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Friesland College jaarverslag 2014



Met plezier presenteren wij u het jaarverslag 2014. Het Friesland College heeft 
opnieuw een jaar afgesloten waarin hard gewerkt is aan het realiseren van onze 
strategische ambities. Wij hopen dat dit verslag u goed informeert. 

In de managementsamenvatting (hoofdstuk 1) leest u de belangrijkste resultaten. 
Zo is de relatie met partners uit het regionale bedrijfsleven verder uitgebouwd en 
verstevigd. Dit leidt tot vormen van beroepsopleidingen waarin werken en leren 
werkelijk geïntegreerd zijn. Heel motiverend voor studenten. En deze opleidingen 
sluiten aan op de actuele ontwikkelingen in bedrijven en instellingen.

Uiteraard zijn er ook dilemma’s en punten van zorg. Een voorbeeld daarvan is hoe 
het Friesland College goed kan inspelen op het gegeven dat de gemiddelde leeftijd 
van onze medewerkers hoger wordt. Deze zal de komende jaren nog verder stijgen. 

Het Friesland College zet sterk in op persoonlijke vorming met het oog op de 
toekomst. Ondernemend en zelfstandig kunnen denken, zelfvertrouwen hebben 
en goed kunnen communiceren zijn daarbij belangrijk. In het jaarverslag ziet u 
portretten van enkele van onze ambassadeurs. Als ambassadeur van het Friesland 
College vertellen zij anderen over hun opleiding en hun vak. Echte studenten op 
wie wij trots zijn! Studenten van alle niveaus, met een eigen verhaal, een eigen 
talent en een eigen passie. Alle bijzondere verhalen van onze ruim 50 ambassadeurs 
kunt u lezen op onze website www.frieslandcollege.nl. 

Tot slot willen wij onze medewerkers en externe partners hartelijk danken voor hun 
betrokkenheid en inzet. Alleen met elkaar kunnen wij onze stevige ambities immers 
realiseren! 

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 s.j.schroten@fcroc.nl.

Voorwoord College van Bestuur
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Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 
Managementsamenvatting

De managementsamenvatting geeft een kort overzicht van enkele (opvallende) resultaten en 
ontwikkelingen binnen het Friesland College in 2014. En van ontwikkelingen waar het Friesland 
College trots op is.

Hoofdstuk 2 
Profiel 

Dit hoofdstuk schetst een profiel van het Friesland College. Het vermeldt onder andere het aantal 
studenten en medewerkers. Verder beschrijft het de juridische structuur en organisatie, het onder-
wijsconcept Praktijkgestuurd leren en de ambities en kernwaarden van de instelling.

Hoofdstuk 3 
Bestuur en governance

Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop het bestuur, het toezicht en de medezeggenschap binnen het 
Friesland College zijn geregeld. U leest het verslag van de Raad van Toezicht en vindt informatie over 
de Ondernemingsraad en de Studentenraad. Ook de beleids- en kwaliteitscyclus komen aan de orde.
Een aantal belangrijke interne en externe ontwikkelingen, die invloed hadden op het strategisch 
beleid, worden beschreven. Verder vindt u een overzicht van de stakeholders. 
Ook een beschrijving van hoe binnen de instelling de verschillende klachtenprocedures zijn geregeld 
is in dit hoofdstuk opgenomen.
Het hoofdstuk eindigt met een overzicht van verschillende partners met wie het Friesland College 
nauw samenwerkt. 

Hoofdstuk 4 
Strategisch beleid en realisatie in 2014

Hier leest u over het Koersplan 2013-2015 en de ambities die het Friesland College eind 2015 wil 
hebben gerealiseerd. In een schema wordt op instellingsniveau aangegeven welke resultaten het 
Friesland College al heeft behaald, en welke nog niet.
Voor elk kalenderjaar benoemt het College van Bestuur een aantal speerpunten. Deze moeten een 
versnelling geven aan het realiseren van de ambities voor 2015. Welke resultaten het Friesland College 
eind 2014 behaalde, leest u ook in dit hoofdstuk.
Tot slot worden de punten benoemd waarop het College van Bestuur in 2015 de focus wil leggen.
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Hoofdstuk 5
Onderwijs

Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkelingen en resultaten in het onderwijs van het Friesland College 
in 2014. De instelling ontwikkelt twee modellen om praktijkgestuurd leren flexibel vorm te geven: 
praktijkroutes en leereenheden. Vooral in het verder ontwikkelen, verzorgen en uitbreiden van de 
praktijkroutes maakte de instelling flinke vorderingen. Daarnaast ontwikkelt het Friesland College 
een ‘carousselmodel’. Dit is een roulerend systeem om het leren en werken in de praktijk mogelijk te 
maken in kleine bedrijven. Verder beschrijft dit hoofdstuk enkele ontwikkelingen en resultaten rond 
Focus op Vakmanschap en de resultaten op het gebied van interne en externe kwaliteitszorg.
Enkele onderwijsprojecten, zoals Taal en rekenen en X-Stream, dat opleidingsoverstijgende pro-
gramma’s verzorgt, worden toegelicht. Tot slot leest u hier over het internationaliseringsbeleid. De 
resultatenbox met het jaarresultaat, het diplomaresultaat, de doorstroom naar het hbo, voortijdig 
schoolverlaten en tevredenheid van studenten (JOB-monitor) zijn aan het eind van dit hoofdstuk 
opgenomen.

Hoofdstuk 6 
Studenten

In dit hoofdstuk leest u over de verschillende voorzieningen die het Friesland College voor studenten 
heeft. ‘School als Werkplaats’ is daar één van. In augustus 2014 startte het Friesland College naast 
School als Werkplaats met ‘Bedrijf als Werkplaats’ (BAW). Wekelijks werkt een lid van het BAW-team 
(een hulpverlener) samen met de studieloopbaanbegeleiders en medewerkers van het bedrijf, ín dat 
bedrijf. Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten staat hoog op de agenda van het Friesland 
College. Om die reden werkt de instelling met projecten als ‘Ontmoetingscentrum Jonge Ouders’ 
en ‘Kamers met Kansen’. Sinds 2014 is er ook het ‘Budgetloket’ voor jongeren met schulden of met 
financiële vragen. In 2014 wilde de instelling nog beter zicht krijgen op wat studenten na hun 
opleiding gaan doen. De instelling enquêteerde daarom een groep van ruim 3500 studenten. De 
resultaten hiervan kunt u in dit hoofdstuk lezen. In dit hoofdstuk leest u ook over Passend onderwijs 
en de maatregelen die het Friesland College nam. Het hoofdstuk eindigt met informatie over het 
Leerbedrijf Invloed Studenten en Jip’per: twee leerbedrijven voor en door studenten. 

Hoofdstuk 7 
Personeel (Sociaal jaarverslag 2014) 

Het Friesland College gebruikt het ‘Personeelsbeleidsplan Friesland College 2013-2015’ als 
toetsingskader voor het actualiseren en ontwikkelen van het personeelsbeleid. Dit hoofdstuk vermeldt 
de ontwikkelingen en resultaten van bijvoorbeeld resultaatverantwoordelijke teams en versterking 
van deze teams en op het gebied van professionalisering. Verder vindt u hier onder meer gegevens 
over ziekteverzuim, de inzet en samenstelling van personeel (leeftijd, soort functie et cetera), in-, 
door- en uitstroom, het functiebouwwerk, informatie over het functionerings- en beoordelingsbeleid 
en arbeidsvoorwaarden. Een bijzondere ontwikkeling is dat het Friesland College in 2014 ‘het 
personele vraagstuk’ als nieuw strategisch thema benoemde. 

10Friesland College jaarverslag 2014
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Hoofdstuk 8 
Financieel jaarverslag 2014

In het financieel jaarverslag leest u onder andere informatie over de exploitatie, het Treasury-
management, bestuurskosten en investeringen. Ook vindt u hier de financiële kengetallen van 
het Friesland College.

Hoofdstuk 9 
Continuïteitsparagraaf 
 
De continuïteitsparagraaf is op aangeven van het parlement sinds 2013 aan het jaarverslag 
toegevoegd. Verslagjaar 2014 volgt op aanloopjaar 2013.
Het Friesland College rapporteert, naast het verslagjaar, over de twee voorgaande en de drie 
opvolgende jaren. 

Hoofdstuk 10 
De ondersteuning

De vijf ondersteunende bureaus Onderwijs, Personeel en Innovatie, Bestuur, Studenten Service 
Centrum, Bedrijfsvoering en Marketing & Communicatie richten hun activiteiten integraal op 
de FC-scholen. Deze ambitie is voor de ondersteunende bureaus in het Koersplan 2013-2015 
geformuleerd. Al sinds 2011 werken de bureaus gestaag en met toenemend succes aan integrale 
dienstverlening. Deze dienstverlening zo dicht mogelijk organiseren bij de opleidingsteams blijft 
de ambitie. 
 
Een aantal woorden zijn voorzien van een*. Deze woorden worden in de verklarende woordenlijst 
toegelicht en vindt u achter in het jaarverslag. 

Bijlagen
In de bijlagen is per FC-school een overzicht opgenomen van de realisatie van ambities uit het 
Koersplan. Verder is per FC-school het studentenaantal vermeld. Daarnaast zijn in de bijlagen 
opgenomen:
- Verklaring bevoegd gezag
- Samenstelling College van Bestuur en Raad van Toezicht en hun nevenfuncties
- Samenstelling van de Ondernemingsraad en een eigen verslag
- Eigen verslag van de Studentenraad
- Organogram Friesland College
- Mutaties leidinggevenden
- Samenstelling Interne bezwarencommissie / Commissie van Beroep voor de Examens / 
 Onafhankelijke klachtencommissie
- Gegevens van de instelling
 



Pieter den Ouden



Managementsamenvatting

In 2014 zette het Friesland College weer enkele flinke stappen 
op weg naar het realiseren van het Koersplan 2013-2015. Dit 
hoofdstuk geeft een kort overzicht van enkele (opvallende) 
resultaten en ontwikkelingen binnen het Friesland College in 
2014. 

Het aantal studenten daalde, maar er waren meer gediplomeerden
In 2014 daalde het aantal studenten met bijna 200. Omdat het hier voornamelijk 
bbl-studenten betrof, bleven de financiële consequenties gelukkig beperkt. Daar stond 
tegenover dat het Friesland College in vergelijking met het voorgaande jaar fors meer 
diploma’s mocht uitreiken. 

Personeelsvraagstuk als nieuw strategisch thema
Investeren in inzetbaarheid van medewerkers, gedurende hun gehele loopbaan, is van 
belang. Medewerkers werken steeds langer door. De gemiddelde leeftijd van de mede-
werkers stijgt en de vragen aan met name docenten en leidinggevenden veranderen. 
Medio 2014 besloot het College van Bestuur mede om deze reden om ‘het personeels-
vraagstuk’ tot een extra strategisch thema te benoemen. 
Juist in een snel veranderende omgeving, waarin modern beroepsonderwijs vorm krijgt, 
moet ook personeelsbeleid opnieuw vormgegeven worden. Uiteindelijk gaat het daarbij 
om voldoende, maar vooral goed gekwalificeerd personeel. 
De eisen die aan medewerkers gesteld worden, veranderen met de omgeving mee. Dat 
vraagt van medewerkers dat zij regie voeren over hun loopbaan. Dat zij zich oriënteren 
op een toekomst waarin nieuwe vragen gesteld worden. Vragen waarop zij een 
antwoord moeten geven.
De instelling moet zo ingericht worden dat deze ontwikkeling, waar nodig, ondersteund 
wordt. Tegelijk moet zij sturen op de samenstelling van het personeelsbestand. Zodanig 
dat de vereiste kwaliteiten op de juiste plaats in de instelling beschikbaar zijn.

Voldoendes van inspectie 
De inspectie onderzocht in 2014 de opleidingen Frontofficemedewerker, Ondernemer 
detailhandel, Mediavormgever, Onderwijsassistent en Middenkaderfunctionaris Bouw. 
De inspectie onderzocht deze opleidingen in 2013 ook al in het kader van het onder-
zoek ‘Staat van de instelling’. Waar de inspectie toen nog enkele tekortkomingen 
constateerde, oordeelde ze nu dat alle onderzochte opleidingen voldoende waren. 
Bovendien oordeelde de inspectie dat ook de kwaliteitsborging op instellingsniveau van 
voldoende kwaliteit is. Een prima prestatie!
Verder deed een externe auditcommissie van het Kwaliteitsnetwerk mbo in oktober 
2014 een onderzoek. Het Friesland College is bij dit netwerk aangesloten. Dit netwerk 
van mbo-scholen wil gezamenlijk de kwaliteitsborging binnen het onderwijs verbeteren. 
Het netwerk houdt eigen audits bij de mbo-instellingen en hanteert daarvoor een eigen 
groeimodel van kwaliteitsborging. 

13

Hoofdstuk 1



De auditcommissie oordeelde dat de instelling een integraal kwaliteitssysteem heeft van 
voldoende niveau. De commissie vond dat de totale inrichting van de kwaliteitsborging 
een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. Enkele aandachtspunten zijn dat de af-
spraken in de managementcontracten resultaatgerichter kunnen worden geformuleerd. 
En dat er goed moet worden gekeken naar de aansturing van de examenorganisatie.

Samenwerking met strategische partners wordt effectiever
Het Friesland College werkte in 2014 steeds nauwer samen met strategische partners. 
En effectiever. Het Friesland College wil samen met deze strategische partners modern 
onderwijs ontwerpen én uitvoeren. En dat lukt steeds beter. De Praktijkroute die het 
Friesland College met ZuidOostZorg verzorgt voor studenten mbo Verpleging & 
Verzorging is daar een voorbeeld van. In het verslagjaar werkte het Friesland College 
met Alliade samen om ook daar een praktijkroute te gaan opzetten. Ook bij het 
ECOmunitypark in Ooststellingwerf krijgen studenten de kans om echt in de praktijk 
aan de slag te gaan.

Gesteld kan dus worden dat het beeld van het Friesland College steeds beter wordt. Dat 
geldt voor de kwaliteit van de opleidingen. Maar ook voor het zijn van een constructieve 
partner in de regio. 
De instelling werkt consistent vanuit zijn strategische visie en speelt (dus) in op externe 
situaties en ontwikkelingen.

Toekenning subsidie provincie Fryslân voor praktijkroutes
Heel blij is het Friesland College met het besluit van het bestuur van de provincie 
Fryslân om bijna 1 miljoen euro te investeren in het project ‘Experimenteel en 
Ondernemend Leren’. Gedeputeerde mevrouw J. de Vries kondigde het provinciebesluit 
op 12 november aan. Het provinciebestuur ziet het belang van investeren in zogeheten 
menselijk kapitaal. Modern onderwijs speelt daarin een sleutelrol. Het Friesland College 
ziet deze investering van de provincie als een goed voorbeeld van een faciliterende 
overheid. Met deze investering kan de instelling het onderwijs via praktijkroutes verder 
verdiepen en verbreden.
Via dit project moeten eind 2016 dertig praktijkroutes binnen Friese bedrijven ‘draaien’. 
De opzet is dat elke route dan veertig mbo-studenten een goede opleiding biedt. In 
totaal leidt het Friesland College dan dus 1200 jongeren vooral op binnen bedrijven 
en instellingen. Het Friesland College wil zo een bijdrage leveren aan verbetering 
van de innovatiekracht van de regio. Met jongeren die hebben geleerd creatief en 
ondernemend te denken. 

Terugdringen voortijdig schoolverlaten opnieuw gelukt
Het lukte het Friesland College weer om voor vrijwel alle niveaus de vsv-norm van het 
ministerie van OCW te halen. Alleen bij de niveau 1-opleidingen lukte dat niet. Hoewel 
iets meer studenten de opleiding met een diploma verlieten dan in 2013, hadden zij per 
1 oktober 2014 geen baan van tenminste 12 uur. Dit in combinatie met de verhoogde 
landelijke norm, maakte dat het Friesland College de vsv-norm voor deze opleidingen 
helaas niet haalde.  

Tot slot is het rendement binnen de hele instelling licht gestegen.
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Profiel 
Het Friesland College is een ondernemend* regionaal opleidingencentrum (roc). De instelling verzorgt
middelbare beroepsopleidingen voor vrijwel alle beroepenvelden. Studenten kunnen de meeste opleiding-
en op vier verschillende niveaus* volgen. Daarnaast verzorgt de instelling een breed onderwijsaanbod voor 
volwassenen (volwasseneneducatie, vavo*), inburgeringstrajecten en gecombineerde trajecten beroeps-
onderwijs/educatie). In 2014 had het Friesland College 9486 studenten. Er werkten 1064 medewerkers 
(783,77 fte). De instelling heeft locaties in Leeuwarden en Heerenveen; de FC-school voor Volwassenen-
educatie & AVO heeft bovendien uitvoeringslocaties in Harlingen, Drachten, Dokkum en Sneek.

Juridische structuur en organisatie
Het Friesland College (statutaire naam: Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonder-
wijs en Volwasseneneducatie) is een centraal aangestuurde instelling. Het bevoegd gezag, het College 
van Bestuur, heeft een aantal taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden gemandateerd aan de 
directeuren van de verschillende FC-scholen en ondersteunende bureaus. De Raad van Toezicht houdt 
toezicht. 

De instelling heeft zes 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. Daarnaast is er nog een 
zevende school: Mbo Life Sciences. Dit is een samenwerkingsverband van het Friesland College en Nordwin 
College. Mbo Life Sciences verzorgt opleidingen in de ‘werelden’ Food, Water, Laboratorium en Milieu en 
Procestechniek. 

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 student in de praktijk start. Zijn 
ervaringen daar sturen zijn leerproces. Bij praktijkgestuurd leren gaat het niet alleen om het behalen van 
een diploma. Studenten ontwikkelen ook persoonlijke kwaliteiten en competenties die zij hun verdere 
(beroepsmatige) leven kunnen inzetten.

De instelling heeft de beleidsvorming eveneens praktijkgestuurd ingericht. De strategische besluitvormings-
processen starten met reflectie op de ontwikkelingen en acties in de praktijk. 

Ambities
“In 2015 is het Friesland College een modern en ondernemend roc waar studenten 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 ‘studenten’, 
‘medewerkers’ en ‘bedrijven/instellingen’. De instelling is zich bewust van zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en wil studenten opleiden tot zelfstandige, bekwame burgers. 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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Bestuur en governance

Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop het bestuur, het toezicht en 
de medezeggenschap binnen het Friesland College zijn geregeld. U 
leest het verslag van de Raad van Toezicht en informatie over de 
Ondernemingsraad en de Studentenraad. Ook de beleids- en kwaliteits-
cyclus komen aan de orde.
Een aantal belangrijke interne en externe ontwikkelingen die invloed 
hadden op het strategisch beleid wordt beschreven. Verder vindt u 
een overzicht van de stakeholders. 
Ook een beschrijving van hoe binnen de instelling de verschillende 
klachtenprocedures zijn geregeld, is in dit hoofdstuk opgenomen. 
Het hoofdstuk eindigt met een overzicht van verschillende partners 
met wie het Friesland College nauw samenwerkt. 

 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 integraal toezicht. Alle aspecten van de organisatie worden daarin meegenomen. 
De raad heeft wettelijk en statutair een aantal bevoegdheden. De bevoegdheidsverdeling is vast-
gelegd in de statuten en in het bestuursreglement. Leidraad hierbij was de Code ‘Goed bestuur in de 
bve-sector’ uit 2009. In augustus 2014 werd de nieuwe ‘Branchecode Goed Bestuur in het mbo’ van 
kracht. De raad constateerde dat de statuten en het bestuursreglement op enkele punten licht 
afwijken van de nieuwe code. Bijvoorbeeld de vormgeving van de maatschappelijke dialoog. Binnen 
de instelling zijn verschillende bestaande initiatieven, maar dit is nog niet systematisch georganiseerd. 
In 2015 wordt het Bestuursreglement geactualiseerd.

 3.1.1 Raad van Toezicht         
De samenstelling van de Raad van Toezicht was in 2014 als volgt:

Mevrouw J.G. Stam (voorzitter)  Mevrouw L. Jacobi
Mevrouw mr. K. Biegel (vice-voorzitter) De heer F. Bouwers (tot juni 2014)
De heer dr. F. Meijers   De heer ir. J.H.M. van Eijndhoven (per januari 2014)
De heer R. Hageman (per augustus 2014)

De heer Van Eijndhoven trad in januari 2014 toe als lid. Hij volgde de heer Mulder op, die in december 
2013 na een lidmaatschap van twee termijnen terugtrad. Mevrouw Biegel volgde de heer Mulder op 
als vice-voorzitter.
De heer Bouwers nam in juni afscheid. Ook hij was acht jaar als lid aan de raad verbonden. De heer 
Hageman volgde hem in augustus op.
Het Friesland College hanteerde voor beide vacatures een open procedure met een extern bureau uit 
de regio. Dit bureau inventariseerde eerst bij de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht, 
het College van Bestuur en een delegatie van de Ondernemingsraad welke wensen er bijvoorbeeld 
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waren t.a.v. het profiel van het toekomstige lid. Vervolgens zijn geschikte kandidaten geselecteerd en 
voerde de benoemingscommissie met deze kandidaten gesprekken. Daarna deed de commissie een 
voordracht aan de raad.

Taken en bevoegdheden
De Raad van Toezicht houdt toezicht en adviseert het college. De adviesrol van de raad komt vooral 
tot uiting in de commissies van de raad. De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en 
samenstelling van de commissies zijn vastgelegd in een commissiereglement (onderdeel van het 
Bestuursreglement). 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 management-
letter* worden besproken. 
Bureau Bestuur en de bestuurssecretaris verzorgen de ondersteuning van de raad en de commissies.

Commissies
De raad kent de volgende commissies:
•  Een (financiële) auditcommissie. Deze commissie vergaderde in 2014 vier keer. Onderwerp
 van gesprek waren de begroting, de jaarrekening, huisvestingsplannen, de procedure die moet 
 leiden tot het benoemen van een nieuwe huisaccountant en de bedrijfsvoering in algemene zin.
•  Een commissie kwaliteit onderwijs/innovatie. Deze commissie kwam in 2014 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 
 regelmatig onderwerp van gesprek. 
•  Een remuneratiecommissie, die in 2014 twee keer vergaderde. Onderwerp van gesprek waren de 
 beoordeling, arbeidsvoorwaarden en de arbeidscontracten van het College van Bestuur. Deze 
 commissie voert ook de jaarlijkse functionerings- en voortgangsgesprekken met het college.

Overleg, inhoudelijke oriëntatie en toezichtsarrangement
Het college informeert de raad over actuele zaken rondom externe ontwikkelingen, onderwijs, 
personeel, financiën en organisatie, die voor het Friesland College van belang (kunnen) zijn. 
De raad vergaderde in 2014 vier keer met het college. Voor deze vergaderingen verzorgt het college 
rapportages en schriftelijke mededelingen. Verder informeert en consulteert het college de raad over 
het beleid op middellange en lange termijn. 
De verschillende commissies overlegden geregeld met de portefeuillehouders van het college. En de 
voorzitters van de raad en het college hadden vrijwel maandelijks overleg. Zij bereidden dan de agen-
da voor de vergadering voor of praatten elkaar bij over de laatste ontwikkelingen. 

De leden van de raad bezochten gedurende het jaar diverse bijeenkomsten, zoals de opening van het 
studiejaar, de nieuwjaarsreceptie en een bijeenkomst van College Arena*. 
Een van de leden vertegenwoordigt de raad tijdens overleggen van het landelijk Platform Raden van 
Toezicht (mbo).

Professionalisering 
De raad had in september zijn jaarlijkse studiedag. De studiedag 2014 kende de volgende uitkomsten. 
Ten eerste had de raad behoefte aan meer en exacte informatie gebaseerd op onder andere P&C*-
instrumenten. Ten tweede had de raad de wens om het toezicht verder te versterken en zich, vanuit 
het perspectief van maatschappelijke verantwoordelijkheid, meer kritisch op te stellen (als ‘kritische 
vriend’). Verder is gesproken over de samenstelling van de raad. 
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De raad besprak deze uitkomsten met het college. Zij spraken af dat het college een management-
review zou aanleveren. Deze review moest een verdere uitwerking zijn van het toezichtarrangement* 
dat de raad eind 2013 al vaststelde. 
De raad ontving de managementreview in november en deze is tijdens de vergadering uitgebreid 
besproken. De managementreview geeft op verzoek van de raad onder andere meer inzage in de 
stand van zaken rond het voorgenomen en uit te voeren beleid. Verder besteedt de review 
nadrukkelijk ook aandacht aan mogelijke risico’s voor de instelling.

Voornaamste onderwerpen in 2014 
De raad verleende in 2014 zijn goedkeuring aan het geïntegreerd jaarverslag en de jaarrekening 
2013 en de begroting 2015. Verder verleende de raad goedkeuring aan twee voorgenomen huis-
vestingsbesluiten van het college. Het eerste betrof het besluit om een klein gedeelte van de grond 
van de campus aan de Julianalaan aan de gemeente te verkopen. De gemeente wil met deze grond 
een bestaande rotonde vergroten. Het tweede besluit betrof het voornemen om het pand aan de 
Jousterweg te Heerenveen te verkopen. Dit pand is overigens nog niet verkocht. 

Ook bespraken de raad en het college de Kaderbrief 2015. Daarin geeft het college de belangrijkste 
speerpunten voor 2015. Deze moeten helpen om de voorgenomen ambities uit het Koersplan voor 
eind 2015 te realiseren. Ook de uitkomsten van de inspectiebezoeken kwamen aan de orde. De raad is 
verheugd dat de inspectie alle onderzochte opleidingen met een voldoende beoordeelde en dat ook 
de kwaliteitsborging binnen de instelling op orde is. 
Op advies van de auditcommissie besloot de raad de aanbestedingsprocedure voor een nieuwe 
huisaccountant uit te stellen tot 2015. Op die manier kan het traject rond de jaarrekening en manage-
mentletter 2014 en de begroting 2015 verantwoord worden afgerond. Dit komt de continuïteit van 
de bedrijfsvoering ten goede. In februari van 2015 start het aanbestedingsproces. De raad heeft een 
extern bureau ingeschakeld om dit proces te ondersteunen. 

Het onderwerp macrodoelmatigheid van het mbo in Friesland kwam regelmatig ter sprake. De raad 
en het college bespraken bijvoorbeeld de mogelijkheden om de bouwopleidingen in Friesland doel-
matiger te verzorgen. Verder spraken de leden over de initiatieven van het college tot het verstevigen 
van relaties met bedrijven in Friesland, bijvoorbeeld via de ‘Wiegelgroep’.*

De raad vergaderde steeds op een andere onderwijslocatie. De raad krijgt zo de gelegenheid om het 
interne toezicht te verdiepen. Een onderwijsdirecteur van die locatie geeft een toelichting en gaat met 
de raad in gesprek. In 2014 bezocht de raad de locaties Triangel en Jansoniusstraat in Leeuwarden en 
Sportstad en Saturnus in Heerenveen. De raad sprak daar met de onderwijsdirecteuren Educatie, Mbo 
Life Sciences, CIOS en Techniek & Technologie. 

Het college en een delegatie van de raad hadden in maart 2014 een ontmoeting met het bestuur en 
een delegatie van de Raad van Toezicht van ZuidOostZorg. Zij bespraken de mogelijkheden van een 
verdergaande samenwerking. Het Friesland College verzorgt met ZuidOostZorg opleidingen voor 
verpleging en verzorging via de innovatieve ‘Praktijkroute’, waar regionaal en nationaal veel belang-
stelling voor is.

Overleg Ondernemingsraad en Studentenraad
Zoals elk jaar sprak de raad ook met een delegatie van de Ondernemingsraad (conform WOR, artikel 
31). Tijdens het gesprek met de Ondernemingsraad kwam vooral de voortgang van de onderwijsteams 
met resultaatverantwoordelijk werken en de rol van de leidinggevenden en van het college om dit 
proces optimaal te ondersteunen en te faciliteren aan de orde. De raad, het college en de Onder-
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nemingsraad waren het erover eens dat in ieder geval de basisfaciliteiten op orde moeten zijn. Verder 
kwam de managementreview* van het college aan de orde. 
Ook sprak de raad met de Studentenraad. Zij spraken over de zichtbaarheid van de Studentenraad en 
de mate waarin de FC-scholen zich betrokken voelen bij (het goed functioneren van) de Studenten-
raad. Ook wisselden zij van gedachten over de invloed van de Studentenraad op de besluitvorming. 
De Studentenraad merkt dat het college de inbreng van de Studentenraad meeweegt in zijn besluiten.

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 beoordelings-
gesprek met de leden van het college. Voorafgaand aan deze gesprekken sprak de voorzitter van de 
raad met enkele ‘sleutelfiguren’ in de instelling (deze keer twee bureaudirecteuren en een onderwijs-
directeur). 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. Verslagen van deze gesprekken worden 
gearchiveerd.
Verder voerden de voorzitter en de vice-voorzitter van de raad een voortgangsgesprek met beide 
collegeleden over onderlinge samenwerking, taakverdeling en afstemming.

De leden ontvangen een beloning conform de sectorbrede honoreringsregeling. 
Relevante nevenfuncties, criteria voor het accepteren van nevenfuncties en het rooster van aftreden 
van de Raad van Toezicht vindt u in bijlage 5.

 3.1.2 College van Bestuur
In 2014 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.

 3.2 Medezeggenschap
Binnen het Friesland College is een gedeelde medezeggenschap gerealiseerd in de vorm van een 
Ondernemingsraad en een Studentenraad. 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 2014 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) bestond eind 2014 uit negen leden, inclusief de voorzitter. Per september 
traden twee leden terug wegens wijzigingen in hun werkzaamheden. De Ondernemingsraad kent 
de commissies ‘onderwijs’, ‘personeel’ en ‘bedrijfsvoering/huisvesting’. Verder is er de werkgroep 
‘contracten’. De OR heeft de beschikking over secretariële ondersteuning.

Het College van Bestuur en de Ondernemingsraad voeren periodiek formeel overleg. De agenda’s 
hiervoor stellen zij samen op.
In 2014 hervatten de commissie bedrijfsvoering/huisvesting en de portefeuillehouder van het college 
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hun overleg. Het overleg van de verschillende commissies met de portefeuillehouders van het 
college was eerder stopgezet. Beide partijen bleken verschillende opvattingen te hebben over de 
status van het commissieoverleg. De tweewekelijkse korte, informele overleggen tussen het college en 
het dagelijks bestuur (voorzitter en vice-voorzitter) van de Ondernemingsraad vonden wel structureel 
plaats.

Belangrijke punten op de agenda van de Ondernemingsraad in 2014 waren:
- Het werken in resultaatverantwoordelijke teams. Hoe ver is de instelling hiermee? 
 Wat zijn de ervaringen?
- Het automatische doorstroombeleid LB-LC-LD*-docent.
- Het beter afstemmen van de financiële kant van het Meerjarenformatieplan met de begroting.

Resultaatverantwoordelijke teams
De OR schoof in 2013 aan bij 20 teams. De OR wilde namelijk met de teams bespreken welke 
ervaringen zij als ‘resultaatverantwoordelijk team’ hadden opgedaan. De OR en het college hebben de 
inventarisatie van de OR in 2014 besproken. Uit de inventarisatie kwam onder meer naar voren dat de 
teams in verschillende fases van ontwikkeling zijn. Enkele teams ervaren het werken als resultaat-
verantwoordelijk team als ‘extra’. Teamleden zijn door tijdgebrek geneigd zich vooral te richten op 
eigen taken. Zij maken daardoor minder ruimte voor ‘teamdenken’. Verder blijkt uit de inventarisatie 
dat de rol van de leidinggevende bij het komen tot werken als resultaatverantwoordelijk team cruciaal 
is. Zijn rol (en die van het directieteam) moet die van ‘begeleider/facilitator’ van het proces zijn. En 
natuurlijk moeten de basisfaciliteiten gewoon op orde zijn. 
Het college is het eens met deze feedback. De komende tijd zet het college daarom bijvoorbeeld extra 
coaching on the job in. Het gaat dan om interventies en begeleiding voor zowel het team als de 
leidinggevende. Het college verwacht dat hiermee het werken in resultaatverantwoordelijke teams 
een kwalitatieve impuls krijgt. 

Automatische doorstroom LB-LC-LD-docent
Met instemming van de Ondernemingsraad is het nu nog geldende functiebouwwerk alvast 
aangepast. De aanduiding ‘beginnend’ bij het functieprofiel ‘beginnend docent’ wordt verwijderd. 
Dat betekent dat LB-docenten na drie jaar niet meer automatisch (onder voorbehoud van een goede 
beoordeling) worden bevorderd naar LC.
Dit besluit is vanaf 1 januari 2015 van kracht en geldt voor nieuw aan te stellen medewerkers. Voor 
de huidige medewerkers blijft het afgelopen jaren gehanteerde promotiebeleid van toepassing.

Betere afstemming financiële kant Meerjarenformatieplan met de begroting
In 2014 is deze afstemming gerealiseerd.

De leden van de OR gaven aan dat zij constateren dat er nog wel eens een discrepantie bestaat tussen 
voorgenomen beleid van het college en de uitvoering van dat beleid. Ook is niet iedere medewerker 
op de hoogte van afspraken over het beleid. Verder kan de FC-kernwaarde ‘feedback geven en 
ontvangen’ nog verder ontwikkeld worden. 
De leden van de OR zijn tevreden over de gesprekken over de ‘kleine kwaliteit’* die Bureau 
Bedrijfsvoering structureel voert in de organisatie. 
Adviezen van de OR worden regelmatig overgenomen. Ook wordt de OR eerder betrokken bij 
ontwikkelingen die zich voordoen op het gebied van arbozaken.

In bijlage 6 leest u het eigen verslag van de Ondernemingsraad. 
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 3.2.2 Studentenraad
Eind 2014 bestond de Studentenraad (SR) uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De Studentenraad kreeg 
in 2014 een nieuwe voorzitter. 
Alleen studenten van de FC-scholen D’Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk en 
School voor Zorg, Service & Welzijn waren lid. Het blijkt moeilijk om studenten enthousiast te maken 
voor de Studentenraad. Ook is het een uitdaging om continuïteit in de samenstelling te realiseren. 
Met andere woorden, het aantal leden varieert gedurende het jaar. 
In 2015 spant het Friesland College zich in om studenten meer enthousiast te maken voor deelname 
aan de Studentenraad. Ook wil het Friesland College bereiken dat elke FC-school in de SR is 
vertegenwoordigd. 
Zowel het college als de Studentenraad vinden dat de relatie tussen beide het afgelopen jaar 
volwassener is geworden. De leden van de SR gaven in gesprekken met het college aan dat zij zich 
serieus genomen voelen. Zij hebben de ervaringen dat zij daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen. 
De Studentenraad stemde bijvoorbeeld niet in met de voorgelegde regeling onderwijsvrij en 
periodisering. Deze regeling ging uit van een zomervakantie voor studenten van zes in plaats van 
zeven weken. Het college besloot deze aan te passen, omdat veel studenten juist in de zomervakantie 
werken om hun studie te kunnen betalen.

De SR beschikt over secretariële ondersteuning. Verder wordt de raad gefaciliteerd door een project-
leider en een leerbedrijf. Ook wordt de raad gefaciliteerd voor scholing, reiskosten, vergaderingen en 
het organiseren van verkiezingen.

Het eigen verslag van de Studentenraad leest u in bijlage 7.
Naast de formele ‘Friesland College-brede’ Studentenraad is bij CIOS, school voor Sport & Bewegen 
sinds 2013 een eigen studentenraad actief. Deze studentenraad heeft geen formele bevoegdheden, 
zoals de Friesland College-brede Studentenraad. Maar het managementteam en de studentenraad 
van het CIOS hebben tweemaal per maand overleg. En de leden worden bijvoorbeeld betrokken bij de 
sollicitatieprocedure voor een nieuwe opleidingsmanager. Het managementteam vindt hun bijdrage 
bijzonder waardevol. Ook bij Mbo Life Sciences is een studentenraad actief. In 2015 onderzoekt 
Bureau Bestuur of het oprichten van een eigen studentenraad per FC-school gewenst en haalbaar is. 
Studenten kunnen op verschillende manieren invloed uitoefenen. Het inrichten van een eigen 
studentenraad per FC-school is daar één voorbeeld van.

 3.3 Ontwikkelingen in 2014
 3.3.1 Interne ontwikkelingen

Verdere ontwikkeling resultaatverantwoordelijke teams
In 2013 is het zwaartepunt van de organisatie verlegd naar de teams. Elk team bestaat uit tien tot 
twaalf medewerkers. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzorgen van één of meerdere 
opleidingsprogramma’s. Elk team valt onder de verantwoordelijkheid van een opleidingsmanager of 
een onderwijsdirecteur. De teams maken resultaatafspraken met hun leidinggevenden en verdelen 
taken en rollen onderling. 
Eind 2014 onderzocht het college in hoeverre de teams volgens de directie al functioneren als een 
resultaatverantwoordelijk team. Daarbij maakte het college onderscheid tussen drie fasen van team-
ontwikkeling: beginnend, gevorderd en professioneel. Bij de fase ‘beginnend’ is onder andere nog 
veel sprake van externe sturing. In de fase ‘gevorderd’ neemt het team het stuur zelf steeds meer over. 
De rolverdeling is helder. De fase ‘professioneel’ kenmerkt zich bijvoorbeeld door sturing op basis 
van deskundigheid in plaats van positie. Verder zijn de teamleden individueel aanspreekbaar op de 
resultaten.
Uit de inventarisatie bleek dat de meeste teams nog op het beginnend of gevorderd niveau 
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functioneren. Bij slechts enkele teams is al sprake van functioneren op een professioneel niveau.
Voor het goed functioneren van teams is teamontwikkeling cruciaal. De komende jaren besteedt het 
college hier dan ook extra aandacht aan. Het college zet bijvoorbeeld extra ‘coaching on the job’ in. 
Het gaat dan om interventies en begeleiding voor zowel het team als de leidinggevende. 

Macrodoelmatigheid
Het Friesland College ging met een aantal bedrijven/instellingen een partnerschap aan. Met deze 
bedrijven/instellingen geeft het Friesland College zijn opleidingen vorm. Elke FC-school heeft ten 
minste twee of drie partnerbedrijven aan zich verbonden. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de 
instelling op een natuurlijke manier met bedrijven afstemt welke opleidingen nodig zijn in de 
toekomst. Op die manier leidt de instelling niet op tot beroepen waar (straks) geen vraag naar is. 
Een andere manier van kijken naar macrodoelmatigheid, maar zeker zo effectief!
Uiteraard heeft het Friesland College ook ander overleg met werkgevers over afstemming van vraag 
en aanbod. Zo is de instelling met ROC Friese Poort en een groep aannemers in gesprek. Doel is om 
tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen voor de bouwopleidingen. Deze opleidingen hebben 
namelijk nog steeds te maken met een teruglopend studentenaantal. 

Ontwikkelingen volwasseneneducatie en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs in 2014
In 2014 is voor de ‘overige educatie’ een politiek besluit genomen. Dit besluit hield in dat de 
gedwongen winkelnering bij roc’s wordt losgelaten en dat gekozen is voor marktwerking. Er zijn 
wettelijk vastgestelde percentages voor de mate waarin de educatieproducten via aanbestedings-
procedures vanaf 2015 op de vrije markt ingekocht worden. 
Het Friesland College koos ervoor om de educatieactiviteiten gefaseerd terug te brengen. In 2014 
anticipeerde het Friesland College op de bovengenoemde wetswijziging door dit jaar te gebruiken als 
overgangsjaar voor de transitie van structurele financiering naar vormen van aanbestedingen. Verder 
gebruikte de instelling dit jaar om mobiliteit van medewerkers van School voor Volwasseneneducatie 
& AVO te stimuleren. Zowel binnen de bestaande educatieteams naar een andere opleiding binnen 
de school, of elders binnen of buiten het Friesland College. De FC-school bereikte in 2014 uiteindelijk 
bijna 1100 deelnemers met de binnen de WEB-middelen verzorgde opleidingen.

School voor Volwasseneneducatie & AVO ontwikkelde in 2014 een nieuw aanbod van onderwijs-
activiteiten. Dit om de afbouw zorgvuldig te laten verlopen en om deelnemers nieuwe perspectieven 
te kunnen bieden. Zo ontwikkelde de school met Omrin/Estafette een leerroute waarbij deelnemers 
leren in de praktijk via een praktijkroute. Verder was er een Flex-Entree-opleiding voor volwassenen. 
Deze opleiding wordt als maatwerk mbo-opleiding verzorgd in een bedrijf waarin volwassenen met 
een taal- of rekenachterstand welkom zijn. Zij kunnen daar hun mbo-entreediploma (en soms ook 
een inburgeringsdiploma) halen. Een ander initiatief is de werving, training en begeleiding van zo’n 
40 vrijwilligers. Zij zullen een ondersteunende rol vervullen in een te ontwikkelen aanbod voor het 
‘informele leren’ voor laaggeletterden. Dit doen zij samen met professionele docenten. School voor 
Volwasseneneducatie & AVO was daarom in 2014 betrokken bij het opstarten van enkele taalhuizen 
in Friesland. De school werkte samen met Stichting Lezen & Schrijven, lokale bibliotheken en diverse 
welzijnsorganisaties.
Binnen de inburgeringstrajecten (inclusief alfabetisering) was er een andere ontwikkeling. De school 
verwachtte dat het aantal deelnemers in 2014 zou afnemen. Maar het tegenovergestelde bleek waar. 
Het aantal deelnemers groeide juist. In totaal volgden 500 deelnemers een traject binnen School voor 
Volwasseneneducatie & AVO.
Het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) tot slot kent inmiddels een stabiele 
bekostigingsomvang van ongeveer € 1,1 mln. Dit op basis van een combinatie van reguliere 
rijksbekostiging en aanvullende middelen voor uitbesteding van vo-leerlingen. Per schooljaar 
verzorgt de school voor gemiddeld 350 vavo-studenten het onderwijs. 
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 3.3.2 Externe ontwikkelingen 
In 2014 hadden een aantal externe ontwikkelingen invloed op het beleid van het Friesland College. 
De consequentie van deze ontwikkelingen was dat het Friesland College moest overwegen hoe het 
enkele opleidingen het beste (opnieuw) kan vormgeven. Het gaat om de volgende ontwikkelingen:

Transitie jeugdzorg
Ook dit verslagjaar had het Friesland College veel contact met gemeenten over de gevolgen van de 
decentralisatie van onder meer de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. Vooral de gemeente 
Leeuwarden heeft in Friesland een voortrekkersrol bij het zoeken naar nieuwe invullingen voor een 
adequate opvang en begeleiding van jongeren. Jongeren die zonder extra aandacht geen startkwali-
ficatie zouden halen. Het succesvolle initiatief ‘School als Werkplaats’ is hier een voorbeeld van. 
Dertien instellingen voor jeugdzorg, jeugdhulpverlening, et cetera werken inmiddels in het Friesland 
College, in de onderwijspraktijk, samen met docenten. Met als resultaat dat minder jongeren vroeg-
tijdig uitvallen. En het Friesland College werkt meer en effectiever samen met instellingen die vanaf 
1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen. De ambitie is om de aanpak, 
of een variant erop, de komende jaren uit te breiden over heel Friesland in samenwerking met alle 
scholen.
 
Praktijkroutes
Ook de zorg is volop in beweging (zie ook commissie Kaljouw hieronder). Het beleid richt zich er 
steeds meer op dat ouderen de eigen regie voeren en langer thuis wonen. Deze transitie laat zich kort 
typeren als: van zorgen voor naar zorgen dat!
Dit betekent veel voor het personeel van zorginstellingen. En veel voor de inhoud en programmering 
van zorgopleidingen. De aanpak in de vorm van praktijkroutes waar het Friesland College mee 
experimenteert lijkt, zeker voor de zorginstellingen, een antwoord te bieden op de vraag. Het lijkt 
goed mogelijk om (om)scholen van medewerkers en scholen van studenten te combineren. En het 
integreren van leren en werken betekent dat er gewerkt wordt vanuit de nieuwste inzichten en 
keuzes. Het Friesland College werkt daarom nauw samen met een aantal zorginstellingen en zieken-
huizen. Het meest verregaande partnerschap ging het Friesland College aan met ZuidOostZorg.

Toekenning subsidie Wiegelgroep 
Het Friesland College zet met het bedrijfsleven tientallen praktijkroutes op voor modern beroeps-
onderwijs. Dit onderwijs moet jongeren voorbereiden op een snel veranderende samenleving. 
De provincie Fryslân steunt het initiatief als een goede manier om de economie te versterken. Daarom 
zegde de provincie in november 2014 toe, om met bijna 1 miljoen euro te participeren in het project 
‘Experimenteel en Ondernemend leren’. Het Friesland College investeert ongeveer eenzelfde bedrag. 
Eind 2016 moeten dertig praktijkroutes binnen Friese bedrijven ‘draaien’. De opzet is dat elke route 
dan veertig mbo-studenten een goede opleiding biedt. In totaal leidt het Friesland College dan dus 
1200 jongeren op vooral binnen bedrijven en instellingen.

Start innovatiepact Friesland
In het Innovatiepact Friesland nemen overheid, bedrijfsleven en onderwijs samen verantwoordelijk-
heid voor het versterken van het innovatief vermogen van de regio. Het innovatiepact sluit aan bij het 
investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân*. 

Commissie Kaljouw
Het Friesland College participeert in de ‘broedplaats Friesland’. Doel van deze broedplaats is een 
bij-drage te leveren aan de toekomst van de zorg. Dat doen de deelnemers door met elkaar te 
verkennen hoe de zorg er in de toekomst uit zal zien. Ook bespreken zij met elkaar wat dergelijke 



ontwikkelingen betekenen voor opleidingen in de zorg. Het Friesland College maakt onder andere een 
nieuwe opzet voor de opleidingen Verpleging en Verzorging. Dit doet de instelling op verzoek van de 
commissie en met goedkeuring van de minister.

 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 stakeholers. 
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 gebeurt bijvoorbeeld 
met strategische partners (bedrijven en instellingen). Verder is het behalen van prijzen door studenten 
en medewerkers een vorm van horizontale verantwoording. Zij worden immers aan een toets in de 
samenleving onderworpen. Enkele voorbeelden:

• Student Willem Neef (opleiding Bouw) won zilver bij Skills Masters*.
• Studente Frederika Bokma (Middelbare Hotelschool Friesland) werd tweede in wedstrijd 
 ‘De lekkerste Bonbon van Nederland’.
• Twee College Companies* van het Friesland College vielen in de prijzen op de landelijke 
 marktdag*. Student Safety veroverde de eerste plaats met hun product. Zij ontwerpen stickers 
 die op vrachtwagens precies aangeven waar zich de dode hoek bevindt. Banded veroverde een 
 tweede plaats met een armband met kleine fotolijstjes erop. Klanten kunnen hun eigen foto 
 uploaden en Banded produceert dan de unieke armbanden.
• Collega Sjoerd Pranger (School voor Techniek & Technologie) werd flink in de bloemetjes gezet 
 door de drie Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC) die Friesland rijk is. Aanleiding voor 
 deze verrassing is de fantastische manier waarop hij samenwerkt met de medewerkers van deze 
 RMC’s. 
• Student-kok Jorrit Blom won in de wedstrijddiscipline ‘Nouvelle Cuisine’ een gouden medaille. 
 Datzelfde lukte Mariëlle Nouta bij het onderdeel ‘Frontoffice’. Zij vertegenwoordigden het 
 Friesland College bij internationale vakwedstrijden op het gebied van horeca en toerisme (AEHT, 
 Association Européenne des Ecoles d’Hôtellerie et de Tourisme). Er deden 800 studenten uit 35 
 landen mee.
• Thijmen Snijder, student van de opleiding Zelfstandig werkend kok, werd Nederlands kampioen 
 kok tijdens de Skills Heroes. Dit zijn de nationale vakwedstrijden voor jonge talentvolle beroeps-
 beoefenaars in de dop.

CIOS Friesland College bestaat 40 jaar
Veertig jaar CIOS betekent terugkijken op een rijk verleden, onder meer in een enorme reünie. Maar 
vooruit kijken kan ook. Dat deden docenten, studenten en relaties in een World Café in Sportstad 
Heerenveen, aan de hand van thema’s over sport en opleiden in de toekomst. Mevrouw Karin 
Biesterbosch, voorzitter van CIOS Nederland en directeur van de sportopleiding in Goes, had 
complimenten voor het nu. ,,Ik hoorde een student in een filmpje zeggen: we krijgen hier gewoon 
goed onderwijs. Daar draait het om.’’ Ook de samenwerking met ‘zusterscholen’ in Nederland 
gaat nu goed. ,,Mijn ervaring met Heerenveen is: meestal eigenzinnig, vaak vernieuwend en soms 
onnavolgbaar, maar altijd boeiend…’’ De school is nu weer helemaal terug, oordeelde Biesterbosch.
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Stakeholder Belang Hoe houdt de instelling rekening met de belangen van de stakeholder

Studenten en hun 
ouders (prioritaire 
belanghebbenden)

Goed onderwijs krijgen. •  Jaarlijks meet de instelling de studententevredenheid met een enquête. De 
uitkomsten moeten met de studenten worden besproken. In de praktijk 
gebeurt dit nog onvoldoende. De studentenenquêtes zijn een instrument in 
de cyclus Planning & Verantwoording.

•  Enkele FC-scholen hebben een ouderraad.
•  Het college vergadert maandelijks met de Studentenraad en krijgt zo 

informatie over wat er onder de studenten leeft: wat gaat er wel/niet goed. 
Dit kan voor het college aanleiding zijn om een voorgenomen besluit te 
heroverwegen of te wijzigen.

•  Bij CIOS, school voor Sport & Bewegen is inmiddels een eigen studentenraad 
actief.

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 student 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)

Ministerie

Uitvoering van 
goed (volwassenen)
onderwijs.

•  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.

•  Het ministerie van OCW is een van de partners in het innovatiepact (zie 3.3).

Bedrijven / instellingen 
(externe horizontale 
belanghebbenden)

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

•  De samenwerking met een aantal bestuurders/directeuren van vooraanstaande 
Friese bedrijven in de ‘Wiegelgroep’(zie 3.3). 

•  Door de praktijkroutes volgen studenten een groot deel van hun opleiding in 
de echte praktijk. 

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

Goede aansluiting 
bij het onderwijs dat 
het Friesland College 
aanbiedt.

Stimuleren van instroom 
in techniekopleidingen.

•  Studenten 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 6 Studenten).

•  Het Friesland College is penvoerder van het project Technisch 
Beroepsonderwijs in de Provincie Friesland (zie verder 3.7).

•  Enkele FC-scholen ontwikkelden doorlopende leerlijnen met een aantal vo-
scholen. De instelling verzorgt met het Vakcollege Heerenveen doorlopende 
leerlijnen Techniek en Dienstverlening. Een doorlopende leerlijn voor Zorg en 
Welzijn is in ontwikkeling.

Scholen waar cursisten 
naar doorstromen 
(andere mbo-
scholen of hbo) 
(externe horizontale 
belanghebbenden)

Goede aansluiting 
bij het onderwijs dat 
het Friesland College 
verzorgt.

•  Studenten stappen 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 2014 daarom geregeld overleg met Nordwin 
College, ROC Friese Poort, NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool.

Eigen medewerkers 
(interne 
belanghebbenden)

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

•  In 2014 is negen 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.

•  De vergaderingen van het college met de Ondernemingsraad leveren 
belangrijke informatie op.

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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 3.5 Beleidscyclus en kwaliteitsagenda
De cyclus van Planning & Verantwoording omvat verschillende onderdelen. Op basis van het koersplan 
en de stand van zaken in de FC-scholen 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/januari stelt het college 
het managementcontract van elk organisatieonderdeel voor het volgende jaar vast. Hierin staan de 
resultaatafspraken die het college met de FC-school/het bureau heeft gemaakt. 
             

Ook het budget per FC-school/het bureau wordt dan vastgesteld. Het managementcontract heeft een 
directe relatie met het koersplan en de kaderbrief.
De teams van de FC-scholen en ondersteunende bureaus reflecteren tweemaal per jaar (mei en 
oktober) zelf op de voortgang van hun afspraken met het college. Dit doen zij met een zelfevaluatie. 

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.
De onderwijsdirecteur is met één of enkele collega-onderwijsdirecteur(en) belast met en bevoegd 

START CYCLUS

Augustus
Kaderbrief komend 

kalenderjaar

Oktober

- Zelfevaluatie door teams

- Voortgangsgesprek
onderwijsdirecteuren met 

directeuren Bedrijfsvoering en 
OP&I (facultatief)

November

Verantwoordingsgesprek 
onderwijs- en 

bureaudirecteuren met CvB

December

- Begroting nieuw kalenderjaar

- Vaststellen Management-
contracten Maart

Voortgangsgesprek 
onderwijsdirecteuren met 

directeuren Bedrijfsvoering en 
OP&I (facultatief)

Mei

- Zelfevaluatie door teams

- Verantwoordingsgesprek 
CvB met onderwijs- en 

bureaudirecteuren

Juni

- Publicatie GIJ en jaarrekening

- Teams stellen teamplan 
komend cursusjaar op

Juli

Strategische koersplan 
CvB en leidinggevende

Koersplan ‘van 

buiten naar 

binnen’

2013 - 2015

September/oktober

Strategisch gesprek 
CvB-directeuren
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tot de algemene leiding over een FC-school. Hij is eindverantwoordelijk voor het onderwijs en de 
bedrijfsvoering. De onderwijsdirecteuren van één FC-school zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 
de resultaten van de FC-school. Het College van Bestuur kan een onderwijsdirecteur ook direct 
aanspreken op de resultaten die binnen zijn (individuele) integrale verantwoordelijkheid vallen.
De bureaudirecteur is belast met en bevoegd tot de algemene leiding over een ondersteunend bureau. 
Hij is eindverantwoordelijk voor zijn taakgebied en de bedrijfsvoering.

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. Deze voortgangsgesprekken vinden in maart en oktober plaats en zijn facultatief. De 
directeur geeft zelf aan of hij het gesprek nodig vindt. In de praktijk maakte vrijwel elke directeur 
van deze mogelijkheid gebruik.
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 verantwoor-
dingsgesprekken zijn 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. 

Het Friesland College heeft het koersplan, de kaderbrief en het managementcontract in vijf 
aandachtsgebieden verdeeld: strategie, onderwijs, personeel, organisatie en bedrijfsvoering. Dit 
laatste aandachtsgebied is verder uitgewerkt in de onderwerpen kwaliteitszorg en financiën. Zo 
heeft de instelling een verbinding gelegd van het ‘strategische niveau’ (het Koersplan) naar het 
‘operationele niveau’ (het managementcontract). 
In 2014 is de cyclus van Planning & Verantwoording geëvalueerd en zijn enkele kleine aanpassingen 
gedaan. U leest hier meer over in hoofdstuk 5 Onderwijs. 

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Dat doet het college met 
periodieke rapportages. Vanaf 2014 levert het college een managementreview aan. Hierin rapporteert 
het college over de stand van zaken voor de hoofdthema’s strategie, onderwijs, personeel en 
bedrijfsvoering (de aandachtsgebieden uit het koersplan).
Verder hebben het college en de raad een toezichtsarrangement opgesteld. Met het toezichtsarrange-
ment 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. Het toezichtsarrangement wordt jaarlijks bijgesteld. 

 3.6 Klachtenafhandeling en bezwaar of beroep van studenten of medewerkers
Het Friesland College stelt hoge eisen aan de eigen organisatie en aan de opleidingen. Het kan 
voorkomen dat een student 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 opgelost. 

In 2014 registreerde het Studenten Service Centrum (SSC) 45 klachten. In 2013 waren dat er 33. 
Klachten die rechtstreeks bij de FC-scholen binnenkomen zijn niet in deze inventarisatie meegenomen. 
Deze registreren de FC-scholen zelf. Het Friesland College wil dat de klachtenmelding laagdrempelig 
is. Daarom is op de website een button toegevoegd waar men een klacht kan melden. Opvallend is dat 
ouders/studenten een klacht inderdaad sneller melden via deze route (dus via de website), in plaats 
van dat zij eerst contact zoeken met de docent of de betrokken directeur van die opleiding.
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Het aantal geregistreerde klachten steeg dus in 2014. Het Studenten Service Centrum heeft deze 
klachten doorgeleid naar de betreffende FC-scholen. Deze hebben de klachten alsnog behandeld. 
Het SSC bewaakt of de klachten tijdig en correct worden afgehandeld. Het SSC onderzoekt nog of de 
FC-scholen studenten en hun ouders voldoende over de klachtenregeling informeren. Bij FC-scholen 
waar dit onvoldoende het geval is, wordt de informatievoorziening verbeterd.
De klachten die het Studenten Service Centrum zelf behandelde, zijn naar tevredenheid van de 
student afgehandeld. Twee zijn nog in behandeling. De klachten gingen vooral over communicatie/het 
niet nakomen van afspraken en over de organisatie van het onderwijs.

Bij de MBO Ombudslijn kwam één melding binnen.

Onafhankelijke Klachtencommissie
Het kan voorkomen dat een klacht toch niet naar tevredenheid wordt afgehandeld. In dat geval kan 
de student  een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie. 
De samenstelling van de onafhankelijke Klachtencommissie vindt u in bijlage 5.

Bezwaar en beroep
Studenten 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 studenten zijn er de commissies ‘Interne bezwarencommissie, sectie studenten’ en 
‘Commissie van Beroep voor de Examens’. Voor medewerkers zijn er de commissies ‘Interne 
bezwarencommissie, sectie personeel’ en ‘Interne bezwarencommissie, beoordelingen’. 

De samenstelling van de Interne Bezwarencommissie en de Commissie van Beroep voor de 
Examens vindt u in bijlage 5.

De reglementen van deze commissies zijn voor studenten gepubliceerd op de website van 
het Friesland College en voor medewerkers op intranet.

Overzicht bezwaren van medewerkers en studenten in 2014 

In vergelijking met 2013 steeg het totale aantal ingediende bezwaren. Het aantal bezwaren van 
medewerkers bleef in 2014 gelijk. Daarbij moet worden opgemerkt dat één medewerker drie bezwaar-

Commissie Bezwaar / beroep en uitkomst

IBC, sectie cursisten Bezwaar: ingetrokken

IBC, sectie cursisten Bezwaar: ingetrokken

IBC, sectie cursisten Bezwaar: ingetrokken

IBC, sectie cursisten Bezwaar: ingetrokken

IBC, sectie cursisten Bezwaar: ingetrokken

IBC, sectie cursisten Bezwaar: ingetrokken

IBC, sectie cursisten Bezwaar: ingetrokken

IBC, sectie cursisten Bezwaar: ongegrond verklaard (betreft een bezwaarzaak die is gestart in 
2013. De uitspraak was in 2014).

IBC, sectie personeel Bezwaar: ingetrokken

IBC, sectie personeel Bezwaar: gegrond

IBC, sectie personeel Bezwaar: niet-ontvankelijk verklaard

IBC, sectie personeel Bezwaar: ingetrokken

IBC, sectie personeel Bezwaar: ingetrokken

IBC, sectie personeel Bezwaar: deels gegrond, deels ongegrond (betreft een bezwaarzaak die is 
gestart in 2013. Uitspraak was in 2014).
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schriften indiende. Het aantal bezwaren van studenten nam toe. Opvallend is dat het merendeel van 
de bezwaren is ingetrokken. Dit was bij zowel medewerkers als studenten het geval. Daardoor kwam 
het niet tot een inhoudelijke behandeling van het bezwaar. 

Van de Klokkenluidersregeling is ook dit jaar geen gebruik gemaakt.

 3.7 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 externe 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 stagiaires 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. 

Mbo Life Sciences
In het najaar is de nieuwe huisstijl gelanceerd met een nieuw logo en een nieuwe folder. In augustus 
startten 160 nieuwe studenten in een van de opleidingen van Mbo Life Sciences. Verder startte de 
school met de voorbereidingen voor de opleidingen in de procesindustrie. Mbo Life Sciences is een 
samenwerkingsverband tussen het Friesland College en Nordwin College.

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 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. 
Mbo Life Sciences startte in 2014 met het Innovatieteam water. Hieraan nemen bedrijven en 
onderwijsinstellingen deel. Zij hebben beelden opgeleverd van hoe de medewerker van de toekomst 
in deze sector eruit zal zien. Voor en met Vitens is het keuzedeel procesoperator water opgezet. 
Het netwerk van CIV water is uitgebreid met het bedrijf Waterstromen en ROC Rivor. 

Intentieverklaring WaterCampus Leeuwarden en Kernteam Human Capital Topsector Water
WaterCampus Leeuwarden en Kernteam Human Capital Topsector Water hebben op donderdag 
6 februari 2014 een intentieverklaring getekend. Doel van de samenwerking is voldoende mensen 
op te leiden voor de watersector en een goede aansluiting tussen voortgezet onderwijs, mbo- en 
hbo-opleidingen en de arbeidsmarkt. Met de ondertekening van de intentieverklaring bevestigt de 
Topsector Water het belang van de WaterCampus Leeuwarden.
Concreet betekent de samenwerking dat de partijen duurzaam investeren in de kenniseconomie op 
het gebied van de watertechnologie. Bovendien wil men als werkgevers en opleidingen samen een 
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programma ontwikkelen, gericht op Leven Lang Leren. De ondertekening vond plaats tijdens de 
General Assembly 2014, georganiseerd door het Centre of Expertise Water Technology (CEW), 
Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV Water) en Platform Bèta Techniek (PBT).
Leidende onderwijsinstelling van CIV Water is Mbo Life Sciences. 

CIV Food
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’.
In 2014 was werven een belangrijke taak. Een voorbeeld hiervan is de Milk eXperience die Mbo Life 
Sciences met FrieslandCampina organiseerde. 
Verder zet Mbo Life Scieces met gemeentes en bedrijven bijzondere onderwijstrajecten op voor 
werkzoekenden. Bijvoorbeeld de opleidingen voor Ausnutria. Deze verzorgt Mbo Life Sciences met het 
bedrijf Lypack.
Een van de docenten van Mbo Life Sciences ging met een delegatie mee naar China. Er blijken in 
China veel mogelijkheden te zijn voor opleidingen op mbo-niveau. Mbo Life Sciences startte met de 
voorbereidingen voor een internationaal opleidingstraject onder de vlag van B-Tec.

Project Technisch beroepsonderwijs Friesland
In januari 2013 startte het ‘project Technisch beroepsonderwijs Friesland’. Dit is de regionale project-
naam voor het landelijke project ‘Toptechniek in bedrijf’. In 2014, het tweede projectjaar, is de stand 
van zaken met een ‘vlootschouw’* aan de stakeholders gepresenteerd. Een groot aantal geplande 
activiteiten is gerealiseerd. Een belangrijke ontwikkeling is het geïntensiveerde contact tussen de 
vmbo- en de mbo-scholen. Dit was geen prestatieafspraak, maar wel een zeer waardevolle 
ontwikkeling. Een van de prestatieafspraken is dat in 2015 10% extra studenten instroomt in het 
technisch beroepsonderwijs in Friesland. Ten opzichte van de ‘nulmeting 2011’ is inmiddels een extra 
instroom van ruim 21% gerealiseerd. Geconcludeerd mag worden dat de geformuleerde doelstellingen 
ruimschoots zullen worden gehaald. 

Branche adviesgroepen 
In 2014 organiseerde het Friesland College met ROC Friese Poort weer 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. Het Friesland College 
en ROC Friese Poort hebben deze adviesgroepen gezamenlijk ingesteld. De leden zijn afkomstig uit 
organisaties en bedrijven. Zij adviseren de scholen bij keuzes in hun tactische en strategisch beleid. De 
groepen komen jaarlijks drie tot viermaal bijeen. De colleges van beide roc’s wonen jaarlijks minimaal 
één bijeenkomst van elke adviesgroep bij.

Tijdens het voorzittersoverleg van de Branche adviesgroepen en de colleges van bestuur van 
18 november 2014 is de wens uitgesproken om te komen tot een andere opzet en organisatie van de 
huidige BAG’s. Bijvoorbeeld omdat sommige thema’s van belang zijn voor meerdere BAG’s. Dit leidde 
tot onder meer de volgende afspraken:
- Een BAG met een kleinere kern van leden en een flexibele schil.
- Meer (branche) overstijgende thema’s.
- FC-scholen en bedrijven/instellingen kiezen de thema’s samen.
- De BAG-bijeenkomsten starten plenair met bijvoorbeeld een inleider. 
 Daarna splitst de groep zich op in (branche) verwante groepen. 
Voor juni 2015 moet de nieuwe opzet en organisatie van de Branche adviesgroepen zijn gerealiseerd. 

De BAG-adviezen over de inrichting van het beroepsonderwijs waren in 2014 gelijk. Dat was opvallend. 
Men verwacht dat de huidige medewerker in een organisatie breed inzetbaar moet zijn. Alle advies-
groepen adviseren dan ook om het beroepsonderwijs hier op in te richten. Verder zijn ze eensgezind 



in hun opvatting dat het onderwijs bij de student een basis legt, maar dat het uitgroeien tot een 
vakman pas na de opleiding in de dagelijkse praktijk vorm krijgt. Daarom vinden de BAG-leden dat 
roc’s ook de algemene vakken op een goed niveau moeten verzorgen. De BAG-leden vonden dat veel 
van deze onderwerpen ook met meer BAG’s tegelijkertijd besproken kunnen worden. De branches en 
opleidingen krijgen immers steeds meer een multi-sectoraal karakter. 
De nieuwe ontwikkelingen rond keuzedelen blijven een actueel thema. Het bedrijfsleven voelt nog 
te weinig relatie met dit onderwerp. Dat ze een belangrijke rol hebben in de uitwerking hiervan is 
duidelijk. Dit thema zal daarom in 2015 weer aan de orde komen. 

Platform aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt Heerenveen
In februari hebben vertegenwoordigers van het Heerenveense bedrijfsleven, onderwijs en de 
gemeente Heerenveen het ‘Platform aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Heerenveen’ opgericht. 
Het Friesland College is een van de betrokken partijen. De bestuurders van de Strategische alliantie 
Heerenveen gaven hiertoe opdracht. Deze strategische alliantie is een samenwerkingsverband tussen 
het Friesland College, Nordwin College, Bornego College, OSG Sevenwolden en de gemeente 
Heerenveen. De deelnemers aan het platform willen dat het Heerenveense onderwijs, ondernemers 
en de gemeente activiteiten met elkaar afstemmen. Dit moet ervoor zorgen dat het onderwijs beter 
aansluit op de arbeidsmarkt. Ook willen zij de loopbaanoriëntatie van jongeren verbeteren. Zo kunnen 
jongeren bewuster kiezen voor een vervolgopleiding of werk. Dit moet voorkomen dat zij onnodig 
switchen van opleiding naar opleiding of vroegtijdig uitvallen. 
Verder werken de deelnemers aan het platform samen om meer kwetsbare jongeren toe te leiden 
naar de arbeidsmarkt. Beoogd doel hierbij is een flinke vermindering van jeugdwerkloosheid. 

Fries Mentorprogramma leidt Europese ontwikkeling ‘sociaal ondernemerschap’ 
Mentorprogramma Friesland (MPF) is een samenwerking van het Friesland College, ROC Friese Poort, 
NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool. MPF is benoemd tot een Europees voorbeeldproject dat in 
veel landen met belangstelling wordt gevolgd. Dit krijgt een vervolg in SESAME: ‘Social Enterprise 
through Synergy and the Added value of Mentoring in Europe’. Hierin werken mbo-scholen, 
overheden en ‘business incubators’* in Litouwen, Turkije, Spanje, Groot-Brittannië, Finland en 
Nederland samen. Zij gaan programma’s maken waarin sociaal ondernemerschap en mentor-
begeleiding samen gaan. Dat doen zij met steun van het fonds Strategic Partnership Erasmus+, 
een initiatief van de Europese Commissie. Met deze programma’s moeten jongeren leren sociaal 
ondernemend in hun (school)loopbaan te worden. Zij leren vaardigheden die zij kunnen gebruiken 
voor het opzetten van een levensvatbaar bedrijf. Deze vaardigheden leren zij door tips uit de praktijk 
en door steun van mentoren. Met dit laatste heeft MPF veel ervaring. Scholing in het opzetten van 
‘social enterprises’ is er in Europa nog niet. 
Op 2 december kwamen 14 projectleiders uit Europa bij het Friesland College bijeen om een eerste 
belangrijke stap te zetten. 

Münchhausen en de Friesche Compagnie 
Het Friesland College zette zijn werkzaamheden voor de netwerken Münchhausen en de Friesche 
Compagnie in 2014 voort. Münchhausen zet zich in voor hulpverleners, docenten en professionals die 
bij de uitvoering van hun werk tegen onnodige bureaucratie aanlopen. 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. 
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Ontwikkeling ECOmunitypark in Oosterwolde
Het Friesland College investeerde in 2014 in ECOmunitypark Oosterwolde door projecten voor 
studenten uit te voeren. Dit deed het Friesland College met bedrijven. 
ECOmunitypark is een uniek, duurzaam werklandschap. Hbo, mbo, wo en bedrijven werken hier 
samen. Daarbij is ‘duurzaamheid’ het uitgangspunt. Onlosmakelijk hiermee verbonden is 
maatschappelijk en ecologisch verantwoord ondernemen. 

Een greep uit onze samenwerkingsovereenkomsten
In 2014 sloot het Friesland College onder andere de volgende samenwerkingsovereenkomsten af:
- Zorggroep Alliade: samenwerkingsovereenkomst
- Alliander: raamovereenkomst bedrijfsopleidingen 2013-2016
- Alfa-college: samenwerkingsovereenkomst met het CIOS
- COA’s Burgum, Drachten, Jade Zorggroep en St.-Annaparochie: convenant onderwijsvoorzieningen
- Cultuur kwartier Sneek: overeenkomst inzet praktijkexperts
- KNSB, gewest Fryslân: intentieverklaring voor een samenwerkingsovereenkomst
- Linde College: overeenkomst Entreeopleidingen, Vakmanschapsroute Economie, 
 Vakmanschapsroute Techniek, Vakmanschapsroute Zorg en Welzijn
- Linde College: Strategische Alliantie Wolvega
- Poppodium Romein: overeenkomst inzet praktijkexperts
- Zuivelopleidingen Nederland U.A., Cooperatie 2014: ledenovereenkomst
- Toolz: samenwerkingsovereenkomst met Accolade en WoonFriesland 

Onderwijs en zorg ontwikkelen nieuwe zorgberoepen
Friesland College en Stenden Hogeschool zijn met Zorggroep Alliade een intensieve en bijzondere 
samenwerking aangegaan. Doel is het ontwikkelen van nieuwe zorgberoepen in een nieuwe leerom-
geving, de opleidingen hierop toespitsen en de effecten met onderzoek toetsen. De samenwerking 
moet leiden tot een betere afstemming tussen (praktijk)onderwijs en de vraag naar nieuwe beroepen 
in de zorg. De drie organisaties hebben hiertoe donderdag 16 januari 2014 convenanten getekend.
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een eerste terrein waar de partijen een gezamen-
lijk traject starten om te bepalen wat er van de toekomstige medewerkers binnen de WMO-zorg wordt 
gevraagd. Welke competenties zijn daar voor nodig? Hoe leiden we (jonge) mensen op om klaar te 
zijn voor de maatschappelijke veranderingen die op de zorg afkomen?

 3.8 Uitbesteden van onderwijs
In 2014 bestonden er tussen het Friesland College en een aantal organisaties afspraken over het 
verzorgen van onderwijsactiviteiten. Het Friesland College draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. 
School voor Zorg, Service & Welzijn verzorgde met GMT opleidingstrajecten voor medewerkers van 
Talant, Palet en ZuidOostZorg. Deze opleidingstrajecten werden in 2014 afgerond. School voor 
Commercie & Dienstverlening verzorgde met Dé Praktijkgroep trajecten voor medewerkers van 
Intersport en Schoenenreus. 
D’Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk werkte met COSMO Entertainment 
samen in de opleiding Leisure & Hospitality Executive. 
Het Friesland College werkt samen met Nordwin College in Mbo Life Sciences. Mbo Life Sciences 
werkte in 2014 met GMT samen in een opleidingstraject voor medewerkers van Paragon Pet Food, 
Marne Fabrieken, Sonac Burgum en LPF Boxes.
In 2014 stelde het College van Bestuur de notitie ‘FC-beleid bedrijfsgerichte opleidingen & het 
uitbesteden van onderwijsactiviteiten’ vast. Deze notitie beschrijft de criteria die het Friesland College 
hanteert voor het uitbesteden van onderwijsactiviteiten. 
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Strategisch beleid en realisatie ambities

In dit hoofdstuk leest u over het Koersplan 2013-2015 en de ambities die 
het Friesland College eind 2015 wil hebben gerealiseerd. In een schema 
wordt op instellingsniveau aangegeven welke resultaten het Friesland 
College al heeft behaald en welke nog niet.
Voor elk kalenderjaar benoemt het College van Bestuur een aantal 
speerpunten. Deze moeten een versnelling geven aan het realiseren van 
de ambities voor 2015. Welke resultaten het Friesland College eind 2014 
behaalde leest u hierna.
Tot slot worden de punten benoemd waarop het College van Bestuur in 
2015 de focus wil leggen.

 4.1 Koersplan 2013-2015
In januari 2013 is het nieuwe 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 studenten 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’. Hieronder volgt een 
samenvatting van de ambities van de instelling per aandachtsgebied.

Aandachtsgebied strategie
Belangrijk voor de koers van het Friesland College zijn regionale, nationale en internationale 
ontwikkelingen. Het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt zijn daarbij van groot belang. De instelling is 
daarom lid van relevante netwerken. Zoals het door de provincie Fryslân geïnitieerde innovatiepact. 
Dit is een samenwerking tussen het bedrijfsleven, het beroepsonderwijs en de overheid met als doel 
het innovatievermogen van het MKB in Friesland te versterken. Verder neemt de instelling eigen 
ervaringen en inzichten en politieke besluiten mee in haar strategische keuzes. 
Het Friesland College is ondernemend, innovatief en herkenbaar. Er is ruimte voor eigen ideeën en 
professionaliteit. Het algemene beeld is helder voor iedereen. Bij praktijkgestuurd leren draait alles 
om onderwijs vanuit en met de praktijk, met aandacht voor de ontwikkeling van elke student.
Het Friesland College vindt het belangrijk om met een representatief aantal bedrijven en instellingen 
echt partnerschap te ontwikkelen. Dit betekent samen optrekken vanuit een gedeelde visie op leren 
en opleiden. En dat is meer dan stages bieden en gastdocenten leveren. Het Friesland College kijkt met 
deze partners naar alle ontwikkelingen in en om school en bedrijf. Vervolgens bekijken zij samen wat 
deze ontwikkelingen betekenen voor de opleidingen.
Het Friesland College heeft aandacht voor speerpunten in de Friese economie, zoals ‘healthy ageing’, 
energie, water, toerisme en creatieve industrie. De instelling werkt steeds meer samen met het hbo 
en het voortgezet onderwijs. Ook met collega’s in het mbo wordt structureel overlegd over zaken 
als kleine opleidingen en entreeopleidingen. Het Friesland College is samen met Nordwin College 
verantwoordelijk voor de opleidingen Mbo Life Sciences.
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Aandachtsgebied onderwijs
Het Friesland College streeft naar maatwerk, ook op het snijvlak van verschillende opleidingen en 
soms er dwars doorheen. Studenten in het Friesland College maken eigen keuzes en worden goed 
begeleid, op inhoud en persoonlijke ontwikkeling. Inzet is dat zij zich ontwikkelen tot flexibele vaklui, 
die ook later blijven leren. Maar het gaat om meer. Studenten worden voorbereid op een actieve rol in 
de samenleving. Het is belangrijk dat studenten zich bewust worden van de keuzes die zij maken. 
Dit aspect krijgt binnen de opleidingen dan ook voortdurend aandacht.
De helft van het aantal studenten dat een opleiding op niveau 4 volgt, stroomt door naar het hbo en 
is er succesvol. Het Friesland College maakt onderscheid tussen studenten op verschillende niveaus. 
Zo ligt het accent bij de niveau 3- en 4- opleidingen sterk op leren in bedrijven. Studenten van niveau 
1 en 2 kunnen rekenen op intensieve begeleiding, ook op gedragsaspecten, en zeker naar een 
haalbaar perspectief op de arbeidsmarkt.

Aandachtsgebied personeel
Personeel (docenten, ondersteuning en management) werkt samen in teams van acht tot twaalf 
medewerkers. Zij zijn gemotiveerd en volgen de ontwikkelingen in hun vakgebied. Zij krijgen ruimte 
en vertrouwen om resultaten te boeken en spreken elkaar aan op prestaties. De cultuur is gebaseerd 
op de waarden: resultaatgericht, ondernemend, reflectief, betrouwbaar en feedback geven en vragen.
De opleidingen vallen onder zes FC-scholen. Daarnaast is er nog een zevende school: 
Mbo Life Sciences, het samenwerkingsverband tussen het Friesland College en Nordwin College. 
Iedereen werkt volgens hetzelfde onderwijsconcept. Daardoor zijn ook - delen van - opleidingen te 
combineren. Zo wordt leren bij het Friesland College meer flexibel en zijn opleidingen beter af te 
stemmen op wat ‘de buitenwereld’ vraagt.

Aandachtsgebied organisatie
De ondersteunende bureaus richten hun activiteiten op de FC-scholen. De bedrijfsvoering is in 2015 
op orde. Toezicht en verantwoording gebeurt dan ook achteraf, met een vaste cyclus van planning en 
verantwoording. Hiervoor maakt het College van Bestuur resultaatafspraken met leidinggevenden. Zij 
maken op hun beurt afspraken met de medewerkers in de teams.
Verwachtingen en resultaten worden duidelijk benoemd, om ruimte te geven voor vertrouwen. Zo 
ontstaat een stelsel van ‘harde’ en ‘zachte’ kaders. Daarin is het gewoon om elkaar aan te spreken als 
vooraf afgesproken resultaten niet worden gehaald. Alleen zo kan het Friesland College beter worden.

In het schema hieronder zijn alle ambities van het Friesland College voor 2015 op een rijtje gezet. 
De kleuren geven de voortgang aan voor de kalenderjaren 2013 en 2014. Rood betekent ‘nog niet 
gerealiseerd’, oranje betekent ‘in ontwikkeling’, en groen ‘gerealiseerd’.

Aandachtsgebieden Koersplan 
2013 - 2015

Resultaten / Realisatie 
Koersplan eind 2013

Resultaten / Realisatie 
Koersplan eind 2014

Toelichting

Het Friesland College is 1 school 
met 1 visie en 1 concept.

Dit is gerealiseerd. 

Drie vormen van samenwerking:
•  leerbedrijven voor stagiaires
•  leerbedrijven, inclusief om- en 

bijscholing
•  strategische partners

Dit is gerealiseerd. In 2014 hebben de FC-
scholen zich bijvoorbeeld gericht op het 
zoeken naar (nieuwe) strategische partners. 
Met hen wordt bekeken hoe de FC-school en 
de strategische partners samen het onderwijs 
kunnen vormgeven.

Rood betekent ‘nog niet gerealiseerd’, oranje betekent ‘in ontwikkeling’, en groen ‘gerealiseerd’.
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Aandacht voor Europese 
ontwikkelingen, bijvoorbeeld 
Healthy Ageing

Vergeleken bij 2013 besteedden enkele 
FC-scholen meer aandacht aan bijvoorbeeld 
Healthy Ageing. Bij het CIOS is het thema 
Healthy Ageing een (klein) onderdeel van 
een van de leereenheden binnen de richting 
agoog.
Mbo Life Sciences deed in het kader van 
Healthy Ageing mee aan Springboard*. Bij 
School voor Commercie & Dienstverlening zijn 
de ‘way of life’- aspecten van Healthy Ageing 
onderdeel van de Wellness opleiding. School 
voor Zorg, Service & Welzijn ontwikkelde 
een leereenheid Healthy Ageing en er is 
een concept-beleidsnotitie Healthy Ageing 
opgesteld. 

Afspraken rondom 
macrodoelmatigheid

ROC Friese Poort en Friesland 
College hebben in 2005 in 
een strategische alliantie 
afspraken gemaakt over 
macrodoelmatigheid.

Onderzoek en besprekingen hebben (nog) 
niet geleid tot nieuwe afspraken over 
macrodoelmatigheid. Beide roc’s continueren 
periodiek bestuurlijk overleg en maken in 
actueel urgente situaties afspraken over 
taakverdeling en concentratie van opleidingen. 

Terugdringen VSV De instelling haalde voor alle niveaus 
ruimschoots de streefnorm, met uitzondering 
van niveau 1 (het gaat hier om de voorlopige 
cijfers voor het studiejaar 2013-2014).  Hoewel 
iets meer studenten de opleiding met een 
diploma verlieten dan in 2013, hadden zij per 
1 oktober 2014 geen baan van tenminste 
12 uur. Dit in combinatie met de verhoogde 
landelijke norm, maakte dat het Friesland 
College de vsv-norm voor deze opleidingen 
helaas niet haalde.  

Iedere student is welkom Iedere student is welkom. Het toelatingsbeleid 
is vastgelegd in de notitie ‘Iedere student een 
Werkend perspectief’.

Vier instroommomenten Dit is nog niet mogelijk bij iedere FC-school. 
Bij School voor Zorg, Service & Welzijn kunnen 
studenten nu nog op twee momenten 
instromen. Bij School voor Commercie & 
Dienstverlening zijn er bij de opleidingen 
Toerisme twee instroommomenten. Mbo Life 
Sciences kan voor 160 studenten het onderwijs 
verzorgen. Vanaf dit aantal geldt een 
studentenstop. Instroom is toegestaan zodra er 
ruimte in de groepen is.

Opleidingsdoorsnijdende 
programma’s

Alle FC-scholen verzorgden 
X-Streamprogramma’s*. Daarnaast zijn de 
FC-scholen begonnen met het ontwerpen 
van crossovers, maar deze zullen pas in 2015 
worden verzorgd.

50% van de gediplomeerde 
niveau 4-studenten stroomt 
succesvol door naar het 
hbo. 

In 2014 stroomde 54% door naar het hbo 
(bron: school ex).

Onderscheidende aanpak / 
begeleiding niveau 1/2 en niveau 
3/4

Bij verschillende FC-scholen is al sprake van 
een duidelijk onderscheid. Maar ‘Friesland 
Collegebreed’ ligt hier nog een taak om het 
nog beter te doen.
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Opleidingen geclusterd in 
FC-scholen met beperkt aantal 
herkenbare opleidingen

Het Friesland College kent de School voor 
Commercie & Dienstverlening, School voor 
Zorg, Service & Welzijn, School voor Techniek & 
Technologie, School voor Volwasseneneducatie 
& AVO, CIOS, school voor Sport & Bewegen, 
D’Drive, school voor Creatieve industrie & 
Pedagogisch werk. Daarnaast is er nog Mbo 
Life Sciences, het samenwerkingsverband met 
Nordwin College.

Crossovers Er zijn veel ideeën voor het vormgeven 
van opleidingsdoorsnijdende programma’s 
(crossovers) tussen opleidingen binnen 
één FC-school en tussen opleidingen van 
verschillende FC-scholen. In 2014 leidden 
deze ideeën nog niet tot concrete resultaten. 
Het College van Bestuur maakte daarom met 
de directies van de FC-scholen afspraken in 
de managementcontracten 2015 over het 
daadwerkelijk starten van crossovers.

Inspelen op behoeftes van 
studenten en de markt

Dit is nog in ontwikkeling. Mbo Life Sciences 
ontwikkelde bijvoorbeeld een keuzedeel 
procesoperator Water in samenwerking met 
Vitens. Deze keuzemodule is beschikbaar voor 
de nieuwe
kwalificatiestructuur. School voor 
Techniek & Technologie biedt bijvoorbeeld 
contractonderwijs aan en past de 
onderwijsinhoud aan, aan de vraag van 
studenten en de markt.
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Uitbouw academische 
opleidingsschool

Dit is gerealiseerd. Zie verder hoofdstuk 7 
Personeel (Sociaal jaarverslag).

Teams vormen de kern van de 
organisatie

Iedere FC-school bestaat uit een aantal 
teams. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk 
voor het verzorgen van één of meerdere 
opleidingsprogramma’s. Elk team valt 
onder de verantwoordelijkheid van een 
opleidingsmanager of een onderwijsdirecteur. 
De meeste teams maken resultaatafspraken 
met hun leidinggevenden en verdelen taken en 
rollen onderling. 

Teams zijn 
resultaatverantwoordelijk

Dit is nog volop in ontwikkeling. Uit een 
inventarisatie bleek dat de meeste teams 
nog op een beginnend of gevorderd niveau 
functioneren. Bij slechts enkele teams is al 
sprake van functioneren op een professioneel 
niveau.

Kennis personeel up-to-date door 
afspraken met bedrijven

Dit is nog in ontwikkeling. De FC-scholen 
vullen dit elk anders in. Bij School voor 
Commercie & Dienstverlening gingen 
bijvoorbeeld alle docenten op stage. Andere 
FC-scholen investeren hier anders, of minder 
in.

Voor specifieke competenties 
inhuur van medewerkers zonder 
dat dit tot vast dienstverband 
leidt

Dit is gerealiseerd.

Rood betekent ‘nog niet gerealiseerd’, oranje betekent ‘in ontwikkeling’, en groen ‘gerealiseerd’.

Friesland College jaarverslag 2014
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Rood betekent ‘nog niet gerealiseerd’, oranje betekent ‘in ontwikkeling’, en groen ‘gerealiseerd’.
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Breed aanbod van 
volwassenenopleidingen

Dit is gerealiseerd.

Ondersteunende bureaus bieden 
integrale ondersteuning aan de 
FC-scholen

De bureaus ondersteunen in toenemende 
mate integraal bij het ontwikkelen van 
bijvoorbeeld de onderwijsovereenkomst en het 
studentenstatuut.
De processen om te komen tot 
meerjarenplannen voor formatie, begroting en   
investeringen worden met interne stakeholders  
integraal ingericht.

Focus op systematische aanpak 
van resultaatverbetering

Dit is een continu proces. De cyclus Planning 
& Verantwoording is hier een belangrijk 
hulpmiddel bij.

Tevredenheid studenten, 
bedrijven, medewerkers meten

Dit is een vast onderdeel in de cyclus Planning 
& Verantwoording. 
Uit evaluatie blijkt dat de FC-scholen hier 
kwalitatief en kwantitatief nog verbeterslagen 
kunnen maken. Daarbij is de interactie 
met betrokkenen (ook achteraf) een 
aandachtspunt.  

Financiën op orde In 2014 een positief resultaat van € 0,1 mln.
In 2013 sloot het Friesland College het jaar af 
met + € 0,7 mln.

Besluitvorming over beleid 
wordt integraal benaderd, vanuit 
onderwijs en bedrijfsvoering

Dit is nog in ontwikkeling. 

 4.2 Resultaatafspraken 2014
Voor 2014 benoemde het College van Bestuur een aantal resultaatafspraken. Deze moeten een versnelling 
geven aan het realiseren van de ambities voor 2015. Het College van Bestuur heeft deze resultaatafspraken 
nader uitgewerkt in de Kaderbrief 2014. Welke dat waren en een beschrijving van de resultaten eind 2014 
leest u hieronder.

Resultaatafspraken 2014 Resultaten 2014

Strategie
         

1. Opleidingsportfolio
•  brede basisopleidingen in combinatie met 

specialistische ‘uitstroomprofielen’
•  profilering in reactie op vragen uit het 

regionale bedrijfsleven
•  alumni volgen en doorstroomgegevens 

verzamelen/interpreteren

Alle FC-scholen zijn bezig met verbreding van opleidingen op verschillende niveaus.
Bij het maken van keuzes over opleidingen wordt het bedrijfsleven expliciet betrokken. 
Op verzoek starten ‘maatwerktrajecten’.
M.b.v. het ‘school ex’-programma hebben FC-scholen zicht op uitstroom. Inmiddels 
zijn deze gegevens aangevuld met data over doorstroom naar het hbo. 54% van de 
studenten die een niveau 4-opleiding volgden, blijkt voor een vervolgstudie op hbo-
niveau te kiezen. Kijkend naar alle niveaus gezamenlijk, is het percentage studenten 
dat door wil studeren in het mbo of hbo fors gestegen, vergeleken bij 2013.

2. Voortzetting beleid Voortijdig schoolverlaten 
met speciale aandacht voor ongeoorloofd 
verzuim

Het beleid is succesvol voortgezet. Verdere daling is gerealiseerd conform afspraken in 
vsv-convenanten 2012-2015 (zie hoofdstuk 5 Onderwijs voor cijfers).
De instelling bracht de uitvoering van het beleid voor ongeoorloofd verzuim in beeld. 
De instelling gebruikte hiervoor onder andere de uitkomsten van de audits van de 
gemeente Leeuwarden. Waar nodig past het Friesland College het beleid aan.

3. Herpositionering Educatie i.v.m. met ‘vrije 
marktsituatie’ in 2015

Inmiddels is duidelijk dat de marktwerking gefaseerd wordt ingevoerd. Het College van 
Bestuur stelde voor Educatie een transitieplan vast. De inhoudelijke herpositionering 
moet in de komende periode verder vorm krijgen na overleg met betrokken 
gemeentes.
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Organisatie
         

12. FC-scholen: verdere organisatieontwikkeling 
inclusief wijze van ondersteuning

Na uitvoerige gesprekken is ervoor gekozen om binnen de huidige structuur te blijven 
werken. Het college, de FC-scholen en de bureaus hebben samen nieuwe ‘spelregels’ 
afgesproken. Dit om de gewenste kwaliteitsverbetering te realiseren.

13. Ondersteunende bureaus: ontwikkeling 
kleine staf beleidsadviseurs

Het college besloot vooralsnog geen structuurwijzigingen aan te brengen in de onder-
steuning. Kwaliteitsverbetering wordt gezocht in uitvoering binnen de huidige opzet. 
Daar waar de huidige structuur belemmeringen opwerpt, is dit onderwerp van gesprek.

Bedrijfsvoering
         

14. Beperking langstuderen en ongediplomeerde 
uitval

Iedere FC-school maakte een evaluatie: hoe heeft de FC-school dit thema aangepakt en 
wat was het effect? Iedere FC-school heeft een plan van aanpak voor dit thema.

15. Verdeling middelen over opleidingen en 
teams per FC-school

Voor de begroting 2015 worden beleidsrijke deelbegrotingen per FC-school opgesteld. 
Hierin wordt ook aandacht besteed aan de verdeling van middelen binnen de FC-
scholen.
FC-scholen hebben inmiddels in beeld gebracht op welke manier de formatie verdeeld 
is over diverse teams. Dit mede in relatie tot het aantal studenten.

Onderwijs
         

4. Verdere ontwikkeling praktijkroutes en 
leereenheden:

•  praktijkroutes met strategische partner
•  aandacht voor samenwerking tussen de 

FC-scholen
•  leereenheden ontwikkelen bij ingekorte 

opleidingen

Hoewel de ontwikkeling van leereenheden enige vertraging opliep, staat dit onderwerp 
bij alle FC-scholen op de agenda. Met ingang van 1-8-2014 is er in alle FC-scholen ten 
minste sprake van ontwikkeling. In een aantal FC-scholen begint ook de uitvoering.
In alle FC-scholen worden praktijkroutes ontwikkeld. Er zijn inmiddels zeven 
praktijkroutes gestart. Vijf teams werken met leereenheden. 
Het Friesland College heeft nu zestien strategische partners (bestuurders, directeuren 
en eigenaars van toonaangevende bedrijven in Friesland).

5. X-Stream: nieuw thema Duurzaamheid Er is een X-Stream thema ontwikkeld met als kern: ‘Hoe kan ik de wereld duurzamer 
achtergelaten dan ik hem heb aangetroffen’. Eind 2014 werd dit thema als pilot 
verzorgd in de FC-scholen D’Drive en Zorg, Service & Welzijn. In 2015 kunnen alle 
FC-scholen dit X-Stream thema aanbieden.

6. Entreeopleidingen: Transitie naar de FC-
scholen

Per 1-8-2014 bestaat de oude formule van ‘Werken met de stad’* niet meer. Entree-
opleidingen zijn nu ondergebracht bij drie FC-scholen. De feitelijke implementatie en 
uitvoering vragen in de komende maanden nog de nodige aandacht.

7. Passend Onderwijs: invoering conform 
regelgeving

Het College van Bestuur stelde de beleidsnotitie ‘Iedere student een werkend 
perspectief’ vast. Medewerkers zijn hiervan op de hoogte en werken volgens dit beleid.

8. Talencentrum levert productencatalogus op Het Talencentrum heeft, na overleg met de FC-scholen, voor een nieuwe aanpak 
gekozen. Het college heeft deze goedgekeurd. De aanpak moet in de komende jaren 
leiden tot een efficiëntere organisatie en kwalitatief beter onderwijs.

9. Taal en rekenen: duidelijkheid over 
verantwoordelijkheden FC-scholen en 
expertisecentrum Taal en rekenen

Het college stelde een beleidsnotitie vast die de verdeling van verantwoordelijkheden 
tussen de FC-scholen en het expertisecentrum Taal en rekenen helder maakt.

Personeel
         

10. Professionalisering: 
professionaliseringsplannen op school- en 
teamniveau

Teams besteden in toenemende mate aandacht aan hun professionalisering in team-
plannen. In 2014 was voor elk team 7500 euro beschikbaar. De teams benutten dit 
budget nog onvoldoende. De ingezette lijn zal wel worden gecontinueerd.

11. Formatie: Formatie afstemmen op ambities in 
meerjarenformatieplan

FC-scholen weten hoeveel personele bezetting zij mogen inzetten op basis van het 
aantal studenten binnen de FC-school. Wanneer er sprake is van natuurlijk verloop 
wordt gehandeld in de lijn van het meerjarenformatieplan.
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Aandachtsgebied Resultaatafspraken 2015

Strategie
         

1. Verdere ontwikkeling strategische partnerschappen

2. Ontwikkeling crossovers

3. Betrokkenheid bij strategische, FC-schooloverstijgende thema’s/projecten

4. Kwalitatieve en/of kwantitatieve aanpak personele vraagstukken, waaronder zaken als:
-  acties om loopbaanbeleid te ontwikkelen en in te voeren 
-  realiseren van een cultuur waarin de eigen inzetbaarheid een eigen verantwoordelijkheid wordt.

Onderwijs
         

5. (Verdere) ontwikkeling praktijkroutes en leereenheden

6. Entreeopleidingen ‘inbedden’ in de FC-school

7. Verbinding realiseren van entreeopleidingen met (brede) niveau 2-opleidingen

8. Een passende pedagogische/didactische aanpak ontwikkelen voor entree- en niveau 2- opleidingen en 
voor niveau 3- en 4- opleidingen

9. Organisatie en uitvoering van programma’s conform eisen en criteria Focus op Vakmanschap

Personeel
         

10. Doorontwikkelen van resultaatverantwoordelijke teams

11. Het professionaliseren van leidinggevenden

12. Studenten en collega’s uit (partner-) bedrijven inzetten bij ontwikkeling en uitvoering onderwijs

Organisatie / Bedrijfsvoering
         

13. Cyclisch werken in teams en op het niveau van de FC-school en het Friesland College verbeteren

14. Initiatieven nemen voor samenwerking en uitwisseling van teams in de FC-school. Maar ook met teams 
uit andere FC-scholen, die praktijkroutes verzorgen met externe partners

15. Versterken van de integrale samenwerking tussen FC-scholen onderling en tussen FC-scholen en 
ondersteuning

16. Toewerken naar een beleidsrijke begroting. Dit houdt ook in dat er acties worden ingezet die 
ertoe moeten leiden dat middelen binnen het beschikbare budget worden besteed. En dat de 
onderwijskwaliteit tegelijkertijd wordt behouden of zelfs verbeterd.

17. Een facilitaire omgeving realiseren die voldoet aan de behoeftes van de FC-scholen. Inhoudelijke ambities 
en ontwikkelingen binnen de FC-school zijn daarbij uitgangspunt.

 4.3 Resultaatafspraken 2015
In 2015 eindigt de looptijd van het huidige koersplan. In de loop van 2015 maakt het College van Bestuur 
de balans op met medewerkers, studenten en bedrijven/instellingen. In hoeverre heeft het Friesland 
College bereikt wat het wilde bereiken? Wat is nog niet gelukt? Het college gebruikt de uitkomsten voor 
het schrijven van een nieuw koersplan voor de komende jaren. Een hele nieuwe koers zal dat niet worden. 
Het Friesland College is er namelijk van overtuigd dat de huidige koers de juiste koers is en ook de komende 
jaren nog zal zijn. Het nieuwe koersplan zal dus vooral een voortzetting van de huidige koers beschrijven. 
Met enkele aanpassingen of andere punten waarop de instelling wil focussen.
De instelling hoopt het nieuwe koersplan bij de start van het nieuwe studiejaar 2015-2016 te presenteren.

Voor 2015 benoemde het College van Bestuur de volgende speerpunten.
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Onderwijs  
 “In 2015 is het Friesland College een modern en ondernemend roc waar studenten met plezier een 
goede beroepsopleiding of een traject op het gebied van educatie volgen.”

In dit hoofdstuk leest u alles over ontwikkelingen en resultaten in het 
onderwijs van het Friesland College in 2014. De instelling ontwikkelt 
twee modellen om praktijkgestuurd leren flexibel vorm te geven: 
praktijkroutes en leereenheden. Vooral in het verder ontwikkelen, 
verzorgen en uitbreiden van de praktijkroutes maakte de instelling 
flinke vorderingen. Daarnaast ontwikkelt het Friesland College een 
‘carousselmodel’. Dit is een roulerend systeem om het leren en werken 
in de praktijk mogelijk te maken in kleine bedrijven.
Verder beschrijft dit hoofdstuk enkele ontwikkelingen en resultaten 
rond Focus op Vakmanschap, de resultaten op het gebied van interne 
en externe kwaliteitszorg en onderwijsprojecten zoals Taal en rekenen 
en X-Stream. Tot slot leest u hier over het internationaliseringsbeleid.
De resultatenbox jaarresultaat, diplomaresultaat, doorstroom naar 
het hbo, voortijdig schoolverlaten en tevredenheid van studenten 
(JOB-enquête) zijn aan het eind van dit hoofdstuk opgenomen.

 5.1 Toelatings- en aannamebeleid
Het Friesland College kent een helder en duidelijk omschreven toelatingsbeleid. Alle medewerkers 
die intakes voor toekomstige studenten verzorgen, zijn van dit beleid op de hoogte. Het beleid is 
vastgelegd in de notitie ‘Iedere student een Werkend perspectief’ en er is een overzichtelijk 
‘intakestroomschema’. Alle relevante procedures zijn gepubliceerd op intranet.
Volgens het beleid van het Friesland College mag de periode tussen het moment waarop de student 
zich aanmeldt en de daadwerkelijke intake maximaal vier weken zijn. In de meeste gevallen lukt dat 
nog niet. Dit is een aandachtspunt.  

 5.2 Opleidingsdoorsnijdende programma’s 
Er zijn veel ideeën voor het vormgeven van opleidingsdoorsnijdende programma’s (crossovers) tussen 
opleidingen binnen één FC-school en tussen opleidingen van verschillende FC-scholen. De opleidingen 
verzorgen dan gezamenlijk een deel van het onderwijs. Zoals een crossover ‘bewegen en ouderen’, 
‘zorg en techniek’, ‘techniek en creativiteit’ of ‘procestechniek en voeding’. In 2014 leidden deze 
ideeën nog niet tot concrete resultaten. Het College van Bestuur maakte daarom met de directies 
van de FC-scholen in de managementcontracten 2015 afspraken over het daadwerkelijk starten 
van crossovers. Binnen de instelling is wel sinds enkele jaren X-Stream actief. X-Stream biedt 
opleidingsoverstijgende activiteiten op een interactieve wijze aan. Verderop in dit hoofdstuk leest 
u hier meer over.

 5.3 Praktijkroutes en leereenheden
Het Friesland College ontwikkelt vanaf 2012 twee modellen om praktijkgestuurd leren flexibel te 
organiseren: praktijkroute en leereenheden. De instelling startte toen enkele pilots om ervaring op te 
doen met deze twee modellen. 

Hoofdstuk 5



 5.3.1 Praktijkroutes
De praktijkroutes bij ZuidOostZorg, Jongbloed bv en het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) 
lopen inmiddels goed. In 2014 ging het Friesland College met Zorggroep Alliade een intensieve en 
bijzondere samenwerking aan. Ook NHL Hogeschool is partner in deze samenwerking. Er zijn 
praktijkroutes gestart met watersportbedrijven in Grou, BV Sport in Leeuwarden en de Estafettewinkel 
van Omrin. De inspectie bracht op uitnodiging van het Friesland College een oriënterend bezoek aan 
de praktijkroute ZuidOostZorg. Hieronder leest u de bevindingen van de inspectie.

Inspectie positief over praktijkroute ZuidOostZorg
Op 16 september bracht de inspectie op uitnodiging van het Friesland College een bezoek aan 
zorginstelling ZuidOostZorg in Drachten. Het Friesland College zette hier met ZuidOostZorg een 
praktijkroute op. Beide instellingen ontwikkelen samen een nieuw onderwijs- en zorglandschap 
vanuit een strategische alliantie. 
Het doel: studenten van het Friesland College en medewerkers van ZuidOostZorg ontwikkelen zich 
samen tot de medewerkers die de zorg nodig heeft in de 21ste eeuw. Inmiddels heeft ook Zorggroep 
Alliade zich bij deze ambitie aangesloten.

De inspecteurs voerden gesprekken met studenten, docenten en medewerkers van ZuidOostZorg, 
woonden onderwijsactiviteiten bij en bestudeerden de documentatie.
De inspecteurs concludeerden dat het leren in de praktijk vorm is gegeven volgens de principes van 
bol-onderwijs. Zij zagen dat het enthousiasme en de motivatie van de docenten, studenten en 
medewerkers van de instelling kwaliteit oplevert. Ook gaven zij nog enkele waardevolle aanbeve-
lingen mee. Bijvoorbeeld: informeer studenten schriftelijk beter. Zorg ervoor dat de inhoudelijke 
diepgang voor niveau 4 wordt geborgd. En varieer in de werkwijze voor de verschillende niveaus van 
de opleidingen. Daarnaast zou de instelling bij de ‘opschaling’ van het project extra aandacht moeten 
besteden aan de borging van de kwaliteit van het onderwijs. Dit geldt ook voor de examinering. 
De inspectie betwijfelt overigens wel, of deze werkwijze voor iedere student geschikt is.

Bij ZuidOostZorg volgen nu ruim 50 studenten de opleiding Verzorgende-IG, Verpleegkundige en 
Helpende Zorg & Welzijn in een praktijkroute. Zij doen vanaf dag één van hun opleiding ervaring 
op in de diverse afdelingen van ZuidOostZorg. Medewerkers van de zorginstelling begeleiden hen. 
In aansluiting hierop verzorgen docenten van het Friesland College en deskundigen uit de instelling 
ter plekke tal van verdiepende onderwijsactiviteiten. De docenten en de praktijkopleiders werken 
heel nauw samen. Zo zorgen zij ervoor dat dit een heel natuurlijk en samenhangend leerproces 
oplevert voor de studenten.

Bij een aantal strategische partners kunnen studenten van verschillende opleidingen terecht. Dat blijkt 
voor het Friesland College soms nog moeilijk te coördineren. Bovendien vraagt het begeleiden van een 
groep studenten van verschillende opleidingen een andere rol van de docent/begeleidende coach. Er 
komt namelijk een groter accent te liggen op coaching en loopbaanbegeleiding. Betrokken docenten/
coaches moeten zich daar nog verder in ontwikkelen. Hiermee zijn al goede ervaringen opgedaan bij 
Jongbloed bv.

Het Friesland College is ervan overtuigd dat deze manier van leren uiteindelijk effectiever is. Maar 
natuurlijk wil de instelling dit ook toetsen. Daarom start in 2015 een wetenschappelijk onderzoek naar 
de effectiviteit van leren in de praktijk. NHL Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen voeren dit 
onderzoek uit. 

 5.3.2 Leereenheden
Een leereenheid is een samenhangend geheel van onderwijsactiviteiten. Elke leereenheid wordt 
binnen een periode van vijf weken verzorgd. Binnen deze periode moet een student een aantal vooraf 
gedefinieerde resultaten op het gebied van ‘kennis’, ‘vaardigheden’ en ‘gedrag’ bereiken. Centraal 
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staan praktijkopdrachten in of vanuit de reële praktijk. Met het aanbieden van onderwijs via 
leereenheden wil de instelling meer uitdaging, structuur, samenhang en praktijksturing realiseren. 
De ontwikkeling van leereenheden liep enige vertraging op. Maar alle FC-scholen startten in het 
najaar van 2014 in ieder geval met het ontwerpen van leereenheden. Hoever elke FC-school daar eind 
2014 mee was gevorderd, verschilde per FC-school. 
Bij D’Drive en het CIOS wordt het onderwijs al voor een groot deel in leereenheden verzorgd. Ook 
de opleiding Manager/Ondernemer Horeca en de secretariële opleidingen verzorgen onderwijs via 
leereenheden. 

Evaluatie
Medio 2014 is in opdracht van het college een evaluatie uitgevoerd. Het college ging bij het 
ontwikkelen van de modellen praktijkroute en leereenheden uit van enkele vooronderstellingen:
- Strategische partners zijn onmisbaar bij het ontwikkelen en verzorgen van het onderwijs.
- De praktijk is sturend.
- Programma’s worden overzichtelijk en uitvoerbaar wanneer er standaarden van organiseren zijn.
- Studenten worden meer uitgedaagd wanneer zij leren in een reële context en weten waar zij 
 naartoe werken.

Met de evaluatie in 2014 wilde het college toetsen of deze vooronderstellingen voor beide modellen 
kloppen. Direct betrokken leidinggevenden, docenten, begeleiders van de diverse pilots en studenten 
zijn naar hun ervaringen gevraagd.
Over het algemeen blijken studenten en docenten positief over onderwijs via leereenheden. Studenten 
zijn veel actiever en verantwoordelijker. Zij ervaren meer uitdaging, omdat zij weten waar zij naartoe 
werken; ze weten beter waarvoor ze iets doen. Verder is het proces van denken, doen en feedback 
korter. En studenten vinden de structuur van de opleiding en de samenhang daarbinnen helderder. 
Docenten zijn zich bewuster geworden van hun eigen rol in het motiveren van studenten. En zij 
voelen zich bovendien meer een team wanneer zij samen leereenheden ontwerpen. Het vormgeven 
van het onderwijs in leereenheden kan teveel lijken op projectonderwijs. Dat is wel een risico. 
Voor praktijkroutes gelden vergelijkbare resultaten. Zowel medewerkers als studenten zijn erg 
enthousiast. Dit lijkt zichtbaar in de verzuimcijfers. Uit de in mei 2014 gehouden eigen interne audit 
blijkt dat studenten bij ZuidOostZorg zeer tevreden zijn. Ze zijn erg gemotiveerd en absentie van 
studenten komt nauwelijks voor. Ook bij Jongbloed bv zijn studenten enthousiast en gemotiveerd. 
Dit komt vooral doordat zij echte opdrachten krijgen. 
Over effecten op het rendement/studiesucces zijn nu nog geen uitspraken te doen. 

Het goed slagen van een praktijkroute blijkt afhankelijk van een aantal factoren:
- Er moet een strategische partner zijn.
- Het Friesland College en de strategische partner moeten een gezamenlijke visie op leren hebben.
- Binnen het bedrijf moet een grote groep studenten geplaatst kunnen worden. Anders wordt het 
 inzetten van begeleiding te duur.
- De werkgever (dus de strategische partner) moet ook een belang hebben. Dat kan het opleiden 
 van eigen medewerkers zijn.
- Er moet commitment op elk niveau van het bedrijf/de instelling zijn.

Voor het goed slagen van onderwijs via leereenheden zijn de volgende factoren van belang:
- Het management van de FC-school heeft een visie op het opleidingenportfolio en de 
 ontwikkelingen in het werkveld. Vanuit die visie stuurt het management het proces.
- Het eigenaarschap van docententeams moet zijn geborgd.
- Bedrijven moeten vanaf het ontwerp van de leereenheid al worden betrokken (en niet achteraf).
- Het raamwerk van leereenheden moet gebaseerd zijn op leren in de praktijk.
- Het aantal standaarden van organiseren moet beperkt blijven. 
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De uitkomsten van deze evaluatie wijzen erop dat het Friesland College op de goede weg is. Het 
college besloot dan ook om door te gaan op deze ingezette lijn en nam enkele aanbevelingen over. 
Zo is de onderwijsdirecteur eigenaar van en heeft de regie over de praktijkroute. Verder hoeven teams 
niet verplicht te kiezen voor een van deze modellen. Deze modellen zijn handreikingen om praktijk-
gestuurd leren effectief vorm te geven. Andere vormgevingen die hetzelfde effect op leren hebben, 
moeten kunnen. In opdracht van het college zijn de leerprincipes van het Friesland College en de 
uitgangspunten voor praktijkroutes en leereenheden verder uitgewerkt. Deze moeten als ‘handvat’ 
dienen bij het verder vormgeven van het onderwijs. 

 5.3.3 Carrouselmodel 
Naast praktijkroutes en leereenheden is er nog het ‘carrouselmodel’. Bij een aantal opleidingen blijkt 
het moeilijk om een grote groep studenten binnen één bedrijf onder te brengen. Friesland kent 
namelijk veel kleinere MKB-bedrijven. Dit geldt bijvoorbeeld voor ondernemingen in de bouw. Als 
alternatief voor de praktijkroutes werkt het Friesland College daarom aan het ‘carrouselmodel’. Het 
carrouselmodel is een roulerend systeem om het leren en werken in de praktijk mogelijk te maken in 
kleine bedrijven. School voor Techniek & Technologie past dit model al toe voor de opleiding Service-
medewerker gebouwen. De school doet dit met enkele woningcoöperaties en bouwbedrijven. Ook 
voor de opleidingen Horeca werkt de instelling met dit systeem. Dit doet de instelling bij restaurant 
Het Ambacht in Heerenveen.

Ondernemend leren in praktijkroutes Friesland College
Het Friesland College zet met het bedrijfsleven tientallen praktijkroutes op voor modern beroep-
sonderwijs. Het onderwijs bereidt jongeren voor op een snel veranderende samenleving. 
De provincie Fryslân participeert met bijna 1 miljoen euro uit het investeringsprogramma Wurkje foar 
Fryslân. Het Friesland College steekt ongeveer eenzelfde bedrag in het project ‘Experimenteel en 
Ondernemend Leren’. Over drie jaar moeten dertig praktijkroutes binnen Friese bedrijven ‘draaien’. 
De opzet is dat elke route dan veertig mbo-studenten een goede opleiding biedt. In totaal leidt het 
Friesland College dan dus 1200 jongeren vooral op binnen bedrijven en instellingen. 

Voor het Friesland College zijn praktijkroutes een belangrijke investering in de toekomst. Zodra er 
een infrastructuur staat met dertig praktijkroutes op verschillende terreinen zijn de leertrajecten te 
bekostigen uit reguliere subsidies. Dan kan de instelling verder werken aan een opzet waarin mogelijk 
zelfs 50 procent van de studenten leert in praktijkroutes.

De inzet is hoog. Zo wil het Friesland College met de nieuwe routes het aantal uitvallers drastisch 
beperken. Ook wil de instelling monitoren hoe jongeren zich na hun diplomering ontwikkelen. Het 
doel: het aantal afgestudeerden met een uitkering moet na een half jaar zeker de helft lager zijn dan 
bij een ‘controlegroep’ uit meer traditioneel beroepsonderwijs.

Het Friesland College wil zo een bijdrage leveren aan verbetering van de innovatiekracht van de regio. 
Met jongeren die hebben geleerd creatief en ondernemend te denken. Dit doet het Friesland College 
met vijftien tot twintig vooraanstaande bedrijven (de Wiegelgroep).

 5.4 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. Focus op Vakmanschap geeft de randvoorwaarden voor het onderwijs dat de instelling in 
2015 gerealiseerd wil hebben. 
Hieronder volgen enkele maatregelen uit Focus op Vakmanschap en leest u wat de stand van zaken 
eind 2014 was.
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Verkorten opleidingen van vier naar drie jaar
De opleidingsduur van een aantal niveau 4- opleidingen moest per augustus 2014 worden terug-
gebracht van vier naar drie jaar. De instelling koos ervoor om alleen die opleidingen te verkorten die 
‘moesten’. Uitzondering daarop zijn de opleidingen Sport en Bewegen en Mediavormgeving. Ook deze 
opleidingen verzorgt de instelling nu in drie jaar. Vanaf het studiejaar 2015-2016 biedt het Friesland 
College ook de opleiding Manager/Ondernemer Horeca in drie jaar aan. 

Versnelde opleidingen
Het Friesland College bood een aantal verkorte opleidingen aan, speciaal voor volwassenen of 
havisten. Maar het is nu niet meer mogelijk om opleidingen aan te bieden die korter zijn dan de 
wettelijke opleidingsduur (entree: 1 jaar, niveau 2: 1-2 jaar, niveau 3: 2-3 jaar, niveau 4: 3 jaar (met 
uitzonderingen). Het is wél mogelijk om voor individuele studenten die dit aankunnen een versneld 
leertraject te realiseren (maatwerk). De overgang van verkorte standaardtrajecten naar individuele 
maatwerktrajecten levert nog problemen op in de organisatie en de communicatie. 
 
Urennorm
Het Friesland College hanteert de voorgeschreven urennorm. De FC-scholen dienden nog geen 
voorstellen in om af te wijken van de verhouding tussen begeleide onderwijstijd en 
beroepspraktijkvorming binnen een opleiding.

Entreeopleidingen
In 2014 speelden drie zaken. Ten eerste werkt het Friesland College vanaf studiejaar 2014-2015 met 
het nieuwe kwalificatiedossier met zeven kwalificatieprofielen. Verder moet de instelling de student 
binnen drie maanden een bindend studieadvies geven. En de bekostiging van een entreetraject is 
beperkt tot maximaal twee jaar. 
Deze ontwikkelingen leidden tot een grote administratieve beheerslast. Daarnaast levert het aantal 
examenmomenten binnen zo’n korte opleiding een dilemma op. Een voortdurende zorg is ook of de 
studenten voldoende tijd hebben om de vereiste niveaus voor Nederlands en rekenen te halen.
Ten tweede besloot het College van Bestuur in 2013 dat de niveau 1- opleidingen (toen nog onder-
gebracht binnen Werken met de Stad*) per augustus 2014 moesten worden ondergebracht bij drie 
FC-scholen: School voor Techniek & Technologie, School voor Commercie & Dienstverlening en School 
voor Zorg, Service & Welzijn. Dit moest gebeuren ‘in verbinding’ met de niveau 2- opleidingen. De 
uitvoering van dit besluit kende met name binnen de twee laatstgenoemde scholen een moeizame 
start. Dit had vooral te maken met de verschillen in aanpak en cultuur tussen de docenten van niveau 
2 en Werken met de Stad.
Ten derde slaagde het Friesland College er nog onvoldoende in om met de daarvoor verantwoordelijke 
partijen in de regio een afdoende oplossing te vinden voor uitvallers uit de entreeopleiding. Hierbij is 
het ook frustrerend dat er voor deze groep feitelijk geen instroommogelijkheid is op de arbeidsmarkt.

Bekostiging
De nieuwe bekostigingssystematiek stelt grenzen aan de verblijfsduur van studenten. Het Friesland 
College kiest er bewust voor om een toegankelijke instelling te zijn. Dat betekent dat iedereen die 
wettelijk toelaatbaar is, de kans krijgt om zich maximaal te ontplooien. Ook al duurt dat soms wat 
langer (opleiding ‘stapelen’, een tweede opleiding volgen in een andere richting, e.d.). De instelling 
vindt het belangrijk om studenten te blijven stimuleren om te kiezen voor een hoger niveau of 
verbreding. Zeker zolang er hoge jeugdwerkloosheid is.
Het Friesland College spande zich in om meer grip te krijgen op de onnodig lange verblijfsduur van 
studenten. Dit deed de instelling door de studieloopbaanbegeleiding te verbeteren. Maar er blijft 
sprake van een voortdurende spanning tussen bekostiging en toegankelijkheid. Veel ‘intakers’* in 
de FC-scholen worstelen hiermee.
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 5.5 Kwaliteitszorg en kwaliteitsontwikkeling
 5.5.1 Externe kwaliteitszorg  
De onderwijsinspectie onderzocht in 2014 of de opleidingen die het Friesland College als praktijkroute 
aanbiedt aan de wet- en regelgeving voldoen. U las hier al meer over in hoofdstuk 5.3.1. 

De inspectie deed in februari 2013 een onderzoek naar de ‘Staat van de instelling’. Daaruit bleek dat 
een groot deel op orde was. Maar een aantal kwaliteitsaspecten voldeed nog niet aan de gestelde 
eisen. De inspectie onderzocht daarom in de tweede helft van 2014 welke verbeteringen de instelling 
inmiddels had gerealiseerd. De inspectie oordeelde toen dat alle onderzochte opleidingen nu aan de 
normen voldoen. Het Friesland College is hier trots op! 
U leest hieronder de bevindingen van de inspectie. 

Kwaliteitsborging op instellingsniveau
De kwaliteitsborging was in 2013 onvoldoende op de aspecten ‘sturing’ en ‘beoordeling’. De inspectie 
oordeelde in 2014 dat beide aspecten nu op orde zijn. Daarmee is de kwaliteitsborging nu voldoende.

Opleiding Frontofficemedewerker (School voor Commercie & Dienstverlening)
De onderdelen ‘onderwijs’, ‘examinering’ en ‘kwaliteitsborging’ bleken in 2013 van onvoldoende 
kwaliteit. Bij het heronderzoek in 2014 oordeelde de inspectie dat alle onderdelen inmiddels van 
voldoende niveau zijn. Zo is de aanpak van de kwaliteitsborging aangescherpt en verbeterd. Er is nu 
een werkende kwaliteitscyclus die organisatorisch is belegd binnen het team. Aandachtspunt is het 
onderdeel ‘maatwerk’. 

Opleiding Ondernemer detailhandel (School voor Commercie & Dienstverlening)
De opbrengsten en de kwaliteitsborging van deze opleiding waren in 2013 onvoldoende. De 
opbrengsten over het studiejaar 2012-2013 blijven nog achter (de inspectie baseert zich op BRON-
gegevens*2012-2013). Het opleidingsteam analyseerde de opbrengsten. Dit resulteerde in enkele 
verbeteractiviteiten. Zo is de intake aangescherpt en is de studieloopbaanbegeleiding verbeterd. 
Verder kunnen studenten nu pas later in het opleidingstraject kiezen voor de opleiding Filiaal 
Manager of Ondernemer Detailhandel. Hiermee verwacht de opleiding dat studenten die het 
diploma Ondernemer Detailhandel willen behalen een hogere kans van slagen hebben. Tot slot is de 
programmering op enkele onderdelen aangepast zodat studenten beter worden voorbereid op het 
examen. De school verwacht door bovenstaande maatregelen voor het studiejaar 2013-2014 weer te 
voldoen aan de norm. De voorlopige resultaten ondersteunen deze verwachting.

Mediavormgever (D’Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk)
De opleiding scoorde op alle onderzochte onderdelen (onderwijsproces, kwaliteitsborging, 
opbrengsten) voldoende. De opleiding had een jaarresultaat van 71 procent en een diplomaresultaat 
van 70,5 procent. 

Onderwijsassistent (D’Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk)
De inspectie constateerde in 2013 dat de examinering en diplomering en de kwaliteitsborging 
onvoldoende waren. De inspectie beoordeelde deze onderdelen in 2014 als voldoende. De directie 
nam hiertoe enkele verbetermaatregelen. Zo wijzigde ze de samenstelling en werkwijze van de 
examencommissie en scherpte de procedure voor de controle van de diplomeringsdossiers aan. 
Voor wat betreft kwaliteitsborging heeft het betreffende opleidingsteam nu voldoende zicht op 
het effect van verbetermaatregelen. Het team stuurt deze in voorkomende gevallen adequaat bij. 

Middenkaderfunctionaris (School voor Techniek & Technologie)
De examinering, diplomering en de kwaliteitsborging van deze opleiding waren onvoldoende.
De inspectie constateerde dat de kwaliteit van de examinering nu geborgd is en dat de examencom-
missie zich hierover voldoende verantwoordt. Ook de kwaliteitsborging is van voldoende kwaliteit. 
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Momenteel is de continuïteit een belangrijk aandachtspunt. Dit heeft te maken met de samenstelling 
van het team en het teruglopend aantal studenten. Samen met de directie en het college van bestuur 
wordt gewerkt aan oplossingen.

Bevindingen landelijk Kwaliteitsnetwerk mbo 
Een externe auditcommissie van het Kwaliteitsnetwerk mbo deed in oktober 2014 onderzoek bij het 
Friesland College. Het Friesland College is bij dit kwaliteitsnetwerk aangesloten. Dit netwerk van 
mbo-scholen wil gezamenlijk de kwaliteitsborging binnen het onderwijs verbeteren. Het netwerk 
houdt eigen audits bij de mbo-instellingen en hanteert daarvoor een eigen groeimodel van kwaliteits-
borging (fase 1 t/m 5). 
De auditcommissie plaatste het Friesland College in ‘begin fase 3’. Dit betekent dat er sprake is van 
een integraal kwaliteitssysteem van voldoende niveau. De commissie vond dat de totale inrichting van 
de kwaliteitsborging een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. In hoofdlijnen is deze goed 
ingericht. De auditcommissie sprak haar waardering uit voor de mooie onderwijsinnovaties die ze 
heeft gezien. Volgens het auditteam kan de instelling de implementatie nu actiever oppakken. 
De commissie plaatste wel enkele kanttekeningen. Ten eerste kunnen de afspraken in het 
managementcontract resultaatgerichter worden geformuleerd. Ten tweede vond de auditcommissie de 
wijze waarop de examenorganisatie wordt aangestuurd risicovol. Ten slotte vond de commissie dat de 
rol van de regieraad examinering* daarin onvoldoende was geborgd. Het College van Bestuur krijgt 
op deze wijze onvoldoende inzicht in- en zicht op de kwaliteit van diplomeren en examineren. 

 5.5.2 Interne kwaliteitszorg
Medio 2013 is de cyclus Planning & Verantwoording heringericht om de kwaliteit te verbeteren. 
Bevindingen van de inspectie zijn daar in meegenomen. Een van deze bevindingen was dat de 
zelfevaluaties van de teams en de interne audits zich meer moeten richten op risicoanalyse en 
nieuwe kansen. In hoofdstuk 3 Bestuur en Governance leest u uit welke onderdelen de cyclus 
Planning & Verantwoording is opgebouwd.

Na een jaar volgens de nieuwe indeling te hebben gewerkt, evalueerde het Friesland College de 
cyclus in maart 2014. Op basis hiervan zijn de volgende kleine aanpassingen gedaan: 
- De voortgangsgesprekken* werden facultatief. Onderwijsdirecteuren beslissen na interne analyse 
 zelf of een voortgangsgesprek nodig is. 
- Het aantal onderwerpen dat tijdens de verantwoordingsgesprekken van het college met de 
 onderwijs- en bureaudirecteuren aan de orde komt, is teruggebracht tot de onderwerpen 
 ‘realisatie strategische opdrachten’ en ‘risicoanalyse’.
- Bij het verantwoordingsgesprek zijn de directeuren Bedrijfsvoering en Onderwijs, Personeel 
 en Innovatie op verzoek aanwezig.
- Tijdens het verantwoordingsgesprek* in mei maken het college en de onderwijs- of bureau-
 directeur eventueel afspraken over tussentijdse bijstelling van het budget. Het gesprek in 
 november is vooral bedoeld als eindverantwoording, ter afsluiting van het kalenderjaar.
- Het college voert het strategisch gesprek met de onderwijsdirecteuren nu in september. Eerder 
 werd dit gesprek in oktober gevoerd. Het strategisch gesprek met de bureaudirecteuren vindt 
 in de eerste helft van november plaats. Het strategisch gesprek heeft tot doel om strategische 
 keuzes voor het volgende kalenderjaar af te stemmen.

Interne audits
In 2014 voerde de instelling 21 interne audits uit naar de kwaliteit van het onderwijs en de examine-
ring. De opzet dat elk team in ieder geval eenmaal per drie jaar wordt bezocht lijkt vooralsnog 
haalbaar. De audits zijn gericht op verificatie van onder meer de teamplannen en de zelfevaluaties. 
Naast de interne audits voert het Friesland College kwaliteitsonderzoeken uit. Deze zijn gericht op 
specifieke thema’s, die jaarlijks worden vastgesteld. Voor 2014 waren die thema’s: onderwijstijd en 
examenproducten. 
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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. De extern 
deskundige was in 2014 afkomstig van NHL Hogeschool (lerarenopleiding) of uit de auditorenpool 
Diagonaal*. Het Friesland College werkt structureel aan het verbeteren van uniformiteit in de 
verslaglegging. Enkele bevindingen in 2014:
- Een groot deel van het onderwijs en de didactiek is nog ‘traditioneel’. Er is vooral sprake van 
 innovatie bij de ontwikkeling van leereenheden en praktijkroutes.
- De teams verbeterden veel op het gebied van verantwoording en registratie. De administratieve 
 verantwoording is qua wet- en regelgeving op voldoende niveau.
- De praktijk is overal een belangrijk deel van het onderwijs. De betrokkenheid van bedrijven nam 
 enorm toe.
- Op het gebied van examinering is borging nog een aandachtspunt. Met de nieuwe indeling in 
 examencommissies per FC-school en een centrale regieraad examinering is onderlinge afstemming 
 van belang. 
- Teams moeten beter worden in het maken van een goede risicoanalyse.
- Niet elk team doorloopt de PCDA*-cyclus al volledig. Maar elk team maakt in ieder geval een 
 teamplan en zelfevaluaties.  

Enquêtes
Volgens de cyclus Planning & Verantwoording neemt het Friesland College tweemaal per jaar een 
enquête onder studenten af. Daarnaast wordt jaarlijks een enquête onder docenten en bedrijven 
afgenomen. In 2014 werkten nog niet alle teams volgens deze planning. Teams namen de uitkomsten 
van de enquêtes deels mee in verbeteracties. Maar zij deelden de uitkomsten en verbeteracties 
nog te weinig met de studenten. Wel is het steeds gebruikelijker dat onderwijsdirecteuren of 
opleidingsmanagers klassen bezoeken en zo peilen wat studenten vinden van hun opleiding en 
het Friesland College. 
Bedrijven gaven vooral als feedback dat zij stagebezoeken van docenten en contact met de school 
op prijs stellen. Dit contact mag intensiever. Verder gaven bedrijven aan dat zij bereid zijn om een 
bijdrage te leveren aan de opleiding.
  
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. Eventueel mogen teams andere 
effectieve vormen gebruiken om feedback te vragen. Bijvoorbeeld door gesprekken in coachgroepen. 
Vanaf 2015 wordt in de instelling jaarlijks de JOB-enquête* afgenomen. Zo beschikt het Friesland 
College over eenduidige en vergelijkbare informatie. De eigen enquête wordt dan facultatief. 

Strategische tweedaagse
In juni 2014 vond voor de tweede keer de strategische tweedaagse plaats. Het College van Bestuur 
nodigde voor deze tweedaagse de onderwijs- en bureaudirecteuren en vertegenwoordigers van de 
verschillende branches uit. De onderwijs- en bureaudirecteuren presenteerden hun strategische keuzes 
voor 2015. Daarna konden de overige aanwezigen reageren. 
De tweedaagse leverde waardevolle feedback op. Bedrijven en instellingen zijn enthousiast over de 
prominente plaats die het Friesland College de praktijk geeft als vertrekpunt van het onderwijs. 
Daardoor groeide het aantal samenwerkingen met bedrijven en instellingen. En die samenwerking 
is in veel gevallen ook intensiever geworden. 

Welke feedback gaven de bedrijven / instellingen:
- Ontwikkeling en innovatie vinden steeds meer plaats op het snijvlak van branches en sectoren. 
In veel beroepen zal de invloed van technologie toenemen. Ook blijft duurzaamheid een belangrijk 
onderwerp. Het is daarom wenselijk dat het Friesland College dergelijke ontwikkelingen in 
opleidingen integreert. Opleidingen en FC-scholen zullen steeds meer met elkaar moeten gaan 
samenwerken. Zo kunnen zij met elkaar nieuwe (onderdelen van) opleidingen ontwikkelen.
- Formuleer te bereiken resultaten concreet (SMART).
- Zorg dat de basis op orde is, maar blijf ‘naar buiten gericht’

54Friesland College jaarverslag 2014



- Een goed HRM-beleid op interne en externe mobiliteit en loopbaanontwikkeling is essentieel. 
Daarmee kan het Friesland College beter inspelen op ontwikkelingen in opleidingen en verschuivingen 
in studentenaantallen. Het College van Bestuur nam deze feedback mee bij het formuleren van zijn 
speerpunten voor 2015 in de kaderbrief.

 5.6 Internationalisering  
Het Friesland College besteedde in 2014 in toenemende mate aandacht aan internationalisering. Het 
College van Bestuur, docenten en studenten worden zich steeds meer bewust van het belang van een 
internationaal denkkader. Ook de regionale bedrijven en multinationals, verenigd in de Wiegelgroep*, 
zijn van mening dat internationalisering een ‘must’ is voor toekomstige werknemers. Zij verlenen 
graag hun medewerking om het belang hiervan te onderstrepen. 
De instelling vindt internationalisering zeer waardevol voor de identiteitsvorming van de student en 
de ontwikkeling van beroepscompetenties. Studenten kunnen als onderdeel van hun opleiding 
internationale praktijkervaring opdoen. Of zij kunnen een deel van hun studie volgen bij een 
buitenlandse onderwijsinstelling. Het ‘European Creditsystem Vocational Education and Training’ 
(ECVET) maakt dit mogelijk. Het Friesland College stimuleert docenten en ondersteunende 
medewerkers om deel te nemen aan een internationale uitwisseling om zich te professionaliseren.

Het Friesland College werkt als Millenniumschool aan de Millenniumdoelen 2015 en de nieuwe 
doelen voor 2030. Zoals uitbanning van extreme armoede, onderwijs voor iedereen en het streven 
naar duurzaamheid en fairtrade. De instelling faciliteert daarom projecten in ontwikkelingslanden. 
Ook stimuleert ze de dialoog over maatschappelijk relevante onderwerpen met jongeren en de 
buitenwereld. Dat doet de instelling in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Zo wil de instelling het bewustzijn van jongeren over mondialisering vergroten en (wereld)-
burgerschap verder ontwikkelen.  

Enkele resultaten eind 2014: 
- Elke FC-school heeft een ambassadeur internationalisering. Deze informeert de 
 teams van de verschillende opleidingen over de mogelijkheden van internationalisering.
- Ongeveer 70 studenten en vijftien docenten liepen stage in Europa via het 
 Leonardo da Vinci fonds en het nieuwe Erasmus+ programma.  
- Het Friesland College werd strategisch partner van instellingen in het buitenland. Bijvoorbeeld 
 Malta College of Arts (MCAST) en Tech College Aalborg in Denemarken. Het Friesland College 
 sprak met hen af dat zij gaan samenwerken op het gebied van mentoring, ondernemerschap, 
 duurzaamheid en de creatieve industrie. Verder zullen het Friesland College en de andere 
 betrokken buitenlandse instellingen studenten uitwisselen.
- Studenten van D’Drive en de opleidingen Verpleging liepen stage bij projecten in Indonesië, 
 Gambia en Tanzania.   
- Voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 zocht de instelling samenwerking 
 met Malta (Valletta 2018). De instelling zal met Malta gaan samenwerken op het gebied van 
 stages, docententrainingen en uitwisselingen. 
- In het kader van ‘social inclusion’* liepen acht studenten van de opleiding Facilitair niveau 2 
 stage op Malta.
- Vijf docenten gingen als onderdeel van hun masteropleiding naar Finland. 
- De website www.frieslandcollege.nl/internationalisering is actief en biedt informatie aan 
 studenten, docenten en bedrijven. 

In 2014 gaf minister Bussemaker een positieve impuls aan internationalisering in het mbo. Dit deed zij 
met haar Visiebrief ‘De wereld in’. Het nieuwe beleidsplan Internationalisering 2015 van het Friesland 
College zal hier op inspelen. De instelling wil meer focus leggen op de impact van de verdergaande 
mondialisering en het ontwikkelen van een mondiale ‘mindset’ bij studenten en docenten. 
Internationalisering moet dan ook een vast onderdeel in het managementcontract van elke FC-school 
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worden. Internationaliseringsactiviteiten kunnen dan bijvoorbeeld worden gekoppeld aan thema-
gebieden zoals Healthy Ageing, Watertechnology en Creatief Ondernemerschap. 
Vanuit diverse vakgebieden komt er meer aandacht voor internationale Skills wedstrijden. In het 
internationaliseringsbeleid zullen kwaliteitszorg en excellentie een belangrijke rol gaan spelen.

 5.7 Onderwijsprojecten
 5.7.1 X-Stream 
In augustus 2015 zijn tien thema’s X-Stream operationeel binnen de FC-scholen. Ruim 1500 studenten 
volgen dan een of meerdere thema’s. Dat is de ambitie die het Friesland College in 2011 voor X-Stream 
formuleerde. In 2014 volgden 1514 studenten een of meerdere X-Stream thema’s. X-Stream biedt 
opleidingsoverstijgende activiteiten op een interactieve wijze aan. Hierbij wordt het didactische kader 
van FC-Sprint²*gebruikt. De FC-scholen bepalen zelf welk thema zij aanbieden en hoe zij dat organi-
seren. Binnen elke FC-school zijn docenten opgeleid die weten wat X-Stream is en bekend zijn met het 
didactisch kader. Meestal hebben zij al ervaring met het verzorgen van een of meer X-Stream thema’s.

Studenten konden al de thema’s ‘ondernemen’, ‘leidinggeven’, ‘op weg naar het hbo’ en ‘werken en 
leren in de 21e eeuw’ volgen. In 2014 kwam daar het thema ‘duurzaamheid’ bij. Het Friesland College 
ontwikkelde dit thema mede op verzoek van de stakeholders (bedrijven/instellingen). In de regiegroep 
X-Stream is afgesproken dat de ambities van tien thema’s wordt teruggebracht naar zes thema’s in 
2015. Dit wordt gerealiseerd. Voor docenten was er de kenniskring X-Stream. De bijeenkomsten van 
deze kenniskring werden door docenten goed bezocht. Deze kenniskring ging in augustus 2014 op in 
de ‘Werkplaats Onderwijs & Leren’*. In 2014 verzorgden 35 docenten een of meerdere X-Stream 
thema’s. 65 docenten volgden de training ‘X-Stream/didactisch kader FC-Sprint²’.

Uit verschillende evaluaties blijkt dat studenten X-Stream ‘anders’ en ‘vernieuwend’ vinden.
Het project X-Stream loopt in zijn oorspronkelijke vorm af per augustus 2015. Het College van 
Bestuur besloot onlangs dat het project met een jaar zal worden verlengd tot 1 augustus 2016. 

 5.7.2 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 2014 de volgende resultaten:
- Bij 2500 eerstejaars studenten is een o-meting lezen, luisteren en rekenen uitgevoerd.
- 90% van de examens is via een pilotexamen centraal ontwikkelde examens Nederlands 
 en rekenen afgenomen. Dat waren 6000 studenten.
- 80 docenten zijn geschoold als beoordelaar ‘spreken en gesprekken voeren’. 
- 30 docenten volgden de training taalassessor van CINOP*.
- 15 docenten volgden de scholing ‘rekendidactiek’.
- Verschillende docenten kregen ondersteuning bij het ontwerpen van instellingsexamens.
- De instelling heeft een concept-protocol ‘dyscalculie’ en ‘dyslexie’ opgesteld. 
- Examensecretarissen worden doorlopend geschoold rond afname van de centraal 
 ontwikkelde examens.
- Surveillanten die tijdens de centrale examinering worden ingezet, worden doorlopend geschoold. 
 Zij krijgen instructie over de taken die ze moeten uitvoeren. Verder worden ze op de hoogte 
 gebracht van de wet- en regelgeving over de afname van Centraal Ontwikkelde Examens. En 
 zij krijgen uitleg over het Handboek Examinering Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse 
 taal en rekenen. Na de eerste afname van het studiejaar vindt er met alle surveillanten een 
 evaluatie plaats. Voor de zomervakantie wordt nog een evaluatie gehouden. Indien nodig 
 worden surveillanten bijgeschoold, bijvoorbeeld wanneer wetgeving verandert. 
- De instelling organiseerde centrale bijeenkomsten voor taal- en rekendocenten, namelijk 
 kenniskringbijeenkomsten. Deze werden ook georganiseerd voor de contactpersonen dyslexie.
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- Binnen twee FC-scholen startte de pilot ‘Serieus game One2Count’. Met deze pilot wordt 
 onderzocht of het spelen van de game daadwerkelijk bijdraagt aan betere rekenvaardigheden 
 van mbo-studenten. De pilot richt zich op mbo 2- en 4-studenten en wordt gehouden bij School 
 voor Commercie & Dienstverlening. Bij School voor Zorg, Service & Welzijn is een controlegroep 
 ingesteld. Aan de pilot doen ruim 240 studenten mee. 

 5.8 Resultatenbox 

Figuur 5.8.1 Jaarresultaat (bron:DUO)   

Figuur 5.8.2 Diplomaresultaat (bron:DUO)

Figuur 5.8.3 Voortijdig schoolverlaten (bron:DUO) 

Het Friesland College haalde voor alle niveaus ruimschoots de vsv-norm van het ministerie van OCW. 
Alleen voor niveau 1 lukte dit niet. Hoewel iets meer studenten de opleiding met een diploma verlieten 
dan in 2013, hadden zij per 1 oktober 2014 geen baan van tenminste 12 uur. Dit in combinatie met 
de verhoogde landelijke norm, maakte dat het Friesland College de vsv-norm voor deze opleidingen 
helaas niet haalde.  

Figuur 5.8.4 Doorstroom naar hbo (bron DUO)

Figuur 5.8.5 Tevredenheid studenten (JOB-monitor)

De relatief lage waardering wordt sterk beïnvloed door lage deelname en doordat studenten kritiek 
hadden op enkele facilitaire zaken. Zoals onduidelijke roosters, onvoldoende communicatie en 
leermiddelen moeten aanschaffen zonder dat die vervolgens gebruikt worden.

mbo sector

Economie 207

Techniek 169

Zorg en welzijn 258

Totaal aantal studenten 634

Rapportcijfer opleiding 2010 2012 2014

Friesland College 6,8 6,7 6,8

Landelijk 6,9 6,9 7

Rapportcijfer instelling/school 2010 2012 2014

Friesland College 6,4 6,3 6,2

Landelijk 6,4 6,4 6,5

Jaarresultaat 2010 2011 2012 2013 2014

Friesland College 65,6% 68,1% 67,5% 71,9% 74,4%

Landelijk 67,4% 67,8% 69,4% 72,0% 73,4%

Diplomaresultaat 2010 2011 2012 2013 2014

Friesland College 66,0% 69,4% 68,1% 71,9% 74,6%

Landelijk 66,6% 67,6% 69,8% 72,0% 74,1%

Absolute aantallen 
2013-2014 (voorlopige 
stand van zaken)

Doel-
percentage

Percentage
Friesland 
College

Absolute
Aantallen
FrieslandCollege

Niveau 1 27,50% 30,1% 72

Niveau 2 11,50% 8,2% 131

Niveau 3/4 3,50% 2,9% 169
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Hoofdstuk 6
Studenten 

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende voorzieningen die het Friesland 
College voor studenten heeft. School als Werkplaats is daar één van. 
In augustus 2014 startte het Friesland College naast School als 
Werkplaats met ‘Bedrijf als Werkplaats’ (BAW). Wekelijks werkt een lid 
van het BAW-team (een hulpverlener) samen met de studieloopbaan-
begeleiders en medewerkers van het bedrijf, ín dat bedrijf.
Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten staat hoog op de 
agenda van het Friesland College. Om die reden werkt de instelling 
met projecten als ‘Ontmoetingscentrum Jonge Ouders’ en ‘Kamers met 
Kansen’. Sinds 2014 is er ook het ‘Budgetloket’, voor jongeren met 
schulden of met financiële vragen.
In het verslagjaar wilde de instelling nog beter zicht krijgen op wat 
studenten na hun opleiding gaan doen. De instelling enquêteerde 
daarom een groep van ruim 3500 studenten. Ten opzichte van het 
voorgaande jaar bleken studenten vaker te kiezen voor doorstuderen 
in het mbo of hbo. Het aantal studenten dat na de opleiding aan het 
werk ging, daalde met 10%.
In dit hoofdstuk leest u ook meer over Passend onderwijs en de 
maatregelen die het Friesland College nam. Het hoofdstuk eindigt 
met informatie over het Leerbedrijf Invloed Studenten en Jip’per: 
twee leerbedrijven voor én door studenten. 

 6.1 Studenten Service Centrum
Het Studenten Service Centrum kent naast het FC-Adviescentrum en de studentenadministratie 
‘FC-Support’: de zorgstructuur van het Friesland College. FC-Support begeleidt studenten die 
aanvullende ondersteuning nodig hebben en biedt de voorzieningen: VSV-trajectteam*, Pitstop*, 
FC-XL Loopbaanteam*, vertrouwenspersonen voor studenten, MBO Rebound en School als Werkplaats 
aan. Hieronder leest u meer over deze voorzieningen. 

Speerpunten 2014:
- School als Werkplaats uitbouwen in Leeuwarden en Heerenveen 
- Verzuim en voortijdig schoolverlaten verder terugdringen
- School ex-programma

 6.2 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 studenten die extra zorg of ondersteuning nodig 
hebben hen direct benaderen. Het uiteindelijk doel: het aantal voortijdig schoolverlaters nog verder 
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naar beneden brengen en ervoor zorgen dat studenten gediplomeerd het mbo verlaten. 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: onderwijs 
geven.  
SAW 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 werken hier samen. Het 
SAW-team bestaat uit zestien medewerkers van elf hulpverleningsinstellingen. Het Friesland College 
zet zelf ook medewerkers in. Zij zijn minimaal twaalf uur per week aanwezig in de school, naast de 
docent/coach en in de klas. 

In augustus 2014 startte het Friesland College naast School als Werkplaats met ‘Bedrijf als Werkplaats’ 
(BAW). Dit was mede mogelijk door financiering van De Friesland Zorgverzekeraar. Wekelijks 
werkt een lid van het BAW-team (een hulpverlener) samen met de studieloopbaanbegeleiders en 
medewerkers van het bedrijf, ín dat bedrijf. Dat doen zij een aantal uur per week. Zij zijn er voor 
studenten, maar ook voor stagiaires van andere opleidingen en eventueel voor werknemers.

BAW startte in 2014 in de volgende bedrijven:
- Royal Jongbloed, uitgeverij te Heerenveen
- OMRIN, Estafette te Leeuwarden
- ZuidOostZorg te Drachten
- Alliade ‘De Wissel’ te Beetsterzwaag

De inzet van School als Werkplaats zorgde in 2014 voor 7% minder voortijdig schoolverlaters. 
Meer informatie over School als Werkplaats kunt u lezen op de website: www.frieslandcollege.nl/saw

 6.3 Verzuim en verder terugdringen voortijdig schoolverlaten 
Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten begint bij het correct uitvoeren van de verzuim- en 
exitprocedure van de school. De instelling heeft daarom het ‘VSV-team’. Dit team gaat met de 
managementteams in gesprek om een zorgvuldige uitvoering van de verzuim- en exitprocedure te 
bevorderen. Het VSV-team spande zich in 2014 in om de samenwerking met externe partners te 
versterken. Zoals met Ontmoetingscentrum Jonge Ouders* (OJO) en Kamer met Kansen.
In 2014 begeleidde OJO 48 jonge ouders die een opleiding bij het Friesland College volgden. OJO 
hielp hen bij  vragen over opvoeding en scholing. Kamers met Kansen biedt jongeren een (begeleide) 
woonplek wanneer het niet mogelijk is om thuis te wonen. Vrijwilligers begeleiden deze jongeren. De 
jongeren volgen een opleidingstraject bij een van de FC-scholen. Er waren 20 aanmeldingen voor dit 
project. Daarvan konden vijf jongeren begeleid worden. Zij konden met deze hulp hun studie 
vervolgen. Twee studenten staan nog op de wachtlijst. Voor de overige 13 studenten is geen traject 
gestart. Dit kwam bijvoorbeeld doordat zij inmiddels zelf onderdak hadden gevonden. In sommige 
gevallen was de problematiek te zwaar.

Kamers met Kansen, een voorbeeld uit de praktijk:
Een jongen van 19 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zijn moeder overleed vorig jaar plotseling 
en met zijn vader had hij geen contact. Daardoor was hij gedwongen om steeds te verhuizen van de 
ene zus naar de andere, of hij verbleef even bij vrienden. Door deze situatie was hij minder aanwezig 
op school en gingen zijn schoolprestaties achteruit. Dankzij Kamers met Kansen krijgt hij nu 
begeleiding en kan hij zelfstandig wonen. Deze jongen heeft zijn leven nu weer op de rit. 

 6.4 School ex-programma
Nog beter zicht krijgen op wat studenten na hun opleiding gaan doen. Dat was een van de 
speerpunten van het Studenten Service Centrum voor 2014. Dit gebeurde mede als onderdeel van het 
School ex-programma. Dit programma van het ministerie van OCW en Sociale zaken heeft tot doel 
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werkloosheid onder mbo’ers te voorkomen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. School ex 
is onderdeel van het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Roc’s moeten gediplomeerde studenten stimuleren 
om door te studeren of een opleiding te kiezen met arbeidsmarktperspectief.
In 2014 enquêteerde de instelling eenzelfde groep van ruim 3500 studenten op twee momenten. 
Eerder bleek namelijk dat de situatie van veel (oud)-studenten in een paar maanden flink kan 
veranderen. Hierdoor kan een onrealistisch beeld ontstaan. Het Friesland College enquêteerde de 
studenten daarom vlak voor de zomervakantie en in oktober/november. Vergeleken met 2013 nam 
de instelling de enquête onder een grotere groep studenten af. Ongeveer 76% van studenten die het 
Friesland College verlieten, zijn bevraagd. Hierna leest u de resultaten voor mbo-niveau 1 tot en met 4.

Het percentage studenten dat wil doorstuderen steeg met bijna 10%. Vooral het aantal studenten dat 
door wil studeren in het mbo is fors hoger. Het percentage werkzoekenden bleef gelijk vergeleken 
met 2013. Het percentage studenten met een baan daalde met ongeveer 10%.
Bij enkele FC-scholen valt op dat een relatief groot aantal studenten doorstroomt naar het hbo. Dat 
is het geval bij CIOS, school voor Sport & Bewegen (41%), D’Drive, school voor Creatieve industrie & 
Pedagogisch werk (47%), School voor Commercie & Dienstverlening (31%) en Mbo Life Sciences (43%). 
Daarentegen stroomden maar weinig studenten van de School voor Techniek & Technologie (9%) en 
School voor Zorg, Service & Welzijn (12%) door naar het hbo.  

Ontmoetingscentrum Jonge Ouders (OJO), een voorbeeld uit de praktijk:
Een 24-jarig meisje volgt een niveau 3-opleiding. Zij kwam in aanraking met OJO toen ze zwanger was 
van haar eerste kind. Op dat moment volgde zij een niveau 2-opleiding. Mede dankzij begeleiding 
kon zij deze opleiding afronden en had zij haar leven weer op orde. Daarna werd zij zwanger van een 
tweede kind. OJO begeleidde haar in haar thuissituatie. Verder hielp OJO haar bij het regelen van 
zaken rond haar zwangerschap en de komst van haar tweede kind. Dit meisje ging vervolgens verder 
met een niveau 3-opleiding. Maar zij stopte onlangs tijdelijk met deze opleiding, omdat haar relatie 
eindigde. OJO ondersteunt haar bij het regelen van financiële zaken, zoals studiefinanciering en het 
aanvragen van een uitkering. Verder houdt OJO contact met deze student. Het is de bedoeling dat 
deze student haar opleiding na de zomer kan vervolgen. 

 6.5 Warme overdracht, contactpersonen studentenzorg en leerlinggebonden financiering 
In 2014 heeft het Friesland College 171 leerlingen vanuit 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 studenten volgen.
Iedere FC-school heeft een of meer ‘contactpersonen studentenzorg’. Dit zijn docenten met specifieke 
zorgtaken. Zij coördineren de aanvullende begeleiding in het primaire proces. Verder kunnen zij 
studenten zelf doorverwijzen naar externe instellingen voor zorg, hulpverlening of veiligheid.
In het studiejaar 2013-2014 volgden 160 studenten met een leerlinggebonden financiering een 
opleiding bij het Friesland College. Per augustus 2014 is de leerlinggebonden financiering afgeschaft.

 6.6 MBO Rebound Fryslân
In 2014 namen vanuit het Friesland College 55 jongeren deel aan MBO Rebound. MBO Rebound 
Fryslân is bedoeld voor jongeren uit Friesland met een complexe problematiek. De voorziening is een 
samenwerking van ROC Friese Poort, Nordwin College en het Friesland College. Studenten kunnen via 

Plannen na behalen diploma 2014 2013

Wil doorstuderen in het mbo 
of hbo

53,3% (28,7% 
mbo, 24,6% hbo)

44,7% (21,4% 
mbo, 23,3% hbo)

Heeft werk Bijna 35% 45%

Is werkzoekend 11% 11%



het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)* worden aangemeld.
Voor twee op de drie jongeren heeft MBO Rebound effect. Zij vervolgden hun opleiding of startten 
met een opleiding. Of zij hebben inmiddels een startkwalificatie behaald. Een derde van de studenten 
blijkt eerst een hulpverleningstraject nodig te hebben. Maar ook dat is dan meestal de ‘opmaat’ om 
daarna toch weer aan een opleiding te beginnen. Het team van MBO Rebound Fryslân blijft de 
jongeren volgen. Ook als ze de school inmiddels hebben verlaten.

 6.7 Passend onderwijs
Met de invoering van de wet passend onderwijs per augustus 2014 kregen scholen een zorgplicht. Zij 
krijgen namelijk de verantwoordelijkheid om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden 
binnen toelaatbare grenzen. De ambities van het Friesland College voor 2015 sluiten daar prima bij 
aan. Hieronder leest u enkele resultaten die de instelling bereikte.
In 2014 is het toelatingsbeleid opnieuw geactualiseerd. Het Friesland College hanteert naast de 
wettelijke toelatingseisen voor enkele opleidingen aanvullende criteria. Deze criteria stelde het 
college na instemming van de Studentenraad vast. Zo geldt voor de opleidingen Artiest muziek (en 
sounddesign), niveau 4, Leisure & Hospitality (executive) niveau 4 (Cosmo) en medewerker ICT 
bijvoorbeeld een numerus fixus. Alle aanvullende criteria zijn gepubliceerd op de website van het 
Friesland College. 
In 2014 is de notitie ‘Basisbegeleiding in het Friesland College’ vastgesteld. Deze notitie beschrijft 
welke basisbegeleiding de instelling studenten in ieder geval biedt. Deze informatie is bij alle teams 
bekend. De uitvoering van dit beleid vraagt nog wel veel tijd en aandacht.
Het Friesland College versterkte verder de intakeprocedure. De instelling wil transparant zijn naar 
toekomstige studenten en hun ouders. Dat betekent: studenten en hun ouders zo goed mogelijk 
informeren over wat een student kan verwachten wanneer hij aan een opleiding begint. Maar het 
Friesland College wil ook helder zijn over wat niet mogelijk is. Dit voorkomt teleurstellingen. 
Enkele FC-scholen werken nu met een ‘groepsintake’. Een groep studenten krijgt dan tegelijk een 
intake. Mocht daar reden toe zijn, bijvoorbeeld omdat extra begeleiding nodig is, dan volgt daarna 
nog een gesprek met de individuele student. Het voordeel van een groepsintake is dat de instelling 
veel meer studenten tegelijk kan ‘bedienen’. Bovendien verwacht de instelling dat ze de periode 
tussen aanmelden en inschrijven op deze manier kan verkorten. Studenten krijgen zo sneller 
duidelijkheid over hun definitieve inschrijving. 

In 2014 is veel aandacht besteed aan het versterken van loopbaanbegeleiding. Zo was er het project 
‘Passend onderwijs’. Dit project richtte zich niet alleen op kwetsbare studenten, maar juist ook op 
de studieloopbaan begeleiding voor elke student. Met dit project zijn producten en hulpmiddelen 
ontwikkeld die gebruikt kunnen worden voor loopbaanbegeleiding. Verder konden docenten/coaches 
in de ‘Werkplaats voor onderwijs en leren’ workshops volgen over loopbaanbegeleiding. De 
deelnemers konden daar ook vraagstukken op het gebied van studieloopbegeleiding aan de orde 
stellen. 

Alle documenten en verdere informatie over passend onderwijs zijn gepubliceerd op intranet. 
Wanneer FC-scholen voor passend onderwijs extra ondersteuning nodig hebben, kunnen zij bij het 
Studenten Service Centrum een ondersteuningsplan indienen. 

De instelling vindt ouderparticipatie een belangrijk onderwerp. Bijvoorbeeld in de vorm van een 
ouderklankbordgroep. Dit is ook vastgelegd in de beleidsnotitie ‘Iedere student een werkend 
perspectief’. In 2014 was bij D’Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk en CIOS, 
school voor Sport & Bewegen een ouderklankbordgroep actief. 

 6.8 Vertrouwenspersonen studenten
In 2014 deden 21 studenten een beroep op de vertrouwenspersonen studenten. In 2013 waren dat 
25 studenten. Vrijwel alle klachten zijn in gesprekken met betrokkenen opgelost. Voor twee casussen 
wordt nog gezocht naar een oplossing. 
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Studenten moeten altijd een beroep kunnen doen op een vertrouwenspersoon. Dat vindt het Friesland 
College belangrijk. In 2014 spande de instelling zich dan ook in om deze mogelijkheid meer bij 
studenten onder de aandacht te brengen. De vertrouwenspersonen hebben zich voorgesteld en 
verteld wat zij doen. Dat deden zij via de tv-schermen in alle gebouwen van de instelling. Ook 
bezochten zij op uitnodiging groepen studenten om met hen over de rol van vertrouwenspersonen 
binnen de organisatie te praten.

 6.9 Budgetloket
Steeds meer jongeren kampen met schulden of worstelen met financiële vragen. Dit kan voor jongeren 
reden zijn om voortijdig te stoppen met hun opleiding. In 2014 richtte het Studenten Service Centrum 
daarom met Welzijn Centraal het ‘Budgetloket’ op. Het Budgetloket houdt wekelijks een spreekuur. 
Studenten maken daar goed gebruik van. In juni 2015 worden de werkwijze en resultaten 
geëvalueerd. 

 6.10 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 studenten te realiseren. Studenten kunnen zo direct invloed 
uitoefenen op hun eigen opleiding. De belangrijkste taak van LIS is het (administratief) ondersteunen 
van de Studentenraad bij de voorbereiding en uitvoering van zijn taken. 
JIP’per werkt samen met het Studenten Service Centrum en de zorgcoördinatoren. Dit informatiepunt 
is opgericht als een van de maatregelen om voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Een flink aantal 
studenten valt wegens ‘externe redenen’ uit. 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. Vooral bij de start van het nieuwe studiejaar 
maakten veel studenten hier gebruik van. Er is alleen een loket in Leeuwarden. In 2014 werkten LIS 
en Jip’er steeds meer samen.

De belangrijkste prestaties van LIS en Jip’per in 2014:
- De oprichting van ICTeam. LIS (bijvoorbeeld studenten Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening) 
 begeleidt alle studenten van het ICT leerbedrijf (niveau 2) bij hun stage-proces. LIS-studenten 
 helpen bijvoorbeeld met schoolwerk, het maken van een planning of bij eventuele persoonlijke 
 problematiek. In 2014 begeleidde LIS ongeveer 35 studenten.
- Organisatie van de jaarlijkse conferentie The Voice of Students, dit verslagjaar voor de vierde keer. 
 Deze conferentie gaat over studenteninvloed en –inspraak. In 2014 waren het functioneren van 
 studenten, invloed en inspraak binnen de eigen FC-scholen het thema. De conferentie leverde 
 onder meer op dat FC-scholen in toenemende mate het belang van een Studentenraad inzien. 
 Enkele FC-scholen gaan verkennen of binnen de FC-school een eigen studentenraad kan worden 
 opgericht. Verder besloot het college na de conferentie dat cursisten per augustus 2014 ‘studenten’ 
 worden genoemd. 
- Jip’ per en LIS organiseerden themaweken, zoals ‘de week van de studiefinanciering’ en ‘de week 
 van het huishoudboekje’.
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Aard van het gesprek Aantal

Pesten 6

Thuissituatie 5

Angst/conflicten 5

Seksueel grensoverschrijdend gedrag 4

Overig 1

Totaal 21
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Hoofdstuk 7
Personeel (Sociaal jaarverslag 2014) 

 7.1 Inleiding
Het Friesland College gebruikt het ‘Personeelsbeleidsplan Friesland College 2013-2015’ als toetsings-
kader voor het actualiseren en ontwikkelen van het personeelsbeleid. Jaarlijks evalueert het college 
de ambities uit het personeelsbeleidsplan. 

 7.2 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 studenten. 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. 
Het College van Bestuur benoemde voor 2015 het ‘personele vraagstuk’ tot een nieuw strategisch 
thema. Dit om in te kunnen spelen op ontwikkelingen bij opleidingen en verschuivingen in 
studentenaantallen. 

 7.2.1 Resultaatverantwoordelijke teams en versterking van deze teams
Het Friesland College organiseert en verzorgt onderwijs vanuit resultaatverantwoordelijke teams. 
De teams zijn verantwoordelijk voor een cluster van verwante opleidingen. Ze werken samen met 
partners uit de verschillende werkvelden om vakspecialismen up-to-date te kunnen aanbieden. 
De uitvoering van het werk krijgt steeds meer een cyclisch karakter. Alle teams maken inmiddels 
zelfevaluaties. Deze dienen als basis voor nieuwe teamplannen. De onderwijsdirecteuren gebruiken 
beide steeds meer bij het verder ontwikkelen van de kwaliteit van de FC-scholen.
 
Eind 2014 onderzocht het college in hoeverre de teams functioneren als een resultaatverantwoordelijk 
team. Daarbij maakte het college onderscheid tussen drie fasen van teamontwikkeling: beginnend, 
gevorderd en professioneel. Uit de inventarisatie bleek dat de meeste teams nog op een beginnend 
of gevorderd niveau functioneren. Enkele teams functioneren al wel op een professioneel niveau.
Voor het goed functioneren van teams is teamontwikkeling cruciaal. De komende jaren besteedt het 
college hier dan ook extra aandacht aan. Het college zet bijvoorbeeld extra ‘coaching on the job’ in. 
Het gaat dan om interventies en begeleiding voor zowel het team als de leidinggevende.

 7.2.2 Opleiding en (loopbaan)ontwikkeling 
Het Friesland College werkt op drie niveaus aan professionalisering:
• het niveau van de medewerker
• het niveau van het (opleidings)team
• het niveau van de leidinggevende 

Het Friesland College kent het ’Professionaliseringsplan Friesland College 2012-2015’. Dit plan geeft 
de kaders aan waarbinnen de instelling professionaliseringsactiviteiten verzorgt. Het college evalueert 
jaarlijks de ambities uit het professionaliseringsplan. Verder heeft de instelling het ‘Scholingsplan 
Friesland College 2014-2015’. Dit plan beschrijft welke scholingsactiviteiten de instelling voor de 
periode 2014-2015 heeft gepland en wat de beoogde opbrengsten daarvan zijn. Voor 2014-2015 
gaat het Friesland College door op de ingeslagen weg. Dat betekent: veel aandacht voor de 
professionalisering van opleidingsteams en hun leidinggevenden.

Samengevat krijgen de volgende punten extra aandacht:  
• praktijkgestuurd en uitdagend onderwijs beter organiseren en verzorgen.
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• de eigen professionaliteit vergroten. Het gaat daarbij om drie zaken: het vakmanschap, de 
 begeleiding van studenten in de praktijk en in overige onderwijsactiviteiten en het functioneren 
 als resultaatverantwoordelijk team.
• loopbaancoaching versterken.
• kennis vergroten van sociale media en relevante IT-toepassingsmogelijkheden in het onderwijs.
• onderwijskundig- en coachend leiderschap versterken. Hierbij leren leidinggevenden 
 ontwikkelingsgerichte gesprekken met teams te voeren. Dit moet teams helpen om 
 resultaatverantwoordelijker te worden. En deze training moet ervoor zorgen dat de 
 functionerings- en beoordelingsgesprekken van leidinggevenden met de medewerkers van 
 een kwalitatief hoger niveau worden. 

Daarnaast inventariseerde de instelling welke professionaliseringsactiviteiten bij de vijf 
ondersteunende bureaus nodig waren. Medio 2014 is vervolgens voor de bureaus een 
professionaliseringsplan opgesteld. De uitvoering van dit plan staat voor 2015 gepland. 
Scholings- en professionaliseringsactiviteiten worden in of dicht bij de (beroeps)praktijk verzorgd. 
Waar mogelijk begeleiden collega’s van de eigen instelling deze activiteiten.

Professionalisering medewerkers 
• Op basis van de uitkomsten van de professionaliseringscan, teamplannen en functionerings-
 gesprekken hebben medewerkers met hun leidinggevenden afspraken gemaakt voor individuele 
 professionaliseringstrajecten.
• Bij School voor Commercie & Dienstverlening (teams Zakelijke Dienstverlening en Handel) 
 maakten medewerkers met hun leidinggevenden afspraken voor praktijkstages in bedrijven 
 (voor 5% van hun jaartaak).
• 20 ondersteuners namen in 2013-2014 deel aan een training ‘projectmatig werken’. Na deze 
 training ontwikkelden enkele deelnemers een aanbod voor een training ‘projectmatig werken’.
• X-Stream training / FC-Sprint²- trainingen voor onderwijsgevenden om hun didactisch repertoire 
 te versterken.

In het verslagjaar werd aan vijftien docenten een lerarenbeurs toegekend. Negen daarvan volgen 
een masteropleiding.

Professionalisering opleidingsteams en hun leidinggevenden op schoolniveau
Op schoolniveau zijn leidinggevenden (MT’s) en teams begeleid en gecoacht op: 
• ontwikkeling van resultaatverantwoordelijke teams, regierollen etc.
• professionalisering van teams, met functioneren en leren in een resultaat-
 verantwoordelijk team als thema 
• planmatig werken: ontwikkeling van teamplannen

Professionalisering leidinggevenden
• Training ‘Resultaatgericht coachen voor leidinggevenden’
• Training ‘Onderwijskundig leiderschap voor leidinggevenden’
• Maandelijkse professionaliseringsdagen voor leidinggevenden. Thema’s waren:
 • ontwikkeling van resultaatverantwoordelijke teamvorming; het werken met regisseurs*
 • onderwijs organiseren: het werken met leereenheden voor in ieder geval die opleidingen 
  die de instelling nu in drie jaar verzorgt, in plaats van in vier jaar
 • het organiseren van onderwijs met en in de praktijk
 • standariseren, flexibiliseren en verbeteren van de begeleiding van studenten. 
  Dit mede in het kader van passend onderwijs
 • zorgdragen voor de juiste organisatie, kennis en kunde op het gebied van examinering

Friesland College jaarverslag 2014



67

Overige professionaliseringstrajecten
• Voor LOB* ontwikkelde en verzorgde het Friesland College trainingen met:
 -  regisseurs studentenbegeleiding van de teams van School voor Zorg, Service & Welzijn
 -  FC-XL medewerkers Switch & Search
 -  medewerkers van School voor Commercie & Dienstverlening
 -  medewerkers van School voor Techniek & Technologie. Ook leermeesters uit de    
     beroepspraktijk namen deel aan deze training
 -  medewerkers van D’Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk
• Professionalisering van medewerkers met examentaken
• Primus: introductie en begeleiding van nieuwe medewerkers
• Training ‘Ondernemerschap’
• Training ‘Lesgeven in de 21e eeuw’
• Training gebruik Digiborden
• Training assessoren examens, voor het afnemen van Proeve van Bekwaamheden, 
 het voeren van Ontwikkelingsbekwame eindgesprekken en Nederlands
• Intervisietrajecten onderwijsgevenden
• Scholingstraject voor Nederlands en Rekenen

Voor en met medewerkers van de ondersteuning waren er de volgende trainingen:
• coaching van praktijkexperts/instructeurs en deelname PDA* voor instructeurs
• training in ‘open onderhandelen’ voor medewerkers Studenten Service Centrum

Kennisnetwerken / werkplaatsen
In 2014 waren er de volgende kennisnetwerken:
• netwerk onderwijs & ontwikkeling Friesland College (NOOF)
• werkplaats Onderwijs & Leren: werkplaats waar individuele docenten, teams en leidinggevenden 
 kennis, kunde en sparringpartners vinden. Bijvoorbeeld op de volgende gebieden:
 - praktijk in het onderwijs; praktijkroutes en leereenheden 
 - social media in het mbo
 - begeleiding van studenten (LOB)
 - X-Stream / FC-Sprint²-didactiek
• Projectmatig werken platform
• Onderzoek (Academische Opleidingsschool), onder andere:
 - masternetwerk
 - werkplaats studenten
• regieraad Examinering (deze deelt niet alleen kennis maar mag ook beslissingen nemen)

Pilot Lerarenregister
Het Friesland College faciliteerde in 2014 een docent voor in totaal 0,3 fte om deel te nemen aan de 
pilot lerarenregister: 0,2 fte als projectleider, 0,1 fte als FC-ambassadeur voor de Beroepsvereniging 
docenten mbo (BVMBO). 
Deze projectleider/ambassadeur levert tevens een bijdrage aan het praktijkonderzoek vanuit de 
Academische Opleidingsschool van het Friesland College (zie hieronder).

Professionalisering loopbaanbegeleiding voor studenten Friesland College
In 2014 startte/verzorgde de instelling de volgende activiteiten op het gebied van loopbaan-
begeleiding voor studenten:
• De instelling nam deel aan het landelijk stimuleringsproject LOB van MBO diensten.
• De instelling nam deel aan de landelijke werkgroep ‘Ouderbetrokkenheid’. In 2015 levert deze 
 werkgroep een product op aan MBO diensten. Daarna kunnen scholen daar gebruik van maken.
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• Er waren bijeenkomsten van een regionaal LOB café voor docenten van de FC-scholen en mede-
 werkers van de vo-scholen. Deze bijeenkomsten staan in het teken van kennismaken en kennis 
 delen over de aansluiting vmbo-mbo voor de leerling/student.
• Het Friesland College ontwikkelde met een vmbo-school (Piter Jelles) het groeidocument 
 ‘Doorlopende LOB ontwikkellijn’. Doel is dat beide scholen beter samenwerken en dat hun 
 onderwijs beter op elkaar aansluit.
• De instelling verzorgde trainingen voor docenten om hun deskundigheid van LOB te bevorderen. 
 Deze deskundigheid zetten docenten nu in bij het organiseren van de begeleiding van studenten.
• De instelling had de werkplaats voor onderwijs en leren. Hier konden docenten/coaches workshops 
 volgen over loopbaanbegeleiding voor zowel één student als een groep studenten. Ook konden 
 zij vraagstukken over studieloopbaanbegeleiding met elkaar bespreken.

Opleidingsschool met academische kop en project Versterking samenwerking
Het Friesland College werkt aan de 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. Samen 
willen zij het opleiden van docenten in de praktijk zo ‘rijk’ mogelijk maken. Medewerkers van het 
Friesland College spelen een grote rol in de opleiding van de studenten. Duo’s van docenten uit 
beide instellingen geven elke ontwikkeling op dit terrein steeds vorm. Zo raken de betrokkenen goed 
geïnformeerd op elkaars terreinen en wordt de ontwikkelde aanpak breed gedragen. Een bijzondere 
toevoeging is de ‘academische kop’. Daarbinnen vindt onderzoek van aanstaande docenten een plek. 
Dit geldt ook voor onderzoek van docenten die een master doen.

Enkele resultaten in 2014
Zes docent-opleiders zijn sinds september 2014 bezig hun sleutelrol binnen de FC-scholen nog meer 
op te pakken. Hun doel: de Opleidingsschool in de teams verankeren. Studenten komen immers niet 
alleen bij een stagebegeleider. Zij maken ook deel uit van een team en de betrokkenheid van alle 
collega’s bij hun leren is erg belangrijk. Ook voor de docenten zelf is dat verfrissend. Zij leren weer 
van hun toekomstige collega’s.
Docent-opleiders plaatsten de studenten voor hun werkplekleren, regelden de begeleiding op de 
werkvloer, overlegden met de begeleiders en gaven het opleiden mede vorm. Het is de bedoeling dat 
in de komende jaren alle FC-scholen op die manier hun eigen deel van de Opleidingsschool op zich 
nemen. Het aantal geschoolde docent-opleiders is al uitgebreid en zal verder toenemen in 2015.

Project ‘Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen’
In 2014 werd het Friesland College deelnemer aan het landelijke project ‘Versterking samenwerking 
lerarenopleidingen en scholen’. Met dit project wordt de samenwerking uitgebreid naar de startende 
(bevoegde) docenten in de zogenaamde ‘inductiefase’. Werkende weg ontwikkelen de betrokkenen 
een manier om startende docenten in hun eerste jaren te ondersteunen in hun verdere ontwikkeling. 
Daarbij komen ook enkele specifieke thema’s aan bod: pesten, ouderbetrokkenheid, omgaan met 
verschillen en opbrengstgericht werken. Deze thema’s worden vormgegeven in nauwe samenhang met 
onderwijsontwikkelingen in het Friesland College, zoals de leereenheden. In het kader van dit project 
organiseert de Opleidingsschool FC-NHL ook kennisdeling met de andere roc’s in het noorden. Ook 
nemen de betrokken docenten deel aan landelijke bijeenkomsten.

Hiernaast startte een nauwe samenwerking met de andere noordelijke roc’s. Het traject voor 
zij-instromers voor het behalen van een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) is volgens de 
nieuwe landelijke richtlijnen gezamenlijk vormgegeven. De deelnemers die in oktober startten, 
hebben de ene week les met studenten van alle roc’s samen, de andere week in de combinatie 
Friesland College- ROC Friese Poort. De roc’s werken ook in de begeleiding van de deelnemers samen. 
Het Friesland College levert vanuit de ervaringen in de Opleidingsschool een extra bijdrage aan de 
inhoud en de vorm van het programma. Nieuw voor het Friesland College is daarnaast een 
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scholingstraject van één jaar voor praktijkexperts. Ook dit traject startte in oktober met de andere 
noordelijke roc’s.

 7.2.3 Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Het College van Bestuur heeft besloten dat het ‘personele vraagstuk’ een nieuw strategisch thema 
zal zijn. Het college had daarvoor een aantal redenen. Allereerst is investeren in duurzame inzetbaar-
heid van medewerkers van belang. Medewerkers moeten in de toekomst immers langer (en gezond)
doorwerken. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers zal dan dus stijgen. Verder worstelde de
instelling met een aantal zaken op het gebied van personeel: 
• Werkdruk wordt (te) vaak gezien als oorzaak voor het niet realiseren van gewenste resultaten. Het 
 verschijnsel ‘werkdruk’ is heel complex. Het College van Bestuur vindt het belangrijk om signalen 
 van werkdruk serieus te nemen. Maar juist omdat het verschijnsel ‘werkdruk’ zo complex is, is niet 
 voor elke situatie eenzelfde aanpak of oplossing effectief.
• De feitelijke samenstelling van het personeel wijkt sterk af van de gewenste samenstelling 
 (Meerjarenformatieplan 2013-2015). Zonder gerichte actie duurt het te lang voordat het Friesland 
 College de gewenste samenstelling heeft gerealiseerd.
• De personeelskosten overschrijden nog te vaak het beschikbare budget. De personeelskosten 
 zijn nog niet in overeenstemming met het personeelsbeleid. 
• Ziekteverzuim en onvoldoende functioneren zijn nog te vaak zaken die de instelling overkomen. 
 Het Friesland College kan hier tijdig invloed op uitoefenen. Maar dat kan alleen met gericht 
 begeleiden, permanente aandacht voor teams en teamleden en ingrijpen daar waar nodig.

Het Friesland College wil meer nadruk leggen op ‘loopbaan denken’ en (in- en externe) mobiliteit. 
Gerichte professionaliseringsactiviteiten en/of (individuele) loopbaanontwikkelingstrajecten moeten 
daarbij helpen. Verder wil het college een cultuur realiseren waarin medewerkers verantwoordelijk 
worden voor hun eigen inzetbaarheid. Ook zal de instelling onderzoek doen naar de gesignaleerde 
werkdruk en de wijze waarop FC-scholen daarmee omgaan.

Onderzoek TNO
Eind 2013 was het onderzoek van TNO afgerond. Vanaf 2012 participeerde het Friesland College 
(School voor Zorg, Service & Welzijn) in het project ‘Innovatie van Onderop: Gezond en met plezier 
werken in het mbo’. Doel van dit project was de duurzame inzetbaarheid van mbo-medewerkers te 
verbeteren. 
Medio 2014 zijn de uitkomsten met de medewerkers van de deelnemende school besproken. De 
meeste medewerkers kennen het plan van aanpak dat werd opgesteld. Maar nog te weinig van deze 
medewerkers vinden dat er tot dusver sprake is van verbetering. Veel medewerkers geven toch nog 
aan dat bijvoorbeeld de aansturing beter kan: eenduidiger, transparanter, door meer met elkaar in 
dialoog te gaan en door gebruik te maken van ieders kennis. Het College van Bestuur neemt deze 
signalen uiteraard serieus en houdt de vinger aan de pols. Het college verwacht dat de betrokken 
medewerkers in de loop van 2015 de positieve resultaten ervaren van de voorgenomen verbeteracties. 

Inzicht hebben in (oorzaken van) ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden is belangrijk. Dat kan 
helpen om leeftijdsbewust personeelsbeleid actueel te houden. En om bij te kunnen sturen waar dit 
nodig is. In de volgende paragrafen leest u daar meer over. 

 7.2.3.1 Ziekteverzuim
Het Friesland College voert zijn verzuimbeleid uit conform de Wet verbetering poortwachter.
In 2014 bedroeg het gemiddelde ziekteverzuim 6,47%. De instelling had in 2014 1064 medewerkers, 
verdeeld over 783,77 fte. Ten opzichte van 2013 (5,93%) steeg het verzuim met 0,54%. 
De instelling heeft een norm van 5% voor ziekteverzuim gesteld. Het gemiddelde ziekteverzuim 
lag in 2014 dus ruim boven die norm.
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Ziekteverzuim per leeftijdscategorie 2012-2014 
Het ziekteverzuimpercentage was in een aantal leeftijdscategorieën lager dan de gestelde norm van 
5%. Bij twee leeftijdscategorieën was dit niet het geval. De leeftijdscategorie ‘35-44 jaar’ had een 
ziekteverzuimpercentage van 7,2%. Ook de leeftijdscategorie ‘ouder dan 55 jaar’ (55-60 jaar en 60+) 
kende een hoog ziekteverzuimpercentage, namelijk 7,8% en 8,0%.Bij alle leeftijdscategorieën was 
het ziekteverzuimpercentage van vrouwen hoger dan dat van mannen. 

Figuur 7.2.1 Ziekteverzuimpercentage per leeftijdscategorie

In 2014 was de gemiddelde verzuimduur 19,86 dagen. In 2013 was deze 17,4 dagen. 
Maar medewerkers meldden zich in 2014 minder vaak ziek dan in 2013. De ziekmeldingsfrequentie 
was in 2014 0,86%. In 2013 was die 1,16%. 

De redenen van verzuim waren in 2014 divers. Griep, fysieke klachten en een combinatie van klachten 
(fysiek/psychisch) waren redenen van verzuim. Waar nodig nam de instelling ‘acties op maat’. 
De bedrijfsarts of arbeidsdeskundigen ondersteunen daarbij. Verder ondersteunt een 
arbeidsdeskundige sinds medio 2014 de leidinggevenden van twee FC-scholen. Deze FC-scholen 
hadden namelijk een hoog ziekteverzuimpercentage. Ook hadden beide FC-scholen te maken met 
enkele complexe casussen. Daarin (b)lijken ziekte, persoonlijkheid, functioneren en loopbaankeuzes 
van medewerkers door elkaar te lopen. Verder organiseerde het Friesland College voor deze 
FC-scholen sociaal medisch overleg. Ook voor enkele andere FC-scholen werden deze georganiseerd. 
Eind 2014 daalde het verzuimpercentage binnen een van de twee bovengenoemde FC-scholen 
aanzienlijk. Binnen de andere FC-school bleef het verzuim tot dusver hoog.  
In het voorjaar van 2015 zal de instelling evalueren of de ondersteuning van de arbeidsdeskundigen 
voldoende effect heeft gehad. 

 7.2.3.2 WIA/WAO
In 2014 stroomden vier medewerkers (gedeeltelijk) in de WIA/WAO. Dit aantal bleef gelijk ten 
opzichte van 2013.

Figuur 7.2.2

 7.2.3.3 Arbeidsomstandigheden 
De activiteiten rond bedrijfshulpverlening, veiligheid in praktijkruimtes en een veilige en gezonde 
werkomgeving zijn in 2014 gecontinueerd.

Bedrijfshulpverlening
Eind 2014 waren er in de instelling 97 bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Van hen beschikten 51 
medewerkers over een EHBO-diploma. De jaarlijks georganiseerde scholings- en herhalingscursussen 

Jaar <  25 25-34 35-44 45-54 55-60 60+ Totaal

2012 1,0 3,9 5,4 4,8 6,9 4,8 5,5

2013 1,3 4,7 4,9 4,2 7,7 7,8 5,9

2014 0,2 % 4,9 % 7,2 % 4,5 % 7,8 % 8,0 % 6,4 %

Toegekende uitkeringen 2014   Aantal

IVA 1

WGA 2

Verhoging reeds toegekende WGA 
uitkering

0

WAO uitkering 1
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voor BHV en EHBO zorgen ervoor dat medewerkers steeds volgens de nieuwste richtlijnen worden 
geïnstrueerd. Er bestaat, gelet op de grootte van de organisatie, enige zorg over het beschikbare 
aantal BHV’ers. Hieraan zal in 2015 aandacht worden besteed. 
De op de verschillende locaties gehouden ontruimingsoefeningen verliepen goed. Zo hield het 
Friesland College in 2014 met de brandweer van de gemeente Leeuwarden een grootscheepse 
oefening op de campus in Leeuwarden. Beide partijen waren tevreden over het verloop ervan. 

Veiligheid in praktijkruimtes
In 2013 is binnen School voor Techniek & Technologie een tijdelijke medewerker aangesteld. Deze 
controleert jaarlijks 1/5 deel van de aanwezige machines op veiligheid en past deze eventueel aan. 
Uit de in 2014 gehouden Risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E, zie hierna) blijkt dat voortdurende 
aandacht voor dit onderwerp noodzakelijk is.   

Risicoinventarisatie & -evaluatie
In 2014 is door Bureau Bedrijfsvoering een integrale Arbo-analyse uitgevoerd. De uitkomsten van deze 
analyse zijn besproken met vertegenwoordigers van de ondersteunende bureaus, de Ondernemings-
raad en het College van Bestuur. Belangrijkste conclusie was dat de aanwezige Risicoinventarisaties en 
-evaluaties (RI&E’s) van de instelling gedateerd waren. Daardoor waren zij in veel gevallen niet meer 
actueel en voldeden zij niet meer aan wet- en regelgeving. Het Friesland College heeft daarom een 
extern bureau gevraagd om RI&E’s voor alle gebouwen te doen. In 2014 zijn voor de gebouwen van de 
campus in Leeuwarden de RI&E’s gedaan en gecertificeerd. Eenzelfde actie staat in 2015 gepland voor 
de locaties in Heerenveen. Zo zijn eind 2015 alle gebouwen voorzien van geactualiseerde RI&E’s. 
De uitkomsten van de RI&E’s worden vertaald in een knelpuntenanalyse. Daarin worden prioriteiten 
van hoog naar laag vastgesteld. Met een plan van aanpak en door integrale samenwerking tussen 
onderwijs en ondersteuning worden deze knelpunten vervolgens afgehandeld.   

Individueel werkplekonderzoek, werkplekonderzoek medische problematiek en eerstelijns 
oogonderzoek
Op verzoek van de leidinggevende of de medewerker is bij 19 medewerkers een individueel werk-
plekonderzoek gedaan. Waar nodig zijn voorzieningen getroffen en aanpassingen gedaan. Verder 
zijn 12 eerstelijns oogonderzoeken* uitgevoerd.
Met de bedrijfsarts is overleg over gezondheidsklachten van medewerkers geweest. Deze klachten 
hebben vaak te maken met de werkplek (ergonomie) of de werkomgeving (met name binnenklimaat). 
Waar noodzakelijk werden verbeteringen aangebracht. 

Werkplekonderzoek fysieke omstandigheden
Het binnenklimaat van gebouw Triangel op de B- en C-vleugel en in gebouw Kalmoes A blijft een 
aandachtspunt. In 2014 zijn, in overleg met adviseurs voor binnenklimaat, meerdere voorstellen tot 
verbetering uitgewerkt. Bijvoorbeeld het aanpassen van de klimaatregeling voor de ventilatiekleppen 
in het atrium. 
In Triangel, D-vleugel, begane grond, in het Open Leercentrum en in gebouw Polaris, 1e etage, is 
nieuw tapijt gelegd. De verwachting is dat het binnenklimaat hiermee verbetert.   
In gebouw Saturnus in Heerenveen is een traject gestart voor het aanpassen van de klimaatinstallatie. 
Studenten van School voor Techniek & Technologie zijn hierbij betrokken. Verwacht wordt dat dit in 
mei 2015 kan worden afgerond.
Verder wordt in 2015 in gebouw Triangel op de B- en C-vleugel en in gebouw Kalmoes A gestart 
met het treffen van voorzieningen om (de beleving van) het binnenklimaat in onderwijsruimten te 
verbeteren. Het verbeteren van het klimaatreguleringssysteem is het belangrijkste actiepunt.    
      
 7.2.4 Functioneren en beoordelen
In 2014 is met 70% van de medewerkers een functionerings- en/of beoordelingsgesprek gevoerd. 
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De doelstelling is dat uiterlijk in 2015 95% van de medewerkers gestructureerde feedback krijgt op 
zijn of haar functioneren en ontwikkeling. Een aantal medewerkers heeft nog geen gesprek gehad. 
Redenen daarvoor zijn langdurige ziekte, uitdiensttreding en wisseling van team en/of leiding-
gevende. 
Een aantal punten vormen de kern van het gesprek. Namelijk de persoonlijke ontwikkeling van de 
medewerker en hoe deze past bij de ambities en waarden van het Friesland College. En de eisen die 
gesteld worden aan het beroep (BIO* competenties). Verder zijn persoonlijke loopbaanontwikkeling, 
loopbaanplanning en mobiliteit structureel onderdeel van het gesprek. 
In 2013 ontwikkelde de instelling een voorstel voor een pilot ‘teamfunctioneringsgesprek’. De ambitie 
om deze pilot in 2014 te doen is niet gerealiseerd.  

 7.2.5 Leiderschapsontwikkeling
In het verslagjaar zijn enkele leidinggevende functies opnieuw ingevuld (onderwijsdirecteuren en 
opleidingsmanagers). Alle leidinggevenden namen deel aan de training onderwijskundig leiderschap. 
Een van de doelstellingen van het Friesland College is namelijk dat in 2015 alle leidinggevenden 
onderwijskundig en coachend/persoonlijk leider zijn. Op deze manier kreeg deze doelstelling een 
flinke impuls. 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.

 7.3 Professioneel statuut en jaartaak
Werkoverleg is een onderdeel van het professioneel statuut. Het is een belangrijk instrument voor het 
(door)ontwikkelen van resultaatverantwoordelijke teams. De ‘Regeling Werkoverleg Friesland College’ 
is hierin richtinggevend. 

Jaartaak
De instelling voert de jaartaakprocedure conform de cao uit.

 7.4 Meerjarenformatieplan 2013-2015
Het Friesland College heeft een meerjarenformatieplan. De instelling actualiseert dit plan jaarlijks. 
Het meerjarenformatieplan beschrijft de kwalitatieve en kwantitatieve uitgangspunten voor het 
personeelsformatiebeleid. Deze zijn gebaseerd op de strategische keuzes van het Friesland College. 
Eén FC-school vertaalde het meerjarenformatieplan van de instelling door naar een eigen personeels-
formatieplan. Andere FC-scholen zijn hiermee gestart. 
De instelling hanteert in zijn personeelsformatiebeleid geen specifiek doelgroepenbeleid. De kwaliteit 
van de medewerker is het uitgangspunt. 

 7.4.1 Functiebouwwerk
Het in 2013 ontwikkelde functiebouwwerk was in 2014 diverse malen onderwerp van gesprek tussen 
het College van Bestuur en de Ondernemingsraad. Het college heeft dit functiebouwwerk nog niet 
vastgesteld. Met instemming van de Ondernemingsraad besloot het college dat het nu nog geldende 
functiebouwwerk alvast wordt aangepast. De aanduiding ‘beginnend’ bij het functieprofiel 
‘beginnend docent’ wordt verwijderd. Dat betekent dat LB-docenten na drie jaar niet meer 
automatisch (onder voorbehoud van een goede beoordeling) worden bevorderd naar LC.
Dit besluit is vanaf 1 januari 2015 van kracht en geldt voor nieuw aan te stellen medewerkers. Voor 
de huidige medewerkers blijft het afgelopen jaren gehanteerde promotiebeleid van toepassing.
Het overzicht van het huidige functiebouwwerk vindt u aan het eind van dit hoofdstuk.

 7.4.1.1 In-, door- en uitstroom van medewerkers in 2014
Instroom
In de tabel hieronder kunt u lezen welke aanstellingen het Friesland College in 2014 gaf en om 
hoeveel medewerkers het ging in aantallen en fte’s.
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Figuur 7.4.1

Doorstroom
In 2014 veranderden 130 medewerkers van team. 39 medewerkers (10,22 fte) zijn gedetacheerd 
naar andere organisaties. 

Uitstroom
In de tabel hieronder leest u hoeveel (aantal en fte’s) medewerkers uitstroomden en wat de 
reden daarvoor was.

Figuur 7.4.2

Figuur 7.4.3

 7.5 Vertrouwenspersonen
Bij het Friesland College werken twee vertrouwenspersonen personeel: een man (intern) en een vrouw 
(extern). In 2014 meldde één medewerker (zestien in 2013) zich bij de vertrouwenspersonen personeel. 
Eén melding van 2013 liep in 2014 door. De (externe) vertrouwenspersoon handelde beide meldingen 
naar tevredenheid af.

 7.6 Arbeidsvoorwaarden
 7.6.1 Salderings- en uitruilregeling 
In het verslagjaar maakte 60% van de medewerkers gebruik van de uitruil- en salderingsregeling 
woon-werkverkeer (75% in 2013). Deze regeling maakt het mogelijk om binnen de fiscale kaders 
bruto looncomponenten uit te ruilen tegen een netto vergoeding.

 7.6.2 Werkkostenregeling: uitruil tablets, mobiele telefoons en computers
Met de werkkostenregeling kan het Friesland College zijn medewerkers nieuwe arbeidsvoorwaarden 
aanbieden. In 2014 maakten 163 medewerkers gebruik van de regeling ‘Uitruil tablets, mobiele 
telefoons en computers’. 

Soort aanstelling/contract Aantal Fte

Nieuwe (tijdelijke) medewerkers 73 35,54

Uitbreiding vast contract 15 3,98

Omzetting tijdelijk contract naar vast 37 21,74

Detacheringen vanuit andere organisaties 30 8,93

Freelancers 46 9,51

Uitzendkrachten 7 2,00

Medewerkers via payroll-contract 116 34,82

Reden uitstroom Aantal Fte

Geen verlenging tijdelijk contract 50 19,40

Ontslag op eigen verzoek 25 8,35

Pensioen/FPU/keuzepensioen 24 19,09

Beëindiging contract wegens ziekte 4 2,55

Uitkering 2013 Totale kosten 2014 Totale kosten

WW-uitkering 27 €188,586 23 €114,596

Bovenwettelijke uitkering 11 €15,926 10 €47,319
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Uitbreiding Werkkostenregeling
In 2014 is het zogeheten WKR-beleid verder uitgebreid. Medewerkers hebben nu 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 eerdere Fietsproject)

Figuur 7.6.1

 7.7 Digitalisering HR-processen
In 2014 zijn het nieuwe personeelssalarissysteem (PSAS) en het nieuwe verzuimsysteem 
(‘Absentiemanager’, als opvolger van Humannet) geïmplementeerd. 
Daarnaast koos de instelling er al eerder voor 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 werving & selectiemodule
- een digitale module voor medewerkerontwikkeling
Hiermee verwacht de instelling in te 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.
In het najaar van 2014 startte binnen twee FC-scholen een pilot met reiskostendeclaraties in ESS/MMS. 
Het is de bedoeling dat in het voorjaar van 2015 ook de overige FC-scholen via dit systeem reiskosten 
gaan declareren. Vervolgens zal de instelling ook andere processen binnen EMS/MMS inrichten. 
Bijvoorbeeld voor verlof, de jaartaakplanner, wijzigingen NAW, et cetera. Ook de inrichting en 
implementatie van de werving- & selectiemodule en de module voor medewerkerontwikkeling 
staan voor eind 2015 gepland.

 7.8 Resultatenbox Personeel 2014

 

Figuur 7.8.1 Aantal vaste en tijdelijke aanstellingen 2014 (fte)

Arbeidsvoorwaarden Aantal

Salderings- en uitruilregeling 549

Uitruil tablets, mobiele telefoons en computers 163

Uitruil fiets 99

Uitruil fitness 103

Levensloopregeling- sparen 31

Levensloopregeling- opname i.v.m. verlof 10
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Ten opzichte van 2013 daalde het aantal vaste aanstellingen en steeg het aantal tijdelijke aanstel-
lingen. (Natuurlijk) verloop van medewerkers met een vaste aanstelling wordt, waar mogelijk en 
noodzakelijk, vervangen door medewerkers die niet in dienst zijn van het Friesland College. Zij 
begeleiden studenten vanuit hun dagelijkse praktijk in een bedrijf. Door het inhuren van deze up-to-
date expertise wordt niet alleen de verbinding met de praktijk versterkt. Ook leren studenten zo de 
nieuwste ontwikkelingen en inzichten voor hun toekomstige beroep. 

Figuur 7.8.2 Aantal vaste en tijdelijke aanstellingen (AOBP*, BOBP* en OP*)

Figuur 7.8.3 Verdeling naar geslacht in percentages

 

Figuur 7.8.4 Aanstellingen naar schaal en categorie 

Vaste en tijdelijke aanstellingen (AOBP, BOBP en OP) in 2014 in fte

Inzet Bapo Onbetaald 
verlof

Eindtotaal

Vast AOBP 189,12 10,53 2,20 201,85

BOBP 57,49 2,32 0,80 60,60

OP 415,00 25,29 22,27 462,55

Subtotaal vast 661,61 38,14 25,27 725,01

Tijdelijk AOBP 17,86 17,86

BOBP 6,06 6,06

OP 38,84 38,84

Subtotaal tijdelijk 58,76 58,76

Totaal vast en tijdelijk 720,37 38,14 25,27 783,77

2013 fte % 2013 fte %

fte-man 402,43 52 401,56 51

fte-vrouw 373,21 48 382,21 49

fte-totaal 775,64 100 783,77 100
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Figuur 7.8.5 Soort leidinggevende in aantal en fte

Figuur 7.8.6 Gemiddelde leeftijd 2011-2014 docent en ondersteunend personeel

 
Figuur 7.8.7 Leeftijdsopbouw 2011-2014

Soort leidinggevende Aantal FTE

Onderwijsdirecteur / unitdirecteur 19 18,40

Opleidingsmanager 13 11,66

Bureaudirecteur / Stafdirecteur 6 5,50

2011 2012 2013 2014

Docent 50,6 50,9 51,6 51,7

Ondersteunend personeel 48,9 50,3 50,7 50,7

Totaal Friesland College 50,0 50,7 51,3 51,3
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 7.9 Functiebouwwerk Friesland College december 2014

Schaalnummer Functieomschrijving AOBP 1-8 AOBP 1-8 BOPB OP Totaal

Diversen 2,21 2,00 4,21

2 Schoonmaker 0,35 0,35

3 Conciërge B 6,62 6,62

Medewerker kantine-restauratieve voorzieningen 1,99 1,99

Telefonist / receptionist 7,36 7,36

4 Medewerker adm. en secr. ondersteuning A 4,40 4,40

Medewerker beheer 1,00 1,00

Medewerker DTP 0,80 0,80

5 Conciërge A 19,61 19,61

Medewerker adm. en secr. ondersteuning C 26,76 26,76

Medewerker boekhouding 1,65 1,65

Medewerker cursistenadministratie 16,54 16,54

6 Archiefbeheerder 0,55 0,55

Boekhoudkundige medewerker C 4,20 4,20

Directiesecretaresse 4,45 4,45

Medewerker centrale cursistenadministratie 3,96 3,96

Medewerker helpdesk 2,00 2,00

Praktijkassistent 11,31 11,31

7 Applicatiebeheerder 0,70 0,70

Eerste medewerker managementond. / dir. secr. 5,30 5,30

Instructeur 11,40 11,40

Medewerker niveau 7 4,50 4,50

Medewerker rechtspositie en administratie 5,54 5,54

Medewerker systeembeheer op locatie 1,80 1,80

8 Medewerker financiële administratie 1,10 1,10

Medewerker niveau 8 7,56 7,56

Netwerkbeheerder 6,00 6,00

Praktijkexpert 43,95 43,95

9 Stafondersteuner A 4,80 4,80

10 Stafondersteuner B 12,23 12,23

11 Stafondersteuner C 13,50 13,50

12 Opleidingsmanager 11,66 11,66

Stafdirecteur ondersteuning 1,00 1,00

Stafdirecteur onderwijs 0,50 0,50

Stafondersteuner D 11,66 11,66

13 Stafdirecteur B 4,00 4,00

14 Assistant College van Bestuur 1,00 1,00

Onderwijsdirecteur 13,80 13,80

Projectleider strategische beleidingsvorming 1,00 1,00

Unitdirecteur 3,60 3,60

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

18 Voorzitter College van Bestuur 1,00 1,00

LB Beginnend docent 32,90 32,90

Docent LB 29,03 29,03

Trainer (vak)specialist 5,08 5,08

LC Docent 396,89 396,89

LD Docent LD 9,75 9,75

ROC-docent 17,74 17,74

LIOB Leraar in opleiding 6,00 6,00

Eindtotaal 136,96 82,75 66,66 497,40 783,77
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Hoofdstuk 8
Financieel Jaarverslag 2014

Inleiding
De koers van het Friesland College is vastgelegd in het ‘Koersplan 2013-2015, van buiten naar binnen’. 
In grote lijnen hoefde deze koers in 2014 niet te worden bijgesteld. Stakeholders geven aan dat de 
instelling op de goede weg is. De financiële positie van de instelling is in het verslagjaar aanzienlijk 
verbeterd.

FC-scholen vormen met daarbinnen een cluster van herkenbare opleidingen was een strategische 
keuze van het Friesland College. Een andere belangrijke strategische keuze was het verleggen van 
het zwaartepunt van de organisatie naar de teams. De ambitie is dat deze teams resultaatverant-
woordelijk werken. 
Het College van Bestuur besloot dat de FC-scholen vanaf 2014 een eigen begroting opstellen voor 
personele en materiële inkomsten en uitgaven. Zo krijgen de FC-scholen (en de teams daarbinnen) 
meer verantwoordelijkheid en worden zij meer zelfsturend. Elke FC-school ontvangt vanaf 2014 één 
budget voor de hele school. Als onderlegger voor deze FC-schoolbegrotingen worden het 
managementcontract en het nieuw vastgestelde budgetteringskader gebruikt. Deze kaders zijn ook 
sturend bij het opstellen van de instellingsbegroting. In het budgetteringskader worden budgetten 
onder andere gekoppeld aan verwante beleidsterreinen als formatie en huisvesting.

Een andere ambitie is dat de bedrijfsvoering in 2015 op orde is. Een vaste cyclus van planning en 
verantwoording is daarbij een waardevol hulpmiddel. Toezicht en verantwoording kunnen dan 
achteraf plaatsvinden. In deze cyclus krijgt de relatie tussen de koers van het Friesland College, 
teamplannen, managementcontract, kaderbrief en begroting een plek. Vanaf 2014 werkt ieder 
organisatieonderdeel met eenzelfde format van het managementcontract. 

Het Friesland College kijkt kritisch naar het opleidingsportfolio. Dit doet de instelling uiteraard ook 
vanwege de landelijke discussie over het thema macrodoelmatigheid. Aansluiting van opleidingen op 
de arbeidsmarkt is daarbij belangrijk. De instelling stemt bijvoorbeeld met bedrijven af welke 
opleidingen nodig zijn in de toekomst. Op die manier leidt de instelling niet op tot beroepen waar 
(straks) geen vraag naar is. Maar het Friesland College wil ook een verantwoord en doelmatig 
opleidingsaanbod verzorgen. Het agenderen en afstemmen van dit onderwerp in overleg met 
bedrijven, overheden en met collega-roc’s is een permanent punt van aandacht. 

 8.1 Ambities ‘Koersplan 2013-2015, van buiten naar binnen’
‘Het Friesland College heeft in 2015 zijn zaken op financieel gebied blijvend op orde’ is één van de 
ambities, benoemd in het Koersplan 2013-2015. Dit houdt onder meer in dat het Friesland College 
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 in de kostenstructuur voldoende flexibiliteit te realiseren. En dan met name in de 
personeels- en huisvestingskosten.
De instelling hanteert voor de meerjarige begroting het uitgangspunt dat de inkomsten en uitgaven 
minimaal met elkaar in evenwicht zijn. De begroting 2014 ging uit van een positief resultaat van 
€ 1,0 mln. De meerjarenbegroting voor de jaren 2015 tot en met 2017 gaat ook uit van een positief 
resultaat.



De jaarrekening 2014 presenteert, evenals in voorgaande jaren, het gehele vermogen als publiek 
vermogen. De richtlijnen voor de jaarrekening vereisen dat het eigen vermogen gesplitst wordt in 
twee delen. Het eerste deel is afkomstig van activiteiten gefinancierd vanuit de publieke middelen. 
Het gaat hier om onderwijsactiviteiten in het beroepsonderwijs en de educatie. Het tweede deel heeft 
een private herkomst. Het Friesland College bouwde geen noemenswaardig vermogen op uit private 
activiteiten. Hoofdstuk 8.4 licht het exploitatieoverschot toe. Het boekjaar 2014 sluit af met een 
positief financieel resultaat van € 0,1 mln. Het overschot is eind 2014 aan de algemene reserve 
toegevoegd.

 8.2 Positie op balansdatum
Op 31 december 2014 bedroeg het balansresultaat € 71,1 mln. Hiervan is 88% vastgelegd in materiële 
vaste activa (gebouwen en inventaris), 12% bestaat uit vorderingen, een vordering op OCW 
(= financiële vast actief) en liquide middelen. Door de in de begroting genoemde positieve 
resultaten in de jaren 2015 tot en met 2017 neemt ook het eigen vermogen elk jaar toe. De 
langlopende schulden dalen elk jaar met € 2,4 mln. door lineaire aflossing.

 

Figuur 8.1

 8.3 Kengetallen
De begroting 2015 geeft voor de jaren 2015 tot en met 2017 een vooruitzicht van zowel positieve 
jaarresultaten als toenemende liquiditeit (zie figuur 8.2 en 8.3). 

 

Figuur 8.2
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Balans 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Activa (* € 1.000.000)

Vaste activa 68,89 66,8 64,3 61,4 58,5 55,6

- materiële vaste activa 67,2 65,1 62,6 59,7 56,8 53,9

- financiële vaste activa 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Vlottende activa 6,3 6,9 6,8 9,3 11,5 13,7

- vorderingen en voorraden 2,7 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2

- liquide middelen 3,6 3,8 3,6 6,1 8,3 10,5

Totaal activa 75,2 73,7 71,1 70,7 70,0 69,3

Balans 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Passiva (* € 1.000.000)

Eigen vermogen (Alg. reserve) 32,1 32,8 32,9 34,9 36,6 38,3

Voorzieningen 1,6 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2

Langlopende schulden 32,0 29,7 27,3 24,9 22,5 20,1

Kortlopende schulden 9,5 9,8 9,7 9,7 9,7 9,7

Totaal passiva 75,2 73,7 71,1 70,7 70,0 69,3

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

2012

jr

2013

jr

2014

jr

2015

bg

2016

bg

2017

bg

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

Liquiditeit (€ mln., 31-12-2014) 3,6 3,8 3,6 4,4 5,6 6,9

Solvabiliteit: Eigen Vermogen in % totale baten 0,41 0,42 0,42 0,41 0,44 0,45

Solvabiliteit: Eigen vermogen in % balanstotaal 0,43 0,44 0,46 0,51 0,55 0,60

Friesland College jaarverslag 2014



81

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 2014 van 44% 
naar 46%. De begroting 2015 geeft een verwachte verdere stijging aan van de solvabiliteitsratio’s. 
De solvabiliteit kan dus solide worden genoemd (zie figuren 8.3 en 8.4).

Figuur 8.3

Figuur 8.4

De liquiditeitsratio (current ratio) nam in 2014 toe van 0,70 naar 0,71. Daarmee steeg deze verder 
uit boven de minimum norm van 0,5. In de begroting 2015 is de verwachting opgenomen dat de 
liquiditeitsratio blijft stijgen. De kas- en banksaldi daalden (- € 0,2 mln.). Maar doordat de kortlopende 
schulden daalden (- € 0,1 mln.) en de kortlopende vorderingen toenamen (+ € 0,2 mln.), steeg de 
liquiditeitsratio in 2014 toch.

 

Figuur 8.5

Vergelijking financiële kengetallen Friesland 
College - roc’s 2012 – 2017

2012 2013 2014 2015
begroting

2016
begroting

2017
begroting

solvabiliteit (1) Friesland College 0,43 0,44 0,46 0,51 0,55 0,60

roc’s 0,47 0,48

liquiditeit (current ratio) Friesland College 0,66 0,70 0,71 0,94 1,02 1,06

roc’s 1,05 1,24

rentabiliteit Friesland College 2,50 0,88 0,12 2,38 2,00 2,00

roc’s 0,02 2,69
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Het rendement (resultaat t.o.v. totale baten) over 2014 bedroeg 0,12%. Ook voor de komende jaren is 
een positief rendement begroot.

  
Figuur 8. 6

 8.4 Exploitatie
Het genormaliseerde jaarresultaat 2014 bedroeg + € 0,6 mln. (bij een begroting van  + € 1,0 mln.).
Voor een realistische vergelijking met de resultaten van voorgaande jaren wordt het genormaliseerde 
jaarresultaat bepaald. Incidentele baten en lasten worden uit het exploitatieresultaat geëlimineerd.

Om voor het Friesland College tot het genormaliseerd jaarresultaat 2014 te komen zijn de volgende 
incidentele posten uit het exploitatieresultaat 2014 geëlimineerd:
Afwaarderen pand Jousterweg Heerenveen  -  € 0,34 mln. 
Afwikkeling Life Sciences voorgaande jaren  -  € 0,36 mln.
Teruggave belastingdienst WAO/WIA 2013  + € 0,2  mln.

Het exploitatieresultaat 2014 bedroeg (inclusief incidentele posten): € 0,6 mln. - € 0,34 mln. 
- € 0,36 mln. + € 0,2 mln. = € 0,1 mln.

 

 
Figuur 8.7
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roc’s

FC

FC Prognose

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Staat / Raming van baten en 
lasten

2012 2013 2014
(begroting)

2014 2015
(begroting)

2016
(begroting)

2017
(begroting)

(* € 1,000,000)

Baten 78,7 77,6 76,5 78,8 84,1 83,8 84,3

- rijksbijdrage beroepsonderwijs 65,3 70,1 69,5 71,1 77,5 77,7 78,3

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

- overige baten 9,4 6,2 5,5 6,2 5,2 5,3 5,6

Lasten 76,5 76,9 75,5 78,7 82,1 82,1 82,6

- personeel 57,3 57,8 55,8 58,9 60,6 60,7 61,2

- afschrijvingen 4,2 4,4 4,3 4,5 5,0 4,9 4,9

- huisvesting 6,0 6,6 6,8 6,5 7,1 7,2 7,3

- overige lasten 7,2 6,7 7,2 7,4 8,1 8,1 8,1

- rente (saldo) 1,8 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1

Resultaat gewone 
bedrijfsvoering

2,2 0,7 1,0 0,1 2,0 1,7 1,7

Buitengewone baten / lasten

Exploitatieresultaat 2,2 0,7 1,0 0,1 2,0 1,7 1,7

Friesland College jaarverslag 2014



Bij het opmaken van de begroting hanteert het Friesland College het principe van ‘voorzichtig 
realistisch, conservatief begroten’. Dat wil zeggen dat onzekere opbrengsten niet op voorhand 
worden opgenomen binnen de opbrengstbegroting. Verder worden activiteiten pas uitgevoerd nadat 
inkomsten daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Voor 2014 vielen de werkelijke opbrengsten hoger uit dan 
begroot. Maar ook de kosten stegen, zoals blijkt uit bovenstaande figuur 8.7.

Ten opzichte van de begroting namen de werkelijke opbrengsten en kosten toe met respectievelijk 
€ 2,3 mln. en € 3,2 mln. Per saldo daalde het resultaat daarmee van + € 1 mln. begroot naar een 
definitief exploitatieresultaat van + € 0,1 mln. (€ 1 mln. + € 2,3 mln. aanvullende opbrengst - € 3,2 mln. 
aanvullende kosten). 

De ophoging van kosten met totaal € 3,2 mln. bestaat uit € 0,7 mln. incidentele lasten en € 2,5 mln. 
reguliere lasten. Dit is als volgt te verklaren:

Incidenteel:
De toename van de materiële kosten is met name een gevolg van het afboeken van vaste activa. Het 
Friesland College is voornemens het pand aan de Jousterweg in Heerenveen te verkopen. Verkoop zal 
leiden tot een boekverlies. Taxatie van het pand leidde tot de afwaardering van het actief met een 
bedrag van - € 0,34 mln.
Het Friesland College werkt samen met Nordwin College binnen het samenwerkingsverband 
Life Sciences. In 2014 zijn afrekeningen over de jaren 2012 en 2013 aan Nordwin College betaald 
(- € 0,36 mln.).

Regulier:
In het resultaat van 2014 is een bedrag van ongeveer € 0,7 mln. aan kosten opgenomen. Deze zijn het 
gevolg van de personele overschrijding die ontstond in het laatste kwartaal van 2013.
De ophoging van opbrengsten leidde tot meerwerk. Ook de verschuiving van het aantal bbl-studenten 
naar bol-studenten had meerwerk tot gevolg. Deze ontwikkelingen leidden er vooral toe dat de in-
stelling meer personeel moest inzetten. De met de meeropbrengst samenhangende kostenverhoging, 
zowel personeel als materieel, bedroeg in totaal € 1,4 mln.
De cao mbo is voor de periode 1 augustus 2014 tot en met 30 juni 2015 afgesloten. De nieuw 
afgesloten cao heeft effect op het jaarresultaat van het Friesland College voor 2014. Door de nieuwe 
cao namen de loonkosten voor de periode 1 augustus t/m 31 december 2014 namelijk toe met in totaal 
ongeveer € 0,3 mln. Tegenover deze ophoging van kosten stond geen compensatie c.q. ophoging van 
de rijkbijdrage 2014 vanuit het ministerie van OCW.
De uitkeringen voor de personele regelingen (ziekte- en zwangerschapsuitkeringen; deze worden 
binnen de jaarrekening verantwoord als negatieve loonkosten) bleven achter bij de begroting met 
een bedrag van - € 0,1 mln.

Een overzicht van de verschillen tussen de begroting en de realisatie in 2014 leest u in figuur 8.8.
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Figuur 8.8

 8.5 Investeringen
De boekwaarde van de vaste activa daalde in 2014 van € 65,1 mln. naar € 62,6 mln. Dit was een 
gevolg van de afschrijving van gebouwen en overige inventaris. Tegenover de waardedaling stonden 
investeringen met een totale waarde van € 2,4 mln.:
hardware   (€ 0,9 mln.)
gebouwen / onderhoud  (€ 0,9 mln.)
beheerinventaris   (€ 0,3 mln.)
onderwijsinventaris  (€ 0,2 mln.)
software   (€ 0,1 mln.)

 8.6 Treasury management
 8.6.1 Kasstromen
In 2014 namen de liquide middelen af van € 3,8 mln. tot € 3,6 mln.; een negatieve kasstroom 
van € 0,2 mln.

 8.6.2 Belenen en beleggen
Het beleid voor 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 2014 aan deze beleidsuitgangspunten.

 8.7 Interne beheersing
In de managementletter 2014 geeft de accountant aan dat bij de interne beheersing geen 
tekortkomingen geconstateerd zijn die risico’s met zich meebrengen.

 8.8 Bestuurskosten
De bestuurskosten bedroegen in 2014 € 421.665,-. Dit bedrag bestond uit € 370.573,- voor het 
College van Bestuur en € 51.092,- voor de Raad van Toezicht.

(* € 1,000,000) Begroting Jaarrek. jr-bg

Opbrengsten 76,5 78,8 2,3

- beroepsonderwijs 69,5 71,0 1,5

- educatie 1,6 1,6 -

- werk voor derden / overig 5,4 6,2 0,8

Kosten 75,5 78,7 3,2

- personeel 55,8 58,9 3,1

- materieel 18,3 18,4 0,1

- rente (saldo) 1,4 1,4 -

Resultaat gewone bedrijfsvoering 1,0 0,1 0,9-

Buitengewone baten - - -

Exploitatieresultaat 1,0 0,1 0,9-

Friesland College jaarverslag 2014
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Toelichting

De hoogte van de vergoeding van de leden varieerde. Dit had verschillende oorzaken: 
-    enkele leden waren niet het hele verslagjaar verbonden aan de Raad van Toezicht, bijvoorbeeld 
      door beëindiging van de zittingstermijn of benoeming in de loop van 2014. 
-    de vraag of zij als ondernemer btw-plichtig waren.

De personele en materiële kosten van de Ondernemingsraad bedroegen in 2014 € 207.106,-. 
De kosten van de Studentenraad/LIS bedroegen € 14.436,-.

 8.9 Goedkeurende controleverklaring accountant
Bij de jaarrekening 2014 heeft de accountant op 25 - 06 - 2015 een goedkeurende verklaring verstrekt. 
De jaarrekening is conform de voorschriften van het ministerie van OCW gecontroleerd.

Vastgestelde  Daadwerkelijke Vastgestelde Daadwerkelijke

vergoeding  vergoeding vergoeding vergoeding 

voorzitter RvT  voorzitter lid RvT lid 

voor 2014 in 2014 voor 2014 in 2014

€ 9.386,- excl. BTW € 9.386,- excl. BTW € 6.257,- excl. BTW € 6.257,- 
   € 3.650,- 
   € 4.000,- 
   € 2.607,- 
   



Amber Cox
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Hoofdstuk 9
Continuïteitsparagraaf 2014
De continuïteitsparagraaf is op aangeven van het parlement sinds 2013 aan het jaarverslag 
toegevoegd. Verslagjaar 2014 volgt op aanloopjaar 2013.
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. 

 • Studentenaantallen
De onderstaande tabel toont een prognose waarbij het absolute studentenaantal tussen 2013 en 
2017 daalt van ± 9700 naar ± 9550. De gewogen studentenaantallen stijgen daarentegen in dezelfde 
periode van ± 8400 naar ± 8700. De instelling baseert deze cijfers op prognoses van het CBS over de 
bevolkingssamenstelling voor de komende decennia. Verder gaat het Friesland College er vanuit dat 
het marktaandeel per leeftijdscategorie voor de komende jaren gelijk blijft. 

De hieronder gepresenteerde tabel is in het najaar van 2014 gemaakt op basis van de toen bekende 
aantallen en te nemen maatregelen. Bij de prognose 2015 ging de instelling er van uit dat er alleen 
bbl-studenten met een BPV-overeenkomst zullen worden ingeschreven. Daarnaast stromen aan het 
einde van 2016 meer studenten uit dan ‘normaal’ vanwege het verkorten van diverse opleidingen 
van 4 naar 3 jaar. Op basis van deze uitgangspunten en de eerder genoemde CBS-prognoses is een 
prognose voor de studentenaantallen in 2016 en 2017 berekend.

Figuur 9.1

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 afwijking op ‘overige medewerkers’ tussen 2012 en 2013 is grotendeels te verklaren doordat 
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 2015 is conform de gegevens van het meerjarenformatieplan weergegeven. In 
vergelijking met de jaren 2012 en 2013, waarbij de inzet van medewerkers het uitgangspunt was, gaat 

Kengetal 31 december 2014 2012 2013 2014 prognose 2015 prognose 2016 prognose 2017

studenten/deelnemers gewogen aantallen 8.358 8.594 8.622 8.675 8.717 8.720

bol 7.639 8.005 8.158 8.228 8.278 8.280

bbl (gewogen waarde = 0,35) 1.825 1.521 1.249 1.254 1.255 1.258

dt-bol (gewogen waarde = 0,35) 229 161 78 24

aantal studenten 9.693 9.687 9.485 9.506 9.533 9.538
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het meerjarenformatieplan uit van de rechtspositionele verplichtingen van medewerkers (inclusief 
uren BAPO en tijdelijk verlof). Dit zorgt voor afwijkingen. In verband met een verruiming van de 
financiële middelen in de periode 2015-2017 kan het werkgelegenheidsvolume verhoogd worden van 
780 naar 805 fte. Hoewel hierdoor in alle groepen in 2015 een stijging verwacht zou worden, vindt in 
de groep ‘overige medewerkers’ een daling plaats. Deze daling wordt veroorzaakt door de keuzes van 
het Friesland College rond de invulling van de vervangingsruimte. Mee ingegeven door de ambitie 
om de verhouding onderwijs/ondersteuning op termijn naar 75%/25% te brengen, worden vacatures 
in de ondersteuning vervuld binnen het eerder (2014-2016) geschetste perspectief. Vervanging en 
benoeming vindt zoveel mogelijk plaats bij het onderwijspersoneel, concreet in de docentfunctie LB 
en vakspecialist plus praktijkexpert werkzaam in de praktijk van bedrijven en instellingen.

Op basis van de huidige gegevens is het niet realistisch om de verhouding onderwijs/ondersteuning 
in de periode tot en met 2017 naar 75%/25% te brengen. Een verhouding van 71%/29% wordt wel 
haalbaar geacht.

In kwantitatieve zin is dus de komende jaren sprake van een gunstige ontwikkeling in de personeels-
formatie. Dit neemt niet weg dat er sprake is van kwalitatieve discrepanties die voor het College van 
Bestuur aanleiding zijn om het personele vraagstuk te benoemen als strategisch vraagstuk.
- Er zijn opleidingen die groeien en opleidingen die krimpen. Personeel dat boventallig wordt in 
 de ene situatie is niet zomaar in te zetten in een andere.
- De innovatie van het onderwijs vraagt vaardigheden van docenten op het gebied van het 
 ontwikkelen van onderwijs, samenwerken met collega’s en medewerkers van bedrijven en het 
 begeleiden van studenten. Deze vaardigheden heeft niet iedereen vanzelfsprekend in huis. 
 Sommigen zullen onvoldoende bereid of in staat zijn om deze vaardigheden te ontwikkelen op 
 het niveau dat nodig is om goed invulling te kunnen geven aan het concept praktijkgestuurd leren.  
 Anderen zullen in de gelegenheid gesteld moeten worden om zich daar verder in te ontwikkelen.
- Medewerkers worden geacht langer door te werken als gevolg van de verhoging van de 
 pensioengerechtigde leeftijd. 
- De ontwikkeling van resultaatverantwoordelijke teams impliceert een cultuurverandering, 
 waarin ander gedrag wordt gevraagd van medewerkers. 
- Samenwerking met bedrijven/instellingen rond praktijkgestuurd leren leidt er steeds meer toe 
 dat gebruik wordt gemaakt van deskundige medewerkers van deze bedrijven/instellingen voor 
 workshops en instructie en begeleiding van studenten. Het gevolg hiervan is dat er onderwijsteams
  ontstaan waarin FC-docenten en medewerkers van bedrijven samenwerken aan onderwijs-
 processen, zogenaamde combi-teams.
- De ontwikkeling van de FC-scholen en de resultaatverantwoordelijke teams vraagt om een 
 ander handelingsrepertoire en ander gedrag van ondersteunende medewerkers. 
De inzet is om met gerichte professionaliseringsactiviteiten meer nadruk te leggen op loopbaan-
denken, plezier in het werk en employability. In voorkomende gevallen zal gewerkt moeten worden 
aan een ander carrièreperspectief van medewerkers, binnen of buiten het Friesland College.

Kengetal 31 december 2014 2012 2013 2014 prognose 2015 prognose 2016 prognose 2017

personele bezetting in aantallen

Management/directie 22 22 23 24 24 24

Onderwijzend personeel 575 534 552 552 559 568

Wetenschappelijk personeel 0 0 0 0 0 0

Overige medewerkers 183 241 238 229 222 213

Totaal 780 797 813 805 805 805

Figuur 9.2

Friesland College jaarverslag 2014
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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 liquiditeit (vlottende activa) en het eigen vermogen nemen toe. Dit ontstaat 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 een andere ruimte-
behoefte heeft voor het verzorgen van onderwijsprogramma’s. Voor zover dit leidt tot nieuwe vraag 
naar onderwijsruimtes is het beleid om deze ruimtes te huren en geen nieuwe eigendommen te 
verkrijgen. Het Friesland College hoeft daarom geen langlopende hypotheken meer aan te gaan.

 • Ontwikkeling Verlies en Winst (Baten en lasten)
In 2015 verwacht het Friesland College € 84,0 mln. aan opbrengsten. De verwachte exploitatiekosten 
bedragen totaal € 80,7 mln. De financieringslast bedraagt € 1,3 mln. Het College van Bestuur 
presenteerde daarom een begroting met een positief resultaat van € 2 mln. 

De opbrengsten zijn voor 94% afkomstig van de overheid voor de uitvoering van het beroeps-
onderwijs en de educatie. De personele kosten vormen de grootste kostenpost binnen de begroting 
(€ 60,6 mln).
Voor de jaren 2014 en 2015 is sprake van ‘overgangsjaren’ voor het vavo. Hier geldt namelijk dat de 
vavo-middelen vanaf 2015 onder de reguliere mbo bekostigingssystematiek vallen. 
Middelen vanuit de zogenaamde ‘Prestatiebox’ zullen in 2015 deels geoormerkte bedragen vervangen. 
Deze prestatiebox is onderdeel van de lumpsum en biedt mbo-scholen de ruimte om zelf te bepalen 
wat de meest effectieve inzet van deze middelen is, al dan niet in samenwerking met andere scholen 
in de regio. 
De WEB-budgetten voor de verschillende gemeenten in de regio worden vanaf 2015 toegekend aan 
een contractgemeente. De verplichte winkelnering vervalt gefaseerd tussen 2015 en 2017. 

Balans

2012 2013 2014 prognose 2015 prognose 2016 prognose 2017

Materiële vaste activa 67,2 mln. 65,1 mln. 62,6 mln. 59,7 mln. 56,8 mln. 53,9 mln.

Financiële vaste activa 1,7 mln. 1,7 mln. 1,7 mln. 1,7 mln. 1,7 mln. 1,7 mln.

Totaal vaste activa 68,9 mln. 66,8 mln. 64,3 mln. 61,4 mln. 58,5 mln. 55,6 mln.

Vlottende activa 6,3 mln. 6,9 mln. 6,8 mln. 9,3 mln. 11,5 mln. 13,7 mln.

Totaal activa 75,2 mln. 73,7 mln. 71,1 mln. 70,7 mln. 70,0 mln. 69,3 mln.

Passiva 2012 2013 2014 prognose 2015 prognose 2016 prognose 2017

Eigen vermogen 32,1 mln. 32,8 mln. 32,9 mln. 34,9 mln. 36,6 mln. 38,3 mln.

Algemene reserve (publiek)

Voorzieningen 1,6 mln. 1,4 mln. 32,9 mln. 34,9 mln. 36,6 mln. 38,3 mln.

Langlopende schulden 32,0 mln. 29,7 mln. 27,3 mln. 34,9 mln. 22,5 mln. 20,1 mln.

Kortlopende schulden 9,5 mln. 9,8 mln. 9,7 mln. 9,7 mln. 9,7 mln. 9,7 mln.

Totaal passiva 75,2 mln. 73,7 mln. 71,1 mln. 70,7 mln. 70,0 mln. 69,3 mln.

Baten 2012 2013 2014 prognose 2015 prognose 2016 prognose 2017

Rijksbijdrage 65,3 mln. 70,1 mln. 71,1 mln. 77,4 mln. 77,7 mln. 78,3 mln.

Overige overheidsbijdragen 4,0 mln. 1,3 mln. 1,5 mln. 1,4 mln. 0,8 mln. 0,4 mln.

Overige Baten 9,4 mln. 6,2 mln. 6,2 mln. 5,2 mln. 5,3 mln. 5,6 mln.

Totaal Baten 78,7 mln. 77,6 mln. 78,8 mln. 84,0 mln. 83,8 mln. 84,3 mln.

Figuur 9.3

Figuur 9.4
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De totale personele kosten 2015 zijn een afgeleide van het vastgestelde meerjarenformatieplan van 
het Friesland College. Toetsing van de totale formatieve inzet en de samenhangende kosten aan het 
meerjarenformatieplan is een continu proces.

Uit landelijke vergelijkingsonderzoeken (CFI, MBO Raad) blijkt dat het Friesland College een 
gemiddeld roc is als het gaat om bijvoorbeeld het aandeel personele kosten en de verhouding tussen 
docenten en overig personeel. Overigens liggen de gemiddelde personeelskosten per fte bij het 
Friesland College hoger dan het gemiddelde bij roc’s (relatief veel LC en LD). Bij het Friesland 
College wordt in 2014 van de totale formatie 68% ingezet in het primaire proces. 32% is werkzaam in 
(onderwijs)ondersteunende functies. Van deze 32% ondersteunend personeel voert ten minste 17% 
werkzaamheden uit, direct nabij het primaire onderwijsproces. Er zal een nadere analyse nodig zijn 
om de ambitie 75%/25% uit de strategische personeelsplanning te kunnen realiseren.

Het Friesland College verwerkt het groot onderhoud sinds 2013 op basis van het stelsel van de 
componentenbenadering. Daarbij wordt voor groot onderhoud geen voorziening gecreëerd. Het 
groot onderhoud wordt geactiveerd en op basis hiervan wordt achteraf afgeschreven. Bepalend voor 
de afschrijving is de gebruiksduur van de verschillende componenten. De overige materiële lasten over 
2015 tot en met 2017 zijn met name gebaseerd op de ervaringscijfers van 2014 en een scherpe analyse 
van de afschrijvingskosten, samenhangend met investeringsvragen. Als gevolg van aflossingen daalt bij 
de langlopende schulden de financiële (rente)last jaarlijks met zo’n € 0,1 mln.

Toelichting incidentele ontwikkelingen

2012 (€ 1,7 mln): afwaardering activa, toename voorzieningen, btw-teruggave

2013 (€ 0,5 mln): afwikkeling Mbo Life Sciences, correctie dotatie voorzieningen en afschrijvingen

2014 (€ 0,5 mln): afwikkeling Mbo Life Sciences, herwaardering pand, teruggave belasting

 • 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 tussen 2012 en 
2014 toe. Dit kwam doordat het aantal gewogen deelnemers sterker steeg dan de personele toename. 
Vanaf 2015 is de prognose van het aantal medewerkers gerelateerd aan het meerjarenformatieplan. 
Hierin neemt de formatie van het onderwijzend personeel toe vanaf 2016. Afwijkingen tussen 2012 en 

Lasten 2012 2013 2014 prognose 2015 prognose 2016 prognose 2017

Personeelslasten 57,3 mln. 57,8 mln. 58,9 mln. 60,6 mln. 60,7 mln. 61,2 mln.

Afschrijvingen 4,2 mln. 4,4 mln. 4,5 mln. 4,9 mln. 4,9 mln. 4,9 mln.

Huisvestingslasten 6,0 mln. 6,6 mln. 6,5 mln. 7,1 mln. 7,2 mln. 7,3 mln.

Overige lasten 7,2 mln. 6,7 mln. 7,4 mln. 8,1 mln. 8,1 mln. 8,1 mln.

Totaal lasten 76,5 mln. 76,9 mln. 77,3 mln. 80,7 mln. 80,9 mln. 81,5 mln.

Saldo Baten en lasten 4,0 mln. 2,1 mln. 1,5 mln. 3,3 mln. 2,9 mln. 2,8 mln.

Saldo Financiële bedrijfsvoering 1,8 mln. 1,4 mln. 1,4 mln. 1,3 mln. 1,2 mln. 1,1 mln.

Totaal resultaat 2,2 mln. 0,7 mln. 0,1 mln. 2,0 mln. 1,7 mln. 1,7 mln.

Incidentele baten en lasten in 
totaal resultaat

1,7 mln. 0,5 mln. 0,5 mln.

Figuur 9.5
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de latere jaren worden ook veroorzaakt doordat het meerjarenformatieplan uitgaat van rechts-
positionele verplichtingen. Tot en met 2012 werd met deze verplichtingen geen rekening gehouden. 
Toen waren gegevens over de op dat moment geldende inzet uitgangspunt.

 3 - Gewogen aantal deelnemers per fte beroepsonderwijs     
De indicatie van de deelnemersaantallen is conform de trend zoals eerder weergegeven. Het aantal 
fte beroepsonderwijs laat tussen 2012 en 2015 een stijging zien. Het gevolg is dat het aantal gewogen 
deelnemers per fte beroepsonderwijs afneemt. 

Het verschil tussen de onderdelen 2 en 3 ligt met name in het toevoegen van het indirect 
ondersteunend personeel bij onderdeel 3. Verder is onderdeel 3 gebaseerd op het beroepsonderwijs, 
terwijl onderdeel 2 het personeel van de hele instelling omvat.

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 geprognostiseerde groei/krimp
Het Friesland College geeft beleidsmatig aan maximaal 15% aan flexibele formatie te willen 
realiseren. Het geprognosticeerde natuurlijk verloop in de komende periode maakt het mogelijk om 
aan deze doelstelling te werken. Daarbij moet rekening worden gehouden met de wens om in 
onderwijsteams een degelijke kernbezetting te faciliteren. 

 • 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 om fluctuaties in studentenaantallen op te kunnen vangen.
 
 • 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 (verlofregelingen, 
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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. 
De AOW-gerechtigde leeftijd wordt immers stapsgewijs verhoogd naar 66 jaar in 2019 en loopt 
geleidelijk op naar 67 jaar in 2023. 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. 146 fte is namelijk ouder dan 60 jaar. Daarvan is circa 64 fte 63 jaar of ouder 
(gegevens oktober 2014).

 • 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 ziekteverzuim-
percentage was in 2014 6,47% (zie hoofdstuk 7 Personeel, 7.2.3.1) . De instelling heeft een norm van 
5% voor ziekteverzuim gesteld. Het gemiddelde ziekteverzuim lag in 2014 dus ruim boven die norm.
Ziekteverzuim en onvoldoende functioneren zijn nog te vaak zaken die de instelling overkomen. Het 
Friesland College kan hier tijdig invloed op uitoefenen. Maar dat kan alleen met gericht begeleiden, 
permanente aandacht voor teams en teamleden en ingrijpen daar waar nodig. Sinds september 2014 
wordt hiervoor naast de bedrijfsarts een arbeidsdeskundige ingezet. Zo kunnen acties op maat worden 
genomen die helpen bij het terugdringen van het ziekteverzuim.

Ambitie
In 2015 gaf 71% van de medewerkers in een medewerkerstevredenheidsonderzoek aan zich vitaal en 
betrokken te voelen. Ook vinden zij dat de instelling oog heeft voor specifieke omstandigheden.
Het Friesland College ambieert een waarborg waarbij er aandacht is voor vraagstukken rond 
inzetbaarheid en waarbij passende begeleiding beschikbaar is.

5 -  Kosten fte in loondienst                                                                                                                                       
Het natuurlijk verloop over de periode 2015 tot en met 2017 bedraagt 64 vaste fte. Daarvan valt het 
merendeel binnen het functieprofiel docent. Dit brengt zowel risico’s als kansen met zich mee. De 
instelling heeft het natuurlijk verloop binnen de diverse organisatieonderdelen nader in kaart 
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gebracht. De ambitie is dat alle FC-scholen de streefcijfers van het meerjarenformatieplan als 
uitgangspunt nemen. Begin 2015 heeft één FC-school dit al gerealiseerd. 

 

6 -  Aantal m² beroepsonderwijs per gewogen deelnemer                                                                                               
De instelling bracht het aantal m² huisvesting in de periode 2010 tot en met 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 huidige aantal m² de komende jaren nog nodig zal zijn. In het 
strategisch huisvestingsplan is bepaald dat na 2017 een eventuele verdere daling van het aantal m² 
mogelijk is. De sloop van gebouw Polaris in Leeuwarden is dan een serieuze optie. Het college besloot 
in 2014 op kwalitatieve en onderwijsinhoudelijke gronden dat het gebouw aan de Jousterweg in 
Heerenveen versneld moet worden afgestoten. Het pand staat te koop.
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 studentenaantal in de toekomst. Ook contracten voor ondersteunende diensten (zoals ICT, 
schoonmaak etc.) worden nu op flexibele voorwaarden afgesloten. 

 

7 -  Overhead (indirect onderwijs ondersteunend 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 vergelijkingsonder-
zoeken 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 is tot en met 2013 gestegen. Dit is zoals eerder beschreven grotendeels een 
gevolg van de registratie van de opleidingsmanagers. Deze werden voorheen aan het onderwijs 
toegevoegd. De verwachting is dat de in 2013 ingezette daling door zal zetten tot 2017. 
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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. 

 
9 -  Rentabiliteit                                                                                                                                                  
Het Friesland College streeft de komende jaren naar een licht positieve rentabiliteit. Verwacht wordt 
dat de rentabiliteit 2% zal bedragen tussen 2016 en 2018. 

 
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 30% blijft. 
De instelling vangt een stijging of daling van het studentenaantal hoofdzakelijk op door het aantal 
te huren m² te vermeerderen of te verminderen.            
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11 - Gemiddelde huisvestingskosten per m²                                                                                                                      
Fluctuaties in het aantal m² en invoering van de componentenmethode in 2013, waardoor eenmalig 
extra huisvestingskosten gemaakt zijn, zorgden in 2013 voor een eenmalige stijging van de 
huisvestingskosten per m².

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. In 2015 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. In de begroting 
van 2015 is € 3,8 mln. opgenomen voor investeringen. Na 2015 wordt € 3,0 mln. per jaar begroot voor 
investeringen.

 

14 - Overige rapportages
- Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem. 
 Dit onderdeel is opgenomen in paragraaf 3.5
- Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden. De belangrijkste risico’s en onzeker-
 heden zijn beschreven in de pagina’s 87 tot en met 95.
- Rapportage toezichthoudend orgaan. Dit onderdeel is opgenomen in paragraaf 3.1.1.
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Hoofdstuk 10
De ondersteuning

Uit het Koersplan 2013-2015:

‘De vijf ondersteunende bureaus Onderwijs, Personeel en Innovatie, 
Bestuur, Studenten Service Centrum, Bedrijfsvoering en Marketing 
& Communicatie richten hun activiteiten integraal op de FC-scholen.’

Met de herinrichting van het Friesland College in FC-scholen met resultaatverantwoordelijke teams 
leek indalen van (een deel van) de ondersteuning in de FC-scholen een reële mogelijkheid. Een 
voorstel van de bureaudirecteuren voor inrichting en operationalisering van de ondersteuning van 
de FC-scholen was dan ook een van de speerpunten in de kaderbrief 2014. Er zou dan een kleine 
staf met beleidsadviseurs overblijven. Hierbij kwam ook het vraagstuk ‘Welk deel van deze 
verantwoordelijkheden moet bij de leiding van FC-scholen komen te liggen? Welk deel blijft bij 
de centrale bureaus?’ aan de orde. 
Medio 2014 besloot het college om vooralsnog geen structuurwijzigingen aan te brengen in de 
ondersteuning. Om de gewenste kwaliteitsverbetering te realiseren zijn nieuwe spelregels 
afgesproken.

De ondersteunende bureaus werken sinds 2011 gestaag en met toenemend succes aan integrale 
dienstverlening. Deze dienstverlening zo dicht mogelijk organiseren bij de opleidingsteams blijft de 
ambitie. Een klein aantal specialistische teams functioneert dan nog op instellingsniveau. Verder moet 
de ondersteuning (uiteraard) effectief en van goede kwaliteit zijn. Onnodige bureaucratie moet 
verdwijnen. De ondersteuning zette een aantal stappen om te komen tot een ‘van’ (hoe het was)
‘naar’ (hoe het zou moeten) beweging: 

- Van een ‘ad hoc’- aanpak naar een ‘meer planmatige’ aanpak
- Van ‘aan de achterkant repareren’ naar ‘aan de voorkant organiseren’
- Van ‘bureaustructuur’ naar ‘gedifferentieerde klantbediening’, een zelfbewuste klant en 
 een zelfbewuste leverancier
- Van ‘ieder op zijn eigen wijze’ naar ‘werken vanuit een gemeenschappelijke visie en aanpak’
- Van ‘centraal’ naar ‘decentraal’, daar waar dat kan
- Van ‘diffuus eigenaarschap’ naar ‘helder eigenaarschap’ en duidelijkheid over wie 
 waarvoor verantwoordelijk is (College van Bestuur, FC-scholen, ondersteuning)

In 2014 werkten de onderwijsdirecteuren en opleidingsmanagers van de FC-scholen steeds meer 
samen met een vast team van medewerkers van de ondersteuning. De ervaringen hiermee zijn over 
het algemeen positief. Deze vaste bezetting werkt planmatig aan de koersdoelstellingen van het 
Friesland College en onderhoudt nauw contact met de FC-scholen. Hierdoor is er meer verbinding, 
continuïteit en eenduidigheid. En dit komt de kwaliteit van de ondersteuning ten goede.

De ondersteunende bureaus werkten onderling ook meer samen. Daar waar de ondersteunende 
bureaus eerder bij projecten ieder aan hun eigen deel werkten, zochten zij in 2014 meer 
samenwerking. 



Denise Stinstra
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Bijlage 1.
De ondersteuning

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, en zo ja, welke risico’s er 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 oordeelde dat een groot deel op orde was. Maar een aantal kwaliteitsaspecten voldeed 
nog niet aan de gestelde eisen. De inspectie onderzocht daarom in de tweede helft van 2014 welke 
verbeteringen de instelling inmiddels had gerealiseerd. De inspectie oordeelde toen dat alle 
onderzochte opleidingen nu aan de normen voldoen. Bovendien oordeelde de inspectie dat ook 
de kwaliteitsborging op instellingsniveau van voldoende kwaliteit is.

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 
behaalde in 2014 voor bijna alle niveaus ruimschoots de vsv-norm van het ministerie van OCW. Alleen 
voor niveau 1 is de vsv-norm niet gehaald. 
De instelling heeft over vsv en zorgleerlingen structureel contact met de RMC’s en gemeentes. 
  
BPV en onderwijsovereenkomst
Elke student tekent een onderwijsovereenkomst en, in geval van beroepspraktijkvorming, een 
BPV-overeenkomst. Elke student ontvangt een Onderwijs- en examenregeling (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 coach, opleidingsmanager, 
de 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 studenten 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 bezwaren-
commissie. De Interne bezwarencommissie is een zelfstandig, onafhankelijk orgaan binnen het 
Friesland College. Voor studenten zijn er de commissies ‘Interne bezwarencommissie, sectie studenten’ 
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 persoons-
gegevens’. Zowel studenten als medewerkers kunnen bij deze commissies een klacht indienen.
Op de website van de instelling is de klachtenprocedure vermeld. Verder zijn daar de namen van de 
vertrouwenspersonen gepubliceerd.



Schoolkosten
De instelling informeert studenten 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 Studentenraad
Binnen het Friesland College is een gedeelde medezeggenschap gerealiseerd in de vorm van een 
Ondernemingsraad en een Studentenraad. Hiermee handelt de instelling volgens de Wet op de 
Ondernemingsraden (WOR) en de Wet Medezeggenschap Educatie en Beroepsonderwijs (WMEB). 

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 
2014 aan.

Goedkeuring RvT
De Raad van Toezicht heeft de Jaarrekening 2014 en het Geïntegreerd Jaarverslag 2014 in zijn 
vergadering van 29 mei 2015 goedgekeurd.
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Bijlage 2.

Raad van Toezicht
voorzitter Ineke Stam

Studentenraad
voorzitter Sietske Joustra

Ondernemingsraad
voorzitter Jelte Hiemstra

College van Bestuur
voorzitter Liesbeth Vos
lid Frank van Hout
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s Bureau Bedrijfsvoering
directeur Sjors Veltman

Bureau Bestuur
directeur Jan Douma

Bureau Marketing & Communicatie
directeur Jan Dijksma

Onderwijs, Personeel & Innovatie
interm-directeur Hetty Wikkerink

Studenten Service Centrum
directeur Hilda Scholten

Facilitair Bedrijf

Automatisering

Bureau Middelen

Personeelszaken & 
Professionalisering

mbo life sciences
voorzitter Peet Ferwerda

FC Adviescentrum
School als Werkplaats
Studentenadministratie
MBO Rebound Fryslân

Friesland college organogram per 31 december 2014

FC-Extra school voor volwasseneneducatie
voorzitter Paulien de Jong

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

Te
am

s

school voor commercie & dienstverlening
voorzitter Tom Valk

Commerciële Dienstverlening Heerenveen
Commerciële Dienstverlening Leeuwarden
Zakelijke Dienstverlening Heerenveen
Zakelijke Dienstverlening Leeuwarden
International Hotel & Business
Managementopleidingen Horeca
Vakopleidingen Horeca & Bakkerij
Toerisme
Wellness & Lifestyle

Te
am

s  

school voor zorg, service & welzijn
voorzitter Sabine Houwen

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

Te
am

s

D’Drive school voor creatieve industrie & pedagogisch werk
voorzitter Anneke Holwerda

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

Te
am

s

school voor techniek & technologie
voorzitter Gerard Eilert

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

Te
am

s

CIOS school voor sport & bewegen
voorzitter Robert Jan Janssen

CIOS 2
CIOS 3
CIOS 4 BOS/Agoog (Buurt, onderwijs & sport/ en Agoog)
CIOS 4 SBG (Sport, Bewegen & Gezondheid)
CIOS 4 TC (Trainer/coach)
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am

s

FC-XL
Pitstop
VSV
FC Support
Passend Onderwijs
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Bijlage 3.
Studentenaantallen FC-scholen per leerweg

In onderstaande overzichten vindt u de studentenaantallen over de afgelopen drie jaren. 

Studentenaantallen   

*   De toename van studenten in 2013 t.o.v. 2012 wordt vooral veroorzaakt door een overheveling 

 van diverse opleidingen vanuit MBO Media, Games & IT en MBO Welzijn naar D’Drive, 

 school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk. 

** De afname van studenten in 2014 t.o.v. 2013 wordt veroorzaakt door een overheveling van 

 studenten van Werken met de Stad / Assistentenopleidingen  naar  de FC-scholen.

De studentenaantallen bbl en deeltijdbol daalden dit verslagjaar onder andere als gevolg van 
de economische teruggang en vernieuwde wet- en regelgeving. Het aantal bol-studenten bleef 
nagenoeg stabiel ten opzichte van 2013.

Cursisten aantallen per school

School 2012 2013 2014

CIOS, school voor Sport & Bewegen 1141 988 966

D’Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk 1579 2071* 2122

FC XL X-stream Learning 67 47 39

MBO Life Sciences (Laboratoriumtechniek) 227 231 254

School voor Commercie & Dienstverlening 2220 2277 2265

School voor Techniek & Technologie 1713 1613 1575

School voor Zorg, Service & Welzijn 2389 2189 2227

School voor Volwasseneneducatie & AVO 9

Werken met de Stad / Assistentenopleidingen 357 271 28**

Friesland College 9693 9687 9485
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Verdeling studentenaantallen per leerweg in absolute aantallen

Verdeling studentenaantallen per jaar per leerweg in absolute aantallen

bbl bol dlt bol

   2012-2013 1825 7639 229 9693

   2013-2014 1521 8005 161 9687

   2014-2015 1249 8158 78 9485
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Bijlage 4.

Strategie Resultaat eind 2014

We kennen drie vormen van samenwerking:
•  leerbedrijven voor stagiaires
•  leerbedrijven, inclusief om- en bijscholing
•  strategische partners

Strategische partners zijn o.a. Sport Fryslân, Thialf, IJshal Leeuwarden, 
BV Sport, Gemeente Heerenveen en Leeuwarden, PI Leeuwarden, 
NISB, Staatsbosbeheer, ROS Friesland en zorginstellingen als Alliade, 
ZuidOostZorg en de sociale wijkteams van grotere en kleinere 
gemeentes. 

Aandacht voor Europese ontwikkelingen (b.v. Healthy Ageing). Het thema Healthy Ageing is een (klein) onderdeel van een van de 
leereenheden binnen de richting agoog.

Onderwijs

Vier instroommomenten. Studenten kunnen op ieder moment starten.

Opleidingsdoorsnijdende programma’s. Naast X-Stream kunnen studenten keuze-leereenheden volgen over 
sporttechnische vakken. Alle tweede-, derde- en vierdejaars studenten 
van de niveau 3- en 4- opleidingen deden hier aan mee.

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

De FC-school biedt studenten van niveau 2- opleidingen steeds meer 
begeleiding bij praktijkgestuurd leren. De studenten die een niveau 3- 
of 4-opleiding volgen, zijn nu gesplitst. Hierdoor is meer differentiatie 
in tempo en specialisatie mogelijk.

Personeel

Teams vormen de kern van de organisatie. Het Friesland College 
zet in op ontwikkeling van resultaatverantwoordelijk gedrag en 
resultaatverantwoordelijke teams.

Er zijn (eerste versies) van teamplannen aanwezig. Teams werken 
steeds meer resultaatverantwoordelijk. Voor teamoverstijgende 
thema’s is dit nog in ontwikkeling.  In de laatste maanden van 2014 
hebben teams zich hier al wel in verbeterd.

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

Hierover zijn geen specifieke afspraken gemaakt. Met de Penitentiaire 
Inrichting (PI) Leeuwarden heeft de school wel een afspraak dat, waar 
mogelijk en wenselijk, personeel wordt uitgewisseld. 

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

De school deed dit voor diverse sport specifieke terreinen.

Organisatie

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

Er is een eigen studentenraad. Deze is actief en betrokken. Verder is 
er een oudercommissie en de FC-school verzorgt contractactiviteiten.

Het Friesland College kent een breed aanbod van 
volwassenenopleidingen.

De school verzorgt volwassenenopleidingen via contractonderwijs.

CIOS, school voor Sport & Bewegen

Realisatie ambities Koersplan 2013-2015 
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Strategie Resultaat eind 2014

We kennen drie vormen van samenwerking:
•  leerbedrijven voor stagiaires
•  leerbedrijven, inclusief om- en bijscholing
•  strategische partners

De strategische partners van de school zijn WestCord Hotels en het 
Centraal Justitieel Incassobureau.

Aandacht voor Europese ontwikkelingen (b.v. Healthy Ageing). De ‘way of life’- aspecten van Healthy Ageing zijn onderdeel van de 
Wellness opleiding. Verder was er nog geen bijzondere aandacht voor 
dit onderwerp.

Onderwijs

Vier instroommomenten. Bij alle opleidingen was instromen op vier momenten mogelijk, 
behalve bij de opleidingen Toerisme. Deze opleidingen kenden 
twee instroommomenten. Dit komt doordat de stage daar als een 
blok georganiseerd is in periode 4. Op dat moment is er dan geen 
lesaanbod. 

Opleidingsdoorsnijdende programma’s (naast X-Stream). De FC-school had nog geen opleidingsdoorsnijdende programma’s. 
Met de invoering van leereenheden wordt hierin straks voorzien. 

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

De FC-school heeft een onderscheidende aanpak. De begeleiding van 
School als Werkplaats is intensiever bij niveau 1 en 2. Ook hebben 
docenten niveau 1 en 2 meer expertise in het begeleiden en coachen. 
Er vindt nog een herijking van de specifieke begeleidingsbehoefte 
plaats.

Personeel

Teams vormen de kern van de organisatie. Het Friesland College 
zet in op ontwikkeling van resultaatverantwoordelijk gedrag en 
resultaatverantwoordelijke teams.

Alle teams werken met teamplannen en zij sturen op resultaten. Ook 
is er zowel in het managementteam als binnen de teams geïnvesteerd 
in teamvorming en  resultaatgericht formuleren en werken.

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

120 docenten gingen twee of drie dagen op docentenstage in het 
bedrijfsleven.

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

De FC-school huurde bijvoorbeeld voor de opleiding Bank en 
Verzekeren externe expertise in. In 2014 werd voor het afronden van 
de oude opleiding een docent uit het bedrijfsleven ingehuurd.

Organisatie

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

De FC-school probeert zo flexibel mogelijk te zijn. De school 
werkt mee aan allerlei initiatieven zoals Benefietdiners. Daarnaast 
is op verzoek van de financiële bedrijven de opleiding Bank en 
Verzekeren vormgegeven met ROC Friese Poort. In Heerenveen 
startte een gemeenschappelijk initiatief tussen De Ondernemerskring 
Heerenveen en Zakelijke Dienstverlening/Handel. Het betreft hier 
projecten die voortkomen uit de bewegwijzering op de verschillende 
bedrijfsterreinen. Er wordt intensief samengewerkt met het bedrijf 
Dillingh Design. Verder is in Heerenveen een intensieve samenwerking 
ontstaan met Night of the Koemarkt. 
De secretariële opleiding wordt op dit moment in leereenheden 
beschreven aan de hand van een concrete opdracht vanuit het 
bestuur van Night of the Koemarkt. Daarnaast participeren Handel en 
Zakelijke Dienstverlening in de praktijkroute van Royal Jongbloed. 

Het FC kent een breed aanbod van volwassenenopleidingen. De school heeft geen opleidingen die specifiek voor volwassenen zijn.

School voor Commercie & Dienstverlening

Realisatie ambities Koersplan 2013-2015 

Friesland College jaarverslag 2014
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D’Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk

Realisatie ambities Koersplan 2013-2015 

Strategie Resultaat eind 2014

We kennen drie vormen van samenwerking:
•  leerbedrijven voor stagiaires
•  leerbedrijven, inclusief om- en bijscholing
•  strategische partners

De FC-school heeft de volgende strategische partners: Jongbloed, 
Harmoniekwartier, NDC, Proloog/Kinderopvang Fryslân.

Aandacht voor Europese ontwikkelingen (b.v. Healthy Ageing) Dit is in 2014 niet gerealiseerd.

Onderwijs

Vier instroommomenten De FC-school kent vier instroommomenten.

Opleidingsdoorsnijdende programma’s (naast X-Stream) Verschillende onderdelen van het programma worden, waar mogelijk, 
gezamenlijk verzorgd. 

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

D’Drive kent niveau 2-, 3- en 4-opleidingen. Bij de niveau 
2-opleidingen wordt intensiever begeleid. School als Werkplaats is 
hier nauw bij betrokken. Vaak is er een extra begeleidingsvraag.  De 
FC-school houdt hier rekening mee in het zorgplan.
De begeleiding en aanpak van de niveau 2-opleidingen 
onderscheidt zich van de niveau 3- en 4-opleidingen. Bijvoorbeeld 
doordat docenten met veel ervaring in het omgaan met 
ontwikkelingsproblematieken hier worden ingezet. Verder is er meer 
continuïteit in begeleiders en is de groepsgrootte vaak wat kleiner. En 
er is een duidelijke structuur.

Personeel

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

Binnen de teams worden de regisseursrollen volgens de opzet 
uitgevoerd. De teams werken met teamplannen.

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

De FC-school heeft afgesproken dat docenten zich bij bedrijfsbezoe-
ken verdiepen in (de ontwikkeling van) het bedrijf. Indien mogelijk 
doen zij actief mee met activiteiten. 

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

Dit is gerealiseerd.

Organisatie

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

Elk team heeft een regisseur praktijk, die binnenkomende vragen van 
de ‘markt’ coördineert. Een eigen studentenraad is in ontwikkeling.

Het Friesland College kent een breed aanbod van 
volwassenenopleidingen.

De FC-school heeft geen opleidingen die specifiek voor volwassenen 
zijn
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Mbo Life Sciences

Realisatie ambities Koersplan 2013-2015 

Strategie Resultaat eind 2014

We kennen drie vormen van samenwerking:
•  leerbedrijven voor stagiaires
•  leerbedrijven, inclusief om- en bijscholing
•  strategische partners

Potentiële strategische partners waar de school al veel mee 
samenwerkt zijn:
Friesland Campina WLN
Ausnutria Hyproca Certe
Fonterra Pathologie Fryslân
CSK Vitens
Cloetta Wetterskip

Aandacht voor Europese ontwikkelingen (b.v. Healthy Ageing) De school deed i.h.k.v. Healthy Ageing mee aan Springboard*.

Onderwijs

Vier instroommomenten De school kan voor 160 studenten het onderwijs verzorgen. Vanaf 
dit aantal geldt een studentenstop. Instroom is toegestaan zodra er 
ruimte in de groepen is.

Opleidingsdoorsnijdende programma’s (naast X-Stream) Dit is nog niet gerealiseerd.

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

De school heeft vooral te maken met niveau 3- en 4- studenten. 
Alleen bij de bbl-opleidingen verzorgt de school onderwijs voor 
niveau 1- en 2- studenten. De school heeft geen specifieke aanpak en 
begeleiding voor deze verschillende niveaus.

Personeel

Teams vormen de kern van de organisatie. Het Friesland College 
zet in op ontwikkeling van resultaatverantwoordelijk gedrag en 
resultaatverantwoordelijke teams.

Dit is nog volop in ontwikkeling. De teams zijn samengesteld. De 
vervolgstap is het bouwen aan meer resultaatverantwoordelijkheid. Er 
zijn nog geen teamplannen per team.

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

De school participeert in de Dutch Dairy Chain, in Zuivelopleidingen 
Nederland, CIV Food Noord, in CIV Water en medewerkers geven 
scholing in medische labs.

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

De school huurde voor specifieke competenties mensen in zonder dat 
dit tot een vast dienstverband leidde.

Organisatie

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

De school speelt in op vragen van de markt en van studenten. Enkele 
voorbeelden hiervan:
• De ontwikkeling van een keuzemodule procesoperator Water in 

samenwerking met Vitens. Deze keuzemodule is beschikbaar voor 
de nieuwe kwalificatiestructuur.

• Aanbod van een maatwerktraject voor Medewerker 
waterzuivering Heiploeg in samenwerking met Wetterskip, 
Noorderzijlvest en de opleiding.

• Scholing van operators voor Ausnutria, samen met gemeente, 
UWV en Lypack. 

Het Friesland College kent een breed aanbod van 
volwassenenopleidingen.

Deze opleidingen verzorgt Nordwin College.

Friesland College jaarverslag 2014
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School voor Techniek & Technologie

Realisatie ambities Koersplan 2013-2015 

Strategie Resultaat eind 2014

We kennen drie vormen van samenwerking:
•  leerbedrijven voor stagiaires
•  leerbedrijven, inclusief om- en bijscholing
• strategische partners

De FC-school heeft inmiddels een aantal (potentiële) strategische 
partners, weliswaar (nog) zonder overeenkomst of schriftelijke 
intentieverklaring: Van Wijnen, Accolade, P. de Vries, Fronterra, 
Jorritsma, Jinstal, Fedecom, Van den Brug.

Aandacht voor Europese ontwikkelingen (b.v. Healthy Ageing) Op het gebied van Healthy Ageing is nog weinig gebeurd. De 
FC-school deed met Philips een project over obesitas en langer 
zelfstandig wonen.

Onderwijs

Vier instroommomenten Tussentijdse instroom bij de bbl-opleidingen is op ieder moment 
mogelijk. Bij de bol-opleidingen kunnen studenten op vier momenten 
instromen.

Opleidingsdoorsnijdende programma’s (naast X-Stream) Dit is nog niet gerealiseerd.

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

Docenten en coaches bieden studenten maatwerk naar niveau. 
Verder biedt de FC-school studentenzorg en zijn de entreeopleidingen 
onderdeel van de school geworden.

Personeel

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

De teams maakten teamplannen. Bij de verschillende teams zijn 
wel verschillen tussen de wijze waarop zij activiteiten verzorgen en 
de wijze waarop zij het proces vormgeven. Het managementteam 
stuurt hier gericht op. Bijvoorbeeld door het organiseren van 
professionaliseringsdagen en door extra ondersteuning te bieden.

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

Vanuit verschillende teams zijn docenten actief betrokken bij de 
branche. Zo zijn zij betrokken bij bedrijvenoverleg voor het maken 
van o.a. regio-profielen. Verder huurt de FC-school bedrijven in voor 
workshops.

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

De FC-school heeft een flexibele schil voor specifieke kwaliteiten. 
Daarnaast zet de school externe docenten in voor workshops.

Organisatie

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

Dit doet de FC-school door bijvoorbeeld contractonderwijs aan te 
bieden. En door de onderwijsinhoud aan te passen aan de vraag van 
studenten en de markt.

Het Friesland College kent een breed aanbod van 
volwassenenopleidingen.

De FC-school bood geen specifieke volwassenenopleidingen aan. Wel 
waren er veel volwassen studenten die een bbl-traject volgden.



Arjen Jonker
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School voor Volwasseneneducatie & AVO

Realisatie ambities Koersplan 2013-2015 

Strategie Resultaat eind 2014

We kennen drie vormen van samenwerking:
•  leerbedrijven voor stagiaires
•  leerbedrijven, inclusief om- en bijscholing
• strategische partners

De FC-school heeft de volgende (potentiële) strategische partners: 
NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool, alle Friese gemeenten, 
bibliotheken, arbeidsmarktregio Friesland  en alle Sociale 
Werkvoorzieningen in Friesland. Voor het Vavo is het voortgezet 
onderwijs ook een strategische partner.

Onderwijs

Vier instroommomenten Bij deze FC-school kunnen studenten op ieder moment instromen. 
Alleen bij de Vavo stromen studenten in september in.

Opleidingsdoorsnijdende programma’s (naast X-Stream) De FC-school heeft flex-entree. Hier kunnen inburgeraars die nu 
nog onvoldoende de Nederlandse taal beheersen op ieder moment 
instromen. Doel is een diploma te halen op niveau 1 en vervolgens 
door te stromen naar een niveau 2-opleiding of naar de arbeidsmarkt. 
In samenwerking met Omrin startte een praktijkroute met 9 
studenten.

Personeel

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

De FC-school heeft negen teams. Drie daarvan zijn in januari 2015 
opnieuw samengesteld. Ontwikkelingen in de markt maakten dit 
nodig. In deze teams wordt gestart met resultaatverantwoordelijk 
werken. De overige teams liggen goed op koers.

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

De FC-school heeft voor het Talencentrum afspraken gemaakt over 
professionele uitwisseling met NHL Hogeschool.

Organisatie

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

Het aantal inburgeraars nam de laatste tijd toe. Dit komt doordat 
studenten inburgering nu zelf verantwoordelijk zijn voor het 
aanvragen van een lening voor hun inburgeringstraject. Zij kunnen nu 
dus ook zelf een taalaanbieder kiezen. De FC-school participeert in de 
taalhuizen bij de bibliotheken voor de laaggeletterden.

Het Friesland College kent een breed aanbod van volwassenen-
opleidingen.

De FC-school verzorgt met name volwassenenonderwijs. Het 
Talencentrum is hierop een uitzondering.

In het Talencentrum is in 2014 hard gewerkt aan de kwaliteitszorg rondom de examinering 
van Moderne Vreemde Talen. Dit resulteerde in een voldoende beoordeling door de inspectie 
in oktober 2014. Voor de invoering van het afnemen van de Centrale Examens Engels voor 
mbo-studenten die een mbo 4-opleiding volgen, liepen de voorbereidingen volgens planning. 
De docenten zijn in de teams begonnen met het vormgeven van co-teaching. Dit heeft onder 
andere als voordeel dat zij makkelijker gedifferentieerd onderwijs kunnen geven aan grotere 
heterogene groepen. En dat docenten een ‘maatje’ hebben om ervaringen mee te delen en 
onderwijsaanbod vorm te geven.
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Strategie Resultaat eind 2014

We kennen drie vormen van samenwerking:
•  leerbedrijven voor stagiaires
•  leerbedrijven, inclusief om- en bijscholing
• strategische partners

De FC-school heeft de volgende (potentiële) strategische partners: 
NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool, alle Friese gemeenten, 
bibliotheken, arbeidsmarktregio Friesland  en alle Sociale 
Werkvoorzieningen in Friesland. Voor het Vavo is het voortgezet 
onderwijs ook een strategische partner.

Onderwijs

Vier instroommomenten Bij deze FC-school kunnen studenten op ieder moment instromen. 
Alleen bij de Vavo stromen studenten in september in.

Opleidingsdoorsnijdende programma’s (naast X-Stream) De FC-school heeft flex-entree. Hier kunnen inburgeraars die nu 
nog onvoldoende de Nederlandse taal beheersen op ieder moment 
instromen. Doel is een diploma te halen op niveau 1 en vervolgens 
door te stromen naar een niveau 2-opleiding of naar de arbeidsmarkt. 
In samenwerking met Omrin startte een praktijkroute met 9 
studenten.

Personeel

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

De FC-school heeft negen teams. Drie daarvan zijn in januari 2015 
opnieuw samengesteld. Ontwikkelingen in de markt maakten dit 
nodig. In deze teams wordt gestart met resultaatverantwoordelijk 
werken. De overige teams liggen goed op koers.

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

De FC-school heeft voor het Talencentrum afspraken gemaakt over 
professionele uitwisseling met NHL Hogeschool.

Organisatie

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

Het aantal inburgeraars nam de laatste tijd toe. Dit komt doordat 
studenten inburgering nu zelf verantwoordelijk zijn voor het 
aanvragen van een lening voor hun inburgeringstraject. Zij kunnen nu 
dus ook zelf een taalaanbieder kiezen. De FC-school participeert in de 
taalhuizen bij de bibliotheken voor de laaggeletterden.

Het Friesland College kent een breed aanbod van volwassenen-
opleidingen.

De FC-school verzorgt met name volwassenenonderwijs. Het 
Talencentrum is hierop een uitzondering.

School voor Zorg, Service & Welzijn

Realisatie ambities Koersplan 2013-2015 

Friesland College jaarverslag 2014
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Bijlage 5.
Samenstelling en personele mutaties

 5.1 Raad van Toezicht: samenstelling, rooster van aftreden en nevenfuncties per 31-12-2014

Naam Hoofdfunctie / nevenfuncties

Mevrouw J.G. Stam Nevenfuncties:
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Van Ede Groep
 • Lid Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) 
 • Lid Raad van Toezicht Nederlands Openluchtmuseum
 • Lid Bestuurs Stichting Beheer Toevluchtsoord Groningen
 • Lid Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) 
 • Lid Adviesraad Bestuursacademie Nederland
 • Voorzitter begeleidingscommissie onderzoek professionalisering politie

 Functies bij Raad van Toezicht Friesland College:
 • Voorzitter Raad van Toezicht
 • Lid remuneratiecommissie

Mevrouw L. Jacobi Hoofdfunctie:
 • Lid Tweede Kamer

Nevenfuncties:
 • Voorzitter van Millenniumnetwerk Fryslân
 • Lid klachtencommissie SC Heerenveen 
 • Voorzitter Theaterwurk J&M
 • Lid Raad van Toezicht Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Fryslân
 • Lid Comité van Aanbeveling bij stichting Vrienden van Voorall 

Functies bij Raad van Toezicht Friesland College:
 • Lid Raad van Toezicht
 • Lid auditcommissie

De heer dr. F. Meijers Hoofdfunctie:
 • 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

Mevrouw mr. K. Biegel Hoofdfunctie:
 • Eigenaar organisatie adviesburo  

Nevenfuncties:
 • Gastdocent en jurylid IBO Businessschool
 • Jurylid VvAA MBA

Functies bij Raad van Toezicht Friesland College:
 • Lid Raad van Toezicht
 • Vice-voorzitter en secretaris per maart 2014
 • Lid auditcommissie
 • Lid remuneratiecommissie
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De heer dr. ir. J.H.M. van Eijndhoven Nevenfuncties:
 • Voorzitter Raad van Toezicht ZuidOostZorg
 • Voorzitter Raad van Toezicht Deventer Ziekenhuis
 • Voorzitter Raad van Toezicht Fier Fryslân
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Douna Holding tot 1 november 2014
 • Bestuur Stichting Vrienden van het MCL
 • Rentmeester Stichting Ritske Boelema Gasthuis

Functies bij Raad van Toezicht Friesland College:
 • Lid Raad van Toezicht
 • Lid auditcommissie

De heer R.J. Hageman Hoofdfunctie:
 • CEO Dokkumer Vlaggen Centrale  

Nevenfuncties:
 • Commissaris Rabobank Noordoost 
 • Lid bestuur van Club Diplomatique Fan Fryslân

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

 5.2 College van Bestuur: samenstelling, portefeuilleverdeling en nevenfuncties per 31-12-2014

Naam Hoofdfunctie / nevenfuncties

Mw. E. Vos MSM, voorzitter
Portefeuilles 
• bestuur en strategisch beleid
• externe relaties
• communicatie
• onderwijs, onderwijsinnovatie
• studentenzaken waaronder de 

Studentenraad
• personeel

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 Water (CIV)
 •  Lid dagelijks bestuur Venturaplus
 •  Lid Innovatiepact Friesland

Dhr. F.J.M. van Hout, lid
Portefeuilles 
• financiën
• facilitair
• automatisering 
• huisvesting
• personeel

Nevenfuncties 
 • Lid programmaraad ECBO – beëindigd per mei 2014 
 • Lid programmaraad PPO-NRO - beëindigd per juli 2014
 • Lid stuurgroep Energy College 
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht CIOS Nederland
 • Privé: voorzitter volleybalvereniging OPM Heerenveen

 5.3 Mutaties leidinggevenden
De heer Rudolf Winius is per februari als interim-onderwijsdirecteur toegevoegd aan het directieteam 
School voor Zorg, Service & Welzijn. Hij was daarvoor werkzaam als directeur Marketing & Communi-
catie. De heer Jan Dijksma is per oktober aangesteld in deze functie. Mevrouw Dietske Bouma is per 1 
november teruggetreden als directeur Onderwijs, Personeel & Innovatie. Mevrouw Hetty Wikkerink is 
per december belast met de interim-directie van Onderwijs, Personeel & Innovatie.
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 5.4 Samenstelling Ondernemingsraad
De heer J. Hiemstra  voorzitter
De heer drs. G. Teitsma  vice-voorzitter
Mevrouw G. Wagenaar  secretaris (afgetreden per september 2014)
De heer M. Kalsbeek
De heer T. Kooistra
De heer drs. R. Muijzer   (afgetreden per september 2014)
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 (herbenoemd per 1 maart 2014)
De heer J. Metzlar  plaatsvervangend voorzitter (herbenoemd per 1 augustus 2014)
Mevrouw mr. Y.E. van Dijk  ambtelijk secretaris
De heer J.H.J. Overgaauw  lid 
De heer D. Venema  lid (herbenoemd per 1 augustus 2014)
De heer T. Wierdsma  lid 
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 
Mevrouw A.C.K. Kalloe  lid Interne bezwarencommissie 
Mevrouw B. Beukema  stafmedewerker Friesland College 
Bijlage 6  Jaarverslag Ondernemingsraad 2014
De Ondernemingsraad (OR) van het Friesland College 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 (beleids)plannen. In dit jaarverslag de werkzaamheden van de raad en haar commissies.

Samenstelling
De ondernemingsraad bestaat uit 11 leden die worden gekozen door en uit de volgende 2 
kiesgroepen: 
- 8 leden worden gekozen door en uit de groep Onderwijsgevend Personeel (OP); 
- 3 leden worden gekozen door en uit de groep Ondersteunend en Beheerspersoneel (OBP).

Door een wijziging in hun werkzaamheden hebben twee leden in september de OR verlaten; 
benadering van niet-gekozen (bij de verkiezingen in 2011) leden leverde geen nieuwe OR-leden op. 
In november zijn de activiteiten gestart voor de verkiezingen eind januari 2015.
De OR heeft verschillende commissies: een commissie Personeel, een commissie Onderwijs en een 
commissie Bedrijfsvoering.

Scholing
Op 21 januari heeft de OR een scholingsdag georganiseerd over personeelsbeleid (HRM). Hierbij waren 
medewerkers HRM, collega’s van andere ondernemingsraden, het CvB en onderwijsdirecteuren 
uitgenodigd. Het leverde nieuwe inzichten op, die de OR o.a. meeneemt in de gesprekken over een 
nieuw functiebouwwerk, welke in 2014 gestart zijn en nog door zullen lopen in 2015. 
Diverse OR-leden namen deel aan studiedagen, lezingen en vergaderingen van o.a. het Noordelijk 
Platform OR (2x), Tweedaagse Platform Medezeggenschap BVE, conferentie ‘samen gezond vooruit’, 
bijeenkomst AOb m.b.t. nieuwe cao, studiedag OR & arbeidsvoorwaarden. 
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commissie Bedrijfsvoering.

Scholing
Op 21 januari heeft de OR een scholingsdag georganiseerd over personeelsbeleid (HRM). Hierbij 
waren medewerkers HRM, collega’s van andere ondernemingsraden, het CvB en onderwijsdirecteuren 
uitgenodigd. Het leverde nieuwe inzichten op, die de OR o.a. meeneemt in de gesprekken over een 
nieuw functiebouwwerk, welke in 2014 gestart zijn en nog door zullen lopen in 2015. 
Diverse OR-leden namen deel aan studiedagen, lezingen en vergaderingen van o.a. het Noordelijk 
Platform OR (2x), Tweedaagse Platform Medezeggenschap BVE, conferentie ‘samen gezond vooruit’, 
bijeenkomst AOb m.b.t. nieuwe cao, studiedag OR & arbeidsvoorwaarden. 

Nieuwsbrieven
In 2014 heeft de OR vijf keer (digitaal) een nieuwsbrief verstuurd aan de medewerkers van het FC. 
Deze nieuwsbrieven bevatten niet alleen onderwerpen waarover de OR in gesprek is of gesproken 
heeft met het CvB, maar ook onderwerpen, waarvan de OR vindt, dat de medewerkers geïnformeerd 
moeten worden om meer te doen met hun rechten en plichten (zoals het Professioneel Statuut). Op 
diverse items vroeg de OR respons; met die informatie heeft de OR diverse onderwerpen bij het CvB 
aan de orde gesteld. Onderwerpen uit de nieuwsbrieven waren:
- de invulling van de jaartaak, de werkverdeling en het werkoverleg
- stand van zaken resultaatverantwoordelijke teams
- onderwijsvrij en periodisering, en vakantieregeling
- tijdsraster
- (werk)klimaatproblemen (zgn. kleine kwaliteit)
- CAO MBO 2014-2015

Personeelsbeleid
De OR heeft in 2014 (evenals in 2013) een aantal keren haar zorg geuit over de uitvoering van het 
personeelsbeleid binnen het FC. De zorg betreft vooral het ontbreken van leeftijdsbewust personeels-
beleid, de wijze waarop binnen de scholen uitvoering wordt gegeven aan personeelsbeleid, het 
ziekteverzuim en de ervaren werkdruk. 
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Overleggen
• In 2014 zijn er 9 teams bezocht. Daarnaast zijn er diverse gesprekken geweest met individuele 
 collega’s. 
• In 2014 overlegde de OR 5 keer officieel met het CvB. Daarnaast hebben de voorzitter en de 
 vice-voorzitter 2-wekelijks een informeel halfuurtje gehad met één van de CvB-leden. 
• Op 19 mei en 7 november was er overleg tussen de OR en de Raad van Toezicht.
• Enkele leden van de OR hebben 3 keer een gesprek gehad met Lutz Jacobi, lid van de Raad van 
 Toezicht en voorkeurskandidaat van de OR. Ook per e-mail wordt Lutz Jacobi op de hoogte 
 gehouden van activiteiten van de OR.
• De OR heeft in 2014 overleg gevoerd met diverse Ondernemingsraden van andere organisaties/
 bedrijven o.a. met de raden van ROC Friese Poort, Nordwin College, Zorgverzekeraar De Friesland 
 en de Omrin. 
• De voorzitter van de OR heeft op 27 november deelgenomen aan het voorzittersoverleg van het 
 Platform Medezeggenschap BVE 

Adviezen en instemming
Op 17 juni heeft de OR een ongevraagd advies gegeven aan het CvB omtrent het concept 
functiebouwwerk.
In eerste instantie werd niet ingestemd met het CvB besluit 071 Onderwijsvrij/verlof 2014-2015 
en periodisering 2014-2015.

De OR heeft ingestemd met: 
• Meerjarenformatieplan 2014-2016 (CvB 042)
• Addendum en bijlage bij handboek examinering Life Sciences (CvB 046)
• Werkkostenregeling 2014-2015 (CvB 061) 
• Examenreglement 2014 (CvB 132)
• OER 2014 (CvB 131)
• Handboek examinering COE T&R (CvB 135)
• Bijzondere positie CIOS m.b.t. examinering (CvB 108)
• Handboek examinering MBO (CvB 152) 
• Handboek vavo 2015-2015 (CvB 153)
• Aanpassingen WKR beleid 2014 (CvB 16)  

De OR heeft NIET ingestemd met: 
• De notitie werkverdeling FC – jaartaakprocedure (CvB 016A)
• De notitie vakantieregeling FC (CvB 117) 

De OR heeft positief geadviseerd m.b.t.: 
• Verkoop Jousterweg (CvB 129)
• Verplaatsing Jupiter naar Harmoniekwartier (CvB 118)
• Evaluatie opleidingssamenwerkingsverband Mbo Life Sciences (CvB 148) 
• Strategische alliantie Wolvega (CvB 150)
• Budgetteringskader 2015 (CvB 006) 
• Addendum 2014-2015 bij het handboek examinering WmdS 2012-2013 (CvB 030) 
• Overeenkomst entreeopleidingen Linde College – Friesland College (CvB 034) 

Overige onderwerpen waarover met CvB is gesproken, zijn:
• Invoering leereenheden
• Uitvoering bepalingen uit de CAO
• De managementcontracten (en cyclus van planning en verantwoording)
• Huisvesting (Harmoniekwartier, Jousterweg en de J.P. Engelmanstraat)
• Professionaliserings- en scholingsplannen
• Diverse financiële zaken
• Transitieplan Educatie
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De Studentenraad is er voor en door studenten van het Friesland College. Wij bespreken school-
brede zaken, die voor de studenten zelf van belang zijn. Sinds dit schooljaar zijn we begonnen om de 
FC-scholen te bezoeken. Als je wilt aanschuiven wanneer wij er zijn, kan dat natuurlijk! Naast dat het 
voor jullie en onszelf belangrijk is, is het ook nog ontzettend leerzaam. En het staat goed op je CV. 
Tegenwoordig kunnen de leden van de Studentenraad hun deelname ook verzilveren voor 
bijvoorbeeld burgerschap of onderdelen van Nederlands.

Persoonlijke ervaringen
Ik ben lid van de Studentenraad omdat ik het belangrijk vind als student zeggenschap te hebben in 
de beslissingen van de school.
Marjory Jager, lid

Waarom ik lid ben? Omdat ik veel dingen zie waarvan ik denk dat we daar wat aan kunnen/moeten 
veranderen. En door toe te kijken bereik je niets. Daarom deel ik graag ideeën en meningen met 
andere studenten om samen iets te bereiken.
Stephanie Bak, lid

De Studentenraad is van en door studenten. Mijn deelname aan de studentenraad heeft niet alleen 
mijn studie verrijkt. Maar mijn bijdrage heeft ook op de een of andere manier het Friesland College 
geholpen. Dit geeft een goed gevoel.
Heiko van der Heijden, oud lid

Ik heb mezelf bij de Studentenraad gevoegd, omdat ik graag meer wilde betekenen voor mijn 
medestudenten. De inmiddels Centrale Studentenraad biedt hier een mooi platform voor, er wordt 
naar je geluisterd en we krijgen ook echt dingen voor elkaar! 
Sietske Joustra, voorzitter

De Studentenraad stemde in met de volgende notities:
- Studentenstatuut 2014 – 2015
- Handboek examinering Mbo Life Sciences 2013-2014
- Procedure afwijken van de wettelijke norm
- Huurovereenkomst Harmoniekwartier Leeuwarden, huishoudelijk reglement
- Service document: Methode rekenen
- Herpositionering Werken met de Stad/inrichting entreeopleidingen
- Onderwijs- en examenregeling 2014 
- Examenreglement 2014 
- Handboek examinering 2014-2015
- VAVO Teamindeling FC-scholen
- Samenwerking Friesland College en Alfa College over afstemming vakken
- Herbenoeming de heren Metzlar en Venema 2014 als lid Interne Bezwarencommissie

De Studentenraad stemde niet in met de notitie ‘Onderwijsvrij en verlof 2014-2015’. 
Het College van Bestuur trok zijn voorgenomen besluit daarom in. 

Bijlage 7.

119



Meene Eekkerk



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
Website:    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
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Verklarende woordenlijst
BRON-gegevens  Het Basisregister Onderwijs (BRON) bevat in- en uitschrijvingsgegevens, 
    examen- en diplomagegevens van bekostigde instellingen in het voortgezet 
    onderwijs en de sector beroeps- en volwasseneneducatie. Gekoppeld aan 
    het onderwijsnummer of persoonsgebonden nummer leveren de 
    instellingen deze gegevens elektronisch aan bij DUO. DUO registreert ze 
    in BRON. DUO levert de gegevens vervolgens door aan partijen die hier 
    volgens de wet gebruik van mogen maken voor de uitvoering van hun 
    taken. Voorbeelden zijn het ministerie van OCW, Inspectie van het 
    Onderwijs, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Sociale 
    Verzekeringsbank (SVB) en gemeenten. 
Business incubators Bedrijven die de faciliteiten bieden om sneller over te kunnen gaan op het 
    ondernemerschap of om hierin een snelle groei te realiseren.
CINOP   Adviesbureau op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen.
College Arena  In een reeks van drie bijeenkomsten kunnen mensen uit het bedrijfsleven 
    en uit het onderwijs - docenten én studenten - aanschuiven bij interviews 
    met interessante gasten, over thema’s die voor iedereen belangrijk zijn. 
    Maar het is vooral de bedoeling dat het publiek vragen stelt. Inmiddels 
    hebben ROC Friese Poort, Nordwin College, Stenden en NHL Hogeschool 
    zich aangesloten bij dit initiatief van het Friesland College.
College Company  Echt bedrijf dat studenten samen met medestudenten starten. Het bedrijf 
    bestaat maximaal 1 jaar (8 maanden) en de studenten bedenken zelf een 
    naam en logo voor hun bedrijf. Ze werken met arbeidscontracten, 
    ontvangen loon, moeten belasting betalen, enzovoorts. De aandeelhouders 
    zorgen voor het benodigde startkaptaal. Doel van het bedrijf is: producten 
    en diensten ontwikkelen, verkopen en / of uitvoeren met het doel om winst 
    te maken.

Bijlage 9.
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FC-Sprint²  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 studenten en het bouwen 
    van bronnen.
FC-XL Loopbaanteam Verzorgt programma’s voor studenten met een loopbaanvraag. 
Intaker   Helpt de student bij het checken van zijn keuze, stelt de beginsituatie vast 
    en maakt afspraken.
JOB-enquête (JOB-monitor) Enquête die tweejaarlijks wordt afgenomen. Deze enquête meet de 
    tevredenheid van studenten. 
Kleine kwaliteit  Huisvesting en facilitaire en ICT-ondersteuning.
Landelijke marktdag Ieder jaar organiseert de stichting Jong Ondernemen een landelijke 
    competitie tot beste College Company. Onderdeel hiervan zijn de 
    marktdagen. Op deze marktdagen presenteren de College Companies zich 
    en verkopen zij hun diensten en producten.
LB-LC-LD   Functiebeschrijving voor docenten.
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 
    instelling. 
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.
Ontmoetingscentrum 
Jonge Ouders  Het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders is in 2009 van start gegaan als 
    leerbedrijf van Stenden Hogeschool, Friesland College, FIOM en Welzijn 
    Centraal. De student/ jonge ouder krijgt extra begeleiding bij vragen over 
    opvoeding en scholing.
P & C- instrumenten Planning en control instrumenten: deze instrumenten zijn een onderdeel 
    van de cyclus Planning & Verantwoording van de instelling. Voorbeelden 
    zijn enquêtes of zelfevaluaties.
PCDA-cyclus  Plan, do, check, act: cyclus die als hulpmiddel kan worden gebruikt om de 
    kwaliteit te verbeteren.
Pitstop   Time-out-voorziening waarbij studenten maximaal zes weken extra 
    begeleiding krijgen voor twee tot acht dagdelen per week, of maximaal 
    vijf individuele gesprekken.
Regieraad examinering Verantwoordelijk voor het examenmanagement en de kwaliteitsborging 
    op instellingsniveau en is hiervoor gemandateerd door het College van 
    Bestuur.
Regisseur  Per taakgebied (zie hieronder) is een teamlid regisseur. Deze volgt wat er 
    speelt, welke nieuwe informatie teamleden moeten hebben, wat er 
    gevraagd wordt en of het proces goed loopt.
Regionaal Meld- en 
Coördinatiepunt (RMC) Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voor jongeren tussen 12 en 23 jaar, 
    die niet meer naar school gaan of niet aan het werk kunnen. Het RMC is het 
    meldpunt voor jongeren zonder startkwalificatie. 
Social inclusion  Gedurende 3 weken liepen 8 studenten van niveau 2 Facilitaire Dienstver-
    lening stage op Malta. De deelnemers in deze groep hebben vaak een 
    achterstand door financieel en sociaal-maatschappelijke problemen. Met 
    de bijdrage uit het Leonardo de Vinci stagefonds kregen zij de kans om 
    aan dit unieke experiment deel te nemen.   
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Skills Masters  Nationale beroepenwedstrijden voor mbo’ers. Zij strijden hier om het 
    Nederlands kampioenschap in verschillende categorieën en branches.
Taakgebied  Het Friesland College heeft gekozen voor de ontwikkeling van 
    resultaatverantwoordelijke teams als ‘ruggengraat’ van de organisatie. In 
    dat kader zijn zes taak- of resultaatgebieden van een team benoemd: 
    onderwijs, praktijk, toetsing en examinering, studentenbegeleiding, team 
    en organisatie en PR en voorlichting.
Toezichtsarrangement 
Raad van Toezicht Dit toezichtsarrangement richt zich op de vier aandachtsgebieden 
    strategie, onderwijs, personeel en bedrijfsvoering. Deze thema’s sluiten 
    aan bij de aandachtsgebieden uit het koersplan. Met het toezichts-
    arrangement 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. 
Vavo   Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.
Verantwoordingsgesprekken 
    Halfjaarlijks gesprek tussen het College van Bestuur en elke onderwijs- en 
    bureaudirecteur. In dit gesprek legt de directeur verantwoording af over de 
    resultaatafspraken uit het managementcontract.
Vlootschouw  Bijeenkomst waar stakeholders worden geïnformeerd, o.a. door 
    presentaties, over de activiteiten van het betreffende jaar en de stand van 
    zaken tot nu toe.
Voortgangsgesprekken Halfjaarlijks gesprek van elke onderwijs- en bureaudirecteur met de 
    directeuren Bedrijfsvoering en Onderwijs, Personeel & Innovatie over de 
    voortgang van de resultaatafspraken in het managementcontract.
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/loop-
    baanbegeleider van de ontvangende opleiding over de specifieke 
    leerbehoeften van een student. Doel is het versterken van persoonlijk 
    succes van de student in de opleiding en het terugdringen van voortijdig 
    schoolverlaten/ voorkomen van studievertraging.
Werken met de Stad Organisatieonderdeel van het Friesland College dat de niveau 1-opleidingen
     en opleidingen voor arbeidsmarktgekwalificeerd assistent verzorgde. Per 
    augustus 2014 is Werken met de Stad opgeheven en zijn de opleidingen 
    binnen enkele FC-scholen ondergebracht.
Werkplaats Onderwijs & 
Leren   Werkplaats voor docenten én ondersteuners die zich bezig houden met 
    onderwijs en leren. Docenten en ondersteuners kunnen elkaar daar niet 
    alleen ontmoeten en inspireren, maar kunnen daar ook werken aan en 
    kennis met elkaar uitwisselen rond een aantal thema’s.
Wiegelgroep  Vijftien tot twintig vooraanstaande bedrijven in de regio waarmee het 
    Friesland College samenwerkt. De leden willen een bijdrage leveren aan 
    verbetering van de innovatiekracht van de regio. 
Wurkje foar Fryslân Investeringsprogramma van de Provincie Fryslân. Hiermee wil de 
    provincie de komende jaren een impuls geven aan de Friese economie. 
    Belangrijkste aandachtspunt is het creëren van nieuwe banen. 



 jaarverslag 2014 friesland college


