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Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting
De managementsamenvatting geeft een kort overzicht van mooie, bijzondere en/of opvallende 
resultaten en ontwikkelingen binnen het Friesland College in 2016.

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 onderwijsconcept Praktijkgestuurd leren 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 hier het verslag van de Raad van Toezicht en 
vindt informatie over de Ondernemingsraad en de Centrale 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 hier opgenomen. Tot slot vindt u een overzicht van verschillende partners met wie 
het Friesland College nauw samenwerkt.  

Hoofdstuk 4 Strategisch beleid en realisatie ambities in 2016
Hier leest u over het Koersplan 2015-2018 en de ambities van het Friesland College voor de 
komende jaren. In een schema wordt op instellingsniveau aangegeven welke resultaten het 
Friesland College nu al heeft behaald en welke ambities nog aandacht verdienen.
Tot slot worden de punten benoemd waarop het College van Bestuur in 2017 de focus wil 
leggen.

Hoofdstuk 5 Onderwijs
Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkelingen en resultaten voor het onderwijs in 2016. Het 
onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de Staat van de instelling komt hierin 
aan de orde, evenals de bevindingen die gedaan zijn tijdens de eigen interne audits. En u 
leest 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 hoe het Friesland College ‘passend onderwijs’ vormgeeft. U leest hier 
over de verschillende voorzieningen die het Friesland College voor studenten heeft, zoals 
‘School als Werkplaats’, ‘Pitstop’ en ‘FC-XL Switch en Search’, en over het terugdringen van 
voortijdig schoolverlaten. Het hoofdstuk eindigt met informatie over het Leerbedrijf Invloed 
Studenten en Jip’per: twee leerbedrijven voor en door studenten.

Hoofdstuk 7 Medewerkers (Sociaal jaarverslag 2016) 
Dit hoofdstuk beschrijft het personeelsbeleid van het Friesland College en vermeldt de 
ontwikkelingen en resultaten 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.
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Hoofdstuk 8 Financiën (Financieel jaarverslag 2016)
In het financieel jaarverslag vindt u onder andere informatie over de exploitatie, het Treasury-
management, de bezoldiging van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht en 
investeringen. Ook vindt u hier de financiële kengetallen van het Friesland College.

Hoofdstuk 9 Continuïteitsparagraaf  
In de continuïteitsparagraaf beschrijft het college onder andere de verwachte ontwikkeling van 
het aantal studenten en risico’s en kansen die zich mogelijk voordoen.  
De continuïteitsparagraaf is op aangeven van het parlement sinds 2013 aan het jaarverslag 
toegevoegd. Het Friesland College rapporteert, naast het verslagjaar, over de twee voorgaande 
en de drie opeenvolgende jaren.   

Hoofdstuk 10 De ondersteuning
Dit hoofdstuk beschrijft de werkwijze en resultaten van de vijf ondersteunende bureaus 
Onderwijs, Personeel & Innovatie, Bestuur, Studenten Service Centrum, Bedrijfsvoering en 
Marketing & Communicatie. 

Een aantal woorden zijn voorzien van een *. Deze woorden worden in de verklarende 
woordenlijst toegelicht die achter in het jaarverslag is opgenomen. 

Aanvullende informatie leest u in de diverse bijlagen. Zo is per FC-school een overzicht 
opgenomen van de realisatie van ambities uit het koersplan. Verder is per FC-school het 
studentenaantal vermeld. Daarnaast vindt u in de bijlagen de samenstelling, het rooster 
van aftreden en nevenfuncties van de Raad van Toezicht, het eigen verslag van de 
Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad en een organogram van het Friesland 
College. 
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Voor u ligt het jaarverslag 2016 van het Friesland College. Een jaar als alle andere? Nee, dat 
niet. Een jaar, anders dan alle andere? Dat ook weer niet. Belangrijk was dat het Friesland 
College in 2016 zelfbewust voortzette wat eerder in gang gezet was. De koers, zoals uitgewerkt 
in het huidige, maar ook al in het vorige koersplan krijgt steeds meer vorm en erkenning. En 
daardoor kunnen onze partnerschappen met bedrijven en instellingen in Friesland zich steeds 
verder uitbreiden en verdiepen.

Het was mooi om te zien dat de inspectie dat in haar rapport bij het onderzoek naar de ‘Staat 
van de instelling’ volmondig beaamde en zeer positief oordeelde over opleidingen die als 
praktijkroute zijn vormgegeven. Daar kwam bij dat in het rapport te lezen valt dat het Friesland 
College een flinke slag geslagen heeft op het gebied van kwaliteitsborging en dat de visie op 
praktijkgestuurd leren breed gedeeld wordt in de hele organisatie.

Naast de verdere uitbreiding van praktijkroutes ging ook de ontwikkeling van leereenheden 
door in 2016. We zijn er trots op dat deze twee vormen van modern beroepsonderwijs 
steeds meer gezamenlijk ‘optrekken’. Zo zijn het echt twee uitwerkingen van één concept: 
praktijkgestuurd leren.
Ook het ministerie toonde interesse in onze keuzes en ontwikkelingen. Sinds enige tijd zijn 
we, op initiatief van het ministerie, in gesprek om te kijken of het mogelijk is de ruimte in 
kwalificatiedossiers te vergroten. Op die manier ontstaan er meer mogelijkheden voor regionale 
inkleuring. Dat zou een flinke stap zijn in dezelfde richting als we beogen met de invoering van 
keuzedelen. Ook daarin zoeken we de ruimte. Met name de ruimte voor studenten, die we de 
gelegenheid willen bieden om in alle vrijheid een keuze uit het aanbod te maken. Uiteindelijk 
liefst ook over de grenzen van roc’s heen….

Naast deze mooie resultaten zijn er uiteraard ook aandachtspunten. Eén van de belangrijkste 
ligt verscholen in de vraag naar de relevantie van opleidingen op niveau 1 en 2. Alhoewel het 
moeilijk is om generieke uitspraken te doen – daarvoor zijn de verschillen tussen branches te 
groot – lijkt het meer en meer gerechtvaardigd om vraagtekens te plaatsen bij het benoemen 
van een niveau 2-diploma als startkwalificatie. Dat wekt immers de indruk dat het een kansrijke 
toegang biedt tot de arbeidsmarkt en daar zijn steeds meer vraagtekens bij te plaatsen. Wij 
vragen ons af of dit ook niet opgaat voor de havo. In 2017 gaat het Fries Sociaal Planbureau 
met deze vraag aan de slag.
Verder blijft het een uitdaging om het onderwijs voortdurend te verbinden met ontwikkelingen 
in onze omgeving. Dat vraagt om een flinke investering in onze responsiviteit en flexibiliteit. 
En dat geldt niet alleen voor het primaire proces, maar ook voor alle processen daaromheen. 
Met de ondersteuning binnen het Friesland College zijn we dan ook volop in gesprek om die 
ondersteuning zo goed mogelijk af te stemmen op dergelijke ontwikkelingen. Dat vraagt 
aan de ene kant efficiency en standaardisering, maar tegelijk ook ruimte voor maatwerk en 
diversificatie. Wij vragen ons af of deze ontwikkeling wel past bij het organiseren van de 
ondersteuning vanuit onderscheiden bureaus. Goede ondersteuning zal immers steeds meer 
interdisciplinair van aard zijn.

Kortom, we krijgen veel bevestiging dat we op de goede weg zijn, maar in het besef dat we 
permanent onderweg zullen zijn!

Tot slot willen wij hierbij onze medewerkers en externe partners hartelijk danken voor hun 
enthousiasme, betrokkenheid en inzet. 

We wensen u veel plezier bij het lezen van onze ervaringen en van belangrijke gebeurtenissen 
in het jaar 2016.
  

Carlo Segers    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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Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting

In het najaar van 2015 verscheen het nieuwe Koersplan 2015-2018, Ervaren in 
leren. Het verslagjaar 2016 was het eerste ‘echte’ jaar van dat nieuwe koersplan. 
De koers van de jaren daarvoor veranderde niet wezenlijk; wel zijn een aantal 

nieuwe accenten gelegd.  

Onderzoek inspectie naar Staat van de instelling
In het najaar van 2016 vond het inspectieonderzoek naar de Staat van de instelling plaats. En 
met een mooi resultaat. De kwaliteitsborging op instellingsniveau is op orde en er zijn geen 
risico’s voor de financiële continuïteit. Ook zag de inspectie geen risico’s voor de opbrengsten, 
tevredenheid van studenten, medewerkers en werkgevers en de stabiliteit van organisatie en 
management. 
De inspectie onderzocht daarnaast vijf opleidingen die via een steekproef waren 
geselecteerd. De opleidingen tot Verzorgende-IG en Bedrijfsadministrateur scoorden geen 
enkele onvoldoende en de opleiding Verzorgende-IG kreeg zelfs één keer het oordeel 
‘goed’. De opleiding Sport- en bewegingsleider kreeg een onvoldoende op examinering 
en kwaliteitsborging. Twee opleidingen hadden één onvoldoende: de opleiding 
Servicemedewerker gebouwen had een onvoldoende voor onderwijs, de opleiding Game-artist 
voor opbrengsten. Het Friesland College spant zich de komende tijd in om deze geconstateerde 
tekortkomingen aan te pakken.

Innovatief onderwijs en een toenemend aantal praktijkroutes
Eén van de ambities uit het nieuwe koersplan is dat het Friesland College in 2018 in alle 
sectoren een natuurlijke partner is van bedrijven en instellingen en dat het landelijk bekend 
staat als een instelling met innovatief beroepsonderwijs. 
In 2016 zette het Friesland College flinke stappen om die ambitie te realiseren en startten 
verscheidene nieuwe praktijkroutes. Alle branches zijn nu vertegenwoordigd. Bij ziekenhuis 
Tjongerschans kunnen nu 33 mbo-studenten op álle afdelingen terecht. Eerder hadden 
Tjongerschans en het Friesland College al op twee afdelingen geëxperimenteerd met een 
praktijkroute.
Ook bij Neushoorn, ‘culturele hotspot’ van Leeuwarden, startte een praktijkroute. Voortaan 
kunnen toekomstige eventmanagers, podium- en evenemententechnici, horecamanagers- en 
medewerkers, zakelijke dienstverleners en facilitair medewerkers bij Neushoorn hun mbo-
opleiding daar geheel in een praktijkroute volgen.
Kwadrantgroep heeft expliciet aangegeven te willen investeren in praktijkroutes die deze 
zomer op enkele locaties zullen starten. Stenden Hogeschool is daar ook partner. Voor CIOS-
studenten start komend studiejaar een praktijkroute bij MIKS Welzijn.

Bij Meriant, organisatie voor ouderenzorg in Wolvega en Heerenveen, start in september een 
bijzonder leer- en werkproject om nieuwe mbo-verpleegkundigen op te leiden. Het Friesland 
College, Meriant en Stenden Hogeschool werken hierin samen. Studenten worden volledig 
op de werkplek zelf opgeleid en de opleiding is afgestemd op iedere individuele deelnemer. 
Een groot tekort aan verpleegkundigen en de behoefte aan hbo Social Work competenties 
van mbo-verpleegkundigen in de toekomst was aanleiding voor dit initiatief. Meriant wil 
toekomstige werknemers zelf in eigen huis opleiden. De opleiding biedt verzorgenden-IG de 
mogelijkheid zich te ontwikkelen tot verpleegkundige niveau 4 met een officieel diploma.

Steeds meer onderwijsinstellingen volgen de innovatieve manier van leren naar het concept van 
het Friesland College. Bij Tjongerschans ‘draaien’ intussen ook tien hbo-studenten mee in de 
praktijkroute. Bij de praktijkroute die bij MCL start, is NHL Hogeschool partner. Zo sluit ook het 
hbo aan bij de innovatieve ambities. 
De belangstelling vanuit het hele land is groot. Het Friesland College organiseerde daarom een 
aantal werkconferenties met het thema ‘Samenwerken, leren en innoveren in de praktijkroute’ 
voor belangstellenden uit onderwijs, bedrijfsleven, gemeenten en provincies die meer willen 
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weten over het hoe en waarom van de praktijkroute. De werkconferenties werden bij 
ZuidOostZorg en Alliade, strategische partners van het Friesland College, georganiseerd en met 
zo’n 150 deelnemers uit het hele land goed bezocht.

Ontwikkeling keuzedelen
In het verslagjaar is hard gewerkt aan het ontwikkelen van een mooi aanbod van keuzedelen. 
Keuzedelen passen uitstekend bij de visie van het Friesland College. Hiermee kan de student 
immers zelf een richting bepalen. En dat werkt motiverend. Bovendien kan een student 
zich onderscheiden door een pakket, dat net even anders is dan dat van anderen. Bij het 
ontwikkelen van het aanbod aan keuzedelen in het verslagjaar was één van de uitgangspunten 
dan ook dat de student ook écht zou kunnen kiezen.
Vanaf februari 2017 starten de eerstejaars studenten van alle opleidingen met het volgen van 
keuzedelen. Studenten hebben dan ook de mogelijkheid om niet-gekoppelde keuzedelen te 
kiezen. Zij kunnen onder meer kiezen uit de keuzedelen ‘leidinggeven’, ‘moderne vreemde 
talen’, ‘ondernemerschap’ en ‘voorbereiding op het hbo’. Vooral de talen, en dan specifiek 
Spaans, en de keuzedelen over ondernemen blijken populair. 

Sollicitatieprocedure nieuwe voorzitter College van Bestuur per mei 2017
Vanaf oktober heeft de Raad van Toezicht uitvoerig overlegd over het profiel en de 
benoemingsprocedure die moest leiden tot de benoeming van een nieuwe voorzitter College 
van Bestuur per mei 2017.
Na een positief advies van de Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad op het 
profiel startte de benoemingsprocedure en voerde de daartoe ingestelde sollicitatiecommissie 
gesprekken met een aantal geselecteerde kandidaten. Daarna volgde voor een aantal 
kandidaten een tweede gesprek met de adviescommissie en een ontwikkelassessment. Op basis 
van de eigen bevindingen van de sollicitatiecommissie, het ontwikkelassessment en het advies 
van de adviescommissie nam de raad een voorgenomen besluit over de benoeming van één 
kandidaat. Vervolgens werden de OR en de CSR om advies gevraagd. Inmiddels is de procedure 
afgerond en de heer Segers zal vanaf mei het voorzitterschap van mevrouw Vos overnemen. 

Bijzondere initiatieven van studenten
Trots is het Friesland College op een aantal bijzondere initiatieven van studenten. Zo bedachten 
studenten van de opleiding Mediavormgeving twee leuke concepten voor kinderboeken. Zij 
hebben hiertoe hun eigen bedrijf gevormd, zochten hun eigen opdrachtgevers en hebben alles 
zelf bedacht en gemaakt. Het boek Pim is gemaakt voor een asielzoekerscentrum nabij Leek en 
Bo en de toverstok is geschreven voor een lagere school in Harlingen.
Dat studenten maatschappelijk betrokken zijn, werd ook duidelijk door het initiatief van 
studenten Entree Handel. Zij organiseerden een benefietmarkt, waarvan de opbrengst geheel 
ten goede kwam aan de stichting Phoneo. Deze stichting zet zich in Roemenië in voor het 
verbeteren van onderwijs aan kansarme (zigeuner)kinderen. Studenten van Zorg, Service & 
Welzijn spaarden plastic doppen voor KNGF Geleidehonden. Met het geld dat die doppen 
opleveren kan KNGF de opleiding van geleidehonden financieren. En er was nog een mooi 
initiatief van drie CIOS-studenten die er met een sponsorplan voor zorgden dat drie kansarme 
jongeren in Indonesië een opleiding tot sportleraar kunnen gaan volgen. Ook het Friesland 
College draagt hier een klein (financieel) steentje aan bij. 
Er waren nog genoeg andere leuke en bijzondere initiatieven in 2016. U leest hier meer over in 
andere hoofdstukken van dit jaarverslag.

Aantal voortijdig schoolverlaters opnieuw gedaald
Het Friesland College staat nu landelijk op de achtste plaats in het terugdringen van het aantal 
schoolverlaters (tussen 16 en 23 jaar) in de voorlopige cijfers 2015-2016.
Op een totaal van 7696 ingeschreven studenten in de leeftijd van 16-23 jaar vielen 285 
studenten uit, wat neerkomt op een vsv-percentage van 3,7%. Het percentage vsv’ers in het 
studiejaar 2014-2015 was 3,5%.

Een gezonde bedrijfsvoering
Op financieel gebied was het verslagjaar een goed jaar te noemen. Het jaar 2016 werd 
afgesloten met een plus van € 2,4 mln. De solvabiliteit steeg van 49 naar 52% en de 
liquiditeitsratio (current ratio) steeg van 0,74 naar 0,90. 
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Hoofdstuk 2 Profiel

Het Friesland College staat middenin de (regionale) samenleving en heeft oog voor de 
veranderingen daarin. De instelling leidt studenten op tot zelfstandige, zelfbewuste, bekwame 
burgers voor een arbeidsmarkt die sterk verandert. De arbeidsmarkt vraagt om mensen met 
goede communicatieve vaardigheden die effectief kunnen samenwerken. Kritisch denken, 
innovatief zijn, creativiteit en wezenlijke nieuwsgierigheid zijn kwaliteiten die de student bij 
het Friesland College ontwikkelt.

Het Friesland College neemt volop deel aan landelijke en regionale ontwikkelingen op het 
gebied van healthy ageing, energie, internationalisering, duurzaamheid, water, cultuur en 
toerisme. 
De instelling verzorgt middelbare beroepsopleidingen voor vrijwel alle beroepenvelden. 
Studenten kunnen de meeste opleidingen op drie verschillende niveaus* volgen. Daarnaast 
verzorgt de instelling een breed onderwijsaanbod voor volwassenen (volwasseneneducatie, 
vavo*, inburgeringstrajecten en gecombineerde trajecten beroepsonderwijs/educatie). 
In 2016 had het Friesland College 9741 studenten. In totaal waren eind december 1080 
medewerkers (863,36 fte) in dienst. 
De instelling heeft locaties in Leeuwarden en Heerenveen; FC Extra, school voor 
Volwasseneneducatie heeft bovendien uitvoeringslocaties in Harlingen, Drachten, Dokkum en 
Sneek. 

Onderwijsconcept: praktijkgestuurd leren 
Opleiden en kwalificeren. Dat is de opdracht van het Friesland College. Dat kan doordat de 
student een mbo-diploma haalt als (voorlopig) eindresultaat of om daarna door te kunnen 
stromen naar een mbo-opleiding op een hoger niveau of naar het hbo. Het onderwijs is 
ingericht volgens het onderwijsconcept ‘praktijkgestuurd leren’. Uitgangspunt van dit concept 
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 kwalificatie. 
Studenten ontwikkelen ook persoonlijke kwaliteiten en competenties die zij hun verdere 
(beroepsmatige) leven kunnen inzetten. 

De beleidsvorming is eveneens praktijkgestuurd ingericht. Het Friesland College hanteert 
een permanente cyclus van reflecteren, verdiepen, keuzes maken en opnieuw reflecteren. 
Het koersplan is daarbij het uitgangspunt. Concreet betekent dit dat de strategische 
besluitvormingsprocessen starten met reflectie op ontwikkelingen en acties in de praktijk. 
Deze reflectie kan ertoe leiden dat nieuwe onderzoeksvragen (moeten) worden gesteld, omdat 
bijvoorbeeld bepaalde ontwikkelingen verder verkend moeten worden. De hierdoor opgedane 
kennis kan er vervolgens toe leiden dat het college nieuwe keuzes maakt. Vervolgens vindt 
weer reflectie plaats: hoe pakken de keuzes uit? Moeten ze wellicht bijgesteld worden? 
Bedrijven en instellingen hebben een prominente rol in opleidingen; zij zijn intensief betrokken 
bij de uitvoering. Het Friesland College investeert daarom in duurzaam en goed partnerschap. 

De instelling verzorgt praktijkgestuurd onderwijs steeds meer in verschillende vormen van 
praktijkroutes. Hierbij leren en werken studenten en docenten in het bedrijf, samen met de 
medewerkers. Bij de organisatie van het onderwijs dat meer in de school plaatsvindt, wordt het 
onderwijs steeds meer in leereenheden verzorgd. Dit zijn vijfweekse leerperioden waarin aan de 
hand van een concrete praktijksituatie samenhangende leeractiviteiten georganiseerd zijn.
Extra aandacht is er de komende jaren voor de student die meer wil; voor deze studenten zijn er 
excellentieprogramma’s. 

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

De instelling heeft zeven FC-Scholen: School voor Commercie & Dienstverlening, School 
voor Zorg, Service & Welzijn, School voor Techniek & Technologie, FC Extra, school voor 
Volwasseneneducatie, CIOS, school voor Sport & Bewegen, D’Drive, school voor Creatieve 
industrie & Pedagogisch werk en MBO Life Sciences. De laatstgenoemde school verzorgt 
opleidingen in de ‘werelden’ Food, Water, Laboratorium en Milieu en Procestechniek. Het 
Friesland College verzorgt deze opleidingen samen met Nordwin College. 
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Raad van Toezicht

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 vastgelegd in de statuten en in het bestuursreglement. Leidraad 
hierbij was de Code Goed bestuur in de bve-sector uit 2009. Vanaf augustus 2014 is 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. In mei 2016 is daarom 
het bestuursreglement geactualiseerd. 

3.1.1 Bericht van de Raad van Toezicht       
 

De samenstelling van de Raad van Toezicht was in 2016 als volgt:

Mevrouw M.A. Berndsen-Jansen (voorzitter) 
Mevrouw mr. K. Biegel (vicevoorzitter) 
De heer dr. F. Meijers   
De heer dr. ir. J.H.M. van Eijndhoven 
De heer R. Hageman 
De heer prof. dr. M.J. Broersma (benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad conform de 
landelijke code ‘Goed bestuur in het mbo’)

De raad benoemde mevrouw Biegel per oktober 2016 voor een tweede termijn van vier jaar. 
Het kan zijn dat bijvoorbeeld door externe ontwikkelingen andere kwaliteiten van een lid van 
de raad nodig zijn dan in de jaren daarvoor. Bij een herbenoeming bekijkt de raad dan ook of 
het profiel nog actueel is en of de kwaliteiten van dat lid nog aansluiten bij de kwaliteiten die 
op dat moment nodig zijn. 

Taken en bevoegdheden 
De Raad van Toezicht houdt toezicht, adviseert het college en vervult de rol van werkgever 
ten opzichte van het college. Bij het vervullen van deze laatste rol gaat het om zaken als de 
bezoldiging van het college, overige arbeidsvoorwaarden en het functioneren en beoordelen 
van het college van bestuur.
De adviesrol van de raad komt vooral tot uiting in de commissies van de raad. De leden van de 
raad hebben vanuit hun individuele expertise zitting in deze commissies. Hier hebben de raad 
en het college de mogelijkheid om bij het bespreken van verschillende onderwerpen meer ‘de 
diepte in te gaan’. De commissies doen in het eigen vooroverleg van de raad verslag van het 
besprokene en adviseren de raad wanneer dat nodig is. Besluiten worden genomen door de 
voltallige raad. Naast de formele toezichthoudende taak is de raad een sparring partner voor 
het college.
De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en samenstelling van de commissies zijn 
vastgelegd in een commissiereglement (onderdeel van het Bestuursreglement). De raad besloot 
eind december tot het opstellen van een apart reglement Raad van Toezicht. Het opstellen van 
een dergelijk reglement zal in 2017 zijn beslag krijgen. 

De raad verleent verder goedkeuring aan voorgenomen besluiten van het College van 
Bestuur, voor zover goedkeuring bij de wet of de statuten is vereist. Ook benoemt de raad 
de externe accountant. Deze woont de vergaderingen bij waarin de jaarrekening en de 
managementletter* worden besproken. Bureau Bestuur en de bestuurssecretaris verzorgen de 
ondersteuning van de raad en de commissies.

BESTUURSVERSLAG

Hoofdstuk 3 Bestuur en governance
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Commissies
De raad kent de volgende commissies:

•  Een (financiële) auditcommissie. Deze commissie vergaderde in 2016 zes keer. 
Onderwerp van gesprek waren de begroting, de managementletter, de jaarrekening, de 
procuratieregeling, de stand van zaken rond ‘groot onderhoud’ en de bedrijfsvoering in 
algemene zin. 

•  Een commissie kwaliteit onderwijs/innovatie. Deze commissie kwam in 2016 vier keer bijeen.
 De commissie adviseert de raad periodiek over het toezicht op de voortgang van het 

strategisch (onderwijs)beleid uit het koersplan. In dat kader kwam de ontwikkeling van 
de praktijkroutes en leereenheden veelvuldig aan de orde. Ook ontwikkelingen op het 
gebied van kwaliteitszorg, jaarresultaten en de stand van zaken rond het aantal voortijdig 
schoolverlaters werden besproken. 

 De commissie kwam daarnaast nog een keer bijeen voor een gesprek met de inspectie in het 
kader van het onderzoek naar de Staat van de instelling.

•  Een remuneratiecommissie, die in 2016 drie keer bijeen kwam. Onderwerp van gesprek 
waren de beoordeling, arbeidsvoorwaarden, bezoldiging en de arbeidscontracten van het 
College van Bestuur. Daarnaast hebben de commissieleden telefonisch- of mailcontact 
wanneer dat nodig is.

 Deze commissie voert ook de jaarlijkse functionerings- en voortgangsgesprekken met het 
college. 

Per 1 januari 2016 zijn de verlaagde sectorale WNT-normen voor onderwijssectoren vervangen 
door bezoldigingsklassen op basis van instellingskenmerken. De bezoldiging van het lid van 
het College van Bestuur valt binnen het voor het Friesland College geldende maximum. De 
bezoldiging van de voorzitter van het College van Bestuur overschrijdt het geldende verlaagde 
maximum marginaal. Ten aanzien van de geringe overschrijding geldt dat deze is toegestaan 
aangezien het overgangsrecht van toepassing is.

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 2016 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 raad ontvangt tweemaal per jaar 
een managementreview. Deze 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 
aandacht aan mogelijke risico’s voor de instelling. 

De raad en het college hebben daarnaast een toezichtsarrangement opgesteld. Met het 
toezichtsarrangement willen de raad en het college de aandacht van de raad richten op 
thema’s waar het college, in een bepaald jaar, specifiek aandacht aan besteedt. Dit naast 
de toezichtsverantwoordelijkheden op basis van wettelijke taken en bevoegdheden. Het 
toezichtsarrangement wordt jaarlijks bijgesteld. 
In 2016 werd extra ‘ingezoomd’ op de onderwerpen:

•  Strategie: een gezamenlijke visie op het mbo in Friesland ontwikkelen met ROC Friese Poort 
en Nordwin College als vertrekpunt voor verdere samenwerking. 

•  Onderwijs: praktijkroutes en leereenheden in samenhang met elkaar ontwikkelen. 
•  Personeel: verdere professionalisering gericht op beter relatiebeheer met het oog op de 

groeiende externe gerichtheid en ‘loopbaandenken’. Daarnaast netwerken opzetten die 
de mogelijkheid creëren om crossovers te realiseren en samen te werken op basis van 
professionaliteit in plaats van positie en structuur.

•  Bedrijfsvoering: in 2018 zijn de planning en organisatie op orde. 

De raad en het college onderhouden een zeer regelmatig contact. Zoals hierboven al vermeld 
overlegden de verschillende commissies geregeld met de portefeuillehouders van het college. 
Verder hadden de voorzitters van de raad en het college maandelijks overleg om de agenda 
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voor de vergadering voor te bereiden, elkaar bij te praten over de laatste ontwikkelingen of 
feedback te geven of te vragen. 

De raad vergadert bij voorkeur steeds op een andere locatie. De raad krijgt zo de gelegenheid 
om het interne toezicht te verdiepen. De raad bezocht in 2016 de locaties Neushoorn, de 
Kanselarij en de Blokhuispoort te Leeuwarden. In Neushoorn zijn diverse opleidingen van 
D’Drive gevestigd, in de Kanselarij is het Ondernemerscollege* actief en in de Blokhuispoort 
vinden studenten van de creatieve en ICT-opleidingen van het Friesland College, ROC Friese 
Poort, NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool elkaar. Verder had de raad een gesprek met de 
onderwijsdirecteuren van School voor Zorg, Service & Welzijn, FC Extra en D’Drive. Ook in 2017 
bezoekt de raad weer een aantal locaties.
De heer Broersma, benoemd op voordracht van de OR, heeft geregeld contact met de OR en 
wordt zo op de hoogte gehouden van OR-activiteiten.

Gedurende het jaar bezochten de leden van de raad diverse bijeenkomsten, zoals de opening 
van het studiejaar en de nieuwjaarsreceptie. 
De raad is aangesloten bij het landelijk Platform Raden van Toezicht (mbo). De vicevoorzitter is 
lid van de Nederlandse Vereniging voor Commissarissen en Directeuren (NCD). Hier kunnen de 
leden ervaring en expertise uitwisselen en worden zij geïnformeerd over de laatste trends en 
ontwikkelingen. 

Professionalisering   
In 2016 heeft geen studiedag plaatsgevonden. Door de werving- en selectieprocedure van de 
nieuwe collegevoorzitter in het najaar is besloten de studiedag te verplaatsen naar het voorjaar 
van 2017. Op initiatief van mevrouw Berndsen-Jansen krijgt de studiedag een andere invulling 
en wordt een nieuwe extern begeleider ingezet. 

Voornaamste onderwerpen in 2016
De raad verleende dit verslagjaar goedkeuring aan het geïntegreerd jaarverslag en 
de jaarrekening 2015, de begroting 2017, het geactualiseerde bestuursreglement met 
procuratieregeling, het vestigen van het recht van opstal voor de locatie Saturnus Heerenveen 
en het sportgebouw op de campus in Leeuwarden (om het plaatsen van zonnepanelen mogelijk 
te maken) en de aangepaste klokkenluidersregeling.
Naast de agendapunten waarvoor goedkeuring van de raad werd gevraagd kwamen diverse 
andere onderwerpen aan de orde. Natuurlijk was het inspectierapport over de Staat van de 
instelling een belangrijk gespreksonderwerp. Verder werd de ontwikkeling en uitvoering van 
praktijkroutes en leereenheden en de Kaderbrief 2017 besproken. Daarin geeft het college de 
belangrijkste speerpunten voor dat jaar, die moeten helpen om de voorgenomen ambities uit 
het koersplan te realiseren. Ook de halfjaarlijkse managementreview en de managementletter 
waren onderwerp van gesprek.
Op verzoek van de raad is een managementcontract van een FC-school besproken, omdat de 
raad meer inzicht wilde krijgen in de organisatiestructuur (wie is waarvoor verantwoordelijk, 
zijn de voorgenomen resultaten meetbaar, hoe wordt dat gemonitord?). Hierbij was ook de 
directeur van de betreffende FC-school aanwezig. Tevens kwam de samenwerkingsrelatie met 
ROC Friese Poort aan de orde.

Sollicitatieprocedure voor een nieuwe voorzitter College van Bestuur per mei 2017
Vanaf oktober heeft de raad uitvoerig overlegd over het profiel en de benoemingsprocedure 
die moest leiden tot de benoeming van een nieuwe voorzitter College van Bestuur per mei 
2017. De huidige voorzitter, mevrouw Vos, gaat dan met pensioen. Voor de werving en 
selectie besloot de raad geen extern bureau in te schakelen. De sollicitatiecommissie, onder 
verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en met (administratieve) ondersteuning van 
HRM en Bureau Bestuur, was hier verantwoordelijk voor. 
Nadat de raad de benoemingsprocedure had vastgesteld, stelde de raad een profiel op 
waarin de gewenste ervaringen en kwaliteiten werden vastgelegd. Dit profiel is ter advisering 
voorgelegd aan de Ondernemingsraad (OR) en de Centrale Studentenraad (CSR). Verder is een 
sollicitatiecommissie ingesteld, die bestond uit de voorzitter, vicevoorzitter en een derde lid van 
de raad, het lid College van Bestuur en een lid van de OR en de CSR.
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Zowel de CSR als de OR hadden in 2016 formeel gezien nog geen adviesbevoegdheid voor 
het profiel van een bestuurder. Bovendien had de CSR nog geen adviesbevoegdheid voor 
de benoeming van een lid van het College van Bestuur. Daarnaast was de bepaling dat één 
lid van de OR en één lid van de CSR zitting namen in de sollicitatiecommissie nog niet van 
kracht. Deze bevoegdheden zijn nieuw en onderdeel van de Wet Versterking bestuurskracht. 
Hoewel deze wet pas per januari 2017 in werking treedt, besloot de raad, vooruitlopend op de 
inwerkingtreding van deze wet, deze bevoegdheden al wel toe te passen. Hiermee wilde de 
raad bij de OR en CSR ook draagvlak creëren. 

Na een positief advies op het profiel van de OR en de CSR is een open procedure gestart 
en sprak de sollicitatiecommissie met een aantal geselecteerde kandidaten. De commissie 
droeg vervolgens twee kandidaten voor als ‘benoembare kandidaten’ voor een gesprek 
met de adviescommissie, die bestond uit een onderwijs- en een bureaudirecteur, een 
opleidingsmanager en een representant uit het bedrijfsleven. Deze twee kandidaten deden 
daarnaast een ontwikkelassessment bij een extern bureau. 
Op basis van de eigen bevindingen van de sollicitatiecommissie, het ontwikkelassessment en 
het advies van de adviescommissie stelde de sollicitatiecommissie een gemotiveerde voordracht 
op van de meest geschikte kandidaat. De voltallige Raad van Toezicht nam vervolgens een 
voorgenomen besluit over de benoeming van deze kandidaat. Daarna werden de OR en de 
CSR om advies gevraagd. Inmiddels is de procedure afgerond. De heer Segers zal vanaf mei het 
voorzitterschap van mevrouw Vos overnemen. 

Overleg Ondernemingsraad en Centrale Studentenraad
De raad sprak twee keer met de Centrale Studentenraad. Onderwerp van gesprek waren onder 
meer de uitkomsten van de JOB-enquête en de activiteiten van de CSR en LIS; het Leerbedrijf 
Invloed Studenten. 
In het kader van artikel 24 van de Wet op de Ondernemingsraden vond een overleg tussen 
het College van Bestuur en de OR plaats. Namens de Raad van Toezicht waren mevrouw 
Berndsen-Jansen en de heer Broersma bij dit overleg aanwezig. Meer hierover leest u in 3.2 
Medezeggenschap.

Per 2017 is vanuit de Wet Versterking bestuurskracht vastgelegd dat raden van toezicht in ieder 
geval tweemaal per jaar de medezeggenschapsorganen spreken. De raad acht het wenselijk om 
de OR en CSR éénmaal afzonderlijk en éénmaal gezamenlijk te ontmoeten. 

Functioneren
Zoals elk jaar evalueerde de raad zijn eigen functioneren en het functioneren van het college. 
Verder voerden de voorzitter en de vicevoorzitter van de raad het jaarlijkse functionerings- 
en beoordelingsgesprek met de leden van het college. 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 voerde 
de voorzitter van de raad een voortgangsgesprek met beide collegeleden over hun onderlinge 
samenwerking, taakverdeling en afstemming. 

De leden van de raad ontvangen een beloning conform de sectorbrede honoreringsregeling. 
In bijlage 7.1 vindt u relevante nevenfuncties, criteria voor het accepteren van nevenfuncties 
en het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht. Informatie over de vergoedingen van de 
individuele leden van de raad vindt u in hoofdstuk 8 Financiën.

Namens de Raad van Toezicht,

M.A. Berndsen-Jansen,
Voorzitter
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3.1.2 College van Bestuur
In 2016 was de samenstelling van het College van Bestuur als volgt:

Mevrouw E. Vos, MSM (voorzitter)  lid College van Bestuur per 2001, voorzitter per juni 2008
De heer F.J.M. van Hout  lid College van Bestuur per mei 2009

Een overzicht van nevenfuncties vindt u in bijlage 7.2.

Schoolbezoeken
Het College van Bestuur bezocht in het verslagjaar alle FC-scholen. Dit als vervolg op de 
bezoeken die het college in 2015 in het kader van het nieuwe koersplan aflegde. Het college 
sprak met studenten, medewerkers en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Verder 
woonde het college lesactiviteiten bij en bezocht het de nieuwe praktijkroute bij Sportstad/
Thialf, het IKC Oud-Oost en de nieuwe kantoortuin in Heerenveen. Wanneer de resultaten van 
het medewerkerstevredenheidsonderzoek van 2015 van specifieke teams daar aanleiding toe 
gaven, sprak het college ook met die bewuste teams.
Het College van Bestuur vindt het belangrijk om in nauw contact te staan met studenten 
en medewerkers. Naast het ‘formele contact’ dat het college met de CSR en de OR heeft, is 
‘informeel contact’ minstens zo waardevol om te horen wat er ‘leeft’ onder de studenten en 
medewerkers.

Functioneringsgesprekken College van Bestuur met de managementteams
In 2016 koos het College van Bestuur ervoor om met het managementteam (MT) van iedere 
FC-school een functioneringsgesprek te voeren. Tot dusver voerde het college alleen een 
functionerings- of beoordelingsgesprek met de onderwijs- en bureaudirecteuren. Het college 
wil hiermee bijdragen aan het functioneren van het MT en meer zicht krijgen op (mogelijke) 
dilemma’s en situaties van de verschillende MT’s. De gesprekken spitsten zich vooral toe 
op de onderwerpen ‘het onderscheid tussen onderwijsdirecteuren en opleidingsmanagers’, 
‘vormgeving van resultaatverantwoordelijkheid binnen het MT’, ‘samenwerking met andere FC-
scholen’, ‘relatiebeheer buiten de instelling’ en ‘de ondersteuning binnen de instelling’. Zowel 
het college als de managementteams vonden de gesprekken waardevol en deze krijgen in 2017 
dan ook een vervolg. 

3.2 Medezeggenschap
Binnen het Friesland College is een gedeelde medezeggenschap gerealiseerd in de vorm van een 
Ondernemingsraad en een Centrale Studentenraad. Hiermee handelt de instelling volgens de 
Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web). Verder 
is het mogelijk om een ouderraad op te richten. In 2016 was er op het niveau van de instelling 
geen formele ouderraad actief. Binnen enkele FC-scholen was wel een ouderklankbordgroep 
actief, bijvoorbeeld bij D’Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk. 
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 ‘Het Friesland College regelt op goede wijze haar eigen tegenspraak. De studentenraad is een 
belangrijke factor in het meten van de tevredenheid en hun adviezen worden serieus genomen. 
Ook de raad van toezicht is volop betrokken bij de ontwikkelingen en krijgt de vrije hand om 
eigenstandig informatie over onderwijskwaliteit te verwerven. We zien dat binnen het Friesland 
College een cultuur van openheid en transparantie, waarin ‘elkaar de spiegel voor houden’ en 
‘elkaar aanspreken’ (feedback) de norm is.
Inspectierapport Staat van de instelling 12 september-6 oktober 2016

3.2.1 Ondernemingsraad 
In 2016 bestond de Ondernemingsraad (OR) uit elf leden. Acht leden zijn gekozen door 
en uit de groep Onderwijsgevend personeel (OP) en drie leden door en uit de groep 
Ondersteunend en Beheerspersoneel (OBP). De OR kent de commissies ‘onderwijs’, ‘personeel’ 
en ‘bedrijfsvoering’. In bepaalde gevallen kan een ad-hoc commissie benoemd worden. De OR 
heeft de beschikking over secretariële ondersteuning.

Het College van Bestuur en de OR voeren periodiek overleg. De agenda’s daarvoor stellen zij 
samen op. Verder heeft een delegatie van de OR tweewekelijks een kort informeel overleg over 
‘lopende zaken’ met het College van Bestuur. Deze verschillende vormen van overleg droegen 
bij aan een constructieve samenwerking.

In het kader van artikel 24 van de Wet op de Ondernemingsraden vond een overleg tussen 
het college en de OR plaats. De OR werd bijgepraat over ‘praktijkroutes en leereenheden’, 
‘teamontwikkeling’ en ‘het Kwaliteitsplan’. Het artikel 24-overleg beoogt dat het college 
en de OR de algemene gang van zaken van de instelling bespreken. Het college geeft, kort 
gezegd, aan welke richting de instelling uitgaat en welke besluiten te verwachten zijn. De OR 
kan vervolgens beter inspelen op deze ontwikkelingen. Namens de Raad van Toezicht waren 
mevrouw Berndsen-Jansen (voorzitter) en de heer Broersma (lid op voordracht van de OR) bij dit 
overleg aanwezig.
Hoewel het overleg door iedereen als zinvol werd ervaren, zijn zowel het college als de OR nog 
wat zoekende naar een goede invulling van het artikel 24-overleg, zoals de wetgever dat heeft 
beoogd. Begin 2017 is een nieuw overleg gepland.

De OR werd nauw betrokken bij het ontwikkelen en opstellen van het nieuwe functiehuis met 
onderliggende functiebeschrijvingen en het opstellen van het implementatietraject. Het college 
heeft de OR vervolgens op het geheel (functieomschrijvingen en implementatietraject) om 
instemming gevraagd. Het implementatietraject start per 1 januari 2017.
Het nieuwe functiehuis was aanleiding om ook het gesprek over het herijken van het huidige 
functionerings- en beoordelingsbeleid te voeren. In 2017 worden de ideeën daarvoor verder 
uitgewerkt.

Het meerjarenformatieplan was een ander onderwerp waarover het college en de OR 
spraken. Tijdens een themabijeenkomst in november over de flexibele schil en samenstelling 
van de teams (OBP en OP) in relatie tot het meerjarenformatieplan concludeerde men dat 
het volgende meerjarenformatieplan meer moet ‘inzoomen’ op de vraag ‘hoe het Friesland 
College de kwaliteit en continuïteit van het onderwijsproces borgt’. Men was het erover eens 
dat nader onderzoek nodig is om die vraag te kunnen beantwoorden. Kwantitatieve gegevens 
zijn weliswaar te achterhalen uit de diverse systemen, maar voor kwalitatieve gegevens over 
onderwijskwaliteit is input van de medewerkers uit de teams nodig. Dit onderzoek wordt in het 
voorjaar van 2017 uitgevoerd. 

In bijlage 8 leest u het eigen verslag van de Ondernemingsraad.

3.2.2 Centrale Studentenraad  
Uit het Koersplan 2015-2018: ‘In 2018 hebben studenten meer invloed op het onderwijs. Dat 
versterkt hun leerproces en vergroot het democratisch bewustzijn. De invloed van de studenten 
binnen de scholen is in 2018 goed geregeld.’
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In 2016 werd de Centrale Studentenraad (CSR) versterkt met een aantal nieuwe leden. Eind 
2016 bestond de CSR uit negen leden, inclusief de voorzitter, met vertegenwoordigers van 
de FC-scholen D’Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk, School voor Zorg, 
Service & Welzijn en School voor Commercie & Dienstverlening. De intentie is dat elke FC-school 
in de CSR is vertegenwoordigd. 

Het Friesland College wil graag van studenten weten wat zij belangrijk vinden, hoe zij 
het onderwijs en de begeleiding ervaren en wat (nog) beter kan. Het vergroten van 
studenteninvloed binnen elke FC-school is en blijft de komende jaren dan ook een speerpunt. 
Dat kan op verschillende manieren. Het oprichten van een eigen deelraad per FC-school is 
daar één voorbeeld van. Deze raad heeft geen formele bevoegdheden, zoals de Centrale 
Studentenraad, maar kan wel meedenken en adviseren over allerlei zaken. Bij CIOS, MBO Life 
Sciences en School voor Commercie & Dienstverlening zijn al deelraden actief. Indien gewenst 
kan de CSR zaken die bij de deelraden spelen bij het overleg met het college inbrengen.
De directie van D’Drive koos voor een andere invulling. Daar wordt een studentenbijeenkomst 
georganiseerd als er belangrijke zaken spelen. Op verzoek van de directie organiseert de CSR 
daar binnenkort een studentenbijeenkomst. 
Een verschillende invulling van studenteninvloed past bij het streven naar diversiteit in 
de vormgeving van de organisatie. Zo past deze optimaal bij betrokkenen en de branche 
waarvoor opgeleid wordt. De CSR maakte in het verslagjaar een handreiking over hoe je met 
studenteninvloed om kunt gaan. 

Met het leerbedrijf LIS (zie hoofdstuk 6, Studenten) organiseerde de CSR The Voice of students 
2016. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement voor studenten over de invloed van studenten 
binnen het Friesland College. Studenten praten hier mee over de kwaliteit van het onderwijs. 
De thema’s die tijdens dit evenement aan de orde kwamen, kwamen voort uit de resultaten 
van de eerder gehouden JOB-enquête. Deelnemers konden kiezen uit workshops over het 
koersplan, praktijkroutes, deelraden, informeren, samenwerking met bedrijven en maatwerk in 
het onderwijs. Bij dit evenement is het College van Bestuur altijd aanwezig.

De CSR was nauw betrokken bij de keuze voor een nieuwe elektronische leeromgeving. Mede 
op advies van de CSR is uiteindelijk gekozen voor FCLive (Office 365).
Binnenkort bezoeken de CSR en LIS alle praktijkroutes om daar met een zogenaamde ‘E-tool’ de 
studenttevredenheid te meten.

De CSR beschikt over secretariële ondersteuning. Verder wordt de raad gefaciliteerd door een 
projectleider en het leerbedrijf LIS. Ook wordt de raad gefaciliteerd voor scholing, reiskosten, 
vergaderingen en het organiseren van verkiezingen.

Het eigen verslag van de Centrale Studentenraad leest u in bijlage 9.

3.3 Ontwikkelingen in 2016

Onderzoek Inspectie van het Onderwijs naar de Staat van de instelling
In september en oktober deed de Inspectie van het Onderwijs een onderzoek naar de Staat van 
de instelling. Dit is een driejaarlijks onderzoek. 
De resultaten waren positief. De inspectie concludeerde dat de kwaliteitsborging op 
instellingsniveau op orde is en dat er geen risico’s zijn voor de financiële continuïteit. Ook zag 
de inspectie geen risico’s voor de opbrengsten, tevredenheid van studenten, medewerkers en 
werkgevers en de stabiliteit van organisatie en management. 
Naast de onderzoeken op instellingsniveau onderzocht de inspectie vijf opleidingen die via 
een steekproef waren geselecteerd. Enkele aspecten voldeden nog niet helemaal aan de norm, 
maar de inspectie was zeer positief over de opleiding tot Verzorgende-IG, die zelfs het oordeel 
‘goed’ kreeg. Deze opleiding wordt als praktijkroute bij ZuidOostZorg in Drachten verzorgd. De 
inspectie zei in haar rapport het volgende: “Studenten voelen zich serieus genomen, groeien in 
zelfstandigheid/volwassenheid en zijn intrinsiek gemotiveerd. Wij zagen een opleiding met zeer 
tevreden studenten, praktijkopleiders, docenten en management.”
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“De opbouw van de programma’s is uitstekend”, oordeelde de inspectie. “Het eigenaarschap 
voor kwaliteit is groot bij alle betrokkenen. Het management geeft krachtige sturing, toont 
onderwijskundig leiderschap en heeft een visie. Docenten en praktijkopleiders zijn deskundig, 
gemotiveerd en betrokken.”
Bij de opleiding Bedrijfsadministrateur viel de teamontwikkeling op. Hierover zei de 
inspectie: “Het gemotiveerde team werkt nauw samen met elkaar bij de invulling van het 
onderwijsconcept ‘Praktijkgestuurd leren’. Bij de uitwerking van het onderwijsconcept heeft 
het team ambitieuze en realistische keuzes gemaakt betreffende de brede inrichting van het 
onderwijs.”
Kortom, een mooi resultaat!

Een uitgebreid verslag over de resultaten van het inspectieonderzoek leest u in hoofdstuk 5 
Onderwijs en in bijlage 6.

Samenwerking Friesland College met ROC Friese Poort
Het Friesland College en ROC Friese Poort hebben sinds 2005 in een strategische alliantie 
afspraken vastgelegd over vestigingsplaatsen en kwalificatieprofielen in de provincie Friesland. 
In 2015 spraken beide instellingen af dat zij meer willen samenwerken bij het vormgeven van 
modern beroepsonderwijs en zij hebben deze intentie in een addendum vastgelegd. 
In januari 2016 kreeg ROC Friese Poort een nieuw College van Bestuur en beide colleges hebben 
het afgelopen jaar ook gebruikt om met elkaar de koers voor de toekomst te verkennen: op 
welk gebied kunnen de instellingen meer samenwerken en waarin onderscheidt ieder roc zich? 
Het komende jaar wordt deze verkenning voortgezet.

CIV Healthy Ageing
Het Friesland College, ROC Friese Poort en partners in hbo, zorginstellingen en het bedrijfsleven 
gaan samenwerken aan nieuwe vormen van ouderenzorg. Dit doen zij met een Centrum 
Innovatief Vakmanschap (CIV) Healthy Ageing. Het ministerie van onderwijs maakte in 2016 
bekend dat zij dit CIV steunt met € 1,4 miljoen, de provincie Fryslân draagt bij met € 500.000 
aan subsidie. 
Dit initiatief is hard nodig; er wachten de zorg immers grote uitdagingen. Het aantal ouderen 
neemt enorm toe. Bovendien blijven zij langer thuis wonen, terwijl de zorg in instellingen 
wordt afgebouwd, deels om de kosten in de hand te houden. Nieuwe vormen van zorg zijn dus 
nodig met slimme technologie, begeleiding in een gezonde leefstijl en goede zorgprofessionals 
die nieuwe wegen zoeken en op allerlei manieren inzetbaar zijn.
Friesland is op dit gebied al een landelijke proeftuin. ROC Friese Poort en het Friesland College 
gaan de komende jaren die rol versterken met een gezamenlijk CIV Healthy Ageing. Dit doen 
zij met het hbo (NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool), instellingen in de zorg (Alliade, 
ZuidOostZorg, Kwadrantgroep, Patyna, Noorderbreedte en GGZ Friesland) en bedrijven in 
vooral de technologie (Philips, Coolminds en Cinnovate). Centraal in het plan staan een aantal 
zorginnovatielabs, leerwerkplaatsen voor studenten en een helder portal om kennis te delen.    
De subsidie kent een looptijd van vier jaar. In 2020 moet het CIV Healthy Ageing Friesland 
hét innovatie- en praktijkcentrum voor zorg, innovatie en technologie zijn, waar kennis 
en kracht worden gebundeld tussen de zorginstellingen, het regionale bedrijfsleven, het 
beroepsonderwijs en de overheid.

Mevrouw Vos tijdens de officiële startbijeenkomst in juli 2016:
“Het is geen échte start. Het is eerder een versterking van partnerschappen, die we in de 
afgelopen jaren hebben ontwikkeld. We zoeken nieuwe combinaties om de beweging te 
versnellen, om overal de ‘drive’ te vinden en vooruit te komen. Dan is er veel mogelijk. Vooral 
als het lukt om techniek en zorg samen te brengen, zijn in de zorg grote stappen te maken.”
 

Gesprekken met het ministerie van OCW en inspectie 
Het Friesland College liep in de uitvoering van praktijkroutes tegen een aantal knelpunten 
aan in wet- en regelgeving. Het is voor een bedrijf waarbinnen meerdere opleidingen worden 



Friesland College jaarverslag 2016 24

verzorgd bijvoorbeeld bewerkelijk om aan alle benodigde accreditaties van SBB te komen. 
Verder is het binnen het carrouselmodel nogal bewerkelijk om voor studenten bij elke wisseling 
een nieuwe bpv-overeenkomst te maken. Bovendien sluit die in zijn formulering niet aan op 
de manier van werken binnen een praktijkroute. Daarnaast sluit een aantal kwalificatiedossiers 
onvoldoende aan op de ontwikkelingen in (met name) de zorgsector. Een ander punt is dat 
het onderscheid tussen BPV en BOT (begeleide onderwijstijd) in de praktijkroutes moeilijk te 
realiseren is, omdat dat door elkaar loopt.
Het werkbezoek van minister Bussemaker, waarbij het College van Bestuur deze dilemma’s 
aan de orde stelde, was aanleiding voor een aantal gesprekken van het college met het 
ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, een aantal andere onderwijsinstellingen 
en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. De gesprekken hebben in ieder geval opgeleverd 
dat er over het accreditatievraagstuk de komende tijd goede werkafspraken met SBB kunnen 
worden gemaakt. 
Het Friesland College wil daadwerkelijk, met de partners in de regio en met input van recente 
wetenschappelijke inzichten, invulling geven aan de zorg- en welzijnsopleidingen vanuit de 
‘sociale benadering van de zorg’. Op termijn is het noodzakelijk dat er kwalificatiedossiers 
komen die meer zijn toegesneden op de dynamiek in de sector. Voor de korte termijn lijkt een 
oplossing in de vorm van een ‘experiment’ nu nabij.

Ontwikkeling keuzedelen
In het verslagjaar heeft een werkgroep van vertegenwoordigers van de FC-scholen en 
ondersteunende bureaus zich beziggehouden met het ontwikkelen van keuzedelen en de 
organisatie daarvan. Het eerste pakket keuzedelen bestaat uit 19 FC-keuzedelen, die openstaan 
voor iedereen, en 7 keuzedelen voor studenten van School voor Commercie & Dienstverlening. 
De inschrijving voor de eerstejaarsstudenten startte in december. De keuzedelen starten in 
februari 2017. Meer over dit onderwerp leest u in hoofdstuk 5 Onderwijs.

Friesland College tekent als eerste roc manifest ‘Voor een gezonde toekomst van de 
zorgsector’
Met het manifest ‘Voor een gezonde toekomst van de zorgsector’ wil MVO Netwerk Zorg, 
onderdeel van MVO Nederland, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en 
duurzaamheid hoog op de agenda’s van de betrokken partijen zetten. Urgentie, kwaliteit van 
leven, medewerkers, transparantie, duurzame bedrijfsvoering, nieuwe allianties en lef staan 
hierin centraal.
Veel zorginstellingen hebben het manifest al ondertekend. Nu het Friesland College zich erbij 
heeft aangesloten, is ook het onderwijs betrokken. De zorginstellingen vroegen zelf of het 
Friesland College mee wilde doen en dat was reden om ‘ja’ te zeggen. 
Voorafgaand aan deze ondertekening volgde het Friesland College met vijftien partijen uit 
de zorgsector een jaar lang de expeditie ‘Duurzame Zorg’. De partijen bespraken hierin hun 
nieuwe visie op de zorg. Het manifest is het directe resultaat van deze expeditie.

Lectoraat Sociale Benadering Dementie
Het Friesland College neemt sinds 2016 deel aan het lectoraat Sociale Benadering Dementie. 
Dit lectoraat is vormgegeven in een samenwerking met de School of Social Work and Arts 
Therapies van Stenden Hogeschool. Het lectoraat Sociale Benadering Dementie wil verandering 
brengen in de omgang met mensen met dementie en dan vooral vanuit de rol die een nieuwe 
generatie zorgprofessionals mbo en hbo hierin kan spelen. Docenten en studenten van Stenden 
Hogeschool én studenten van het Friesland College zijn nauw betrokken bij onderzoek naar een 
hogere levenskwaliteit voor mensen met dementie en mantelzorgers. 

3.4 De menselijke maat in het Friesland College

Het thema ‘menselijke maat’ was eind 2015 onderwerp van een brief van de minister aan de 
Tweede Kamer. De minister wil een kleinschaliger en herkenbaarder mbo tot stand brengen, 
waarin studenten zich door docenten gekend en gehoord voelen, waar ze weten bij wie ze 
terecht kunnen met vragen en klachten en waar ze zich veilig voelen. Ook bedrijven in de regio 
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hebben behoefte aan herkenbare scholen. Dat bevordert een constructieve samenwerking, 
die noodzakelijk is voor de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming. De minister noemde in 
haar brief een aantal maatregelen om dit te bereiken: roc’s moeten een gemeenschap van 
kleinschalige mbo-colleges worden, de collegedirecteur wordt het aanspreekpunt voor kwaliteit 
en zij wil de vorming van samenwerkingscolleges stimuleren. 
Het Friesland College herkende zich niet in het beeld dat de minister schetste dat teveel mbo-
scholen onpersoonlijke ‘leerfabrieken’ zouden zijn, waar studenten zich onvoldoende gekend 
voelen door hun docenten en hun medestudenten. Dit gold ook voor de andere roc’s, het JOB, 
de Aob en andere partijen. 

Volgens afspraak tussen OCW en de MBO Raad rapporteren roc’s over het thema ‘de menselijke 
maat’ in het Geïntegreerd jaarverslag 2016. Hieronder beschrijft het Friesland College de stand 
van zaken. Samengevat hanteert het Friesland College ‘de menselijke maat’ al, sterker nog, dit 
past binnen de cultuur die het Friesland College voorstaat.

Gemeenschap van kleine mbo-colleges
Het Friesland College zette rond 2010 al de beweging in om de toenmalige onderwijsunits 
om te vormen tot samenwerkingsverbanden. In elk samenwerkingsverband werkte 
een aantal onderwijsunits* op directieniveau nauw samen. De samenwerking kon naar 
inhoud en vormgeving variëren en gradueel verschillen. Vanaf 2012 zijn de bestaande 
samenwerkingsverbanden op hun marktpositie en potentie herijkt en in zes FC-scholen 
ondergebracht: Commercie & Dienstverlening, Zorg, Service & Welzijn, Techniek & Technologie, 
CIOS, D’Drive en FC Extra. Basis van de organisatie zijn de onderwijsteams die binnen een FC-
school samenwerken. De teams zijn ingericht rond clusters van met elkaar samenhangende 
opleidingen. Een FC-school heeft gemiddeld 1500 studenten. De scholen zijn voor zowel 
studenten als bedrijven/instellingen zeer herkenbaar. 

Collegedirecteur is aanspreekpunt voor kwaliteit
Het Friesland College heeft onderwijsdirecteuren in plaats van collegedirecteuren. Een 
onderwijsdirecteur is met één of enkele collega-onderwijsdirecteur(en) belast met en bevoegd 
tot de algemene leiding over een FC-school. De onderwijsdirecteuren van één FC-school zijn 
gezamenlijk verantwoordelijk voor de resultaten van de FC-school. Het College van Bestuur 
is eindverantwoordelijk. De taken en verantwoordelijkheden van het College van Bestuur en 
de onderwijsdirecteuren zijn vastgelegd in de statuten (alleen College van Bestuur) en in het 
bestuursreglement.
Binnen de FC-scholen werken teams van docenten en praktijkexperts (en in praktijkroutes ook 
medewerkers van het bedrijf) samen aan de vormgeving en uitvoering van opleidingen. 

Samenwerkingscolleges
Het Friesland College heeft met Nordwin College een samenwerkingsverband via MBO Life 
Sciences. Deze school wordt aangestuurd door twee onderwijsdirecteuren die de algemene 
leiding hebben. Zij leggen verantwoording af aan de stuurgroep Life Sciences, waarin een lid 
van het bestuur van het Friesland College en Nordwin College zitting hebben.

Wat zeggen studenten?
Uit de resultaten van de JOB-enquête kwam naar voren dat studenten over het algemeen 
tevreden zijn over het Friesland College. Zij voelen zich veilig en hebben een goed contact met 
docenten, ook als het gaat over stage of een werkplek. De resultaten voor studiebegeleiding en 
rechten en plichten liggen nog wel iets onder het landelijk gemiddelde. Dit is voor het Friesland 
College dus nog een verbeterpunt.

Wat zeggen medewerkers?
In 2016 is geen medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) afgenomen. In 2018 zal weer een 
MTO worden gehouden.
Kijkend naar de resultaten van het MTO van het jaar ervoor scoorden een aantal thema’s onder 
de benchmark en een aantal thema’s erboven:
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MTO-vraag 2015 FC-score in 2015 Benchmarkscore in 2015

Medewerkers voelen zich gekend en herkend en worden serieus 
genomen en gerespecteerd binnen de school.

5,8 5,8

Er is sprake van een open cultuur en er is ruimte voor een 
georganiseerde dialoog, waarbij tegenspraak mogelijk is.

6,4 6,8

Daarbij is het onderwijskundig leiderschap van belang. Directeuren, 
docententeams zijn een belangrijke schakel vanwege hun relatie met 
studenten, ouders, bedrijven en andere organisaties.

Het FC scoorde op dit onderdeel met de 
verschillende deelvragen steeds ruim voldoende, 
maar wel onder de benchmark. Medewerkers 
gaven het FC een 6,3 voor ‘de leidinggevende 
legt mij helder uit welk resultaat van mij wordt 
verwacht’. Dit was het laagste cijfer op dit 
onderdeel. Voor de vraag ‘Mijn leidinggevende 
stelt vertrouwen in mij’ gaven medewerkers het FC 
een 7,5; het hoogste cijfer op dit onderdeel.

Zij voelen zich veilig. 7,8 7,8

Zij hebben gemakkelijk contact met studenten maar ook met hun 
collega’s:
• Als mijn directe collega’s hulp nodig hebben, kunnen ze bij mij 

terecht.
• Als directe collega’s kunnen wij elkaar op gedrag aanspreken.
• Ik ervaar een goede samenwerking binnen mijn team.

8,3
6,4
7,2

8,5
6,8
7,0

Zij krijgen voldoende ruimte om aandacht te geven aan studenten en 
collega’s.

5,3 4,8

Zij worden goed geïnformeerd door hun leidinggevenden. 6,8 6,4

Medezeggenschap 
De borging van de zeggenschap van onderwijsteams in het mbo is in een Professioneel 
Statuut vastgelegd dat onderdeel is van de cao mbo (zie verder hoofdstuk 7 Medewerkers). 
Zoals al eerder in dit hoofdstuk beschreven ziet de Ondernemingsraad vanuit zijn rol in 
de medezeggenschap onder meer toe op de naleving van de gemaakte afspraken in het 
Professioneel Statuut. Binnen het Friesland College is een Centrale Studentenraad actief 
die geregeld met het College van Bestuur overlegt. Daarnaast staat het vergroten van 
studenteninvloed hoog op de agenda en zijn er verschillende initiatieven om dat te realiseren, 
bijvoorbeeld door het inrichten van deelraden.

3.5 Stakeholders en meervoudige publieke verantwoording

Het Friesland College kent als onderwijsinstelling veel verschillende stakeholders en hun 
belangen variëren. De instelling legt jaarlijks verantwoording af aan de stakeholders over de 
visie, de resultaten en de wijze waarop medewerkers en middelen zijn ingezet. Het jaarverslag 
is een belangrijk middel hiervoor. 
Ook de horizontale dialoog is een onmisbaar onderdeel in de verantwoording naar de 
stakeholders. Het Friesland College geeft hier op verschillende manieren vorm aan. Zo 
informeert de instelling stakeholders op allerlei manieren over nieuwe ontwikkelingen. 
Bijvoorbeeld via de website, tijdens ouderavonden of via het relatieblad OOG. Verder 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. 
Ook tevredenheidsonderzoeken onder stakeholders, zoals de JOB-enquête voor studenten, zijn 
een vorm van horizontale dialoog. En het overleg van het College van Bestuur en de Raad van 
Toezicht met de OR en de CSR levert waardevolle informatie op.
Tot slot is het behalen van prijzen door studenten en medewerkers een vorm van horizontale 
verantwoording. Zij worden immers aan een toets in de samenleving onderworpen. 

* Bij dit onderzoek is een 10-puntsschaal gehanteerd
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Enkele voorbeelden:

• Studenten van de bakkersopleiding Coby Bakker, Pieteke van Gosliga, Rianne van Hoek 
en Robert Hanje slepen prijzen in de wacht bij bakkerswedstrijden. Bakkers en bakkers in 
opleiding uit heel Nederland deden hieraan mee.

• Studenten Voedingsmiddelentechnologie van MBO Life Sciences wonnen prijzen bij Contest 
of Europel, een wedstrijd voor de beoordeling van Franse zuivel- en vleessoorten. Marlene 
van de Grootevheen werd tweede bij de beoordeling van melk. Mark de Boer scoorde het 
hoogst bij de beoordeling van de regionale blauwschimmelkaas Bleu d’Auvergne. En Coby 
Bakker nam de eerste prijs mee in de categorie Paté.

• Julius Nuiten werd regionale kampioen van de Skills-wedstrijden in de discipline kok. De 
wedstrijden zijn door het ministerie van Onderwijs aangewezen om excellentie in het mbo-
onderwijs te bevorderen.

• Maurice Bakker, student Technicus landbouwmechanisatie, won een Medal of Excellence bij 
EuroSkills 2016, de Europese vakwedstrijden voor mbo’ers, én behaalde een gedeelde vijfde 
plaats. 

• Selina Akkerman, studente ondernemer horeca/bakkerij, sleepte zilver in de wacht tijdens de 
Europese vakwedstrijden (AEHT) in London. 

Uit het inspectierapport Staat van de instelling 12 september/6 oktober 2016
‘De dialoog en verantwoording beoordelen we als voldoende. Het Friesland College 
betrekt op dialogische wijze interne betrokkenen zoals studenten, medewerkers, directie, 
teammanagement en raad van toezicht bij de onderwijskwaliteit. Het Friesland College 
heeft een goed werkende cyclus van interne verantwoordingsgesprekken. Studentenraden 
(centraal en per school), raad van toezicht en werkveld worden regelmatig bevraagd en 
betrokken bij de ontwikkelingen. Studentenraad en raad van toezicht zijn actief betrokken 
bij het strategisch plan. Het Friesland College voert op strategisch niveau een actieve dialoog 
met het bedrijfsleven in de gehele provincie. Daarnaast zijn er regionale contacten met 
gemeenten en bedrijven. In het kader van praktijkgestuurd leren streeft het Friesland College 
naar goed partnerschap voor de langere termijn met betrokkenen. Met ROC Friese Poort en 
Nordwin College is er afstemming over het aanbod van opleidingen, de aansluiting op de 
arbeidsmarkt en arbeidsmarktrelevantie en doelmatigheid. Met Nordwin College is er een 
samenwerkingsverband met Life Science-opleidingen.’
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Stakeholder Belang Hoe houdt de instelling rekening met de belangen 
van de stakeholders                          

Studenten en hun ouders 
(prioritaire belanghebbenden)

Goed onderwijs krijgen, een 
veilige school, die zich houdt 
aan zijn afspraken en heldere 
informatie geeft.

•  Enkele FC-scholen hebben een 
ouderklankbordgroep.

•  Het college vergadert periodiek met de 
Centrale Studentenraad. Deze heeft formele 
bevoegdheden (advies en instemming). De input 
van de CSR kan voor het college aanleiding zijn 
om een voorgenomen besluit te heroverwegen 
of te wijzigen. Daarnaast krijgt het college 
informatie over wat er onder de studenten leeft: 
wat gaat er wel/niet goed?

•  Bij CIOS, school voor Sport & Bewegen, School 
voor Commercie & Dienstverlening, MBO Life 
Sciences en de praktijkroute Drachten is inmiddels 
een eigen deelraad actief.

•  Het college is aanwezig bij de Voice of students 
en spreekt daar met studenten. Daar komen 
thema’s aan de orde die door de studenten zelf 
worden ingebracht.

•  Het college bezocht in 2016 alle FC-scholen en 
sprak daar met studenten over hun ervaringen.

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

Gemeenten en provincie 
(externe horizontale en verticale 
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 
laaggeletterdheid.

•  De instelling is met de gemeenten in gesprek over 
inburgeringstrajecten en een nieuwe aanpak voor 
onderwijs aan vluchtelingen.

•  De instelling overlegde met het ministerie, 
inspectie, (een aantal keer met SBB) en enkele 
zorginstellingen over obstakels in de regelgeving 
om praktijkroutes vorm te geven. In deze 
gesprekken zijn al een aantal oplossingen 
gevonden voor de vraagstukken die er zijn. Voor 
2018 staat nog op de agenda hoe vorm kan 
worden gegeven aan een dynamisch curriculum.

Bedrijven / instellingen (externe 
horizontale belanghebbenden)

Goed opgeleide medewerkers. 
Hun kennis, vaardigheden 
en competenties sluiten aan 
bij de actuele situatie op de 
arbeidsmarkt. 

•  In de praktijkroutes leren studenten voor een 
groot deel van hun opleiding in de echte praktijk.

•  ZuidOostZorg, Philips Drachten en verschillende 
opleidingen van het Friesland College werken in 
een ‘excellentieprogramma’ samen om producten 
te ontwikkelen die ouderen helpen om langer 
zelfstandig te blijven. Een actueel thema, ook de 
komende jaren.

•  Voor belangstellenden waren er geregeld 
bijeenkomsten in instellingen over de 
praktijkroutes Alliade en ZuidOostZorg. Overigens 
zorgt de samenwerking in praktijkroutes voor 
intensieve contacten op alle niveaus. Hierdoor 
zijn ‘georganiseerde bijeenkomsten’ minder 
noodzakelijk.

Wie zijn de stakeholders?
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste stakeholders en hun belangen. Ook leest u 
wat de instelling onder meer heeft gedaan om deze belangen mee te wegen in haar beleid.       
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Stakeholder Belang Hoe houdt de instelling rekening met de belangen 
van de stakeholders

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

Goede aansluiting bij het 
onderwijs dat het Friesland 
College aanbiedt.

Stimuleren van instroom in 
techniekopleidingen.

•  De instelling verzorgt drie vakmanschapsroutes 
in de sectoren techniek, economie en zorg 
en welzijn met Linde College. Leerlingen van 
het vmbo Liudger en Vakcollege Heerenveen 
(vanaf 1 augustus 2017 Keicollege, 
samenwerkingsverband OSG-Sevenwolden 
en Bornego College) volgen praktijk bij het 
Friesland College. Daarnaast worden vmbo-
praktijkexamens van zowel Liudger als Vakcollege 
bij het Friesland College georganiseerd, in 
samenwerking met bedrijven.

 Met Piter Jelles ontwikkelde het Friesland College 
een doorlopende leerlijn loopbaanoriëntatie en 
–begeleiding.

•  Voor leerlingen vmbo-tl is er het oriëntatietraject 
‘Kies je wereld’.  Leerlingen maken kennis met het 
mbo om gerichter een keuze te kunnen maken. 
Daardoor kan voortijdige uitval voorkomen 
worden.

•  Het Friesland College participeert in het project 
Technisch beroepsonderwijs Friesland (zie verder 
3.8.2).

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

Goede aansluiting bij het 
onderwijs dat het Friesland 
College aanbiedt.

•  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 2016 daarom geregeld 
overleg met Nordwin College, ROC Friese Poort, 
NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool.

•  Het Friesland College werkt met andere mbo-
instellingen samen in Energy College.

•  Twee keer per jaar overlegt het CvB met alle 
mbo- en hbo-instellingen uit de drie noordelijke 
provincies over verdere verbetering van 
samenwerking tussen en aansluiting van de 
verschillende scholen.

Eigen medewerkers (interne 
belanghebbenden)

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

•  Het college bezocht in 2016 alle FC-scholen 
en sprak daar met medewerkers over hun 
ervaringen. Ook waren er informele lunches van 
het college en/of leidinggevenden met docenten 
en studenten.

•  In 2016 zijn ideeën voor een eigentijdser en 
levendiger vorm van werken bij het Friesland 
College verder uitgewerkt. Deze ideeën kwamen 
van medewerkers (zie verder hoofdstuk 7 
Medewerkers).

•  Jaarlijks worden gesprekken met medewerkers 
van alle FC-scholen en bureaus georganiseerd 
over de ‘kleine kwaliteit’. Zo ontstaat een 
beter beeld van hun wensen en klachten rond 
huisvesting, de facilitaire en ICT-ondersteuning en 
kunnen eventuele klachten aangepakt  worden. 

•  De vergaderingen van het college met de 
Ondernemingsraad leveren belangrijke informatie 
op.
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3.6 Beleidscyclus en kwaliteitsagenda 

Onderdelen van de cyclus Planning & Verantwoording
De cyclus 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 reflecteert het college op de 
uitgezette koers en de uitdagingen die er zijn. Verder is een analyse opgenomen van de context 
waarin de instelling moet opereren en geeft het college de financiële kaders voor de uitvoering. 
Zo is er steeds een relatie met het koersplan. Het college gebruikt onder meer de teamplannen 
van de FC-scholen als input. 

In december/januari stelt het college het managementcontract van elk organisatieonderdeel 
voor het volgende kalenderjaar vast. Hierin staan de resultaatafspraken op strategisch niveau 
die het college voor dat kalenderjaar met de FC-school/het bureau heeft gemaakt. Het 
managementcontract heeft weer een directe relatie met het koersplan en de kaderbrief. Zo 
heeft de instelling een verbinding gelegd van het ‘strategische niveau’ (het koersplan) naar het 
‘operationele niveau’ (het managementcontract). 
Ook het budget per FC-school/bureau wordt in december/januari vastgesteld. 

 
Vóór maart wordt een tussenrapportage Kwaliteitsplan 2015-2018 opgesteld. Deze geeft de 
stand van zaken van de beoogde resultaten voor de ondersteuning en professionalisering van 
de teams, onder andere bij het ontwikkelen en uitvoeren van praktijkroutes en leereenheden. 
Met het opleveren van deze tussenrapportage aan MBO in Bedrijf* voldoet het Friesland 

START CYCLUS
Augustus

Kaderbrief komend 
kalenderjaar

Oktober
- Zelfevaluatie door teams

- Voortgangsgesprek
onderwijsdirecteuren met 

directeuren Bedrijfsvoering en 

OP&I (facultatief)

November
Verantwoordingsgesprek 

CvB met onderwijs- en 
bureaudirecteuren

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 studiejaar op

Juli
Strategische koersdag 

CvB en leidinggevenden

Koersplan 

Ervaren in leren

2015 - 2018

September/oktober
Strategisch gesprek 
CvB met directeuren

Februari
Tussenrapportage 

Kwaliteitsplan 
(MBO in bedrijf)
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College aan zijn subsidievoorwaarde. Bovendien zijn de opgehaalde gegevens input voor het 
geïntegreerd jaarverslag.

Elke maand bespreekt het college 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 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 OP&I. 
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 niet iedere 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, met name op 
strategisch gebied. Basis voor de voortgangs- en verantwoordingsgesprekken 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 College van Bestuur legt op zijn beurt twee keer per jaar verantwoording af aan de Raad 
van Toezicht. Dat doet het college met periodieke rapportages: de managementreviews. De 
basis hiervoor staat beschreven in het toezichtsarrangement. Daarmee 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. 
Naast een reflectie op de thema’s uit het toezichtsarrangement rapporteert het college in 
de managementreview over de stand van zaken voor de hoofdthema’s strategie, onderwijs, 
personeel en bedrijfsvoering (de aandachtsgebieden uit het koersplan). 

Andere onderdelen van de cyclus zijn bijvoorbeeld de onderzoeken naar studenten- en 
medewerkerstevredenheid. Ook de jaarlijkse strategische dag van het College van Bestuur 
met de leidinggevenden in juli is een onderdeel van de cyclus Planning & Verantwoording. De 
feedback van deze dag is input voor de jaarlijkse kaderbrief.
Uit de interne audits die in het verslagjaar zijn gehouden kwam naar voren dat 
de cyclus Planning & Verantwoording instellingsbreed goed wordt uitgevoerd. De 
managementcontracten en teamplannen sluiten goed op elkaar aan en dragen bij aan de 
realisatie van de doelstellingen die in het nieuwe koersplan zijn benoemd.  

De huidige manier van werken en de bestaande cyclus van Planning & Verantwoording zijn 
blijvend onderwerp van reflectie en aanpassing. Het Friesland College wil zich ontwikkelen tot 
een flexibele organisatie waarin niet de kalender van het studiejaar en de begrotingscyclus, 
maar de inhoud van ontwikkelvraagstukken zoveel mogelijk bepaalt hoe en wanneer zaken 
worden opgepakt. Dit alles moet zo eenvoudig mogelijk worden vormgegeven, zonder 
onnodige complexiteit of bureaucratie. In het voorjaar 2017 zal bekeken worden wat deze visie 
betekent voor de huidige cyclus. 
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3.7 Klachtenafhandeling en bezwaar of beroep van studenten of medewerkers

Het Friesland College stelt hoge eisen aan de eigen organisatie en aan de opleidingen. 
Desondanks kan het voorkomen dat een student of een medewerker 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 2016 registreerde het Studenten Service Centrum (SSC) 27 klachten. Daarmee daalde het 
aantal klachten opnieuw. In 2014 waren er namelijk nog 45 klachten en in 2015 waren dat er 
29. 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. Het SSC bewaakt of de 
klachten tijdig en correct worden afgehandeld. De klachten die het SSC zelf behandelde, zijn 
naar tevredenheid van de student afgehandeld. Eén klacht is nog in behandeling. De klachten 
gingen vooral over communicatie en het niet nakomen van afspraken.

Van de 27 klachten kwamen er drie bij de MBO Ombudslijn binnen. Deze waren niet bekend 
bij het Friesland College. Formeel verwijst de MBO Ombudslijn dan naar de klachtenprocedure 
van een roc. Toch wilde het Friesland College met deze klagers in gesprek in plaats van hen te 
wijzen op de juiste procedure. Ook deze klachten zijn zo naar tevredenheid afgehandeld.

Onafhankelijke klachtencommissie 
Wanneer een student niet tevreden is over hoe zijn klacht is afgehandeld, kan hij een klacht 
indienen bij de Onafhankelijke klachtencommissie. In 2016 is bij deze commissie één klacht 
ingediend. De voorzitter van de klachtencommissie verklaarde de klacht niet-ontvankelijk, 
waardoor het niet tot een inhoudelijke behandeling is gekomen. 
De leden van de klachtencommissie zijn in 2016 herbenoemd. De samenstelling van de 
Onafhankelijke klachtencommissie vindt u in bijlage 7.6.  

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 Friesland 
College’. Voor medewerkers zijn er de commissies ‘Interne bezwarencommissie, sectie personeel’ 
en ‘Interne bezwarencommissie, beoordelingen’. 

Bezwaren in 2016 
In 2016 dienden drie studenten een bezwaarschrift in bij de Interne bezwarencommissie, 
sectie studenten. Tot een inhoudelijke behandeling door de commissie is het niet gekomen. 
Eén bezwaar is ingetrokken omdat in een gesprek tussen de student en de opleiding aan het 
bezwaar van de student tegemoet is gekomen. Eén bezwaar verklaarde de voorzitter niet-
ontvankelijk omdat de student het geconstateerde verzuim niet herstelde ondanks daartoe tot 
tweemaal in de gelegenheid te zijn gesteld. In de derde zaak is het verzuim niet hersteld omdat 
de gronden van bezwaar reeds naar tevredenheid waren opgelost. 
In 2016 diende één medewerker een bezwaarschrift in bij de Interne bezwarencommissie, 
sectie personeel. Het bezwaar bestond uit vier onderdelen, waarvan twee onderdelen niet-
ontvankelijk en twee onderdelen ongegrond zijn verklaard. 

Vergeleken met 2015 vallen een aantal zaken op: 

•  Het totaal aantal ingediende bezwaarschriften nam af. 
•  Er is in 2016 wel een bezwaarschrift door een medewerker ingediend. 
•  Het aantal bezwaarschriften van studenten nam af.
•  De trend dat het bezwaarschrift niet tot een inhoudelijke behandeling komt, zette zich in 

2016 voort. 

Bij de Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College zijn in het verslagjaar geen
(beroeps)zaken ingediend. Van de Klokkenluidersregeling is ook dit jaar geen gebruik gemaakt.



33

De samenstelling van de Interne bezwarencommissie en de Commissie van Beroep voor de 
Examens vindt u in bijlage 7.5. De reglementen van deze commissies zijn voor studenten 
gepubliceerd op de website van het Friesland College en voor medewerkers op intranet. 

3.8 Samenwerking
‘In 2018 is het Friesland College in alle sectoren een natuurlijke partner van bedrijven 
en instellingen. In relevante netwerken maken we afspraken over beroepsonderwijs en 
arbeidsmarkt. Het Friesland College staat landelijk bekend als een instelling met innovatief 
beroepsonderwijs en heeft met ROC Friese Poort en Nordwin College een gedeelde visie over 
het mbo in Friesland. Dit heeft tot nieuwe vormen van samenwerking geleid (Koersplan 2015-
2018).’

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 zijn er de strategische partners van het Friesland College. Deze 
organisaties delen de visie van de instelling en werken nauw samen om bedrijfsscholing en 
mbo-opleidingen te vernieuwen.

3.8.1 Samenwerking met onderwijsinstellingen 
Het Friesland College vindt het belangrijk om met andere scholen (vo, mbo en hbo) samen 
te werken. Hoe beter de scholen samenwerken, hoe lager immers de kans dat tussentijds 
studenten uitvallen. Het Friesland College had daarom geregeld overleg met ROC Friese Poort 
en werkte met Nordwin College onder meer samen in MBO Life Sciences. Ook was er overleg 
met NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool. Hieronder leest u meer over de samenwerking 
met MBO Life Sciences en over samenwerking met andere onderwijsinstellingen. 

MBO Life Sciences
In 2016 startten opnieuw bijna 160 studenten in de verschillende opleidingsrichtingen van MBO 
Life Sciences. Hiermee was het maximum aantal studenten dat in het eerste jaar van niveau 3 en 
4 kon instromen opnieuw bereikt. De ‘werelden’ van Water, Voeding en Laboratorium oefenen 
een grote aantrekkingskracht uit op potentiële studenten. 
MBO Life Sciences kent nu al gedurende een aantal jaren een stabiele instroom. Langzamer-
hand zitten alle jaren vol en dat is een mooie ontwikkeling. Toch heeft dat ook een aantal 
consequenties. Het kost namelijk meer moeite om studenten een goede stageplek te bieden. En 
het aantal medewerkers groeide en dat vraagt bijzondere aandacht.
De tweede lichting AOT procestechniek startte in september. Het aantal inschrijvingen was wat 
lager dan verwacht. De ontwikkeling van de opleiding verloopt echter voorspoedig. 
De invoering van de herziene kwalificatiestructuur en de keuzedelen vraagt een bijzondere 
inspanning van de teams, met name van het team Biomedisch en team Voeding (Nordwin). 
Beide teams stonden voor de opdracht om hun hele opleiding opnieuw te ontwerpen. Dat 
herontwerp startte in 2016 en krijgt in de komende jaren zijn beslag. Ook de andere teams 
staan voor die uitdaging. De gezamenlijke vraag is hoe de opleidingen zó met elkaar kunnen 
samenwerken dat de student en het werkveld de meerwaarde van MBO Life Sciences ervaren.

OSG Sevenwolden, Bornego College, Linde College, Burgemeester Harmsmaschool en Piter 
Jelles De Dyk 
Het Friesland College verzorgt het oriëntatietraject ‘Kies je wereld’ om leerlingen van het vmbo-
tl* de kans te bieden om zich op verschillende sectoren te oriënteren. De leerlingen volgen 
verschillende workshops en bereiden deze voor op hun eigen school. Na de succesvolle pilot 
met OSG Sevenwolden sloten in 2016 op eigen verzoek ook Bornego College, Linde College, 
Burgemeester Harmsmaschool en Piter Jelles De Dyk aan.
Om de oriëntatie verder te verdiepen zette het Friesland College met Piter Jelles een pilot 
op. Belangrijke elementen hierin zijn ‘iets beleven bij bedrijven’, ‘iets doen of maken bij een 
mbo-opleiding’ en ‘ouderbetrokkenheid’. In 2016 was er in dit kader het project Kaas met 
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MBO Life Sciences en Bouw en voor 2017 zijn er plannen om iets dergelijks ook voor de scholen 
Commercie & Dienstverlening, Zorg, Service & Welzijn en D’Drive te gaan doen.

Doorlopende leerlijnen met Linde College en Piter Jelles 
Het Friesland College verzorgt met Linde College drie vakmanschapsroutes in de sectoren 
economie, techniek en zorg en welzijn. Met Piter Jelles ontwikkelde het Friesland College 
een doorlopende leerlijn loopbaanoriëntatie en –begeleiding. Het doel is dat leerlingen 
bewust kiezen voor een vervolgopleiding waardoor wisselen van opleiding en uitval worden 
teruggedrongen.

Netwerkbijeenkomsten docenten voortgezet onderwijs en mbo
Het Friesland College organiseert jaarlijks een ‘kijkdag’ voor medewerkers uit het voortgezet 
onderwijs. In 2016 is daaraan voorafgaand een netwerklunch georganiseerd met Piter Jelles om 
collega-docenten in de opleidingen te leren kennen.

Friesland College en Strategische Alliantie Heerenveen
In het verslagjaar werd een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor docenten en 
leidinggevenden van vmbo en mbo in Heerenveen. Het Bornego College, OSG Sevenwolden, 
Nordwin College (locatie Heerenveen) en Friesland College werken al geruime tijd samen 
om het beroepsonderwijs aantrekkelijker te maken en goed te laten aansluiten op 
vervolgopleidingen en arbeidsmarkt. Op die arbeidsmarkt zijn veel ontwikkelingen gaande 
waarop de scholen inspelen. In zowel het vmbo als het mbo worden de kwalificaties aangepast 
en wordt door docententeams nieuw onderwijs in de vorm van keuzevakken ontwikkeld. 
De vmbo-docenten werden bijgepraat over de ontwikkelingen in het mbo en andersom. 
Vervolgens werden diverse thema’s besproken, zoals ‘werkplekleren’, werken in teams, 
loopbaanoriëntatie en –begeleiding en coachend leiderschap.
Om het zicht op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te vergroten zijn twee ‘onderwijscafés’ bij 
bedrijven georganiseerd: één over de zuivelindustrie bij kaasmakerij Royal A-ware en één over 
de transitie van productie naar assemblage bij VDL Bus.

3.8.2 Samenwerking met bedrijven en instellingen 
Hieronder leest u met welke partners, (vertegenwoordigers van) bedrijven en instellingen het 
Friesland College in 2016 bijvoorbeeld samenwerkte.

Wiegelgroep 
In de Wiegelgroep heeft het Friesland College een groep toonaangevende ondernemers in 
Friesland bijeengebracht. Met hen wordt onder andere gesproken over nieuwe manieren om 
onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. In 2016 vonden twee bijeenkomsten 
plaats van dit netwerk.
Bij NDC perscombinatie was er aandacht voor ondernemende studenten die, vaak vanuit 
hun opleiding, ideeën hebben ontwikkeld voor het starten van een eigen onderneming. 
Zeer gemotiveerd presenteerden zij hun onderneming of hun plannen om die te starten. De 
aanwezige ondernemers reageerden enthousiast en dachten met de studenten mee over hoe 
hun initiatieven ondersteund kunnen worden.
Bij internetbedrijf ICIT ging de bijeenkomst vooral over de aansluiting tussen mbo en ICT-
bedrijven met een zeer complexe dienstverlening; is het voor mbo’ers haalbaar om daar stage 
te lopen en werk te krijgen? Bij het streven naar excellentie lijken daar zeker mogelijkheden 
te liggen, zo bleek uit de verhalen van één van de FC-studenten die bij ICIT werken. Een mooie 
manier om het mbo uitdagender te maken voor wie dat wil en kan. Verder werd stilgestaan bij 
diverse nieuwe vormen van ICT-toepassingen op het gebied van marketing en communicatie.
 
CIV Healthy Ageing
Het Friesland College, ROC Friese Poort en partners in hbo, zorginstellingen en het bedrijfsleven 
gaan samenwerken aan nieuwe vormen van ouderenzorg. Dit doen zij met een Centrum 
Innovatief Vakmanschap (CIV) Healthy Ageing. Op 1 juli was de officiële startbijeenkomst. Meer 
hierover leest u in 3.3.
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CIV Water
In 2016 werkte ‘Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) voor de economische topsector 
Water’ langs de volgende programmalijnen:

• innovatief onderwijs 
• huisopleider
• marketing & communicatie 
• onderzoek

Aan deze programmalijnen zijn verschillende activiteiten verbonden, zoals het ontwikkelen van 
een keuzedeel drinkwatertechniek en waterbeheerder 2.0, het verzorgen van trainingen en 
opleidingen voor de verschillende partners, het promoten van de watersector als werkveld voor 
jongeren en het initiëren van onderzoek. 
CIV Water is het partnerschap van 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. Samenwerkende partners zijn onder andere 
Vitens, Wetterskip Fryslân, Waterbedrijf Groningen, Waterleidingbedrijf Drenthe, Landustrie en 
Wetsus. 

CIV Water is steeds bekender als platform waar onderwijsontwikkeling en uitvoering plaatsvindt 
zoals de sector dat wenst: op maat, in samenwerking en op niveau. Voor het verslagjaar zijn er 
verschillende ontwikkelingen te melden. 
Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van een module ‘onderwaterdronepiloot’ voor 
mbo en hbo. Verder heeft de expertgroep analist een beeld geschetst van ‘de vakman in de 
toekomst’. Daaruit kwam in elk geval een module voort op het gebied van DNA-technieken 
waarin docenten het basisdeel verzorgen. Seniormedewerkers uit de bedrijven verzorgen dan 
het verdiepende deel en een masterclass.
Ook het vermelden waard is dat waterbedrijf Vitens, één van de partners, tevreden is over 
de samenwerking en ervan uitgaat dat deze langdurig zal zijn. Vitens helpen om zich om te 
vormen tot een lerende organisatie met aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van haar 
medewerkers is het doel.
Tot slot hebben de waterschappen CIV Water gevraagd te helpen bij de ontwikkeling van een 
bbl-traject voor hun medewerkers op niveau 3 en 4. Genoeg redenen dus om trots te zijn op de 
resultaten van CIV Water tot dusver.

CIV Food en Dutch Dairy Chain
Het Friesland College is via Life Sciences, de samenwerking met Nordwin College, betrokken 
bij CIV Food en de Dutch Dairy Chain. De Dutch Dairy Chain is in 2016 afgesloten. Vanuit een 
samenwerking tussen mbo en hbo is een Associate Degree zuiveltechnologie ontwikkeld. Deze 
wordt in 2017 aangeboden. Daarnaast werken mbo, hbo en bedrijfsleven nauw samen om bij 
de provincie een subsidieaanvraag te doen voor de ontwikkeling van een ‘Food Application 
Centre of Technology’. Dit traject zal in 2017 zijn laatste fase ingaan. 

Branche adviesgroepen  
Het Friesland College en ROC Friese Poort hebben enige jaren geleden gezamenlijk een aantal 
adviesgroepen ingesteld. De leden zijn afkomstig uit organisaties en bedrijven. Zij adviseren 
de scholen bij keuzes in hun tactisch en strategisch beleid. ROC Friese Poort en het Friesland 
College hebben in 2016 de afspraken die in 2014 waren gemaakt verder uitgewerkt. Het ging 
om de volgende afspraken:

• Een BAG vormen met een kleinere, vaste kern van leden en een flexibele schil.
• Meer (branche)overstijgende thema’s bespreken. Deze worden door scholen en bedrijven / 

instellingen gekozen.
• Tweemaal per jaar een BAG-bijeenkomst organiseren. Deze bijeenkomst start met alle BAG-

leden gezamenlijk, met bijvoorbeeld een inleider. In het tweede (programma) deel splitst de 
groep zich op in (branche)verwante groepen.

• De (nieuwe) vacatures invullen vanuit nieuw opgestelde functieprofielen. 
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Kerngroep 1 van de dagelijkse besturen van Metalektro en Bouw, Hout, Wegenbouw, Schilders 
(BHWS) organiseerde een themabijeenkomst over ‘niveau 2 en werkgelegenheid’. Uit evaluatie 
bleek dat men het een belangrijk thema voor Friesland vindt, maar dat bij de bijeenkomst nog 
te weinig over mogelijke oplossingen werd gesproken.
Kerngroep 2 (dagelijkse besturen van BAG Handel en Administratie) koos het thema ‘sociaal 
ondernemerschap’. Ter voorbereiding werden onderwijs, ondernemers en overheid bevraagd. 
Omdat op dit gebied nog weinig ervaring in Nederland is, werd over de grenzen gezocht naar 
een inspirerende spreker. Helaas kon de geplande bijeenkomst in oktober niet doorgaan. Deze 
is verplaatst naar 2017. 

Opvallend was dat de beide kerngroepen, die meerdere malen bij elkaar kwamen, deze 
momenten aangrepen om ook andere samenwerkingszaken op te pakken. Dit leidde tot 
verrijking van de bijeenkomsten. De kleinere BAG’s kwamen niet bij elkaar maar zien wel 
toekomst in multisectorale, innovatieve bijeenkomsten. De nieuwe opzet van de BAG’s wordt in 
2017 geëvalueerd.

In 2016 nam de voorzitter van de BAG BHWS, de heer Hoogcarspel, afscheid wegens het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Op dit moment is er een vacature.
De BAG Welzijn werd uitgebreid met ‘verpleging’, waardoor de naam BAG Welzijn wijzigde in 
BAG Welzijn en Verpleging. Ook hier is nog een vacature. 

Friesland College en Innovatiepact Fryslân
Binnen het Innovatiepact Fryslân werken overheid, onderwijs en ondernemers samen 
om het leer- en werkklimaat in Friesland te versterken. Alle mbo- en hbo-instellingen 
zijn hierbij vertegenwoordigd. Het innovatie- en ondernemersklimaat versterken zijn 
belangrijke onderwerpen. Dit leidt onder andere tot impulsen op het gebied van onderwijs in 
ondernemerschap. Daarnaast worden activiteiten ontwikkeld om het opzetten en slagen van 
startups in Friesland te bevorderen.

Project Technisch Beroepsonderwijs Friesland 
In januari 2013 startte het project ‘Technisch Beroepsonderwijs Friesland’. Dit is de regionale 
projectnaam voor het landelijke project ‘Toptechniek in bedrijf’. In 2016 is de nadruk gelegd 
op verduurzaming van de ingezette activiteiten voor de Technologieroute, LOB en de 
TechNetkringen, zoals beschreven in de Regiovisie en -agenda 2015-2017. 
Het aantal inschrijvingen van eerstejaars studenten techniek op de mbo-scholen daalde in het 
verslagjaar licht. De activiteiten en middelen van het project M-Tech (techniek op vmbo-t en 
mavo) zijn nu ondergebracht bij ‘Technisch Beroepsonderwijs Friesland’. 

Een greep uit onze convenanten en samenwerkingsovereenkomsten in 2016:

• COA Burgum, Drachten en St. Annaparochie: convenant 2016-2017
• Gemeente Leeuwarden: samenwerkingsovereenkomst ‘KIC zegt’
• Meriant (Alliade): overeenkomst scholingstraject Alliade opleiden medewerkers VZ-IG tot 

MBO Verpleegkundige
• NHL Hogeschool en ECNO: samenwerkingsovereenkomst voor trajecten Pedagogisch 

Didactische Aantekening voor instructeurs (PDA) en Pedagogisch Didactisch Getuigschrift 
(PDG)

• RENN4: overeenkomsten VSO De Zwaai en De Monoliet voor entreeopleidingen Friesland 
College 

• Sportstad Heerenveen: samenwerkingsovereenkomst met CIOS
• Talentencollege Noord: samenwerkingsovereenkomst met CTO Noord en OSG Sevenwolden
• Tjongerschans: overeenkomst praktijkroutes
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3.9 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

Het Friesland College heeft, naast het verzorgen van onderwijs, ook een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. De begrippen ‘duurzame ontwikkeling’ en ‘Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen’ (MVO) zijn niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. 
Het college besloot in het verslagjaar om binnen de hele instelling initiatieven rond MVO te 
starten. Deze initiatieven hangen samen met een viertal aandachtsgebieden:

• aanstellen van personeel met een achterstand op de arbeidsmarkt
• duurzaam inkopen door duurzaamheidseisen te stellen aan leveranciers
• energiebesparing
• afvalscheiding

Dit moet leiden tot een visie op een duurzame cultuur die door iedereen in het Friesland 
College wordt onderschreven. 

In 2016 is geïnventariseerd wat het Friesland College op het gebied van MVO al doet. Verder 
zijn te behalen resultaten geformuleerd voor de korte (1 jaar) en de langere (1-3 jaar) termijn. 
Voor het bereiken van deze doelen is het belangrijk dat verschillende organisatieonderdelen 
binnen de instelling maar ook het bedrijfsleven worden betrokken. 
Het eerste concrete speerpunt is ‘afvalscheiding’. Bureau Communicatie, het leerbedrijf 
catering, de Centrale Studentenraad, het facilitair serviceteam en de opleiding Horeca startten 
in het najaar een actie. Bewust omgaan met afval, afval scheiden en recyclen was het doel.  
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4.1  Koersplan 2015-2018, Ervaren in leren: stand van zaken eind 2016

Hieronder volgt een overzicht van de ambities die het Friesland College in het Koersplan 
2015-2018, Ervaren in leren formuleerde en de resultaten eind 2016. Deze ambities zijn 
onderverdeeld in de aandachtsgebieden strategie, onderwijs, personeel, bedrijfsvoering en 
organisatie.
De kleuren geven de stand van zaken aan het eind van dit verslagjaar weer. Rood betekent ‘nog 
niet gerealiseerd’, oranje betekent ‘in ontwikkeling’ en groen ‘gerealiseerd’. Een kort overzicht 
van de stand van zaken per FC-school is opgenomen in bijlage 5.

BESTUURSVERSLAG

Hoofdstuk 4 Strategisch beleid en realisatie ambities

Strategie Realisatie 
eind 2016

Toelichting

1 In 2018 is het Friesland 
College in alle sectoren een 
natuurlijke partner van 
bedrijven en instellingen. 
In relevante netwerken 
maken we afspraken 
over beroepsonderwijs en 
arbeidsmarkt.

Het Friesland College werkt voor het onderwijs in zowel praktijkroutes als 
leereenheden samen met bedrijven. Het aantal strategische partners waarmee 
het Friesland College samenwerkt of samen gaat werken in praktijkroutes 
neemt gestaag toe. Voor het verzorgen van onderwijs via praktijkroutes en 
leereenheden is partnerschap met bedrijven voorwaardelijk.

2 In 2018 heeft het Friesland 
College samen met ROC 
Friese Poort en Nordwin 
College een gedeelde visie 
op het mbo in Friesland. 
Dit heeft tot nieuwe 
vormen van samenwerking 
geleid.

In 2016 startte het Friesland College met bestuurlijk overleg met ROC Friese 
Poort en Nordwin College om een gezamenlijke visie te verkennen, die kan 
leiden tot nieuwe vormen van samenwerking. Deze gesprekken worden in 
2017 voortgezet. Het Friesland College werkt al wel sinds enige tijd samen 
met Nordwin College in CIV Water en met ROC Friese Poort in CIV Healthy 
Ageing en het excellentieprogramma, in het project Health Care. 

3 In 2018 staat het 
Friesland College 
landelijk bekend als een 
instelling met innovatief 
beroepsonderwijs.

Het Friesland College staat steeds meer bekend als instelling met innovatief 
beroepsonderwijs. In 2016 waren er diverse werkconferenties met het thema 
‘Samenwerken, leren en innoveren in de praktijkroute’ voor belangstellenden 
uit onderwijs, bedrijfsleven, gemeenten en provincies die meer willen weten 
over het hoe en waarom van de praktijkroute. De werkconferenties werden 
bij ZuidOostZorg en Alliade, strategische partners van het Friesland College, 
georganiseerd en met zo’n 150 deelnemers uit het hele land goed bezocht. 

Het Friesland College wordt in diverse brieven van het ministerie van OCW 
genoemd als goed voorbeeld en de instelling is door het ministerie van OCW 
uitgenodigd om mee te denken over een nieuwe, innovatieve manier om de 
kwalificatiestructuur in te vullen. 

4 In 2018 hebben studenten 
meer invloed op het 
onderwijs; de invloed 
van studenten binnen de 
scholen is in 2018 goed 
geregeld.

Naast de formele Centrale Studentenraad zijn bij CIOS, MBO Life Sciences en 
School voor Commercie & Dienstverlening deelraden actief. Indien gewenst 
kan de CSR zaken die bij de deelraden spelen bij het overleg met het college 
inbrengen. De directie van D’Drive koos voor een andere invulling. Daar 
wordt een studentenbijeenkomst georganiseerd als er belangrijke zaken 
spelen. Op verzoek van de directie organiseert de CSR daar in de loop van 
2017 een studentenbijeenkomst. De CSR maakte in het verslagjaar een 
handreiking over hoe je met studenteninvloed om kunt gaan. 
De CSR geeft zelf aan dat er een prima samenwerking is met het College van 
Bestuur, de Raad van Toezicht en de Ondernemersraad en dat is een mooi 
resultaat! 

Onderwijs

5 In 2018 zijn alle 
opleidingen vormgegeven 
op basis van het concept 
praktijkgestuurd leren. In 
elke school is 20% van de 
opleidingen vormgegeven 
in de praktijkroute.

Eind 2016 heeft het Friesland College samenwerkingsovereenkomsten 
afgesloten voor praktijkroutes waar in totaal ruim 1200 studenten kunnen 
leren. Daarmee is het Friesland College goed op weg om deze doelstelling 
eind 2018 te realiseren met een grote spreiding over branches en opleidingen.
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6 In 2018 volgt 5% van 
de studenten een 
crossoverprogramma met 
een andere opleiding. 
5% volgt een verdiepend 
excellentieprogramma. 
Studenten krijgen zo een 
extra mogelijkheid om hun 
opleiding te verrijken.

Bij alle FC-scholen zijn er studenten die een crossoverprogramma volgen, 
maar 5% van het totale aantal studenten wordt nog niet gehaald.

Het aantal studenten dat in 2016 een excellentieprogramma volgde, nam 
met 50 studenten toe tot zo’n 120 studenten. Dat is ruim 1% van het totaal 
aantal studenten. Er is veel diversiteit in de programma’s en daardoor kan 
een brede groep studenten ‘bediend’ worden. Deelnemende studenten en 
docenten zijn enthousiast, ervaren de meerwaarde van de programma’s en 
er worden successen behaald. De basistrainingen dragen nog niet bij aan 
ontmoetingen tussen studenten van verschillende programma’s. Ook sluit 
de basistraining nog niet altijd in voldoende mate aan bij de specifieke 
programma’s en doelgroepen. Bijstellen, opnieuw met elkaar afstemmen wat 
we gezamenlijk met elkaar kunnen delen en doen, en vervolgens het aanbod 
verder aanscherpen, is daarom nodig. Het Friesland College wil het aantal 
deelnemers verhogen. Dit kan door meer plaatsen te genereren met extra 
programma’s en door deze vaker per studiejaar aan te bieden. Daarnaast 
wordt het bestaan van het programma en de meerwaarde ervan meer onder 
de aandacht gebracht bij studenten, docenten en leidinggevenden.

7 Het percentage geslaagden 
staat in 2018 op 80%.

Het percentage geslaagden was in 2016 72%; een daling van 3,5% vergeleken 
bij het jaar ervoor. De oorzaken van deze daling worden momenteel 
onderzocht en geanalyseerd.

Personeel

8 Elke medewerker voert 
actief regie over de eigen 
loopbaan en neemt 
initiatief. Dit onderwerp 
komt standaard aan de 
orde in functionerings- en 
beoordelingsgesprekken. 
Het loopbaanperspectief 
wordt daarbij uitgewerkt 
o.b.v. ontwikkelingen in 
school en omgeving.

Het thema ‘loopbaanperspectief’ komt standaard aan de orde in de 
functionerings- en beoordelingsgesprekken die leidinggevenden met 
medewerkers voeren. Nog lang niet iedere medewerker voert actief regie 
over zijn of haar eigen loopbaan. Dit is nog een ontwikkelpunt. 

Naast een ‘datingsite’ waar medewerkers kunnen aangeven wat zij te bieden 
hebben of wat zij zoeken, zal in de loop van 2017 het eigen loopbaan- en 
mobiliteitscentrum ‘Link’ van start gaan. Hier kunnen medewerkers terecht 
met al hun vragen over hun loopbaan en mobiliteit. 

9 Het ziekteverzuim is in 
2018 teruggebracht tot 
onder de 5%.

Eind 2016 was het verzuimpercentage 4,69% en daarmee lag het onder de 
norm van 5%. Deze daling werd veroorzaakt doordat het langdurig verzuim 
(meer dan 43 dagen ziek) daalde. Geregeld SMO-overleg, de inzet van een 
arbeidsdeskundige en medewerkers zo snel mogelijk (in overleg met de 
bedrijfsarts) laten re-integreren hebben in hoge mate bijgedragen aan het 
lagere ziekteverzuimpercentage. 

Organisatie

10 Teams functioneren in 
2018 professioneel; ze 
zijn resultaatgericht en 
ontwikkelen zich waar 
mogelijk tot ‘combiteams’. 
10% van de docenten 
geeft binnen de bedrijven 
trainingen en workshops.

Van de 52 teams verdeeld over de zeven FC-scholen functioneerden eind 
2016 de meeste teams op een gevorderd niveau (38 teams). Tien teams 
functioneerden nog op beginnend niveau en vier functioneerden al op 
professioneel niveau. Hoewel hier en daar het tempo waarin de teams 
zich ontwikkelen iets achterblijft, is er bij alle teams toch sprake van een 
doorgaande ontwikkeling.
Van een aantal FC-scholen geven docenten ook trainingen in bedrijven. 

11 Teams binnen een school 
delen ten minste één keer 
per jaar hun ervaringen 
en leren zo van elkaars 
successen.

Binnen alle scholen delen teams minimaal een keer per jaar hun ervaringen, 
bijvoorbeeld tijdens studiedagen. Nieuw in het verslagjaar waren de 
zogenaamde ‘meet-ups’, waar alle medewerkers van de instelling zich 
voor konden aanmelden. Zo was er een meet-up over praktijkroutes en 
leereenheden met workshops van verschillende FC-scholen met ervaringen, 
goede voorbeelden en vraagstukken van de praktijkroute en leereenheden 
én de brug tussen beide.

12 Het Friesland College is 
in 2018 een wendbare 
organisatie waarin de 
dagelijkse bedrijfsvoering 
blijvend op orde is.

Het financiële resultaat is goed op orde. Qua flexibiliteit valt er echter 
nog wel wat te winnen. Het College van Bestuur koos voor een nieuwe 
manier van begroten om kort-cyclische ontwikkelingen beter te faciliteren. 
Tot dusver werd aan het begin van het begrotingsjaar in principe het 
volledige budget verdeeld over de organisatieonderdelen. Hieraan 
werden voor dat jaar de resultaatafspraken gekoppeld, die werden 
vastgelegd in het managementcontract. Maar er waren verschillende 
zaken die deze systematiek minder geschikt maakten. Vanaf 2017 wordt 
het hele ontwikkelbudget daarom niet meer direct aan het begin van het 
begrotingsjaar verdeeld. Zo blijft er enige ruimte om in de loop van het jaar 
nieuwe zaken te starten of lopende zaken te intensiveren. 
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Bedrijfsvoering

13 Planning en organisatie 
zijn in 2018 op orde. Teams 
en ondersteuning ervaren 
dit als een gedeelde 
verantwoordelijkheid, met 
voor ieder een eigen rol.

De huidige manier van werken en de bestaande cyclus van Planning & 
Verantwoording zijn blijvend onderwerp van reflectie en aanpassing. Het 
Friesland College wil zich ontwikkelen tot een flexibele organisatie waarin 
niet de kalender van het studiejaar en de begrotingscyclus, maar de inhoud 
van ontwikkelvraagstukken zoveel mogelijk bepaalt hoe en wanneer 
zaken worden opgepakt. Dit alles moet zo eenvoudig mogelijk worden 
vormgegeven, zonder onnodige complexiteit of bureaucratie. In het voorjaar 
2017 zal bekeken worden wat deze visie betekent voor de huidige cyclus en 
de rol van de teams en ondersteuning daarin.

14 We informeren studenten 
tijdig en goed over 
programma’s, roosters en 
examens.

Studenten beoordeelden de informatievoorziening in de JOB-enquête met 
een 3,3. Dat is onder het landelijk gemiddelde van 3,5. Wat beter kan, is dat 
studenten niet altijd begrijpen wat er wordt gevraagd, zeker in situaties waar 
niet meer op de traditionele manier wordt geleerd. Een ander verbeterpunt is 
dat studenten hier en daar heldere informatie missen.

15 In de JOB-enquête onder 
studenten scoren we in 
2018 een 7.0.

Studenten gaven het Friesland College in 2016 een 6,5. De opleidingen 
kregen gemiddeld een 6,8. Vooral het thema ‘informatievoorziening’ (zie 
hierboven) scoorde onder het landelijk gemiddelde. Hier valt voor het 
Friesland College nog genoeg te verbeteren.

gerealiseerd in ontwikkeling nog niet gerealiseerd

4.2 Speerpunten voor 2017 
 
Voor 2017 ligt de focus op de volgende thema’s:

• Praktijkroutes en leereenheden verder ontwikkelen
 Het aantal praktijkroutes met bedrijven wordt verder uitgebreid. Voor het komende jaar 

is met een aantal strategische partners een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor 
het starten van nieuwe praktijkroutes in 2017. Daarmee kunnen straks nog meer studenten 
onderwijs via een praktijkroute volgen. Daarnaast is er het komende jaar extra aandacht 
voor het verhogen van de onderwijskwaliteit van de praktijkroutes en leereenheden. Dat wil 
zeggen, binnen het Friesland College worden de praktijkroutes en leereenheden verzorgd 
volgens de leerprincipes van praktijkgestuurd leren.

• De kwaliteit van het rekenonderwijs verbeteren 
 De resultaten blijven nu achter bij het landelijk gemiddelde. Extra acties zijn dus nodig. Voor 

2017 is daarom een projectplan met targets opgesteld:

 o Rekenen scoort gelijk aan of hoger dan het landelijk gemiddelde
 o De kwaliteit van de instellingsexamens en de afname daarvan moet ‘inspectieproof’ zijn
 o Verdere implementatie van slag 1, 2 en 3*
 o Kwaliteit en/of opzet van de werkplaatsen taal en rekenen 

 Het maken van een totaalplan voor het hele Friesland College moet een extra stimulans 
geven om het taal- en rekenonderwijs nog beter en efficiënter te verzorgen.

 Het is de bedoeling dat rekenen (net als Nederlandse taal) zoveel mogelijk wordt 
aangeboden binnen de context van de opdrachten, projecten of thema’s die centraal staan 
in het leren van de studenten. Examentraining en extra begeleiding van studenten met 
achterstanden en/of leerproblemen wordt daaromheen verzorgd in lessen, trainingen, e.d. 
Een aantal FC-scholen is van plan om dit te organiseren in een ‘werkplaats taal en rekenen’. 

 Vanuit het kwaliteitsplan wordt daarom extra geïnvesteerd in het ontwikkelen van 
werkplaatsen taal en rekenen en in de professionalisering en begeleiding van docenten 
om binnen álle onderwijsactiviteiten effectief aandacht te besteden aan Nederlandse 
taal en rekenen. Dit was altijd al de opzet, maar dat is nog onvoldoende van de grond 
gekomen. De professionalisering van docenten Nederlandse taal en rekenen, de organisatie 
van de examens en het organiseren van het remediërend aanbod Nederlandse taal en 
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rekenen, werd al langer uitgevoerd vanuit het investeringsbudget Nederlands en rekenen. 
Daarbinnen wordt het komende jaar ruimte gemaakt voor het realiseren van ‘slag 1’ van de 
genoemde ‘drieslag’. 

• Keuzedelen ontwikkelen, organiseren en verzorgen
 Studenten kunnen zich vanaf februari 2017 inschrijven voor keuzedelen. Er valt al heel wat 

te kiezen, maar de ambitie van het Friesland College is om het komende jaar het aanbod 
aan keuzedelen verder uit te breiden. Daarbij wil de instelling zoveel mogelijk aansluiten 
bij de wensen en capaciteiten van de studenten. Met een ruimer aanbod kunnen studenten 
dus echt kiezen wat zij leuk of interessant vinden en dat motiveert! Daarnaast vereist de 
organisatie van het verzorgen van keuzedelen nog aandacht. Uiteindelijk wil het Friesland 
College verschillende manieren bieden waarop studenten een keuzedeel kunnen volgen. 
Zo zijn keuzedelen dan via ‘blended learning’ 24/7 beschikbaar en worden dan meer 
keuzedelen via ‘werkplaatsen’ aangeboden. 

• Associate Degrees in en om Heerenveen verder ontwikkelen
 In 2015 is met Stenden Hogeschool een AD Logistiek en Economie gestart, de tweede groep 

startte in augustus 2016. Deze AD wordt in Heerenveen en Emmen verzorgd. School voor 
Zorg, Service & Welzijn ontwikkelde met Stenden Hogeschool, NHL Hogeschool en Alliade 
een AD Social Work. Na accreditatie in april 2017 zal deze starten bij de praktijkroute 
Alliade in Heerenveen. MBO Life Sciences is betrokken bij de AD zuiveltechnologie van Van 
Hall Larenstein en start in 2017. Vanuit CIV Water is met Van Hall Velp de AD Waterbeheer 
verder ontwikkeld. Het programma wordt in 2017 aangeboden aan medewerkers op 

 mbo 4-niveau binnen de waterschappen. Deze AD’s worden in Leeuwarden en Velp 
verzorgd.

 De overige scholen zullen de komende tijd de mogelijkheden voor AD’s verkennen of 
verder uitwerken. D’Drive gaat bijvoorbeeld samen met Stenden Hogeschool (Media en 
Entertainment Management) een AD ontwikkelen.

• Alle niveaus binnen de instelling verder professionaliseren 
 Het beroepsonderwijs is sterk in beweging; nieuwe vormen van onderwijs worden 

ontwikkeld en het bedrijfsleven wordt steeds meer partner in het opleiden van 
studenten. Dat vraagt veel van docenten en leidinggevenden. Professionalisering in 
onderwijsontwikkeling en didactiek voor docenten en in het verbinden van ‘intern’ en 
‘extern’ voor leidinggevenden is cruciaal om de ambitie en koers van het Friesland College te 
realiseren. Professionalisering wordt op verschillende manieren georganiseerd: in de MT’s, in 
het ‘maandagmiddagberaad voor leidinggevenden’ en in werkplaatsen. Incidenteel worden 
externe sprekers uitgenodigd om te kunnen leren van hun onderzoek of hun ervaringen bij 
andere organisaties. Een andere manier van werken, dat doe je immers niet zomaar. 
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‘In 2018 zijn alle opleidingen vormgegeven op basis van het concept praktijkgestuurd leren. In 
elke school is 20 procent van de opleidingen vormgegeven in de praktijkroute. Vijf procent van 
de studenten volgt een verdiepend excellentieprogramma. Het percentage geslaagden staat in 
2018 op 80 procent.’ (Koersplan 2015-2018, Ervaren in leren)

Excellente studenten bedenken slimme douche-oplossing voor ouderen
Door handige hulpmiddelen kunnen ouderen langer zelfstandig wonen. Dan gaat het steeds 
vaker om slim toegepaste techniek. Zo werkten mbo-studenten van het Friesland College samen 
met Philips en ZuidOostZorg aan een innovatieve douche voor ouderen die zichzelf moeilijk 
kunnen wassen. Studenten presenteerden hun ontwerp voor een stoel, met daaronder een 
reservoir voor water, een douchekop en een föhn voor het drogen. Alles te bedienen met één 
knop, voor mensen die motorisch niet zo handig meer zijn. Het prototype werd onthuld door 
mevrouw Vos, Friesland College, de heer Visscher, Philips Drachten en mevrouw Huizenga, 
ZuidOostZorg.
Het project maakt deel uit van het Excellentieprogramma, waarin het Friesland College 
studenten extra uitdaging biedt om zich te ontwikkelen met een programma bovenop hun 
reguliere opleiding. De mbo’ers kwamen van heel verschillende opleidingen: verpleging, 
creatief vakman, engineering, styling design en media, games & IT. 
Dat was heel leerzaam, merkte studente Laura van der Werff: “In de opleiding voor verpleging 
kom je nog weinig techniek tegen en meedenken over nieuwe techniek doe je zeker niet. 
Dus dit was heel leerzaam.” Studente Jannie Dam vond het als creatief vakman een uitdaging 
om een ontwerp te maken, dat juist niet te futuristisch moest ogen. “Anders durven ouderen 
het niet aan om ‘m te gebruiken. Dan moet je anders denken.” En dat was nou juist de opzet: 
studenten van verschillende disciplines een nieuwe wereld laten ontdekken.

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. 
Sommige opleidingen, bijvoorbeeld een aantal kunst- en sportopleidingen, stellen extra eisen. 
Studenten kunnen op de website van de opleiding zien of voor de opleiding van hun keuze 
aanvullende eisen gelden. Tijdens een intakegesprek wordt besproken voor welke opleiding de 
student toelaatbaar is op basis van zijn vooropleiding en ervaring.

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. Eerder lukte 
dat geregeld niet, maar inmiddels gaat het een stuk beter. Bij een aantal FC-scholen is de 
individuele intake veranderd in een ‘groepsintake’. Deze manier van ‘intaken’ levert tijdswinst 
op; er kunnen immers meer studenten tegelijk worden geholpen. Dit helpt om de wachttijd 
tussen het moment waarop de student zich aanmeldt en de intake te verkorten. Het Studenten 
Service Centrum (zie hoofdstuk 6 Studenten) investeert momenteel in het verder verbeteren van 
de intake en het professionaliseren van de medewerkers die betrokken zijn bij intakes.

5.2 Ontwikkeling keuzedelen 

Het Friesland College wil studenten opleiden tot zelfstandige mensen die overal hun weg 
vinden. Het aanbieden van keuzedelen past uitstekend bij deze visie. Hiermee kan de student 

Hoofdstuk 5 Onderwijs
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immers zelf een richting bepalen en wegen verkennen die passen bij de interesse. En dat werkt 
motiverend. Bovendien kan een student zich onderscheiden door een pakket dat net even 
anders is dan dat van anderen. 
Vanaf augustus 2016 biedt het mbo keuzedelen aan. Deze landelijke maatregel geldt voor 
alle mbo-studenten die in augustus 2016 beginnen. Keuzedelen volgen is een volwaardig en 
verplicht onderdeel van de opleiding. Ze worden opgenomen in het opleidingsblad bij de 
onderwijsovereenkomst en zijn ook onderdeel van de examinering. Ieder roc heeft de ruimte 
om zelf een passend pakket samen te stellen. 
Het Friesland College ziet een mooie kans om studenten beter te bedienen en ‘mikt’ op meer, 
maar dat vergt wel een stevige organisatie. In het verslagjaar investeerde een werkgroep, 
samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit de FC-scholen en ondersteunende bureaus, in het 
opzetten van deze organisatie. Inmiddels is er een eerste pakket van 19 FC-brede keuzedelen, 
die openstaan voor iedereen, en 7 keuzedelen voor studenten van School voor Commercie & 
Dienstverlening. 

Eerstejaars studenten konden zich vanaf december inschrijven voor bijvoorbeeld een keuzedeel 
‘ondernemerschap’, ‘duurzaamheid in beroep’, ‘leidinggeven’, ‘voorbereiding hbo’ of moderne 
vreemde talen. Vooral de talen, en specifiek Spaans, en de keuzedelen over ondernemen lijken 
populair. De student kan voor het volgen van een keuzedeel kiezen uit locaties in Leeuwarden 
en Heerenveen en geeft drie voorkeuren aan. In principe wordt de 1e keuze gehonoreerd, 
maar mochten er teveel aanmeldingen zijn, dan krijgt men de 2e voorkeur of eventueel de 3e 
voorkeur toegewezen.

5.3 Praktijkroutes en leereenheden

Sinds 2012 ontwikkelt het Friesland College twee modellen om praktijkgestuurd leren flexibel 
te organiseren: praktijkroutes en leereenheden. Beide zijn ontworpen voor de bol-opleidingen. 
Teams hebben daarnaast de ruimte om ook naar andere vormen te zoeken. Het uitgangspunt is 
dat de leerprocessen worden ingericht vanuit de leerprincipes van praktijkgestuurd leren.

5.3.1 Praktijkroutes 
‘In 2018 zijn alle opleidingen van het Friesland College vormgegeven op basis van het 
concept praktijkgestuurd leren. 20% van de opleidingen in elke school is vormgegeven in een 
praktijkroute.’ Dat is de ambitie.

In een praktijkroute zijn leren en werken geïntegreerd. Er is geen structurering vooraf van 
omschreven eenheden. Het streven is dat de student net zo lang in een bedrijf werkt en leert 
als voor zijn leerproces zinvol is. Docenten van het Friesland College en medewerkers van het 
bedrijf zijn verantwoordelijk voor de begeleiding, die is gericht op reflectie en verdieping. Er 
zijn verschillende verschijningsvormen:

• praktijkroutes binnen één instelling/bedrijf (bijvoorbeeld de praktijkroute Estafette)
• praktijkroutes binnen één instelling op meerdere locaties (bijvoorbeeld zorginstellingen 

ZuidOostZorg en Alliade)
• praktijkroutes binnen een carrouselmodel met meerdere bedrijven (bijvoorbeeld Carrousel 

Techniek, Zakelijke Dienstverlening Leeuwarden, Horeca Heerenveen).

Per oktober 2016 sloot het Friesland College samenwerkingsovereenkomsten af voor 
de uitvoering van praktijkroutes waarin ruim 1200 studenten onderwijs kunnen volgen. 
Alle branches zijn vertegenwoordigd, maar vooral binnen de commerciële en financiële 
dienstverlening nam het aantal partners dat wil participeren in een praktijkroute toe. In 
het overzicht hierna leest u met welke partners het Friesland College samenwerkt in een 
praktijkroute.
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Verder zijn nog diverse nieuwe praktijkroutes in ontwikkeling en deze zullen in de loop van 
2017 starten. Deze ziet u in het overzicht hieronder.

Branches Bedrijven/instellingen

Handel & dienstverlening Omrin-Estafette, Raderwerk Buitenpost, WerkPro

Zorg & welzijn ZuidOostZorg, Alliade, Maykehiem, Tjongerschans, Erasmus/
Noorderbreedte

Economie & administratie Accell, AEGON, Big Bazar, Bristol, CJIB, De Friesland, Deloitte, 
Gemeente Leeuwarden, PI De Marwei (een aantal van 
deze bedrijven maken deel uit van de Carrousel Zakelijke 
Dienstverlening)

Sport, beleving, recreatie Sportstad Heerenveen, Thialf Heerenveen, Elfstedenhal 
Leeuwarden, Carrousel Watersport (o.a. Vaarschool Kitemobile 
Workum en Watersportcentrum De Twirre)

Food & beverage Het Gerecht, Hotel Tjaarda, Het Ambacht, De Koningshof, Paul 
Kruger (Carrousel Horeca Heerenveen)

Techniek & technologie Royal Jongbloed, ICIT Solutions, Accolade/Toolz en Carrousel 
Techniek (ongeveer 40 bouw- en installatiebedrijven)

Creatieve industrie Neushoorn, Harmoniekwartier

Kinderopvang, basis-
onderwijs

Carrousel IKC’s met o.a. St. Proloog Leeuwarden, St. Kinder-
opvang Friesland

Branches Bedrijven/instellingen

Handel & dienstverlening Ecostyle/ECommunitypark Oosterwolde, Empatec/Pastiel/De 
Wurkjouwer Joure

Zorg & welzijn MIKS Welzijn, GGZ/Mindup/Kinnik, MCL, Kwadrantgroep

Levensmiddelen JDE Coffee and Tea Factory Joure

Economie & administratie Carrousel Zakelijke Dienstverlening

Sport, beleving, recreatie BV Sport, Bewegingscentrum Leeuwarden, SC Heerenveen

Samenwerken in een praktijkroute heeft meerwaarde voor het versterken van het 
innovatievermogen van het bedrijf. Dat is vooral zichtbaar bij de partnerschappen die als 
eerste startten (zorg en de commerciële en financiële dienstverlening). Het Friesland College 
en de zorg trekken nu bijvoorbeeld samen op in het vernieuwen van de zorgopleidingen 
vanuit vernieuwde beelden van de zorgprofessional. Het succes van de samenwerking met 
ZuidOostZorg en Alliade leidde ertoe dat ook andere zorginstellingen, zoals Medisch Centrum 
Leeuwarden en Tjongerschans Heerenveen, nu in een praktijkroute deelnemen. Een andere 
ontwikkeling is dat steeds meer studenten van verschillende opleidingen en FC-scholen in 
praktijkroutes leren. Daarmee zijn het school- en teamdoorsnijdende projecten geworden. Dit 
zijn stuk voor stuk mooie ontwikkelingen!
Het eigenaarschap van een praktijkroute is eenduidig belegd bij één onderwijsdirecteur, ook als 
er binnen een praktijkroute studenten van verschillende opleidingen of FC-scholen zijn. 

Onderzoek praktijkroutes door Lectoraat Wendbaar Vakmanschap
In 2015 ging het Friesland College een samenwerking aan met het Lectoraat Wendbaar 
Vakmanschap Instituut Educatie en Communicatie van NHL Hogeschool. Hier wordt met 
onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek onderzocht wat de meerwaarde is van onderwijs 
via praktijkroutes en welke ontwikkelpunten er zijn. Vijf praktijkroutes die al langer ‘draaien’ 
werden geselecteerd en daar zijn interviews afgenomen en observaties gedaan. Momenteel 
worden de verzamelde gegevens geanalyseerd. Deze laten, hoewel nog niet afgerond, onder 
meer de volgende voorlopige opbrengsten zien:

• De beoogde doelstellingen van praktijkroutes (persoonlijke ontwikkeling, werkbereidheid 
en werkhouding, beroepsbekwaamheid en ondernemendheid) worden in de praktijkroutes 
nagestreefd en volgens de begeleiders en studenten ook bereikt. 
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• De cyclus van ervaren, reflecteren, verdiepen en toepassen staat centraal in de 
praktijkroutes. Waar het deze cyclus betreft, is het opgevallen dat de meeste begeleiders 
hiervan op de hoogte zijn. Wel zijn er verschillen in de manier waarop studenten in de cyclus 
worden ondersteund en begeleid. 

• De verdieping van de studenten vindt expliciet plaats via zogenaamde werkplaatsen of 
workshops. De meeste begeleiders hebben vertrouwen in de verdieping via werkplaatsen.

• Alle geïnterviewden zien de meerwaarde van praktijkroutes. De meest genoemde 
meerwaarde is dat het leren en werken van de student betekenisvol is in het licht van hun 
beroep en dat zij goed voorbereid worden op werken na hun opleiding. Een veelgenoemde 
meerwaarde voor de opleiding is dat begeleiders van de opleiding goed op de hoogte zijn 
van ontwikkelingen in het werkveld en dat zij het leren op de werkplek goed in het vizier 
krijgen.

 Als meerwaarde voor de bedrijven wordt genoemd dat de investering van begeleiders 
vaker resulteert in een werkelijke bijdrage van een student aan het bedrijf. Ook geven 
werkplekbegeleiders aan dat de aanwezigheid van de studenten een lerende sfeer op het 
bedrijf brengt, waardoor de begeleiders en andere betrokkenen zelf ook (meer) leren.

Ondertussen probeert het Friesland College subsidies voor verdiepend onderzoek te verkrijgen. 
In samenwerking met de Hogeschool Utrecht (Lectoraat Beroepsonderwijs) en NHL Hogeschool 
(Lectoraat Wendbaar Vakmanschap) is daarom een RAAK-PRO-aanvraag Ruimte voor 
wendbaar vakmanschap – Een onderzoek naar leeractiviteiten en begeleidingsstrategieën 
in hybride leeromgevingen ingediend. Dit onderzoek richt zich op het inzichtelijk maken 
van praktijkrelevante en bruikbare kennis over leeractiviteiten van mbo-studenten en de 
begeleiding daarvan in praktijkroutes. Verder wordt onderzocht hoe dergelijke kennis benut 
kan worden om begeleiding in bestaande en startende praktijkroutes te ondersteunen.

Raad van Advies Praktijkroute
Het Friesland College heeft verder een Raad van Advies Praktijkroute van onafhankelijke, 
externe deskundigen ingesteld. Deze bespreekt tweemaal per jaar de voortgang en eventuele 
dilemma’s en aanbevelingen met het College van Bestuur.

Praktijkroute bureau Bedrijfsvoering
In 2016 startte een aantal nieuwe praktijkroutes met externe strategische partners. Maar 
ook binnen het Friesland College startten nieuwe praktijkroutes. Zo is er nu bij bureau 
Bedrijfsvoering een praktijkroute voor secretarieel medewerk(st)ers en startte er ook een bij het 
Facilitair Serviceteam (automatisering en huisvesting).

5.3.2 Leereenheden
Het Friesland College streeft ernaar dat in 2018 alle bol-opleidingen zijn herontworpen op basis 
van leereenheden. Bol-studenten die niet hun hele opleiding in een praktijkroute volgen, leren 
dan via leereenheden. 
Een leereenheid is, naast het onderwijs in praktijkroutes, een andere vorm van praktijkgestuurd 
leren. Het is een samenhangend geheel van onderwijsactiviteiten. De student voert in vijf 
weken tijd een reële of realistische praktijkopdracht uit of werkt aan een project. Integratie van 
kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling is daarbij het uitgangspunt. 

Vanaf 2015 is een voorzichtige start gemaakt met het ontwikkelen van leereenheden. Inmiddels 
werken alle FC-scholen ermee en leert ruim 50% van de bol-studenten via leereenheden. De 
wijze waarop en de inhoudelijke kwaliteit ervan verschilt nog wel. In de komende periode 
wordt geïnvesteerd in ondersteuning bij het verder inhoudelijk ontwikkelen van leereenheden 
en de didactische aanpak die daarbij gewenst is. Bedrijven direct bij de start betrekken bij het 
ontwikkelen en verzorgen van leereenheden is nog een aandachtspunt, net als – waar mogelijk 
en inhoudelijk zinvol – het meer integreren van leereenheden en praktijkroutes.
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5.4 Ontwikkelingen volwasseneneducatie en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs 
in 2016

Binnen het Friesland College verzorgt FC Extra de volwasseneneducatie (inclusief inburgering) 
en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Daarnaast verzorgt FC Extra voor alle 
opleidingen van het Friesland College onderwijs in moderne vreemde talen in het Talencentrum 
en is er het expertisecentrum taal en rekenen. Laatstgenoemde heeft de inhoudelijke regie voor 
Nederlandse taal en rekenen en biedt ondersteuning binnen de FC-scholen.

In het verslagjaar zijn bij de teams Educatie/Inburgering en het Talencentrum in korte tijd veel 
extra docenten aangesteld. Dit was nodig door de forse instroom van inburgeringsstudenten 
en het grote aantal keuzedelen dat het Talencentrum ontwikkelde en vanaf februari 2017 
verzorgt. De teamindeling van de educatieopleidingen is vervolgens opnieuw bekeken en er 
zijn nieuwe teams gevormd. In de loop van het verslagjaar kreeg FC Extra een nieuwe directeur 
en werd een extra opleidingsmanager aangesteld. 
In 2016 investeerde FC Extra flink in het versterken van de professionaliteit van docenten. 
Zo investeerde het vavo in bachelor- en masteropleidingen voor een aantal medewerkers 
en verzorgde de Vrije Universiteit Amsterdam ‘in company’ een scholing voor docenten NT1 
en NT2. Met NHL Hogeschool werd professionalisering voor docenten rekenen aangeboden. 
Het Talencentrum richtte de professionalisering vooral op maatwerk en differentiatie in de 
opleidingstrajecten.

Volwassenenonderwijs
In 2016 zijn 33 non-formele* initiatieven samen met ketenpartners zoals welzijn, bibliotheken, 
stichting Lezen & Schrijven en werkgevers ontwikkeld. Hierdoor konden ruim 250 
laaggeletterde deelnemers gebruik maken van een educatietraject op maat.
Het aantal studenten bij de inburgeringsopleidingen nam toe naar 800. De gemeenten gunden 
de uitvoering van activiteiten voor overige educatie* ook in 2016 aan het Friesland College. 
Deze activiteiten werden op een resultaatgerichte manier aangeboden in korte overzichtelijke 
trajecten. Sinds twee jaar biedt het Friesland College ook geïntegreerde trajecten aan waarbij 
inburgering en beroepsonderwijs gecombineerd worden. Meer dan honderd studenten volgden 
in het verslagjaar een dergelijk traject.

Vavo
Het vavo verzorgt jaarlijks voor een kleine 400 studenten uit de regio examenprogramma’s vo. 
Kenmerkend zijn de persoonlijke aanpak, het aanbod van maatwerk in (loop)baanbegeleiding 
en de extra begeleiding voor de Bètavakken. Het vavo besteedt veel aandacht aan een 
goede aansluiting met het vervolgonderwijs en is pro-actief als het gaat om deelnemen aan 
betekenisvolle samenwerkingsverbanden binnen het Friesland College.  
 
De centrale examens van de moderne vreemde talen, rekenen en Nederlandse taal worden 
door FC Extra georganiseerd en afgenomen. Het vavo certificeert en diplomeert voor 
eindexamenprogramma’s mavo, havo en vwo. 
Provinciaal speelde FC Extra een rol door het ‘coördinatiepunt volwasseneneducatie’ in te vullen 
en vorm te geven. Daarmee is de school de ‘spin in het web’ bij de provinciebrede aanpak van 
provinciale en lokale partners voor laaggeletterdenonderwijs.

5.5 Kwaliteitszorg en kwaliteitsontwikkeling

5.5.1 Externe kwaliteitszorg
De afgelopen jaren was de Inspectie van het Onderwijs op verzoek van het Friesland College 
als ‘critical friend’ betrokken bij de ontwikkeling van de praktijkroutes bij en met bedrijven. Dit 
was bijzonder waardevol, want zo kon het Friesland College ook de krachten van deze partij 
gebruiken om beter onderwijs te ontwikkelen. 
De inspectie bezocht in juni de praktijkroute bij Royal Jongbloed in Heerenveen. Dit bezoek 
was een vervolg op het bezoek van september 2015 waarbij een aantal ontwikkelafspraken 
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waren gemaakt. De inspectie was onder de indruk van de ontwikkeling die in de tussenliggende 
periode was gerealiseerd. Zo was men zeer tevreden over de manier waarop de coaching wordt 
vormgegeven. “De praktijkroute heeft bruggen geslagen tussen school en bedrijf, waarbij de 
actualiteit van de vakkennis een groot winstpunt vormt,” aldus de inspectie. Daarnaast zag de 
inspectie onder meer behoorlijke groei in de persoonlijke ontwikkeling van studenten sinds het 
bezoek in 2015.  
De inspectie benoemde voor de verdere toekomst enkele aandachtspunten. Zo kan de 
deelname aan en de variatie in verdiepende werkplaatsen worden verbeterd. Ook kan de 
voorlichting die studenten vooraf krijgen over de praktijkroute nog beter. Tot slot is het 
wisselen van studenten tussen bedrijven een aandachtspunt.  

Onderzoek Staat van de instelling
In september bezocht de inspectie het Friesland College in het kader van het driejaarlijkse 
onderzoek naar de ‘Staat van de instelling’. Er is gekeken naar tal van onderwerpen op 
instellings- en opleidingsniveau. De inspectie sprak met studenten, docenten, directie en 
stafmedewerkers en het College van Bestuur, maar ook met de studentenraad, Raad van 
Toezicht en Regieraad examinering. 

Resultaten instellingsniveau
Op instellingsniveau concludeerde de inspectie dat de kwaliteitsborging op orde was en dat er 
rond de financiële continuïteit geen risico’s zijn. Het Friesland College heeft dus voldoende zicht 
en grip op de onderwijskwaliteit en kan ook in de toekomst risico’s voor de onderwijskwaliteit 
voorkomen, of op tijd signaleren en aanpakken. Het ‘basisarrangement’ blijft gehandhaafd. 
Verder zag de inspectie geen risico’s voor de opbrengsten, tevredenheid van studenten, 
medewerkers en werkgevers en de stabiliteit van organisatie en management. 

Resultaten steekproef opleidingen
De inspectie onderzocht vijf opleidingen, die via een steekproef waren geselecteerd: 
Verzorgende-IG, Servicemedewerker gebouwen, Game-artist, Sport- en bewegingsleider en 
Bedrijfsadministrateur. De opleiding Verzorgende-IG die als praktijkroute bij ZuidOostZorg in 
Drachten in het onderzoek was opgenomen, kreeg zelfs het oordeel ‘goed’. Enkele aspecten 
voldeden nog niet helemaal aan de norm. Deze aspecten worden begin 2018 opnieuw 
onderzocht. 

Onderzochte opleidingen Onderwijs Examinering Kwaliteitsborging Opbrengsten

Verzorgende-IG Goed Voldoende Voldoende Voldoende

Bedrijfsadministrateur Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende

Servicemedewerker gebouwen Onvoldoende Voldoende Voldoende Voldoende

Game-artist Voldoende Voldoende Voldoende Onvoldoende

Sport- en bewegingsleider Voldoende Onvoldoende Onvoldoende Voldoende

Hieronder een kort overzicht van de uitkomsten van het inspectieonderzoek:

• De opleiding Verzorgende-IG scoorde op alle kwaliteitsgebieden voldoende en op 
het gebied ‘onderwijs’ zelfs goed. Bij de opleiding Bedrijfsadministrateur waren alle 
kwaliteitsgebieden voldoende.

• Bij de opleiding Servicemedewerker gebouwen was de kwaliteit van het onderwijsproces 
(aspect studieloopbaanbegeleiding) onvoldoende. De inspectie onderzoekt over ongeveer 
een jaar of de kwaliteit is verbeterd (vervolgtoezicht).

• De opleiding Game-artist kreeg een onvoldoende voor het kwaliteitsgebied opbrengsten. 
Dit was op basis van het jaarresultaat 2014/2015. Het jaarresultaat 2015/2016 ligt al wel 
boven de norm, maar mag pas vanaf juli 2017 als definitief worden beschouwd. Dan zal de 
inspectie het oordeel ook aanpassen.  

• De opleiding Sport- en bewegingsleider scoorde onvoldoende op de kwaliteitsgebieden 
examinering (aspecten afname & beoordeling; diplomering) en kwaliteitsborging (aspect 
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verbetering en verankering). Ook hier komt de inspectie terug voor vervolgtoezicht. 
Inmiddels wordt aan de verbetering ervan gewerkt aan de hand van een verbeterplan.

De aspecten die onvoldoende zijn, worden begin 2018 opnieuw onderzocht.
In bijlage 6 vindt u een samenvatting van de resultaten van de kerngebieden met hun 
onderliggende aspecten.

Wat zegt de inspectie in haar rapportage over het Friesland College
“Wij zien een instelling met een duidelijke visie op onderwijs en leiderschap die in alle lagen 
van Friesland College wordt beleefd en ingezet. Deze visie is gericht op het verzorgen van 
onderwijs vanuit en mét de praktijk. De organisatie heeft daarom een nauwe relatie met 
het beroepenveld en vanuit deze visie zet zij in op praktijkgestuurd onderwijs. Het sterk 
onderwijskundige leiderschap is zichtbaar vanuit het college van bestuur en de directeuren. We 
hebben geconstateerd dat sturing en elkaar aanspreken vanuit de visie met concrete ambities 
en doelen op onderwijs de dagelijkse praktijk is. 
Friesland College is een ambitieuze, ondernemende en professionele organisatie, waar 
innovatie snel een plek kan krijgen. Het delen van kennis is op alle niveaus zichtbaar. Tijdens 
bijeenkomsten met regisseurs onderwijs komen onderwijskundige dilemma’s en goede 
praktijkvoorbeelden aan bod, zodat er sprake is van ‘olievlekwerking’ binnen de organisatie. 
De student, zijn mogelijkheden en zijn toekomstige beroep staan écht centraal binnen Friesland 
College. Zo is iedereen welkom en worden er geen drempels opgeworpen in de aanname van 
nieuwe studenten. Studenten krijgen allemaal een kans.”
Inspectierapport Staat van de instelling, 12 september-6 oktober 2016

Entreeopleidingen
De inspectie keek, vooruitlopend op het nieuwe onderzoekskader 2017, ook naar het 
studiesucces van de entreeopleidingen. De inspectie constateerde dat het Friesland College 
nadrukkelijk kansen voor deze doelgroep creëert en dat de intensieve en consequente 
begeleiding succesvol is. “De entreeopleidingen zijn bewust binnen de FC-scholen 
gepositioneerd, zodat er een doorlopende leerlijn naar niveau 2 is. Daarnaast is de zorg in het 
team geïntegreerd.” De inspectie zag een sterke toename van de doorstroom mét diploma van 
28,9 procent (2013/2014) naar 40,6 procent (2014/2015). “De toename voor deze doelgroep is 
landelijk minder hoog. Wel is er nog sprake van uitstroom van studenten zonder diploma dat 
vergelijkbaar is met het landelijk gemiddelde.”

5.5.2 Interne kwaliteitszorg
In 2016 zijn zestien interne audits uitgevoerd naar de kwaliteit van het onderwijs en de 
examinering. Bureau Onderwijs, Personeel & Innovatie is verantwoordelijk voor de uitvoering 
van deze audits.
Elke FC-school heeft een eigen examencommissie die verantwoordelijk is voor de examinering 
in de school. Bij alle mbo-scholen is een specifieke audit examinering gedaan met extra 
aandacht voor de kwaliteit van de examencommissies en de kwaliteit van afname van examens 
in de beroepspraktijk. Bij de audit is zowel op niveau van de examencommissies als op 
opleidingsniveau onderzoek verricht. 
Uit de audits bleek dat de examenprocessen over het geheel genomen op orde zijn. Er waren 
wel een aantal zaken voor verbetering vatbaar. Zo bleek dat bij de examinering van (een deel 
van) het CIOS niet in alle gevallen de onafhankelijkheid van de beoordelaar gerealiseerd en 
geborgd kan worden. Ook de deskundigheid van externe auditoren was niet overal voldoende. 
Vanwege deze constateringen was er al een verbeterplan ontwikkeld voordat de inspectie 
vergelijkbare tekortkomingen constateerde. Bij andere opleidingen in de instelling konden 
studenten niet altijd duidelijk de scheiding tussen leren en examineren benoemen. 

In het verslagjaar zijn tien audits onderwijskwaliteit gedaan. Hiermee hebben alle 
onderwijsteams in de afgelopen drie jaar een audit gehad, zoals ook was beoogd in de 
driejarige cyclus die het Friesland College hanteert bij het afnemen van audits.
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De audits naar de kwaliteit van het onderwijs worden steeds op teamniveau uitgevoerd. Daarbij 
wordt op één opleiding ‘ingezoomd’. Ook bij de teams van Educatie (vavo, NT2) zijn audits 
gedaan. 
Uit deze audits kwamen een aantal ontwikkelpunten naar voren. ‘Samenwerken vanuit 
een gedragen visie’ en ‘effectief reflecteren op de uitgevoerde werkzaamheden’ waren de 
voornaamste. Een organisatiebreed ontwikkelpunt is het verder verstevigen van de organisatie 
en het verbeteren van de communicatie over het onderwijs, onder andere over de wijze 
waarop bepaalde zaken binnen het onderwijs zijn georganiseerd. De drie opleidingen die in 
de afgelopen drie jaar laag scoorden, zullen in de eerste helft van 2017 opnieuw onderzocht 
worden. 
Bij de interne audits worden ook externe onafhankelijke deskundigen ingezet. Hiervoor werkt 
het Friesland College samen met NHL Hogeschool en de auditpool Diagonaal*.
Behalve audits is steekproefsgewijs de kwaliteit van de examenproducten onderzocht. Daarbij 
zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen.

5.6 Loopbaan en burgerschap

Het Friesland College vindt loopbaanontwikkeling een belangrijk onderdeel van Studie 
Loopbaan Begeleiding (SLB). Hierdoor zal een student bewuster kiezen voor een opleiding en 
zijn toekomstige beroep. Waar nodig wordt hij begeleid bij het maken van een keuze. Op het 
gebied van loopbaanontwikkeling verzorgde het Friesland College verschillende activiteiten, 
gericht op instroom van vo-leerlingen, doorstroom en uitstroom naar de arbeidsmarkt. Zo 
werkten vo-leerlingen en mbo-studenten samen aan een opdracht in de praktijk en was er een 
‘kijkmiddag’ voor vo-leerlingen. Verder neemt het Friesland College deel aan het convenant 
‘Samenwerking mbo/hbo Noord-Nederland, project succesvolle doorstroom mbo-hbo’. In dat 
kader deden docenten mee aan verschillende workshops. 
De instelling past nu een ‘loopbaangerichte’ intake toe. En de instelling deed mee aan het 
landelijke project ‘City Deal’. Een aantal grote steden werkt hierin samen om de kansen van 
migrantenjongeren uit achterstandsbuurten te vergroten.

Het Friesland College biedt ‘burgerschap’ zoveel mogelijk in samenhang met te leren vakken, 
de loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling aan. In 2016 waren er op dit gebied bijvoorbeeld de 
volgende activiteiten:

• Aandacht voor mensenrechten en kritische denkvaardigheden zijn nu opgenomen. Het 
Kaderdocument Loopbaan en Burgerschap is hierop aangepast.

• Studenten zijn nu ook actief buiten de school:  
 o bijvoorbeeld via het project KICzegt (zie verderop in dit hoofdstuk). 
 o Studenten werkten met studenten van ROC Friese Poort samen in het project ‘De week 

van de democratie (zie verder hoofdstuk 6 Studenten).

• Het Friesland College is lid van de kerngroep van het landelijk netwerk Burgerschap.

Inzamelactie voor Kinderfonds MAMAS door studenten
Studenten van de opleiding Zelfstandig werkend kok en Bediening organiseerden een 
inzamelactie voor het vak Loopbaan & Burgerschap. Het (oude) speelgoed dat werd ingezameld 
schonken zij aan Kinderfonds MAMAS dat de MAMAS van Zuid-Afrika steunt. 

5.7 Resultaten JOB-enquête

Studenten gaven het Friesland College gemiddeld een 6,5; het landelijk gemiddelde was een 
6,6. Hun opleiding gaven zij een 6,8 en dat is net onder het landelijk gemiddelde van 7,0. Van 
alle opleidingen scoort 42% boven het landelijk gemiddelde.
In totaal deden 5498 studenten mee aan de JOB-monitor en daarmee is het deelnemersaantal 
goed te noemen. De uitkomsten voor het thema ‘lessen/programma’ zijn goed en hoger dan in 
2014. 
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Wat beter kan, is dat studenten niet altijd begrijpen wat er wordt gevraagd, zeker in situaties 
waar niet meer op de traditionele manier wordt geleerd. Een ander verbeterpunt is dat 
studenten hier en daar heldere informatie missen.
Niet alle studenten lijken het belang van het invullen van de JOB-enquête in te zien. Dit kan 
maken dat de uitkomsten een enigszins vertekend beeld geven.
Het Friesland College wil graag dat studenten de instelling en de opleidingen een hoger cijfer 
geven. Daarom is het nodig dat de FC-scholen meer gecoördineerde en gerichtere acties gaan 
inzetten om de punten waarover studenten nu nog onvoldoende tevreden zijn structureel te 
verbeteren. 
Overigens moet wel worden opgemerkt dat een deel van de vragen niet geschikt is voor de 
praktijkroutes, omdat ze gebaseerd zijn op andere vormen van onderwijs. Dit maakt dat het 
Friesland College op enkele onderdelen te laag scoort. Voor 2017 wordt een aangepaste 
vragenlijst ontwikkeld om de tevredenheid van studenten te monitoren. Deze vragenlijst is 
meer geschikt voor praktijkroutes en leereenheden. Op basis van de uitkomsten daarvan kan 
het Friesland College dan gerichte acties ondernemen. 

5.8 Internationalisering
 
Gezien de voortschrijdende globalisering vindt het Friesland College dat internationalisering 
van meerwaarde is voor de beroepsgerichte en persoonlijke ontwikkeling van de student en 
de professionalisering van docenten en medewerkers. Ook strategische partners, bedrijven 
en instellingen waarmee het Friesland College samenwerkt, benadrukken het belang van een 
brede internationale oriëntatie van studenten. In het Koersplan 2015-2018, Ervaren in Leren 
is voor internationalisering dan ook de volgende ambitie geformuleerd: “Onze samenleving 
en arbeidsmarkt zijn sterk internationaal gericht. De student wordt meer en meer een 
wereldburger. Het is van groot belang dat hij kennis heeft van en werkt in andere culturen. 
Onze studenten doen werkervaring op of volgen onderwijs in het buitenland, zo mogelijk bij 
partnerscholen.”

In 2016 waren er weer veel internationale activiteiten van studenten en docenten en 
de belangstelling voor internationale projecten op school groeide. De cijfers uit de 
trendrapportage Internationalisering van oktober 2016 laten zien dat 10% van het totale aantal 
studenten en docenten een buitenlandervaring had. Een mooi resultaat, want de landelijke 
streefnorm is 6%. Vooral studenten van Life Sciences, Zakelijke Dienstverlening, CIOS, Toerisme 
en de Hotelschool waren in het buitenland actief.
De internationale projecten op school, waarin aandacht wordt besteed aan andere culturen 
(‘Internationalisation at Home’), zijn volop in ontwikkeling. Zo is er nu het keuzedeel 
Internationaal 1 (Interculturele) Diversiteit en bewustzijn. Studenten kunnen dit keuzedeel 
vanaf februari 2017 volgen.
Vijfenveertig buitenlandse studenten namen deel aan een project bij één van de opleidingen 
van het Friesland College of liepen via het Friesland College stage bij bedrijven in de regio. Dat 
zijn er dertig meer dan het jaar ervoor. Dit kwam door veelvuldige uitwisselingen met collega-
instellingen op Malta en in Spanje, Finland, Duitsland en Denemarken. 

Sinds september 2016 is het Friesland College in het bezit van het VET Mobility Charter, het 
Europese kwaliteitskeurmerk voor internationalisering in het mbo. Dit Charter is een certificaat 
voor bewezen kwaliteit van internationaliseringsactiviteiten en geeft makkelijker toegang tot 
Europese subsidies voor mobiliteit van studenten en docenten binnen Europa.
In het kader van Leeuwarden en Valletta als Culturele Hoofdsteden in 2018 startten een aantal 
projecten. Vooral studenten van D’Drive werkten intensief samen met Maltese studenten in 
Leeuwarden en op Malta.  
Zo’n twintig studenten van verschillende opleidingen zetten zich in voor projecten in 
ontwikkelingslanden. Met name Indonesië, Burkino Fasso, Tanzania en Suriname stonden 
in de belangstelling. Het Friesland College ondersteunt deze projecten in het kader van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
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Internationalisering is opgenomen in het Excellentieplan (onderdeel van het Kwaliteitsplan 
2015-2018). Voor het project ‘Laat je talent zien’ gingen studenten van de opleiding Facilitair 
Dienstverlener (niveau 2) voor een drieweekse stage naar Malta. Deze ervaring had een 
positieve impact op hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, hun zelfstandigheid en 
hun zelfbeeld. 

Vanuit diverse vakgebieden was er meer aandacht voor deelname aan de internationale Skills 
wedstrijden*. Zes studenten van het Friesland College drongen door tot de finale van Skills 
Heroes, de landelijke vakwedstrijden voor mbo-studenten. De finale vindt plaats op 16, 17 en 18 
maart in de RAI in Amsterdam. De Nederlandse kampioenen maken kans om door te gaan naar 
WorldSkills, die dit jaar plaatsvinden in Abu Dhabi.

Verpleegkundestudenten José Hessels en Maaike Faber gingen op stage bij een geboortekliniek 
in Burkino Faso. Ondanks de grote verschillen tussen de Nederlandse cultuur en de cultuur daar 
werd het een hele leerzame en vooral bijzondere ervaring. “Het is heel dankbaar dat je met 
eenvoudige en kleine dingen zo’n groot verschil kunt maken.”

CIOS-studenten en ambassadeurs internationalisering Dewi Deinum en Amber Bethlehem 
hebben via een sponsorcampagne een beurzenprogramma opgezet voor Indonesische 
weeskinderen op Amurang.  “Wij willen hun een beter toekomstperspectief bieden door hen 
ter plaatse een opleiding te laten volgen.”

5.9 Nederlandse taal en rekenen

De vakken Nederlandse taal en rekenen worden zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden in 
de beroepsopleiding. Het Friesland College zet stevig in op het verhogen van de kwaliteit van 
het taal- en rekenonderwijs. Waar nodig wordt extra scholing aangeboden ter voorbereiding op 
de landelijke examens.
Voor Nederlands 2F en 3F scoorden alle scholen op of boven het landelijk gemiddelde. Maar het 
kan natuurlijk altijd beter. Een aantal acties droegen bij aan de betere resultaten. Er is nu een 
meer constante bezetting van docenten Nederlandse taal en dat zorgt voor rust. Ook worden 
studenten nu beter voorbereid op het examen. En in de werkplaatsen Taal en rekenen krijgen 
studenten meer de regie en dat verhoogt hun motivatie.

Voor rekenen 2F scoorden bijna alle scholen onder het landelijk gemiddelde. MBO Life Sciences 
en School voor Techniek & Technologie presteerden wel goed. Bij School voor Zorg, Service & 
Welzijn verdient rekenen 2F en 3F de aandacht en dat geldt ook voor D’Drive. Bij School voor 
Commercie & Dienstverlening en CIOS is het verbeteren van de resultaten voor rekenen 2F een 
aandachtspunt.
Het is (vooralsnog) moeilijk te zeggen waardoor de resultaten tegenvallen. Een oorzaak kan 
zijn dat er veel wisseling van docenten is geweest. Een andere reden kan zijn dat studenten niet 
serieus deelnemen aan het centraal examen omdat rekenen toch (nog) niet meetelt voor de 
zak-/slaagregeling. 
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Scores FC-scholen in vergelijking met landelijk gemiddelde

Nederlands 
2F

Rekenen 2F Nederlands 
3F

Rekenen 3F

MBO Life Sciences bijna 1 punt 
hoger

bijna 2 
punten hoger

+0,2 +0,5

School voor Commercie & 
Dienstverlening

+0,3 -0,15 gelijk gelijk

CIOS, school voor Sport & 
Bewegen

+0,28 -0,22 gelijk gelijk

D’Drive, school voor Creatieve 
industrie & Pedagogisch werk

+0,2 -0,13 gelijk gelijk

School voor Techniek & 
Technologie

+0,69 +0,59 gelijk +0,56

School voor Zorg, Service & 
Welzijn

gelijk -0,8 +0,2 -0,2

De in 2016 ingestelde Friesland Collegebrede werkgroepen, waarin docenten van alle FC-
scholen participeren, hebben een belangrijke rol in de verbeteractiviteiten binnen de scholen. 
Dit heeft 3 dimensies:

• Expertise op het gebied van pedagogiek en didactiek ontwikkelen en verspreiden
• Docenten Nederlandse taal en rekenen binnen de scholen verbinden
• ‘Drieslag Taal & rekenen’* in de scholen realiseren

Vanaf 2017 is ‘Nederlandse taal/rekenen’ benoemd als Friesland Collegebreed project, onder 
leiding van een onderwijsdirecteur. 

5.10 Resultatenbox onderwijs 2016

Figuur 5.10.1 Jaarresultaat (bron: DUO)

Figuur 5.10.2 Diplomaresultaat (bron: DUO)

Figuur 5.10.3 Percentage voortijdig schoolverlaters (bron: DUO)

Figuur 5.10.4 Percentage voortijdig schoolverlaters per niveau 2015-2016 (bron: DUO)

Jaarresultaat 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Friesland College 71,9% 74,4% 75,5% 71,4%

Roc’s 72,0% 73,3% 74,0% 73,2%

Diplomaresultaat 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Friesland College 71,9% 74,6% 76,9% 74,0%

Roc’s 71,9% 74,1% 75,0% 74,3%

Percentage voortijdig 
schoolverlaters

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Friesland College 5,1% 5,1% 3,9% 3,7%

Roc’s 6,3% 5,8% 5,4% 5,1%

Niveau Friesland College Roc’s Streefpercentage

Niveau 1 15,64% 34,0% 27,5%

Niveau 2 6,92% 9,91% 10%

Niveau 3 en 4 2,03% 3,3% 2,75%
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Score op onderdeel Friesland College gemiddelde Landelijk gemiddelde

Informatie 3,3 3,5

Lessen/programma 3,4 3,4

Toetsing 3,8 3,8

Studiebegeleiding 3,5 3,6

Onderwijsfaciliteiten 3,7 3,7

Vaardigheden en motivatie 3,3 3,4

Stage (bol) 3,6 3,6

Werkplek (bbl) 3,8 3,8

(Studie)loopbaanbegeleiding 3,3 3,4

Rechten en plichten 3,2 3,3

Sfeer en veiligheid 3,9 3,8

School en studie 3,3 3,4

School opnieuw kiezen? 3,2 3,3

Rapportcijfer opleiding 6,8 7,0

Rapportcijfer school 6,5 6,6

Figuur 5.10.6 Tevredenheid studenten (JOB-monitor)

Figuur 5.10.5 Doorstroom hbo (bron: DUO)

2014-2015 2015-2016

Friesland College 40,2% 40,8%

Roc’s 34,9% 36,2%
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6.1 Passend onderwijs  

‘Iedere student een werkend perspectief’ is de visie van het Friesland College. Dat betekent 
dat iedere student welkom is en dat de student de ruimte krijgt om keuzes te maken. Het 
Friesland College biedt, naast inhoudelijke begeleiding, begeleiding bij persoonlijke en sociale 
ondersteuningsvragen. Studenten verdienen maatwerk. En dat betekent: aandacht voor het 
ontwikkelen van beroepsgerichte kennis en vaardigheden én aandacht voor persoonlijke 
kwaliteiten en loopbaanontwikkeling.  

Met de invoering van de Wet passend onderwijs per augustus 2014 kregen scholen een 
zorgplicht. Scholen hebben de verantwoordelijkheid om alle studenten een passende 
onderwijsplek te bieden, binnen toelaatbare grenzen. Het Friesland College zet zich daar elke 
dag voor in. 
De verantwoordelijkheid van de begeleiding van de student ligt primair bij de onderwijsteams. 
Zij zijn gedurende zijn hele schoolloopbaan voor de student verantwoordelijk; vanaf het 
moment dat hij zich aanmeldt tot en met het moment dat hij mét diploma de school verlaat. 
Voor aanvullende expertise op het niveau van de instelling is er het Studenten Service Centrum 
(SSC).

In de notitie Basisbegeleiding in het Friesland College (2014) is beschreven welke 
basisbegeleiding de student in ieder geval van de instelling mag verwachten. Deze informatie is 
bij alle teams bekend. 
Wanneer tijdens de intake of tijdens de schoolloopbaan van de student blijkt dat hij extra 
ondersteuning nodig heeft, bijvoorbeeld voor dyslexie, kan het SSC extra ondersteuning 
bieden. FC-scholen kunnen bij het Studenten Service Centrum extra ondersteuning voor passend 
onderwijs aanvragen als zij die nodig hebben.  
Bij het Friesland College is drie dagen per week een docent beschikbaar om studenten met 
dyslexie te begeleiden en collega’s te professionaliseren. Verder kunnen docenten het SSC om 
advies en professionaliseringsondersteuning vragen wanneer zij werken met studenten met 
bijvoorbeeld een autisme spectrum stoornis (ASS) of PDD-NOS. Ook kunnen docenten bij het 
SSC een training volgen om vroegtijdig problemen bij studenten te kunnen signaleren. 
Op eigen verzoek kregen 65 studenten in het verslagjaar trainingen om hun assertiviteit te 
vergroten of faalangst te verminderen.  

Afspraken over de aanvullende ondersteuning van de student (arrangement) worden 
vastgelegd in de bijlages van de onderwijsovereenkomst (OOK). Deze bijlagen worden 
door zowel de student/ouders als de school ondertekend. In 2016 hadden 10 studenten een 
arrangement. Dit aantal is niet groot. Dat heeft te maken met de visie van het Friesland College 
dat zoveel mogelijk extra ondersteuning regulier, dat wil zeggen in de basisbegeleiding, wordt 
aangeboden.

Hoofdstuk 6 Studenten

BESTUURSVERSLAG

Dyslexie/dyscalculie Aantal studenten

Dyslexieverklaring 885

Dyscalculieverklaring 45

Alle documenten en verdere informatie over passend onderwijs zijn gepubliceerd op intranet 
en internet. Ook in de studiegids is de belangrijkste informatie hierover terug te vinden. Verder 
kunnen studenten en hun ouders voor vragen altijd terecht bij het FC-Adviescentrum of zij 
kunnen gebruik maken van het inloopspreekuur van het Friesland College.



Friesland College jaarverslag 2016 58

6.2 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 Switch en Search’, ‘MBO Rebound’ en ‘School als Werkplaats’ aan. Ook kunnen 
studenten bij een vertrouwenspersoon terecht. Verderop in dit hoofdstuk leest u meer over 
deze voorzieningen. 

Speerpunten 2016:

• School als Werkplaats uitbouwen in Leeuwarden en Heerenveen
• Evaluatie van School als Werkplaats in de praktijkroutes 
• Verzuim en voortijdig schoolverlaten verder terugdringen

6.3  School als Werkplaats 

Studenten verlaten gediplomeerd het Friesland College. Daar maakt de instelling zich sterk 
voor. Mede door de inzet van ‘School als Werkplaats’ (SAW) daalde het aantal voortijdig 
schoolverlaters in 2016 opnieuw. 
SAW startte in 2010 bij de niveau 2 bol-opleidingen. Nu, in 2016, wordt deze methodiek bij 
alle bol-opleidingen in zowel Leeuwarden als Heerenveen toegepast. Van de in totaal 7744 
studenten begeleidde het SAW-team 1123 studenten intensief. Daarvan verwees het team 46 
studenten door naar externe lichtere of zwaardere zorg en dat zijn 12 studenten minder dan in 
2015.

Met School als Werkplaats zijn hulpverleners uit de eerste en de tweede lijn en jongerenwerkers 
aanwezig; op school, in de klas. Studenten die extra zorg of ondersteuning nodig hebben, 
kunnen hen direct benaderen. Deze aanpak is uniek. Het uiteindelijke doel: het aantal 
voortijdig schoolverlaters nog verder naar beneden brengen en ervoor zorgen dat studenten 
gediplomeerd het mbo verlaten. Bovendien hebben ook docenten profijt van de aanwezigheid 
van de SAW-werkers omdat zij problemen eerder en beter leren herkennen. En zij kunnen zich 
weer meer bezighouden met hun kerntaak: onderwijs geven. 
Het team bestaat inmiddels uit 25 medewerkers van 11 hulpinstellingen en jongerenwerk. 
Het Friesland College zet zelf ook medewerkers in (meestal docenten) met een opleiding en 
werkervaring in de hulpverlening.     

In augustus 2014 startte ‘Bedrijf als Werkplaats’, dat nu ‘SAW in de praktijkroutes’ heet. 
Uit evaluatie met studenten, docenten en bedrijven blijkt dat de begeleiding van SAW 
een gunstig effect heeft. Zij zijn er voor studenten, maar ook voor stagiaires van andere 
opleidingen en eventueel voor werknemers. SAW bereikt nu al een kwart van de studenten in 
de praktijkroutes.
Helaas is gebleken dat deze hulp niet te betalen is. Het Friesland College experimenteert 
daarom met andere manieren waarmee studenten makkelijk contact kunnen leggen en om 
hulp kunnen vragen, bijvoorbeeld met een app.
Een mooie ontwikkeling is dat structurele financiering een stap dichterbij kwam. Alle 24 
Friese gemeenten hebben dit jaar toegezegd om SAW mee te financieren. Vanaf januari 2017 
zullen deze gelden worden ingezet. De financiële borging is helaas nog niet helemaal op 
orde. Door de extra financiële bijdrage van de gemeente Leeuwarden is 1/3 deel van de totale 
uitvoeringskosten nu gegarandeerd. Het overige 2/3 deel van de financiering is respectievelijk 
voor de zorgverzekeraars en het Friesland College. 
In 2016 kende de stichting De Friesland Zorgverzekeraar (ANBI fonds) een overbruggingskrediet 
toe voor de uitvoering van SAW-activiteiten, in afwachting van aanpassing van het beleid door 
de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa). Of en op welke manier in de toekomst een structurele 
bekostiging voor ‘preventie’ mogelijk is, is op dit moment nog niet duidelijk.
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In november 2016 bestond SAW zes jaar. En dat was reden om met de betrokken partners 
een feestelijke bijeenkomst te organiseren. De gegevens van de monitor, ontwikkeld door 
TNO/BMC, werden gepresenteerd. Na gesprekken met het SAW-team, docenten/coaches 
en studenten was de conclusie dat het belangrijk is om SAW te blijven ontwikkelen. De vijf 
werkzame principes blijven overeind:

1. nabijheid en laagdrempeligheid    
2. snelheid en doeltreffendheid
3. respectvol en laagdrempelig in contact met studenten
4. breed handelingsrepertoire: alle expertise binnen een team
5. directe ondersteuning, geen ‘schotten’

Meer informatie, zoals een film over SAW kunt u vinden op de website: 
www.frieslandcollege.nl/saw

6.4 FC-Support  

Naast School als Werkplaats heeft het Friesland nóg een aantal onderwijsvoorzieningen 
die moeten helpen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Deze kunnen als extra 
ondersteuning worden ingezet, naast het reguliere onderwijs. In totaal maakten 1524 
studenten gebruik van deze voorzieningen. Hieronder leest u welke dat zijn.    

Voorziening Aantal studenten in 2015 Aantal studenten in 2016

MBO Rebound Fryslân 60 67

Pitstop 135 139

FC-XL Switch 1043 1073

FC-XL Search 150 245

Budgetloket 50 48

Vertrouwenspersonen 26 13

6.4.1  MBO Rebound Fryslân
Van de 67 studenten die in het verslagjaar aan MBO Rebound deelnamen, volgt 39% weer een 
opleiding. 7% vond een baan en 24% is gemeld bij hulpverlening/RMC en tijdelijk gestopt met 
school. 30% neemt momenteel nog deel aan MBO Rebound en stroomt in het eerste halfjaar 
van 2017 uit.
MBO Rebound is een voorziening voor kwetsbare mbo-studenten van niveau 2 tot en met 4 met 
een complexe problematiek. Jaarlijks zestig studenten in maximaal twintig weken terugleiden 
naar school zodat zij minimaal een startkwalificatie halen, is het doel. Voor 2 op de 3 studenten 
heeft MBO Rebound een positief effect. 
  
6.4.2 Pitstop
Pitstop hielp 80% van de 139 deelnemende studenten om terug te keren naar de opleiding. De 
studenten die hun opleiding niet wilden vervolgen of geen andere opleiding wilden volgen, 
werden overgedragen aan RMC en/of hulpverlenende instanties. Een stapeling van gedrags- en/
of sociale problematiek was de belangrijkste reden om te stoppen. 
Bij Pitstop krijgen studenten een ondersteunend programma van zes weken, gericht op hun 
persoonlijke ontwikkeling. Het programma is bedoeld voor studenten die dreigen vast te lopen 
in hun opleiding. Het volgen van een persoonlijk ‘Pitstopprogramma’ moet de student helpen 
om een nieuwe start of een doorstart op school te maken. Tijdens de intake wordt met de 
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student afgesproken welke doelen hij aan het eind van het programma wil behalen. Ook de 
coach van de opleiding is daarbij aanwezig. 

6.4.3 FC-XL Switch en Search 
In 2016 deden 245 studenten mee aan een FC-XL Searchprogramma. Van FC-XL Switch maakten 
1073 studenten gebruik.

FC-XL Search
Van de 245 studenten die een Searchtraject volgden, volgen nu nog 177 (72%) een opleiding 
aan het Friesland College. De overige 28% koos voor een opleiding die niet door het Friesland 
College wordt verzorgd en/of dichterbij hun woonplaats wordt aangeboden. Vergeleken bij het 
jaar ervoor volgden in 2016 meer studenten een Searchtraject. Dit kwam niet alleen doordat 
nieuwe groepen, zoals studenten van de Fier School*, ook aan dit programma deelnamen, 
maar ook omdat het Friesland College deze trajecten vaker aanbiedt. Sinds 2016 start namelijk 
eenmaal per vijf weken een nieuwe groep. Voorheen was dat eenmaal per kwartaal. 
Met het 5-weekse Searchprogramma ontdekt de student zijn kwaliteiten en interesses en 
krijgt hij de kans om te ervaren hoe het is om in een bepaald beroep te werken. Ook kan hij 
tijdens meeloopdagen met een opleiding kennismaken. Niet alle studenten vervolgden na een 
Searchtraject hun opleiding aan het Friesland College. Soms komen studenten tot de conclusie 
dat zij een opleiding willen volgen die het Friesland College niet aanbiedt. Bijvoorbeeld een 
opleiding in de ‘groen- of uniformberoepen’. 

FC-XL Switch
FC-XL Switch begeleidt studenten die willen overstappen van de ene mbo-opleiding naar de 
andere. Ook leerlingen die willen stoppen met de havo en naar het mbo willen, kunnen hier 
gebruik van maken. De student kan ‘meedraaien’ met een opleiding en een kijkje nemen in de 
beroepspraktijk. FC-XL Switch heeft ook inloopspreekuren. (Aspirant-)studenten en hun ouders 
kunnen dan terecht voor een adviesgesprek. Het aantal studenten dat gebruik maakt van FC-XL 
Switch lijkt zich te stabiliseren.

Aantal aanmeldingen bij FC-XL Switch in 2016 Heerenveen Leeuwarden

Aanmeldingen en vervolgtrajecten 405 486

Korte keuze trajecten 13 14

Inloopspreekuur 95 60

Totaal 513 560

6.5  Budgetloket

In het verslagjaar maakten 48 studenten gebruik van het Budgetloket. Tot dusver had alleen 
Leeuwarden een budgetloket, maar gelet op de vraag start vanaf 2017 ook een budgetloket in 
Heerenveen. Het Budgetloket houdt wekelijks spreekuur en gemiddeld vinden er per student 
drie gesprekken plaats.  
Verder gaf een medewerker van het Budgetloket voorlichting aan docenten en studenten om 
het voorkomen van schulden bespreekbaar te maken. 
Steeds meer jongeren kampen met schulden of worstelen met financiële vragen. Dit kan voor 
hen reden zijn om voortijdig te stoppen met hun opleiding. Met het Budgetloket wil het 
Friesland College studenten helpen om hun schulden aan te pakken en zo voorkomen dat zij 
vanwege schulden met hun opleiding stoppen.

6.6 Vertrouwenspersonen studenten

In 2016 deden dertien studenten een beroep op de vertrouwenspersonen studenten. Alle 
klachten zijn in gesprekken met betrokkenen opgelost en/of overgedragen aan de betrokken 
opleiding of directie. Het aantal klachten is, vergeleken bij 2015, gehalveerd. 
De reden(en) daarvoor zijn niet onderzocht, maar de aanwezigheid van SAW in de school lijkt 
ertoe bij te dragen dat studenten eerder gehoord kunnen en willen worden. Dit maakt dat 
klachten eerder worden gesignaleerd en eerder kunnen worden opgepakt.
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Studenten en twee docententeams van diverse FC-scholen hebben trainingen gevolgd over het 
omgaan met grensoverschrijdend gedrag om de sociale veiligheid te bevorderen. Ook verzorgde 
Fier* een training over het herkennen van grensoverschrijdend gedrag en eergerelateerd 
geweld.

Aard van gesprekken vertrouwenspersonen in 2016 Aantal 
in 2015

Aantal 
in 2016

Pesten 5 2

Conflict met docent 3 2

Persoonlijke problematiek 4 3

Grensoverschrijdend gedrag 1 3

Onderwijsgerelateerd 10 2

Overig 3 1

Totaal 26 13

6.7  Terugdringen voortijdig schoolverlaten  
 
Het Friesland College staat nu landelijk op de achtste plaats in het terugdringen van het aantal 
schoolverlaters (tussen 16 en 23 jaar) in de voorlopige cijfers 2015-2016.
Op een totaal van 7744 ingeschreven studenten in de leeftijd van 16-23 jaar vielen 285 
studenten uit, wat neerkomt op een vsv-percentage van 3,7%. Het percentage vsv’ers in het 
studiejaar 2014-2015 was 3,5%.
Kijkt u ook eens via de volgende link hoe het Friesland College voortijdig schoolverlaten 
aanpakt: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/02/15/minder-jongeren-voortijdig-
van-school 

6.8 Leerbedrijf Invloed Studenten en Jip’per: Voor studenten door studenten

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 Centrale Studentenraad bij de voorbereiding en uitvoering van zijn taken. 
Maar vanuit LIS is bijvoorbeeld ook het team SOS en het team studiebegeleiding actief.
Jip’per werkt samen met het Studenten Service Centrum en de zorgcoördinatoren. Dit 
informatiepunt is opgericht als één 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, leren organiseren en plannen van huiswerk 
of bij het zoeken naar woonruimte.

De belangrijkste prestaties van LIS en Jip’per in 2016:

• Project mbo-hbo: mbo-studenten en hbo-studenten gaven samen voorlichting over hun 
opleiding aan vo-studenten.

• Via het team SOS dat samenwerkt met coaches, Studenten Service Centrum en School 
als Werkplaats kregen ongeveer 50 studenten extra en intensievere begeleiding. Deze 
begeleiding droeg eraan bij dat deze studenten hun opleiding bij het Friesland College 
vervolgden. De ambitie om ook in Heerenveen een team SOS op te richten is helaas nog niet 
gerealiseerd.

• De week van de democratie, met verschillende workshops en met de ‘Democratiefabriek’: 
een interactieve tentoonstelling gericht op democratie, maar ook op radicalisering. De 
week werd afgesloten met een slotdebat over deze onderwerpen van zo’n 150 studenten 
van het Friesland College en ROC Friese Poort, de heer Sander de Rouwe (CDA) en schrijver 
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Kader Abdolah. Deze thema’s zijn actueel en passen goed binnen de loopbaan- en 
burgerschapsontwikkeling van studenten.

• PolitiX, een politieke markt die bedoeld is om de interesse van studenten in politiek 
te wekken. Deze markt werd samen met de griffie van de gemeente Leeuwarden 
georganiseerd. De winnaar van de debatwedstrijd mocht een bezoek brengen aan de 
Tweede Kamer.

KIC zegt… 
In het verslagjaar startte de projectgroep ‘KIC zegt..’ (Keep It Clean). De projectgroep bestaat 
uit LIS-studenten, medewerkers van het onderwijs en het facilitair serviceteam en professionals 
uit het bedrijfsleven. Met ‘KIC zegt..’ wil LIS activiteiten ontwikkelen om het bewustzijn bij 
studenten, medewerkers en buurtbewoners te vergroten op het gebied van afval, verkeer en 
parkeren op en om het schoolterrein. Ook het roken in en rondom het Friesland College krijgt 
aandacht. 
Op 12 mei was de officiële ‘kick-off’, waar het Friesland College en de gemeente Leeuwarden 
een samenwerkingsovereenkomst tekenden. De gemeente heeft subsidie voor het project 
beschikbaar gesteld. Andere partijen in deze samenwerking zijn onder meer Ynsicht (OSG Piter 
Jelles), supermarkt Jumbo, winkeliersvereniging Willem Alexanderplein, Stadstoezicht, G4S en 
Omrin. 
De eerste resultaten worden inmiddels zichtbaar!

Het Friesland College heeft gezonde schoolkantines
Beide schoolkantines van het Friesland College op de campus in Leeuwarden hebben de 
Schoolkantine Schaal 2016 in de wacht gesleept. Daarmee tonen de kantines aan dat 
ze hun gasten een gezond en gevarieerd aanbod voedselproducten bieden volgens het 
Voedingscentrum.

Binnen de leerbedrijven Triangel en Kalmoes, ‘uitbaters’ van de schoolkantines, heeft iedereen 
hard gewerkt om de kantine gezonder te maken aan de hand van praktische tips van het 
Voedingscentrum. Daartoe heeft het centrum onder meer ‘De Gezonde Schoolkantine’ 
opgezet, een langlopend project om kantines van scholen voor voortgezet en middelbaar 
beroepsonderwijs gezonder te maken. Het uitgangsidee is meer gezonde producten met 
behoud van keuzevrijheid voor de jongeren.
Om de Schoolkantine Schaal te bemachtigen moet minstens 75 procent van het aanbod uit 
basisproducten bestaan, dat wil zeggen, producten die je in een gezond eetpatroon vaak mag 
eten.  
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7.1 Personeelsbeleid Friesland College
Uit het Koersplan 2015-1018, Ervaren in leren: ‘Elke medewerker voert actief de regie over 
de eigen loopbaan en neemt initiatief. Dit onderwerp komt standaard aan de orde in 
functionerings- en beoordelingsgesprekken. Het loopbaanperspectief wordt daarbij uitgewerkt 
vanuit de eigen ambities en mogelijkheden en op basis van ontwikkelingen in de school en 
omgeving.’

Het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt waarvoor de student wordt opgeleid zijn sterk in 
beweging. Dit vraagt een continu volgen en bijstellen van de manier waarop het onderwijs 
wordt verzorgd. Volgens de visie van het Friesland College krijgen de teams binnen 
praktijkgestuurd leren de ruimte om het onderwijs vorm te geven. Medewerkers hebben 
daarin een belangrijke rol. En dat vereist een klimaat waarin zij zich uitgenodigd voelen en de 
ruimte ervaren om hun ideeën te ontwikkelen en vorm te geven. De komende jaren investeert 
het Friesland College daarom in de kenmerken van gedrag die hiervoor nodig zijn: een 
ondernemende houding, betrouwbaarheid, resultaatgerichtheid, reflecteren en feedback geven 
en ontvangen.
Een ander thema in het personeelsbeleid van het Friesland College is dat het wil kunnen 
inspelen op ontwikkelingen in opleidingen en verschuivingen in studentenaantallen. De 
instelling wil dit mogelijk maken door medewerkers flexibel in te zetten. 

Eigentijds personeelsbeleid
Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema. Meer nadruk op ‘loopbaandenken’, in- en 
externe mobiliteit en een cultuur waarin medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor hun 
eigen inzetbaarheid moeten daarbij helpen. 
In 2016 zijn een aantal ideeën voor een eigentijdser en levendiger vorm van werken bij 
het Friesland College verder uitgewerkt. Deze ideeën hebben de medewerkers zelf tijdens 
een ‘battle’ aangedragen. Naast een ‘datingsite’ waar medewerkers kunnen aangeven wat 
zij te bieden hebben of wat zij zoeken, zal in de loop van 2017 het eigen loopbaan- en 
mobiliteitscentrum ‘Link’ van start gaan. Hier kunnen medewerkers terecht met al hun vragen 
over hun loopbaan en mobiliteit. 

Voor nieuwe medewerkers ontwikkelde het Friesland College in 2016 een nieuw 
beleidsvoorstel. Hierin is vastgelegd wat zij kunnen verwachten, wie wat doet, welke 
mogelijkheden er zijn in samenwerking met bijvoorbeeld de Opleidingsschool (zie verderop in 
dit hoofdstuk), wat het HR-beleid van de instelling inhoudt, et cetera. In 2017 wordt dit voorstel 
verder uitgewerkt.

7.2 Het Friesland College en professionalisering 

Het Friesland College heeft in het Kwaliteitsplan 2015-2018 een groot aantal 
professionaliseringsactiviteiten beschreven. Bureau Onderwijs, Personeel & Innovatie (OPI) is 
verantwoordelijk voor het verzorgen van deze activiteiten. De professionaliseringsactiviteiten 
van het Friesland College zijn niet alleen bedoeld voor alle medewerkers (docenten, 
leidinggevenden, instructeurs, praktijkexperts, leraren in opleiding, ondersteuners), maar ook 
voor medewerkers die vanuit bedrijven bij het opleiden en examineren zijn betrokken. 
De in het Kwaliteitsplan 2015-2018 beschreven professionaliseringsactiviteiten richten zich op 
drie thema’s:

7.2.1 Professionaliseren van onderwijsteams, leidinggevenden en ondersteuners bij het 
vormgeven, organiseren en uitvoeren van praktijkgestuurd leren

Het Friesland College zet zich in voor inhoudelijk goed onderwijs voor een zeer gevarieerde 
groep studenten en met een rijke variatie aan onderwijsvormen. Daarvan zijn praktijkroutes 
en leereenheden de belangrijkste. Het accent lag het afgelopen jaar, en zal ook de komende 

Hoofdstuk 7 Medewerkers (Sociaal jaarverslag 2016)
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jaren liggen op professionalisering in het ontwikkelen, organiseren en verzorgen van de 
praktijkroutes en leereenheden. Ook wordt aandacht besteed aan het gelijktijdig versterken 
van onderwijskundig leiderschap bij de aansturing van deze innovaties en van strategisch 
leiderschap. 
Er vonden verschillende professionaliseringsactiviteiten plaats om dit te realiseren. Zo was 
er intervisie voor leidinggevenden, waarin zij dilemma’s delen en elkaar scherp houden op 
de leerprincipes van praktijkgestuurd leren. Docenten in praktijkroutes  en docenten die 
leereenheden verzorgen, kregen coaching on the job van ervaren docenten en ondersteuners. 
Verder waren er ‘meetups’ waarin docenten en leidinggevenden ervaringen, werkwijzen, 
instrumenten en dergelijke konden uitwisselen. 

Wat in dit proces helpt is dat nu wordt gedacht vanuit het onderscheiden van fases in het 
innovatieproces. Dit geeft een scherper zicht op de kwaliteiten die in elke fase nodig zijn om 
het innovatieproces te sturen en te ondersteunen en daarmee de professionalisering te bieden 
die (eventueel) nodig is.

7.2.2 Professionalisering van medewerkers met examentaken
Jaarlijks wordt bekeken welke professionalisering nodig is om de deskundigheid van 
medewerkers met examentaken te waarborgen. In het verslagjaar waren er verschillende 
scholingstrajecten, soms gericht op beoordelaars in de school, soms gericht op 
praktijkbeoordelaars en soms op een combinatie van beide. Scholing is gebaseerd op maatwerk 
en vindt ook plaats in de beroepspraktijk. Deze scholing is minder gericht op het nieuw 
verwerven van kennis, maar is primair gericht op versterken van een gemeenschappelijk 
beoordelingskader. Studenten worden nu vaker geëxamineerd in bedrijven waarmee het 
Friesland College intensief samenwerkt, bijvoorbeeld in de praktijkroutes. Daardoor is er meer 
grip op de kwaliteit van de beoordeling in de beroepspraktijk.
In veel gevallen is de scholingsbehoefte nog niet vastgelegd in een scholingsplan of 
professionaliseringsplan per FC-school. Scholing en uitwisseling gebeurt nog wat te veel ‘ad hoc’ 
(op grond van vraag en aanbod) en dat is nog een ontwikkelpunt. Opvallend is overigens de 
toenemende vraag om scholing en afstemming vanuit de beroepspraktijk.

7.2.3 Professionalisering voor de ontwikkeling van beroepen in de zorg
Friesland is ‘broedplaats’* voor de innovatie van zorgberoepen en zorgopleidingen. Uit analyse 
blijkt dat de komende jaren de volgende zaken belangrijker worden:

• preventie, het voorkomen van ziekte, zelf regie voeren, eigen kracht
• ziektepreventie door bevorderen van leefplezier, healthy ageing, buurtactiviteiten en 

informele zorg
• integratie van zorg en welzijn en zorg en technologie

Dit betekent dat zorgopleidingen in de toekomst opnieuw worden ingericht. Het Friesland 
College werkt nauw samen met zorginstellingen in de regio en met het lectoraat ‘Sociale 
Benadering Dementie’ van Stenden Hogeschool. In deze samenwerking ontstaat een 
steeds scherper beeld van het nieuwe paradigma voor de zorgopleidingen. Daarin is er een 
voortdurende wisselwerking tussen het medische, het psychologische en het sociale domein. Het 
opleiden voor het werken in zorg en welzijn wordt het komende jaar verder uitgewerkt onder 
de noemer ‘Sociale benadering van de Zorg’. Docenten worden zoveel mogelijk meegenomen 
in deze ontwikkelingen door deel te nemen aan ‘innovatiewerkplaatsen’, door te participeren 
in praktijkroutes en door bij alle studiedagen partners uit het werkveld te betrekken.

In 2017 krijgen de bovengenoemde professionaliseringsactiviteiten een vervolg en wordt 
verkend hoe het Friesland College professionalisering in de toekomst vormgeeft. Huidige 
ontwikkelingen binnen de FC-scholen en nieuwe inzichten (zoals professionele identiteit) op dit 
gebied vormen de basis daarvan.
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7.2.4  Teamontwikkeling
Enige jaren geleden heeft het Friesland College de beweging ingezet waarbij de teams zich 
ontwikkelen tot resultaatverantwoordelijke teams. In het nieuwe koersplan is deze ambitie als 
volgt geformuleerd: ‘Elk team streeft naar een duidelijk professioneel niveau. Hierin is sprake 
van een verdeling van taken op basis van gewenste resultaten en persoonlijke kwaliteiten. 
Teamleden spreken elkaar aan vanuit gelijkwaardigheid en geven elkaar als vanzelf feedback. 
Het team voert de regie over het onderwijs en legt hierover verantwoording af aan directie en 
bestuur.’

Om de ontwikkeling van de teams te kunnen volgen is een meetinstrument gebruikt, waarbij 
drie fases van ontwikkeling worden onderscheiden:

1. Beginnend: de teamleden zijn bezig met het innemen van hun positie en hebben nog 
behoefte aan externe sturing.

2. Gevorderd: het team neemt het stuur meer en meer in handen. De sturing is met name 
gericht op het proces dat moet leiden tot doorgroeien van het team. Er is een gezamenlijk 
doel vanuit een gezamenlijke visie op goed beroepsonderwijs.

3. Professioneel: er zijn resultaatafspraken op teamniveau en de teamleden zijn individueel 
aanspreekbaar op de resultaten, er is sturing vanuit deskundigheid in plaats van positie.

Van de 52 teams verdeeld over de zeven FC-scholen functioneerden eind 2016 de meeste teams 
op een gevorderd niveau (38 teams). Tien teams functioneerden nog op beginnend niveau 
en vier functioneerden al op professioneel niveau. Hoewel hier en daar het tempo waarin de 
teams zich ontwikkelen iets achterblijft, is er bij alle teams toch sprake van een doorgaande 
ontwikkeling.
‘De waan van de dag’, te weinig aandacht en tijd voor het teamproces, continu moeten inspelen 
op actuele veranderingen en nieuwe projecten worden ervaren als belemmeringen voor verdere 
ontwikkeling.  
Als verbeterpunten noemen de directeuren en de teams onder meer dat de regisseurs* meer 
in hun rol moeten komen en dat er meer ruimte en tijd moet zijn voor teamoverleg. Verder 
zou het helpen als in de jaartaken duidelijke afspraken over taken worden vastgelegd. En 
opleidingsmanagers* moeten begeleid worden in de rol die zij daarbij kunnen spelen. 
In het verslagjaar richtte de begeleiding bij teamontwikkeling zich op een aantal zaken. Ten 
eerste op het gesprek leren voeren over de gezamenlijke visie op onderwijs. Ten tweede op 
het met elkaar vaststellen van beoogde resultaten om zo samen de juiste focus en prioriteiten 
te kunnen bepalen. En als laatste op het meenemen van ‘critical friends’ in de gesprekken, 
bijvoorbeeld relaties vanuit bedrijven of regisseurs uit andere teams.

Het komende jaar hebben het verder versterken van de rol van regisseurs en het leren werken 
vanuit een gezamenlijk didactisch kader voor praktijkgestuurd leren de aandacht. Verder 
wordt de samenhang tussen de inhoudelijke en organisatorische ontwikkeling binnen teams en 
teamoverstijgend verder uitgewerkt.

7.2.5 Overige professionaliseringstrajecten
Op het gebied van professionalisering organiseerde de instelling verder onder meer de 
volgende activiteiten:

• Ondersteuning van taal- en rekendocenten, gericht op het versterken van docentschap en 
pedagogisch didactisch repertoire en verdiepen in praktijkgestuurd leren. 

• Trainingen en bijeenkomsten over examinering, werkveld en wijze van beoordelen bij 
School voor Zorg, Service & Welzijn, zoals een training voor werkveldbegeleiders en 
beoordelaars bij ziekenhuis De Tjongerschans.

• Ondersteuning van teams bij onderwijsontwikkeling.
• Deelname aan Pedagogisch Werkverband van diverse roc’s (Leijgraaf, Da Vinci, Albeda, 

Noorderpoort, Scalda). Vertegenwoordigers van deze roc’s bespreken hun ervaringen en 
dilemma’s rond pedagogiek in het mbo. Bij de deelnemende roc’s wordt ook een 3-jarig 
onderzoek en begeleidingstraject van mevrouw Ellen Klatter (Lectoraat Talentontwikkeling, 
Hogeschool Rotterdam) gedaan door ‘socratische gesprekken’* over pedagogiek te voeren. 
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Verder deed een deelnemer van het Friesland College mee aan een ‘train-de-trainer’-
leergang van het werkverband. Hier leren de deelnemers om deze pedagogische gesprekken 
zelf te voeren en die in het eigen roc in de praktijk te brengen.  

• Voor nieuwe medewerkers waren er drie ‘Primusbijeenkomsten’, waarin zij onder meer 
werden geïnformeerd over de visie en het onderwijsconcept van het Friesland College en 
het reilen en zeilen van de instelling.

7.3 Opleidingsschool met academische kop en project Versterking samenwerking

In 2016 is de Opleidingsschool FC-NHL opnieuw geaccrediteerd door de NVAO*. De 
Opleidingsschool FC-NHL is een samenwerkingsverband tussen het Friesland College en NHL 
Hogeschool.
Het panel vond de Opleidingsschool “een plaats  (…) waarbij de werkplek als inspirerende 
leeromgeving centraal staat voor het opleiden van docenten voor het mbo-veld. Docenten 
en studenten leren voortdurend van en met elkaar en dat gebeurt op alle niveaus. Studenten 
maken dan ook actief en volwaardig deel uit van de docententeams.” 
In het studiejaar 2015-2016 werden ruim 140 studenten binnen de Opleidingsschool opgeleid en 
dat is meer dan ooit!

Aan de Opleidingsschool is een academische ’kop’ verbonden, waarbinnen onderzoek extra 
aandacht krijgt. In dit kader is er een onderzoekswerkplaats opgezet, waar allerlei onderzoekers 
elkaar ontmoeten. Lio’ers*, kopstudenten, masterstudenten, deelnemers aan het PDG-
traject en onderzoeksbegeleiders verdiepen zich daar in achtergronden van het onderwijs en 
onderzoeken de eigen praktijk. De onderzoeksbegeleiders van het Friesland College volgen de 
leergang ‘Onderzoek begeleiden’ op NHL Hogeschool en werken steeds meer met beoordelaars 
samen om de kwaliteit van onderzoek, attitude en onderzoeksbegeleiding te verbeteren.

Activiteiten en resultaten Opleidingsschool en academische ‘kop’

• In het verslagjaar werd kennis gedeeld en vond professionalisering plaats:
 o Workshop Narratief onderzoeken vanuit het lectoraat Wendbaar vakmanschap.
 o Studenten presenteerden hun onderzoeksresultaten aan collega’s, medestudenten en 

leidinggevenden.
 o Medewerkers van de Opleidingsschool gaven een workshop Onderzoek en leraren 

opleiden op het Veloncongres in Brussel. Hier presenteerden zij de werkwijze van 
de academische ‘kop’: samen bouwen, samen op zoek, samen onderzoek, om zo de 
onderzoekende houding duurzaam in het Friesland College te verankeren.

• De Opleidingsschool ondersteunde een team van het Talencentrum bij het doen van 
onderzoek. Ieder teamlid formuleerde een onderzoeksvraag die te maken had met de 
eigen onderwijspraktijk. Het is de bedoeling dat de academische ‘kop’ deze vorm van 
ondersteuning voortaan jaarlijks en steeds aan een ander team geeft.

• De eerste groep docenten van het Friesland College en NHL Hogeschool sluit in januari 
2017 het ‘train de trainer’-traject af. In dit traject is er meer aandacht voor de pedagogische 
aanpak van een docent. De Opleidingsschool wil deze werkwijze breder inzetten en ook 
andere docenten trainen om het gesprek met studenten vanuit deze aanpak te voeren.

• Vijf nieuwe docent-opleiders zijn opgeleid voor een sleutelfunctie binnen de FC-scholen.

Het landelijke project Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen ging zijn laatste 
(studie)jaar in. In deze laatste fase werd het traject voor startende bevoegde docenten (in de 
‘inductiefase’*) verder ontwikkeld. Het Friesland College vindt het belangrijk dat startende 
bevoegde docenten op een goede manier beginnen aan hun loopbaan bij het Friesland College. 

PDG
In 2016 volgde een groep van twintig deelnemers het PDG-traject. Het Friesland College 
verzorgt het PDG-traject met NHL Hogeschool. De opleiding heeft een landelijke status, valt 
onder de examencommissie van de lerarenopleiding en daarmee onder de accreditatie van NHL 
Hogeschool. Gezien de studieomvang is gekozen voor een traject van twee jaar, waarbij na één 
jaar de haalbaarheid wordt getoetst.
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Het traject wordt regelmatig geëvalueerd met studenten en de betrokken roc’s en waar nodig 
bijgesteld. Een klankbordgroep met daarin vertegenwoordigers van alle noordelijke roc’s 
adviseert de NHL Hogeschool, zodat het traject gezamenlijk kan worden vormgegeven.

7.4 Ziekteverzuim 

Was het percentage in 2014 nog 6,69% en in 2015 6,26%, dit verslagjaar bleef de instelling met 
4,69% ruim onder de eigen norm van 5%. Deze daling werd veroorzaakt doordat het langdurig 
verzuim (meer dan 43 dagen ziek) daalde. 
Er is de afgelopen jaren dan ook hard gewerkt om dit te kunnen realiseren. Geregeld SMO 
(sociaal-medisch overleg), de inzet van een arbeidsdeskundige en medewerkers zo snel mogelijk 
(in overleg met de bedrijfsarts) laten re-integreren hebben in hoge mate bijgedragen aan het 
lagere ziekteverzuimpercentage.
Een andere actie die heeft geleid tot een lager ziekteverzuimpercentage is een sterk verbeterde 
uitvoering van de Wet verbetering Poortwachter. Voorbeelden zijn:

• leidinggevende en medewerker maken (duidelijkere) re-integratieafspraken gekoppeld aan 
een tijdspad

• het onderscheid in ziekteverzuim, (dis)functioneren, loopbaanwensen en zaken die spelen in 
de privésfeer wordt steeds scherper

• medewerkers re-integreren eerder of worden sneller herplaatst in een passende functie 
indien hier mogelijkheden voor zijn

• medewerkers worden (meer) ingezet op basis van kwaliteiten waarbij aandacht is voor 
team- en individuele ontwikkelingen en het omgaan met veranderingen. 

Het verzuimpercentage was in de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder het hoogst, maar ten 
opzichte van het vorige jaar daalde het verzuimpercentage binnen alle categorieën.
De verzuimfrequentie was 1,56%. In 2015 was dat 1,45%. 
Het Friesland College voert zijn verzuimbeleid uit conform de Wet verbetering Poortwachter.

WIA/WAO
In 2016 is één WAO- en één WGA-uitkering toegekend. Verder zijn twee IVA-uitkeringen 
toegekend. Eén van de medewerkers met een IVA-uitkering had eerder een WGA-uitkering. 

7.5 Arbeidsomstandigheden

In 2016 is aan de onderwerpen ‘bedrijfshulpverlening’, ‘veiligheid’ en ‘een veilige en gezonde 
werkomgeving’ op verschillende manieren aandacht besteed. Hieronder leest u daar meer over.

Bedrijfshulpverlening
Het aantal bedrijfshulpverleners (bhv’er) en EHBO’ers groeide in 2016 aanzienlijk. Waren er in 
2015 nog 99 bhv’ers en 55 EHBO’ers, eind 2016 waren dat er al respectievelijk 125 en 61. 
Dit aantal groeide door het vernieuwde scholings- en herhalingsprogramma dat het Friesland 
College met G4S Solutions ontwikkelde. Deelnemers kunnen deze scholing op locatie of extern 

Figuur 7.4.1 Ziekteverzuimduur in percentages 2014-2016; het deel van het totale verzuimpercentage dat door 
kort, middellang en lang verzuim wordt bepaald
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volgen, in één of meerdere dagdelen of via e-learning, eventueel in combinatie met speciaal 
daarvoor ontwikkelde apps. Zo kan iedere deelnemer scholing volgen op de wijze die hem 
of haar het beste past en dat spreekt de deelnemers blijkbaar aan. Door de cursussen zijn 
medewerkers steeds volgens de nieuwste richtlijnen geïnstrueerd. 
Ook actiever werven droeg eraan bij dat het aantal bhv’ers en EHBO’ers groeide. Het afgelopen 
jaar hebben de eerste teams zich voor deze opleiding aangemeld en er zijn nog enkele teams 
die dit overwegen. Daarnaast zijn er in geval van calamiteiten nog 38 ‘ontruimers’ beschikbaar.

Risico-inventarisatie & -evaluatie
Na een integrale Arbo- en veiligheidsanalyse van bureau Bedrijfsvoering in 2014 en risico-
inventarisaties en -evaluaties (RI&E) bij de meeste locaties van het Friesland College door een 
extern bureau is een knelpuntenanalyse opgesteld. Vervolgens is een plan van aanpak met een 
prioritering van hoog naar laag gemaakt en hebben de scholen en ondersteuning hard gewerkt 
om deze knelpunten op te lossen. Eind 2016 waren vrijwel alle prioriteiten en knelpunten 
opgelost.  
Uit de gehouden RI&E’s blijkt dat vooral in de praktijkruimtes continue aandacht voor veiligheid 
noodzakelijk is. Met de directies van de scholen die praktijkruimtes in gebruik hebben, is 
gekeken wat er nodig is om de veiligheid zo goed mogelijk te (waar)borgen. De machines 
volgens voorschrift gebruiken is een belangrijke voorwaarde. Verder wordt jaarlijks steeds een 
(ander) deel van de machines gecontroleerd op veiligheid.  

Individueel werkplekonderzoek en eerstelijns oogonderzoeken 
In 2016 zijn veertien eerstelijns oogonderzoeken* en 31 werkplekonderzoeken gedaan. Dit 
gebeurde op verzoek van de medewerker of leidinggevende. Vaak betroffen de klachten pijn 
aan nek, schouders of rug. Met onder meer het beter instellen van de bureaustoel of de hoogte 
van het bureau, een nieuwe bureaustoel of met een aangepast toetsenbord kon al veel worden 
verbeterd. Incidenteel wordt een externe deskundige ingehuurd om onderzoek te doen naar 
het op maat inrichten van de werkplek. 
In het verslagjaar is begonnen met de aanschaf van bureaus die de medewerker zelf in hoogte 
kan verstellen. Daarnaast vragen medewerkers vaker om bureaus met zit-sta hoogte. Hiermee 
zal in 2017 worden geëxperimenteerd.    

Veilige en gezonde werkomgeving
Bij werkplekonderzoeken worden niet alleen (waar nodig) aanpassingen gedaan of wordt 
advies gegeven. Medewerkers krijgen ook preventief voorlichting over onder andere 
veiligheids- en gezondheidsrisico’s bij (beeldscherm)werk. Ook krijgen zij informatie over hoe 
goed werkplekgebruik kan leiden tot minder gezondheidsklachten en -risico’s. Medewerkers 
kunnen informatie hierover ook op intranet lezen. 

In 2016 is de laatste hand gelegd aan de verbetering van het binnenklimaat in de A-, B- en 
C-vleugel van gebouw Triangel in Leeuwarden en de B- en C-vleugel van locatie Saturnus in 
Heerenveen. Het gebouw Saturnus is bovendien geheel voorzien van LED-verlichting.
Het sportgebouw op de campus in Leeuwarden kreeg in 2016 zonnepanelen. In 2017 volgt 
Saturnus in Heerenveen.  
In gebouw Sportstad Heerenveen kreeg het entreegebied een metamorfose waardoor het nu 
een aantrekkelijk ‘verblijfsgebied’ voor studenten en medewerkers is geworden.

7.6 Functioneren en beoordelen

In het verslagjaar is met 725 medewerkers (80%) een functionerings- en/of beoordelingsgesprek 
gevoerd. 
In het najaar hebben het College van Bestuur, leidinggevenden, medewerkers en de OR 
gesprekken gevoerd over herijking van het huidige functionerings- en beoordelingsbeleid. In 
2017 worden de ideeën daarvoor verder uitgewerkt.
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7.7 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 jaartaakprocedure wijzigde in 2016 niet ten opzichte van voorgaande jaren. In het 
verslagjaar was de jaartaak onderwerp van gesprek in het zogenaamde ‘P-overleg’* van de 
onderwijsdirecteuren die personeel in hun portefeuille hebben. De directeuren hebben met 
elkaar gedeeld op welke manier binnen ‘hun’ school de procedure wordt gehanteerd. Volgens 
hen is de procedure helder, worden de uitgangspunten hiervan gehanteerd en wordt de 
procedure conform de Cao mbo uitgevoerd. De OR signaleert dat er medewerkers zijn die dit 
anders beleven.

7.8 Meerjarenformatieplan 2016-2018

Het Friesland College heeft een meerjarenformatieplan. De instelling actualiseert dit plan 
jaarlijks. Het meerjarenformatieplan wil de kwalitatieve en kwantitatieve uitgangspunten 
voor het personeelsformatiebeleid beschrijven, gebaseerd op de strategische keuzes van het 
Friesland College. Bijvoorbeeld het vraagstuk: de grootte en samenstelling van de flexibele schil. 
In het verslagjaar is vastgesteld dat de kwalitatieve uitgangspunten beter gemonitord 
moeten worden. In november hebben het college, (staf)directeuren Personeel en de OR een 
themabijeenkomst gehouden in het kader van het nieuwe meerjarenformatieplan. Hierbij is 
geconstateerd dat nader onderzoek gewenst is om gegevens op te halen bij de medewerkers 
(uit de teams) over onderwijskwaliteit. Dit naast de kwantitatieve gegevens die te achterhalen 
zijn uit de diverse systemen. Het onderzoek is eind november op intranet aangekondigd en zal 
uitgevoerd worden in het eerste kwartaal van 2017.
Vragen in dit gesprek zijn: wat is nodig om goed onderwijs neer te zetten, hoe ziet een goede 
mix in een team eruit, en welke ondersteuning is effectief en nodig?
De instelling hanteert in zijn personeelsformatiebeleid geen specifiek doelgroepenbeleid. De 
kwaliteit van iedere medewerker is het uitgangspunt.

7.8.1 Functiehuis
In het verslagjaar zijn het functiehuis met onderliggende functiebeschrijvingen herzien 
en na instemming van de Ondernemingsraad vastgesteld. De reden daarvoor was dat het 
bestaande functiehuis meer dan veertig functiebeschrijvingen bevatte die vaak erg uitgebreid, 
gedetailleerd en weinig resultaatgericht waren. Dit stond haaks op de wens om medewerkers 
flexibel(er) in te zetten. 
In het nieuwe functiehuis zijn de profielen op hoofdlijnen en resultaatgericht beschreven en 
er is een opbouw naar niveauverschillen in aangebracht. Hierdoor weten medewerkers welke 
stappen zij in hun ontwikkeling moeten nemen om in aanmerking te komen voor een hoger 
ingeschaalde functie. In het najaar van 2016 is het personeelssysteem op dit nieuwe functiehuis 
ingericht.
De daadwerkelijke implementatie van het nieuwe functiehuis, waarmee de OR ook instemde, 
start per 1 januari 2017. Het functiebouwwerk dat in 2016 nog leidend was, vindt u aan het 
eind van dit hoofdstuk.

7.8.2 Participatiewet
De Participatiewet is per januari 2015 van kracht. Deze wet heeft als doel om zoveel 
mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden en vervangt de Wet 
werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een groot deel van de Wet werk en 
arbeidsondersteuning jonggehandicapten. 
HRM en de FC-scholen hebben geïnventariseerd welke werkzaamheden participanten bij het 
Friesland College kunnen verrichten. Surveilleren bij examineringen, het op orde houden van 
openbare leercentra en docentenkamers en het helpen digitaliseren van papierwerk zijn daar 
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voorbeelden van. Het Friesland College had voor 2016 de doelstelling om via een pilot 1 fte 
aan te stellen vanuit de Participatiewet. Het gaat hier om mensen die een Wajongaantekening 
hebben of een chronische ziekte. In het verslagjaar zijn 3 fte’s ingevuld door participanten. De 
eerste ervaringen zijn goed. Voor 2017 worden de visie en de verdere invulling van fte’s op de 
agenda gezet.

7.8.3 In-, door- en uitstroom in 2016
In de tabel hieronder kunt u lezen welke aanstellingen het Friesland College in 2016 gaf en om 
hoeveel medewerkers het ging in aantallen en fte’s.

Soort aanstelling/contract 
2015

Aantal Fte Soort aanstelling/contract 
2016

Aantal Fte

Nieuwe (tijdelijke) 
medewerkers

136 74,84 Nieuwe (tijdelijke) 
medewerkers

124 56,53

Uitbreiding tijdelijke 
aanstelling

16 2,86 Uitbreiding tijdelijke 
aanstelling

34 6,28

Omzetting tijdelijk 
contract naar vast

62 38,31 Omzetting tijdelijk 
contract naar vast

46 39,45

Direct vast (voornamelijk 
vanuit Randstad)

11,12 16 Direct vast (voornamelijk 
vanuit Randstad)

17 13,80

Detacheringen vanuit 
andere organisaties

38 10,42 Detacheringen vanuit 
andere organisaties

27 9,34

Freelancers 49 12,22 Freelancers 43 9,49

Uitzendkrachten 14 1,61 Uitzendkrachten 5 0,56

Medewerkers via payroll-
contract

109 34,19 Medewerkers via payroll-
contract

135 37,79

Figuur 7.8.1 Instroom medewerkers

Doorstroom
In 2016 veranderden 75 medewerkers van team. 24 medewerkers (6,67 fte) zijn gedetacheerd 
naar andere organisaties.

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

Reden uitstroom 2015 Aantal Fte Reden uitstroom 2016 Aantal Fte

Geen verlenging tijdelijk 
contract

88 37,47 Geen verlenging tijdelijk 
contract

86 48,65

Ontslag uit vaste dienst- op 
eigen verzoek

25 9,38 Ontslag uit vaste dienst- 
op eigen 
verzoek

23 11,53

Ontslag uit vaste dienst- 
pensioen/FPU/
keuzepensioen

27 19,51 Ontslag uit vaste dienst- 
pensioen/FPU/
keuzepensioen

26 21,14

Beëindiging vaste dienst 
wegens overlijden

- - Beëindiging vaste dienst 
wegens 
overlijden

2 1,72

Beëindiging vaste dienst 
wegens ziekte

3 0,69 Beëindiging vaste dienst 
wegens ziekte

1 0,49

Totaal 143 67,05 Totaal 138 83,53

Figuur 7.8.2 Uitstroom medewerkers



Friesland College jaarverslag 2016 72

7.9 Medewerkerstevredenheidsonderzoek

In 2016 is geen medewerkerstevredenheidsonderzoek gedaan. Het volgende medewerkers-
tevredenheidsonderzoek staat gepland in 2018.

7.10 Vertrouwenspersonen personeel

In 2016 meldden vijf medewerkers zich bij de vertrouwenspersonen personeel. In 2015 waren 
dat er negen. Alle meldingen zijn afgehandeld. 
Het Friesland College wil zijn studenten een sociale, veilige omgeving bieden, zodat zij zich 
optimaal kunnen ontwikkelen. Een veilige werksfeer voor werknemers draagt daaraan bij.
De primaire taak van de vertrouwenspersoon is de eerste opvang en begeleiding van 
medewerkers die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen, (vermoedens 
van) misstanden en integriteitsschendingen. Bij het Friesland College werken twee 
vertrouwenspersonen personeel: een man (intern) en een vrouw (extern). Per januari 2017 
treden de huidige vertrouwenspersonen terug en volgen twee nieuwe vertrouwenspersonen 
hen op.

7.11 Arbeidsvoorwaarden 

7.11.1 Salderings- en uitruilregeling / werkkostenregeling 
Sinds 2013 neemt het Friesland College deel aan de Werkkostenregeling. Werknemers in 
loondienst kunnen hun loon, vakantiegeld of eindejaarsuitkering uitruilen tegen een fiscaal 
voordeel. Dit is niet alleen in het belang van werknemers, ook het Friesland College heeft hier 
financieel voordeel bij. 
Door het uitruilen kunnen medewerkers een tegemoetkoming krijgen voor sportactiviteiten, 
een (elektrische) fiets of de aanschaf van een smartphone, tablet of laptop. In 2016 is zo ruim 
€ 180.000,- aan fiscaal voordeel uitgeruild. 

Figuur 7.11.1 Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden Aantal in 2016

Salderings- en uitruilregeling 720

Uitruil tablets, mobiele telefoons en 
computers

127

Uitruil fiets 73

Uitruil fitness 130

Levensloopregeling – sparen 18

Levensloopregeling – opname i.v.m. verlof 9

Uitkering 2015 Totale kosten 2016 Totale kosten

WW-uitkering 10 € 66.629 13 € 56.397

Bovenwettelijke uitkering 11 € 52.771 6 € 51.071

Figuur 7.8.3 Verstrekte uitkeringen
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Figuur 7.12.1 Aantal vaste en tijdelijke aanstellingen in 2015 en 2016 (fte)

7.12 Resultatenbox personeel 2016

Vaste en tijdelijke aanstellingen (AOBP, BOBP en OP) in 2016 in fte (peildatum 1 december 2016)

Inzet Bapo Verlof Eindtotaal

Vast AOBP 207,06 8,96 4,96 220,98

BOBP 63,38 2,25 0,70 66,33

OP 416,79 19,12 24,20 460,11

Subtotaal vast 687,23 30,33 29,86 747,42

Tijdelijk AOBP 21,10 21,10

BOBP 24,16 24,16

OP 70,68 70,68

Subtotaal tijdelijk 115,94 115,94

Totaal vast en tijdelijk 803,17 30,33 29,86 863,36

Figuur 7.12.2 Aantal vaste en tijdelijke aanstellingen (AOBP*, BOBP* en OP*)

2015 fte % 2016 fte %

Fte- man 416,15 50           423,2 49

Fte- vrouw 413,46 50 440,16 51

Fte- totaal 829,61 100 863,36 100

Figuur 7.12.3 Verdeling naar geslacht in percentages

2013 2014 2015 2016

Docent 51,6 51,7 50,5 49,7

Ondersteunend personeel 50,7 50,7 50,7 50,3

Totaal Friesland College 51,3 51,3 50,6 50,1

Figuur 7.12.4 Gemiddelde leeftijd 2013-2016 docent en ondersteunend personeel
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Functiebouwwerk Friesland College december 2016

Schaal Functieomschrijving AOBP 1-8 AOBP 9-18 BOBP OP Totaal

 Diversen 1,88 1,80 3,68

03 Conciërge B 6,82 6,82

Medewerker kantine-restauratieve voorzieningen 1,99 1,99

Telefonist/receptionist 8,16 8,16

04 Medewerker adm. en secr. ondersteuning A 3,40 3,40

Medewerker beheer 1,00 1,00

Medewerker DTP 0,80 0,80

05 Conciërge A 21,71 21,71

Medewerker adm. en secr. ondersteuning C 24,46 24,46

Medewerker boekhouding 1,65 1,65

Medewerker cursistenadministratie 20,84 20,84

06 Archiefbeheerder 0,55 0,55

Boekhoudkundig medewerker C 4,15 4,15

Directiesecretaresse 5,45 5,45

Medewerker centrale cursistenadministratie 3,16 3,16

Medewerker helpdesk 2,00 2,00

Praktijkassistent 14,97 14,97

07 Eerste medewerker managementond./dir.secr. 5,50 5,50

Instructeur 8,60 8,60

Medewerker niveau 7 5,50 5,50

Medewerker rechtspositie en administratie 5,54 5,54

Medewerker systeembeheer op lokatie 3,80 3,80

08 Medewerker financiële administratie 1,00 1,00

Medewerker niveau 8 10,26 10,26

Netwerkbeheerder 5,00 5,00

Praktijkexpert 66,92 66,92

09 Stafondersteuner A 6,60 6,60

10 Stafondersteuner B 14,73 14,73

11 Stafondersteuner C 14,00 14,00

12 Opleidingsmanager 18,86 18,86

Stafdirecteur ondersteuning 1,00 1,00

Stafondersteuner D 13,36 13,36

13 Stafdirecteur B 5,70 5,70

14 Assistent College van Bestuur 1,00 1,00

Onderwijsdirecteur 15,80 15,80

Projectleider strategische beleidsvorming 1,00 1,00

Unitdirecteur 1,60 1,60

15 Lid College van Bestuur 1,00 1,00

18 Voorzitter College van Bestuur 1,00 1,00

LB Beginnend docent 22,28 22,28

Docent LB 109,38 109,38

Trainer(vak)specialist 3,28 3,28

LC Docent 360,44 360,44

LD Docent LD 11,25 11,25

ROC-docent 17,16 17,16

LIOB Leraar in opleiding 7,00 7,00

144,63 97,45 90,49 530,79 863,36
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Hoofdstuk 8 Financiën

8.1 Inleiding

De koers van het Friesland College is vastgelegd in het Koersplan 2015-2018, Ervaren in leren. 
Het College van Bestuur constateerde daarin dat de eerder vastgestelde koers, samengevat 
in het motto ‘Van buiten naar binnen’, de juiste is geweest. De directe samenwerking met de 
omgeving wordt door die omgeving én door medewerkers en studenten herkend als de sleutel 
tot modern beroepsonderwijs. Ook de erkenning dat het Friesland College steeds heeft ingezet 
op vernieuwing van het onderwijs is waardevol. 
Op financieel gebied heeft het Friesland College de zaken op orde. De instelling voldoet aan de 
solvabiliteits-, rentabiliteits- en liquiditeitsnormen van het ministerie van OCW. In de komende 
jaren wordt de reserve nog licht opgevoerd om te kunnen spreken van een duurzame situatie.

Het Friesland College heeft een cyclus van beleidsontwikkeling. Centraal daarin staat het 
koersplan. Daarin staat verwoord wat de belangrijkste strategische ambities zijn die het 
Friesland College in een periode wil realiseren. Gerelateerd aan het koersplan wordt het beleid 
geformuleerd en vormgegeven in diverse instrumenten, waaronder een jaarlijkse kaderbrief, 
managementcontracten (tussen CvB en directies) en jaarlijkse plannen van de onderwijsteams. 
Beleidsontwikkeling vraagt om voortdurende reflectie op interne en externe ontwikkelingen. 
Daarbij wordt gependeld tussen de verschillende ‘lagen’ in de organisatie, waardoor het beleid 
nooit top-down of bottom-up genoemd kan worden. Tussentijds wordt de stand van zaken 
geëvalueerd. De resultaten worden in de jaarverslagen gepresenteerd.
De vaste cyclus van planning en verantwoording is een waardevol hulpmiddel bij het op 
orde brengen en houden van de bedrijfsvoering. 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. Het geïntegreerd 
jaarverslag en de jaarrekening zijn het sluitstuk van de cyclus.
In het Koersplan 2015-2018, Ervaren in leren is voor het onderdeel bedrijfsvoering opnieuw de 
ambitie geformuleerd dat ‘het Friesland College in 2018 een wendbare organisatie is, waarin 
de dagelijkse bedrijfsvoering blijvend op orde is’. Dat vraagt vooral om een cultuur waarin 
flexibiliteit en responsiviteit belangrijke gedragskenmerken zijn, maar ook om voldoende 
flexibiliteit in de kostenstructuur, vooral als het gaat om personeels- en huisvestingskosten.

De begroting 2016 ging uit van een positief resultaat van € 1,7 mln. Dit resultaat voldoet 
ruimschoots aan de ambities van het Friesland College en de uitgangspunten die de instelling 
voor de begroting hanteert. De meerjarenbegroting voor de jaren 2017 tot en met 2019 gaat 
uit van een positief resultaat van 2% van de opbrengsten per jaar.

De jaarrekening 2016 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 2016 sluit af met een positief 
financieel resultaat van € 2,4 mln. Het overschot is eind 2016 aan de algemene reserve 
toegevoegd.
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8.2 Positie op balansdatum

Op 31 december 2016 bedroeg het balanstotaal € 73,7 mln. Hiervan is 84% vastgelegd in vaste 
activa (gebouwen en inventaris), 16% bestaat uit vorderingen en liquide middelen.
Door de in de begroting genoemde positieve resultaten in de jaren 2017 tot en met 2019 neemt 
het eigen vermogen elk jaar toe. De langlopende schulden dalen elk jaar door lineaire aflossing 
met € 2,4 mln. In het eigen vermogen is een bestemmingsreserve (FC-Educatie) opgenomen 
van € 1,0 mln. In de opgenomen begrotingsjaren wordt uitgegaan van een ongewijzigde 
bestemmingsreserve.

Balans 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Activa (* € 1.000.000)

Vaste activa 64,3 63,5 61,6 62,4 61,5 60,6

- materiële vaste activa 62,6 61,8 61,6 62,4 61,5 60,6

- financiële vaste activa 1,7 1,7   0,0   0,0   0,0   0,0

Vlottende activa 6,8 9,9 12,1 10,7 10,9 11,0

- vorderingen en voorraden 3,2 3,0 3,2 3,0 3,2 3,3

- liquide middelen 3,6 6,9 8,9 7,7 7,7 7,7

Totaal activa 71,1 73,4 73,7 73,1 72,4 71,6

Passiva (* € 1.000.000)

Eigen vermogen 32,9 36,0 38,4 40,3 42,1 43,9

Voorzieningen 1,2 1,5 1,4 1,4 1,3 1,1

Langlopende schulden 25,0 22,6 20,3 17,9 15,5 13,1

Kortlopende schulden 12,0 13,3 13,6 13,5 13,5 13,5

Totaal passiva 71,1 73,4 73,7 73,1 72,4 71,6

8.3 Kengetallen

De meerjarenbegroting 2017-2019 geeft een vooruitzicht van zowel positieve jaarresultaten 
als toenemende liquiditeit (zie figuur 8.2 en 8.3). Extra investeringen in 2017 zorgen voor een 
eenmalige daling van de liquiditeitsratio in dat jaar.

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de positie weer van het eigen vermogen (zonder voorzieningen) als 
percentage van het balanstotaal.
De commissie Don heeft een ondergrens van 20% voor de solvabiliteit gesteld. De solvabiliteit 
van het Friesland College steeg in 2016 van 49% naar 52%. Bovendien geeft de begroting 2017 
een verwachte verdere stijging aan van de solvabiliteitsratio. De solvabiliteit kan dus solide 
worden genoemd (zie figuur 8.2).

Figuur 8.1
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Liquiditeit
De liquiditeitsratio geeft de totale vlottende activa weer als percentage van de kortlopende 
schulden. In 2016 nam de liquiditeitsratio (current ratio) toe van 0,74 naar 0,90. 
Meerjarig wordt rekening gehouden met een weerstandsvermogen van € 2,3 mln., vermeerderd 
met de benodigde investeringen van het meerjarig onderhoudsplan.

De sterke stijging van liquide middelen (€ + 2,0 mln.) zorgde ervoor dat de liquiditeitsratio in
2016 steeg. Een grotere toename van de kortlopende schulden (€ + 0,3 mln.) en een kleinere 
toename van de kortlopende vorderingen (€ + 0,2 mln.) dempten de toename van de 
liquiditeitsratio in 2016.

Figuur 8.2 Solvabiliteit 2014-2019
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Figuur 8.3 Liquiditeit 2014-2019
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Rentabiliteit
Het positieve rendement over 2016 (resultaat ten opzichte van totale baten) van de instelling 
bedroeg 2,8%. Ook voor de komende jaren is een positief rendement begroot: 2% per jaar tot 
en met 2019.

Figuur 8.4 Rentabiliteit 2014-2019
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8.4  Exploitatie

Het genormaliseerde jaarresultaat 2016 bedroeg plus € 4,1 mln. (bij een begroting van plus
€ 1,7 mln.).

Voor een realistische vergelijking met de resultaten van voorgaande jaren wordt het 
genormaliseerde jaarresultaat bepaald: vanuit het exploitatieresultaat worden incidentele 
baten en lasten geëlimineerd.

Om voor het Friesland College tot het genormaliseerde jaarresultaat 2016 te komen is 
de negatieve opbrengst, ontstaan door het afboeken van het Financieel Actief, uit het 
exploitatieresultaat 2016 geëlimineerd.

Het financieel vast actief dat op de balans was opgenomen voor een bedrag van € 1,7 miljoen 
is in boekjaar 2016 naar nihil afgewaardeerd en is nu verantwoord als een niet uit de balans 
blijkende vordering. 
Het gaat hier om een latente vordering op OCW, die is ontstaan bij de invoering van de 
lumpsumfinanciering in 1991. De vordering is pas bij liquidatie opeisbaar; rentevergoeding 
vindt niet plaats. Er is sprake van een vordering met onbeperkte looptijd, waarvan de contante 
waarde nihil is. 
Hoewel de volledige waardering van de vordering op grond van onderwijsregelgeving is 
toegestaan, is geconstateerd dat in de onderwijssector soortgelijke posities over de jaren heen 
zijn afgewaardeerd naar nihil en vervolgens tekstueel zijn toegelicht in de niet uit de balans 
blijkende rechten of verplichtingen.
Het College van Bestuur heeft na afstemming met de Raad van Toezicht besloten om voor de 
waardering en presentatie van deze post de sectorale gedragslijn te volgen en deze post in 2016 
af te boeken ten laste van het bedrijfsresultaat.

Het genormaliseerde exploitatieresultaat 2016 bedroeg € 2,4 mln. + € 1,7 mln. = € 4,1 mln.

%

Staat/Raming van baten en lasten 2014 2015 2016 2016 
(begroting)

2017 
(begroting)

2018 
(begroting)

2019 
(begroting)

(*€1.000.000)

Baten 78,9 85 87,6 84,2 91,5 90,8 90,8

- rijksbijdrage beroepsonderwijs 71,1 76,5 80,7 77,2 82,7 82,3 82,3

- educatie 1,6 1,3 1,7 1,4 1,7 1,4 1,4

- overige baten/Werk voor Derden 6,2 7,2 5,2 5,6 7,1 7,1 7,1

Lasten 78,8 81,9 85,2 82,5 89,7 89 89

- personeel 58,9 62,2 65 61,8 68,4 67,6 67,6

- afschrijvingen 4,5 4,7 4,7 4,5 4,9 4,9 4,9

- huisvesting 6,6 6,3 6,8 6,7 6,8 6,9 6,9

- overige lasten 7,4 7,4 7,5 8,3 8,5 8,6 8,7

- rente (saldo) 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1 0,9

Resultaat gewone bedrijfsvoering 0,1 3,1 2,4 1,7 1,8 1,8 1,8

Buitengewone baten/lasten

Exploitatieresultaat 0,1 3,1 2,4 1,7 1,8 1,8 1,8

Figuur 8.5 Staat/Raming van baten en lasten
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Rijksbijdrage beroepsonderwijs
De Reguliere rijksbijdragen, inclusief cursusgelden (€ 80,7 mln.), stegen in 2016 fors
(+ € 3,5 mln.) ten opzichte van de begroting (€ 77,2 mln.). 
Deze stijging wordt veroorzaakt door:

• extra ontvangen rijksbijdragen (loonruimte / compensatie herstelopslag / 
 uitname ROC Leiden)  + € 2,0 mln.
• extra exploitatiebudget  + € 0,3 mln.
• kwaliteitsafspraken mbo - € 0,1 mln.
• definitief toegekende Rijksbijdrage / Vavo / wachtgelden  + € 0,2 mln.
• toegekende gelden Studiewaarde / Vsv-prestatie + deel macrobudget + € 0,5 mln.
• middelen kwaliteitsplannen, ontvangen in 2015, bestemd voor 2016 + € 0,9 mln.
• middelen Kwaliteitsplannen, ontvangen in 2016, bestemd voor 2017 - € 0,3 mln.

Educatie
De omzet van WEB-middelen in 2016 steeg ten opzichte van de begroting met + € 0,3 mln. 
Begin 2016 hebben de Friese gemeenten samen besloten om ook in de jaren 2016 en 2017 
volledig zaken te blijven doen met het Friesland College. Waar in de begroting met 75% van 
het budget rekening werd gehouden, werd dit uiteindelijk 100%.

Overige baten / Werk voor Derden
Werk voor Derden: Baten werk in opdracht van derden: De omzet van Inburgering nam flink 
toe. Bij de begroting werd nog uitgegaan van een te realiseren omzet Inburgering van 
€ 1,7 mln. De opmaak van de jaarrekening gaf een totale realisatie Inburgering van € 2,0 mln. 
(toename € + 0,3 mln.).
Daarnaast zijn binnen diverse organisatieonderdelen meeropbrengsten Werk voor derden ten 
opzichte van de begroting gerealiseerd (€ + 1,5 mln.). 
Overige Baten: De overige baten daalden in 2016 met € 2,2 mln. ten opzichte van de begroting. 
Het naar nihil afgewaardeerde Financieel Actief (€ - 1,7 mln.) is hierin de grootste post. De 
overige posten (€ - 0,5 mln.) bestonden uit studentenbijdragen, verhuur, detacheringen en 
diverse bijdragen.

Stijging personele kosten
•   Bovengenoemde verhoging van opbrengsten is vooral het gevolg van meerwerk. Deze 

ontwikkeling leidde met name tot de inzet van meer personeel. De met de meeropbrengst 
samenhangende personele kostenverhoging bedroeg in 2016 in totaal € 3,2 mln. ten 
opzichte van de begroting 2016.

Materiële kosten
Daling materiële kosten (inclusief rente) € 0,5 mln. (begroot totaal € 20,7 mln., realisatie 
€ 20,2 mln.)

• De materiële kosten zijn in totaal € 0,5 mln. lager uitgevallen dan begroot. Binnen de 
begroting 2016 is voor wat betreft de materiële kosten een deel als onvoorzien gelabeld. 
Bij vaststelling van de begroting was (nog) niet duidelijk aan welke materiële posten dit 
onvoorziene deel besteed zou worden. Zoals reeds uit de tussenrapportages 2016 bleek, is 
een deel bestemd voor (hogere) afschrijvingskosten. Per saldo is een bedrag van € 0,3 mln. 
uit onvoorzien gelabeld voor afschrijvingskosten en huisvestingskosten (resp. € 0,2 mln. en 

 € 0,1 mln.). 
• Het restant aan onvoorzien materieel is niet bestemd en leidt derhalve tot de (ten opzichte 

van de begroting) daling aan materiële kosten. 

Rentekosten
De rentekosten over langlopende hypothecaire leningen waren in 2016 conform begroting 
(€ 1,2 mln.).
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Een overzicht van de verschillen tussen de begroting en de realisatie in 2016 wordt 
weergegeven in figuur 8.6.

(* € 1.000.000) Begroting Jaarrekening Verschil

Opbrengsten 84,2 87,6 3,4

• rijksbijdrage beroepsonderwijs 77,2 80,7 3,5

• educatie 1,4 1,7   0,3

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

Kosten 82,5 85,2   2,7

• personeel 61,8 65,0 3,2

• materieel 19,5 19,0 0,5-

• rente (saldo) 1,2 1,2 -

Resultaat gewone bedrijfsvoering 1,7 2,4 0,7

Buitengewone baten - - -

Exploitatieresultaat 1,7 2,4 0,7

Figuur 8.6

8.5 Investeringen

De boekwaarde van de vaste activa daalde in 2016 van € 61,9 mln. naar € 61,6 mln.; een gevolg 
van afschrijving van gebouwen en overige inventaris (€ 4,7 mln.). Tegenover de waardedaling 
stonden investeringen met een totale waarde van € 4,4 mln.:

•  gebouwen / onderhoud (€ 1,5 mln.)
•   onderwijsinventaris (€ 0,5 mln.)
•   beheerinventaris (€ 0,6 mln.)
•  hardware  (€ 1,6 mln.)
•  software  (€ 0,2 mln.)

8.6 Treasury-management

8.6.1 Kasstromen
In 2016 namen de liquide middelen toe van € 6,9 mln. naar € 8,9 mln.; een positieve kasstroom 
van € 2,0 mln.

8.6.2 Belenen en beleggen
Het beleid ten aanzien van belenen en beleggen is vastgelegd in het Treasury-statuut. Hierin 
zijn de volgende uitgangspunten van de instelling verwoord:

•  Alle transacties zijn gericht op continuïteit van de instelling.
•  Het aantrekken en uitzetten van middelen gebeurt bij betrouwbare partners.
•  De instelling belegt niet in effecten.
•  De financiële reserves worden in liquide middelen aangehouden.

Het Friesland College voldeed in 2016 aan deze beleidsuitgangspunten.

8.7 Interne beheersing

In de managementletter 2016 geeft de accountant diverse aanbevelingen om te komen 
tot een verbeterde interne beheersing. Hieronder vallen een nadere uitwerking van de 
frauderisicoanalyse, het implementeren van een informatiebeveiligingsbeleid, een betere 
verloningscontrole en onderzoek naar digitalisering van memoriaalboekingen. Op de 
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aanbevelingen heeft het College van Bestuur een reactie geformuleerd. De voorgenomen 
maatregelen en acties van het college zijn opgenomen in een verbeteragenda. Daarin zijn de 
acties gekoppeld aan een deadline en een eigenaar.

8.8  Wet Normering Topinkomens

In de onderstaande figuur leest u de bezoldiging van het College van Bestuur en de Raad 
van Toezicht in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) voor 2016. Behalve 
de voorzitter van het College van Bestuur, waarbij een zeer geringe overschrijding van de 
WNT-norm optrad in 2016, overschreden noch het lid van het College van Bestuur, noch 
de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht het op grond van de WNT geldende 
bezoldigingsmaximum. Ten aanzien van de geringe overschrijding geldt dat deze is toegestaan 
aangezien het overgangsrecht van toepassing is.

In 2016 waren geen interim-bestuurders werkzaam bij het Friesland College. 
 

Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking

Functie Voor-
zitter 
(J/N)

Naam Ingangs- 
datum 

verslagjaar

Einddatum 
verslagjaar

Omvang 
dienst- 
verb. in 

FTE

Beloning
2016

Belastb 
vaste en 
var. onk

Beloning 
betaalbaar 
op termijn

Totale 
beloning

2016

Uitk. 
beëin- 
diging

dvb

Norm Totale 
beloning

2015

Voorzitter 
CvB

J E. Vos 01-01-16 31-12-16 1 149.105 _ 15.282 164.387 - 164.000 162.652

Lid CvB N F. van Hout 01-01-16 31-12-16 1 128.877 - 14.818 143.695 - 164.000 140.201

Vermelding alle toezichthouders

Functie Voor-
zitter 
(J/N)

Naam Ingangs-
datum

verslagjaar

Eind-
datum

verslagjaar

Beloning
2016

Belastb 
vaste en 
var. onk

Beloning 
betaalbaar 
op termijn

Totale 
beloning

2016

Uitk.
beëin-
diging

dvb

Norm Totale 
beloning

2015

Voorzitter 
RvT

J M. 
Berndsen-
Jansen

01-01-16 31-12-16 9.386 - - 9.386 - 26.400 1.564

Lid RvT N M. 
Broersma

01-01-16 31-12-16 6.257 - - 6.257 - 16.400 1.564

Lid RvT N R. 
Hageman

01-01-16 31-12-16 6.257 - - 6.257 - 16.400 6.257

Lid RvT N J. van 
Eijndhoven

01-01-16 31-12-16 6.257 - - 6.257 - 16.400 6.257

Lid RvT N F. Meijers 01-01-16 31-12-16 6.257 - - 6.257 - 16.400 6.257

Lid RvT N K. Biegel 01-01-16 31-12-16 6.257 - - 6.257 - 16.400 6.257

8.9  Nota Helderheid

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in de richtlijnen voor de financiële 
verslaglegging opgenomen dat instellingen verantwoording afleggen over enkele specifieke 
thema’s in de bekostiging. Deze thema’s zijn toegelicht in de notitie Helderheid in de 
bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie van het ministerie van OCW. 
Hieronder volgen deze specifieke thema’s met een toelichting van de situatie van het Friesland 
College.

Thema 1. Uitbesteding
In 2016 bestonden er tussen het Friesland College en een externe organisatie afspraken over het 
verzorgen van onderwijsactiviteiten.
D’Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk werkte met COSMO Entertainment 
samen in de opleiding Leisure & Hospitality Executive.
MBO Life Sciences werkte in 2016 samen met CBT in een opleidingstraject voor medewerkers 
van Huthamaki.

Figuur 8.7 
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De criteria van het Friesland College voor het uitbesteden van onderwijsactiviteiten zijn 
vastgelegd in de notitie FC-beleid bedrijfsgerichte opleidingen & het uitbesteden van 
onderwijsactiviteiten.

Thema 2. Investeren van publieke middelen in private activiteiten
Dit is bij het Friesland College niet van toepassing.

Thema 3. Het verlenen van vrijstellingen
In het kader van vrijstellingen hanteert het Friesland College de volgende richtlijn: in die 
gevallen, waar het omvangrijke vrijstellingen voor een deel van de opleiding betreft, wordt de 
studieduur verkort en wordt maatwerk geleverd.
In vrijstellingen voor examen(onderdelen) gaat het in de meeste gevallen om een enkel 
onderdeel. Betreft het een aanvraag voor diploma zonder onderwijs, dan wordt deze 
deelnemer ingeschreven als examendeelnemer.
Voor een los examen(onderdeel) zijn de procedures beschreven in de handboeken examinering 
en het examenreglement van het Friesland College. Deze documenten worden jaarlijks 
geactualiseerd en vastgesteld.

Thema 4. Les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf
Op basis van de 1-oktobertelling kregen in totaal 1.176 studenten in de bbl-opleidingen een 
rekening voor het verschuldigde cursusgeld. De instelling ontving van 434 studenten een 
machtiging. De hierin genoemde bedrijven zijn overeenkomstig gefactureerd. Het aanwezige 
fonds voor les- en cursusgeld wordt niet gevoed uit de rijksbijdrage.
Het Friesland College heeft geen geïntegreerde trajecten voor beroepsonderwijs en educatie. 
Daardoor bestaat er geen risico dat het les- of cursusgeld van het beroepsonderwijs wordt 
betaald vanuit het educatiebudget van gemeenten.

Thema 5. Inschrijving van een deelnemer in meer dan één opleiding tegelijk
Er zijn geen studenten met een dubbel bekostigde inschrijving. Voor zover studenten voor 
twee opleidingen ingeschreven staan, is er één bekostigd en de ander onbekostigd. Het betreft 
studenten van ZSW die bekostigd voor Verzorgende-IG staan ingeschreven en onbekostigd voor 
MMZ. Er zijn inhoudelijke redenen voor deze keuze.

Thema 6. Omzwaaiers
Mutaties tussen opleidingen in de periode 1 oktober tot en met 31 december 2016 worden als 
volgt weergegeven:

oktober november december eindtotaal

Diploma behaald, Friesland College 
verlaten

8 33 53 94

Mutatie crebo 42 41 26 109

Friesland College verlaten 36 68 83 187

Eindtotaal 86 142 162 390

Thema 7. Maatwerktrajecten voor bedrijven
De School voor Zorg, Service & Welzijn verzorgde in 2016 een maatwerktraject voor Meriant in 
de vorm van het traject ‘Eigentijds leren’. 

8.10  Goedkeurende controleverklaring accountant

Bij de jaarrekening 2016 heeft de accountant op 27 juni 2017 een goedkeurende verklaring 
verstrekt. De jaarrekening is conform de voorschriften van het ministerie van OCW 
gecontroleerd. 
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Hoofdstuk 9 Continuïteitsparagraaf 2016

Sinds 2013 bestaat de verplichting om in het jaarverslag een continuïteitsparagraaf op te 
nemen. In die paragraaf wordt gekeken naar de ontwikkeling van een aantal indicatoren over 
het afgelopen verslagjaar, de twee voorafgaande jaren en de komende drie jaar. Het is de 
bedoeling om hierbij een zo goed mogelijk beeld te schetsen van te verwachten toekomstige 
ontwikkelingen. Door een reflectie op deze ontwikkelingen is de instelling beter in staat 
hierop te anticiperen, risico’s zoveel mogelijk te beheersen en bewegingen in de omgeving 
om te zetten in kansen. Hierbij past een relativering. De toekomst laat zich steeds moeilijker 
voorspellen, dus de voorspellingen die hier gedaan worden verdienen het om bij voortduring 
getoetst te worden, aangezien soms binnen een jaar alweer forse bijstelling nodig is. Dit 
geldt ook voor toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het effect die deze 
ontwikkelingen hebben op zaken als studiekeuzes, stagemogelijkheden en samenwerking 
met bedrijven. De economische recessie van de afgelopen jaren zorgde voor een ruime 
arbeidsmarkt in Friesland. Nu de economie herstelt, trekt ook de arbeidsmarkt weer aan. Maar 
de arbeidsmarkt is recentelijk vooral flexibeler geworden. Het huidige arbeidspotentieel vraagt 
om een integrale aanpak voor begeleiding naar werk en duurzame participatie. Samenwerking 
tussen onderwijs, overheid en ondernemers is daarom noodzakelijk. Ook ontwikkelingen 
rondom de komst van asielzoekers tonen deze onvoorspelbaarheid aan. In 2015 leidden 
ontwikkelingen in de wereld tot een toenemende stroom van asielzoekers. Dit leidde in 2016 
tot een explosieve groei van het aantal inburgeringstrajecten. De verwachting is dat deze groei 
nog enige tijd aan zal houden, maar dat is tegelijk afhankelijk van een groot scala aan externe 
omstandigheden (geopolitiek, landelijke politieke keuzes, marktontwikkelingen, etc.) 

9.1 Praktijkgestuurde beleidsontwikkeling: voortdurende reflectie op ontwikkeling als basis 
voor (nieuw) beleid 

Het Friesland College werkt praktijkgestuurd. Dat geldt niet alleen voor de vormgeving 
van leerprocessen, maar ook voor organisatie- en beleidsontwikkeling. Kern is daarbij dat 
ervaringen met grote regelmaat onderwerp van reflectie zijn. Daarbij gaat het niet alleen om 
de vraag hoe het ging en hoe het beter kan, maar ook welke interne en externe ontwikkelingen 
reden (kunnen) zijn voor aanpassing van beleid en gedrag. Op die manier komen risico’s en 
kansen op een natuurlijke manier aan de orde als logisch onderdeel van dit reflectieproces. Er 
zijn een aantal variabelen te noemen die daarbij altijd meegewogen worden, waaronder zaken 
als:

• ontwikkeling studentenaantallen
• personeelsverloop
• demografische trends
• ontwikkelingen omtrent volwassenenonderwijs
• instroom van vluchtelingen
• ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Door goed te kijken naar hoe deze variabelen zich ontwikkelen, kan het college anticiperen 
op mogelijke risico’s en kansen. Het college kijkt verder periodiek met leidinggevenden, soms 
aangevuld met externe stakeholders, naar ontwikkelingen die zich intern en extern voordoen. 
Het gaat dan om ontwikkelingen op diverse terreinen, zoals:

• arbeidsmarkt; opkomende of vertrekkende bedrijven, een veranderende personeelsvraag, al 
dan niet als gevolg van innovaties in bedrijven/bedrijfsprocessen, mogelijke partners

• politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals momenteel de vluchtelingenkwestie
• interne ontwikkelingen: school- en teamontwikkeling, financiën, prognoses 

studentenaantallen, personeelsverloop

Op basis van een verkenning op deze terreinen wordt het gesprek gevoerd om te komen tot 
een nadere duiding. Met mogelijk nieuwe onderzoeksvragen krijgt het college vervolgens meer 
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informatie en analyses over bepaalde onderwerpen. De kern is dat data pas betekenis krijgen 
als ze geplaatst worden in een betekenisvolle context, waarbij duidelijk is welke keuzes er voor 
(de strategie van) de instelling zijn.
Keuzes maken is dan ook de volgende stap in het proces. Dan wordt duidelijk hoe de instelling 
reageert op de geschetste ontwikkelingen en onderliggende analyses. De realisatie van deze 
keuzes is de laatste stap in het proces. Bovendien is het de eerste stap in de volgende slag die 
gemaakt wordt. Namelijk monitoren hoe de keuzes uitpakken, mede in het licht van (mogelijk) 
een nieuwe kijk op ontwikkelingen binnen en buiten het Friesland College.

9.1.1 Studenten / onderwijs
Figuur 9.1 maakt zichtbaar dat het absolute studentenaantal tussen 2014 en 2019 stijgt van ± 
9500 naar ± 9800. De gewogen studentenaantallen stijgen in dezelfde periode van ± 8600 naar 
± 8900. De prognose studentenontwikkeling is gebaseerd op de regionale bevolkingsprognoses 
van het CBS.

9.2 Strategische personeelsplanning

9.2.1 De ontwikkeling van de personeelskosten en het aantal medewerkers in fte, in relatie 
tot groei en krimp

Het Friesland College heeft enkele uitgangspunten geformuleerd die de basis vormen van de 
meerjarige financiële en personele planning. Voor de omvang van de personele inzet is van 
belang dat het uitgangspunt is dat 75% van de totale kosten aan personele kosten wordt 
besteed.

In de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2022 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 prognose vanaf 2017 is conform de gegevens van het formatieplan 2017 weergegeven.

9.2.2 Ontwikkelingen Balans en Baten en Lasten
In hoofdstuk 8 (Financiën) zijn de balansgegevens (figuur 8.1) en de staat van baten en lasten 
(figuur 8.5) van 2017 tot en met 2019 weergegeven op basis van de meerjarenbegroting.

9.3 Verplichte indicatoren continuïteit

9.3.1 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. 

Figuur 9.1

Kengetal 31/12  2014  2015 2016 (per 

1/10/16)

prognose 

2017

prognose 

2018

prognose 

2019

studenten gewogen aantallen 8.622 8.753 8.829 8.871 8.933 8.936

bol 8.158 8.297 8.342 8.384 8.445 8.448

bbl (gewogen waarde = 0,35) 1.249 1.302 1.392 1.391 1.395 1.393

dt-bol (gewogen waarde = 0,35) 78 1 1

Studenten absolute aantallen 9.485 9.600 9.734 9.775 9.840 9.841
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9.3.2 Aantallen gewogen deelnemers per onderwijzend en direct ondersteunend fte 
In figuur 9.2 worden het direct onderwijzend personeel en het direct onderwijsondersteunend 
personeel (zoals teamleiders, roosteraars, personeel innovatie, - studentenadministratie en 
een deel van het ICT-personeel) van de gehele instelling vergeleken met het gewogen aantal 
deelnemers (8.829) in 2016.

9.3.3 Gewogen aantal deelnemers per fte beroepsonderwijs
In figuur 9.3 wordt, alleen voorzover het beroepsonderwijs (mbo-onderwijs exclusief FC Extra) 
betreft, naast het direct onderwijzend- en direct onderwijsondersteunend personeel ook het 
indirect ondersteunend personeel afgezet tegen het gewogen aantal deelnemers (8.829) in 
2016.

Het betreft hier dus alleen het personeel dat betrokken is bij het beroepsonderwijs.

9.3.4 Fte tijdelijk als percentage totaal aantal fte

• Beleid op de verhouding aantal medewerkers (in fte) in vaste dienst versus aantal flexibele 
medewerkers, in relatie tot de geprognotiseerde groei/krimp

 Het Friesland College geeft beleidsmatig aan maximaal 15% aan flexibele formatie te willen 
realiseren. Het Friesland College houdt de komende jaren rekening met het verwachte 
natuurlijk verloop om de verhouding tussen vaste- en flexibele medewerkers op het 
gewenste niveau te houden.

• 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 inzet. Daarnaast is binnen de instelling altijd een zekere 
mate van tijdelijkheid aanwezig om fluctuaties in studentenaantallen op te kunnen vangen. 
Hiervoor maakt het Friesland College gebruik van tijdelijke aanstellingen bij de instelling en/
of payrolling en uitzenden.

 Per 1 september 2016 heeft het Friesland College voor wat betreft de flexibele inhuur 
van payroll- en uitzendkrachten een raamovereenkomst met drie partijen afgesloten 

Figuur 9.2 Aantallen gewogen deelnemers per onderwijzend en direct ondersteunend fte

Figuur 9.3 Gewogen aantal deelnemers per fte beroepsonderwijs
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voor de periode van 4 jaar. Dit nadat het Friesland College, gezien het volume en de 
financiële waarde van deze inhuur, verplicht was om een meervoudig onderhandse 
aanbestedingsprocedure te doorlopen (2015: ca 2,6 miljoen; 2016; ca 3 miljoen aan externe 
inhuur op dit gebied).

 Het Friesland College heeft de ambitie de inhuur via payrolling en uitzenden te beperken.

Als gevolg van de grote omzetverhoging van inburgeringstrajecten is bij FC-Extra in 2016 fors 
meer tijdelijk personeel ingehuurd (25%). Bij de beroepsopleidingen bedroeg het percentage 
tijdelijk personeel 17,5%. De tijdelijkheid binnen het totale personeel bedroeg in 2016 18%.

9.3.5 Kosten fte in loondienst
Vanaf 2017 tot en met 2022 heeft het Friesland College een natuurlijk verloop van ca. 163 fte 
als gevolg van pensionering (2017: 41 fte). Dit brengt zowel risico’s als kansen met zich mee. 
Hoe behoudt of liever nog, hoe verhoogt de school de kwaliteit van de opleidingsteams, vooral 
als het gaat om de gewenste samenstelling in aanvullende kwaliteiten en de verhouding vast/
flexibel? Welke ondersteuning is hierbij gewenst? Lopend onderzoek binnen (opleidings)
teams kan hier mogelijk antwoord op geven. De resultaten hiervan worden in de loop van 2017 
verwacht.
De instelling blijft het natuurlijk verloop en eventuele vervanging monitoren en analyseren om 
zo zicht te krijgen op:

• waar het natuurlijk verloop de kern van primaire processen (in onderwijs én in 
ondersteuning) dusdanig raakt dat structurele vervanging noodzakelijk is

• waar het natuurlijk verloop kansen biedt om de flexibele schil van de organisatie op het 
gewenste niveau te houden (15%)

• wat het financiële effect is van deze uit- en instroom op de verwachte personele 
verplichtingen

• wat de effecten zijn op de gemiddelde kosten per fte.

Figuur 9.4 Fte tijdelijk als percentage totaal aantal fte

Figuur 9.5 Kosten fte in loondienst
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Beleid ziekteverzuim en het streven naar het ziekteverzuimcijfer voor de komende jaren
In 2016 daalde het ziekteverzuimpercentage van 6,26% (2015) naar 4,69%, bij een intern 
gestelde norm van 5% (zie hoofdstuk 7 Medewerkers). Deze daling werd gerealiseerd 
doordat het langdurig verzuim daalde en door een sterk verbeterde uitvoering van de Wet 
Poortwachter.
Voor 2017 ligt de focus op het terugdringen van frequent verzuim en (verzuim)preventie.

9.3.6 Aantal m² beroepsonderwijs per gewogen deelnemer
Het Friesland College verwacht dat het huidige aantal m² de komende jaren nog nodig zal zijn. 
De ontwikkelingen rondom de praktijkroutes worden nauwgezet gevolgd. Op dit ogenblik zijn 
echter nog geen substantiële verschuivingen zichtbaar als het gaat om het aantal benodigde 
m². In 2017 worden de effecten van onderwijs via de praktijkroutes op het benodigde aantal m² 
periodiek gemonitord.
Het college besloot in 2014 op kwalitatieve - en onderwijsinhoudelijke gronden dat het gebouw 
aan de Jousterweg in Heerenveen 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 
fluctuatie van het studentenaantal. Ook contracten voor ondersteunende diensten (zoals ICT, 
schoonmaak, et cetera) worden op flexibele voorwaarden afgesloten.

Figuur 9.6 Aantal m² beroepsonderwijs per gewogen deelnemer 

9.3.7 Overhead (indirect onderwijsondersteunend personeel en management en directie)
Het Friesland College is een gemiddeld roc als het gaat om bijvoorbeeld het aandeel personele 
kosten en de verhouding tussen docenten en overig personeel. Dat blijkt uit landelijke 
vergelijkingsonderzoeken van CFI en de MBO Raad. Meer dan de helft van de ondersteuners 
voert werkzaamheden uit die direct gerelateerd zijn aan het primaire proces. Het percentage 
overhead schommelt al geruime tijd rond de 20%.

Figuur 9.7 Overhead

m2
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9.3.8 Liquiditeit
In 2017 zal de liquiditeitsratio dalen van 0,90 naar 0,79 als gevolg van extra investeringen. Dit is 
mede een reactie op de stijging van de liquiditeitsratio in 2016, die groter was dan verwacht.
Meerjarig wordt rekening gehouden met een liquiditeitsbuffer van € 2,3 mln., die nodig is 
om onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen (conform notitie liquiditeitsratio). Naast 
de liquiditeitsbuffer wordt rekening gehouden met de benodigde investeringen, zoals die 
beschreven staan in het meerjarig onderhoudsplan, waarvoor de instelling een spaardoelstelling 
van € 350.000,-- per jaar hanteert.

Figuur 9.8 Liquiditeit

9.3.9 Rentabiliteit
De rentabiliteit 2017 tot en met 2019 van 2% wordt in hoofdstuk 8 Financiën weergegeven.
Om toe te groeien naar een gezonde vermogenspositie heeft het Friesland College enkele jaren 
geleden gekozen voor een gewenste rentabiliteit van 2%. Dit uitgangspunt vormt vooralsnog 
een van de bouwstenen voor de begroting.

9.3.10 M² huur als percentage totale m²
De instelling vangt een stijging of daling van het studentenaantal hoofdzakelijk op door het 
aantal te huren m² te vermeerderen of te verminderen. De huidige prognoses gaan uit van 
min of meer gelijkblijvende studentenaantallen. Dat geldt dus ook voor de behoefte aan 
gehuurde onderwijsruimtes. Door een verhuizing in 2016 naar een kleiner huurpand daalde het 
percentage ‘m2 huur’ ten opzichte van de totale vierkante meters licht.

Figuur 9.9 M² huur als percentage totale m²
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9.3.11  Gemiddelde huisvestingskosten per m²
Op basis van de prijsindex gaat het meerjarenhuisvestingsplan uit van een lichte stijging van de 
huisvestingskosten voor de komende jaren.

9.3.12 Herfinancieringsbehoefte als percentage van de totale omzet
Er is bij het Friesland College geen sprake van een herfinancieringsbehoefte. De instelling 
rondde grootschalige nieuwbouw in 2009 af. In januari 2016 vond een grote verhuizing 
plaats. De creatieve opleidingen zijn daarbij in een podiumomgeving (Harmoniekwartier) in 
Leeuwarden gehuisvest. Het Friesland College huurt daar ruimtes, waardoor investeringen tot 
een minimum beperkt werden.
De huidige langlopende financiering is afgesloten met langlopende rentetermijnen. 
Renterisico’s zijn daardoor zoveel mogelijk beperkt.

9.3.13 Investeringsbehoefte als percentage van de totale omzet
In de meerjarenbegroting 2017-2019 is elk jaar ± € 4 mln. opgenomen voor investeringen. De 
investeringen bedragen in 2017 5,4% van de omzet en in 2018 en 2019 4,7% van de omzet. Het 
Friesland College hanteert in zijn beleid het uitgangspunt dat de liquiditeit voldoende moet zijn 
om investeringen te financieren.

9.3.14 Beleidscyclus en kwaliteitsagenda 
Deze wordt weergegeven in hoofdstuk 3.6.

9.3.15 Overige rapportages
Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem.
Dit onderdeel is opgenomen in hoofdstuk 3.6.

Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
De belangrijkste risico’s en onzekerheden zijn beschreven in hoofdstuk 9.1 op pagina 86.

Rapportage toezichthoudend orgaan. 
Dit onderdeel is opgenomen in hoofdstuk 3.1.1.

Figuur 9.10 Gemiddelde huisvestingskosten per m²

Figuur 9.11 Investeringsbehoefte als percentage van de totale omzet
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Uit het Koersplan 2015-2018, Ervaren in Leren:

‘Ondersteunende bureaus werken vanuit een eigen deskundigheid zo dicht mogelijk ‘tegen 
de teams aan’; er is sprake van intensieve samenwerking met wederzijdse waardering. Het 
Friesland College is in 2018 een wendbare organisatie waarin de bedrijfsvoering blijvend op 
orde is.’

Bij veel ontwikkelingen is het noodzakelijk en vanzelfsprekend dat de bureaus en FC-scholen 
nauw samenwerken. Bureau- en schooldoorsnijdend werken is eerder regel dan uitzondering. 
Het is echter een proces waarin continue stappen kunnen en worden gezet. De samenwerking 
is gebaseerd op het uitgangspunt dat vanuit partnerschap ieders kwaliteiten zo goed mogelijk 
worden benut. Een goed voorbeeld hiervan is FCLive, de nieuwe leer-werkomgeving voor 
studenten en medewerkers van het Friesland College. Zowel het ontwerpen en implementeren 
als het informeren en instrueren van studenten en medewerkers vereist een intensieve 
samenwerking tussen verschillende bureaus en scholen. Daarbij zijn verschillende kwaliteiten 
nodig.    

De ondersteuning wordt, waar dat kan en past, zo dicht mogelijk ‘tegen de teams aan’ 
georganiseerd. Enkele voorbeelden in 2016:

• Iedere FC-school heeft een eigen adviseur Marketing en Communicatie.
• Medewerkers van Bureau bedrijfsvoering werken decentraal in de FC-scholen.
• Medewerkers van Bureau OP&I ondersteunden de opleidingen die de inspectie bezocht.
• Medewerkers van Bureau OP&I ondersteunden bij het ontwikkelen en vormgeven van 

praktijkroutes, leereenheden en keuzedelen.
• Loopbaanadviseurs FC-XL werkten een aantal uren in de FC-scholen.

Verder werkten de ondersteunende bureaus in de loop van 2016 bewust aan een gezamenlijke 
visie op hoe zij in de toekomst willen werken, onderling en in relatie tot de FC-scholen. Dit 
leidde tot een aantal sturende uitgangspunten, te weten:

• Samenwerking ontstaat per thema, per opdracht of per situatie.
• Samenwerking komt tot uiting in een gemeenschappelijk verantwoordelijkheid nemen en 

niet in een nieuwe structuur.
• Er is meer aandacht voor strategie en proces.
• Er wordt gestuurd en gereflecteerd op het gemeenschappelijk proces.
• Bij projectmatig werken is één directeur ‘in de lead’ en wordt gewerkt met een 

projectbegroting op instellingsniveau.

Als onderdeel van dit proces benoemden de bureaus vier generieke onderwerpen waaraan zij 
in 2017 nadrukkelijk samen zullen werken. Deze onderwerpen zijn: keuzedelen, digitalisering, 
veiligheid en planning & verantwoording. 

Hoofdstuk 10 De ondersteuning
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Bijlage 1. Verklaring van bevoegd gezag

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verplicht het bevoegd gezag om in het 

Geïntegreerd jaarverslag een ‘verklaring van bevoegd gezag’ op te nemen. Hierin verklaart 

de instelling dat alle opleidingen voldoen aan de wettelijke vereisten. Het Friesland College 

definieert ‘de wettelijke vereisten’ als ‘alle relevante onderwijswet- en regelgeving’. 

Het Friesland College wil dat alle opleidingen aan de wettelijke vereisten voldoen. Het 
College van Bestuur benadrukt het belang hiervan. Interne procedures, gedragscodes, 
klachtenregelingen en de bekostiging stemmen overeen met en voldoen aan de geldende 
(wettelijke) bepalingen en codes. Mocht intern of extern onderzoek aantonen dat niet volgens 
de wettelijke vereisten of de code wordt gehandeld, dan onderneemt het Friesland College zo 
snel mogelijk actie om dat te veranderen.

Goedkeuring RvT 
De Raad van Toezicht heeft de Jaarrekening 2016 en het Geïntegreerd Jaarverslag 2016 in zijn 
vergadering van 19 mei 2017 goedgekeurd.
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Bijlage 2. Organogram per december 2016

school voor zorg, service & welzijn
Sabine Houwen (voorzitter), Durkje de Jong, Rudolf Winius

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

raad van toezicht

voorzitter Magda Berndsen-Jansen

studentenraad

voorzitter Stefan ten Hoeve

ondernemingsraad

voorzitter Jelte Hiemstra

college van bestuur

voorzitter Liesbeth Vos

lid Frank van Hout
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bureau bedrijfsvoering
directeur Sjors Veltman

bureau bestuur
directeur Bert van Staalduinen

bureau marketing & communicatie
directeur Jan Dijksma

onderwijs, personeel en innovatie
directeur Anneke Holwerda, Bernice Andeweg

studenten service centrum
directeur Hilda Scholten

huisvesting / faciliteiten

automatisering

middelen

personeelszaken

professionalisering & 
personeelsontwikkeling

FC-XL Search & Switch
Pitstop
MBO Rebound Fryslân
Hilda Scholten, Peter van der Heijden

mbo life sciences
Marcel van der Horst (voorzitter), Marian Brandenburg

school voor techniek & technologie
Gerard Eilert (voorzitter), Wietse Smit

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

school voor commercie & dienstverlening
Tom Valk (voorzitter), Pieterke Donkerbroek

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

D’Drive school voor creatieve industrie & pedagogisch werk
Sicco Piekeboer (voorzitter), Margriet van Zonneveld, Harmen Visser

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

CIOS school voor sport & bewegen
Anke Visser (voorzitter)

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

FC-Extra school voor volwasseneneducatie
Jocco Eijssen (voorzitter), Wout van der Leest

Talencentrum 1 
Talencentrum 2 
Educatie 
VAVO
Serviceteam
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Bijlage 3.

*  De afname van het aantal studenten van Werken met de Stad/assistentenopleidingen wordt veroorzaakt 
doordat deze studenten bij een aantal FC-scholen zijn ondergebracht.

Op 1 oktober 2016 stonden 124 studenten meer ingeschreven dan in 2015 (23 bol- en 101 bbl-
studenten). Daarmee kwam het totaal aantal studenten op 9741 studenten. Dat betekent dat 
het aantal bbl-studenten met ongeveer 8% steeg en het aantal bol-studenten met ongeveer 
1%. Met name het aantal bbl-studenten bij School voor Zorg, Service & Welzijn (10%) en 
Techniek & Technologie (12%) steeg. Bij School voor Commercie & Dienstverlening daalde het 
aantal bbl-studenten licht (3%).

Het totaal aantal bol-studenten steeg met 1%. Bij CIOS, school voor Sport & Bewegen en 
D’Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk was die stijging het grootst 
(respectievelijk 2% en 8%). Het aantal Entreestudenten bij FC Extra steeg van 32 naar 84 
studenten.
Bij School voor Zorg, Service & Welzijn daalde het aantal bol-studenten met 7% en daar was de 
daling het grootst. 

Studentenaantallen per FC-school en per leerweg

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

Studentenaantallen per FC-school

School 2014 2015 2016

CIOS, school voor Sport & Bewegen 966 1123 1159

D’Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk 2122 2174 2304

FC-XL X-Stream Learning 39 21 9

MBO Life Sciences 254 326 312

School voor Commercie & Dienstverlening 2265 2325 2280

School voor Techniek & Technologie 1575 1588 1648

School voor Zorg, Service & Welzijn 2227 2028 1945

FC Extra, school voor Volwasseneneducatie 9 32 84

Werken met de Stad/assistentenopleidingen 28 0 0

Friesland College 9485 9617 9741
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2014-2015 2015-2016 2016-2017

     bbl 1249 1301 1402

     bol 8236 8316 8339

     totaal 9485 9617 9741
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Het aantal niveau 2-studenten daalde dit jaar opnieuw. Dit is al enkele jaren het geval. Het 
aantal niveau 2-studenten daalde met 7%. Bij niveau 3 steeg het aantal studenten met 7%. Bij 
niveau 1 steeg het aantal met 3%, bij niveau 4 met 2%. 
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Bijlage 4. 

School voor Zorg, Service & Welzijn 

Realisatie Koersplan 2015-2018 per FC-school

Onderwijs Resultaat eind 2016

In 2018 volgt 5% van de studenten een crossoverprogramma 
van een andere opleiding. 

Alle studenten MZ en VZ-IG doen ‘de combi’- opleiding. 
Deze opleidingen worden dus niet meer apart aangeboden. 
Het zijn nog steeds twee crebo’s en twee diploma’s, maar 
de opleiding is integraal. Daarnaast verzorgt School voor 
Zorg, Service & Welzijn Human Technology met School voor 
Techniek & Technologie. Op dit moment volgen 19 studenten 
dit programma en dit wordt volgend jaar uitgebreid.

Personeel

Elke medewerker voert actief regie over de eigen loopbaan 
en neemt initiatief. Dit onderwerp komt standaard aan 
de orde in functionerings- en beoordelingsgesprekken. 
Het loopbaanperspectief wordt daarbij uitgewerkt o.b.v. 
ontwikkelingen in school en omgeving.

In de functionerings- en beoordelingsgesprekken wordt altijd 
met medewerkers gesproken over hun loopbaanperspectief. 
Soms betreft dat de optie werken bij andere onderdelen van 
het Friesland College, meestal gaat dat over werken in de 
praktijkroute en/of op school, werkplaatsen en SLB.

Organisatie

Teams functioneren in 2018 professioneel; ze zijn 
resultaatgericht en ontwikkelen zich waar mogelijk tot 
combiteams. 

10% van de docenten geeft binnen de bedrijven trainingen 
en workshops.

In het voorjaar van 2017 wordt bij de school nagedacht over 
de teamindeling. In april zullen de directie, het MT en de 
‘denktank’ (een aantal docenten) schetsen hoe de school 
er in augustus 2017 uit moet zien, en daarmee de teams. 
Waarschijnlijk start de school na de zomer met ‘combiteams’ 
(binnen de school en bij de praktijkroute). De school heeft 
diverse collegae van partners (Noorderbreedte, Alliade, 
Mayekehiem, MCL) gedetacheerd of inmiddels in dienst, en 
zij zijn dus onderdeel van de teams (in het team Praktijkroute 
al 4 van de 33 teamleden).

10% van de docenten geeft al trainingen, workshops 
of coaching binnen de partnerorganisaties, vooral 
bij Alliade, ZuidOostZorg en Mayekehiem, de grote 
samenwerkingspartners.

Teams binnen een school delen ten minste één keer per jaar 
hun ervaringen en leren zo van elkaars successen.

Teams en collegae ontmoeten elkaar op verschillende 
momenten en er is gezamenlijke professionalisering in 
‘werkplaatsen’, SLB, examinering etc. 
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School voor Commercie & Dienstverlening 

Onderwijs Resultaat eind 2016

In 2018 volgt 5% van de studenten een crossoverprogramma 
van een andere opleiding. 

De school ontwikkelde een gezamenlijk aanbod van 
gekoppelde en niet-gekoppelde keuzedelen. Studenten 
kunnen zich daar vanaf februari 2017 voor inschrijven.   

Personeel

Elke medewerker voert actief regie over de eigen loopbaan 
en neemt initiatief. Dit onderwerp komt standaard aan 
de orde in functionerings- en beoordelingsgesprekken. 
Het loopbaanperspectief wordt daarbij uitgewerkt o.b.v. 
ontwikkelingen in school en omgeving.

Nog niet bij elke medewerker is er sprake van eigen regie op 
de eigen loopbaan. Dit is nog een aandachtspunt. 
De scholingsvragen die tijdens de functioneringsgesprekken 
met medewerkers aan de orde komen worden 
geïnventariseerd en het MT beslist vervolgens hoe het 
professionaliseringsbudget van de school wordt ingezet. 

Organisatie

Teams functioneren in 2018 professioneel; ze zijn 
resultaatgericht en ontwikkelen zich waar mogelijk tot 
combiteams. 
10% van de docenten geeft binnen de bedrijven trainingen 
en workshops.

De teams spelen voortdurend in op vragen van bedrijven. 
In de praktijkroutes worden workshops en werkplaatsen 
opengesteld voor studenten én werknemers van de bedrijven. 
Daarnaast doet de school ook volop mee in de provincie, 
samen met Ynbusiness. Hiermee ontwikkelde de school een 
scholingsprogramma voor ondernemers met scholingsvragen 
op het gebied van toerisme en horeca. Tien docenten werden 
hierbij ingezet.

De samenstelling van teams is aan het veranderen. Zo is 
er een praktijkrouteteam gevormd waarin SLB’ers van 
de verschillende delen van de school samenwerken. De 
vakdocenten komen nog uit de oorspronkelijke teams. Van 
echte combiteams is nog geen sprake.

Teams binnen een school delen ten minste één keer per jaar 
hun ervaringen en leren zo van elkaars successen.

De school organiseert jaarlijks vier studiedagen voor alle 
medewerkers. Hier worden onder andere ervaringen gedeeld.  
Ook de jaarlijkse docentenstage is een groot succes. Op de 
‘terugkomdag’ worden ervaringen gedeeld die helpen om 
het onderwijs beter vorm te geven.  
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School voor Techniek & Technologie 

Onderwijs Resultaat eind 2016

In 2018 volgt 5% van de studenten een crossoverprogramma 
van een andere opleiding. 

Zo’n 12% volgt een crossoverprogramma. Zo doen studenten 
AOT en procesoperator een programma samen met Life 
Sciences en krijgen studenten techniek onderwijs in de 
praktijkroute Servicemedewerker gebouwen.

Personeel

Elke medewerker voert actief regie over de eigen loopbaan 
en neemt initiatief. Dit onderwerp komt standaard aan 
de orde in functionerings- en beoordelingsgesprekken. 
Het loopbaanperspectief wordt daarbij uitgewerkt o.b.v. 
ontwikkelingen in school en omgeving.

Dit onderwerp komt standaard aan de orde in functionerings- 
en beoordelingsgesprekken.

Over het algemeen voert de medewerker nog niet actief 
regie over zijn/haar eigen loopbaan zoals is beoogd. Dit is 
nog een ontwikkelpunt voor zowel het management als de 
medewerker zelf.

Organisatie

Teams functioneren in 2018 professioneel; ze zijn 
resultaatgericht en ontwikkelen zich waar mogelijk tot 
combiteams. 

10% van de docenten geeft binnen de bedrijven trainingen 
en workshops.

Door crossovers met andere scholen, bijvoorbeeld vo-scholen 
en intern, zoals School voor Zorg, Service & Welzijn en Life 
Sciences, zijn er (tijdelijke) samenwerkingsverbanden rond 
opleidingen, waardoor er tijdelijke teams van medewerkers 
uit verschillende scholen ontstaan.

De school verzorgt bedrijfstrainingen voor een dealerbedrijf 
in de regio (op dit moment minder actief) en ‘In-home 
trainingen’, zoals trainingen voor procesoperators, of korte 
cursussen voor de woningbouwcoöperatie. De school levert 
maatwerk op basis van de wensen van het bedrijf.

Teams binnen een school delen ten minste één keer per jaar 
hun ervaringen en leren zo van elkaars successen.

De school organiseert vier keer per jaar ‘techniekbreed’ 
professionaliseringsdagen.

Regisseurs van de verschillende regiegebieden hebben 
gemiddeld zes keer per jaar overleg en wisselen dan 
ervaringen uit.
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D’Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk

Onderwijs Resultaat eind 2016

In 2018 volgt 5% van de studenten een crossoverprogramma 
van een andere opleiding. 

In totaal 110 studenten, bijna 5% van het totaal aantal 
studenten, volgden in 2016 een crossoverprogramma. Zo 
deden ICT-studenten mee met de opleiding Techniek Niveau 
2 Servicemedewerker en deden studenten Meubelmakers en 
Fijnhout mee aan een inrichtingsproject. 

Personeel

Elke medewerker voert actief regie over de eigen loopbaan 
en neemt initiatief. Dit onderwerp komt standaard aan 
de orde in functionerings- en beoordelingsgesprekken. 
Het loopbaanperspectief wordt daarbij uitgewerkt o.b.v. 
ontwikkelingen in school en omgeving.

Dit thema komt standaard aan de orde bij functionerings- en 
beoordelingsgesprekken. In 2015 is een scholingstraject voor 
het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken 
opgezet. Dit kreeg in 2016 een vervolg.

Medewerkers nemen nog niet actief de regie op hun 
loopbaan, zoals beoogd. Dit is een ontwikkelpunt voor het 
management en de medewerker zelf.

Organisatie

Teams functioneren in 2018 professioneel; ze zijn 
resultaatgericht en ontwikkelen zich waar mogelijk tot 
combiteams. 

10% van de docenten geeft binnen de bedrijven trainingen 
en workshops.

Er zijn nog geen ‘combiteams’, wel wordt er gewerkt met 
teams waarvan medewerkers van een bedrijf en bijvoorbeeld 
2 SLB’ers van de school deel uitmaken. Operationeel werken 
zij samen en incidenteel krijgen zij samen professionalisering. 

Ongeveer 2% van de docenten gaf binnen bedrijven zoals 
Jongbloed en Proloog-KOF een training of workshop.

Teams binnen een school delen ten minste één keer per jaar 
hun ervaringen en leren zo van elkaars successen.

Regisseurs van de verschillende regiegebieden delen vier keer 
per jaar hun ervaringen.
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CIOS, school voor Sport & Bewegen

Onderwijs Resultaat eind 2016

In 2018 volgt 5% van de studenten een crossoverprogramma 
van een andere opleiding. 

De school heeft een geïntegreerd excellentieprogramma 
Healthy Ageing waar acht studenten aan deelnemen. 

Personeel

Elke medewerker voert actief regie over de eigen loopbaan 
en neemt initiatief. Dit onderwerp komt standaard aan 
de orde in functionerings- en beoordelingsgesprekken. 
Het loopbaanperspectief wordt daarbij uitgewerkt o.b.v. 
ontwikkelingen in school en omgeving.

Jaarlijks wordt met alle collega’s een functionerings- of 
beoordelingsgesprek gevoerd. Loopbaanperspectief en actief 
de regie daarover voeren komt in die gesprekken structureel 
aan de orde. In enkele gevallen is de termijn tussen de 
gesprekken iets langer dan een jaar. In de gesprekken komt 
de relatie met het koersplan, het managementcontract en 
wat het team kan bijdragen aan de orde. 

Organisatie

Teams functioneren in 2018 professioneel; ze zijn 
resultaatgericht en ontwikkelen zich waar mogelijk tot 
combiteams. 

10% van de docenten geeft binnen de bedrijven trainingen 
en workshops.

Door het contractonderwijs van het CIOS en met 
medewerkers die zowel in de praktijk als bij het CIOS werken, 
is deze doelstelling in 2016 al voor ruim 5% behaald.

Teams binnen een school delen ten minste één keer per jaar 
hun ervaringen en leren zo van elkaars successen.

Tijdens plenaire, maandelijkse bijeenkomsten delen collega’s 
zowel individuele als team- of schoolsuccessen met elkaar.
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MBO Life Sciences

Onderwijs Resultaat eind 2016

In 2018 volgt 5% van de studenten een crossoverprogramma 
van een andere opleiding. 

Leerjaar 1 is een basisjaar voor alle richtingen 
(voeding, chemie, milieu en water, biomedisch), het 
crossoverprogramma van MBO Life Sciences. Ongeveer 20% 
van onze studenten volgt dat programma.

Personeel

Elke medewerker voert actief regie over de eigen loopbaan 
en neemt initiatief. Dit onderwerp komt standaard aan 
de orde in functionerings- en beoordelingsgesprekken. 
Het loopbaanperspectief wordt daarbij uitgewerkt o.b.v. 
ontwikkelingen in school en omgeving.

In 2016 zijn geen functionerings- en beoordelingsgesprekken 
gevoerd. De gesprekken staan in 2017 weer gepland en zijn 
deels al gevoerd. Het thema ‘loopbaanperspectief’ komt 
daarin structureel aan de orde. 

Organisatie

Teams functioneren in 2018 professioneel; ze zijn 
resultaatgericht en ontwikkelen zich waar mogelijk tot 
combiteams. 

10% van de docenten geeft binnen de bedrijven trainingen 
en workshops.

In het verslagjaar functioneerde één team op een 
professioneel niveau, de andere teams zijn nog in 
ontwikkeling richting resultaatgericht functioneren. De 
ontwikkeling tot resultaatgerichte teams vraagt in ieder geval 
het komende jaar nog bijzondere aandacht.

Het bbl-team geeft alleen maar trainingen binnen bedrijven 
(ca 20% van de docenten).

Via CIV Water verzorgt nog eens 10% van de docenten 
trainingen binnen bedrijven. 

Teams binnen een school delen ten minste één keer per jaar 
hun ervaringen en leren zo van elkaars successen.

In het eerste halfjaar van 2016 hebben de teams hun 
ervaringen met elkaar gedeeld. 
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FC Extra, school voor Volwasseneneducatie

Onderwijs Realisatie FC-school 2016

In 2018 volgt 5% van de studenten een crossoverprogramma 
van een andere opleiding. 

De school verzorgt bijvoorbeeld GIT*-trajecten samen met 
enkele mbo-scholen (circa 50 studenten) en 14 studenten 
volgen onderwijs in de praktijkroute ZSW bij Alliade. 

Personeel

Elke medewerker voert actief regie over de eigen loopbaan 
en neemt initiatief. Dit onderwerp komt standaard aan 
de orde in functionerings- en beoordelingsgesprekken. 
Het loopbaanperspectief wordt daarbij uitgewerkt o.b.v. 
ontwikkelingen in school en omgeving.

Dit thema is standaard onderdeel van de functionerings- 
en beoordelingsgesprekken en in de individuele 
jaartaakgesprekken.
Met bureau Onderwijs, Personeel & Innovatie en de mbo-
scholen wordt een personele flexpool ontwikkeld. 

Organisatie

Teams functioneren in 2018 professioneel; ze zijn 
resultaatgericht en ontwikkelen zich waar mogelijk tot 
combiteams. 

10% van de docenten geeft binnen de bedrijven trainingen 
en workshops.

Drie van de negen teams functioneren op een beginnend 
niveau, zes op een gevorderd niveau. 

Voor deze school niet van toepassing.

Teams binnen een school delen ten minste één keer per jaar 
hun ervaringen en leren zo van elkaars successen.

FC Extra kent visiemiddagen per onderdeel: Talencentrum, 
VAVO en Educatie, waar ervaringen worden gedeeld.
Eenmaal per jaar wordt een scholingsdag georganiseerd voor 
alle medewerkers.
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Bijlage 5. Verslag examinering 

Vanaf het studiejaar 2013-2014 heeft het Friesland College een examenorganisatie met een 
Regieraad Examinering. Ieder onderwijsteam heeft een regisseur Toetsing en Examinering. De 
regisseurs Toetsing & Examinering van een FC-school vormen de examencommissie van een 
school.
Aansluitend bij de landelijke ontwikkelingen, ter verbetering van de kwaliteit van examinering 
op het mbo, zoals het goed beleggen van alle examentaken, is gebruik gemaakt van de 
Beschrijvingen ExamenTaken (BET’s van het Servicepunt Examinering mbo).
De Regieraad Examinering functioneert als schakel tussen het College van Bestuur 
en de examencommissies en is verantwoordelijk voor het examenmanagement en de 
kwaliteitsborging op instellingsniveau. De raad is beleidsvoorbereidend en monitort onder 
andere de voortgang van de verbeterplannen voor het College van Bestuur. De Regieraad 
Examinering is hiervoor gemandateerd door het College van Bestuur.
In augustus 2016 heeft het college benadrukt dat de directeuren van de FC-scholen, die de 
Regieraad Examinering vormen, verantwoordelijk zijn voor de borging van de kwaliteit in de 
FC-scholen en dat de Regieraad Examinering daarvoor de kenniskring is.

De examinering binnen Friesland College is ingericht volgens het ‘palet’, waarbij het 
examenplan de onderdelen handelings-, beroeps- en ontwikkelingsbekwaam bevat. Hierdoor 
is er een mooie methodemix en kan de student aantonen handelingen te beheersen in 
verschillende contexten. 

De afgelopen jaren is er echter vanuit diverse landelijke groeperingen de nodige kritiek 
geweest op de kwaliteit van de examinering in het mbo. Hoewel het Friesland College met haar 
meervoudige palet van beoordeling beschikte over een gedegen examinering, bleek de borging 
van de processen ook hier kwetsbaar. Om de kwaliteit van de examinering te verhogen en het 
proces van examinering te vereenvoudigen is besloten om met de invoering van de herziene 
kwalificatiestructuur per augustus 2016 ook het palet van examinering te vereenvoudigen. 
Belangrijkste wijziging is dat de ‘handelingsbekwame’ fase uit de examinering wordt gehaald 
en onderdeel wordt van het onderwijsproces. Daarbij wordt meer nadruk gelegd op het 
leerproces van de student maar zal ook het aantal examenmomenten afnemen. Tegelijkertijd 
worden er hogere eisen gesteld aan de ontwikkeling en uitvoering van de overgebleven 
examinering, veelal in de vorm van een proeve van bekwaamheid. Mede hierdoor ontstaat 
er meer ruimte in de verzorging van het onderwijs bij onder meer praktijkroutes. Ook kan 
eenvoudiger aangesloten worden bij landelijke initiatieven tot inkoop of het gezamenlijk 
ontwikkelen van examens. Op termijn kan ook eenvoudiger worden aangesloten op de 
landelijke valideringsroutes die van kracht gaan worden. 
In beginsel gaat de aangepaste examinering in per 1 augustus 2016 voor alle cohorten die met 
kwalificatiedossiers uit de herziene kwalificatiestructuur werken.

Uit de intern gehouden audits die bij elke FC-school zijn gehouden bleek dat de 
examenprocessen over het geheel genomen op orde zijn. Er is een specifieke audit examinering 
gedaan met extra aandacht voor de kwaliteit van de examencommissies en de kwaliteit 
van de afname van examens in de beroepspraktijk. Bij de audit is zowel op niveau van de 
examencommissies als op opleidingsniveau onderzoek verricht.
Als tekortkoming kwam naar voren dat bij de examinering van (een deel van) het CIOS niet 
altijd de onafhankelijkheid van de beoordelaar gerealiseerd en geborgd kon worden en de 
deskundigheid van externe auditoren ook niet overal op orde was. Een verbeterplan werd 
gemaakt en wordt inmiddels uitgevoerd. Ook de inspectie constateerde bij een opleiding van 
het CIOS tekortkomingen op het gebied van examinering. De inspectie vond dat het Friesland 
College deze tekortkomingen goed in beeld heeft en verwacht dat het verbeterplan op 
korte termijn effect zal resulteren. Bij andere opleidingen in de instelling kwam het voor dat 
studenten niet altijd duidelijk de scheiding tussen leren en examineren konden benoemen.
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Exameninstrumenten: inkopen versus zelf construeren
De examencommissie van School voor Commercie & Dienstverlening onderzocht de afgelopen 
periode de voor- en nadelen van inkopen versus zelf construeren van examens. In het 
verslagjaar werden er voor de meeste opleidingen examens ingekocht.
School voor Zorg, Service & Welzijn construeert zelf examens. Daarbij wordt een checklist 
gebruikt met de wettelijke kaders en regelgeving, zodat alle examens voldoen aan de eisen. 
Bij de constructie en evaluatie van de beroepsgerichte examens worden praktijkbeoordelaars 
uit de beroepspraktijk betrokken. Afgelopen jaar waren dit onder andere medewerkers van 
ziekenhuis Tjongerschans, zorggroep Noorderbreedte, ZuidOostZorg en Vluchtelingenwerk 
Noord Nederland. De examens worden na constructie tegengelezen door de docententeams en 
relaties uit het werkveld en vervolgens, na voorbereiding door de regisseurs in de werkgroepen, 
vastgesteld in de examencommissievergadering. Voor de Instellingsexamens Nederlands wordt 
gebruik gemaakt van de kaderexamens van het CINOP. Docenten Nederlands construeren 
de opdrachten. In het kader van de nieuwe regelgeving omtrent validering examinering 
onderzoekt de school momenteel of inkoopmateriaal van de enige leverancier Consortium 
Zorg en Welzijn aan de kwaliteitseisen kan voldoen. Het Consortium maakt gebruik van 
een onderwijsmethode met daaraan gekoppeld examinering. De onderwijsmethode van 
het Consortium sluit niet goed aan bij de visie en het onderwijsconcept leereenheden en 
praktijkroute van het Friesland College. Het consortium examineert op werkprocesniveau, 
terwijl School voor Zorg, Service & Welzijn nu op kerntaakniveau examineert. Het heeft de 
voorkeur van het werkveld en de teams om te examineren met geïntegreerde werkprocessen in 
opdrachten. 
CIOS, school voor Sport & Bewegen koopt beroepsgerichte examens in bij een 
examenleverancier en construeert instellingsexamens Nederlands zelf.
School voor Techniek & Technologie koopt beroepsgerichte examens grotendeels in bij 
examenleveranciers. Dit zijn kaderexamens waarvan de inhoud door de school zelf wordt 
geconstrueerd. Instellingsexamens Nederlands construeert de school zelf.
MBO Life Sciences kocht voor de groene crebo’s examens in bij Groenenorm. Voor de opleiding 
Laboratoriumonderwijs werden de kaderexamens van Consortium in aangepaste vorm gebruikt 
en voor de bbl-techniekopleidingen construeerde de school zelf examens, in samenwerking met 
Groenenorm. De reden daarvoor was dat bbl-studenten die kiezen voor een Groen crebo en 
studenten bbl-techniek in één klas zitten.
D’Drive ontwikkelt alle examens in eigen beheer. Hierdoor zijn de diverse onderwijsteams 
nauw betrokken bij het ontwerpen en de uitvoering van de examenonderdelen en sluiten de 
examens goed aan op de regionale beroepspraktijk. In de huidige proefperiode, studiejaren 
2016-2017 en 2017-2018, bereidt D’Drive zich voor op de toekomstige validatieverplichting 
van examenonderdelen. De komende tijd zal D’Drive een afweging maken tussen het in eigen 
beheer ontwikkelen, bij voorkeur in samenwerking met andere roc’s, of inkoop van examens.
Bij FC Extra, school voor Volwasseneneducatie worden de schoolexamens (SE) ontwikkeld en 
uitgevoerd door de leden van het onderwijsteam Vavo zelf. Voor het schoolexamen kijk- en 
luistertoetsen van de talen wordt materiaal ingekocht bij CITO. Deze schoolexamens gaan 
vooraf aan de landelijke examens (CE). De centrale examens worden in opdracht van het 
College voor Toetsen en Examens (CvTE) ontwikkeld voor alle scholen voor regulier voortgezet 
onderwijs en Vavo. 
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Fig. 1 Examenorganisatie Friesland College per augustus 2016
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Fig. 2 Uitwerking van de examinering in de FC-scholen-mbo
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Fig. 3 Uitwerking van de Centrale Examinering Nederlandse taal, rekenen en (voor mbo-4) Engels*
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111

Bijlage 6. 

Kwaliteitsgebied Friesland College Service-
medewerker 
gebouwen, 
niveau 2, bol

Bedrijfs-
administrateur 
niveau 4, bol

Game artist, 
niveau 4, bol

Sport- en 
bewegings-
leider, 
niveau 3, bol

Verzorgende-
IG, niveau 3, 
bol

1 Onderwijsproces gering tot matig O V V V G
2 Examinering en 
diplomering

gering tot matig V V V O V

3  Opbrengsten geen tot gering V V O V V
4 Kwaliteitsborging V V V V O V
5 Naleving wettelijke 
vereisten

voldoet voldoet voldoet voldoet voldoet voldoet

Voor het onderdeel per kwaliteitsgebied wordt een 4-punts schaal gehanteerd: goed-voldoende-onvoldoende-slecht.
Uitzondering is het gebied Naleving wettelijke vereisten: voldoet, voldoet niet.

Gebied 1: Onderwijsproces
Programma

1.1 Samenhang V V V V V
1.2 Maatwerk V V V V V
Leren in de onderwijsinstelling

1.3 Didactisch 
handelen*

V V V V V

1.4 Leertijd V V V V V
1.5 Leeromgeving V V V V V
Begeleiding

1.6 Intake en 
plaatsing

V V V V V

1.7 Studieloopbaan-
begeleiding*

O V V V V

1.8 Zorg V V V V V
Leren in de beroepspraktijk

1.9 Beroepspraktijk-
vorming*

V V V V V

Gebied 2: Examinering en diplomering
2.1 Examen-
instrumentarium*

V V V V V

2.2 Afname en 
beoordeling*

V V V O V

2.3 Diplomering* V V V O V
Gebied 3: Opbrengsten
3.1 Rendement V V O¹ V V
Gebied 4: Kwaliteitsborging
4.1 Sturing* V V V V V V
4.2 Beoordeling* V V V V V V
4.3 Verbetering en 
verankering *

V V V V O V

4.4 Dialoog en 
verantwoording

V V V V V V

Gebied 5: Naleving wettelijke vereisten
5.1 Naleving 
wettelijke vereisten

Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet

¹ Op basis van het jaarresultaat 2014/2015. Het jaarresultaat 2015/2016 ligt al wel boven de norm, maar mag pas vanaf juli 2017 als 
definitief worden beschouwd. Dan zal de inspectie het oordeel ook aanpassen.  

De aspecten met een * zijn kernaspecten. Deze moeten voldoende zijn om voor het betreffende kwaliteitsgebied een voldoende beoordeling 
te krijgen.
Voor het onderdeel per indicator van de kwaliteitsgebieden hanteert de inspectie een 2-puntsschaal: voldoende-onvoldoende

Samenvatting resultaten onderzoek inspectie 
Staat van de instelling september/oktober 2016
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Bijlage 7. 

7.1 Raad van Toezicht: samenstelling, hoofd- en nevenfuncties per 31-12-2016

Naam Hoofdfunctie/nevenfuncties 
Mevrouw M.A. Berndsen-
Jansen, 67 jaar
voorzitter
Benoemd: november 2015
Herbenoembaar: ja

Nevenfuncties:
- Lid Raad van Toezicht De Noorderbrug te Groningen
- Lid Raad van Toezicht De Zijlen te Tolbert
- Voorzitter commissie bezwaar en beroep van de 

Politieacademie te Apeldoorn
Functies bij Raad van Toezicht Friesland College:

- Voorzitter Raad van Toezicht
- Lid remuneratiecommissie

Mevrouw mr. K. Biegel, 
50 jaar
vicevoorzitter
Benoemd: oktober 2012
Herbenoemd: oktober 
2016
Herbenoembaar: nee

Hoofdfunctie:
- Eigenaar organisatie adviesburo 

Nevenfuncties:
- Analyse begeleider, gastdocent en jurylid IBO 

Businessschool
- Jurylid VvAA MBA
- Voorzitter van Bestuur Stichting Kolkconcert
- Bestuurslid Stichting Kampvreugd

Functies bij Raad van Toezicht Friesland College:
- Lid Raad van Toezicht
- Vicevoorzitter en secretaris
- Lid auditcommissie
- Lid remuneratiecommissie

De heer dr. F. Meijers, 
67 jaar
Benoemd: april 2011
Herbenoemd: april 2015
Herbenoembaar: nee

Hoofdfunctie:
- Directeur Meijers Onderzoek & Advies  

Nevenfuncties:
- Lid redactieraad Expertise 
- Lid Raad van Toezicht ROC Zadkine, Rotterdam en in dat 

kader voorzitter onderwijscommissie
- Voorzitter begeleidingscommissie onderzoek Mentoren 

op Zuid
Functies bij Raad van Toezicht Friesland College:

- Lid Raad van Toezicht
- Lid commissie kwaliteit onderwijs

De heer dr. ir. J.H.M. van 
Eijndhoven, 69 jaar
Benoemd: januari 2014
Herbenoembaar: ja

Nevenfuncties:
- Voorzitter Raad van Toezicht ZuidOostZorg
- Voorzitter Raad van Toezicht Deventer Ziekenhuis
- Voorzitter Raad van Toezicht Fier Fryslân
- 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, 
60 jaar
Benoemd: augustus 2014
Herbenoembaar: ja

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

De heer prof. dr. M.J. 
Broersma, 44 jaar
Benoemd: oktober 2015
Herbenoembaar: ja

Hoofdfunctie:
- Hoogleraar Journalistieke Cultuur en Media, 

Rijksuniversiteit Groningen
Nevenfuncties:

- Voorzitter bestuur Research School for Media Studies 
(RMeS)

- Lid bestuur Stichting Lux et Libertas
- Lid bestuur Stichting Pier Pander
- Secretaris-penningmeester Stichting Groninger Studie 

Journalistiek
- Lid Adviescommissie Fries Media Fonds
- Visiting Professor Sciences Po Lille

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

Samenstelling en personele mutaties
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*  Voor het al dan niet accepteren van een nevenfunctie gelden de volgende criteria:
 Een lid van de Raad van Toezicht kan een (neven)functie aanvaarden als:

 • De werkzaamheden in de (neven)functie niet concurrerend zijn met de belangen van het 
Friesland College.

 • Hij voldoende tijd overhoudt om zijn werkzaamheden als lid van de Raad van Toezicht 
op adequate wijze te vervullen.

 • De (neven)functie niet leidt tot een ongewenste schijn van belangenverstrengeling.
 • De werkzaamheden in de (neven)functie geen schade toebrengen aan het aanzien van 

de functie van lid van de Raad van Toezicht of aan het imago van het Friesland College.

7.2 College van Bestuur: samenstelling, portefeuilleverdeling en nevenfuncties per 
 31-12-2016  

Mw. E. Vos MSM, voorzitter sinds 
juni 2008, lid sinds 2001 
Portefeuilles 
•  bestuur en strategisch beleid
•  externe relaties
•  communicatie
•  onderwijs, onderwijsinnovatie
•  studentenzaken, waaronder de 

Studentenraad  
•  personeel

Nevenfuncties 
•  Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Calibris 
 per 1 augustus 2016 (Calibris tot 1 augustus 2016)
•  Voorzitter Stichting Calibris Contracten 
 per 1 augustus 2016
•  Lid Expertcommissie kwaliteit van zorg
•  Lid Programmaraad Fries Sociaal Planbureau
•  Lid Programmaraad Friesche Compagnie
•  Voorzitter stuurgroep Technisch Beroeps Onderwijs 

Friesland (TBOF)
•  Voorzitter stuurgroep Centrum voor Innovatief 

Vakmanschap Water (CIV)
•  Lid Dagelijks Bestuur Venturaplus 
•  Lid Raad van Toezicht Fries Museum
•  Lid Innovatiepact Friesland

Dhr. F.J.M. van Hout, lid sinds 1 mei 
2009 
Portefeuilles 
•  financiën
•  facilitair
•  automatisering
•  huisvesting
•  personeel

Nevenfuncties 
•  Lid Bestuur MBO Raad, per 1 september 2016
•  Lid Stuurgroep Energy College
•  Lid Raad van Toezicht CIOS Nederland
Privé: 
•  Lid Raad van Toezicht Meilân

*  Voor het al dan niet accepteren van een nevenfunctie gelden de volgende criteria:

 •  Een nevenfunctie betreft het verrichten van alle werkzaamheden die niet voortvloeien 
uit de werkzaamheden die worden verricht als lid van het College van Bestuur. Deze 
werkzaamheden kunnen betaald of onbetaald zijn.

 •  Een lid van het College van Bestuur vraagt toestemming aan de Raad van Toezicht 
voordat hij een betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaardt.

 •  Uitgangspunt voor het verlenen van goedkeuring door de Raad van Toezicht is de vraag 
of een nevenfunctie een nadelige invloed heeft op het functioneren van het lid van het 
College van Bestuur, dan wel in strijd is met de belangen van de instelling.

 •  Uitgangspunt is dat de vergoeding die het collegelid ontvangt voor het verrichten van 
de nevenactiviteit ten goede komt aan de instelling.

 •  De voorzitter van de Raad van Toezicht kan besluiten het verzoek toe te kennen, dan 
wel voor besluitvorming voor te leggen aan de Raad van Toezicht. 

 • De Raad van Toezicht kan besluiten de eerder gegeven toestemming tot het aanvaarden 
van een nevenfunctie in te trekken. Dit gebeurt na overleg met het betreffende lid van 
het College van Bestuur. Intrekking vindt gemotiveerd schriftelijk plaats.
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7.3 Mutaties leidinggevenden

Mevrouw Brandenburg trad in maart aan als directeur MBO Life Sciences, naast de heer Van der 
Horst. Mevrouw De Jong nam in mei afscheid als directeur FC Extra. De heer Eijssen volgde haar 
op. Vanwege langdurige afwezigheid van mevrouw Holwerda, directeur Onderwijs, personeel & 
innovatie, wordt zij voorlopig vervangen door mevrouw Van Vugt. 

7.4 Samenstelling Ondernemingsraad

De samenstelling van de Ondernemingsraad is als volgt:

De heer J.W. Hiemstra voorzitter
De heer J.E. Weitering vicevoorzitter
Mevrouw drs. J.G. Nater-Hak secretaris
De heer drs. G. Teitsma 
Mevrouw S. Dijkstra
De heer M.M.K. Keijzer
Mevrouw E. Kwant
Mevrouw J.A.F. Oomen
Mevrouw Y.A. Otte
De heer H.B. Scheepers
Mevrouw A.M. Visser

7.5 Samenstelling Interne Bezwarencommissie / Commissie van Beroep voor de Examens

De heer mr. M. Brinksma voorzitter 
De heer J. Metzlar plaatsvervangend voorzitter 
Mevrouw mr. Y.E. van Dijk ambtelijk secretaris
De heer J.H.J. Overgaauw lid 
De heer D. Venema lid 
De heer T. Wierdsma lid (afgetreden per maart 2016)
De heer J. Sangers  lid 
De heer R. Brouwer  lid 
Mevrouw A.C.K. Kalloe lid 

7.6 Samenstelling Onafhankelijke klachtencommissie

De heer J. Sangers lid Interne bezwarencommissie (herbenoemd per maart 2016)
Mevrouw A.C.K. Kalloe lid Interne bezwarencommissie (herbenoemd per maart 2016)
Mevrouw B. Beukema stafmedewerker Friesland College (herbenoemd per maart 2016)
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Bijlage 8. Jaarverslag Ondernemingsraad 2016 

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 en 
activiteiten van 2016.

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).

De OR heeft verschillende commissies: een commissie Personeel, een commissie Onderwijs en 
een commissie Bedrijfsvoering. In bepaalde gevallen (overstijgende zaken) kan een ad-hoc 
commissie benoemd worden.

OR-reglement
Naar aanleiding van de evaluatie van de verkiezingen heeft de OR gemeend om, met 
raadpleging van de achterban, nog eens kritisch te kijken naar het huidige OR-reglement, gelet 
op de verkiezingen.
In december (doorlopend in januari 2016) is een poll gehouden over het kiesstelsel. De 
uitkomsten van de poll(s) zijn in 2016 geëffectueerd in een aanpassing van het OR-reglement. 
In dit nieuwe reglement is artikel 7 aangepast, waarmee er nu geen scheiding meer is tussen OP 
en OBP. Het reglement is voorgelegd aan het CvB op 31 oktober 2016 en op advies van het CvB 
is artikel 11 aangepast. Het reglement is in januari 2017 opnieuw vastgesteld. 

Speer- en actiepunten
De OR heeft de volgende speerpunten voor 2015-2016:

• Taal- en rekenen 
• Interne communicatie 
• Praktijkroute en leereenheden
• Invoering nieuwe kwalificatiedossiers
• Resultaatverantwoordelijke (gerichte) teams 

in september geëvalueerd en vervolgens de speerpunten voor 2016-2017 benoemd:

• Informatievoorziening
• Eigentijds personeelsbeleid 
• Keuzedelen
• Resultaatverantwoordelijke (gerichte) teams 

Verder zijn de OR-leden gekoppeld aan teams om de relatie met de achterban te versterken. 
In de gesprekken met de teams en met het CvB kwamen in wisselende mate de volgende 
aandachtspunten aan de orde:

• Het functiehuis (voorheen functiebouwwerk)
• Het kwaliteitsplan (incl. Excellentieprogramma)
• Resultaatverantwoordelijkheid van de teams, professioneel statuut, teamplannen en 

managementcontracten
• Beleid en werkelijkheid
• PDCA-cycli
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• Personeelsbeleid
• Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
• Financiële en personele consequenties van advies- en instemmingsaanvragen vanuit het CvB

Functiehuis
In dit verslagjaar zijn de besprekingen omtrent het nieuwe functiehuis afgerond. De OR heeft 
ingestemd op het geheel (functieomschrijvingen en het implementatietraject). In januari 2017 
wordt gestart met de uitvoering en effectuering van het nieuwe functiehuis. 

Scholing
Drie leden van de OR hebben deelgenomen aan de Tweedaagse van het Platform 
Medezeggenschap MBO op 29 en 30 september, conferentie ‘professionele ruimte’.
Diverse OR-leden namen deel aan studiedagen, conferenties, lezingen en vergaderingen 
van o.a. het Noordelijk Platform OR (3x), conferentie ‘medezeggenschap’ van de AOB, 
conferentie ‘duurzame inzetbaarheid en levensfasebewust personeelsbeleid’ van het platform 
medezeggenschap, conferentie ‘Samen gezond vooruit’ van de SOM, ‘workshop vakevaluatie’ 
van JOB/NCP Equavet en cursus ‘OR & Financiën’ van OR Rendement. 
 
Nieuwsbrieven
In 2016 heeft de OR vier 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. 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:

• Teambezoeken
• Jaartaak
• Teamplannen
• Functiehuis
• functioneren en beoordelen
• Cao en Professioneel statuut
• Communicatie
• Dyslexieprotocol
• Keuzedelen
• Sollicitatiecode
• Vacature voorzitter CvB
• Fietsenstalling
• OR-besluiten

Actiedagen en inloopspreekuren
Op 22 maart, heeft de OR een actiedag gehouden om de jaartaak nogmaals onder de aandacht 
te brengen. Gekleed in paarse T-shirts met de OR-slogan ‘Zichtbaar, Bereikbaar en Slagvaardig’ 
ging de OR in twee- en drietallen langs de verschillende scholen en een aantal locaties van de 
prakrijkroute van School voor Zorg, Service & Welzijn. Met behulp van een dobbelsteen werd 
een vraag gekozen over de jaartaak. Doel was om op een ludieke en snelle wijze zicht te krijgen 
op de wijze waarop er aan de jaartaak werd gewerkt. 
Op 31 mei zijn op diverse locaties inloopspreekuren geweest, waar onze achterban 
opmerkingen en/of vragen kon stellen aan de daar aanwezige OR-leden.
Op 4 oktober is een inloopspreekuur gehouden in Sportstad en op 13 december is er weer 
een ludieke actie geweest op de locaties Sportstad, Saturnus, Polaris en Triangel. De OR-
leden hebben medewerkers gevraagd een terugblik te geven over het afgelopen jaar en een 
vooruitblik op het komende jaar. Dit heeft veel input gegenereerd en in 2017 gaat de OR 
hierover in gesprek met het CvB. 
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Overleggen
In 2016 zijn er 19 teams bezocht. Daarnaast zijn er diverse gesprekken geweest met individuele 
collega’s. 
In 2016 overlegde de OR 6 keer officieel met het CvB. Daarnaast hebben de voorzitter en de 
vice-voorzitter twee wekelijks een informeel uur gehad met het CvB. 
Op 23 februari 2016 hebben CvB, OR en een tweetal kwartiermakers een themabijeenkomst 
gehouden over de dynamiek en het totale spectrum van de praktijkroutes. 
Op 1 november hebben CvB, (staf)directeuren Personeel en de OR een themabijeenkomst 
gehouden in kader van het nieuwe meerjarenformatieplan. Hierbij is geconstateerd dat er 
nader onderzoek gewenst is om gegevens op te halen bij de medewerkers (uit de teams) in 
kader van onderwijskwaliteit (naast de kwantitatieve gegevens, die te achterhalen zijn uit de 
diverse systemen. Dit onderzoek is eind november op intranet aangekondigd en zal uitgevoerd 
worden in het 1e kwartaal van 2017.
Op 15-3-2016 heeft er een artikel 24-overleg (WOR) plaatsgevonden. De OR en CvB ‘worstelen’ 
nog met de inhoud en de meerwaarde van een dergelijk overleg. De structuur en het structureel 
opnemen in de planning is in 2016 nog niet goed van de grond gekomen. Een delegatie van de 
Raad van Toezicht is bij dit overleg aanwezig. 
De voorzitter van de OR heeft diverse keren telefonisch contact gehad met de voorzitter van 
de Raad van Toezicht, mevrouw Berndsen, en met de heer Broersma, lid van de Raad van 
Toezicht en voorkeurskandidaat van de OR. De secretaris heeft een mondeling overleg gehad 
met de heer Broersma. Ook per e-mail werd de heer Broersma op de hoogte gehouden van de 
activiteiten van de OR. 
De OR is 3 keer aangeschoven bij een schoolbezoek van de Centrale Studentenraad (CSR) en 1 
keer bij een studiedag van de CSR. 
OR-leden zijn als toehoorder zeer regelmatig aanwezig geweest bij de wekelijkse MMB-
bijeenkomsten. 
Als toehoorder is de secretaris van de OR aanwezig geweest bij overleggen van de adviesgroep 
Keuzedelen.
De commissie Bedrijfsvoering van de OR heeft 5 keer overleg gehad met de directeur van 
bureau Bedrijfsvoering over o.a. begroting, jaarrekening en de RI&E.
De commissie Personeel van de OR heeft 8 keer overleg gevoerd met de directeur van OP&I 
over o.a. het functiehuis, de ontwikkeling van resultaatgerichte teams, leeftijdsfasebewust 
personeelsbeleid en functionerings- en beoordelingsbeleid en signalen m.b.t. tijdelijke 
contracten. Daarnaast heeft deze commissie eenmaal overleg gehad met de bedrijfsarts.
De OR is 2 keer als toehoorder aanwezig geweest bij het CvB-overleg (CvB en vakbonden) en 
heeft voorafgaand aan dit overleg gesproken met de vertegenwoordigers van de verschillende 
vakbonden. 

Adviezen en instemming

De OR heeft ingestemd met: 

CvB 069A  Aanpassing examinering MBO 
CvB 033A WKR beleid 2016 
CvB 095  Onderwijsvrije periode 2016-2017 
CvB 116  Examenreglement 2016-2017 
CvB 039 Procuratieregeling 
CvB 1415-64D Dyslexiebeleid en dyslexieprotocol mbo FC 
CvB 154  Implementatiescenario functiehuis 
CvB 137  Handboek examinering MBO 2016-2017, versie HKS
CvB 137A Handboek examinering MBO 2016-2017, versie palet
CvB 138 Onderwijs- en examenregeling mbo 2016-2017
CvB 139 Formats examenplannen mbo 2015 
CvB 141 Handboek examinering Educatie 2016-2017 en benoeming examencommissie
CvB 148 Onderwijs- en examenregeling Educatie 2016-2017
CvB 160 Handboek examinering vavo 2016-2017 
CvB 170 Klokkenluidersregeling FC 2016
CvB 174  Functiehuis 
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CvB1516-98 Cameraprotocol
CvB 38 WKR beleid 2017
CvB 40 Benoeming vertrouwenspersonen

De OR heeft geadviseerd over: 

CvB 055B Digitale leerwerkomgeving 
CvB 111 Aanvraag opleiding SCW 
CvB 045A Starten Dlab (Fablab)
CvB 176 Start opleiding medewerker productpresentatie, crebonummer 25211
CvB 055C Plan van aanpak DLWO 
CvB 9 BPV-verbeterplan
RvT 029A Profielschets voorzitter CvB 
CvB 21  Europese aanbesteding voor de afname van virtuele werkplekken

Openstaande advies- en instemmingsaanvragen uit 2016:

CvB 033A Meerjarenbegroting, ter advies

Overige onderwerpen waarover met CvB is gesproken, zijn: taal en rekenen, vrijgeven 
outlookgegevens, uitvoeren jaartaak, bijdrage medewerkers voor fietsenstalling, 
medewerkerstevredenheidsonderzoek, tijdraster, koersplan, resultaatverantwoordelijke 
teams en interne communicatielijnen,  het niet naleven van de sollicitatiecode (in 2 gevallen), 
keuzedelen, fietsenstalling.
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Jaarverslag Centrale Studentenraad 2016 

Studenteninvloed wordt bij het Friesland College steeds belangrijker. Dit zie je via meerdere 
wegen terugkomen binnen de organisatie. Directeuren, bureaus, maar ook studenten weten de 
studentenraad steeds makkelijker te vinden.

Het is vaak lastig om studenten te motiveren om mee te denken over het verbeteren van het 
onderwijs. Vaste zitting in een studentenraad en/of vertegenwoordiging kost tijd en wordt niet 
altijd even goed gewaardeerd als de student zou willen zien. Toch willen studenten wel graag 
meedenken. Kijk maar naar bijeenkomsten als The Voice Of Students, De Nationale Denktank 
en studiedagen die wij als Centrale Studentenraad organiseren! In grote getale melden 
studenten zich hiervoor aan.

Daarnaast is er een prima samenwerking tussen het College van Bestuur, de Raad van Toezicht, 
Ondernemersraad en Studentenraad. Het Friesland College loopt voor op de wettelijke 
regelgeving. Een voorbeeld daarvan is dat de Studentenraad al vóór de ingang van adviesrecht 
werd betrokken bij de aanstelling van de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur.

Onderwerpen waar de studentenraad zich heel erg mee bezighoudt, zijn onder andere: 

• de vakantieregeling: veel scholen hebben de zomervakantie ingekort en die dagen elders 
verdeeld in het schooljaar. Wij denken dat studenten de zomervakantie gebruiken om 
geld te verdienen voor onder andere de opleiding. Toch moet er wel een vakantiemoment 
overblijven natuurlijk.

• Digitale LeerWeg Omgeving: tegenwoordig gaat alles digitaal. Hier moet een omgeving 
voor gecreëerd worden waar zowel student als docent fijn kan werken, zonder dat er 
nieuwe programma’s worden gebruikt terwijl er al genoeg dingen zijn.

• Praktijkroutes: de studentenraad moet instemmen met afwijking van urennormen. 
Praktijkroute Toolz kwam naar ons toe met de vraag of wij dat wilden doen. Na een 
onderzoek binnen de praktijkroute, hebben wij besloten dat dit mogelijk moet zijn. Wij 
hebben daarmee gelijk ingestemd voor alle praktijkroutes, met als voorwaarde dat wij 
de praktijkroutes in de gaten houden op kwaliteit en tevredenheid. Daarom zullen wij de 
komende tijd bij een aantal routes langs gaan met enquêtes en zullen we in gesprek gaan 
met de betrokken personen.

• Student-tevredenheid: door middel van bestaande enquêtes als de JOB-Monitor en door het 
in gesprek gaan met studenten, docenten en directeuren proberen wij te bekijken wat er 
binnen het Friesland College speelt. 

• Deelraden: het Friesland College is een grote school. Studenten vinden het leuk om bezig te 
zijn met iets ‘eigens’. Om toch de mening van zoveel mogelijk studenten te kunnen horen, is 
er een vertegenwoordiging van studenten binnen de FC-scholen.

• Overleg met Raad van Toezicht, College van Bestuur, Inspectie etc.

Speerpunten voor de komende tijd zijn:

• Uitbreiding/bekendheid van de Centrale Studentenraad en ontwikkeling van deelraden
• Meer in gesprek met studenten
• Evaluatie van de JOB-Monitor 
• Praktijkroutes onderzoeken
• Keuzedelen: zijn we er goed mee bezig, of moet er iets anders?

Als voorzitter van de Centrale Studentenraad ben ik heel blij met het team en hoe alle 
samenwerkingen lopen. Er is altijd ruimte voor verbetering en ik hoop de komende anderhalf 
jaar met deze raad nog veel te kunnen bereiken. 

Naast de ‘verplichte’ onderdelen van de studentenraad, zijn we natuurlijk ook bezig met 
onze eigen ontwikkeling. Twee keer per maand hebben wij een vergadering. We organiseren 
grote(re) evenementen, houden presentaties en breiden ons netwerk steeds verder uit. We 

Bijlage 9. 
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gaan niet alleen door onze eigen school, maar ook bij bedrijven waarmee het Friesland College 
samenwerkt. Verder hebben we contact met Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) en 
komen we veel studentenraden van andere scholen tegen.

De studentenraad wordt ondersteund door (intern) Leerbedrijf Invloed Studenten. Hier lopen 
stagairs van diverse opleidingen die ons helpen met onderzoeken, evenementen en dergelijke.
Stefan ten Hoeve, voorzitter Centrale Studentenraad

Persoonlijke ervaringen leden CSR
Toen ik bij de studentenraad kwam wist ik van niks, het beleid, de structuur. Ik was 
nieuwsgierig hoe alles in elkaar zat. De eerste vergadering weet ik nog goed, het was een lange 
vergadering en ik had geen idee waar het over ging. Enkele weken later hadden we weer een 
vergadering toen wist ik al iets meer. Nu een aantal maanden verder ben ik ervaringen rijker, 
je komt namelijk veel verschillende studenten tegen, niet alleen je eigen opleiding met eigen 
leraren. Ik stapte uit mijn comfortzone. Ik ben gegroeid als persoon door de studentenraad en 
raad het iedereen aan die graag wat voor zijn medestudenten wil doen om er aan mee te doen. 
Bart van Wijk

Ik zit al een tijdje op deze school, ben hier begonnen op nivo 2 en doe ondertussen nivo 4.  
Als ik straks klaar ben heb ik 9 jaar hier op het Friesland College rondgelopen. 
En ja, er zijn zeker dingen die niet goed of netjes verlopen. Daarom ben ik ongeveer anderhalf/
twee jaar geleden bij de Centrale studentenraad gekomen. Ik heb de organisatie beter leren 
kennen en weet hierdoor dat sommige veranderingen lang kunnen duren. Ik heb een heleboel 
docenten mogen spreken, en nog meer studenten. Ik heb al een hele hoop dingen mogen zien 
veranderen maar tegelijkertijd zijn er nog veel verbeterpunten. 
Eén ding dat ondertussen al een stuk verbeterd is maar nog beter kan/moet, is het betrekken 
van de studenten bij de besluiten die de school neemt. Wat we willen en hoe we denken dit te 
bereiken. En uiteraard moet er soms een knoop doorgehakt worden, maar als we als studenten 
er bij betrokken zijn kunnen we het sneller realiseren.   
Aaldert Bruinsma

Ik zit nu bijna een jaar in de studentenraad. In deze periode heb ik ervaren dat de invloed van 
de studentenraad per school verschilt. Bij de scholen waar de studentenraad serieus wordt 
genomen is de invloed het grootst en hierin boeken wij als studentenraad zeker resultaat. Wij 
hebben bijvoorbeeld invloed op het creëren van een nieuwe leeromgeving. In eerste instantie 
werd blackboard hiervoor gebruikt, dit was voor veel studenten erg onoverzichtelijk waardoor 
er nu aan een alternatief gewerkt wordt, fclive. 
Daarnaast is mijn ervaring ook dat veel studenten niet heel erg op de hoogte zijn van het 
bestaan van de studentenraad en van wat wij zoal doen. 
Voor mij betekent de studentenraad een stukje invloed uitoefenen op de besluitvorming van de 
school en het aankaarten van bepaalde obstakels binnen de school. Daarnaast ben ik door mijn 
deelname binnen de studentenraad goed op de hoogte van wat er zoal speelt.
Yde Johan Brander

Naar mijn mening was het afgelopen jaar van de studentenraad een goed jaar. Wat ik 
het mooiste vond van het jaar dat ik bij de studentenraad was, was dat we zo goed in het 
inspectierapport stonden, want vijf jaar geleden werden wij amper genoemd in het rapport.  
Daarbij vond ik ook dat de vergaderingen voor mijn gevoel steeds soepeler lopen, maar 
misschien is dat ook wel mijn eigen ding. 
Waar nog wel aan gewerkt moet worden het komende jaar is het opzetten van meer deelraden 
om de geluiden binnen het Friesland College nog beter te horen.  
Als samenvatting van dit jaar zou ik zeggen dat het goed is verlopen en dat wij als 
studentenraad het goed voor elkaar hebben qua verbinding met de school. De richting die de 
studentenraad nu neemt is een goeie weg die leidt naar een beter Friesland College, voor zowel 
de student als de organisatie.  
Mitchel Alkema
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Mijn naam is Bianca Fiorello, ik ben 28 jaar oud en doe de opleiding Sociaal maatschappelijke 
dienstverlening. Mijn ervaringen van het afgelopen jaar zijn voornamelijk gebaseerd op mijn 
eigen ontwikkeling binnen de CSR. Hierbij kunt u denken aan het spreken met directeuren of 
het opkomen voor de studenten. 
Mijn ervaring vanuit de CSR  binnen het Friesland College zijn zeer positief, dit met de reden 
dat ik zelf het gevoel heb dat de CSR serieus wordt genomen binnen Friesland College. 
Dit kun je zien aan bijvoorbeeld dat wij onze mening mogen geven over zaken. Zoals het 
adviseren over de profielschets voor de nieuwe voorzitter College van Bestuur of dat we mogen 
meediscussiëren over beter onderwijs. 
Bianca Fiorello

De CSR heeft ingestemd met:

CvB 088  Studentenstatuut 2016-2017 
CvB 089  FC webshop leermiddelen 
CvB 096 Onderwijsovereenkomst (OOK)
CvB 097  Onderwijsovereenkomst (OOK) Vavo en andere educatie
CvB 098  Cameraprotocol
CvB 116  Examenreglement 2016-2017
CvB 137-01  Handboek Examinering MBO 2016-2017, versie Herziene Kwalificatiestructuur
CvB 137-02  Handboek Examinering MBO 2016-2017, versie Palet
CvB 138  Onderwijs- en Examenregeling MBO 2016-2017 (niveau 1 t/m 4)
CvB 139  Formats examenplannen mbo 2016
CvB 141  Handboek examinering educatie
CvB 145  Afwijking urennorm binnen praktijkroutes
CvB 148  Onderwijs- en examenregeling educatie (OER educatie)
CvB 160  Handboek examinering Vavo 2016-2017
CvB 161  BPV overeenkomst
CvB 048  Toelatingsbeleid

De CSR heeft positief geadviseerd over:

CvB 095  Onderwijsvrije perioden en periodisering schooljaar 2016-2017 
CvB 021   Europese aanbesteding voor afname van virtuele werkplekken 
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Instellingsgegevens 

Statutaire naam instelling: Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, 
Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

Vestigingsplaats stichting: Leeuwarden
Naam instelling: Friesland College
Adres: Julianalaan 99
Postadres: Postbus 1781
Postcode/Plaats: 8901 CB  Leeuwarden
Telefoon: 088-060 22 22
Website: www.frieslandcollege.nl
Bestuursnummer: 40295
Brinnummer: 25LG

Contactpersoon: A.C. van Staalduinen, secretaris College van Bestuur
Telefoon: 088-060 2366
E-mail: a.c.vanstaalduinen@fcroc.nl

 

Bijlage 10. 
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Verklarende woordenlijst 

AOBP Algemeen ondersteunend beheerspersoneel.

BOBP Beroepsondersteunend beheerspersoneel.

Broedplaats Daar waar ideeën, plannen etc. ontstaan. 

Diagonaal Een samenwerkingsverband van veertien roc’s gericht op 
onderlinge kennisdeling, professionalisering van auditoren 
en het bij elkaar uitvoeren van audits op de kwaliteit van het 
onderwijs, examinering en/of aan het onderwijs gerelateerde 
onderwerpen.

Drieslag Taal & rekenen Taal- en rekenontwikkeling in de beroepsgerichte vakken, in 
lessen en het bijscholen van studenten die het vereiste niveau 
niet (dreigen) te halen.

Eerstelijns oogonderzoek Intern onderzoek dat wordt gedaan door een arbomedewerker. 
Uit dit onderzoek moet blijken of een beeldschermbril de 
klachten bij beeldschermgebruik kan oplossen of dat verder 
onderzoek moet worden gedaan door opticien of specialist.

Fier Een landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van 
geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Fier School Stuurgroep samenwerkingsverband van Passer College, VIO, 
RENN4, Friesland College en het Samenwerkingsverband Noord-
Nederland.

Formeel educatietraject Een traject gericht op toeleiding naar werk (professionele 
redzaamheid) of opleiding (educatieve redzaamheid). 
Deelnemers moeten in staat zijn om binnen maximaal 2 
jaar een diploma of certificaat te behalen. Binnen deze 
educatietrajecten worden cursisten begeleid door docenten van 
het Friesland College.

GIT-trajecten Geïntegreerde trajecten. Inburgeren in Nederland conform de 
eisen van de Wet Inburgering en het tegelijkertijd volgen van 
een relevante (beroeps)opleiding.

Inductiefase Fase van de eerste drie jaar van een startbekwame bevoegde 
docent naar een ervaren docent.

Lio’er Leraar in Opleiding.

Managementletter Rapport van de externe accountant aan de Raad van Toezicht. 
De raad gebruikt de inhoud van dit rapport bij het toezicht op 
het bestuur van de instelling.

MBO in Bedrijf Het programmamanagement MBO in Bedrijf is door de minister 
van OCW ingesteld om de mbo-scholen te ondersteunen bij het 
uitvoeren van de kwaliteitsafspraken.

Niveaus Niveau 1, 2, 3 of 4.

Non-formeel educatietraject Traject gericht op maatschappelijke participatie 
(maatschappelijke redzaamheid). Deelnemers die niet in 
staat zijn om een formele niveausprong te maken of hun 
opgebouwde basisvaardigheden willen onderhouden, kunnen 
op lokaal niveau begeleiding krijgen in een non-formeel 

Bijlage 11. 
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educatietraject. Dit educatietraject wordt begeleid door 
vrijwilligers en vindt bijvoorbeeld plaats in een DigiTaalHuis 
of bij een Taalpunt ondersteund door een professionele 
Taalcoördinator. 

NVAO De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie is een 
onafhankelijke, binationale accreditatieorganisatie bij Verdrag 
opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid om een 
deskundig en objectief oordeel te geven over de kwaliteit van 
het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Ondernemerscollege Initiatief van het Friesland College en gericht op verbinding, 
innovatie en samenwerking tussen het ondernemerscollege en 
de praktijk. Met docenten, partners en het bedrijfsleven creëert 
het ondernemerscollege een uitdagende leer-/werkomgeving 
voor ondernemende mbo-studenten.

Onderwijsunits Organisatieonderdelen binnen het Friesland College, tot 
enkele jaren geleden, bijvoorbeeld MBO Bouw. In 2012 is 
ervoor gekozen FC-scholen te vormen van onderwijsunits 
die inhoudelijk verwant waren, zoals MBO Verpleging en 
Verzorging en MBO Welzijn.

OP Onderwijspersoneel.

Opleidingsmanagers Leidinggevende van één of meerdere teams binnen een FC-
school.

Overige educatie Onderwijsactiviteiten gericht op het aanleren van 
basisvaardigheden Nederlandse taal, rekenen en werken met de 
computer.

P-overleg Overleg tussen personeelsverantwoordelijke directeuren.

Regisseurs  Per taakgebied 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. Er zijn zes 
taak- of resultaatgebieden van een team benoemd: onderwijs, 
praktijk, toetsing en examinering, studentenbegeleiding, team 
en organisatie en PR en voorlichting.

Socratische gesprekken Een socratisch gesprek is een denkgesprek – een gesprek over 
denkbeelden en opvattingen. Het gesprek start met een thema 
of met een denkvraag.

Skills wedstrijden Vakwedstrijden voor mbo-studenten voor verschillende niveaus 
en leerjaren. 

Slag 1, 2 en 3 Slag 1, 2 en 3 zijn termen die gebruikt worden bij de 
Implementatie Taal en Rekenen van het Friesland College 
(2010), gebaseerd op Drieslag Taal van Tiba Bolle (2010). Slag 
één betreft Nederlands en rekenen binnen de beroepscontext; 
slag twee gaat om workshops, uitleg, verbreding, verdieping, 
oefenen en slag 3 is ondersteunend, remediërend.  
 

Vavo Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.

Vmbo-tl Vmbo- theoretische leerweg.
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