
onderzoek wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van de 			
				arbowetgeving.
Examenpalet		
Alle onderdelen van het examenplan van een opleiding.
FC 2015 		
De notitie ‘Friesland College 2015’. Hierin presenteert het 			
				
College van Bestuur de instelling zoals het college deze in			
				
2015 wil zien.
FC-Sprint²-aanpak
Onderwijsaanpak die ontwikkeld is bij het Friesland College. 			
				
Bedoeld om het rendement van het onderwijs te 				
				
verhogen. De aanpak richt zich op het fundamenteel ander 			
				
gedrag van docenten naar cursisten en het bouwen van 			
				bronnen.
FC-XL Loopbaanteam
Verzorgt programma’s voor cursisten met een loopbaanvraag.
Fifteen			
Restaurant van Jamie Oliver. Enkele cursisten van School voor
				
Commercie & Dienstverlening volgen hier een opleidingstraject.
IBKI			
Deze instelling verzorgt de examinering en certificering voor 			
				de mobiliteitsbranche.
IVA-uitkering		
Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten
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LB-schaal/LC-schaal
Salarisschaal voor docenten
Lio 			
Leraar in opleiding
Managementletter
Rapport van de externe accountant aan de Raad van Toezicht.
				
De raad gebruikt dit instrument bij zijn toeziende taak op het bestuur
				
van de organisatie.
MoBa Lab		
Modeatelier in Arnhem waar men op relatief eenvoudige 			
				
wijze concepten kan uitwerken tot prototypes.
Niveaus			
Niveau 1, 2, 3 of 4
Ondernemend		
Signaleert en onderzoekt kansen in de omgeving, vertaalt
				
deze naar mogelijkheden in de eigen werksituatie en durft
`				
daarbij verantwoorde risico’s te nemen.
OP				Onderwijspersoneel
Pitstop			
Time-out-voorziening waarbij cursisten maximaal zes weken 			
				
extra begeleiding krijgen voor twee tot acht dagdelen per 			
				
week, of maximaal vijf individuele gesprekken.
Present Promotions
Multicultureel leerbedrijf van het Friesland College, ROC 			
				
Friese Poort, Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool.
Regisseurs		
Binnen een team zijn enkele teamleden regisseur van een
				
taakgebied (b.v. onderwijs of praktijk). Deze volgen wat er speelt,
				
welke nieuwe informatie de teamleden nodig hebben, wat er
				
gevraagd wordt en of het proces goed verloopt.
Risico-inventarisatie &
Een lijst met alle (veiligheids- en gezondheids)risico’s in het bedrijf
-evaluatie		
en een plan voor het oplossen ervan.
RMC			
Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters
Springboard		
De Vereniging SpringBoard organiseert het hele jaar allerlei leuke,
				interactieve bijeenkomsten.
The Voice of Students
Podium voor studentenraden van verschillende scholen
				
waar deze raden onderling ervaringen uitwisselen.
Vakmanschapsroute
Doorlopende leerlijn vmbo-mbo, waardoor de 				
				
startkwalificatie (mbo-diploma niveau 2) eventueel versneld
				
kan worden gehaald.
Vavo			
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
Verzilvering		
Het verzilveren van leerresultaten. Doel hiervan is om een
				
eindoordeel uit te spreken over de leerresultaten van de kandidaat.
Vsv-trajectteam		
Dit team ondersteunt de FC-scholen 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.
Warme overdracht
Een gesprek tussen de mentor van de leverende school en de 			
				
coach/loopbaanbegeleider van de ontvangende opleiding			
				
over de specifieke leerbehoeften van een cursist. Doel is 			
				
het versterken van persoonlijk succes van de cursist in de 			
				
opleiding en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten/ 			
				
voorkomen van studievertraging.
WGA-uitkering
Uitkering Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten
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