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Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting
De managementsamenvatting geeft een kort overzicht van resultaten en ontwikkelingen 
binnen het Friesland College in 2017.

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 (OR) en de Centrale Studentenraad (CSR). 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 2017
Hier leest u over het Koersplan 2015-2018 en de ambities van het Friesland College eind 2018. 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 2018 de focus wil 
leggen.

Hoofdstuk 5 Onderwijs
Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkelingen en resultaten voor het onderwijs in 2017. 
Ontwikkelingen rondom keuzedelen als vorderingen in leereenheden en praktijkroutes worden 
hier beschreven. 
Onderzoek van de Inspectie komt hierin aan de orde, evenals de bevindingen die gedaan 
zijn tijdens de eigen intern onderzoek. U leest hier ook over in- en externe kwaliteitszorg 
als ook over het internationaliseringsbeleid. De resultatenbox met het jaarresultaat, het 
diplomaresultaat, de doorstroom naar het hbo, voortijdig schoolverlaten en tevredenheid van 
studenten (FC-monitor) zijn in 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 2017) 
Dit hoofdstuk beschrijft het personeelsbeleid van het Friesland College en vermeldt 
de ontwikkelingen en resultaten op het gebied van eigentijds personeelsbeleid en 
professionalisering en een overzicht van diverse professionaliseringstrajecten.
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. 



Hoofdstuk 8 Financiën (Financieel jaarverslag 2017)
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 opvolgende jaren.    

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

In de bijlagen is per FC-school een overzicht opgenomen van de realisatie van ambities 
uit het Koersplan. Verder is per FC-school het studentenaantal vermeld. Daarnaast vindt 
u in de bijlagen de samenstelling, het rooster van aftreden en nevenfuncties van de Raad 
van Toezicht, het verslag het eigen verslag van de OR en de CSR, een organogram van het 
Friesland College en de jaarverslagen van de OR en CSR.

Een aantal woorden zijn voorzien van een *. Deze woorden worden in de verklarende 
woordenlijst toegelicht. Deze lijst vindt u als bijlage 12 achter in het jaarverslag. 



Steeds weer benoemen we in jaarverslagen het bijzondere van het desbetreffende jaar. Ook 
vorig jaar schreven we dat het geen jaar als alle andere was. Maar … wat zegt dat? Is niet elk 
jaar anders en tegelijk hetzelfde als het jaar ervoor?

Het Friesland College zette al een flinke tijd geleden de eerste stappen in de ontwikkeling en 
realisatie van het concept Praktijkgestuurd Leren. Die koers werd, zowel intern als extern, steeds 
weer bevestigd als de juiste om de ambitie van modern beroepsonderwijs waar te maken.
Ook in 2017 was er geen reden om van deze koers af te wijken. Dat betekende dat de nadruk 
lag op uitbreiding en versterking van deze beweging. Met nieuwe en bestaande partners 
werden praktijkroutes uitgevoerd. Daarnaast zetten we stappen om ook in de leereenheden 
de verbinding met de echte praktijk meer te realiseren.

Naast deze “business as usual” waren er ook bijzondere gebeurtenissen….

Ten gevolge van de versterkte vluchtelingenstromen nam de deelname aan 
inburgeringscursussen verder toe. Het lukte de collega’s van FC Extra om in 2017 deze forse, 
maar ook onvoorspelbare vraag te beantwoorden met kwalitatief hoogstaand onderwijs 
voor deze nieuwe Nederlanders. En tegelijk lukte het hen om voor deze doelgroep ook meer 
en meer de verbinding te leggen met beroepsgerichte opleidingen. Het is immers een forse 
uitdaging om te zorgen dat deze mensen echt mee kunnen gaan doen met onze samenleving. 
En het hebben van werk is daarbij een belangrijke factor die nog veel te weinig gerealiseerd 
wordt.

Van een heel andere orde was in 2017 het vertrek van Liesbeth Vos als voorzitter van het CvB. 
Zij was ongeveer 20 jaar een van de drijvende krachten in het Friesland College om praktijk-
gestuurd leren te maken tot wat het nu is. Daarbij werd ze meer en meer de spil in het 
bloeiende netwerk dat het Friesland College om zich heen heeft verzameld van bedrijven en 
instellingen die meewerken om motiverend beroepsonderwijs te realiseren dat op de huid van 
de tijd zit.
In mei nam zij afscheid met een groots feest waarbij met name de kracht van de studenten van 
het Friesland College volop in de schijnwerpers stond. 
Het College van Bestuur werd op dat moment gecompleteerd door de komst van Carlo Segers 
als nieuwe voorzitter. 

En zo werd het toch weer … een bijzonder jaar (zoals dat ook met 2018 wel weer het geval zal 
zijn). 

Wij wensen u natuurlijk veel leesplezier toe bij het doornemen van dit jaarverslag. En … 
houden ons aanbevolen voor opmerkingen en tips om ons onderwijs nog mooier te maken.

  

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 r.bloem@fcroc.nl.

Voorwoord College van Bestuur
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Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting

Opleiden en kwalificeren. Dat is de opdracht van het Friesland College. 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.  

Provinciale subsidie ‘experimenteel en ondernemend leren’
In 2014 is door het Friesland College bij de Provincie Fryslân een subsidieaanvraag 
“Experimenteel en Ondernemend leren - Samen werken aan innovatief beroepsonderwijs” 
ingediend voor het in samenwerking tussen bedrijven en school ontwikkelen van een nieuwe 
manier van beroepsonderwijs, de zgn. praktijkroutes.
De essentie van Experimenteel en Ondernemend Leren is dat de participerende bedrijven en het 
Friesland College partnerschap ontwikkelen waarin verkend wordt of het samen gaan opleiden 
van mbo-studenten en medewerkers van de bedrijven op een nieuwe manier gecombineerd 
kan worden. Met als doel het vormgeven van modern beroepsonderwijs dat wat kennis betreft 
up-to-date is, aansluit bij de vragen van bedrijven en de motivatie van studenten en dat een 
bijdrage levert aan het versterken van het innovatief vermogen van bedrijven en instellingen.

De afspraken met de provincie Fryslân zijn gerealiseerd. Aan het eind van het studiejaar 2016 - 
2017 had het Friesland College 27 samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met in totaal 36 
praktijkroutes waar in totaal 1252 studenten actief waren. 

Professionele ontwikkeling
De focus van het Friesland College ligt op de professionele ontwikkeling van alle betrokkenen 
bij het realiseren van praktijkgestuurd leren, samen met bedrijven en instellingen. 
Praktijkgestuurd leren kent bij het Friesland College twee hoofdvormen: praktijkroutes en 
leereenheden. Inmiddels telt de praktijkroute voor zorgstudenten meerdere partners. Deze 
is uitgebreid met onder andere zorginstellingen en -organisaties Alliade, Maeykehiem, 
Tjongerschrans, MCL en Kwadrantgroep. Hierdoor kunnen de studenten in meerdere 
zorgdisciplines ervaring en kennis opdoen en zijn ze goed voorbereid op de veranderende 
arbeidsmarkt. De praktijkroutes zijn in 2017 uitgebreid in de richtingen sport, horeca en 
administratie en ICT.

Nieuw functiehuis
Nadat alle voorbereidingen in 2016 waren afgerond, werd er vanaf 1 januari 2017 officieel 
gewerkt met het nieuwe functiehuis. Het herziene functiehuis is een samenhangend geheel, 
bestaande uit functieprofielen die op hoofdlijnen en resultaatgericht zijn beschreven, een 
opbouw naar niveauverschillen hebben en die beknopt van omvang zijn. De toedeling van de 
nieuwe functies wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 geëffectueerd.   

Keuzedelen
Vanaf februari 2017 biedt het Friesland College keuzedelen aan. Inmiddels zijn ruim 130 
keuzedelen ontwikkeld waarvan 20 voor alle studenten van het Friesland College. De andere 
keuzedelen zijn of school-specifiek of opleiding-specifiek, verdeeld over de verschillende 
werkvelden. Studenten kunnen dus ook echt kiezen.
Het Friesland College nam het initiatief om binnen de sector, maar ook bij het ministerie 
aandacht te vragen voor de problematiek van keuzedelen in de BBL. Naar aanleiding daarvan 
heeft het ministerie besloten om nader onderzoek uit te laten voeren naar de haalbaarheid 
van kwalitatief goede keuzedelen in die situaties waarin studenten slechts een beperkte tijd 
begeleid worden door school. De uitslag van dit onderzoek wordt binnenkort verwacht. 
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Hoewel het Friesland College inmiddels ook keuzedelen uitgerold heeft binnen de BBL, blijven 
wij van mening dat dit een onwenselijke situatie is aangezien het zowel de studenten als de 
school ontbreekt aan tijd om dit kwalitatief adequaat uit te voeren.

Trots op studenten
Het Friesland College is ook trots op studenten die bij diverse bijeenkomsten de eer van het 
Friesland College hoog hebben gehouden 
Studenten van de opleiding luchtvaartdienstverlener/stewardess en manager verkoop reizen 
bijvoorbeeld behaalden prijzen bij de landelijke vakwedstrijden om de Toerisme Bokaal in 
Amersfoort. Studenten vormgever productpresentatie en Techniek vielen in de prijzen bij de 
Skills Heroes, nationale vakwedstrijden voor mbo’ers. En een studente van het CIOS, won de 
publieksprijs in de LC Awards met haar grote droom: een zwemschool starten op Bonaire. 
In 2017 waren veel studenten en medewerkers internationaal actief en de belangstelling 
voor internationale projecten op school groeide. In totaal gingen bijna 900 studenten en 
medewerkers (ongeveer 8 procent) voor een korter of langer verblijf naar het buitenland. 
In de meeste gevallen ontvingen zij financiële ondersteuning vanuit het Erasmus+-
programma, mogelijk gemaakt door de Europese Unie. Meer over leuke en bijzondere 
activiteiten van studenten leest u in andere hoofdstukken van dit jaarverslag.

Nieuwe voorzitter College van Bestuur
Na een open en zorgvuldige benoemingsprocedure, waarbij de OR en CSR nadrukkelijk zijn 
betrokken, is Carlo Segers benoemd als nieuwe voorzitter van het College van Bestuur. Vanaf 
mei 2017 heeft hij het voorzitterschap overgenomen van Liesbeth Vos. 

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 studenten 
tussentijds uitvallen. Het Friesland College heeft daarom geregeld overleg met ROC Friese Poort 
en werkt met Nordwin College onder meer samen in MBO Life Sciences. Ook was er overleg met 
NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool.
Met het oog op ontwikkelingen als ontgroening van de bevolking en toenemende aandacht 
voor een levenslang ontwikkelen, achten wij het van groot belang dat er een gedeelde visie 
en ambitie komen voor het beroepsonderwijs in Friesland. NHL en Stenden zijn inmiddels 
gefuseerd tot één hogeschool. Ook in het mbo zal gewerkt moeten worden aan verdere 
samenwerking van de verschillende instellingen om een breed én doelmatig aanbod in stand te 
houden.

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 hierbij 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.
Naast het al genoemde risico dat ontgroening van de bevolking met zich mee kan brengen, 
vraagt ook de financiering van School als Werkplaats aandacht. In de afgelopen periode is het 
gelukt om overtuigend aan te tonen dat deze werkwijze leidt tot substantiële vermindering 
van schooluitval. Dat lukte door een goede samenwerking met een groot aantal zorg- en 
begeleidingsinstellingen, maar ook door het financiële commitment van gemeenten, 
zorgverzekeraar en het Friesland College. Het blijft een uitdaging om deze financiën structureel 
geregeld te krijgen, mede door wisselend beleid bij onze partners en hun financiers. 

Verdere toename buitenlandse studenten
Ten gevolge van de groeiende vluchtelingenstroom nam al in 2016 de vraag naar onderwijs 
voor deze doelgroep, onder andere in de vorm van inburgeringscursussen, fors toe. Deze groei 
hield in 2017 aan.
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Vanuit onze keuze om de deur open te zetten voor iedereen die behoefte aan scholing heeft, 
werden wij daarbij geconfronteerd met deelnemers aan deze cursussen die het schijnbare 
budget bij binnenkomst al (grotendeels) besteed hadden. Deels kwam dit doordat zij bij 
andere aanbieders onvoldoende kans zagen om het examen te halen. Een ander deel was de 
dupe van het feit dat de huisvesting van vluchtelingen nog te vaak leidt tot het heen en weer 
trekken door het land, waardoor steeds weer ergens anders opnieuw begonnen moet worden. 
Niet alleen met een inburgeringscursus, maar met het hele gewenningsproces in een nieuwe, 
onbekende woon- en leefomgeving.
Het zou goed zijn als mensen die in moeilijke omstandigheden in ons land proberen om weer 
een leven op te bouwen daarbij enige rust mochten ervaren om zich weer echt thuis te gaan 
voelen. Goede opvang, onderwijs en begeleiding naar (betaald) werk zijn daarbij onontbeerlijk. 
Wij hopen dat de overheid op dit gebied haar verantwoordelijkheid weer meer gaat nemen en 
dergelijke zaken niet overlaat aan de vrije markt van vraag en aanbod. 

Een gezonde bedrijfsvoering
Het financiële resultaat is goed op orde. Het jaar 2017 werd afgesloten met een plus van 
€ 1,4 mln. De solvabiliteit steeg van 52 procent naar 54 procent en de liquiditeitsratio 
(current ratio) steeg van 0,90 naar 0,98. 

Praktijkgestuurd leren, met nadruk op het leren, staat centraal tijdens de Grote Meetup op 
donderdag 23 november. Met 20 verschillende workshops over leren verzorgd door onze eigen 
FC-collega’s is dit een avond die je niet wilt missen,  Alle scholen van het Friesland College 
verzorgen workshops met thema’s uiteenlopend van ondernemend leren tot eduScrum en 
van begeleiding/beoordeling tot wendbaar vakmanschap. Met maar liefst 20 verschillende 
workshops over Praktijkgestuurd leren is er voor iedereen iets interessants tijdens deze avond. 

Andere workshopthema’s zijn onder andere: excelleren, leren in werkplaatsen, leren in een 
veranderende (financiële) wereld, feedback leren geven en kritisch leren denken. Daarnaast 
zijn er ook verschillende sessies waarin de laatste inzichten rondom leren worden besproken en 
is er natuurlijk volop ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen en bij te praten. Naast 
FC-collega’s zijn ook (bedrijfs-)relaties vanuit de scholen en studentenraden uitgenodigd, omdat 
we natuurlijk met elkaar werken aan Praktijkgestuurd leren. 
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Hoofdstuk 2 Profiel

Het Friesland College is een ondernemend regionaal opleidingencentrum (roc), dat middenin 
de (regionale) samenleving staat en oog heeft voor de veranderingen hierin. Wij leiden 
studenten op tot zelfstandige, zelfbewuste, bekwame burgers voor een samenleving die sterk 
en steeds sneller 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. Wij verzorgen middelbare beroepsopleidingen voor vrijwel alle beroepenvelden. 
Studenten kunnen de meeste opleidingen volgen op drie verschillende niveaus*. Hiernaast 
verzorgen wij een breed onderwijsaanbod voor volwassenen: volwasseneneducatie, Vavo*, 
inburgeringstrajecten en gecombineerde trajecten beroepsonderwijs/educatie.

In 2017 had het Friesland College 9.584 studenten in het mbo. Bij ons werkten eind december 
2017 ruim 1400 medewerkers (920 fte). 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. Die opdracht is vervuld 
als de student een mbo-diploma haalt als (voorlopig) eindresultaat of hiermee door kan 
stromen naar een hoger niveau binnen mbo of hbo. Wij hebben ons onderwijs ingericht volgens 
het concept ‘praktijkgestuurd leren’. Uitgangspunt is dat het leerproces van een student start 
in de praktijk. Zijn ervaringen hierin 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 hierin het uitgangspunt. Concreet betekent dit dat strategische 
besluitvormingsprocessen starten met reflectie op ontwikkelingen en acties in de praktijk.
Deze reflectie kan ertoe leiden dat we nieuwe onderzoeksvragen (moeten) stellen, omdat 
bepaalde ontwikkelingen verder verkend moeten worden. Kennis die we hierdoor opdoen, kan 
er vervolgens toe leiden dat het College van Bestuur nieuwe keuzes maakt. Vervolgens vindt 
weer reflectie plaats: hoe pakken de keuzes uit? Moeten ze wellicht worden bijgesteld?

Bedrijven en instellingen hebben een prominente rol in opleidingen; zij zijn intensief betrokken 
bij de uitvoering en vaak ook bij de ontwikkeling van onderwijs. Het Friesland College 
investeert daarom voortdurend in goed en duurzaam partnerschap.

De instelling verzorgt het praktijkgestuurd onderwijs steeds meer in verschillende vormen 
van praktijkroutes. Studenten en docenten leren en werken dan in het bedrijf, samen met 
de medewerkers. Daar waar de organisatie van het onderwijs meer in de school plaatsvindt, 
verzorgen wij het onderwijs steeds vaker in de vorm van leereenheden. Dit zijn leerperioden 
van vijf weken, waarin aan de hand van een concrete praktijksituatie samenhangende 
leeractiviteiten zijn georganiseerd.
Voor de studenten die meer willen, hebben wij diverse excellentieprogramma’s om hun studie 
meerwaarde te geven.

Kernwaarden medewerkers 
Medewerkers van het Friesland College zijn professionals die feedback geven en vragen. Ze zijn 
resultaatgericht, ondernemend, reflectief en betrouwbaar. 
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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 
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
• 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 het 
Nordwin College.





17

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 
hierin meegenomen. De raad heeft wettelijk en statutair een aantal bevoegdheden. De 
bevoegdheidsverdeling is vastgelegd in de statuten en in het bestuursreglement. Leidraad 
hierin is de Branchecode Goed Bestuur in het mbo, zoals die sinds augustus 2014 van kracht is. 

De raad besloot eind december 2016 tot het opstellen van een apart reglement Raad van 
Toezicht. In dit reglement zijn - in aanvulling op de statuten - bepalingen vastgelegd omtrent 
de werkwijze, de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en richtlijnen voor 
het hanteren van die taken en bevoegdheden. In de vergadering van december 2017 is het 
reglement Raad van Toezicht vastgesteld.

3.1.1 Bericht van de Raad van Toezicht       
 

De samenstelling van de Raad van Toezicht was in 2017 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 OR conform de wet educatie 
en beroepsonderwijs)

Taken en bevoegdheden 
De Raad van Toezicht houdt toezicht, adviseert het College van Bestuur en vervult de rol 
van werkgever ten opzichte van dit college. In deze laatste rol gaat het om zaken als de 
bezoldiging, overige arbeidsvoorwaarden en het functioneren en beoordelen van het College 
van Bestuur.

De adviesrol 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 sparringpartner voor het college.
De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en samenstelling van de commissies zijn 
vastgelegd in een commissiereglement (onderdeel van het reglement van de Raad van 
Toezicht). 

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.

Commissies
De raad kent de volgende commissies:

• Een (financiële) auditcommissie. Deze commissie vergaderde in 2017 vijf keer. Onder-werpen 
van gesprek waren onder meer de hoofdlijnen van de begroting, de begroting, 
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 de managementletter, de jaarrekening, de bedrijfsvoering in algemene zin en het financieel 
beleid voor de toekomst. 

• Een commissie kwaliteit onderwijs/innovatie. Deze commissie kwam in 2017 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.

• Een remuneratiecommissie, die in 2017 twee keer bijeenkwam. Onderwerpen van gesprek 
waren de arbeidsvoorwaarden, bezoldiging en de arbeidscontracten van het College van 
Bestuur. Hiernaast hebben de commissieleden contact per telefoon of mail, 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 Liesbeth Vos - 
voorzitter van het College van Bestuur tot mei 2017 - overschreed het geldende maximum, maar 
viel onder het overgangsrecht WNT.
De bezoldiging van Carlo Segers, per mei 2017 voorzitter van het College van Bestuur, valt 
binnen het voor het Friesland College geldende maximum. De bezoldiging van Frank van Hout, 
het lid van het College van Bestuur, valt eveneens binnen het maximum dat geldt voor het 
Friesland College.

Overleg, inhoudelijke oriëntatie en toezichtsarrangement
Het College van Bestuur 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 2017 vijf 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 review 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 stellen hiernaast jaarlijks een toezichtsarrangement op. Met dit 
arrangement richten de raad en het college de aandacht van de raad op thema’s waaraan 
het college in dat jaar specifiek aandacht besteedt. Dit arrangement staat naast de 
verantwoordelijkheden in het toezicht op basis van wettelijke taken en bevoegdheden.
 
In 2017 is extra ‘ingezoomd’ op de onderwerpen:

• Onderwijsinnovatie, praktijkroutes en leereenheden: de verdere ontwikkeling en 
vormgeving van praktijkroutes en leereenheden volgens het koersplan;

• Bedrijfsvoering en ondersteuning: de inrichting van de ondersteuning en de samenwerking 
tussen de verschillende bureaus.

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

Tijdens een tweetal vergaderingen is de raad in gesprek gegaan met onderwijsdirecteuren, te 
weten de directeur van de School voor Zorg, Service & Welzijn en de directeur van de School 
voor Techniek & Technologie.

Marcel Broersma, benoemd op voordracht van de OR, heeft geregeld contact met deze OR en 
wordt zo op de hoogte gehouden van OR-activiteiten.



19

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   
De raad had in het voorjaar van 2017 zijn jaarlijkse studiedag. Deze dag stond in het teken van 
de zelfevaluatie van de raad en werd begeleid door een externe deskundige.  

Voornaamste onderwerpen in 2017
Dit verslagjaar werd door de raad goedkeuring verleend aan het geïntegreerd jaarverslag en 
de jaarrekening 2016 en de begroting 2018. Verder verleende de raad goedkeuring aan het 
treasurystatuut. 

Naast de agendapunten waarvoor goedkeuring van de raad werd gevraagd, kwamen diverse 
andere onderwerpen aan de orde. Zo werd de Kaderbrief 2018 besproken. Hierin formuleert 
het College van Bestuur voor dat jaar de belangrijkste speerpunten, die moeten helpen om 
de ambities uit het koersplan te realiseren. Nieuw in de Kaderbrief 2018 was een uitgebreide 
financiële paragraaf, waarin de hoofdlijnen van de begroting 2018 zijn opgenomen.   
Ook de halfjaarlijkse managementreview en de managementletter waren onderwerp van 
gesprek, evenals de ervaringen van Carlo Segers gedurende de eerste honderd dagen als 
voorzitter van het College van Bestuur.
Verder is de raad geïnformeerd over de uitkomsten van twee onderzoeken. Bureau Hofkes deed 
een relatie- en reputatieonderzoek onder de strategische partners waar het Friesland College 
praktijkroutes uitvoert, met als vragen: wat is de kwaliteit van het huidige partnerschap en hoe 
kan Friesland College dit partnerschap verder uitbouwen tot een duurzame infrastructuur?
Binnen het lectoraat wendbaar vakmanschap voerde Marco Mazereeuw een onderzoek uit met 
als belangrijkste vragen: wat is de meerwaarde van de huidige praktijkroutes en wat zijn de 
uitdagingen voor deze praktijkroutes?
Eveneens is de raad geïnformeerd over het plan van aanpak voor de inrichting van de 
ondersteuning, met als doel de samenwerking tussen onderwijs en ondersteuning te verbeteren 
en efficiënter te laten werken.  

Benoeming nieuwe voorzitter College van Bestuur per mei 2017
Vanaf oktober 2016 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 raad besloot de OR en CSR in dit proces mee te nemen op basis van de bevoegdheden die 
op grond van de Wet Versterking Bestuurskracht per 1 januari 2017 aan de OR en CSR zouden 
toekomen.   
Dit betekende dat de profielschets van de voorzitter van het College van Bestuur ter advies aan 
de OR en CSR werd voorgelegd en dat één lid van de OR en één lid van de CSR zitting nam in de 
sollicitatiecommissie. Deze sollicitatiecommissie bestond verder uit de voorzitter, vicevoorzitter 
en een derde lid van de raad en het lid van het College van Bestuur

Na een open procedure sprak de sollicitatiecommissie met een aantal geselecteerde kandidaten 
en droeg vervolgens twee kandidaten voor als ‘benoembare kandidaten’. Deze kandidaten 
voerden een gesprek met de adviescommissie, die bestond uit een onderwijs- en een 
bureaudirecteur, een opleidingsmanager en een representant van het bedrijfsleven. Zij deden 
eveneens een ontwikkelassessment bij een extern bureau.

Op basis van de bevindingen van de sollicitatiecommissie, het ontwikkelassessment en het 
advies van de adviescommissie besloot de Raad van Toezicht om - na een positief advies van de 
OR en CSR - Carlo Segers te benoemen tot nieuwe voorzitter van het College van Bestuur. Vanaf 
mei 2017 heeft hij het voorzitterschap overgenomen van Liesbeth Vos. 
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Overleg OR en CSR
Op grond van de per 1 januari 2017 in werking getreden Wet versterking bestuurskracht 
vindt er tweemaal per jaar overleg plaats met de medezeggenschapsorganen. De raad acht 
het wenselijk om de OR en CSR éénmaal afzonderlijk en éénmaal gezamenlijk te ontmoeten. 
In 2017 is in overleg met OR en CSR besloten dat beide medezeggenschapsorganen éénmaal 
afzonderlijk overleggen met de raad. 

In het kader van artikel 24 van de Wet op de Ondernemingsraden vond tweemaal een overleg 
tussen het College van Bestuur en de OR plaats. Namens de Raad van Toezicht waren Magda 
Berndsen-Jansen en Marcel Broersma bij dit overleg aanwezig. Meer hierover leest u in 
paragraaf 3.3 Medezeggenschap.

Herbenoeming John van Eijndhoven als lid van de Raad van Toezicht
In december 2017 heeft de raad besloten om John van Eijndhoven per januari 2018 te 
herbenoemen als lid van de Raad van Toezicht.

Functioneren
Gezien de benoeming van de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur heeft de raad 
besloten om de functioneringsgesprekken met de leden van het college en de evaluatie van het 
eigen functioneren van de raad in het voorjaar van 2018 te laten plaatsvinden. 

Als het gaat om het beoordelen en functioneren van het college, besloot de raad gebruik 
te gaan maken van het instrument ‘360 graden feedback’. Hierin geeft een aantal personen 
met verschillend perspectief feedback op het gedrag van de te beoordelen persoon. Naast dit 
instrument zal de voorzitter van de raad de voorzitters van de OR en CSR vragen om input.  
Verslagen van de functionerings- en beoordelingsgesprekken worden gearchiveerd. De 
voorzitter van de raad informeert de OR en CSR over de uitkomst van de functionerings- en 
beoordelingsgesprekken van het college. 

De leden van de raad ontvangen een beloning conform de sectorbrede honoreringsregeling.
In bijlage 8 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

3.1.2 College van Bestuur
In 2017 was de samenstelling van het College van Bestuur als volgt:

Mevrouw Liesbeth Vos, MSM (voorzitter) van 1 januari tot 11 mei 2018  
De heer Carlo Segers (voorzitter) vanaf 11 mei 2018
De heer Frank van Hout (lid)

Een overzicht van nevenfuncties vindt u in bijlage 8.

3.2 Terugkoppeling eerste 100 dagen  

De periode na zijn start als voorzitter van het College van Bestuur in mei 2017 stond voor Carlo 
Segers vooral in het teken van het kennismaken met de medewerkers en studenten van het 
Friesland College én met een groot aantal samenwerkingspartners. 

In zijn terugkoppeling gaf hij - gekoppeld aan een aantal thema’s - een toelichting op zijn 
ervaringen in ‘de eerste 100 dagen als voorzitter van het College van Bestuur’. Vooral informele 
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overleggen met onder meer studenten en collega’s bleken waardevol. De bevindingen 
gedurende de eerste dagen deelde hij met de Raad van Toezicht, de OR en de leidinggevenden 

3.3 Medezeggenschap

Binnen het Friesland College is een gedeelde medezeggenschap opgezet in de vorm van een OR 
en een CSR. 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 2017 was er op het niveau van de instelling geen formele ouderraad actief. In enkele 
scholen van het Friesland College was wel een klankbordgroep van ouders actief, bijvoorbeeld 
bij D’Drive, School voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk.

3.3.1 Ondernemingsraad 
De OR bestond eind 2017 uit elf leden, inclusief de voorzitter. 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-hoccommissie benoemd worden. De OR 
heeft de beschikking over secretariële ondersteuning.

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

In het kader van artikel 24 van de WOR vond tweemaal een overleg plaats tussen de Raad 
van Toezicht, het College van Bestuur en de OR. Namens de Raad van Toezicht waren Magda 
Berndsen-Jansen (voorzitter) en Marcel Broersma (lid op voordracht van de OR) bij deze 
overleggen aanwezig.
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 ontwikkel-
ingen. In 2017 is besloten om dit overleg te voeren aan de hand van de managementreview die 
de Raad van Toezicht van het College van Bestuur ontvangt en waarin de stand van zaken rond 
het voorgenomen en uit te voeren beleid wordt weergegeven. 
Alle betrokkenen zijn van mening dat op deze wijze een goede invulling aan het artikel 
24-overleg wordt gegeven en deze invulling wordt daarom in 2018 voortgezet. 

Een onderzoek naar het meerjarenformatieplan is in april gestart door het College van Bestuur, 
de OR en Onderwijs, Personeel en Organisatie (OPI). Doel was om beter in beeld te krijgen hoe 
het Friesland College de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs kan borgen. Hiervoor is de 
input gevraagd van de medewerkers in de teams. In dit kader is met verschillende teams 
gesproken. In het najaar van 2017 volgde een tweede ronde en eind 2017 vond een eerste 
terugkoppeling plaats. 

In oktober 2017 sprak het college met de OR en de CSR over de hoofdlijnen van de begroting. 
Op grond van de Wet Versterking Bestuurskracht hebben de OR en CSR instemmingsrecht op 
deze hoofdlijnen van de begroting. In een gezamenlijke vergadering hebben zowel de OR als 
de CSR ingestemd. 

In bijlage 9 leest u het eigen verslag van de OR.

3.3.2 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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Eind 2017 bestond de CSR uit 15 leden, inclusief de voorzitter, met vertegenwoordigers van 
de School voor Techniek & Technologie, School voor Zorg, Service & Welzijn en School voor 
Commercie & Dienstverlening. De intentie is dat elke school van het Friesland College in de 
Centrale Studenten Raad is vertegenwoordigd.

Het Friesland College vindt de mening van studenten belangrijk. Het vergroten van 
studenteninvloed binnen de scholen is en blijft dan ook een speerpunt. Dat kan op diverse 
manieren. Het oprichten van een eigen deelraad per FC-school is hiervan een voorbeeld. Zo’n 
deelraad heeft geen formele bevoegdheden, zoals de CSR, maar kan wel meedenken en de 
directie van een FC-school adviseren over allerlei zaken. Bij CIOS en MBO Life Sciences zijn al 
deelraden actief.
Indien gewenst kan de CSR zaken die bij de deelraden spelen inbrengen bij het overleg met het 
college.

Een jaarlijkse traditie is de Voice of Students, een door de CSR samen met het Leerbedrijf 
Invloed Studenten (LIS, hoofdstuk 6) georganiseerd evenement over de invloed van studenten 
binnen het Friesland College. In een vijftal workshops gingen studenten en medewerkers op 
een creatieve manier in gesprek over de kwaliteit van het onderwijs op het Friesland College. 
Het College van Bestuur neemt altijd deel aan dit evenement. 

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

Het eigen verslag van de CSR leest u in bijlage 10.

3.4 Ontwikkelingen in 2017

Samenwerking Friesland College – ROC Friese Poort
Het Friesland College en ROC Friese Poort hebben sinds 2005 in een strategische alliantie 
afspraken vastgelegd over vestigingsplaatsen en kwalificatieprofielen in Fryslân. In 2015 
spraken beide instellingen af dat zij meer willen samenwerken bij het vormgeven van modern 
beroepsonderwijs. Zij hebben deze intentie vastgelegd in een addendum.
In het periodieke bestuurlijk overleg tussen beide instellingen is de onderlinge samenwerking 
regelmatig onderwerp van gesprek. Vanwege een aantal bestuurlijke wisselingen is de 
verkenning van de mogelijkheden tot samenwerking in 2017 enigszins vertraagd. Wel is eind 
2017 besloten tot een nadere kennismaking tussen de Raden van Toezicht en Colleges van 
Bestuur van beide instellingen. Deze kennismaking vindt begin 2018 plaats. 

Nieuw functiehuis
Nadat alle voorbereidingen in 2016 waren afgerond, is vanaf 1 januari 2017 officieel gewerkt 
met het nieuwe functiehuis. Dit is een samenhangend geheel, bestaande uit functieprofielen 
die op hoofdlijnen en resultaatgericht zijn beschreven, een opbouw naar niveauverschillen 
hebben en beknopt van omvang zijn. In het eerste halfjaar vond de administratieve afronding 
plaats, maar de toedeling van de nieuwe functies wordt met terugwerkende kracht per 
1 januari 2017 geëffectueerd.  

Afscheid Liesbeth Vos, voorzitter College van Bestuur
Met een sprankelend feest in een afgeladen Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden 
nam Liesbeth Vos in mei 2017 afscheid van het Friesland College. Thema van het feest was de 
kracht van kunst en creativiteit in het mbo. Het werd niet alleen een mooi feest voor Liesbeth 
Vos, maar ook een manifestatie van wat er kan binnen een eigentijdse mbo-instelling als het 
Friesland College.  

Culturele hoofdstad 2018
Studenten en medewerkers van het Friesland College staan midden in de ‘iepen mienskip’, 
het centrale thema voor LF2018 Culturele Hoofdstad. Het Friesland College ondersteunt dan 
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ook graag mooie activiteiten, die als basis voor leerervaringen van studenten kunnen dienen. 
Immers, ons onderwijs draait om het opdoen van relevante en inspirerende leerervaringen. 
LF2018 biedt hiertoe volop kansen.
Het Friesland College participeert in ruim 25 projecten en werkt hierin nauw samen met 
culturele bedrijven en instellingen.

Deel jouw verhaal en maak samen met anderen een DNA kunstwerk! Het Friesland College doet 
mee aan LF2018 en dus ook aan het DNA project. Aan alle studenten en medewerkers van het 
Friesland College de vraag je eigen verhaal te maken en te plaatsen in je eigen DNA buisje. Van 
alle DNA buisjes wordt een kunstwerk gemaakt. 

Provinciale subsidie ‘experimenteel en ondernemend leren’
De provincie Fryslân heeft in 2014 de subsidieaanvraag ‘Experimenteel en Ondernemend 
leren - Samen werken aan innovatief beroepsonderwijs’ toegekend. Hierin gaf het Friesland 
College aan dat het in nauwe samenwerking van bedrijven en school een nieuwe manier van 
beroepsonderwijs wilde ontwikkelen: de zogeheten praktijkroutes.
De essentie van Experimenteel en Ondernemend Leren is dat de participerende bedrijven en 
het Friesland College partnerschap ontwikkelen, waarin verkend wordt of het samen opleiden 
van mbo-studenten en medewerkers van de bedrijven op een nieuwe manier is te combineren. 
Doel is het vormgeven van modern beroepsonderwijs dat in kennis up-to-date is, aansluit bij de 
vragen van bedrijven en de motivatie van studenten én dat meteen ook een bijdrage levert aan 
het versterken van het innovatief vermogen van bedrijven en instellingen.

In 2016 is de looptijd van het project verlengd tot 1 juli 2017. De afspraken met de provincie 
Fryslân zijn gerealiseerd. Aan het eind van het studiejaar 2016/17 had het Friesland College 
27 samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met in totaal 36 praktijkroutes, waar in totaal 
1252 studenten actief waren. Het project is met succes verantwoord en de subsidie is inmiddels 
definitief toegekend door de provincie.

Eerste geslaagden praktijkroute
Op dinsdagavond 11 juli 2017 vond in Drachten een bijzondere diplomering plaats. Studenten 
van de School voor Zorg, Service & Welzijn vormden de eerste lichting studenten die hun hele 
opleiding hebben gevolgd in de praktijkroute. Bij ZuidOostZorg, waar de praktijkroute begon, 
werd het feest gevierd. De feestvreugde was nog groter, omdat nagenoeg iedereen inmiddels 
een baan had of zich had aangemeld voor een vervolgopleiding in het hbo.

Inmiddels telt de praktijkroute voor zorgstudenten meerdere partners. Deze is inmiddels 
uitgebreid met onder andere zorginstellingen en -organisaties Alliade, Maeykehiem, 
Tjongerschrans, MCL en Kwadrantgroep. Hierdoor kunnen de studenten in verschillende 
zorgdisciplines ervaring en kennis opdoen en zijn ze goed voorbereid op de veranderende 
arbeidsmarkt. De praktijkroute is inmiddels uitgebreid in de richtingen sport, horeca en 
administratie en ICT.

Keuzedelen
Vanaf februari 2017 biedt het Friesland College keuzedelen aan. Inmiddels zijn ruim 130 
keuzedelen ontwikkeld, waarvan er 20 open staan voor alle studenten van het Friesland 
College. Andere keuzedelen zijn school- of opleidingspecifiek, verdeeld over verschillende 
werkvelden.
De eerste ronde van onderwijs in keuzedelen startte in februari en werd in juni afgerond. 
De tweede ronde is in september gestart en zal in februari 2018 worden afgerond. 
In de eerste ronde werd zichtbaar dat keuzedelen nog een plek moeten veroveren in het 
denken van zowel student als begeleidend docent. Vragen als ‘het telt niet mee, dus waarom 
moet ik dan toch examen doen?’ werden op allerlei manieren gesteld. In de tweede ronde was 
al merkbaar dat meer studenten wisten waarom ze een keuzedeel volgden. In totaal zijn er 
2044 resultaten behaald.
Meer over dit onderwerp leest u in hoofdstuk 5 Onderwijs. 
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Friesland College als gezonde school 
Binnen veel onderwijsinstellingen is volop aandacht voor gezonde en verantwoorde voeding en 
het Friesland College is hierop geen uitzondering. Sterker nog: het Friesland College ontving in 
2017 de ‘Gouden Schaal’, uitgereikt door het onafhankelijk opererende Voedingscentrum.

Deze ‘Gouden Schaal’ is het bewijs dat het Friesland College het ‘Gezonde School vignet’ mag 
voeren. Dit kwaliteitskeurmerk geeft aan dat de school niet alleen een erg ruim assortiment 
gezonde voeding aanbiedt in haar kantines, maar ook tijdens lessen veel aandacht besteedt aan 
het thema gezondheid en aan het signaleren van gezondheidsproblemen. 

Het meest bijzondere aan deze erkenning is echter dat deze voor een groot deel is te danken 
aan de inzet van eigen studenten van verschillende niveaus. Onder begeleiding van docenten 
en coaches runnen de studenten van de richtingen ‘Horeca’, ‘Handel’ en ‘Zorg, Service & 
Welzijn’ dagelijks de leerbedrijven die verantwoordelijk zijn voor de kantines van het Friesland 
College.

3.5 Stakeholders en meervoudig publieke verantwoording

Het Friesland College kent als onderwijsinstelling veel verschillende stakeholders. 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 hierin 
een belangrijk middel.

Ook de horizontale dialoog* is een onmisbaar onderdeel in de verantwoording naar de 
stakeholders. Het Friesland College geeft hieraan op verschillende manieren vorm. Zo 
informeert de instelling stakeholders op allerlei manieren over nieuwe ontwikkelingen: via 
de website bijvoorbeeld, tijdens ouderavonden of via het relatieblad OOG. Verder nodigt de 
instelling stakeholders uit om te reageren en een mening te geven over opleidingen, 
FC-scholen of over de organisatie als geheel, inclusief het strategisch beleid.
Ook tevredenheidsonderzoeken onder stakeholders, zoals de JOB-monitor* voor studenten, 
zijn een vorm van horizontale dialoog. Het overleg van het College van Bestuur en de Raad 
van Toezicht met de OR en de CSR levert waardevolle informatie op. Leerzaam was eveneens 
het door Bureau Hofkes uitgevoerde relatie- en reputatieonderzoek. Inzet was het in beeld 
brengen van de kwaliteit van de partnerschappen van het Friesland College en informatie 
verzamelen voor het verder uitbouwen van een duurzame infrastructuur voor praktijkroutes. 
Een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek vindt u in hoofdstuk 7.
Tot slot is het behalen van prijzen door studenten en medewerkers een vorm van horizontale 
verantwoording. Zij worden immers onderworpen aan een toets in de samenleving.
 
Enkele voorbeelden:

• Studenten Josanne Veenstra (luchtvaartdienstverlener/stewardess) en Nyls Boonstra 
(manager verkoop reizen) behaalden een eerste respectievelijk derde prijs bij de landelijke 
vakwedstrijden om de Toerisme Bokaal in Amersfoort. 

• Amy Bijkerk (vormgever productpresentatie) haalde brons in de discipline ‘Etaleur’ en Sven 
Libbenga zilver in de discipline ‘Lassen’ bij Skills Heroes, nationale vakwedstrijden voor 
Mbo’ers. 

• Mark Woortmeijer, oud-student, behaalde met zijn bedrijf Custom Drone de titel 
studentenbedrijf van Friesland 2017 in de verkiezing van Friese onderneming van het Jaar. 

• Ryda Emer, studente van het CIOS, won de publieksprijs in de LC Awards met haar grote 
droom: een zwemschool starten op Bonaire. 

 
Studenten van Middelbare Hotelschool Friesland wonnen medailles bij de AEHT vakwedstrijden 
in Oostende. In de categorie Front Office haalde Josanne Veenstra de gouden medaille. Jos 
Withaar won zilver in de categorie Hospitality Management. Sverre Wolters deed mee aan de 
categorie Tourist Destination en ontving een bronzen medaille. Ook Sacha de Jong behaalde 
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brons, in de categorie Pastry. Eervolle vermeldingen waren er voor Omko Tiekstra (Culinary 
Arts) en Ilja Vermunt (Restaurant Service).

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.

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.

• Eén FC-school heeft een ouderklankbordgroep.

• Het college vergadert periodiek met de CSR en krijgt zo 
informatie over wat er onder de studenten leeft: wat gaat er 
wel/niet goed? Dit kan voor het college aanleiding zijn om een 
voorgenomen besluit te heroverwegen of wijzigen.  

• De FC-scholen CIOS en MBO Life Sciences kennen inmiddels een 
eigen deelraad. 

• Het college is aanwezig bij en neemt deel aan de Voice of 
students.

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 erop toe dat de ontvangen bekostiging 
rechtmatig wordt besteed en de inspectie ziet toe op kwaliteit van 
het onderwijs.

Gemeenten en 
provincie (externe 
horizontale en verticale 
belanghebbenden)

Ministerie

Uitvoering van goed 
onderwijs, ook voor 
volwassenen 

• De instelling overlegt regelmatig met provincie en gemeenten in 
het kader van macrodoelmatigheid.

• De instelling verzorgt scholing in opdracht 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, SBB en 
enkele regionale partners over obstakels in de regelgeving om 
praktijkroutes vorm te geven. Dit heeft ertoe geleid dat de 
instelling, samen met regionale partners en betrokkenheid van 
twee andere instellingen, SBB en OCW mag gaan deelnemen 
aan het experiment ‘regionale ruimte in de kwalificatiestructuur. 
Streven is om dit in 2018 verder gestalte te geven. 

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. Ook leereenheden worden steeds 
meer vormgegeven op basis van echte opdrachten die ontworpen 
worden in samenspraak met externe partners. 

• ZuidOostZorg en Philips Drachten werken samen met studenten 
van het Friesland College en van ROC Friese Poort in het 
excellentieprogramma Healthcare aan het ontwikkelen van 
innovatieve producten die ouderen in staat stellen langer 
zelfstandig te blijven. 
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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 en met 
Piter Jelles is sprake van een doorlopende leerlijn. 

• Voor leerlingen vmbo-tl is vond in het voorjaar van 2017 de 
vierde editie van het oriëntatietraject ‘Kies je wereld’ plaats. 
Leerlingen maken kennis met het mbo om gerichter een keuze te 
kunnen maken. 

• De gezamenlijke scholen voor Praktijkonderwijs (PrO) en de 
mbo-scholen in Fryslân hebben de wens uitgesproken nauw 
te willen samenwerken om een soepele aansluiting tussen 
het praktijkonderwijs en de Entree-opleidingen in het mbo te 
realiseren. Een daartoe opgesteld convenant wordt in januari 
2018 ondertekend. 

• Het Friesland College participeert in en is penvoerder van 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 
er in 2017 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.

• Er is sprake van periodiek overleg van 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)

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

• In de zomer van 2017 is het loopbaan- en mobiliteitscentrum 
LINK opgericht op basis van vraag en input van medewerkers. 

• Gesprekken met medewerkers van de FC-scholen en bureaus 
over de ‘kleine kwaliteit’. Hierdoor ontstaat een beter beeld van 
hun wensen en klachten rondhuisvesting, de facilitaire en ICT-
ondersteuning en kunnen eventuele klachten aangepakt worden.

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

• Het college nam deel aan gesprekken met teams over het 
formatiebeleid

• Het college ging in gesprek met alle managementteams van de 
scholen. 

3.6 Beleidscyclus en kwaliteitsagenda

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/
september de kaderbrief op voor het volgende begrotingsjaar. In deze kaderbrief reflecteert 
het College van Bestuur 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 januari stelt het college het managementcontract van elk organisatieonderdeel vast voor het 
volgend kalenderjaar. Hierin staan op strategisch niveau de resultaatafspraken die het college 
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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)

voor dat kalenderjaar met de FC-school of het bureau heeft gemaakt. Het managementcontract 
heeft weer een directe relatie met het koersplan en de kaderbrief. Zo legt de instelling een 
verbinding van het ‘strategische niveau’ (het koersplan) naar het ‘operationele niveau’ (het 
managementcontract).
Ook het budget per FC-school/bureau wordt in deze periode vastgesteld.

In vergelijking met voorgaande jaren zijn de volgende veranderingen doorgevoerd in de cyclus 
Planning en Verantwoording:

• De in de kaderbrief opgenomen financiële paragraaf is uitgebreid met de hoofdlijnen van 
de begroting 2018. Op grond van de van de Wet Versterking Bestuurskracht dienen de 
OR en de CSR in te stemmen met deze hoofdlijnen. Deze instemming werd gevraagd en 
gegeven tijdens een gezamenlijke vergadering van de OR en CSR in oktober 2017.  

• Vanaf het studiejaar 2017/2018 is begonnen met het zogenaamd ‘omarmend auditen’. 
Bij deze audits wordt zowel voor als na een audit ondersteuning geboden, waarbij de 
ondersteuning door een ander ‘team’ wordt uitgevoerd dan het auditteam. Doel van deze 
wijze van auditen is het beter oppakken van de aanbevelingen uit de interne audits.

• Eind 2017 is begonnen met ‘voortgangsgesprekken nieuwe stijl’. Dit is een nieuwe opzet en 
insteek van de voortgangsgesprekken, waarin tussen directie van een FC-school, het College 
van Bestuur en de directie van OPI op integrale wijze de stand van zaken wordt besproken, 
strategisch vooruit wordt gekeken en strategische dilemma’s worden gedeeld. Het doel is 
tweeledig: meedenken met de directie én het door de directie genereren van input voor het 
managementcontract.
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Vóór maart van het desbetreffende kalenderjaar wordt een tussenrapportage Kwaliteitsplan 
2015-2018 opgesteld. Dit rapport geeft de stand van zaken weer 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 College aan zijn subsidievoorwaarde. Bovendien zijn 
de opgehaalde gegevens input voor het geïntegreerd jaarverslag.

In het maandelijkse werkoverleg bespreekt het college de stand van zaken met de directies, 
waarbij personele, onderwijsinhoudelijke en financiële zaken, externe ontwikkelingen en 
de organisatieverantwoordelijk van de directeuren aan de orde kunnen komen. In een 
driemaandelijkse rapportage wordt de financiële stand van zaken van de FC-scholen en bureaus 
in ieder geval in beeld gebracht.  

De onderwijsdirecteuren van één FC-school zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
resultaten van de betreffende 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 binnen dat taakgebied.

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 in een voortgangsgesprek met de directeuren Bedrijfsvoering en OPI. Deze 
voortgangsgesprekken zijn facultatief. De directeur geeft zelf aan of hij het gesprek nodig 
vindt. In de praktijk maakte niet iedere directeur van deze mogelijkheid gebruik en eind 2017 
zijn deze gesprekken vervangen door de ‘voortgangsgesprekken nieuwe stijl’.  
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 kwartaal-
rapportages. In het gesprek in november worden ook de prioriteiten en de conceptbegroting 
voor het komende kalenderjaar vastgesteld. In 2017 is het verantwoordingsgesprek in november 
vervangen door het ‘voortgangsgesprek nieuwe stijl’. 
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. Het toezichtsarrangement wordt jaarlijks vastgesteld.
Naast een reflectie op de thema’s uit het toezichtsarrangement rapporteert het college in 
de managementreview over de stand van zaken voor de thema’s studenten, personeel en 
financiën.

Andere onderdelen van de cyclus zijn bijvoorbeeld de onderzoeken naar studenten- en 
medewerkerstevredenheid en de jaarlijkse strategische dag van het College van Bestuur met 
de leidinggevenden in juli. De feedback van deze strategische dag is input voor de jaarlijkse 
kaderbrief.

De herijking van de cyclus wordt in 2018 voortgezet met als uiteindelijk doel om in 2018 te 
komen tot een herontwerp van de cyclus van Planning & Verantwoording. Aandachtspunten 
hierin zijn onder meer het nog meer versterken van de integraliteit en samenhang, het verlagen 
van de administratieve last en het - waar zinvol - versterken van de uniformiteit. 
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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 directeur te bespreken. Het merendeel van de problemen wordt zo opgelost. 
In 2017 registreerde het Studenten Service Centrum (SSC) 28 klachten. Hiermee stabiliseerde 
het aantal klachten zich. In 2014 waren er nog 45 klachten, in 2015 waren dat er 29 en in 2016 
waren er 27 klachten. 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 studenten afgehandeld. Eén klacht is nog in behandeling. De 
klachten gingen vooral over communicatie en het niet nakomen van afspraken.

Van de 28 klachten kwam er één bij zowel het Friesland College als de MBO Ombudslijn binnen. 
Formeel verwijst de MBO Ombudslijn dan eerst naar de klachtenprocedure van de instelling. 
Ook deze klacht is 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 2017 is bij deze commissie geen klacht 
ingediend. De samenstelling van de Onafhankelijke klachtencommissie vindt u in bijlage 8.6. 

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’.
De samenstelling van de Interne bezwarencommissie/ Commissie van Beroep voor de Examens 
Friesland College vindt u in bijlage 8.5.

Bezwaren in 2017 
In 2017 dienden drie studenten een bezwaarschrift in bij de Interne bezwarencommissie, sectie 
studenten. Tot een inhoudelijke behandeling door de commissie is het in twee gevallen niet 
gekomen. Beide bezwaren zijn ingetrokken, omdat in een gesprek tussen student en opleiding 
aan het bezwaar van de student tegemoet is gekomen. Bij één bezwaar is het wel tot een 
inhoudelijke behandeling gekomen, maar verklaarde de voorzitter de student niet-ontvankelijk.
Bij de interne bezwarencommissie personeel werden in 2017 géén bezwaren ingediend.  
In dit verslagjaar zijn bij de Commissie van Beroep voor de Examens twee beroepszaken 
ingediend. In beide gevallen is het niet gekomen tot een inhoudelijke behandeling door 
de commissie, omdat de examencommissies in beide gevallen middels een herbeoordeling 
tegemoet is gekomen aan het ingestelde beroep.

Vergeleken met 2016 valt een aantal zaken op: 

• Het totaal aantal ingediende bezwaarschriften nam af.
• Er zijn in 2017 geen bezwaarschriften door medewerkers ingediend.
• Het aantal beroepschriften bij de Commissie van Beroep voor de Examens nam toe.
• De trend dat een bezwaar- of beroepschrift niet tot een inhoudelijke behandeling komt, 

zette zich in 2017 voort.

Van de Klokkenluidersregeling is ook dit jaar geen gebruik gemaakt. 
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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 stagiairs zijn. In 
de tweede categorie vallen organisaties die ruimte bieden aan stagiairs én met het Friesland 
College afspraken hebben 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 studenten voortijdig 
uitvallen. Het Friesland College heeft daarom geregeld overleg met ROC Friese Poort en werkt 
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. 

OSG Sevenwolden, Bornego College, Kei College, Linde College, Burgemeester Harmsma-
school 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 te oriënteren op verschillende sectoren. De leerlingen volgen 
workshops en bereiden deze voor op hun eigen school. 
Om de oriëntatie uit te breiden, werkte het Friesland College met OSG Piter Jelles aan enkele 
verdiepingstrajecten. Belangrijke elementen hierin zijn ‘iets beleven bij bedrijven’, ‘iets doen of 
maken bij een mbo-opleiding’ en ‘ouderbetrokkenheid’. In 2017 was er in dit kader het project 
Kaas met MBO Life Sciences, een project van de School voor Techniek & Technologie samen met 
Bouwen aan de Bouw en met de School voor Commercie & Dienstverlening het project 
‘FC-Cook’.

Doorlopende leerlijnen met Linde College en Piter Jelles 
Het Friesland College verzorgt met het 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 beroepsopleiding, waardoor wisselen van opleiding en uitval worden 
teruggedrongen. 
In het verslagjaar heeft Friesland College een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Piter 
Jelles Ynsicht voor een leer-werktraject. Dit traject leidt toe naar de opleiding medewerker 
fastservice en catering op mbo-niveau 2.

Friesland College en Strategische Alliantie 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. 
Om het zicht op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te vergroten is bij zorginstelling Meriant, 
locatie Anna Schotanus in Heerenveen, een ‘onderwijscafé’ georganiseerd voor docenten en 
leidinggevenden uit het beroepsonderwijs.  Centraal stonden de ontwikkelingen in de zorg, 
waarbij er onder meer aandacht was voor de opleiding van studenten in de praktijkroute ter 
plaatse. 
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In het verslagjaar is met studenten van het Friesland College een bijdrage geleverd aan het 
vmbo-beroepenfeest On Stage. Dit evenement voor loopbaanoriëntatie is voortgekomen uit de 
alliantie. 
Samen met ondernemers, gemeente en de scholen voor beroepsonderwijs in Heerenveen is een 
traject gestart om te komen tot een Knooppunt Ondernemers en Onderwijs, waar leerlingen en 
studenten werken en waar bedrijfsleven en onderwijs elkaar ontmoeten. 

3.8.2 Samenwerking met bedrijven en instellingen 
Hieronder leest u met welke partners, (vertegenwoordigers van) bedrijven en instellingen het 
Friesland College in 2017 onder meer samenwerkte.

Wiegelgroep 
In de Wiegelgroep heeft het Friesland College een groep toonaangevende ondernemers in 
Fryslân bijeengebracht. Met hen wordt onder andere gesproken over nieuwe manieren om 
onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. In 2017 vonden twee inspirerende 
bijeenkomsten plaats van dit netwerk.
Bij Alliade was er vooral aandacht voor de studenten van de nieuwe opleiding Human 
Technology, die daar leren én werken. Deze opleiding richt zich op technologische toepassingen 
in de zorg, robotica et cetera.
De tweede bijeenkomst vond plaats in het West Cord Hotel te Leeuwarden. Centraal thema 
was de groei van de economie in combinatie met groeiende tekorten op de arbeidsmarkt. 
Dat wringt soms. Enerzijds schreeuwt het bedrijfsleven om meer en meer ‘echte vakmensen’. 
Anderzijds kiezen jongeren lang niet altijd voor de plekken waar deze vraag om vakmensen 
het hardste klinkt. Dit leidde tot een boeiende discussie tussen ondernemers, onderwijs en 
studenten. 
 
CIV Healthy Ageing
Het Friesland College, ROC Friese Poort en partners in hbo, zorginstellingen en het bedrijfsleven 
werkten in 2017 in het Centrum Innovatief Vakmanschap (CIV) Healthy Ageing samen aan 
nieuwe vormen van ouderenzorg.  Voorbeelden van enkele gestarte projecten of projecten in 
voorbereiding:

• Virtual reality en digital solutions lab (Alliade en Human Technology Friesland College), een 
project waarbij de partners in Zorg en Welzijn in de lead zijn en het Friesland College waar 
mogelijk aansluit.

• Het thema Healthy Ageing als leereenheid voor de eerstejaarsstudenten van de School voor 
Zorg, Service en Welzijn. De bedoeling is om dit uit te bouwen naar een keuzedeel voor alle 
studenten van het Friesland College.

• Het excellentieprogramma ‘Vitaal Works’, een samenwerking met onder meer De Friesland 
Zorgverzekeraar.

Ondanks deze mooie projecten, zijn de partners in 2017 tot de conclusie gekomen dat de 
constructie van een CIV weinig meerwaarde heeft. De ingewikkelde projectstructuur en 
de noodzaak om uren te verantwoorden werden als hinderlijk ervaren. Dit maakt dat er 
overwegingen zijn het Centrum voor Innovatief Vakmanschap ‘Healthy Ageing’ te beëindigen. 

CIV Water
In 2017 werden vier programmalijnen samengevoegd tot één. De lijnen ‘Huisstijl’ en ‘Innovatief 
Onderwijs’ vormen het fundament voor een duurzaam Centrum voor Innovatief Vakmanschap 
(CIV) Water. ‘Marketing en Communicatie’ en ‘onderzoek’ zijn ondersteunend aan de 
eerdergenoemde programmalijnen en vormen niet langer een zelfstandige lijn. Ook werd het 
concept Wendbaar Vakmanschap een concreet doel voor CIV Water. De samenwerking met de 
partners is actief opgezocht.

In co-creatie met alle partijen zijn ontwikkeltrajecten neergezet. Keuzedelen zijn verder 
uitgewerkt en opleidingen werden aangeboden. Dit wordt nog steeds als toegevoegde waarde 
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gezien binnen de watersector en onderwijsinstellingen met water gerelateerde opleidingen. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

• Toekomstbestendig Waterbeheerder 
• Drinkwatertechniek
• Waterkwaliteit
• Procesoperator Analist

Voorbeelden van andere activiteiten in 2017 waren: 

• Organisatie van de projectweek Water, waaraan studenten en docenten van Noorderpoort, 
Nordwin College en AOC Terra hebben deelgenomen.

• Organisatie van de Week van de Loopbaan, in samenwerking met Wetterskip, Waterschap 
Zuiderzeeland en Waterschap Drents Overijsselse Delta. 

• Pilot Onderwaterdronepiloot met mbo en hbo
• BBL-traject Waterbeheer met verschillende AOC’s en waterschappen
• Verder ontwikkelen van Associate Degrees bij Van Hall Larenstein.
• Traject Vitens 

Afronding projectfase
In het najaar doorliep CIV Water de laatste audit van de projectfase. De partners (Vitens, 
Wetterskip, Noorderzijlvest, WLN, Life Sciences & Technology en MBO Life Sciences) waren 
unaniem lovend, wat er uiteindelijk aan bijdroeg dat CIV Water de projectfase succesvol heeft 
afgerond. In 2017 is gewerkt aan een Verduurzamingsplan 2018-2020 om de periode na de 
projectfase vorm te geven. Het concept Wendbaar Vakmanschap staat hierin centraal.

CIV Food en Dutch Dairy Chain
Het Friesland College is via MBO Life Sciences - de samenwerking met het Nordwin College - 
betrokken bij CIV Food. Door een gezamenlijke inzet op werving en verbetering van het imago 
is het aantal studenten dat bij MBO Life Sciences in Leeuwarden afstudeert in de richting 
Voeding in korte tijd toegenomen. Om deze studenten te wijzen op de carrièremogelijkheden 
heeft CIV Food Noord in april 2017 een speeddate georganiseerd tussen studenten en bedrijven. 
Door hogeschool Van Hall Larenstein werd de nieuwe Associate Degree Food gepresenteerd.

In 2017 is ook het Mobiliteitsnetwerk Noord-Nederland opgericht. Doel van dit netwerk is niet 
alleen om medewerkers voor de branche te behouden, maar ook om mensen in ontwikkeling 
te brengen en hierbij hun mobiliteit te vergroten, om te bewegen van werk naar werk. Vanuit 
het onderwijs is onder meer MBO Life Sciences in het netwerk aangesloten. Niet alleen om de 
expertise in te brengen, maar ook om personele uitwisseling tussen school en bedrijf mogelijk 
te maken.

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. ROC Friese Poort 
en het Friesland College hebben de in 2016 ingezette lijn voortgezet. Kort gezegd gaat het om:

• Een BAG* vormen met een kleinere, vaste kern van leden en een flexibele schil.
• Meer (branche)overstijgende thema’s bespreken. 
• Tweemaal per jaar een BAG-bijeenkomst organiseren. Deze bijeenkomsten kennen een 

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

In maart heeft een kerngroep uit de dagelijkse besturen van BAG Handel en Administratie 
een tweedaagse georganiseerd rondom het thema Sociaal Ondernemerschap. Er werd bewust 
gekozen voor een tweedaagse, om studenten en docenten er meer bij te betrekken en een 
inspirerend gesprek aan te gaan. Zo was de eerste dag gericht op studenten en docenten en 
de tweede dag op een deel voor (andere) relaties en BAG-leden, met een gezamenlijk deel ter 
afsluiting. 
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Het is niet gelukt om een tweede themabijeenkomst te organiseren in het najaar van 2017. 
Deze vindt nu plaats in het voorjaar van 2018. De afzonderlijke BAG’s zijn in 2017 niet meer in 
een andere vorm bijeen geweest. De opzet en toekomst van de BAG wordt in 2018 geëvalueerd.

In 2017 nam Ingrid van de Vegte afscheid als lid en voorzitter van de BAG Welzijn en 
Verzorging. De ontstane vacature is vooralsnog niet ingevuld. 

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 hierin 
vertegenwoordigd. Het innovatie- en ondernemersklimaat versterken zijn belangrijke 
onderwerpen. Dit leidt onder andere tot impulsen op het gebied van onderwijs in 
ondernemerschap. Hiernaast 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’ (TBOF). Dit is de 
regionale projectnaam voor het landelijke project ‘Toptechniek in bedrijf’. In 2017 is de nieuwe 
Regiovisie en agenda 2017-2020 vastgesteld, die als basis diende voor de gehonoreerde 
subsidieaanvraag bij de Dienst Uitvoering Subsidies-Instellingen (DUS-I) voor het schooljaar 
2017-2018. Het aantal studenten techniek op de mbo-scholen steeg met circa 70 naar 6657 
inschrijvingen. De in 2016 ingezette verduurzaming van de TBOF-activiteiten is in 2017 
gecontinueerd en dient uiteindelijk in 2020 te zijn gerealiseerd.

Een greep uit onze convenanten en samenwerkingsovereenkomsten in 2017:

• Convenant MCL, Friesland College en NHL Hogeschool
• Overeenkomst praktijkroutes CMG
• Samenwerkingsovereenkomst SC Cambuur
• Samenwerkingsovereenkomst Comprix – Friesland College, project Make it Move
• Samenwerkingsovereenkomst Kweekvijver Noord
• Samenwerkingsovereenkomst Aeres Tech, Fedecom, Aventus en Friesland College
• Samenwerkingsovereenkomst met Friesland Zorgverzekeraar, excellentieprogramma 
 Vitaal Works
• Samenwerkingsovereenkomst Mise en Place – Friesland College 
• Samenwerkingsovereenkomst Maeykehiem, Friesland College, Stenden Hogeschool en 
 NHL Hogeschool 
• Intentieovereenkomst met Kwandrantgroep
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4.1  Koersplan 2015-2018, Ervaren in leren: stand van zaken eind 2017

Hieronder volgt een overzicht van de ambities die het Friesland College in het Koersplan 
2015-2018, Ervaren in leren formuleerde en de resultaten eind 2017. 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 is ‘gerealiseerd’. Een kort 
overzicht van de stand van zaken per FC-school is opgenomen in bijlage 4.

BESTUURSVERSLAG

Hoofdstuk 4 Strategisch beleid en realisatie ambities

Strategie Realisatie 
eind 2017 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 uit verschillende branches. 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.
Bureau Hofkes heeft in de eerste helft van 2017 voor het Friesland College 
een reputatieonderzoek verricht. Inzet van dit onderzoek was inzicht 
krijgen in de kwaliteit van de partnerschappen van het Friesland College 
en informatie verzamelen voor het verder uitbouwen van een duurzame 
infrastructuur voor praktijkroutes.
De conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek bieden aanknopingspunten 
om de relatie met de samenwerkingspartners in 2018 verder te versterken en 
verbeteren.

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

Het Friesland College heeft met ROC Friese Poort en het Nordwin College 
bestuurlijk overleg, met onder meer als doel het verkennen van een gezamenlijk 
visie die kan leiden tot nieuwe vormen van samenwerking. In verband met een 
aantal personele wisselingen op bestuurlijk niveau in 2017, is dit proces vertraagd. 
Het bestuurlijk overleg wordt in 2018 voortgezet. 

Het Friesland College werkte in 2017 samen met Nordwin College in CIV Water 
en met ROC Friese Poort in CIV Healthy Ageing en het excellentieprogramma 
Healthcare.

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 en wordt in diverse brieven van het ministerie van OCW 
genoemd als goed voorbeeld. Door het ministerie is het Friesland College 
uitgenodigd om mee te denken over een nieuwe, innovatieve manier om de 
kwalificatiestructuur in te vullen. Dit heeft ertoe geleid dat het Friesland College, 
samen met regionale partners en betrokkenheid van andere instellingen, SBB en 
OCW, deelneemt aan het experiment ‘regionale ruimte in de kwalificatiestructuur. 

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 CSR zijn bij CIOS, en MBO Life Sciences deelraden actief. 
De CSR overlegt periodiek met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. 
Indien gewenst kan de CSR-zaken die bij de deelraden spelen bij het overleg met 
het college inbrengen. 
De CSR geeft zelf aan dat er een prima samenwerking is met het College van 
Bestuur, de Raad van Toezicht en de OR. 

Het is nog een uitdaging om binnen alle scholen te komen tot een cultuur en 
werkwijze waarin studenten invloed kunnen uitoefenen. 
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Onderwijs

5 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.

Eind 2017 zijn er samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met in totaal 36 
praktijkroutes en verdeeld over een groot aantal branches en opleidingen. 
Hiernaast zijn nog diverse praktijkroutes in ontwikkeling.
Totaal namen in 2017 ruim 1250 studenten deel aan een praktijkroute. 
Eind 2018 is het resultaat: 

• dat alle scholen betrokken zijn bij één of meer praktijkroutes;
• dat een behoorlijk deel van hun studenten de gehele of een deel van hun 

opleiding volgt in een praktijkroute;
• dat in absolute zin het aantal BOL-studenten dat hun opleiding via een 

praktijkroute volgt niet hoger zal zijn dan 15 procent.
6 In 2018 volgt 5 procent 

van de studenten een 
crossoverprogramma 
met een andere 
opleiding. 5 procent 
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 
procent van het totale aantal studenten wordt nog niet gehaald. De inspanningen 
blijven erop gericht om per 2018-2019 opleidingen uit te voeren vanuit ‘de sociale 
benadering van de zorg’, in het kader van de aanstaande experimenteerruimte. De 
opleiding Human Technology maakt deel uit van deze ontwikkeling.

Het aantal studenten dat in 2017 een excellentieprogramma volgde, bedroeg 
onveranderd circa 1 procent van het totaal aantal studenten. Studenten ervaren 
een meerwaarde in het volgen van excellentieprogramma’s.
De vormgeving van de programma’s en de werving zorgen ervoor dat er nog 
weinig studenten deelnemen. Een denktank komt met concrete verbeteracties. Het 
beoogde aantal deelnemende studenten (5 procent van het totaal) zal in 2018 niet 
worden gehaald. Maar de excellentieprogramma’s worden wel geborgd binnen 
het Friesland College. 

Personeel

7 Het percentage 
geslaagden staat in 2018 
op 80 procent.

Het percentage geslaagden was in 2017 72 procent; een stabilisatie ten opzichte 
van 2016. Naar aanleiding van een analyse worden verbeteracties ingezet. Deze 
liggen met name op het terrein van intensivering en verdere professionalisering 
van de studieloopbaanbegeleiding.

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 metmedewerkers voeren. Nog 
lang niet iedere medewerker voert actief regie over zijn of haar eigen loopbaan. 
Dit is nog een ontwikkelpunt, dat beter tot zijn recht moet komen in het nieuw te 
ontwikkelen beleid op het gebied van functioneren en beoordelen.

Medio 2017 is het eigen loopbaan- en mobiliteitscentrum Link opgericht, op basis 
van de vraag en input van medewerkers. Een loopbaanbegeleider is aangetrokken 
en de eerste gesprekken zijn gevoerd. De nadruk in de gesprekken met Link ligt op 
vrijwillige mobiliteit.

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

Eind 2016 was het verzuimpercentage 4,74 procent en hiermee lag 
het onder de norm van 5 procent. De koers die in 2016 is ingezet in de 
ziekteverzuimbegeleiding, is in 2017 voortgezet.

Organisatie

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

Van de 60 teams verdeeld over de zeven FC-scholen functioneerden eind 2017 de 
meeste teams op een gevorderd niveau (36 teams). Twintig teams functioneerden 
nog op beginnend niveau en vier functioneerden al op professioneel niveau. 
Fluctuaties in de samenstelling van teams en het opnieuw indelen van de teams 
binnen een aantal scholen in 2017 maakt dat teams soms een stap terug doen in 
hun ontwikkeling om uiteindelijk meerdere stappen vooruit te kunnen zetten. 
Teamontwikkeling is een continu proces.

Van een aantal FC-scholen geven docenten ook trainingen in bedrijven, maar het 
beoogde percentage is nog niet bereikt.

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. Begonnen in 2016 en voortgezet in 2017 
waren de zogenaamde ‘meet-ups’, waar alle medewerkers van de instelling 
zich voor konden aanmelden. Zo waren er meet-ups over keuzedelen, FC-Live, 
praktijkgestuurd leren en het nieuwe toelatingsrecht. 
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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. In 2017 koos het College van Bestuur voor 
een nieuwe, flexibele(re) manier van begroten om kort-cyclische ontwikkelingen 
beter te faciliteren.
In tegenstelling tot vorige jaren is in het begin van het begrotingsjaar niet het 
volledige budget verdeeld over de organisatieonderdelen, waardoor er ruimte 
bleef om in de loop van het jaar nieuwe zaken te starten of lopende zaken te 
intensiveren. Gelet op de positieve ervaringen is besloten om deze lijn voort te 
zetten in 2018. 

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 2017 is een aantal elementen in de cyclus versterkt, maar dit proces is nog 
niet afgerond. Doel voor 2018 is om te komen tot een herontwerp van de cyclus, 
waarbij de samenhang is versterkt en de administratieve last is verlaagd.

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

Studenten beoordeelden de informatievoorziening in de JOB-Monitor (2016) met 
een 3,3. Dat is onder het landelijk gemiddelde van 3,5. De volgende enquête van 
het JOB vindt plaats in 2018.

In 2017 is een eigen enquête afgenomen, de FC-monitor. De resultaten van deze 
enquête bevestigen dat studenten veel belang hechten aan organisatorische 
vraagstukken. Samen met de CSR zijn de resultaten in de managementteams van 
de scholen besproken. 

Dit heeft afspraken opgeleverd voor het verbeteren van de communicatie en 
organisatie. De effecten hiervan zullen zichtbaar moeten worden in de JOB-
monitor van 2018. 

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

In 2017 is de JOB-Monitor niet gehouden, deze wordt in 2018 weer afgenomen. 

4.2 Speerpunten voor 2018 
 
Voor 2018 ligt de focus op de volgende thema’s:

• De doorontwikkeling van praktijkgestuurd leren
 Het doorontwikkelen van praktijkgestuurd leren, met name in de vorm van praktijkroutes 

en leereenheden, blijft de belangrijkste strategische focus van het Friesland College. Ook 
in 2018 wordt ingezet op het versterken van de samenhang tussen (onderdelen van) deze 
verschijningsvormen. 

 Bestaande praktijkroutes worden versterkt aan de hand van de uitkomsten van in 2017 
uitgevoerde onderzoeken door Mazareeuw (naar de praktijkroutes) en Hofkes (reputatie- 
en relatieonderzoek). Daar waar zich kansen voordoen, wordt het aantal praktijkroutes 
uitgebreid. 

 Verder is er het komende jaar aandacht voor het versterken van de samenwerking met 
de buitenwereld als het gaat om de verdere ontwikkeling van de leereenheden. Dit moet 
leiden tot meer integratie van ‘echte’ praktijk(opdrachten) in die leereenheden. Daar waar 
het werkveld dat nodig acht, worden initiatieven van crossovers tussen scholen zichtbaar in 
de leereenheden.

• Het versterken van de samenwerking met bedrijven, onderwijsinstellingen, diverse 
overheden en andere instellingen en netwerken in de regio. 

gerealiseerd in ontwikkeling nog niet gerealiseerd niet uitgevoerd
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 Het Friesland College ontwikkelt zich steeds meer tot een integraal onderdeel van een 
ecosysteem dat in de regio zorg draagt voor opleiding van jongeren en volwassen. Het is 
van belang om scherp in beeld te krijgen wat dat betekent voor onze manier van werken en 
organiseren.  

 

 Het in 2017 uitgevoerde reputatie- en relatieonderzoek laat zien dat er een groot draagvlak 
onder de partners is voor de praktijkroute als innovatieve vorm van mbo-onderwijs. De 
partners zien deze innovatieve vorm van onderwijs als oplossing voor de ervaren kloof 
tussen theorie en praktijk van het huidige mbo-onderwijs. De kern van de verbinding en 
daarmee het gedeelde belang tussen het Friesland College en de partners is dan ook de 
gedeelde visie om de medewerkers van de toekomst op te leiden. De onderzoeksresultaten 
laten zien dat de kwaliteit van de samenwerking met partners enerzijds afhankelijk is 
van de kwaliteit van het onderwijs en anderzijds van de kwaliteit van de samenwerking. 
Relatieverbetering ontstaat doordat de ervaring van externe stakeholders met het gedrag 
van het Friesland College verbetert en daardoor beter aansluit bij de verwachting.  

 

 Als het gaat om verbeterpunten gericht op de kwaliteit van onderwijs, dan laat het 
onderzoek zien dat (meer) aandacht besteed kan worden aan:

 • het verbeteren van de attitude en motivatie van de student 
 •  het verdiepen van de kwaliteit van het onderwijs, met name de ondersteunende en 

coachende kwaliteiten van de docent
 • het verbeteren van de faciliterende rol van het Friesland College. 
 

 Daar waar het gaat om de kwaliteit van de samenwerking geldt dat de relatie met partners 
wordt opgebouwd op basis van de fases: verkennen – starten – doorgroeien. Het onderzoek 
laat zien dat de kwaliteit van de relatie van het partnerschap in de startfase lager wordt 
ervaren dan in de twee andere fases. De oorzaak hiervoor is veelal te vinden in de hoge 
verwachtingen die de partners hebben gekregen tijdens de verkennende fase. Voorbeelden 
van verbeterpunten in de kwaliteit van de samenwerking zijn:

 •  verkenningsfase: het verbeteren van de verticale communicatie. Voor het succes van ons 
beleid is het van belang dat er met partners gesproken wordt door alle onderdelen van 
de organisatie heen.

 • startfase: het op één lijn krijgen van de verwachtingen. Voor de samenwerking is het 
cruciaal om enerzijds de lat voor zichzelf hoog te blijven leggen, maar bij partners 
realistische verwachtingen op te roepen en de realisatie daarvan bespreekbaar te maken 
en te houden. 

 • doorgroeifase: het bouwen aan een wederkerige relatie. Het ontwikkelen van een 
duurzame infrastructuur waarin sprake is van gezamenlijke innovatie en integratie 
tussen docenten en overige medewerkers. 

 

 Dit alles met als doel: ”een organisatie die samenwerkt en verweven is met haar 
stakeholders op basis van wederkerigheid”.

 

 Daar waar het gaat om het Fries mbo, is het de ambitie voor 2018 om in overleg met 
de andere Friese mbo-instellingen te komen tot een gezamenlijke visie op de positie 
van het mbo in Friesland anno 2025 en een verkenning van verdere mogelijkheden tot 
samenwerking. 

 
• Keuzedelen doorontwikkelen
 Om het werken met keuzedelen zoveel mogelijk praktijkgestuurd te laten plaatsvinden, 

worden in samenwerking met de omgeving echte opdrachten ontwikkeld. Uitgangspunt is 
dat de ontwikkelde en te ontwikkelen keuzedelen worden getoetst aan praktijkgestuurd 
leren.  

 

 Het Friesland College wil ruimte blijven geven voor het volgen van keuzedelen die niet aan 
een opleiding zijn gebonden. Hierdoor kunnen studenten ook samenwerken met studenten 
uit andere opleidingen en FC-scholen. Hiernaast wordt in overleg met de branches bekeken 
welke keuzedelen de kansen van studenten op de arbeidsmarkt vergroten, doordat zij zich 
hiermee op bepaalde terreinen of onderwerpen verdiepen of specialiseren.
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 In 2018 zet het Friesland College tevens in op de ontwikkeling of aanpassing van keuzedelen 
ten behoeve van BBL-studenten. Deze studenten zijn een groot deel van de tijd in dienst 
van een bedrijf. Dit is een extra reden om deze ontwikkeling samen met de bedrijven op te 
pakken.

• Professionalisering
 Het beroepsonderwijs is voortdurend in beweging; nieuwe vormen van onderwijs worden 

ontwikkeld en het bedrijfsleven wordt steeds meer partner in het opleiden van studenten. 
Dat vraagt veel van onze medewerkers. Professionalisering van medewerkers is cruciaal om 
de ambitie en koers van het Friesland College te realiseren. 

 

 In 2018 wil het Friesland College (deels) werken met een FC-breed professionaliseringsplan 
waarin collectief leren een belangrijke rol speelt. Enkele belangrijke kenmerken van deze 
aanpak zijn:

 • de professionalisering is in lijn met de koers van FC en innovaties van de scholen en hun 
partners.

 • er wordt geleerd door ervaring, in lijn met het onderwijsconcept praktijkgestuurd 
leren. De professionalisering is gebaseerd op vragen die ontstaan uit (reflectie op) 
praktijkervaringen en gericht op vergroten van kennis en vaardigheden, als ook op het 
versterken van conceptuele kwaliteit en wendbaar vakmanschap. 

 • het leren vindt plaats vanuit een collectieve ambitie. 
 • daar waar het passend is, vindt professionalisering plaats door lagen heen en in 

gezamenlijkheid met partners.
 

 Het thema ‘teamontwikkeling’ krijgt in 2018 bijzondere aandacht. Zo worden de criteria 
op grond waarvan teamontwikkeling in de scholen in kaart wordt gebracht herijkt en is er 
ruimte voor het gesprek tussen leidinggevenden en teamleden over de stand van zaken in 
die teamontwikkeling. Hiernaast zal er expliciet aandacht zijn voor de vraag wat nodig is om 
teams op een volgend niveau te krijgen. 

• Kwaliteitsslag ondersteuning  
 In 2017 is begonnen met de beweging ‘Naar een verdraaid goede ondersteuning’. Dit is 

een proces naar ondersteuning in de breedste zin van het woord, die in staat is om - ook in 
de snel veranderende context van onderwijs en maatschappij - een bijdrage te leveren aan 
kwaliteitsverbetering van het Friesland College.  

 De grote vraag is op welke manier de ondersteuning (pro)actief kan bijdragen aan het 
realiseren van de kernopgave van het Friesland College: modern beroepsonderwijs dat 
studenten in staat stelt om duurzaam een positieve plaats in te nemen in de samenleving. 
Dit vraagt om een inrichting en gedrag gekenmerkt door woorden als flexibel, met lef en 
gericht op samenwerking. 

 

 Verschillende verbeterthema’s zijn benoemd en verder uitgewerkt. In 2018 wordt in 
een aantal pilots gewerkt aan het realiseren van verbeteringen, waarna de uit de pilots 
getrokken lessen breed kunnen worden toegepast. 

Prijzen voor Friesland College-studenten bij Toerisme Bokaal
Wat doe je als een Duitse klant zich meldt aan de balie van je rookvrije hotel en per sé in zijn 
kamer wil roken? FC-student Josanne Veenstra, derdejaars Luchtvaartdienstverlener/stewardess, 
weet hier in de landelijke wedstrijden wel raad mee. Ze doet met schoolgenoot Nyls Boonstra 
(opleiding Manager Verkoop reizen) in Amersfoort mee aan landelijke vakwedstrijden om de 
Toerisme Bokaal, voor eerste- en tweedejaars mbo-studenten Toerisme en Recreatie. 

Josanne wordt eerste, Nyls behaalt de derde prijs.
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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).

5.1 Ontwikkeling keuzedelen 

Vanaf februari 2017 biedt het Friesland College keuzedelen aan. Cohort 2016- 2017 en cohort 
2017-2018 maken inmiddels gebruik van het aanbod aan keuzedelen. Het Friesland College 
heeft de volgende uitgangspunten gekozen op basis waarvan het onderwijs in keuzedelen 
wordt georganiseerd:

• praktijkgestuurd leren
• employability van de studenten vergroten
• partnerschap met bedrijfsleven versterken
• de student aan zet

De wijze van organiseren van de keuzedelen doet een groot beroep op zowel medewerkers, 
procedures en systemen. Om eenvoudig keuzes vast te leggen in EduArte* en wijzigingen door 
te kunnen voeren, is tot nog toe te veel menskracht nodig om dat te laten slagen. In 2018 gaat 
het Friesland College dan ook op zoek naar een ander systeem om het proces rond keuzedelen 
goed te faciliteren.  

Amendement ROG
Van het amendement Rog, dat regelt dat het bevoegd gezag gemotiveerd kan afwijken van de 
verplichte keuzeonderdelen en deze ruimte naar eigen inzicht kan invullen, is in dit verslagjaar 
geen gebruikgemaakt. 

Verzoek student voor niet-gekoppelde keuzedelen
Het afgelopen jaar zijn in twee rondes 5282 keuzes gemaakt door studenten, waarvan 2874 
niet-gekoppelde keuzedelen. Elke student heeft dit kunnen bespreken met zijn SLB’er en 
indien nodig is de overlap tussen kwalificatiedossier en keuzedeel gecontroleerd. In de 
meeste gevallen is het verzoek van de student goedgekeurd. Reden hiervoor is één van de 
uitgangspunten van het Friesland College: de student aan zet. Alleen bij de keuzedelen 
Moderne Vreemde Taal zijn afwijzingen te zien wegens overlap met het kwalificatiedossier. Het 
gaat hierbij om een beperkte groep studenten in de opleidingen Marketing & Communicatie en 
Management opleiding Horeca. 

Aanbodverplichting keuzedelen
In principe gaat ieder aangeboden keuzedeel door, tenzij er echt te weinig studenten aan 
deelnemen. Studenten gaven in ronde één hun top 3 aan van keuzes. Hiervan ging er altijd wel 
één door. In ronde twee konden de studenten zich direct inschrijven. Zat een keuzedeel vol, dan 
werd de student uitgenodigd een alternatief te kiezen. In de beschrijving van het keuzedeel 
waren criteria opgenomen over minimale en maximale groepsgrootte. Studenten die in een 
groep zaten met te weinig deelname, zijn tijdig benaderd en met hen is alsnog een alternatief 
gezocht. Keuzedelen die vanwege beperkte deelname in een ronde niet doorgaan, worden 
in een volgende ronde alsnog aangeboden. Studenten kunnen dan opnieuw kiezen voor dat 
keuzedeel.

Hoofdstuk 5 Onderwijs

BESTUURSVERSLAG
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Ben jij als medewerker van het FC benieuwd naar de FC-brede keuzedelen? Kom dan naar de 
meetup over de FC-brede keuzedelen! 
Tijdens deze meetup zijn er verschillende tafels waar je kunt aanschuiven om meer te leren over 
de verschillende keuzedelen. Een ideaal moment om bijvoorbeeld als SLB’er meer kennis op te 
doen van de keuzedelen, zodat je studenten beter kunt begeleiden bij hun keuze. Maar ook 
een mooie kans voor collega’s die nog niet zoveel weten over de FC-brede keuzedelen. 
Er zijn tafels voor de FC-brede keuzedelen die gaan over: ondernemerschap, digitale 
vaardigheden, sport, arbo, duurzaamheid, innovatie, internationalisering, leidinggeven en 
voorbereiding hbo. Daarnaast is er ook een stam tafel om te praten over keuzedelen binnen het 
FC. Kortom, er valt genoeg te kiezen tijdens deze meetup!

Talencentrum
Het Talencentrum heeft het afgelopen jaar ruim dertig keuzedelen aangeboden. De belang-
stelling van de studenten voor de keuzedelen Moderne Vreemde Taal is groot. De aangeboden 
Keuzedelen waren generiek, maar een aantal was ook gekoppeld aan specifieke sectoren en 
opleidingen. 

5.2 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 hiernaast de ruimte om ook naar andere vormen te zoeken. Het uitgangspunt is 
dat de leerprocessen worden ingericht vanuit de leerprincipes van praktijkgestuurd leren.

5.2.1 Praktijkroutes
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. 

Medio 2017 heeft het Friesland College 27 samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met in 
totaal 36 praktijkroutes. In 2014 waren dat er 10, dus hier is sprake van een stevige toename. 
Vorig jaar namen 1252 studenten deel aan een praktijkroute. Het totale aantal studenten in 
een praktijkroute blijft stabiel. Merkbaar is dat het toenemende tekort aan arbeidskrachten van 
invloed is op de samenwerking tussen onderwijs en werkveld. De slag om de werknemer in de 
zorg, de techniek, de horeca en de ICT wordt stevig gevoerd.

In november 2017 kwam het rapport ‘Praktijkroutes in beeld’ uit van Marco Mazereeuw. 
Als associate lector van het Lectoraat Wendbaar Vakmanschap onderzocht hij de ervaren 
meerwaarde en uitdagingen van de praktijkroutes. Hieruit kwamen verschillende zaken naar 
voren: 

• Teams zijn in de praktijkroute in staat het onderwijs vorm te geven vanuit de leerprincipes 
van praktijkgestuurd leren. Studenten worden adequaat begeleid op weg naar beginnend 
beroepsbeoefenaar. 

• Studenten worden opgeleid tot goede beginnende beroepsbeoefenaren die in staat zijn 
zich blijvend beroepsbekwaam te ontwikkelen. 

• Studenten worden in de praktijk begeleid door de werkbegeleider uit het bedrijf 
en de docent. De samenhang in de begeleiding versterkt het leren en ontwikkelen 
van de studenten. Deze driehoek is cruciaal en zeer effectief in het opleidingstraject. 
Gezamenlijk zoeken, samen reflecteren en samen tot afspraken komen waarbij de student 
verantwoordelijkheid leert dragen binnen de setting van praktijk, wordt ervaren als zeer 
waardevol.

• Studenten leren veel bewuster en ervaren een directe koppeling tussen theorie en praktijk.
• Bedrijven ervaren dat studenten tijdens en na hun opleiding veel beter inzetbaar zijn in de 

praktijk.
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• De rol van de studieloopbaanbegeleider is cruciaal voor het slagen van het opleidingstraject 
van de studenten.

• Werkbegeleiders en docenten willen hun repertoire vergroten op pedagogisch en didactisch 
gebied om studenten met verschillende leerbehoeftes goed te kunnen begeleiden vanuit 
praktijkgestuurd leren. Dit kan leiden tot een verrijking van de manieren van leren in de 
praktijk

Andere ontwikkelingen die zichtbaar worden in gesprekken met de scholen zijn: 

• Docenten die al enige jaren werken in leereenheden proberen deze daadwerkelijk vorm te 
geven vanuit de praktijk. Soms doen zij dit door aan te sluiten bij een groot project, soms 
door met opdrachten te werken vanuit bedrijven. Een andere keer werken zij met een 
geconstrueerde praktijk, in de school door het team bedacht. Het effect is dat leereenheden 
minder lineair en opeenvolgend worden verzorgd, maar meer flexibel zijn en naast elkaar 
liggen. 

• Het model om met werkplaatsen te werken is uitgewerkt in een zogeheten ‘onderlegger’. 
De uitwerking is gebaseerd op de ervaringen van het afgelopen jaar. 

• Praktijkroutes en leereenheden zijn in sommige scholen meer en meer complementair en 
raken meer geïntegreerd.       

• Sommige teams hebben door alle ervaringen ontdekt dat ze opnieuw moeten beginnen bij 
de vraag: “wat is leren”. 

 
In onderstaand overzicht leest u met welke partners het Friesland College samenwerkt in een 
praktijkroute

Branches Bedrijven / instellingen Aantal 
studenten  

2016 - 2017

Handel & Dienstverlening Omrin - Estafette, Raderwerk Buitenpost, WerkPro, 
Empatec/Pastiel/De Wurkjouwer Joure

88 

Zorg & Welzijn ZuidOostZorg, Alliade, Maeykehiem, Tjongerschans, 
MCL, Erasmus/Noorderbreedte, Wellzo/Amaryllis, 
MindUp/GGZ, Miks Welzijn Joure

623 

Economie & Administratie Accell, Carrousel Zakelijke Dienstverlening w.o.: 
AEGON, Big Bazar, Bristol, CJIB, De Friesland, Deloitte, 
Gemeente Leeuwarden, PI De Marwei

124 

Sport, Beleving, Recreatie Sportstad Heerenveen, Carrousel Watersport, 
Thialf Heerenveen, Elfstedenhal Leeuwarden, 
Beweegcentrum Leeuwarden (BCL)

90 

Food & Beverage Carrousel Horeca Heerenveen: Het Gerecht, Hotel 
Tjaarda, Het Ambacht, De Koningshof

14 

Techniek & Technologie Royal Jongbloed, ICIT Solutions, Accolade/Toolz en 
Carrousel Techniek (40-tal bouw- en install. bedrijven)

243 

Creatieve Industrie Neushoorn Harmoniekwartier 36 

Kinderopvang, basisonderwijs Carrousel IKC’s, St. Proloog  Leeuwarden, St. 
Kinderopvang Friesland

34 

Totaal ingeschreven studenten in praktijkroutes gedurende het studiejaar 
2016-2017

1.252 
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Branches Bedrijven / instellingen

Handel & Dienstverlening Ecostyle /Ecommunitypark Oosterwolde

Zorg & Welzijn Kwadrantgroep / Friese Wouden / Caleido-scoop Heerenveen, 
Uitbreiding locaties Alliade, Noorderbreedte en GGZ
PI-groep Drachten Emmeloord, Fier Friesland

Human Technology Alliade, HMC, ZuidoostZorg, Accolade, Kwadrantgroep, Philips

Levensmiddelen JDE Coffee and Tea Factory Joure

Creative Marketing CMG Holding Nederland / Kweekvijver Noord BV

Cultuur, Sport en Recreatie Sc Heerenveen, De Lawei, Kultuurkwartier Sneek

Aanvullend hierop zijn er nog diverse praktijkroutes in ontwikkeling gedurende het studiejaar 
2017-2018. Hieronder een overzicht van een aantal bedrijven waarmee het Friesland College 
deze routes ontwikkelt. Bij sommige bedrijven zijn ook collega-scholen betrokken, zoals 
Nordwin College en ROC Friese Poort.

5.2.2  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, net als het onderwijs in praktijkroutes, een 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 hierin het uitgangspunt. 

Alle FC-scholen werken inmiddels met leereenheden. De mate waarin verschilt per school, per 
opleiding en/of team. Soms verandert een team van samenstelling (veel nieuwe docenten), 
waardoor opnieuw gekeken wordt naar het onderwijsprogramma. Soms verandert de blik op 
leereenheden onder invloed van samenwerking met partners. In enkele gevallen wordt de 
volgende stap gezet en worden leereenheden naast elkaar aangeboden. Dan kunnen studenten 
zelf een keuze maken.   

Over het geheel genomen leert ruim 70 procent van de BOL-studenten aan de hand van 
leereenheden die meer in school dan wel meer in de praktijk worden uitgevoerd. 

FC-school Aantal teams December 2017

CIOS, school voor Sport & Bewegen 5 Alle teams werken met leereen-heden, in fase 1 en 2 van de 
opleiding. De samenhang met de praktijk kan worden versterkt 
in het ontwerp van de leereenheden. 

School voor Techniek & Technologie 7 5 teams werken met leereenheden.  2 teams zoeken naar een  
andere vorm vanuit de principes van prak-tijkgestuurd leren, 
aansluitend bij de bijzonderheden van het werkveld

D’Drive, school voor Creatieve 
Industrie & Pedagogisch werk

10 (excl. Cosmo) Alle teams werken met leereen-heden. Wordt 
geëxperimenteerd met meer flexibel inzetten van 
leereenheden. 

School voor Zorg, Service & Welzijn 10 
6

Niveau 2, SMD* en SW* werken volledig met leereenheden. 
De overige teams werken in mix van praktijkroute en 
leereenheden. 

School voor Commercie & 
Dienstverlening

9 Alle teams werken met leereen-heden. De mate waarin 
loopt uiteen. Een deel van de teams ontwikkelt een flexibel 
onderwijstraject in samenhang met de praktijk, een ander deel 
is met leerjaar 1 bezig. 

FC Extra, school voor 
Volwasseneneducatie

12 Teams zijn opnieuw ingedeeld. Het Talencentrum probeert 
aan te sluiten bij de ontwikkeling van de leereenheden in de 
scholen. 

MBO Life Sciences 6 Het eerste leerjaar is vormgegeven in leereenheden. De andere 
leerjaren zijn in sommige richtingen al wel in leereenheden 
vormgegeven, in andere richtingen nog niet. 

Eind 2018 zal het beschreven resultaat gehaald zijn.
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5.3 Ontwikkelingen volwasseneneducatie en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs 
in 2017

Binnen het Friesland College verzorgt FC Extra de volwasseneneducatie (waaronder de formele 
en non formele educatie en inburgering) en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs 
(Vavo). Hiernaast biedt FC Extra voor alle opleidingen van het Friesland College onderwijs in 
moderne vreemde talen in het Talencentrum. Ook is er het expertisecentrum taal en rekenen, 
dat de inhoudelijke regie heeft voor Nederlands en rekenen en ondersteuning biedt binnen de 
FC-scholen.

Evenals in 2016 zijn dit verslagjaar bij de teams Educatie/Inburgering in korte tijd extra en voor 
het mbo bevoegde docenten aangesteld. Enerzijds was dit nodig door een verdere toename 
van de instroom van inburgeringsstudenten, anderzijds door de groei van de overige educatie 
en dan met name het aantal non formele voorzieningen in de provincie voor de aanpak van 
laaggeletterdheid. De teamindeling van de educatieopleidingen is opnieuw bekeken en er 
zijn nieuwe teams gevormd. In de loop van het verslagjaar heeft FC Extra een heftige en 
emotievolle periode doorgemaakt door het geheel onverwacht overlijden van haar directeur. 
Per december is een extra opleidingsmanager aangesteld. 
In 2017 investeerde FC Extra flink in het verder versterken van de professionaliteit van docenten. 
Zo investeerden het Vavo en het Talencentrum in bachelor- en masteropleidingen voor een 
aantal medewerkers en verzorgde de Vrije Universiteit Amsterdam ‘in company’ een scholing 
voor nagenoeg alle docenten NT2. Met NHL Hogeschool is professionalisering aangeboden voor 
docenten rekenen. Het Talencentrum richtte de professionalisering vooral op maatwerk en 
differentiatie in de opleidingstrajecten en in de programmering van keuzedelen en de docenten 
van deze keuzedelen. 

5.3.1 Volwassenenonderwijs 
Alle studenten hebben een trajectplan op maat. Er is geïnvesteerd in relaties met de keten-
partners gemeenten, welzijn en werkgevers. De volledige communicatielijn is doorgelicht.

Het aantal studenten bij de inburgeringsopleidingen nam toe met 20 procent van 750 in het 
begin van 2017 naar 900 per december. Iedereen die binnen dit kader behoefte aan scholing 
heeft wordt toegelaten, ook als een deel van het individuele scholingsbudget elders al besteed 
was. 
Er is een bijdrage geleverd aan de kennisverhoging van vrijwilligers die statushouders 
begeleiden.

De gemeenten gunden de uitvoering van activiteiten voor overige educatie ook in 2017 aan het 
Friesland College. Een deel van de activiteiten is op een resultaatgerichte manier aangeboden in 
korte en overzichtelijke trajecten. In totaal zijn een kleine achthonderd trajecten uitgevoerd in 
formele educatie.

Het examineringsproces voor de formele trajecten basisvaardigheden is in de loop van 
het verslagjaar volledig geïmplementeerd. Verder is het aantal non formele initiatieven 
toegenomen naar 38, in samenwerking met ketenpartners als welzijnsinstellingen, bibliotheken, 
stichting Lezen & Schrijven en werkgevers. Hierdoor konden ruim 530 laaggeletterde 
deelnemers gebruikmaken van een educatietraject op maat. 

Provinciaal speelde FC Extra in dit proces een belangrijke rol door invulling en vormgeving 
van het ‘coördinatiepunt volwasseneneducatie’. Hiermee is de school de spin in het 
web bij de provinciebrede aanpak van provinciale en lokale partners voor het onderwijs 
aan laaggeletterden en is haar positie als adviespartner versterkt. Er is bijgedragen aan 
kennisverhoging van vrijwilligers die de deelnemers begeleiden. Er is extra ingezet op werving 
van deelnemers via de positionering van het coördinatiepunt en werving op maat met ‘wat wil 
jij leren’. 

Dit alles heeft geresulteerd in een toestroom vanuit de gehele arbeidsmarktregio. Maar ook is 
aandacht gevraagd voor onderzoek door het uitvoeren van pilots zoals een aanbod voor doven, 
digitale vaardigheden, dyslexie en de ontwikkeling van een game voor laaggeletterden.



Friesland College jaarverslag 2017 46

In december heeft het Friesland College haar inschrijving ingediend in het kader van een 
openbare aanbesteding van de Volwasseneneducatie (WEB) voor de arbeidsmarktregio 
Friesland per 2018.

Sinds enkele jaren biedt het Friesland College ook geïntegreerde trajecten aan, waarin 
inburgering en beroepsonderwijs gecombineerd worden. Hierin is veel aandacht gegeven aan 
de doorstroom van de inburgering naar de entreeopleiding door middel van informatie voor 
studenten en docenten. Dit heeft geresulteerd in een deelname van 125 statushouders in de 
entree.

Maar liefst twaalf studenten van Entreeopleidingen/NT2 van FC Extra hebben in februari 2017 
hun diploma van profiel Dienstverlening en zorg of Verkoop/retail behaald.
Supertrots zijn we, niet alleen omdat ze zijn geslaagd, maar ook omdat ze doorgaan met leren. 
Negen studenten gaan een vervolgopleiding op niveau 2 bij het Friesland College doen en een 
student gaat een bbl-opleiding volgen bij een bedrijf in Grou. Dan is er nog een student die de 
kappersopleiding (niveau 3) gaat doen bij de Friese Poort en een student verhuist naar Alphen 
aan de Rijn om daar verder te leren.

5.3.2 Vavo*
Het Vavo verzorgt per schooljaar voor ruim vierhonderd studenten in de regio 
examenprogramma’s voortgezet onderwijs. 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 
proactief als het gaat om deelnemen aan betekenisvolle samenwerkingsverbanden binnen het 
Friesland College.  
 
5.3.4  Examinering
Educatie heeft dit jaar voor het eerst de trajecten afgerond met officiële examens. Dit 
betekende extra scholing voor de medewerkers, maar geeft de studenten ook een stimulans 
om het traject af te ronden. De centrale examens van de moderne vreemde talen, rekenen en 
Nederlands van alle mbo-studenten worden door FC Extra georganiseerd en afgenomen. Het 
Vavo certificeert en diplomeert voor eindexamenprogramma’s mavo, havo en vwo.

5.4 Kwaliteitszorg en kwaliteitsontwikkeling

5.4.1  Externe kwaliteitszorg
Vanaf 1 augustus 2017 heeft de Inspectie van het Onderwijs het toezicht op de kwaliteit 
van onderwijs gewijzigd. Er is niet langer sprake van een toezichtkader maar van een 
waarderingskader als onderdeel van het onderzoekskader 2017. Door deze wijziging is het 
mogelijk om naast een oordeel als voldoende of onvoldoende ook het oordeel goed te 
geven. Onderzoeken die vóór 1 augustus 2017 worden uitgevoerd, vallen nog onder het oude 
toezichtkader. 

Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering
In september 2016 is door de inspectie een onderzoek naar de Staat van de Instelling 
uitgevoerd. De inspectie concludeert dat de kwaliteitsborging op instellingsniveau bij het 
Friesland College op voldoende niveau is. De inspectie gaat ervan uit dat de instelling 
voldoende zicht heeft op de onderwijskwaliteit en in staat is om ook in de toekomst de risico’s 
voor de onderwijskwaliteit te voorkomen, dan wel vroegtijdig te signaleren en te verhelpen. 
In juli heeft inspectie middels een bureauonderzoek vastgesteld dat de opbrengsten (jaar-
resultaat over 2015-2016) bij de opleiding Game-artist, die aanvankelijk onder de norm lagen, 
nu ruim boven de gestelde norm liggen. De opleiding is hierdoor op orde bevonden. 
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Herstelonderzoek
De tekortkomingen die in 2016 bij de opleidingen Servicemedewerker gebouwen en Sport- en 
bewegingsleider zijn geconstateerd, worden begin 2018 opnieuw onderzocht. 

Themaonderzoek
Op 18 en 19 december is bij de Entree-opleiding van techniek een themaonderzoek ‘Kwaliteit 
van entreeopleidingen’ uitgevoerd (thema kansengelijkheid en toegankelijkheid).
De inspectie voert in 2017 en 2018 dit onderzoek uit naar de kwaliteit van entreeopleidingen 
bij bekostigde instellingen. Het onderzoek maakt deel uit van de mbo-programmalijn ‘Meer 
kansen voor alle studenten’. 
De inspectie heeft in dit onderzoek geen bijzonderheden geconstateerd. Het definitieve rapport 
is echter nog niet beschikbaar.

Instellingsaudit kwaliteitsnetwerk MBO
Op 15 en 16 november is er door de stichting ‘Kwaliteitsnetwerk mbo’ een instellingsaudit 
uitgevoerd om de kwaliteitsborging en -ontwikkeling binnen het Friesland College te 
onderzoeken en bevorderen. Er zijn dialoogsessies gehouden met onder meer het College 
van Bestuur, een afvaardiging van de schooldirectie, met directeuren HRM en Onderwijs en 
een afvaardiging van de Raad van Toezicht. Ook zijn er bij enkele opleidingen audittrails 
uitgevoerd: 

• Entree (School voor Commercie & Dienstverlening),
• Servicemedewerker Gebouwen (School voor Techniek & Technologie),
• D’Drive, Project Living Lab (School voor Creatieve Industrie & Pedagogisch werk) 
• Praktijkroute Tjongerschans (School voor Zorg, Service & Welzijn).

In de rapportage komt naar voren dat het Friesland College sterk is in het inzetten van haar 
adaptieve en professionele vermogen. ‘De goed functionerende netwerken en de door 
professionele docenten breed gedragen onderwijskundige visie vormen samen een positieve 
stuwende kracht met mooie opleidingen als resultaat.’ Ontwikkelpunten liggen vooral bij 
het organiserende vermogen: er kan efficiënter worden gewerkt. Het realisatievermogen is 
voldoende, wat de basiskwaliteit van onderwijs en examinering betreft. De hogere ambities 
concentreren zich rond praktijkgestuurd leren. 

5.4.2  Interne kwaliteitszorg
Als onderdeel van de interne Cyclus van Planning & Verantwoording worden interne audits 
uitgevoerd om de kwaliteit van het onderwijs en de examinering te verifiëren en te borgen. Bij 
de interne audits wordt altijd een externe, onafhankelijke deskundige ingezet. Hiervoor kan 
geput worden uit de landelijke auditpool Diagonaal. Ook medewerkers van de lerarenopleiding 
van de NHL Hogeschool zijn beschikbaar als externe auditor. 

Er zijn in 2017 acht interne audits op basis van het kwaliteitskader FC 2015 uitgevoerd. Vijf 
audits waren gericht op de processen van examinering, met speciale aandacht voor de rol van 
de examencommissie en de beoordeling in de beroepspraktijk. Bij drie andere opleidingen is 
onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs. Bij deze laatste drie opleidingen waren 
afgelopen jaren tijdens eerdere audits tekortkomingen geconstateerd. Uit de vervolgaudit 
is vastgesteld dat bij alle drie opleidingen systematisch gewerkt is aan de verbetering van de 
kwaliteit en dat de betreffende opleidingen de bekende risico’s goed aanpakken. 

Aanpassing kwaliteitskader 
Door de positieve ontwikkelingen die er de afgelopen jaren op het gebied van kwaliteits-
borging en ontwikkeling bij de teams zijn geweest, ontstond enerzijds de ruimte om in ons 
kwaliteitskader met minder indicatoren te werken en anderzijds de behoefte om ook bij de 
audits meer aan te sluiten bij het onderwijs in praktijkroutes. Het reguliere kwaliteitskader 
is immers minder passend voor gebruik bij praktijkroutes. Hiernaast sloot het nieuwe waar-
deringskader van de inspectie, met meer aandacht voor de kwaliteitscultuur binnen de 
organisatie, ook beter aan bij de kwaliteitsborging van het Friesland College. Op basis van deze 
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beide ingrediënten is dan ook een nieuw FC-kwaliteitskader ontwikkeld, dat zowel bij interne 
audits als bij zelfevaluatie is te gebruiken.  

Omarmend auditen
Hoewel het auditen als onderdeel van de kwaliteitscyclus naar behoren functioneert, bleek 
tijdens evaluaties dat met name de follow-up na een audit verbeterd kan worden. Om dit te 
realiseren, is besloten per augustus 2017 te gaan werken met het zogeheten ‘omarmend 
auditen’. Dit houdt in dat er wordt gewerkt met twee auditteams (team A en team B).

Team A helpt de school bij de voorbereiding op de audit. Team B voert hierna de audit uit, 
waarna team A op basis van de conclusies uit de rapportage haar werkzaamheden vervolgt. Dit 
werk bestaat uit het - samen met de onderzochte school - (zo nodig) verbeterplannen opstellen 
of andere vervolgacties formuleren. Hierbij worden afspraken gemaakt over hoe het proces 
gevolgd wordt, welke ondersteuning nodig is en op welke manier het College van Bestuur 
hierbij betrokken is.
Onder leiding van een externe trainer zijn in 2017 professionaliseringbijeenkomsten 
aangeboden, waarbij (nieuwe) leidinggevenden die een rol krijgen als voorzitter van een 
auditcommissie zijn getraind en toegerust. 

5.5  Loopbaan en Burgerschap (L&B)

Persoonlijke ontwikkeling, loopbaanoriëntatie van de student en de begeleiding van docenten 
hierin. Studieloopbaanbegeleiding en loopbaan en burgerschap zijn issues die integraal zijn 
opgenomen in de begeleiding van het leertraject van elke student. Die integraliteit is terug 
te vinden in de kernachtige beschrijving van de rollen die elke student zijn hele leven verder 
kan ontwikkelen; onderzoeker, creatief denker, lerende, teamspeler, zelfmanager, actieve 
deelnemer.

Studenten, coaches, docenten, leermeesters en andere begeleiders ontdekken steeds 
meer mogelijkheden om actuele onderwerpen vorm te geven op een betekenisvolle en 
praktijkgestuurde manier. Een goed voorbeeld is de FC-brede inzamelingsactie voor Sint 
Maarten, waaraan het College van Bestuur samen met studenten en docenten van alle FC-
scholen heeft meegedaan.
Landelijke ontwikkelingen als de veranderende samenleving, de burgerschapsagenda 2017-
2021 en de invoering van keuzedelen in het mbo bieden de ruimte om richting te geven aan 
het creëren van maximale (keuze)mogelijkheden voor actieve studenten. Studenten worden 
aangemoedigd om bewuste keuzes te maken, die passen in hun eigen ontwikkeling. 

Voorbeelden van stappen gericht op verbreden van L&B uit het afgelopen jaar zijn:

• de CSR en Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS) zijn actief betrokken bij de vorm en inhoud 
van L&B. Zij hebben onder meer een poll afgenomen onder studenten en de uitkomsten 
gedeeld. 

• er is een formulier ontworpen voor het zichtbaar maken van inspanning en persoonlijke 
ontwikkeling van L&B van de student gedurende het hele leertraject.

• verdere uitbouw van regionale samenwerking tussen mbo en hbo in Noord-Nederland ten 
behoeve van een soepele doorstroom en succesvol zijn van mbo-studenten in het hbo.

• het Friesland College heeft het afgelopen jaar weer actief bijgedragen aan kennisdeling, 
door workshops te verzorgen bij regionale bijeenkomsten over keuzedeel voorbereiding 
HBO en samenwerking vmbo – mbo en inbreng te hebben in het netwerk burgerschap.

Het was een drukte van belang tijdens de opening van de Recycle Boulevard Leeuwarden. De 
honderden enthousiaste bezoekers hadden na de officiële opening heel wat te bewonderen. 
De studenten van Styling- en Modedesign zetten een spetterende modeshow neer, met 
kledingstukken en materialen die afkomstig zijn van de kringloopwinkel Omrin Estafette. 
Er waren prachtige stijlkamers te bewonderen, die bedacht en ingericht waren door de 
studenten van de nieuwe opleiding Productpresentatie. En er waren producten van studenten 
Stylingdesign en Creatief vakman te zien.
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5.6 Resultaten FC-monitor 2017

De JOB-Monitor wordt eens in de twee jaar afgenomen. In 2017 is een eigen enquête 
afgenomen onder de BOL-studenten; de FC-monitor 2017. Naast vragen met betrekking tot 
leren in praktijkroutes en in de BPV is in overleg met de CSR ook een aantal vragen gesteld naar 
de tevredenheid van studenten over onder meer de informatievoorziening, de organisatie van 
de opleiding, begeleiding en de mate waarin studenten worden uitgedaagd in hun opleiding.

Circa 40 procent van de BOL-studenten heeft de FC-monitor ingevuld. De afgenomen FC-
monitor leent zich er niet voor om op alle onderwerpen de vergelijking te maken met de 
resultaten van de JOB-monitor 2016.

De resultaten van de FC-monitor 2017 zijn – samen met leden van de CSR – besproken in de 
managementteams van de FC-scholen. Uit die besprekingen komt naar voren dat studenten met 
name veel belang hechten aan organisatorische vraagstukken als:

• roosters en tijdig communiceren van roosterwijzigingen
• aanschaffen van leermiddelen die uiteindelijk niet gebruikt worden
• organisatie van en communicatie over keuzedelen
• organiseren en nabespreken van enquêtes
• informatie over schoolkosten
• vinden van passende stageplaatsen en communicatie met de stagebegeleiders
• onduidelijkheid over de bedoeling van de oriëntatieperiode in praktijkroutes

Het rapportcijfer dat studenten gaven voor hun opleiding kwam voor het Friesland College 
gemiddeld uit op een 6,4. Dat is minder dan de 6,8 uit de JOB-monitor 2016, en flink minder 
dan de doelstelling 7,0.
Het rapportcijfer van de studenten voor de praktijkroutes was met 6,5 licht hoger. Hierin 
worden met name problemen zichtbaar in carrousels met veel kleinere bedrijven en in net 
gestarte praktijkroutes. De ‘meer gevestigde’ praktijkroutes in de zorg en in de zakelijke 
dienstverlening scoren duidelijk hoger.

Studenten en docenten bevorderen samen met andere Europese jongeren ‘Participatie aan 
Democratie’
Negen jongeren, geselecteerd uit diverse voortgezette en beroepsopleidingen in Friesland, 
namen in september deel aan het ‘European Youth Consensus’. Dit event vond plaats in de 
culturele hoofdstad van 2017, het Deense Aarhus. 
Het Friesland College-gehalte van de afvaardiging was hoog. Niet alleen studeren twee van de 
negen jongeren op het Friesland College, ook de begeleiding van de Friese afvaardiging was in 
handen van twee van onze docenten.

Zowel de docenten als de studenten waren D’Drivers. De docenten gingen als begeleiders mee 
op verzoek van de provincie Fryslân, de studenten omdat ze zich graag willen inzetten voor de 
democratie in Europa. Daar kregen ze samen met niet minder dan 300 jongeren uit in totaal 
vijftien Europese steden ruimschoots de gelegenheid toe. 

Persoonlijke betekenis
Ze verdiepten zich bijvoorbeeld in wat democratie voor hen persoonlijk betekent. In Aarhus 
betekende het een kleine week vooral creatief bezig zijn in workshops. De jongeren konden 
kiezen uit een zeer gevarieerd aanbod, waarin ze samen thema’s als ‘kunst’, ‘dans’, ‘drama 
en muziek’, ‘duurzaamheid’, ‘ondernemerschap’ en ‘voedsel voor de toekomst’ linkten aan 
democratie.

Verbinding
Veel energie werd gestoken in de verbinding met en tussen de jongeren. Er was een geweldige 
‘hang-out’ en de deelnemers bezochten tezamen diverse musea en culturele centra. Alles 
onder strakke regie georganiseerd door de Culturele hoofdstad Aarhus. Op de laatste dag 
presenteerden alle deelnemers aan de workshops zich en waren alle inspanningen van de hele 
week terug te vinden in collages, films, dans, et cetera. 
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5.7 BPV-verbeterplannen

De ontwikkeling van praktijkgestuurd leren in de FC-scholen wordt intensief begeleid en 
gemonitord. Op het niveau van scholen en teams ligt hierin veel nadruk op het delen van 
vraagstukken die zich bij de invoering voordoen. Dit is dan ook de vorm van ‘collegiale 
consultatie’, waarvoor het Friesland College in het kader van het verbeterplan BPV heeft 
gekozen.
 
Dit samen leren binnen het Friesland College wordt op gezette tijden gevoed door het ophalen 
van feedback bij studenten en bij de bedrijven en instellingen waarmee wordt samengewerkt 
aan het realiseren van praktijkgestuurd leren. In de afgelopen periode is dit gebeurd door 
het – via de coachgroepen - inzetten en nabespreken van de FC-monitor en het uitvoeren van 
reputatie-onderzoek onder de partners. 
In het BPV-verbeterplan zijn enkele teams benoemd, die in de JOB-monitor 2016 relatief 
negatieve resultaten lieten zien ten aanzien van de BPV. De BPV-verbeterplannen van deze 
teams zijn nog maar kort in uitvoering. En ook het starten en verbeteren van praktijkroutes 
en leereenheden zijn processen van een lange adem. De focus van het Friesland College ligt 
hierdoor op zichtbare resultaten van de onderwijsinnovatie eind 2018. Dat is ook de looptijd 
van het koersplan Ervaren in leren. 

In het Verbeterplan beroepspraktijkvorming 2016-2018 heeft het Friesland College erop ingezet 
dat de verdere invoering en versterking van praktijkgestuurd leren onder meer zichtbaar 
worden in: 

1.  Verbetering van de waardering van studenten voor de BPV, aan de hand van vragen die 
hierover worden gesteld in de JOB-monitor. 

2.  Uitbreiding van het aantal bedrijven en instellingen waarmee wordt samengewerkt aan het 
realiseren van praktijkgestuurd leren. 

3.  Versterking van deze partnerschappen. 

Hiernaast is in het verbeterplan de aandacht gevestigd op een aantal teams die in de 
JOB-Monitor 2016 in negatieve zin te veel afweken van het landelijke gemiddelde en FC-
gemiddelde. Deze teams hebben inmiddels verbeteracties geformuleerd en uitgevoerd. 

De rapportage laat zien dat in het afgelopen jaar - samen met bedrijven en instellingen in de 
regio - weer belangrijke stappen zijn gezet in het invoeren en versterken van praktijkgestuurd 
leren. De effecten zijn nog niet ten volle zichtbaar in de verbetering van de waardering 
van studenten voor de BPV. Gezien de resultaten van de FC-Monitor in praktijkroutes en de 
verbeteracties van een aantal teams/scholen met de eerste voorzichtige effecten daarvan op de 
tevredenheid van studenten, is de veronderstelling gerechtvaardigd dat de resultaten die voor 
2018 in het verbeterplan zijn geformuleerd ook haalbaar zijn.

5.8 Internationalisering
 
Het Friesland College vindt internationalisering belangrijk. Dit geldt niet alleen voor de 
beroepsgerichte, maar ook voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten en medewerkers. 
Deze ambitie is terug te vinden in het Koersplan 2015-2018 Ervaren in leren: ‘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.’
Ook strategische partners, bedrijven en instellingen waarmee het Friesland College samenwerkt, 
benadrukken het belang van een brede internationale oriëntatie van studenten. 
Studenten merken ook op school dat de samenleving steeds meer globaliseert. Bij het Friesland 
College alleen al zijn zo’n negentig verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd. Maar 
ook in het dagelijks leven en bij hun toekomstige werk krijgen studenten vaker te maken met 
mensen uit andere landen en informatie in andere talen. 
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In 2017 waren weer veel studenten en medewerkers internationaal actief en de belangstelling 
voor internationale projecten op school groeide. In totaal gingen bijna 900 studenten en 
medewerkers (ongeveer 8 procent) voor een korter of langer verblijf naar het buitenland. Een 
mooi resultaat dus!
In de meeste gevallen ontvingen zij financiële ondersteuning vanuit het Erasmus+-programma, 
mogelijk gemaakt door de Europese Unie. 
Studenten van veel verschillende opleidingen waren al actief in het buitenland. In 
het afgelopen jaar steeg vooral het aantal studenten van de creatieve opleidingen en 
onderwijsassistent/pedagogisch werk dat naar het buitenland ging. Dit had deels te maken 
met de samenwerking tussen het Friesland College en partnerschool MCAST op Malta. Beide 
scholen werken samen aan creatieve projecten in het kader van Leeuwarden/Valletta, Culturele 
Hoofdsteden 2018. Zo ontwierpen studenten van D’Drive de kostuums voor de opera Aïda, die 
in 2018 zowel in Friesland als op Malta wordt opgevoerd.
Studenten van de opleiding Fastfood service, Facilitair Dienstverlener en Helpende in de zorg, 
niveau 2 gingen in het project ‘Laat je talent zien’ voor een drieweekse stage naar Malta. Een 
bijzonder, en voor de studenten zeer waardevol project. Deze ervaring had een positieve impact 
op hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, hun zelfstandigheid en hun zelfbeeld. 

Het afgelopen jaar is meer aandacht besteed aan internationale activiteiten op school. Vanaf 
februari 2017 konden studenten bijvoorbeeld het keuzedeel Internationaal I (Interculturele) 
diversiteit en bewustzijn volgen. 

Ook dit jaar ontving het Friesland College buitenlandse studenten van partnerscholen uit 
het buitenland. Zij namen deel aan een project bij één van de FC-opleidingen of liepen via 
het Friesland College stage bij bedrijven in de regio. Hiernaast ontving het Friesland College 
collega’s van buitenlandse partnerscholen. Het uitwisselen van kennis en ervaringen, vooral op 
het gebied van coaching en begeleiding van studenten om voortijdige uitval te verminderen, 
begeleiding van migranten en hoe het Friesland College onderwijs in de praktijkroutes 
vormgeeft, stond hier centraal.

Het Friesland College werkt met verschillende internationale partners samen in strategische 
partnerschappen. Zo is het Friesland College partner in het project Youdigit?, waarin digitaal 
trainingsmateriaal voor laagopgeleide volwassenen wordt ontwikkeld en in het project Claim 
your Future, waarin social entrepreneurship en mentoring een grote rol spelen en studenten 
van de partnerscholen worden uitgewisseld.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen ondersteunt het Friesland College 
een aantal projecten in ontwikkelingslanden. Zo’n twintig studenten van verschillende 
opleidingen zetten zich voor deze projecten in. Met name Indonesië, Ghana en Suriname 
stonden in de belangstelling. 

Djura Hof en Bente Stuiver, tweedejaars studentes pedagogisch medewerker liepen tien weken 
stage bij een kinderdagopvang op Malta. Ze vonden het beiden ‘superleuk’, maar merkten 
ook al snel dat er verschillen zijn met de Nederlandse kinderopvang. ‘In Nederland is veel 
meer structuur, er is een vaste dagindeling. Dat is op Malta helemaal niet zo. De kinderen aten 
wanneer ze dat wilden en sliepen in hun buggy’s. Maar de rollen waren al snel omgedraaid. 
Toen vroegen de medewerkers óns wat er moest gebeuren.’ Djura en Bente zijn daar nog steeds 
verbaasd over. 
‘De 10 weken zijn voorbij gevlogen, met een goed gevoel en een leerzame stage in het 
buitenland, sloten wij het hoofdstuk Malta af. Mijn aanrader voor anderen is: heb je de kans om 
naar het buitenland te gaan? Absoluut doen! Je wordt zoveel meer ervaren en je ontwikkelt 
jezelf op een andere plek/omgeving!’
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5.9 Nederlandse en rekenen

Iedere school heeft een eigen plan van aanpak voor Nederlandse taal en rekenonderwijs. 
De stuurgroep, bestaande uit managementvertegenwoordigers vanuit iedere school, 
ziet erop toe dat de afgesproken doelen worden behaald en zet de koers uit op gebied 
van Nederlands en rekenen. De acties om de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs te 
verhogen, worden voortgezet. Naast de werkgroepen Kwaliteitsimpuls Nederlands en rekenen 
is een adviescommissie opgericht. De taak van deze commissie is om de kwaliteit van de 
instellingsexamens te verbeteren; iedere school krijgt feedback op de instellingsexamens die zij 
ter advisering aan de commissie hebben voorgelegd.

Het taal- en rekenonderwijs maakt deel uit van praktijkgestuurd onderwijs, waarin de regie 
bij de student ligt. Het vormgeven hiervan gebeurt op steeds meer (werk)plaatsen binnen 
de scholen: niet de methode, maar de vragen van de student staan centraal. Hierbij worden 
producten ingezet als taal- en rekenplannen, portfolio’s en wordt bekeken met welk systeem de 
student zicht houdt op zijn vorderingen en overzicht krijgt van wat hij nog moet doen voor het 
vereiste beheersingsniveau. 

Binnen diverse scholen wordt het taal- en rekenonderwijs in werkplaatsen aangeboden (D’Drive 
Neushoorn en Triangel, ZSW niveau 3- en 4-opleidingen Kalmoes en Sportstad, CD* enkele 
opleidingen op Triangel). Tevens zijn er werkplaatsen in oprichting, onder andere bij het CIOS.

De resultaten Nederlands en rekenen zijn ten opzichte van 2016 bij de ene school licht 
verbeterd, bij de andere school iets gedaald. Een verklaring is moeilijk te geven. Voor rekenen 
geldt dat er nadrukkelijker gezocht gaat worden naar manieren om het rekenen voor de 
student betekenisvoller te maken. Dit is van belang, omdat de motivatie voor rekenen bij veel 
studenten is gedaald nu het eindresultaat niet meer meetelt voor zak-slaagregeling. 

Scoren 2017 in vergelijking met het landelijke gemiddelde (2016 tussen haakjes)

 2F Nederlands 2F rekenen 3F Nederlands 3F rekenen 
MBO Life Sciences >1 punt  

(bijna 1 punt hoger) 
>2 punten 
(bijna 2 punten hoger) 

0,5     (0,2) >1 punt         (0,5)

School voor Commercie & Dienstverlening 0,1 (0,3 hoger) nagenoeg gelijk           (-0,15) gelijk    (gelijk) -0,1 (gelijk)
CIOS, school voor Sport & Beweging 0,1 (+0,28) gelijk -0,1 (gelijk) -0,1  (gelijk)
D`Drive, school voor Creatieve industrie & 
Pedagogisch werk

gelijk (+0,2) -0,1 (-0,13) gelijk (gelijk) -0,1 (-0,24)

School voor Techniek & Technologie 0,5     (0,69) >1 punt (+0,59) -0,1 (gelijk)  0,6 (0,56)
School voor Zorg, Service & Welzijn gelijk (gelijk) -0,5  (-0,8)  0,2 (0,2) -0,3 (-0,2)

5.10 Resultatenbox

Bovenstaand schema geeft de resultaten van de centrale examinering weer; de resultaten van de instellingsexamens staan hier 
niet in vermeld.

Jaarresultaat 2013-2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017

Friesland College 74,40% 75,50% 71.4% 71.7%

Roc’s 73.3% 74.0% 73.2% 73.2%

Diplomaresultaat 2013-2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017

Friesland College 74.6% 76.9% 74.0% 74.3%

Roc’s 74.1% 75.0% 74.3% 74.6%

5.10.1. Jaarresultaat (bron:DUO)

5.10.2. Diplomaresultaat (bron:DUO)
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‘De student, zijn mogelijkheden en zijn toekomstig beroep staan écht centraal binnen het 
Friesland College. Zo is iedereen welkom en worden er geen drempels opgeworpen. Studenten 
krijgen allemaal een kans’

In een rapport over de instelling oordeelt de Inspectie van het Onderwijs erg positief over de 
staat van het Friesland College.

Percentage voortijdig schoolverlaters 2013-2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017

Friesland College 5.1% 3.9% 3.7% 3.7%

Roc’s 5.8% 5.4% 5.1% 5.2%

5.10.3. Percentage voortijdig schoolverlaters (bron:DUO)

Friesland College gemiddelde 
mboscore

2013 42,1% 38,7%

2014 43,9% 39,1%

2015 39,5% 34,3%

2016 40,4% 35,9%

2017 40,5% 36,1%

5.10.4. Doorstroom MBO - HBO
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6.1 Passend onderwijs  

‘Iedere student een werkend perspectief’ is de visie van het Friesland College. Dit 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 opnieuw 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). Zie verder ook paragraaf 6.4 over School als Werkplaats

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 - in het kader van passend onderwijs - bij het SSC extra ondersteuning 
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 autismespectrumstoornis (ASS) of PDD-NOS. Ook kunnen docenten bij het SSC 
een training volgen om vroegtijdig problemen bij studenten te signaleren. 
Op eigen verzoek kregen 95 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). 

Hoofdstuk 6 Studenten

BESTUURSVERSLAG

Dyslexie/dyscalculie Aantal studenten

Dyslexieverklaring 1213

Dyscalculieverklaring 54

Niet alle studenten met een verklaring hebben extra ondersteuning nodig. De vraag om langere 
tijd te mogen werken aan examens is de meest gestelde vraag voor ondersteuning.

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 gebruikmaken van het inloopspreekuur.
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6.2 Toelatings- en aannamebeleid

Het Friesland College kent een helder en duidelijk omschreven toelatingsbeleid. Dit Toelatings-
beleid is vastgelegd in de notitie ‘Toelatingsbeleid en Passend Onderwijs op het Friesland 
College’, met als ondertitel ‘iedere student een weRkend perspectief’.
Alle medewerkers die intakes verzorgen voor toekomstige studenten, zijn van dit beleid op 
de hoogte. Alle relevante informatie en procedures aangaande toelating en aanname zijn 
gepubliceerd op FC Live*. 
Studenten kunnen op de website van de opleiding zien of voor deze studie aanvullende 
eisen gelden of een numerus fixus geldt. Ook zien zij hier of en zo ja welke verplichte 
intakeactiviteiten de student ondersteunen bij het maken van een bewuste beroeps- en 
opleidingskeuze.

Volgens het beleid van het Friesland College mag de periode tussen het moment waarop de 
student zich aanmeldt en de daadwerkelijke intake maximaal vier weken zijn. In voorgaande 
jaren 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 intake levert tijdwinst 
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. 

6.3  Studenten Service Centrum 

Het SSC kent naast het Adviescentrum en de studentenadministratie ook FC-Support. Hierin 
zitten voorzieningen voor de begeleiding van studenten die aanvullende ondersteuning nodig 
hebben. In dit FC-Support gaat het om het VSV*-trajectteam, Pitstop, FC-XL Switch en Search, 
MBO Rebound*, het mbo van Fier en School als Werkplaats. Ook kunnen studenten terecht bij 
vertrouwenspersonen. Verderop in dit hoofdstuk leest u meer over deze voorzieningen.  

6.4 School als Werkplaats   

Studenten verlaten gediplomeerd het Friesland College. Hier maakt de instelling zich sterk 
voor. Mede door de inzet van School als Werkplaats (SAW) daalde het aantal voortijdige 
schoolverlaters in 2017 opnieuw. SAW startte in 2010 bij de bol-opleidingen op niveau 2. Nu, 
in 2017, wordt deze methodiek toegepast bij alle bol-opleidingen in zowel Leeuwarden als 
Heerenveen. Van in totaal 7824 studenten begeleidde het SAW-team er 1549 intensief. Hiervan 
verwees het team 51 studenten door naar externe lichtere of zwaardere zorg.

Binnen SAW 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 voortijdige schoolverlaters 
nog verder naar beneden brengen en ervoor zorgen dat studenten gediplomeerd het mbo 
verlaten. 

Ook docenten hebben profijt van de SAW-werkers, omdat zij problemen eerder en beter leren 
herkennen. Docenten kunnen zich weer meer bezighouden met hun kerntaak: onderwijs geven. 
Het team bestaat inmiddels uit dertig medewerkers van elf 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. 
Er is een aantal varianten ontwikkeld om SAW in de praktijkroutes uit de voeren en te blijven 
bekostigen ondanks het feit dat de studenten op veel verschillenden locaties in de provincie 
werkzaam zijn.
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 konden 
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deze gelden worden ingezet. De financiële borging is helaas nog niet helemaal op orde. Door 
de extra financiële bijdrage van de gemeente Leeuwarden is een derde deel van de totale 
uitvoeringskosten nu gegarandeerd. Verder wordt SAW voor een derde gefinancierd door de 
zorgverzekeraar en voor een derde door het Friesland College. 
De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft voor drie jaar een toezegging gedaan. Hierdoor is 
het mogelijk geworden dat De Friesland Zorgverzekeraar kan investeren in preventie door het 
bekostigen van een derde deel van de uitvoeringskosten van het SAW-team.

In 2017 is het Peer School Support (PSSP) traject gestart. Dit is een driejarig onderzoek, 
gefinancierd door ZONmw en uitgevoerd door het lectoraat van NHL Hogeschool. De 
vraagstelling luidt ‘Wat zijn de ervaringen van jongeren met SAW en hoe kan hun 
ervaringsdeskundigheid benut worden voor het verbeteren van ondersteuning en begeleiding 
van jongeren met psychosociale problematiek op school.’

De werkwijze is:

• systematische inventarisatie van jongeren met de ondersteuning die hun op school geboden 
wordt;

• ‘vertalen’ van deze kennis naar concrete, innovatieve en overdraagbare tools die bruikbaar 
zijn in de uitvoering van SAW of vergelijkbare scholenteams;

• evaluatie en advisering van de stakeholders.

De opbrengst in het eerste projectjaar was dat 10 studenten zijn getraind tot interviewers 
(onderzoeksteam) en dat zij vervolgens 103 studenten hebben geïnterviewd. De resultaten zijn 
in mei 2018 bekend.

Fase 2, het peer to peer onderzoek, is eind december 2017 gestart. Hierin gaar het om de vraag 
hoe studenten elkaar beter kunnen ondersteunen zonder tussenkomst van een professional.
      
Meer informatie, zoals een film over SAW , is te vinden op de website: 
www.frieslandcollege.nl/saw

6.5  FC-Support

Naast School als Werkplaats heeft het Friesland College nog een aantal onderwijsvoorzieningen 
die helpen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Deze voorzieningen kunnen als 
extra ondersteuning worden ingezet, naast het reguliere onderwijs. In totaal maakten 1655 
studenten gebruik van deze voorzieningen. Hieronder leest u welke dat zijn.

Voorziening Aantal studenten in 
2015

Aantal studenten in 
2016

Aantal studenten in
2017

MBO Rebound Fryslân 60 67 66

Pitstop 135 139 137

FC-XL Switch 1043 1073 1155

FC-XL Search 150 245 225

Budgetloket 50 48 53

Vertrouwenspersonen 26 13 19

6.5.1  MBO Rebound Fryslân 
MBO Rebound is een voorziening voor kwetsbare mbo-studenten van niveau 2, 3 en 4 met een 
complexe problematiek. Het doel is om jaarlijks zestig studenten in maximaal twintig weken 
terug te leiden naar school, zodat zij minimaal een startkwalificatie halen. Voor 2 op de 3 
studenten heeft MBO Rebound een positief effect. Van de 66 studenten die in het verslagjaar 
aan MBO Rebound deelnamen, volgt 41 procent weer een opleiding. 4 procent vond een baan, 
29 procent is gemeld bij hulpverlening/RMC en tijdelijk gestopt met school. Momenteel neemt 
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24 procent nog deel aan MBO Rebound en stroomt in het eerste halfjaar van 2018 uit. 2 procent 
van de deelnemende studenten verliet Rebound met een startkwalificatie op zak.

6.5.2 Pitstop
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 
student afgesproken welke doelen hij aan het eind het programma wil behalen. Ook de coach 
van de opleiding is hierbij aanwezig. 
Pitstop hielp 124 van de 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. 

6.5.3 FC-XL Switch en Search 
In 2017 deden 225 studenten mee aan een FC-XL Searchprogramma. Van FC-XL Switch maakten 
1155 studenten gebruik.

FC-XL Search
FC-XL Search is voor in- en overstappers die nog niet zeker weten welke beroepsopleiding 
ze willen volgen. Met het vijfweekse Searchprogramma ontdekt de student zijn kwaliteiten 
en interesses (‘dit ben ik, dit kan ik, dit wil ik en dit boeit me’) en krijgt hij de kans om te 
ervaren hoe het is om in een bepaald beroep te werken. Ook kan hij tijdens meeloopdagen 
kennismaken met een opleiding. 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 in het ‘groen’ of in 
uniformberoepen. 

FC-XL Switch
FC-XL Switch begeleidt studenten die willen overstappen van de ene mbo-opleiding naar de 
andere, bij het Friesland College of naar een andere school De loopbaanadviseurs van FC-XL 
onderzoeken of de student werkelijk een switch wil maken en of de gewenste keuze van mbo-
opleiding de juiste is. 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 dagelijks een inloopspreekuur. (Aspirant-)
studenten en hun ouders kunnen dan terecht voor een adviesgesprek.  
Het aantal studenten dat gebruik maakt van FC-XL Switch, is in 2017 met 82 toegenomen in 
vergelijking met het jaar ervoor.

6.6 Mbo bij Fier 

Fier is een landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijk-
heidsrelaties. Het wil geweld in relaties helpen voorkomen en stoppen. Het centrum biedt 
bovendien hulp bij de gevolgen van dit geweld.

In Leeuwarden worden meisjes en jonge vrouwen opgevangen op de locatie van Fier. Zoveel 
als mogelijk vervolgen de meisjes en jonge vrouwen hun opleiding parellel aan het 

Aantal aanmeldingen in 2016 Heerenveen Leeuwarden Aanmeldingen in 2017 Heerenveen Leeuwarden

Aanmeldingen en 
vervolgtrajecten

405 486 Aanmeldingen en 
vervolgtrajecten

434 566

Kort keuze trajecten 13   14 Kort keuze trajecten 6 8

Inloopspreekuur 95   60 Inloopspreekuur 51 90

Totaal 513 560 Totaal 491 664
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behandelprogramma. Het Friesland College biedt de afgelopen zes jaar mbo-opleidingen bij 
Fier, voor gemiddeld 65 studenten per jaar. 

Samen met Fier zorgt het Friesland College voor excellent onderwijs, waarbij de lat hoog wordt 
gelegd. Het doel is om minimaal met een startkwalificatie uit te stromen of, indien de tijd 
bij Fier te kort is om een diploma te halen, naadloos door te stromen naar de vervolgschool 
of -opleiding. Bij Fier is sprake van traumaspecifiek onderwijs, wat vraagt om een integrale 
aanpak, verbinding en afstemming tussen hulpverlening en onderwijs. Er zijn korte lijnen tussen 
beide organisaties. 

Onderdelen van het behandelprogramma worden opgenomen in het onderwijsprogramma. Dit 
bevordert de integrale aanpak en helpt mee aan het realiseren van voldoende onderwijstijd. 
Het onderwijs vindt plaats gedurende 47 weken per jaar (in plaats van de reguliere 40 weken). 
Dit zorgt voor continuïteit in het leren en levert ook een belangrijke bijdrage aan het behalen 
van de onderwijstijd. 

De groep studenten in de Fier-school wisselt het hele jaar door van samenstelling. Gemiddeld 
zijn er tussen 25 en 30 studenten. In het studiejaar 2017 hebben 68 verschillende studenten mbo 
gevolgd bij Fier. 

Het ministerie van OCW stelt op jaarbasis € 95.000 beschikbaar naast de reguliere financiering, 
om het hele jaar door onderwijs - 47 weken van 8 dagdelen met dubbele bezetting van 
personeel - mogelijk te maken. 

6.7  Budgetloket  
 
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 helpt het 
Friesland College studenten hun schulden aan te pakken en voorkomt zo dat zij vanwege 
schulden met hun opleiding stoppen.
 
In het verslagjaar maakten 53 studenten gebruik van het Budgetloket. Het loket houdt 
wekelijks spreekuur en gemiddeld vinden er per student drie gesprekken plaats. Ook maakt de 
budgetcoach met de student een individueel budgetplan. 
 
Verder gaf een medewerker van het Budgetloket voorlichting aan docenten en studenten, 
om het voorkomen van schulden bespreekbaar te maken. In 2017 zijn er in totaal zeventien 
gastlessen bij groepen studenten uitgevoerd.

6.8 Vertrouwenspersonen studenten

In 2017 deden negentien studenten een beroep op de vertrouwenspersonen studenten. Alle 
klachten zijn in gesprekken met betrokkenen opgelost en/of overgedragen aan de betrokken 
opleiding of directie. Soms zijn derden ingeschakeld zoals een organisatie als Fier, de huisarts of 
via een collega van SAW.
Het aantal klachten is, vergeleken bij 2016, met zes toegenomen. De toename is niet goed te 
verklaren. 

Studenten en twee docententeams van diverse FC-scholen hebben trainingen gevolgd voor 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.
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6.9 Terugdringen voortijdig schoolverlaten    

Op een totaal van 7659 ingeschreven studenten in het schooljaar 2015-2016 (in de leeftijd van 
16-23 jaar) vielen 284 studenten uit. Met een vsv van 3,71 procent blijft het Friesland College 
stabiel in het terugdringen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters. De voorlopige cijfers 
2016-2017 zijn nog niet bekend.

In 2017 is het Friesland College gestart met een exitloket. Voordat een definitieve uitschrijving 
plaatsvindt, wordt hier gecheckt of het Friesland College alle inspanningen heeft verricht en 
voorzieningen heeft ingezet om deze uitschrijving te voorkomen. Aan de orde komt ook of aan 
alle administratieve vereisten is voldaan
 

6.10 Leerbedrijf Invloed Studenten en Jip’per

Voor studenten, door studenten en met studenten
Binnen het Friesland College zijn het Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS) en het leerbedrijf 
Jongeren Informatie Punt (Jip’per) actief. 
LIS is opgericht om studenten een duidelijke stem te geven. Studenten kunnen zo direct invloed 
uitoefenen op hun eigen opleiding. Maar ook professionals mogen een beroep doen op deze 
stem. Op deze manier wordt een mooie samenwerking gecreëerd en de stem van de student 
wordt meegenomen in het proces van de professional.

Eén van de belangrijkste taken van LIS is het ondersteunen van de CSR bij de voorbereiding en 
uitvoering van zijn taken. Binnen LIS is ook het SOS-Team actief. Zowel SOS-team als Jip’per 
werken samen met het Studenten Service Centrum om voortijdig schoolverlaten terug te 
dringen. Jip’per en team SOS bieden bijvoorbeeld ondersteuning en hulp bij het aanvragen van 
studiefinanciering, het zoeken naar woonruimte of leren organiseren en plannen van huiswerk. 

De belangrijkste prestaties van LIS en Jip’per in 2017:

• het SOS-team heeft ongeveer vijftig studenten extra en intensievere (studie)begeleiding 
gegeven. Deze begeleiding droeg eraan bij dat deze studenten hun opleiding bij het 
Friesland College vervolgden. De ambitie om ook in Heerenveen een SOS-team op te richten, 
is gerealiseerd. Ook in Neushoorn en in praktijkroutes zal een SOS-team actief zijn. Het IC-
Team is onderdeel van het SOS-team en hier staat de opleiding ICT centraal. 

• CSR: het ontwikkelen van het keuzedeel Deelraden, zodat vanuit dit keuzedeel deelraden 
kunnen ontstaan. Door deze mogelijkheid te creëren, ontstaat betrokkenheid en 
samenwerking vanuit alle scholen binnen het Friesland College.

• De Week van de Verbintenis is een nieuw project in samenwerking met externe 
opdrachtgevers. In dit project staat de wereldburger centraal.

• Time-Out is in 2017 opgericht en is zo’n groot succes geweest dat het ook in 2018 uitgevoerd 
zal worden. In dit project worden dader en slachtoffer in een goed georganiseerde dag met 
elkaar samengebracht. 

Aard van gesprekken 
vertrouwenspersonen in 2016

Aantal in 2016 Aantal in 2017

Pesten 2 2

Conflict met docent 2 3

Persoonlijke problematiek 3 2

Grensoverschrijdend gedrag 3 5

Onderwijsgerelateerd 2 4

Overig 1 3

Totaal 13 19
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• Solidair, Verslaafd en Untold Stories zijn nieuwe of in een ander jasje gestoken projecten, 
die alledaagse problemen onder studenten een stem geven. Opzet is een georganiseerde 
middag, om te spreken over problemen of een door LIS ontwikkelde workshop. 

KIC 2.0… en overkoepelende projecten
De in 2016 gestarte projectgroep ‘KIC zegt..’ is voortgezet onder de naam KIC 2.0. LIS-studenten 
hebben de projecten voortgezet samen met verschillende - ook externe - partners: medewerkers 
van het onderwijs, facilitair serviceteam en professionals uit het bedrijfsleven. Met deze 
projecten wil LIS het bewustzijn van studenten, medewerkers en buurtbewoners vergroten 
op het gebied van aspecten als parkeren, schoolterrein, rookbeleid en hygiëne. De acties 
zorgen al voor resultaten. Verschillende prullenbakken binnen het Atrium laten al zien dat er 
veranderingen zijn omtrent hygiëne.
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7.1 Personeelsbeleid Friesland College

Uit het koersplan 2015-2018 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. En dus ook de manier waarop medewerkers binnen het Friesland College 
deze beweging ondersteunen en de competenties die ze daarvoor nodig hebben. Volgens de 
visie van het Friesland College krijgen de teams binnen praktijkgestuurd leren de ruimte om 
het onderwijs vorm te geven. Medewerkers hebben hierin een belangrijke rol. Dit vereist een 
klimaat waarin zij zich uitgenodigd voelen en de ruimte ervaren om hun ideeën te ontwikkelen 
en vorm te geven. Resultaatverantwoordelijkheid nemen in de teams, zoals het Koersplan 
beschrijft, vraagt aandacht van nieuwe competenties van medewerkers. Lef, samenwerken 
en proactiviteit zijn daar goede voorbeelden van. Het elkaar aanspreken op gedrag en het 
benoemen van de zaken die spelen leidt tot het met elkaar op weg zijn naar nieuwe vormen 
van (samen)werken.
Een ander thema in het personeelsbeleid van het Friesland College is dat het wil inspelen op 
ontwikkelingen in opleidingen en verschuivingen in studentenaantallen. De instelling wil dit 
mogelijk maken door medewerkers flexibel in te zetten. Daartoe is in 2017 het functiehuis 
aangepast. Hierbij is er binnen de diverse functies een bredere inzetbaarheid mogelijk.

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 helpen daarbij.

In 2017 is geïnvesteerd in de vitaliteit van de medewerkers. Een pilot rondom een health check 
heeft laten zien dat er onder de medewerkers veel animo is om zich over hun eigen mentale 
en fysieke gezondheid te laten voorlichten. De uitkomsten worden in het voorjaar van 2018 
verwacht. De resultaten worden meegenomen in het in 2018 op te zetten beleid voor duurzame 
inzetbaarheid.

In de zomer van 2017 is het eigen loopbaan- en mobiliteitscentrum Link opgericht, op basis 
van de vraag en input van medewerkers - aangedragen tijdens een intensieve werksessie. In 
de zomer van 2017 is de hiervoor aangetrokken loopbaanbegeleider begonnen. Een ludieke 
actie met op zonne-energie bewegende bloemetjes en de tekst ‘Waar krijg jij energie van? Kom 
langs bij Link’ heeft in 2017 bijgedragen aan de bekendheid van Link. De eerste gesprekken 
zijn gevoerd. Ongeveer twaalf mensen zaten in gesprekssessie tot en met einde van 2017. De 
nadruk in de gesprekken met Link ligt op vrijwillige mobiliteit.

Door op FC Live informatie te bundelen is in 2017 ook geïnvesteerd in het beter vindbaar 
maken van alle regelingen, afspraken en de juiste persoon bij de personele vragen. Achter de 
knop ‘Personeel’ op FC Live staat een database met verwijzingen naar diverse mogelijkheden en 
mensen die kunnen helpen bij vragen. 

In 2017 is begonnen met een meer resultaatgerichte aanpak voor de scholen vanuit de 
ondersteuning. Aan de voorkant, bij het starten van ondersteuning, wordt meer geïnvesteerd 
in het helder krijgen van de vragen en is de inzet er meer op gericht dat scholen zelf leren 
kwesties op te pakken. Hiernaast is er een slag gemaakt dat ondersteuners minder denken voor 
en meer werken met de betrokkenen uit de scholen. 

Hoofdstuk 7 Medewerkers (Sociaal jaarverslag 2017)
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Om als scholen en ondersteuning meer samen verder te komen in wat het primaire proces nodig 
heeft om goed onderwijs aan onze studenten te verzorgen, is het project ‘Verdraaid goede 
ondersteuning’ gestart. Hierin proberen FC-medewerkers interdisciplinair en vanuit passende 
competenties van mensen samen te werken aan het effectiever en efficiënter laten verlopen 
van processen. Ondersteuners van verschillende bureaus zoeken elkaar frequenter op, zodat 
vraagstukken vanaf de start worden benaderd vanuit verschillende perspectieven. Hierdoor 
is meer een gevoel ontstaan van gezamenlijke verantwoordelijkheid. De implementatie van 
FC Live is hiervan een voorbeeld, net als het proces rond het ontwikkelen en uitvoeren van 
keuzedelen. Een ander voorbeeld is het samen met de scholen, automatisering, facilitair en HR 
zoeken naar een zo vloeiend mogelijk lopende in- en uitstroomprocedure voor medewerkers. 

7.2 Het Friesland College en professionalisering 

Het Friesland College heeft in het Kwaliteitsplan 2015-2018 een groot aantal activiteiten 
voor professionalisering beschreven. Bureau Onderwijs, Personeel & Innovatie (OPI) is 
verantwoordelijk voor het verzorgen van deze activiteiten. De professionalisering van het 
Friesland College is niet alleen bedoeld voor de medewerkers (docenten, leidinggevenden, 
instructeurs, praktijkexperts, leraren in opleiding, ondersteuners), maar ook voor medewerkers 
die vanuit bedrijven en instellingen zijn betrokken bij het opleiden en examineren. 
De in het Kwaliteitsplan 2015-2018 beschreven activiteiten op het gebied van 
professionalisering 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. Dit doet zij vanuit de visie op praktijkgestuurd leren met twee 
onderwijsvormen: praktijkroutes en leereenheden. 

Alle FC-scholen werken met leereenheden en praktijkroutes. De mate waarin verschilt per 
school, per opleiding en/of team. Wat zichtbaar wordt, is dat het hierbij niet gaat om een 
lineaire invoering van leereenheden of praktijkroutes. Soms verandert een team van samen-
stelling (veel nieuwe docenten), waardoor opnieuw gekeken wordt naar het onderwijs-
programma. Soms verandert onder invloed van samenwerking met partners de blik op leereen-
heden en de vormgeving van praktijkroutes. 

In enkele scholen zijn teams zoekende naar de samenwerking tussen praktijkroutes en leer-
eenheden, nu praktijkroutes steeds meer gemeengoed worden. Vraagstukken die hierbij ont-
staan gaan over flexibilisering van het onderwijs, zoals het wisselen tussen praktijkroutes en 
leereenheden of het gezamenlijk gebruikmaken van werkende onderdelen als werkplaatsen.

De samenwerking met de partners is van cruciaal belang voor het Friesland College. Om die 
reden is opdracht gegeven aan twee externe onderzoekers: Bureau Hofkes en Marco 
Mazereeuw, associate lector van het lectoraat Wendbaar Vakmanschap.

Bureau Hofkes heeft in de eerste helft van 2017 voor het Friesland College een reputatie-
onderzoek verricht. Inzet was inzicht krijgen in de kwaliteit van de partnerschappen van het 
Friesland College en informatie verzamelen voor het verder uitbouwen van een duurzame 
infrastructuur voor praktijkroutes. Hieronder in samenvatting de resultaten.

Uit het onderzoek blijkt dat het Friesland College gemiddeld een ‘redelijke reputatie’ heeft. 
Opvallend is dat het ‘rapportcijfer’ van respondenten waarmee het Friesland College eerste 
gesprekken voert hoger is dan van partners waar zo’n praktijkroute net is gestart. De reputatie 
stijgt weer, naarmate er langer wordt samengewerkt.  

Ook zitten er flinke verschillen tussen de scholen van het Friesland College. In branches met 
veel kleine bedrijven blijken echte partnerschappen en de gewenste kwaliteit van de uitvoering 
lastiger tot stand te brengen dan in branches met grote bedrijven en instellingen. 
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Uit het onderzoek van Bureau Hofkes komen de volgende sterke punten in de reputatie én 
verbeterpunten voor het Friesland College naar voren: 

• Attitude van de student (verbeterpunt). 
• Kwaliteit van het onderwijs (verbeterpunt). 
• Gedeelde visie op onderwijs (sterk punt).
• Professionaliteit student (verbeterpunt). 
• Waarde toevoegen voor partner (sterk punt). 

Het College van Bestuur heeft op 21 september uitgebreid met de leidinggevenden van het 
Friesland College gesproken over de uitkomsten van het onderzoek. Hierin is afgesproken dat 
de leidinggevenden van de scholen de resultaten op hun beurt bespreken met hun docenten, 
studenten en samenwerkingspartners - deels in afzonderlijke en deels in gemengde sessies. Dit 
moet uitmonden in ontwikkelpunten die de school opneemt in de plannen voor 2018. 

Het rapport van Marco Mazereeuw, ‘Praktijkroutes in beeld’ nov. 2017, laat de ervaren 
meerwaarde en uitdagingen van de praktijkroutes zien. Er komt een aantal zaken naar voren: 

• Teams zijn in de praktijkroute in staat het onderwijs vorm te geven vanuit de leerprincipes 
van praktijkgestuurd leren. Studenten worden adequaat begeleid op weg naar beginnend 
beroepsbeoefenaar. 

• Studenten worden opgeleid tot goede beginnend beroepsbeoefenaren die in staat zijn zich 
blijvend beroepsbekwaam te ontwikkelen. 

• Studenten worden in de praktijk begeleid door de werkbegeleider uit het bedrijf en 
de docent. De samenhang in de begeleiding versterkt het leren en ontwikkelen van de 
studenten. Deze driehoek is cruciaal en zeer effectief gebleken in het opleidingstraject. Het 
gezamenlijk zoeken, samen reflecteren en samen tot afspraken komen, waarbij de student 
de verantwoordelijkheid leert dragen binnen de setting van praktijk, wordt ervaren als zeer 
waardevol.

• Studenten leren veel bewuster en ervaren een directe koppeling tussen theorie en praktijk.
• Bedrijven ervaren dat studenten tijdens en na hun opleiding veel beter inzetbaar zijn in de 

praktijk.
• De rol van de studieloopbaanbegeleider is cruciaal voor het slagen van het opleidingstraject 

van de studenten.
• Werkbegeleiders en docenten willen hun repertoire vergroten op pedagogisch en didactisch 

gebied om studenten met verschillende leerbehoeftes goed te kunnen begeleiden vanuit 
praktijkgestuurd leren. Dit kan leiden tot een verrijking van de manieren van leren in de 
praktijk.

Beide rapporten en de ervaringen van het afgelopen jaar laten zien dat het Friesland College 
zich bewust is van de veranderingen in de wereld om haar heen. Samenwerking is cruciaal om 
goed onderwijs te blijven bieden. De verandering vraagt van de docenten en medewerkers om 
andere competenties en expertise aan te spreken om de studenten als beroepsbeoefenaar op 
deze samenleving voor te bereiden
Onderwijs Personeel en Innovatie heeft als een makelaar gefunctioneerd om de goede 
voorbeelden en de experts op pedagogisch-didactisch vlak - ons sociaal kapitaal - in de diverse 
scholen en bureaus te benutten om er gezamenlijk van te leren.
Er wordt meer gedacht vanuit het collectief: leren in de praktijk, met elkaar vanuit een 
gezamenlijke vraag. Het is een zeer efficiënte manier om te komen tot aanpassing van gedrag 
en uitbreiden van repertoire. Scholen zijn gestimuleerd om een individuele leervraag breder 
neer te zetten, waardoor meer mensen met dezelfde vraag in een betekenisvolle leeromgeving 
komen te staan. Het bevorderen van leren van elkaar komt hierin als duidelijk punt naar voren.
In 2018 worden deze ervaringen omgezet in een strategisch FC-breed plan voor professionele 
ontwikkeling van individu en team. Hierin zal - meer dan voorheen - door opleidingen en 
scholen heen, gezamenlijk, inhoud worden gegeven aan professionele ontwikkeling. 
Voor 2018 is het van belang om het thema ‘teams aan zet’ nog beter gestalte te geven. Hierin 
gelden diverse vragen: wat vraag je precies van teams, welke ruimte mogen en moeten ze 
nemen, welke kaders hebben ze eventueel nodig en hoe ziet het aansturen van dergelijke 
teams die meer regie nemen er dan uit?



Friesland College jaarverslag 2017 66

7.2.2 Professionalisering van medewerkers met examentaken
Het professionaliseren van medewerkers met examentaken is primair de taak van 
examencommissies. Vanuit de Regieraad Examinering en vanuit OPI worden commissies continu 
geprikkeld om na te denken over welke vragen er leven en professionalisering behoeven. 
De professionalisering wordt zoveel mogelijk op maat uitgevoerd middels ‘coaching on the 
job’. Daar waar het een FC-breed ontwikkelvraagstuk is, wordt professionalisering centraal 
aangeboden. 

De behoefte om voorzitters voor de auditcommissies aan te wijzen en te professionaliseren is in 
2017 benoemd en daarna geïnventariseerd. In 2018 zal deze professionalisering plaatsvinden.
In het kader van de in 2016 benoemde autonomie van de examencommissie heeft OPI in 
2017 duidelijk begeleiding geboden aan de examencommissies, onder andere in training op 
het gebied van wetgeving, casuïstiek en kwaliteit. Het resultaat is meer autonomie van de 
commissies. Hierin zijn de secretarissen zichtbaar gegroeid in hun rol. Bovendien is een stap 
gemaakt in het leren van elkaar.

Dit verslagjaar waren er verschillende scholingstrajecten, gericht op beoordelaars in de school,
 op praktijkbeoordelaars en ook op een combinatie van beiden. De scholing in de beroeps-
praktijk was primair gericht op het versterken van een gemeenschappelijk beoordelingskader 
en minder op het verwerven van nieuwe kennis. Studenten worden nu vaker geëxamineerd in 
bedrijven en instellingen waarmee het Friesland College intensief samenwerkt, bijvoorbeeld in 
praktijkroutes. De opgeleide praktijkbeoordelaars zijn beter in staat om het leerproces van de 
studenten te beoordelen vanuit de kwaliteitscriteria. 

Omdat er niet standaard examens worden ingekocht, zijn het construeren en valideren van de 
examinering ook collectieve vraagstukken. De professionalisering is erop gericht deze visie op 
examinering te borgen en collega’s te scholen in het construeren en valideren.  
Met de implementatie van keuzedelen is het vraagstuk over het examineren van die keuzedelen 
actueel geworden: wat is een passende wijze van examineren, die recht doet aan de wettelijke 
kaders en ook recht doet aan ons onderwijsconcept?

7.2.3 Teamontwikkeling
Enige jaren geleden heeft het Friesland College de beweging ingezet waarin de teams zich 
ontwikkelen tot resultaatverantwoordelijkheid. In het 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. Dit is geen indeling in goed of fout. Het 
gaat om de vraag - gevoed vanuit de inhoudelijke ontwikkeling - hoe naar een team en de 
opbouw hiervan gekeken wordt:

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 60 teams verdeeld over de 7 FC-scholen functioneerden eind 2017 de meeste teams op 
een gevorderd niveau (36 teams). 20 teams zaten nog op beginnend niveau en 4 functioneerden 
al op professioneel niveau. Hoewel hier en daar het tempo waarin teams zich ontwikkelen iets 
achterblijft, is er bij alle teams toch sprake van een doorgaande ontwikkeling.

Teamontwikkeling is een continu proces dat altijd in beweging is. Bij aanvang van het studiejaar 
2017-2018 is op twee scholen een keuze gemaakt voor een andere teamindeling: FC-Extra en 
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de School voor Zorg, Service & Welzijn. Hier is de monitoring op waar het team op dit moment 
staat nog lastig te maken. Ze zijn net op weg. Duidelijk is dat voor beide scholen deze teams 
vooral scoren op niveau beginnend.
Bij Life Sciences is sprake van een focus die op het geheel van de school Life Sciences ligt en niet 
op de teams als ‘losse’ eenheid. 
De school voor Techniek & Technologie heeft per team in kaart gebracht waar ontwikkelingen 
zitten en wat hierin heeft geholpen. Rode draad is het benoemen van ontwikkelingen, het 
hebben van een gedeelde visie op onderwijs en crossovers benutten om van elkaar te leren. 
Ook bij D’Drive is te zien dat ontwikkelingen op gang komen op het moment dat iedereen een 
helder en duidelijk beeld heeft van wat nodig is. 
Fluctuaties als gevolg van samenstelling van teams, uitstroom of instroom van teamleden 
kunnen van invloed zijn op de fase waarin een team zich bevindt.

Een vraagstuk voor 2018 is hoe teams met elkaar samenwerken in crossovers en wat dit 
betekent voor resultaatverantwoordelijkheid binnen die teams en over de teams heen. En ook: 
hoe opereren teams ten opzichte van interdisciplinaire vraagstukken, naast het inzetten van 
specifieke en vraaggestuurde teamcoaching als instrument voor teamontwikkeling.

7.2.4  Overzicht professionaliseringstrajecten
In 2017 is op basis van behoefte gekeken welke activiteiten voor professionalisering verder 
ingezet moeten worden. Het gaat hier onder meer over de volgende activiteiten:

• Organisatie van professionaliseringsdagen per school (vier keer per jaar), en ook voor 
leidinggevenden (iedere maand een dag of een dagdeel), waar thema’s centraal staan en 
er ruimte en tijd is om verdieping met elkaar te organiseren. De thema’s fluctueerden van 
meer strategische sessies als ‘waar gaan we met elkaar naartoe’ tot organisatorische sessies 
over ‘hoe organiseren we onze open dagen en wat willen we ermee bereiken?’ Een ander 
thema was bijvoorbeeld het leggen van een goede verbinding met het werkveld en het 
onderwijs, waarbij tevens de onderzoeken van Mazereeuw en Hofkes zijn benut.

• In de omslag van klassikaal naar praktijkgestuurd leren voor onze studenten zien we 
dat onze scholen meebewegen. Medewerkers stellen zichzelf meer en meer vragen als 
‘wat heb ik nodig…’ of ‘welke vraag moet ik stellen om te leren en verder te komen.’ In 
de ondersteunende bureaus gebeurde dit ook al, maar meer ad hoc en met nog weinig 
verbinding tussen de bureaus. Daarom is in 2017 gestart met het professionaliseringsproject 
‘Een verdraaid goede ondersteuning’. Hierin gaat het om een nieuwe manier van werken, 
interdisciplinair, en altijd met de vraag of het werk aansluit bij de bedoeling van het 
Friesland College.

• Op het gebied van digitalisering is in 2017 FC Live geïntroduceerd: de portal waar alle 
(digitale) informatie rondom het Friesland College samenkomt. Om met deze nieuwe 
digitale functionaliteit te werken is er een aantal momenten belegd, waarin medewerkers 
zich konden bekwamen in de bijbehorende digitale vaardigheden.

• Rond thema’s als keuzedelen, praktijkroutes en leereenheden zijn FC-brede Meet up-
bijeenkomsten georganiseerd. In Meet-ups presenteren docenten recente ontwikkelingen 
en actuele vraagstukken aan elkaar. De grote opkomst voor deze bijeenkomsten maakte 
duidelijk dat dit een geschikte manier is voor kennisdeling binnen het FC.

• Intervisie voor leidinggevenden.
• ‘Coaching on the job’ voor docenten in praktijkroutes. 
• De organisatie van didactische weken. Een team wordt gedurende een periode van 

bijvoorbeeld een week ondersteund door een onderwijskundige die de lessen bezoekt, 
feedback geeft en in het team het gesprek voert over didactiek. De leidinggevende wordt 
hierbij betrokken. Het effect is dat teams en leidinggevenden echt in gesprek raken over 
de kwaliteit van het onderwijs en samen leren zoeken naar verbeteringen. Het helpt in de 
ontwikkeling van onderwijskundig leiderschap, zowel aan de kant van het team als van de 
leidinggevende. 

• In een enkele school begint het traject Onderwijskundig leiderschap voor leidinggevenden 
vruchten af te werpen. Zo is het in de school voor Commercie &Dienstverlening gewoon 
geworden om lessen te bezoeken en deze met docenten en in het team te bespreken op 
ontwikkelpunten voor het onderwijs. Deze gesprekken dragen mede bij aan het vergroten 
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van de kwaliteit van het onderwijs en de ontworpen leereenheden. Ook een aantal teams 
binnen D’Drive ervaart dezelfde positieve effecten van zo’n didactische week. Het gaat weer 
over onderwijs en de kwaliteit ervan.

• Overlegsituaties tussen medewerkers van verschillende scholen en/of bureaus over 
vraagstukken rondom examinering, keuzedelen, onderwijs en personeel.

• Inzet van regisseurs in de teams op de zes aandachtsgebieden: praktijk, onderwijskwaliteit, 
examinering, studentenbegeleiding, Pr en communicatie, team en organisatie.

• Ondersteuning op vragen vanuit teams of het geven van regisseursworkshops, verzorgd 
door onder meer OPI en externe deskundigen op het gebied van examinering, Sprint2*, 
didactiek.

• Bezoek aan conferenties, landelijke bijeenkomsten et cetera. 
• Ontwikkeling van keuzedelen, leereenheden en praktijkroutes. 
• Ontwikkeling van cross-over opleidingen als Human Technology, Procestechniek.
• Ontwikkeling van excellentieprogramma’s.
• Ontwikkeling van bronnen met Brainstud* en met FC-bronnenbedrijf*.
• Samenwerkingen Academische opleidingsschool: circa twintig masters in opleiding, vijftien 

beginnende docenten (LIO), dertig PDG*-ers en negen kop-studenten*.
• Samenwerking met Lectoraat Wendbaar Vakmanschap.
• Deelname aan CIV water, RIF Healthy Ageing, RIF Biobased.
• Praktijkroutes waar nieuwe vormen van leren en ontwikkelen worden ontdekt. 

7.3 Opleidingsschool Friesland College – Noordelijke Hogeschool met academische kop en 
project Versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen

Het Friesland College en NHL Hogeschool hebben in 2017 een nieuwe samenwerkings-
overeenkomst gesloten, waarmee het fundament van het samen opleiden in de praktijk van 
het Friesland College opnieuw versterkt wordt binnen de Opleidingsschool FC-NHL. De visie 
op opleiden in de school wordt door de stuurgroep en de werkgroep steeds weer onder de 
loep genomen en verrijkt, waarbij met elkaar leren en ontwikkelen centraal staan. Vanuit 
de Opleidingsschool is ook een substantiële bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van 
de nieuwe afstudeerrichtingen van de lerarenopleidingen, met name de afstudeerrichting 
Beroepsonderwijs mbo.

In studiejaar 2016-2017 werden 167 studenten opgeleid in de Opleidingsschool FC-NHL. 
Docenten van de NHL Hogeschool en het Friesland College verzorgden begeleidende 
bijeenkomsten en docent-opleiders bevorderden de rijkdom van het leren op de werkplek.

Binnen de academische kop van de Opleidingsschool is extra aandacht voor onderzoek. 
Hierin staat de onderzoekende houding van de student en van de docent centraal. Vooral de 
praktijk van de docent krijgt aandacht. Resultaten worden regelmatig gedeeld; zo werden op 
9 november in een onderzoeksmiddag allerlei bevindingen uitgewisseld. De academische kop 
heeft voor de komende jaren een koers ontwikkeld: onderzoeksgroepen worden verbonden 
aan de scholen én studenten en docenten vinden elkaar in het samen onderzoeken van en 
ontwerpen voor de onderwijspraktijk. Ook op een andere manier vindt onderzoek plaats. Zo 
heeft de kop binnen het Friesland College meegewerkt aan het onderzoek naar ‘Wendbaar 
vakmanschap’, onder leiding van NHL-lector Marc Coenders.

In juli 2017 is het project ‘Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen’ afgerond. 
De betrokken medewerkers hebben een bijdrage geleverd aan de slotconferentie in juni. Een 
lio* van het Friesland College maakte daarbij deel uit van een panel dat bevraagd werd door de 
minister van Onderwijs, Jet Bussemaker.

Over het opleiden in de praktijk bij het Friesland College zegt een Lio-er:
“Je moet het zelf doen, maar we doen het wel samen.”
Een andere Lio-er zegt zoveel geleerd te hebben over Praktijkgestuurd leren. Hij kan op de plek 
waar hij nu werkt  heel goed de vertaalslag van het concept naar onderwijs maken. 
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Het project had voor de Opleidingsschool FC-NHL een aantal belangrijke opbrengsten. 
Voorbeelden hiervan zijn:

• Er zijn voor vier verschillende thema’s programma’s ontwikkeld waardoor studenten en 
docenten kunnen leren op het gebied van Ouderbetrokkenheid, Omgaan met verschillen, 
Opbrengstgericht werken en Sociale veiligheid. 

• Een aantal docenten van Friesland College en NHL Hogeschool en van ROC Friese Poort 
zijn in het kader van het project door Carlos van Kan (HAN) getraind in het voeren van 
gesprekken over onderwijspedagogische drijfveren van (aanstaande) docenten.

• De RuG heeft samen met de Opleidingsschool FC-NHL een observatielijst ontwikkeld voor 
mbo-docenten in verschillende onderwijssettingen, een variant op het zogenoemde ICALT*-
instrument.

• Startende bevoegde docenten hebben extra begeleiding gekregen bij hun 
professionalisering. Intervisie was hierin een belangrijk middel.

Het grote aantal nieuwe docenten in de scholen van het Friesland College maakt het extra 
belangrijk dat er aandacht is voor de zogeheten inductiefase. In de eerste jaren na het 
afstuderen van de docent is specifieke professionalisering op diverse terreinen belangrijk. 
Omgaan met werkdruk, het werken in een team en de samenwerking met bedrijven en 
instellingen vergen veel van de startende bevoegde docent. 

De Opleidingsschool FC-NHL heeft samen met de directeuren van de scholen van het Friesland 
College gekeken hoe de opvang en professionalisering van deze docenten tot stand kan komen. 
Hier is consensus over. In september is bovendien een pilot gestart waarin wenselijke vormen 
van begeleiding worden onderzocht en gedeeld. In samenwerking met enkele andere roc’s en 
de RuG zijn professionele leergemeenschappen gevormd waartussen ervaringen uitgewisseld 
worden.

PDG (pedagogisch didactisch getuigschrift)
In 2017 volgde een groep van veertig deelnemers het PDG-traject (zowel eerste- als tweede-
jaars).
In september is gekozen voor een meer gedifferentieerd aanbod. De deelnemers hebben een 
zeer diverse achtergrond, dus maatwerk was noodzakelijk.  Er wordt nu gewerkt in Leergroepen 
en er is keuze ten aanzien van de workshops die aangeboden worden.

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

PDA (pedagogisch didactische aantekening)
In 2017 hebben dertien medewerkers het PDA-traject gevolgd. In 2018 zullen voor instructeurs/ 
praktijkexperts landelijke bekwaamheidseisen worden vastgesteld.

7.4 Ziekteverzuim 

In 2015 was het ziekteverzuimpercentage 6,26 procent, in 2016 4,69 procent en in 2017 4,74 
procent. Hiermee is het Friesland College in 2017 onder de eigen norm van 5 procent gebleven. 
De koers van 2016 is in 2017 voortgezet in de ziekteverzuimbegeleiding.

Het korte verzuim is al jaren constant, het middellang verzuim is dit jaar afgenomen - van 
0,69 procent naar 0,55 procent - en het langdurig verzuim nam toe van 3,29 procent naar 3,49 
procent. Het langdurig verzuim is onder meer gestegen door de toename van medewerkers bij 
wie geen kans op herstel aanwezig is. 
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De verzuimfrequentie was 1,56 procent. In 2015 was dat 1,45 procent. In 2017 is dit gedaald 
naar 1,47 procent.
In 2017 is de aandacht voor langdurig zieke medewerkers gebleven en heeft het Friesland 
College het verzuimbeleid uitgevoerd conform de Wet verbetering Poortwachter. Hiernaast was 
er meer aandacht voor medewerkers die middellang en frequent ziek zijn. Deze aandacht heeft 
zich vertaald in gesprekken tussen medewerker en leidinggevende. 
Honderd medewerkers hebben aan een health check pilot kunnen deelnemen in 2017 in het 
kader van ziekteverzuimpreventie.

Het verzuimpercentage in de leeftijdscategorieën 25-35 jaar en 35-45 jaar is gedaald. In de 
leeftijdscategorie 55 jaar en ouder is dit verzuim het hoogst. In 2018 wordt onderzoek gedaan 
hoe medewerkers in deze leeftijdscategorie gezond en duurzaam aan het werk zijn en blijven. 

Figuur 7.4.1 Ziekteverzuimduur in percentages 2014-2017; het deel van het totale verzuimpercentage 
dat door kort, middellang en lang verzuim wordt bepaald
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Figuur 7.4.2 Ziekteverzuimpercentage per leeftijdscategorie van 2015-2017
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WIA/WAO
In 2017 zijn vijf IVA-uitkeringen toegekend en geen WGA- en WAO-uitkering. In 2016 
daarentegen werden één WAO- uitkering, één WGA-uitkering en twee IVA-uitkeringen 
toegekend. In 2017 is hiermee het aantal medewerkers toegenomen dat niet of nauwelijks 
kan werken en een zeer kleine kans op herstel heeft. Het aantal medewerkers dat een WGA-
uitkering kreeg, nam af. 
Deze ontwikkeling past in het koers van het Friesland College om medewerkers die kunnen 
werken optimaal te faciliteren in het (vroegtijdig) vinden van passend werk en om op een 
goede manier – passend in de wet- en regelgeving – afscheid te nemen van medewerkers die 
helaas geen of nauwelijks mogelijkheden hebben op herstel. 

Vooruitblik 2018
Voor 2018 wordt de koers van ziekteverzuimbegeleiding voortgezet. Hiernaast gaat 
ziekteverzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid een steeds belangrijkere plek innemen.
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7.5 Arbeidsomstandigheden

Ook in 2017 is aan activiteiten in het kader van bedrijfshulpverlening, veiligheid en een veilige 
en gezonde werkomgeving op verschillende manieren aandacht besteed.

Bedrijfshulpverlening
In 2015 is voor de scholing van BHV’ers en EHBO’ers gekozen voor een andere organisatie. Er 
is, in samenwerking met G4S Solutions, een scholings- en herhalingsprogramma ontwikkeld 
dat - naar voorkeur van de deelnemers - kan worden gevolgd op de eigen locatie of extern. 
Dit kan in één of meerdere dagdelen óf via e-learning, eventueel in combinatie met hiervoor 
ontwikkelde apps. Zo kan iedere cursist de scholing volgen op de wijze die hem of haar het 
beste past. Deze cursussen zorgen ervoor dat medewerkers steeds worden geïnstrueerd volgens 
de nieuwste richtlijnen. Ze moeten er ook toe bijdragen dat het aantal BHV’ers* en EHBO’ers 
wordt uitgebreid.

Dit vernieuwde aanbod, in combinatie met een actieve werving bij de scholen, heeft ertoe 
geleid dat het aantal BHV’ers en EHBO’ers aanzienlijk is gegroeid. Waren er In 2015 99 BHV’ers 
en 55 EHBO’ers, eind 2017 zijn dit er respectievelijk 117 en 70. Hiernaast zijn er in geval van 
calamiteiten ongeveer veertig ontruimers beschikbaar. Met deze aantallen is er in de meeste 
gevallen een afdoende dekking voor alle locaties.

Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)
In de afgelopen jaren is door Bureau Bedrijfsvoering, op basis van een gehouden integrale 
Arbo- en veiligheidsanalyse, aandacht besteed aan het oplossen van geconstateerde 
knelpunten. Via een Plan van Aanpak en door middel van integrale samenwerking tussen 
onderwijs en ondersteuning zijn deze waar mogelijk afgehandeld.  

Risico-Inventarisaties en Evaluaties vragen echter continu aandacht. Door nieuwe wetgeving 
zijn organisaties verplicht uiterlijk in 2018 een medewerker aan te stellen, die verantwoordelijk 
is voor beleidstaken en werkzaamheden op het gebied van veiligheid en arbo, waaronder de 
RI&E’s. Eind 2017 heeft het College van Bestuur besloten hiervoor een beleidsadviseur veiligheid 
aan te stellen.
In 2018 wordt de module PSA (psycho sociale arbeidsbelasting) aan de RI&E toegevoegd, als 
instrument om pesten, intimidatie, agressie en geweld én werkdruk te kunnen monitoren.    

Individueel werkplekonderzoek 
Op verzoek van een medewerker of leidinggevende zijn in 2017 28 werkplekonderzoeken 
uitgevoerd. Hierbij ging het vaak om klachten in de zithouding, nek, schouders en rug. Vaak 
kon al veel worden verbeterd door het beter instellen van de bureaustoel en de hoogte van het 
bureau, het verbeteren van de zithouding ten opzichte van het computerscherm, een aangepast 
toetsenbord of de keuze voor een muis.

Eerstelijns oogonderzoeken
BIn 2017 zijn negen eerstelijns oogonderzoeken uitgevoerd. Met dit onderzoek wordt 
duidelijk of een beeldschermbril de klachten bij beeldschermgebruik kan oplossen of dat nader 
onderzoek nodig is door een opticien of specialist.

Gehoorproblematiek
Met ingang van 2015 is de wet rondom vergoeding rond gehoorbeperking gewijzigd en 
vergoedt het UWV niet langer de kosten van hoortoestellen. Wel vergoedt de zorgverzekeraar 
een groot deel van de kosten via de basiszorgverzekering. Het Friesland College vergoedt 
eventuele aanvullende, werkgerelateerde voorzieningen die voor een medewerker nodig 
zijn om het werk goed te kunnen blijven uitvoeren. Dit moet blijken uit een verklaring van 
een Audiologisch Centrum. Met de leeftijd neemt het aantal mensen met gehoorproblemen 
toe, waardoor naar verwachting de aanvragen voor werkgerelateerde voorzieningen bij 
gehoorproblematiek zullen toenemen. Incidenteel wordt een externe deskundige ingehuurd 
voor onderzoek naar het op maat inrichten van de werkplek.



Friesland College jaarverslag 2017 72

In 2017 is actief beleid gevoerd om bureaus te vervangen door bureaus die eenvoudig door de 
medewerker zelf in hoogte verstelbaar zijn. 

Veilige en gezonde werkomgeving
Ter preventie wordt bij werkplekonderzoeken - naast advies en eventuele aanpassingen - ook 
voorlichting gegeven over onder meer veiligheids- en gezondheidsrisico’s bij (beeldscherm)werk 
en hoe werkplekbeheer kan leiden tot reductie van risico’s en gezondheidsklachten. Via FC Live 
wordt informatie over dit onderwerp actueel gehouden.

Werkomstandigheden
In gebouw Sportstad Heerenveen is in 2016 het entreegebied door de verbouw en nieuwe 
inrichting omgevormd tot een aantrekkelijk verblijfsgebied voor studenten en medewerkers. In 
2017 is een vergelijkbare actie uitgevoerd in het atrium van gebouw Triangel en locatie Kalmoes 
in Leeuwarden. Er is een geheel nieuw concept voor het leerbedrijf catering ontwikkeld, 
waarvoor onder meer de keukens en uitgiftebalies zijn vernieuwd. Ook zijn de verblijfsgebieden 
opnieuw ingericht, met een aanzienlijk toegenomen gebruik van deze ruimten door studenten 
en medewerkers als gevolg.

Praktijkroute Bureau Bedrijfsvoering
De laatste jaren zijn voor studenten van het Friesland College veel praktijkroutes ontwikkeld 
en geoperationaliseerd. De in 2016 gestarte praktijkroute bij Bureau Bedrijfsvoering voor 
secretarieel medewerkers is in 2017 uitgebreid met werkplekken voor studenten bij het Facilitair 
Serviceteam, Bureau Automatisering en Bureau Huisvesting. Er is een eerste verkenning geweest 
naar werkplekken bij Bureau Communicatie en OPI. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid
Het Friesland College heeft, naast de kerntaken als onderwijsorganisatie, ook een maatschapp-
elijke verantwoordelijkheid om rekening te houden met de effecten van bedrijfsvoering op 
mens, milieu en maatschappij. Dit kan bijvoorbeeld gaan om energiebesparing, afvalscheiding, 
personeel met een achterstand op de arbeidsmarkt in dienst nemen, duurzame inkoop en duur-
zaamheidseisen aan leveranciers.  
In dit kader heeft Bureau Bedrijfsvoering in een startnotitie aangegeven wat op het gebied van 
MVO door dit bureau tot nu toe is uitgevoerd en welke doelen worden gesteld op de korte en 
middellange termijn. Uitgangspunt is dat MVO en duurzaamheid breed worden geïntegreerd 
in de gehele organisatie. Hiervoor zoekt Bureau Bedrijfsvoering verbinding met andere 
organisatieonderdelen van het Friesland College, met name het onderwijs, maar ook met het 
bedrijfsleven. 
In de ‘Recycle Boulevard’, waar Omrin en Friesland College nauw samenwerken, heeft Carlo 
Segers als voorzitter van het College van Bestuur in zijn nieuwjaarstoespraak 2018 benadrukt 
dat het Friesland College in 2018 en verder nog sterker inzet op duurzaamheid. 

KIC zegt…
In de hoop gedragsverandering van studenten en medewerkers op onder meer het gebied van 
vervuiling van gebouwen en omgeving, roken, parkeren, ‘snoeproutes’ in de omliggende wijk 
en dergelijke te realiseren, is projectgroep ‘KIC zegt…’ (Keep It Clean) gestart. Hierin zitten 
studenten van LIS, medewerkers vanuit het onderwijs, het Facilitair Serviceteam en professionals 
uit het bedrijfsleven. 
De projectgroep heeft tot doel om door een cultuurprogramma onderwerpen als vervuiling, 
roken, snoeproutes, parkeren, fietsen op het terrein en houding en gedrag bespreekbaar 
te maken. De eerste resultaten worden inmiddels zichtbaar in onder meer afvalscheiding 
in de kantines, een nieuwe FC-website, aangescherpt antirookbeleid en verwijdering van 
toegangspoortjes.

7.6 Functioneren en beoordelen

In het verslagjaar is met 725 medewerkers (80 procent) een functionerings- en/of 
beoordelingsgesprek gevoerd. 
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Intern is in 2017 op diverse manieren verkend welke manier van functioneren en beoordelen 
past bij het Friesland College. Onder andere enquêtes, workshopsessies, een onderzoek in 
literatuur én omgeving hebben veel inzicht opgeleverd in de wensen voor een nieuw beleid. In 
2018 wordt dit nieuwe beleid ontwikkeld en geïmplementeerd.

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 2017 niet ten opzichte van voorgaande jaren. 

7.8 Formatieplan 2017

In de eerste helft van 2017 hebben de OR, het College van Bestuur (CvB) en HR* in diverse 
teams een onderzoek gestart naar de behoeften in ondersteuning bij formering van hun team, 
om vanaf de werkvloer input te krijgen voor het totale formatieplan. Wat is nodig om met 
elkaar goed onderwijs neer te zetten, welke ondersteuning is daarbij effectief en nodig? Hoe 
ziet een goede mix in een team eruit, wat is er over drie jaar nodig aan kwaliteiten, et cetera.

Uit de gesprekken die gevoerd zijn, is in het najaar van 2017 terugkoppeling geweest aan de 
OR, het CvB en de HR. Conclusie was dat er geen eenduidig beeld is te halen uit de uitkomsten, 
dat er een grote variatie zit in de manier waarop teams met elkaar in gesprek zijn over 
onderwijs en over de kwaliteiten van de teams én dat er enthousiasme is over het ophalen van 
informatie bij de teams. Door wisselende samenstelling van de interviewkoppels heeft niet echt 
kwalitatief onderzoek plaatsgevonden en het gesprek ging niet altijd sec over de wensen ten 
aanzien van formatie. 

De conclusie was dat het doel van het onderzoek soms ver(der) van de teams lijkt te staan. 
Voor het formatiebeleid heeft de input vooral opgeleverd dat het goed is om verder te 
professionaliseren op resultaatverantwoordelijke teams en om na te denken over de invulling 
bij vrijkomende vacatures. Doe je dat op basis van de in het team ontbrekende kwaliteiten en 
welke zijn dat dan? Of doe je dat op basis van het identiek invullen van een ontstane plek?

Op basis van deze uitkomsten is er behoefte om het onderwerp resultaatverantwoordelijke 
teams in 2018 een stap verder te krijgen. Hierin wordt vooral de cultuuromslag gevoeld om 
teams meer de regie te laten nemen, op basis van eigen samenwerking en kracht. Hier wordt 
in 2018 een workshop georganiseerd, met afvaardigingen uit zoveel mogelijk geïnterviewde 
teams, de OR, het CvB en HR.

7.8.1 Functiehuis
In het verslagjaar is het nieuwe functiehuis geïmplementeerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat er 
breder omschreven functies beschikbaar zijn, waarmee flexibiliteit en bredere inzetbaarheid 
van de medewerkers wordt ondersteund. Binnen een functie zit ruimte om tijdelijk een 
bepaalde rol te vervullen en daarna weer een andere rol op te pakken of terug te vallen 
op eerdere werkzaamheden. Profielen zijn resultaatgericht beschreven en in opbouw naar 
niveauverschillen naast elkaar gezet. Zo is inzichtelijk welke stappen in de ontwikkeling 
mogelijk zijn.
De implementatie is goed verlopen. In de functionerings- en beoordelingsgesprekken is er 
in 2017 aandacht besteed aan het nieuwe functieprofiel en de mogelijkheden hierin voor de 
medewerker. 
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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. 
HR en de FC-scholen hebben geïnventariseerd welke werkzaamheden de participanten bij het 
Friesland College kunnen verrichten. Surveilleren bij examens, op orde houden van openbare 
leercentra en docentenkamers en helpen digitaliseren van papierwerk zijn hier voorbeelden 
van. Het Friesland College heeft in 2017 voor 8,5 fte aan plaatsen gerealiseerd. 
De banen worden ingevuld bij diverse scholen en bureaus in zowel Leeuwarden als Heerenveen. 
Het is de bedoeling en ook de verwachting dat aan het eind van 2018 voor 13,3 fte is 
gerealiseerd. Dit is de norm die ook in de MBO-Raad met collega’s is afgesproken.

7.8.3 In-, door- en uitstroom in 2017
In de tabel hieronder kunt u lezen welke aanstellingen het Friesland College in 2017 gaf en om 
hoeveel medewerkers het ging in aantallen en fte’s.
Doorstroom
In 2017 veranderden 75 medewerkers van team. Twintig medewerkers (4,21 fte) zijn 
gedetacheerd naar andere organisaties.

Soort aanstelling/contract 2016 Aantal Fte Soort aanstelling/contract 2017 Aantal Fte

Nieuwe (tijdelijke) medewerkers 124 56,53 Nieuwe (tijdelijke) medewerkers 189 106,21

Uitbreiding tijdelijke aanstelling 34 6,28 Uitbreiding tijdelijke aanstelling 30 6,29

Omzetting tijdelijk contract naar vast 46 39,45 Omzetting tijdelijk contract naar vast 102 61,58

Direct vast (voornamelijk vanuit Randstad) 17 13,80 Direct vast (voornamelijk vanuit Randstad) 15 8,24

Detacheringen vanuit andere organisaties 27 9,34 Detacheringen vanuit andere organisaties 27 7,53

Freelancers 43 9,49 Freelancers 41 7,14

Uitzendkrachten 5 0,56 Uitzendkrachten 3 0,43

Medewerkers via payroll-contract 135 37,79 Medewerkers via payroll-contract 137 44,55

Figuur 7.8.3.1

Uitstroom
In de tabel hieronder leest u hoeveel medewerkers (aantal en fte’s) uitstroomden en wat de 
reden daarvoor was.
Het beleid van het Friesland College is er onveranderd op gericht om ontslagprocedures zoveel 
mogelijk te voorkomen door intensief met medewerkers in gesprek te blijven en te investeren 
in de ontwikkeling van medewerkers.

Reden uitstroom 2016 Aantal Fte Reden uitstroom 2017 Aantal Fte

Geen verlenging tijdelijk 
contract

86 48,65 Geen verlenging tijdelijk 
contract

154 78,41

Ontslag uit vaste dienst- 
op eigen verzoek

23 11,53 Ontslag uit vaste dienst- op 
eigen verzoek

30 11,73

Ontslag uit vaste dienst- 
pensioen/FPU/keuzepen-
sioen

26 21,14 Ontslag uit vaste dienst- 
pensioen/FPU/keuzepen-
sioen

37 29,93

Beëindiging vaste dienst 
wegens overlijden

2 1,72 Beëindiging vaste dienst 
wegens overlijden

2 1,30

Beëindiging vaste dienst 
wegens ziekte

1 0,49 Beëindiging vaste dienst 
wegens ziekte

3 3,28

Totaal 138 83,53 Totaal 226 124,65

Figuur 7.8.3.2
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Uitkering 2016 Totale kosten 2017 Totale kosten

WW-uitkering 13 € 56.397 27 € 166.832

Bovenwettelijke uitkering 6 € 51.071 7 € 51.519

Figuur 7.8.3.3

7.9 Medewerkerstevredenheidsonderzoek

In 2017 is geen Medewerkerstevredenheidsonderzoek gedaan. Het eerstvolgende onderzoek 
staat gepland in maart 2018.

7.10 Vertrouwenspersonen personeel

Het Friesland College wil zijn studenten een sociale, veilige omgeving bieden, waarin zij zich 
optimaal kunnen ontwikkelen. Een veilige werksfeer voor werknemers draagt hieraan bij. 
De primaire taak van de vertrouwenspersoon personeel is de eerste opvang en begeleiding 
van medewerkers die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen, (vermoedens van) 
misstanden en integriteitsschendingen.
Per 2017 zijn twee nieuwe Vertrouwenspersonen Personeel aangesteld. Een van hen is extern en 
de ander intern, een van hen is een vrouw en de ander een man.
In het verslagjaar hebben zich elf medewerkers gemeld bij de Vertrouwenspersonen Personeel. 
Van alle meldingen zijn er nog twee in behandeling. Deze meldingen zijn in december 2017 
ontvangen.
De aandacht die door de actie #Metoo is gegeven aan het begrip ‘ongewenste omgangsvormen’ 
heeft bij het Friesland College niet geleid tot extra meldingen.

7.11 Arbeidsvoorwaarden 

7.11.1 Salderings- en uitruilregeling / werkkostenregeling 
Sinds 2013 neemt het Friesland College deel aan de zogeheten ‘Werkkostenregeling’, waarin 
medewerkers in loondienst loon, vakantiegeld of eindejaarsuitkering kunnen uitruilen tegen 
een fiscaal voordeel. Ook het Friesland College heeft hier financieel voordeel bij. Door het 
uitruilen stimuleert het Friesland College dat personeelsleden een tegemoetkoming krijgen 
voor activiteiten in het kader van sport en bewegen, fietsen, sportattributen of de aanschaf van 
een smartphone, tablet of laptop.
In 2017 is op deze wijze ruim € 230.000,- aan fiscaal voordeel uitgeruild.

Arbeidsvoorwaarden Aantal in 2017

Salderings- en uitruilregeling 748

Uitruil tablets, mobiele telefoons en computers 173

Uitruil fiets 84

Uitruil fitness 112

Uitruil sportkleding en sportattributen 75

Levensloopregeling – sparen 13

Levensloopregeling – opname i.v.m. verlof 5

Figuur 7.11.1 Arbeidsvoorwaarden
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 7.12 Resultatenbox personeel 2017

Figuur 7.12.1 Aantal vaste en tijdelijke aanstellingen 2014 - 2017 (fte)

tijdelijke aanstelling (fte)

vaste aanstelling (fte)
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Vaste en tijdelijke aanstellingen (AOBP*, BOBP* en OP*) in 2017 in fte

Inzet Bapo Verlof Eindtotaal

Vast AOBP 216,21 8,13 7,55 231,89

BOBP 72,39 1,85 0,50 74,74

OP 425,80 16,66 22,47 464,93

Subtotaal vast 714,40 26,64 30,52 771,56

Tijdelijk AOBP 30,72 30,72

BOBP 27,86 27,86

OP 90,70 90,70

Subtotaal tijdelijk 149,28 149,28

Totaal vast en tijdelijk 863,68 26,64 30,52 920,84

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

2016 fte procent 2017 fte procent

Fte- man 423,20 49 442,85 48

Fte- vrouw 440,16 51 477,99 52

Fte- totaal 863,36 100 920,84 100

Figuur 7.12.3 Verdeling naar geslacht in percentages

2016 2017

Soort leidinggevende Fte Soort leidinggevende Fte

Onderwijsdirecteur/unitdirecteur 18,60 Directeur B 14,70

Opleidingsmanager 20,26 Directeur A 10,80

Bureaudirecteur 6,70 Opleidingsmanager 21,36

Teamleider B 3,50

Teamleider A 2,80

Figuur 7.12.4 Soort leidinggevende in fte 

2014 2015 2016 2017

Docent 51,7 50,5 49,7 49,1

Ondersteunend personeel 50,7 50,7 50,3 49,3

Totaal Friesland College 51,3 50,6 50,1 49,2

Figuur 7.12.5 Gemiddelde leeftijd 2014-2017 docent en ondersteunend personeel
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Figuur 7.12.6 Leeftijdsopbouw 2014-2017
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Figuur 7.12.7 Gemiddeld ziekteverzuimpercentage 2014-2017
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Functiehuis in loondienst :   (rechtspositie/aanstelling)    peildatum : 01-12-17

Categorienaam Classificatie Functienaam Schaal FTE totaal

Onderwijs docent Docent LD LD 26,04

docent Docent LC LC 341,49

docent Docent LB LB 181,10

praktijkexpert Praktijkexpert 08 78,14

instructeur Instructeur 07 10,30

assistent Assistent 06 14,16

leraar in opleiding Leraar in opleiding LIOB 7,00

Onderwijs 658,23

Leidinggevenden leidinggevende Directeur B 14 14,70

leidinggevende Directeur A 13 10,80

leidinggevende Opleidingsmanager 12 21,36

leidinggevende Teamleider B 11 3,50

leidinggevende Teamleider A 09 2,80

Leidinggevenden 53,16

Ondersteuning ondersteuner Senior beleidsadviseur 12 11,77

ondersteuner Beleidsadviseur 11 18,55

ondersteuner Senior beleidsmedewerker 10 18,24

ondersteuner Beleidsmedewerker 09 7,50

Ondersteuning 56,06

Administratief administratief Administratief medewerker C 07 16,36

administratief Administratief medewerker B 06 10,06

administratief Administratief medewerker A 05 40,49

Administratief 66,91

Secretarieel secretarieel Secretarieel medewerker C 07 2,40

secretarieel Secretarieel medewerker B 06 8,45

secretarieel Secretarieel medewerker A 05 9,47

Secretarieel 20,32

Facilitair / 
Onderhoud

planning Ruimteplanner/facilitair 
medewerker

07 2,80

receptie - onder-
houd - beheer

Facilitair medewerker D 05 25,04

receptie - onder-
houd - beheer

Facilitair medewerker C 03 17,58

facilitair Facilitair medewerker A 01 1,88

facilitair Medewerker participatiewet 01 0,90

Facilitair / Onderhoud 48,19

ICT ICT ICT medewerker C 08 9,40

ICT ICT medewerker B 07 4,56

ICT ICT medewerker A 06 1,00

ICT 14,96

Onbekend Projectleider strategische 
beleidsvorming

14 1,00

Onbekend 1,00

CVB CVB Voorzitter College van Bestuur 18 1,00

CVB Lid van het College van Bestuur 17 1,00

CVB 2,00

920,84 920,84

FTE

Onderwijs 658,23

Leidinggevenden 53,16

Ondersteuning 56,06

Administratief 66,91

Secretarieel 20,32

Facilitair / 
Onderhoud

48,19

ICT 14,96

Onbekend 1,00

CVB 2,00

Totaal 920,84
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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 Friesland College heeft op financieel gebied de zaken op orde. In de komende jaren wordt 
de reserve nog licht opgevoerd om te kunnen spreken van een duurzame situatie. Het Friesland 
College voldoet aan de solvabiliteits-, rentabiliteits- en liquiditeitsnormen van het ministerie van 
OCW. Deze kengetallen laten een opgaande lijn zien. Daarnaast wordt rekening gehouden met 
een weerstandsbuffer die is onderbouwd middels een zogeheten flexibiliteitsratio.

De meerjarenbegroting geeft voor de komende jaren een positief beeld van de organisatie. 
Natuurlijk is alertheid nodig om deze situatie te bestendigen. Demografische ontwikkelingen 
wijzen op langere termijn op een daling van 16-20-jarigen in de regio. Tegelijkertijd is en 
wordt de opleidingsduur van een aantal opleidingen ingekort. Hierdoor zal het totaalaantal 
studenten, zonder aanvullend beleid, over enkele jaren enigszins afnemen.

Het Friesland College heeft een cyclus van beleidsontwikkeling. Centraal hierin staat het 
koersplan. Daarin staat verwoord wat de belangrijkste strategische ambities zijn die het 
Friesland College in een periode wil realiseren. Gerelateerd aan dit koersplan wordt het beleid 
geformuleerd en vormgegeven in diverse instrumenten, waaronder een jaarlijkse kaderbrief, 
managementcontracten (tussen College van Bestuur 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 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, team-
plannen, 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 2017 ging uit van een positief resultaat van € 1,8 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 2018 tot en met 2020 gaat
uit van een positief resultaat van 1 procent van de opbrengsten per jaar.
De jaarrekening 2017 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 2017 sluit af met een positief
financieel resultaat van € 1,4 mln. Het overschot is eind 2017 aan de algemene reserve 
toegevoegd.
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8.2 Positie op balansdatum

Op 31 december 2017 bedroeg het balanstotaal € 73,4 mln. Hiervan is 82 procent vastgelegd in 
vaste activa (gebouwen en inventaris), 18 procent bestaat uit vorderingen en liquide middelen.
Door de in de begroting genoemde positieve resultaten in de jaren 2018 tot en met 2020 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.

8.3 Kengetallen

De meerjarenbegroting 2018-2020 geeft een vooruitzicht van zowel positieve jaarresultaten als 
licht afnemende liquiditeit (zie figuur 8.3). 

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 30 procent voor de solvabiliteit gesteld. 
De solvabiliteit van het Friesland College steeg in 2017 van 52 procent naar 54 procent. 

Figuur 8.1

Balans

Activa (* € 1.000.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vaste activa  63,6  61,6  60,3  59,5  58,4  57,2 

- materiële vaste activa  61,9  61,6  60,3  59,5  58,4  57,2 

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

Vlottende activa  6,9  8,9  9,7  9,4  9,1  8,8 

- voorraden  -  -  -  -  -  - 

- vorderingen  2,9  3,2  3,4  3,0  3,0  3,0 

- liquide middelen  6,9  8,9  9,7  9,4  9,1  8,8 

Totaal activa  70,5  70,5  70,0  68,9  67,5  66,0 

Passiva (* € 1.000.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Eigen vermogen (Alg. reserve)  36,0  38,4  39,8  40,7  41,6  42,5 

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

Langlopende schulden  25,0  20,4  18,0  15,6  13,2  10,8 

Kortlopende schulden  10,9  13,5  13,3  13,2  13,3  13,3 

Totaal passiva  73,4  73,7  73,4  71,9  70,5  69,0 

Figuur 8.2 Solvabiliteit 2015-2020
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Bovendien geeft de meerjarenbegroting 2017-2020 een verwachte verdere stijging aan van 
de solvabiliteitsratio. De solvabiliteit kan dus solide worden genoemd (zie figuur 8.2). Door 
periodieke afschrijvingen op de eigen gebouwen, lineaire aflossing van langlopende schulden 
en toename van het eigen vermogen blijft de solvabiliteit ook de komende jaren stijgen.

Liquiditeit
De liquiditeitsratio geeft de totale vlottende activa weer als percentage van de kortlopende 
schulden. In 2017 nam de liquiditeitsratio (current ratio) toe van 0,90 naar 0,98.
In de notitie ‘Weerstandsvermogen’ heeft het Friesland College aangegeven welke ondergrens 
voor de liquiditeitsratio noodzakelijk is. Deze ondergrens leidt tot een FC-norm van 0,7 (zie 
figuur 8.3).

De stijging van liquide middelen (€ + 0,8 mln.) zorgde ervoor dat de liquiditeitsratio in 2017 
steeg. Afname van de kortlopende schulden (€ - 0,2 mln.), toename van de kortlopende 
vorderingen (€ + 0,2 mln.), alsmede de toename van de liquide middelen (€ + 0,8 mln.) 
veroorzaakten de toename van de liquiditeitsratio in 2017.
De meerjaren liquiditeitsbegroting geeft aan dat tussen 2018 t/m 2020 elk jaar een daling van 
de liquiditeitsratio verwacht wordt, waarbij aan de normen voldaan blijft worden.

Rentabiliteit
Het positieve rendement over 2017 (resultaat ten opzichte van totale baten) van de instelling
bedroeg 1,48 procent. Ook voor de komende jaren is een positief rendement begroot: 1 procent 
per jaar tot en met 2020.

Figuur 8.3 Liquiditeit 2015-2020
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Figuur 8.4 Rentabiliteit 20154-2020
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8.4  Exploitatie

Het genormaliseerde jaarresultaat 2017 bedroeg plus € 2,0 mln., bij een begroting van plus
€ 1,8 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. 

In 2017 is het niet-begrote deel van de gevormde voorziening ‘Duurzame inzetbaarheid’ voor 
een bedrag van € 0,6 mln. opgenomen in het genormaliseerd jaarresultaat.

Het genormaliseerde exploitatieresultaat 2017 bedroeg € 1,4 mln. + € 0,6 mln. = € 2,0 mln.

Voor het vergelijk tussen de jaarcijfers van 2017 en 2016 wordt verwezen naar de jaarrekening 
2017.

Figuur 8.5 Staat/Raming van baten en lasten

Rijksbijdrage beroepsonderwijs (zie figuur 8.6) 
De Reguliere rijksbijdragen, inclusief cursusgelden (€ 83,5 mln.), stegen in 2017 met 1 procent
(+ € 0,8 mln.) ten opzichte van de begroting (€ 82,7 mln.).
De toename van rijksbijdragen is ontstaan door compensatie voor ABP-pensioenpremies 
(€ + 0,3 mln.) en kwaliteitsplanplan 2016 (€ + 0,3 mln.). Daarnaast zijn aanvullende omzetten 
ontvangen van DUO (0,1 mln.). Door toename van het aantal BBL-studenten nam de opbrengst 
van cursusgelden toe met € + 0,1 mln.

Educatie
De omzet van WEB-middelen in 2017 steeg ten opzichte van de begroting met + € 0,3 mln.
Begin 2018 hebben de Friese gemeenten via een aanbesteding voor de jaren 2018 en 2019 (met 
een mogelijke verlenging tot 2021) de samenhangende activiteiten gegund aan het Friesland 
College. 

Overige baten/Werk voor Derden
Werk voor Derden: Baten werk in opdracht van derden: Bij de begroting werd nog uitgegaan 
van een te realiseren omzet Inburgering van € 2,4 mln. De opmaak van de jaarrekening gaf een 
totale realisatie Inburgering van € 3,1 mln (toename € + 0,7 mln).
Daarnaast zijn binnen diverse organisatieonderdelen meeropbrengsten Werk voor derden ten 
opzichte van de begroting gerealiseerd (€ + 1,3 mln).
Overige Baten: De overige baten daalden in 2017 met € 0,3 mln. ten opzichte van de begroting.

Exploitatie 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(* € 1.000.000) (begr.) (begr.) (begr.)

Baten  85,0  87,6  94,3  92,9  92,4  92,4 

- rijksbijdrage beroepsonderwijs  76,5  80,7 83,5  82,7  82,2  82,2 

- overige overheidsbijdragen  1,3  1,7 2  1,8  1,8  1,8 

- werk voor derden  5,1  5,2 6,8  6,4  6,4  6,4 

- overige baten  2,1  -  2,0  2,0  2,0  2,0 

Lasten  81,9  85,2  92,9  92,0  91,5  91,5 

- personeel  62,2  65,0  71,7  70,8  70,5  70,5 

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

- huisvesting  6,3  6,8  7,0  6,9  6,9  7,0 

- overige lasten  7,4  7,5  8,2  8,4  8,3  8,3 

- rente (saldo)  1,3  1,2  1,1  1,0  0,9  0,8 

Resultaat gewone 
bedrijfsvoering

 3,1  2,4  1,4  0,9  0,9 0,9 

Buitengewone baten/lasten

Exploitatieresultaat  3,1  2,4  1,4  0,9  0,9 0,9 
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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 2017 in totaal € 3,3 mln. ten opzichte 
van de begroting 2017.

Materiële kosten
De materiële kosten zijn in 2017 praktisch gelijk (€ 20,1 mln.) aan de begroting (€ 20,2 mln.).

Rentekosten
De rentekosten over langlopende hypothecaire leningen waren in 2017 conform begroting 
(€ 1,1 mln.). Een overzicht van de verschillen tussen de begroting en de realisatie in 2017 wordt
weergegeven in figuur 8.6.

8.5 Investeringen

De boekwaarde van de vaste activa daalde in 2017 van € 61,6 mln. naar € 60,3 mln.; een gevolg 
van afschrijving van gebouwen en overige inventaris (€ -4,8 mln.) en desinvesteringen (€ -0,3 
mln.). Tegenover de waardedaling stonden investeringen met een totale waarde van € 3,9 mln.:

• gebouwen / onderhoud (€ 1,8 mln.)
• onderwijsinventaris (€ 0,8 mln.)
• beheerinventaris (€ 0,5 mln.)
• hardware (€ 0,7 mln.)
• software (€ 0,1 mln.)

8.6 Treasury-management

8.6.1 Kasstromen
In 2017 namen de liquide middelen toe van € 8,9 mln. naar € 9,7 mln.; een positieve kasstroom 
van € 0,7 mln. Tot 2020 wordt jaarlijks een daling van de liquide middelen verwacht tot € 8,8 
mln. in 2020.

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.

Figuur 8.6

(* € 1.000.000) Begroting Jaarrekening Verschil

Opbrengsten  91,5  94,3  2,8 

- beroepsonderwijs  82,7  83,5  0,8 

- educatie  1,7  2,0  0,3 

- werk voor derden / overig  7,1  8,8  1,7 

Kosten  89,7  92,9  3,2 

- personeel  68,4  71,7  3,3 

- materieel  20,2  20,1  0,1-

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

Resultaat gewone bedrijfsvoering  1,8  1,4  0,4-

Buitengewone baten  -  -  - 

Exploitatieresultaat  1,8  1,4  0,4-
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Het Friesland College voldeed in 2017 aan deze beleidsuitgangspunten.
Ten opzichte van vorig jaar is er geen sprake van nieuw aangetrokken leningen. Er is conform 
voorgaand jaar geen sprake van afgesloten derivaten. De mutatie ten opzichte van vorig jaar 
ziet enkel op de mutatie in liquide middelen welke het gevolg is van reguliere activiteiten in het 
boekjaar. Dit en het toekomstperspectief is toegelicht in hoofdstuk 8.6.1.

8.7 Interne beheersing

In de managementletter 2017 geeft de accountant diverse aanbevelingen om te komen 
tot een verbeterde interne beheersing. Hieronder vallen het implementeren van een 
informatiebeveiligingsbeleid, een betere verloningscontrole/verwerking van VOG’s, opname 
van een voorziening seniorenverlof, tijdig anticiperen op verantwoordingsvraagstukken 
bij komende subsidielijnen en verbetering van autorisatie bij memoriaalboekingen. 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 2017. In 2017 
overschreed de bezoldiging van Liesbeth Vos, voorzitter van het College van Bestuur tot mei 
2017, het geldende maximum. Deze bezoldiging valt onder het overgangsrecht WNT. Zowel 
de bezoldiging van Carlo Segers, per mei 2017 voorzitter van het College van Bestuur, als die 
van Frank van Hout, lid van het College van Bestuur, valt binnen het voor het Friesland College 
geldende maximum. Dit geldt eveneens voor de bezoldiging van de voorzitter en de leden van 
de Raad van Toezicht
In 2017 waren geen interim-bestuurders werkzaam bij het Friesland College.

Vermelding alle bestuurders en toezichthouders

Functie Voor-
zitter 
J/N

Naam Ingangs-
datum 

verslag-
jaar

Eind-datum 
verslag-jaar

Omvang 
dienstverb. 
In FTE

Beloning 
2017

Belastb 
vaste 
en var. 
onkosten

Beloning 
betaalbaar 
op termijn

Totale 
beloning 
2017

Uitk. 
beëindiging 
dvb

Norm Totale 
beloning 
2016

Voorzitter 
CvB J J E. Vos 1/1/2017 5/31/2017 1  68.480  -  7.412  75.892  -  68.261  164.387 

Voorzitter 
CvB J C. Segers 5/1/2017 12/31/2017 1  86.257  -  11.519  97.776  - 

 
110.754  - 

Lid CvB N F. van Hout 1/1/2017 12/31/2017 1  129.865  -  17.246  147.111  - 
 

165.000  143.695 

Functie Voor-
zitter 
J/N

Naam Ingangs-
datum 

verslag-
jaar

Eind-datum 
verslag-jaar

Beloning 
2017

Belastb 
vaste 
en var. 
onkosten

Beloning 
betaalbaar 
op termijn

Totale 
beloning 
2017

Uitk. 
beëindiging 
dvb

Norm Totale 
beloning 
2016

Voorzitter 
RvT J

J M. 
Berndsen-
Jansen 1/1/2017 12/31/2017  9.386  -  -  9.386  -  24.750  9.386 

Lid RvT N M.Broersma 1/1/2017 12/31/2017  6.257  -  -  6.257  -  16.500  6.257 

Lid RvT N R. Hageman 1/1/2017 12/31/2017  6.257  -  -  6.257  -  16.500  6.257 

Lid RvT N
J. van 
Eijndhoven 1/1/2017 12/31/2017  6.257  -  -  6.257  -  16.500  6.257 

Lid RvT N F. Meijers 1/1/2017 12/31/2017  6.257  -  -  6.257  -  16.500  6.257 

Lid RvT N K. Biegel 1/1/2017 12/31/2017  6.257  -  -  6.257  -  16.500  6.257 

Figuur 8.7 
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 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 2017 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.

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 1.617 studenten in de bbl-opleidingen een 
rekening voor het verschuldigde cursusgeld. De instelling ontving van 608 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.

Thema 6. Omzwaaiers
Mutaties tussen opleidingen in de periode 1 oktober tot en met 31 december 2017 worden als 
volgt weergegeven:

Figuur 8.8

Groep oktober november december Totaal

diploma behaald, Friesland College verlaten 16 35 19 70

Mutatie crebo 46 49 13 108

Friesland College verlaten 37 107 66 210

Eindtotaal 99 191 98 388
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Thema 7. Maatwerktrajecten voor bedrijven
De School voor Zorg, Service & Welzijn verzorgde in 2017, net als in 2016, in de vorm van het 
traject ‘Eigentijds leren’ een maatwerktraject voor Meriant.

8.10  Verbonden partijen

Voor een overzicht van de verbonden partijen verwijzen wij u naar de financiële jaarrekening.
Ten opzichte van 2016 is er geen sprake van wijzigingen.

8.11  Goedkeurende controleverklaring accountant

Bij de jaarrekening 2017 heeft de accountant op 25 juni 2018 een goedkeurende verklaring 
verstrekt. De jaarrekening is conform de voorschriften van het ministerie van OCW 
gecontroleerd.  
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Hoofdstuk 9 Continuïteitsparagraaf 2017

Sinds 2013 moet het jaarverslag een continuïteitsparagraaf bevatten. Hierin 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 reflectie op deze ontwikkelingen is de instelling beter in staat 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 voortdurend getoetst te worden. Soms is binnen 
een jaar alweer forse bijstelling nodig. Dit geldt ook voor trends op de arbeidsmarkt en het 
effect die deze ontwikkelingen hebben op zaken als studiekeuze, stagemogelijkheden en 
samenwerking met bedrijven. 
De economische recessie van de afgelopen jaren zorgde voor een ruime arbeidsmarkt in Fryslân. 
Nu de economie herstelt, trekt ook de arbeidsmarkt weer aan. Maar die arbeidsmarkt is 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.

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 hierin 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. Zo komen risico’s en kansen op een 
natuurlijke manier aan de orde als logisch onderdeel van dit reflectieproces. Er zijn enige 
variabelen te noemen die daarbij altijd meegewogen worden, waaronder zaken als:

•  ontwikkeling studentenaantallen
•  personeelsverloop
•  demografische trends
•  ontwikkelingen in volwassenenonderwijs
•  ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Door goed te kijken naar hoe deze variabelen zich ontwikkelen, kan het College van 
Bestuur 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 
•  internetontwikkelingen: school- en teamontwikkeling, financiën, prognoses studenten-

aantallen, 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 
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 
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keuzes is de laatste stap in het proces. Bovendien is het de eerste stap in de volgende slag die 
gemaakt wordt: monitoren hoe de keuzes uitpakken, mede in het licht van (mogelijk) een 
nieuwe kijk op ontwikkelingen binnen en buiten het Friesland College.

9.2 Studenten/onderwijs

De absolute studentenaantallen schommelen tussen 2015 en 2020 rond de 9700 studenten. De 
gewogen studentenaantallen geven in de periode 2015 en 2016 een piek aan van ongeveer 
8.800 studenten, waarna het gewogen studentenaantal weer terugkeert naar circa 8.550 
studenten. Binnen de scholen is een groei zichtbaar bij de technische opleidingen, terwijl bij de 
economische opleidingen sprake is van een teruggang, Bij de economische opleidingen wordt 
in de toekomst een stabilisatie verwacht van studentenaantallen. Tevens vindt momenteel een 
verschuiving plaats van studenten, die zich na de economische crisis toenemend inschrijven voor 
BBL-opleidingen.

Mede vanwege het stabiele studentenaantal dat tot 2020 verwacht wordt, is in de meerjaren-
begroting gewerkt met een gelijkblijvende ‘Opbrengst rijksbijdrage beroepsonderwijs’. 

9.3 Strategische personeelsplanning

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

Op basis van demografische prognoses verwacht het Friesland College tot en met 2020 geen 
daling van studentenaantallen. Voor de personele bezetting betekent dit dat tot en met 2020 
ongeveer 900 fte nodig is. Daarvan is een deel (okt 2018 742 fte) vast in dienst en is een deel via 
een tijdelijk contract, op ZZP-basis of anderszins aan het werk. Uitstroom vanwege het bereiken 
van de AOW-gerechtigde leeftijd of het eerder met pensioen gaan creëert de komende jaren 
ook extra ruimte om (eventueel noodzakelijke) schommelingen in het personeel op te vangen. 
Voor de komende jaren is het natuurlijk verloop als volgt: 2018 30 fte, 2019 50 fte en 2020 30 
fte.  

Buiten de instelling trekt de markt voor diverse branches aan. Het winnen van personeel in het 
onderwijs vraagt om aandacht op specifieke gebieden. Rondom techniek is een initiatief met de 
diverse noordelijke roc’s en onze school voor Techniek en Technologie opgestart, om te kijken 
hoe hybride docentschap, een pool met techniekdocenten voor zeer specifieke vakken opgezet 
kan worden. Het eerste resultaat is dat met onder meer Philips in Drachten onderzocht wordt 
welke Philips-medewerkers willen bijdragen aan het opleiden van hun toekomstige collega’s 
door onze studenten te begeleiden in hun leerproces.

9.4  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 2018 tot en met 2020 weergegeven op basis van de meerjarenbegroting. Tot 
2020 wordt verwacht dat het eigen vermogen blijft stijgen, terwijl het balanstotaal blijft dalen 
(aflossing gebouwen en daling langlopende schulden). Dit heeft een blijvende stijging van de 
solvabiliteit tot gevolg. De winst is tot 2020 op 1 procent per jaar begroot. Het Friesland College 
blijft daarmee een financieel gezonde instelling. In de meerjarenbegroting is tot 2020 bewust 
gekozen voor een dalende liquiditeit, zonder de financiële weerstand van de instelling in 
gevaar te brengen (zie rubriek 9.5.8).
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9.5  Verplichte indicatoren continuïteit

9.5.1  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.

9.5.2  Aantallen gewogen deelnemers per onderwijzend en direct ondersteunend fte
In figuur 9.1 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.

9.5.3  Gewogen aantal deelnemers per fte beroepsonderwijs
In figuur 9.2 wordt, alleen voor zover 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 (8.535) in 
2017.
Het betreft hier dus alleen het personeel dat betrokken is bij het beroepsonderwijs.

Figuur 9.1a

Figuur 9.2 Gewogen aantal deelnemers per fte beroepsonderwijs

Kerngetal (stand per 31/12) 2017 2018 2019 2020

Personele bezetting:

- Management/directie 26 25 25 25

- Onderwijzend personeel 662 634 634 634

- Overige medewerkers 235 246 246 246

Studenten 9.628 9.634 9.648 9.567

Figuur 9.1 Aantallen gewogen deelnemers per onderwijzend en direct ondersteunend fte
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9.5.5  Kosten fte in loondienst
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 onder-
steuning) 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 procent)

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

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

Figuur 9.3 Fte tijdelijk als percentage totaal aantal fte

9.5.4  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 geprognosticeerde groei/krimp

 Het Friesland College geeft beleidsmatig aan maximaal 15 procent 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 flexibel inzet vanuit 
het regionale bedrijfsleven/instellingen. Hiernaast is binnen de instelling altijd een zekere 
mate van tijdelijkheid aanwezig om fluctuaties in studentenaantallen op te 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 voor de 
periode van vier jaar.

 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 2017 

fors meer tijdelijk personeel ingehuurd (23 procent). Bij de beroepsopleidingen bedroeg het 
percentage tijdelijk personeel 16,75 procent. De tijdelijkheid binnen het totale personeel 
bedroeg in 2017 17,5 procent.
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9.5.6  Aantal vierkante meters beroepsonderwijs per gewogen deelnemer
Het Friesland College verwacht dat het huidige aantal vierkante meters aan onderwijsruimte 
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 vierkante meters. In 2018 worden de effecten van 
onderwijs via de praktijkroutes op de benodigde ruimte periodiek gemonitord.
Het Friesland College kiest er vooralsnog voor om geen nieuwe huisvesting in eigendom te 
realiseren. Voor nieuw af te sluiten huurcontracten kiest het Friesland College voor een grote 
mate van flexibiliteit, dus voor 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.

9.5.7  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. Dit 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 15 procent. In voorgaande jaren werd het 
personeel voor kwaliteitszorg en innovatie nog bij het indirect ondersteunend personeel 
gerekend, waardoor het percentage overhead hoger werd weergegeven.

Figuur 9.5 Aantal vierkante meters beroepsonderwijs per gewogen deelnemer

Figuur 9.6 Overhead (indirect onderwijsondersteunend personeel en management en directie)

Figuur 9.4  Kosten fte in loondienst
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9.5.8  Liquiditeit
In 2017 heeft het Friesland College een notitie vastgesteld waarin het beleid voor het 
weerstandsvermogen is vastgelegd. Hierin wordt berekend hoe groot de liquiditeit moet zijn 
om op drie punten te voldoen aan eisen en verwachtingen:

• Signaleringsgrenzen van ministerie
• Middelen voor verwachte investeringen en onderhoud
• Extra buffer om onverwachte tegenvallers op te vangen zonder in problemen te komen op 

andere twee gebieden

Voor de komende jaren blijft het Friesland College het vraagstuk rondom de liquiditeit 
strak monitoren. De ingezette acties sorteren op het gebied van liquiditeitsontwikkeling het 
gewenste effect. Dit wil zeggen dat onder andere door strakke sturing de noodzakelijke 
investeringen qua liquiditeit verantwoord gepleegd kunnen worden en dat het noodzakelijke 
onderhoud conform plan kan worden uitgevoerd. Daarnaast kan aan de langlopende 
aflossingsverplichtingen worden voldaan.

Figuur 9.7 Liquiditeit

9.5.9  Rentabiliteit
De liquiditeit en solvabiliteit voldoen in 2017 ruimschoots aan de gewenste normen, waardoor 
bij de begroting 2018 gekozen is het begroot rendement van 2 procent per jaar te verlagen 
naar 1 procent per jaar voor de jaren 2018 t/m 2020. Ook bij een rendement van 1 procent per 
jaar blijven liquiditeit en solvabiliteit op orde. 

Figuur 9.8 Rentabiliteit

9.5.10  Vierkante meters huur als percentage totale vierkante meters
De instelling vangt een stijging of daling van het studentenaantal vooral op door het aantal 
te huren vierkante meters te vermeerderen of te verminderen. De huidige prognoses gaan uit 
van min of meer gelijkblijvende studentenaantallen. Dat geldt dus ook voor de behoefte aan 
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gehuurde onderwijsruimtes. Eind 2016 werd op de Badweg in Leeuwarden een pand gehuurd, 
waar sindsdien het Vavo gehuisvest is. Dit verklaart de procentuele stijging die in 2017 te zien 
valt.

Figuur 9.10 Gemiddelde huisvestingskosten per vierkante meter

 9.5.11 Gemiddelde huisvestingskosten per vierkante meter
Op basis van de prijsindex gaat het meerjaren huisvestingsplan uit van een lichte stijging van de 
huisvestingskosten voor de komende jaren.

Figuur 9.9 Vierkante meters huur als percentage totale vierkante meters

Figuur 9.11 Herfinancieringsbehoefte als percentage van de totale omzet

9.5.12 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.

Begin 2016 werd ruimte gehuurd in gebouw Neushoorn voor de creatieve opleidingen en eind 
2016 werd ruimte gehuurd aan de Badweg in Leeuwarden voor het Vavo.

De huidige langlopende financiering van de eigen panden is afgesloten met langlopende 
rentetermijnen. Renterisico’s zijn daardoor zoveel mogelijk beperkt.

9.5.13  Investeringsbehoefte als percentage van de totale omzet
In de meerjarenbegroting 2018-2020 is elk jaar ± € 3,8 mln. opgenomen voor investeringen en 
groot onderhoud. De investeringen bedragen in 2018 t/m 2020 4,1procent van de omzet. 
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9.5.14  Beleidscyclus en kwaliteitsagenda
Deze wordt weergegeven in hoofdstuk 3.6.

9.5.15  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.

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

In 2017 zijn de ondersteunende bureaus onderling sterker gaan samenwerken en hebben vanuit 
die gezamenlijkheid steeds aansluiting gezocht bij de scholen, vanuit een gedeelde visie op hoe 
zij in de toekomst willen werken. Om deze koers ook in de terminologie te markeren, spreken 
we in het Friesland College inmiddels dan ook liever over ‘de ondersteuning’ dan over ‘de 
bureaus’.

Sturende uitgangspunten hierin zijn:

• Samenwerking ontstaat per thema, per opdracht of per situatie. Dit vraagt geregeld om 
maatwerk, in een gezamenlijke zoektocht naar nieuwe oplossingen.

• Deze samenwerking komt tot uiting in gemeenschappelijk verantwoordelijkheid nemen 
vanuit een proactieve houding, niet in een nieuwe structuur.

• Er is meer aandacht voor strategie en proces.
• Op het gemeenschappelijk proces in de ondersteuning wordt nadrukkelijk gestuurd en 

gereflecteerd, gericht op effectiever samenwerken en elkaar versterken.
• Bij projectmatig werken is één directeur ‘in de lead’ en wordt gewerkt met een 

projectbegroting op instellingsniveau.

Als onderdeel van dit proces benoemde de ondersteuning vier generieke onderwerpen, 
waaraan in 2017 nadrukkelijk is samengewerkt. Deze onderwerpen zijn: keuzedelen, 
digitalisering, veiligheid en planning & verantwoording. Op alle onderdelen is veel geleerd. 
Zo kwam in de praktijk helder naar voren dat een evenwichtige combinatie van school en 
ondersteuning cruciaal is om resultaten te halen en dat digitalisering – in de techniek én 
digitale vaardigheid van medewerkers – overal een grote rol speelt. Op alle gebieden is 
voortgang geboekt.

In de loop van 2017 is het laatstgenoemde uitgangspunt aangepast. In projecten was te zien dat 
het initiatief niet louter bij een bureaudirecteur moet liggen, maar vooral in samenwerking met 
het onderwijs goed vorm kan krijgen. Zo ontstaat een duo, waarbij expertise van twee kanten 
gewaarborgd is en betrokkenheid vergroot wordt. Verder blijkt het opnemen van gelden voor 
projecten bij een bureau niet logisch. Een project heeft een eigen budget nodig en moet niet 
door de managementcontracten van diverse bureaus en scholen heen lopen.

Naast deze bijstelling van de uitgangspunten werkt vanaf mei 2017 een groep aan de 
zogeheten ‘Verdraaid goede ondersteuning’. Uitgangspunt is dat die ondersteuning moet 
aansluiten bij alle ontwikkelingen in het Friesland College, waarin scholen voortdurend zoeken 
naar wegen om mee te bewegen met alle veranderingen in de samenleving. Ofwel, beter 
aansluiten bij De Bedoeling van het Friesland College: Studenten leren en ontwikkelen zich het 
best praktijkgestuurd. Het is ook noodzaak omdat die praktijk waardoor wij ons laten sturen, 
steeds sneller verandert. Dit is een fundamentele keuze van het FC, in nauwe samenwerking 
met partners in de samenleving. 

Het bovenstaande vraagt van al onze medewerkers een nieuwe manier van werken. 
Kernwoorden hierin zijn: ‘flexibel’, ‘in samenwerking’ en ‘met lef’. Op de scholen is deze 
houding meer en meer te zien. In de ondersteuning zijn ook stappen gezet, maar hier valt op 
diverse terreinen het nodige te winnen. Ervaring en kennis opdoen in goede en inspirerende 
vormen van samenwerking was dan ook aanleiding om de ‘Verdraaid goede ondersteuning’ in 
gang te zetten.

Hoofdstuk 10 De ondersteuning
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Begin juli en eind oktober 2017 zijn twee grote bijeenkomsten met studenten, docenten en 
medewerkers belegd om hierin de richting te bepalen. Uit de knelpunten tussen onderwijs 
en ondersteuning die hier naar boven kwamen, zijn vier grote thema’s geselecteerd om op te 
pakken met een nieuwe manier van werken. Het gaat hier om onderwerpen op het gebied van 
huisvesting, communicatie en tweemaal in digitalisering. Uitdaging is steeds om hier niet alleen 
op de vertrouwde manier aan de slag te gaan, maar ook nieuwe methoden in te zetten.

Bij alle thema’s zijn nu twee kartrekkers benoemd (één uit de school en één uit de 
ondersteuning) om zelf een groep mensen samen te stellen en een opdracht te formuleren, 
passend bij de vraag die er ligt. Voor alle werkvormen is scholing beschikbaar en wordt 
professionalisering ingezet. Zomer 2018 hopen we met elkaar veel geleerd te hebben over de 
(nieuwe) manieren van samenwerken én een mogelijk resultaat te hebben op ieder thema.

Vanaf augustus 2017 is een project gestart waarbij afgeschreven laptops van medewerkers door 
studenten van de opleiding IT-support voor hergebruik worden gereviseerd. Deze laptops zijn 
bedoeld voor studenten die weliswaar studiefinanciering ontvangen, maar bijvoorbeeld veel 
schulden hebben. Andere doelgroep is statushouders, die een laptop nodig hebben vanwege 
bijvoorbeeld het inburgeringsexamen en deze niet via een ander netwerk als de gemeente 
krijgen.

De kosten van nieuwe onderdelen worden vergoed uit een particulier fonds van giften en 
gaven die het FC ontvangt (Tiete Hoepmanfonds). De eerste twintig laptops zijn inmiddels 
uitgereikt. 
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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 2017 en het Geïntegreerd Jaarverslag 2017 in zijn 
vergaderingvan 18 mei 2018 goedgekeurd.
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Bijlage 2. Organogram per december 2017

school voor zorg, service & welzijn
Monique Birkhoff (a.i., voorzitter), Ida van Marion (a.i., voorzitter), 

Durkje de Jong, Rudolf Winius

ZSW 3/4 Leeuwarden 1  ZSW 3/4 Heerenveen 1
ZSW 3/4 Leeuwarden 2  ZSW 3/4 Heerenveen 2
ZSW 3/4 Leeuwarden 3  ZSW 3/4 Heerenveen 3
ZSW 3/4 Leeuwarden 4
ZSW 3/4 Leeuwarden 5
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 Carlo Segers
lid Frank van Hout

o
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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 Rachel van Vugt, Bernice Andeweg

studenten service centrum
directeur Hilda Scholten, Peter van der Heijden

huisvesting / faciliteiten

automatisering

middelen

personeelszaken

professionalisering & 
personeelsontwikkeling

mbo life sciences
Annet van der Broek (a.i.)

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
Wout van der Leest

Talencentrum 1 
Talencentrum 2 
Educatie 
VAVO
Serviceteam

FC support

onderwijs programma’s

onderwijs programma’s
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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 2017 stonden 157 studenten minder ingeschreven dan in 2016 (372 bol-studenten 
minder en 215 bbl-studenten meer ingeschreven). Daarmee kwam het totaalaantal studenten 
op 9584. Dat betekent dat het totaalaantal bbl-studenten met ongeveer 15procent steeg en 
het totaalaantal bol-studenten met ongeveer 4,5 procent daalde. Met name het aantal bbl-
studenten bij School voor Zorg, Service & Welzijn (35 procent) en Techniek & Technologie (18 
procent) steeg. Bij School voor Commercie & Dienstverlening daalde het aantal bbl-studenten 
licht (8 procent).

Het totaalaantal bol-studenten daalde bij het CIOS, school voor Sport & Bewegen met 2 procent 
en D’Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk daalde het aantal bol-studenten 
met 1 procent. Het aantal bol-studenten bij Life Sciences steeg met 3 procent ten opzichte van 
2017. 

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

Studenten per FC-school 2015-2017
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Studentenaantallen per FC-school

School 2015 2016 2017

CIOS, school voor Sport & Bewegen 1123 1159 1135

D’Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk 2174 2304 2279

FC-XL X-Stream Learning 21 9 4

MBO Life Sciences 326 312 299

School voor Commercie & Dienstverlening 2325 2280 2154

School voor Techniek & Technologie 1588 1648 1775

School voor Zorg, Service & Welzijn 2028 1945 1865

FC Extra, school voor Volwasseneneducatie 32 84 73

Werken met de Stad/assistentenopleidingen 0 0 0

Friesland College 9617 9741 9584

Studentenaantallen per FC-school en 
per leerweg
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2015-2016 2016-2017 2017-2018

     bbl 1301 1402 1617

     bol 8316 8339 7967

     totaal 9617 9741 9584
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Bij School voor Zorg, Service & Welzijn daalde het aantal bol-studenten met 12 procent en daar 
was de daling het grootst. 

Verdeling studentenaantallen per leerweg in absolute aantallen
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Bijlage 4. 

School voor Zorg, Service & Welzijn 

Realisatie Koersplan 2015-2018 per FC-
school

Onderwijs Realisatie FC-school 2017

In 2018 volgt 5% van de studenten een 

crossoverprogramma van een andere opleiding. 

De School voor Zorg, Service & Welzijn 

verzorgt samen met de School voor Techniek 

& Technologie de cross-over opleiding Human 

Technology waar 25 studenten aan deelnemen. 

Bij de opleidingen op niveau 1 + 2 wordt in 

leerbedrijven (bedrijfskantines) samengewerkt met 

de School voor C&D.

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 met medewerkers gesproken over 

hun loopbaanperspectief. Daarbij worden de 

profielen van de docentfuncties (LB, LC en LD) als 

uitgangspunt genomen in relatie tot de koers van 

de school. 

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 cursusjaar 2017/2018 zijn de teams van de 

school opnieuw ingedeeld. Dit betekent dat de 

teamvorming naar meer resultaatgericht werken 

gestagneerd is aangezien de taakverdeling binnen 

het team opnieuw vorm moest krijgen

De school heeft diverse collegae van partners 

(Noorderbreedte, Alliade, Maeykehiem, MCL, 

ZOZ) gedetacheerd of inmiddels in dienst, en zij 

zijn dus onderdeel van de teams (in het team 

Praktijkroute al 6 van de 33 teamleden).

Naast een flink aantal trainingen, workshops en 

coachtrajecten die binnen de partnerorganisaties, 

vooral bij Alliade, ZuidOostZorg en Maeykehiem, 

de grote samenwerkingspartners, worden 

gegeven, worden nu ook BBL-trajecten op locaties 

uitgevoerd. Daarmee ligt het percentage fors 

hoger dan 10%.

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 Realisatie FC-school 2017

In 2018 volgt 5% van de studenten een 

crossoverprogramma van een andere opleiding. 

Door het breed aanbieden van de keuzedelen aan 

studenten is het streefpercentage ruim behaald. 

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.

Deze onderwerpen komen standaard 

aan de orde in functionerings- en 

beoordelingsgesprekken. De scholingsvragen 

die tijdens de functioneringsgesprekken aan de 

orde komen worden geïnventariseerd en het 

Management Team besluit vervolgens hoe het 

professionaliseringsbudget van de school ingezet 

wordt.  

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. De school 

heeft een scholingsprogramma ontwikkeld voor 

ondernemers met scholingsvragen op het gebied 

van toerisme en horeca.

Doordat teams de afgelopen jaren van 

samenstelling zijn gewijzigd, zijn nog niet alle 

teams professioneel en vraagt elke verandering 

weer bijsturing van het teamontwikkelingsproces.

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.  De 

studiedagen van 2018 zijn gepland in drie dagen 

achtereen in dezelfde week. Hierdoor kunnen 

teams meer tijd besteden aan onderwerpen en de 

diepte opzoeken. 
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CIOS, school voor Sport & Bewegen

Onderwijs Realisatie FC-school 2017

In 2018 volgt 5% van de studenten een 

crossoverprogramma van een andere opleiding. 

De school heeft een geïntegreerd 

excellentieprogramma Healthy Ageing waar 

studenten aan kunnen deelnemen. Daarnaast 

worden FC-brede keuzedelen aangeboden en 

door studenten gekozen die breder zijn dan de 

CIOS-context. In de praktijkroutes bij ZOZ en 

Alliade zijn studenten CIOS en ZSW gezamenlijk 

aan het leren.

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. 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. In 2017 is er bewust 

ingezet op professionalisering van de SLB en op 

het realiseren van individuele scholingswensen. 

Dat resulteerde onder andere in enkele docenten 

die een professional master volgen.

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 2017 voor 

ruim 8% behaald. Het geven van trainingen en 

workshops in het werkveld aan professionals 

realiseren we met ongeveer 15% van onze 

docenten.

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 team als 

schoolsuccessen met elkaar. Ook de studiedagen 

die in 2017 zijn vormgegeven onder de noemer 

‘Dreamskoalle’ dragen hier aan bij.
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D’Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk

Onderwijs Realisatie FC-school 2017

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

c.a. 80% van de studenten participeert in een 
crossoverprogramma binnen of buiten de school. 
Dit is van structurele aard middels de lab’s 
D’Lab & Living Lab en van projectmatige aard 
in bijvoorbeeld de LF2018-projecten. Daarnaast 
leren studenten gezamenlijk in Events als Makeit, 
Estafette.  Middels de Keuzedelen (in-extern) van 
de school volgen 2 cohorten van alle opleidingen 
crossover-programma’s.

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. 

We zien dat medewerkers bewuster omgaan met 
loopbaanplanning en persoonlijke ontwikkeling.  
Naar aanleiding van de functioneringsgesprekken 
worden ontwikkelingsafspraken gemaakt omtrent 
scholing en doorontwikkeling. Deze afspraken 
zijn zichtbaar in PDG- trajecten en bij vroegtijdig 
pensionering of een lerarenbeurs. 
 
Van mobiliteit in-extern is nog weinig sprake 
ondanks dat dit in de gesprekken tussen  
medewerker-leiding geagendeerd staat. Het 
gesprek hierover is nog geen gemeengoed in de 
dialoog met de teams.

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.

Daar waar er praktijkroutes zijn, is er een 
combiteam of wordt er gewerkt met 
overlegvormen waarbij er medewerkers van 
een bedrijf en SLB’ers van de school deel van 
uitmaken. Operationeel werken zij samen en 
incidenteel krijgen zij samen professionalisering. 
Docenten en studenten verzorgen samen in 
projectverbanden professionaliseringsactiviteiten  
bij partners. Zoals in de projecten LivingLab  en 
D’Lab

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

Regisseurs van de verschillende regiegebieden 
delen vier keer per jaar hun ervaringen.
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School voor Techniek & Technologie

Onderwijs Realisatie FC-school 2017

In 2018 volgt 5% van de studenten een 

crossoverprogramma van een andere opleiding. 

Zo’n 12% van de studenten volgt een 

crossoverprogramma. Zo doen studenten AOT 

en procesoperator een programma samen 

met Life Sciences.  Daarnaast zijn er interne 

crossoverprogramma’s, studenten techniek krijgen 

onderwijs in de praktijkroute Servicemedewerker 

gebouwen, Specialist Mobiele Techniek 

(Voertuigentechniek in samenwerking met 

Engineering) en Human Technology (Engineering 

in samenwerking met Zorg Service en Welzijn). 

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.

Organisatie

Teams functioneren in 2018 professioneel; ze 

zijn resultaatgericht en ontwikkelen zich waar 

mogelijk tot combiteams. 

Door crossovers met andere scholen, zoals 

School voor Zorg, Service & Welzijn, MBO Life 

Sciences en Voertuigentechniek en Engineering, 

zijn er (tijdelijke) samenwerkingsverbanden rond 

opleidingen. 

10% van de docenten geeft binnen de bedrijven 

trainingen en workshops.

Op dit moment worden er geen interne 

bedrijfstrainingen verzorgd.

Wel gaat de school voor Bouwbedrijf Jorritsma 

in de aankomende maanden een scholingstraject 

verzorgen.

Er zijn vanuit Techniek twee RIF aanvragen 

ingediend. Beide aanvragen zijn in samenwerking 

met bedrijven tot stand gekomen.  

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 ‘techniek 

breed’ professionaliseringsdagen.

Daarnaast organiseren teams regelmatig hun 

eigen scholings- en teamdagen.

Regisseurs van de verschillende regiegebieden 

hebben gemiddeld vier keer per jaar overleg en 

wisselen dan ervaringen uit.
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FC Extra, school voor Volwasseneneducatie

Onderwijs Realisatie FC-school 2017

In 2018 volgt 5% van de studenten een 

crossoverprogramma van een andere opleiding. 

De school verzorgt flex-entreetrajecten samen met 

enkele mbo-scholen (Techniek & Technologie; 

Commercie & Dienstverlening en Zorg Service 

Welzijn).

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.

Is standaard onderdeel van de functionerings- 

en beoordelingsgesprekken en de individuele 

jaartaakgesprekken.

Afgelopen jaar is extra ingezet op de aanvullende 

eisen wat betreft de bevoegdheid voor docenten 

van de Inburgering. Een deel heeft de opleiding 

NT2 certificaat en ONA gevolgd en is bezig met 

de verzilvering van de opleiding.

Door de groei was de instroom van nieuwe 

docenten groot. Er is professionalisering ingezet 

om de nieuwe mensen goed in te werken.

De overstijgende flexpool is niet van de grond 

gekomen.

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. 

Het Talencentrum heeft het personeel van 

een aantal bedrijven/instellingen geschoold in 

moderne vreemde talen.   

Teams binnen een school delen ten minste één 

keer per jaar hun ervaringen en leren zo van 

elkaars successen.

Er zijn 2 visie(mid)dagen georganiseerd, de 

inhoudelijke thema’s kwamen uit de teams.

Aan het begin en einde van het schooljaar wordt 

een professionaliseringsdag georganiseerd voor 

de medewerkers van de verschillende onderdelen.
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MBO Life Sciences

Onderwijs Realisatie FC-school 2017

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 de in 2017 gevoerde functionerings- en 

beoordelingsgesprekken is het onderwerp 

‘loopbaanperspectief’ aan de orde gesteld. Met 

ca. de helft van de medewerkers zijn gesprekken 

gevoerd. In 2018 wordt met iedereen een gesprek 

gevoerd met ook dit onderwerp. 

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 2017 functioneerden de 

teams op één team na als gevorderd team. Eén 

team vraagt en krijgt specifieke aandacht om 

te ontwikkelen naar resultaatgericht team. De 

ontwikkeling naar resultaatgerichte teams vraagt 

in ieder geval het komende jaar nog bijzondere 

aandacht.

Docenten in het team BBL verzorgen opleidingen 

en 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 2017 zijn vier bijeenkomsten met alle 

opleidingen gehouden, waarin gewerkt is aan 

de gezamenlijke visie en ervaringen met elkaar 

gedeeld zijn. 
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Bijlage 5. 

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 en Examinering van een FC-school vormen de Examencommissie van 
betreffende FC-school. 

Aansluitend bij de landelijke ontwikkelingen ter verbetering van de kwaliteit van 
examinering op het mbo, zoals het goed beleggen van alle examentaken, en het wetsvoorstel 
examencommissies mbo juli 2017 is gebruikgemaakt van de Beschrijvingen Examentaken mbo 
(ET van het Servicepunt Examinering mbo).

De Regieraad Examinering is verantwoordelijk voor het examenmanagement en de 
kwaliteitsborging op instellingsniveau en is hiervoor gemandateerd door het College van 
Bestuur van het Friesland College. De Regieraad kan adviseurs uitnodigen bij de vergaderingen. 

In augustus 2016 is door het CvB benadrukt, dat de directeuren van de FC-scholen, die de 
Regieraad vormen, verantwoordelijk zijn voor de borging van de kwaliteit in de FC-scholen en 
dat de Regieraad daarvoor de kenniskring is. Voor nieuw beleid op gebied van examinering 
is de route: het concept komt bij de Regieraad, die stelt het vast en met het advies van de 
Regieraad gaat het naar het CvB voor de definitieve vaststelling. Met ingang van juli 2017 is 
ervoor gekozen ook de secretarissen als leden toe te voegen aan de regieraad.

In de (kwaliteits)handboeken Examinering mbo en Centrale Examinering (CE) Nederlandse 
Taal, Rekenen en (voor mbo-4) Engels is hoofdstuk 1.3. gewijd aan de Regieraad Examinering 
(samenstelling, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken).

Uit de intern gehouden audits die bij elke FC-school zijn gehouden, bleek dat de 
examenprocessen over het geheel genomen op orde zijn. Bij de audits is zowel op het 
niveau van de examencommissies als op opleidingsniveau onderzoek verricht. Tijdens het 
inspectietoezicht in september 2017 kwam als tekortkoming 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 eerder opgemaakt verbeterplan werd gemaakt en uitgevoerd. Ondanks dit plan 
constateerde de inspectie bij een opleiding van het CIOS nog steeds tekortkomingen op het 
gebied van examinering. Hierop is een nieuw plan van aanpak geschreven dat stringent en 
voortvarend geëffectueerd is waarbij de opleiding zichtbare progressie heeft geboekt. Er is 
vertrouwen dat de inspectie bij haar vervolgonderzoek positief zal oordelen over de gemaakte 
progressie. 

Exameninstrumenten: inkopen versus zelf construeren
De discussie rondom inkopen of zelf construeren is geplaatst in het licht van de validering 
examinering. Binnen de scholen heeft een inventarisatie plaatsgevonden over welke scholen 
inkopen en daarmee in lijn lopen conform het landelijk uitgangspunt. Een deel van de scholen 
gaat zelf construeren omdat de in te kopen producten niet aansluiten bij de parallel lopende 
onderwijsvernieuwing in het FC  in de nieuw vormgegeven praktijkroutes en leereenheden. 
Teneinde dit constructieproces te borgen, wordt er intensief ingezet op de uitwerking van 
een route 2 FC, opdat dit proces zowel wat betreft de producteisen als ook de processtappen 
voldoet aan de gestelde borgingseisen zoals deze verwoord zijn in de uitgangspunten van 
validering examinering.

Regieraad Examinering (REX) in relatie tot de examencommissies van de FC-scholen
In het afgelopen jaar is er veel ingegrepen in de REX opdat zij zich sterker kan focussen op 
haar beleidsinitiërende en -implementerende rol. Daarbij kan zij zich verder verbeteren in het 
ontwikkelen van een gezamenlijke visie door inhoudelijke verdieping in de onderwerpen en 
vraagstukken. Het overleg moet nog inhoudelijker worden.

Verslag examinering 
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Het Handboek Examinering is in het licht van de aanscherping van de taken van bestuur, 
management en examenfunctionarissen herschreven en in lijn gebracht met de proces-
architectuur examinering, de examentaken mbo (Et) (april 2016) en het wetsvoorstel examen-
commissie mbo. 

De rol van de secretarissen in de Regieraad wordt sterker doordat ze met ingang van cursus-
jaar 2017-2018 lid zijn geworden van de regieraad. Om de onafhankelijkheid van de examen-
commissie conform wetsvoorstel ‘examencommissie mbo 2017’ te borgen, heeft de voorzitter 
(MT) in de examencommissie niet langer stemrecht en hebben de secretaris en voorzitter van de 
FC-school gemeenschappelijk 1 stem binnen de REX. Hierdoor is in de examencommissie de 
interne discussie tussen inhoud en facilitering geborgd, zonder dat het MT een te grote invloed 
heeft in de inhoudelijke keuzes die gemaakt moeten worden. De Regieraad kan daarmee ook 
krachtiger optreden in beleidsvormende zaken (zie besluiten). Tevens is de vergaderstructuur 
aangepast. In de agenda zijn de diverse onderwerpen sterker gepositioneerd en krachtiger 
gericht op bewaking implementatie, inhoudelijke verdieping en bottom-up inbreng vanuit de 
examencommissies en FCExtra. In het kader van frauderisicoanalyse worden voorkomende 
onregelmatigheden bij examinering ieder volgend overleg besproken. In dit kader van 
‘kennisdeling’ wordt er ook een korte presentatie van een school gegeven over hoe bepaalde 
zaken aangepakt zijn. Met name in het kader van professionalisering werd er een aantal thema-
bijeenkomsten belegd bij de start van 2017. Door tijdgebrek werden deze echter onvoldoende 
benut. In de REX is afgesproken dat de themabijeenkomsten, dus de wat ruimere inhoudelijke 
aandacht voor bepaalde thema’s, vast onderwerp is bij de regieraadsvergaderingen vanaf 
augustus 2017. Tijdens deze agendapunten (agendapunt 4) wordt er langer stil gestaan bij een 
onderwerp, opdat beleidsvorming aan de hand van een thema beter in gang gezet kan worden. 
Centrale thema’s die dit jaar aan de orde zijn geweest, zijn o.a. afronding burgerschap (een 
verdere aanscherping van het palet voor examinering), examinering keuzedelen, vrijstellingen-
beleid en validering examens met in het bijzonder de vormgeving van route 2 FC.

Informatieverstrekking vanuit de regieraad blijft nuttig en wenselijk. De REX als kenniskring 
vervult een belangrijke rol als toetssteen bij de implementatie van nieuw of aangepast beleid. 
Er is nog steeds een duidelijke behoefte aan informatievoorziening vanuit bijv. medewerkers 
van OP&I. Doordat vragen op dit moment meer bottom-up komen, komen de ervaringen vanuit 
de examencommissies sterker naar voren binnen de regieraad. Acties vanuit besluitvorming in 
de REX komen daarmee weer sneller tot een vervolg binnen de diverse examencommissies. De 
inhoud van de vergaderingen is nog steeds sterk mbo-gericht. Daarmee is er weinig resultaat
 voor de VAVO. FCExtra (waaronder ook het VAVO) heeft derhalve een eigenstandig agenda-
punt op de vergadering, dat desgewenst gevuld kan worden met relevante bespreekpunten. De 
secretaris van de REX onderhoudt contact hierover en stemt behoefte en noodzaak af voor de 
totstandkoming van de agenda. 

De Regieraad is ook dit kalenderjaar niet toegekomen aan alle activiteiten uit de jaarplanning. 
Vooral de turbulentie rondom de implementatie van het ambitieuze proces van keuzedelen 
binnen het FC heeft veel invloed gehad op de agenda en aanwezigheid van betrokkenen tijdens 
de eerste helft van het kalenderjaar. Wel zijn er resultaten geboekt in de examencommissie 
n.a.v. de informatie uit de Regieraad en ook bij het Talencentrum zijn stevige slagen gemaakt 
vooral in de afstemming met de FC-scholen. De Regieraad Examinering (REX) heeft het overleg 
met het CvB geformaliseerd. Alle besluiten van de regieraad worden opgenomen in de lijst ter 
bespreking met het CvB op de actie- en besluitenlijst en in het maandelijks overleg met de 
Voorzitter van de REX worden alle punten besproken. Daarnaast is in de vergaderplanning van 
2017-2018 overeengekomen dat, indien mogelijk, het CvB de vergaderingen van de REX zal 
bijwonen.
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Bijlage 6. Verslagen inspectie

Er heeft in juli 2017 door de inspectie een zogenaamd bureau-onderzoek plaatsgevonden 
bij Mediavormgeving. Dit was formeel een OKV (onderzoek naar kwaliteitsverbetering). 
Reden was de onvoldoende opbrengsten die waren geconstateerd tijdens het ‘staat van de 
instelling’-onderzoek van september 2016. Lastig is dat er sindsdien nieuwe clustering heeft 
plaatsgevonden (nieuwe BC-code) maar de voor de bc-id 323 is over 2016/2016 een jaarresultaat 
van 75,6 procent en een diplomaresultaat van 76,8 procent gerealiseerd en daarmee 
ruimschoots boven de norm.  

In week 51, op 18 en 19 december 2017, heeft het themaonderzoek in het kader van Entree 
plaatsgevonden. Het verslag van dit onderzoek is nog niet beschikbaar. 
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Bijlage 7. Verslag audit Stichting Kwaliteits-
netwerk MBO 2017

Op 15 en 16 november 2017 is er door de stichting kwaliteitsnetwerk mbo een instellingsaudit 
uitgevoerd om de kwaliteitsborging en -ontwikkeling binnen onze instelling te onderzoeken 
en te bevorderen. Er zijn dialoogsessies gehouden met onder meer het College van Bestuur, 
een afvaardiging van de schooldirectie en beleid, met directeuren HRM en Onderwijs en een 
afvaardiging van de Raad van Toezicht.
Daarnaast zijn er audittrails uitgevoerd bij de opleidingen:
 

• Entree (School voor Commercie en Dienstverlening),
• Servicemedewerker Gebouwen (de School voor Techniek en Technologie),
• D’Drive, Project Living Lab (School voor Creatieve Industrie & Pedagogisch Werk),
• Praktijkroute Tjongerschans (School voor Zorg, Service en Welzijn).

Uit het onderzoek blijkt dat het Friesland College sterk is in het inzetten van adaptieve en 
het professionele vermogen.  De goed functionerende netwerken en de door professionele 
docenten breed gedragen onderwijskundige visie vormen samen een positieve stuwende kracht 
met mooie opleidingen als resultaat. De ontwikkelpunten liggen vooral bij het organiserende 
vermogen: er kan efficiënter worden gewerkt. Het realisatievermogen is voldoende wat de 
basiskwaliteit van onderwijs en examinering betreft. De hogere ambities concentreren zich rond 
praktijkgestuurd leren. 
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Bijlage 8. Samenstelling en personele mutaties

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,
51 jaar, vicevoorzitter
Benoemd: oktober 2012
Herbenoemd: oktober 2016
Herbenoembaar: nee

Hoofdfunctie:

 • Eigenaar organisatieadviesbureau 

 • Aandeelhouder/directeur DNHS Business school 

Nevenfuncties:

 • Analyse begeleider, gastdocent en jurylid IBO Businessschool

 • Jurylid VvAA MBA

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 redactie British Journal of Guidance and Counseling

 • Voorzitter Dialogical Self Academy  

 • 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 Zuid Oost Zorg

 • 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,
61 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
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De heer 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

 • Voorzitter adviescommissie Groninger MediaFonds

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

 • Lid commissie kwaliteit onderwijs

*  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.

8.2 College van Bestuur: samenstelling, portefeuilleverdeling en nevenfuncties per 31-12-
2017  

Dhr. C.G.C.G. Segers, voorzitter 
Portefeuilles 
• Bestuur en strategisch beleid

• Externe relaties

• Onderwijs en innovatie, incl. 

automatisering

• Personeel

• Studentenzaken, Studenten 

Servicecentrum

• Communicatie

Nevenfuncties: 

Dhr. F.J.M. van Hout, lid 
Portefeuilles 
• Bestuur en strategisch beleid

• Externe relaties

• Bedrijfsvoering:

 - financiën

 - huisvesting

 - facilitair

 - automatisering

 - personeel

 - studentenzaken

Nevenfuncties 
• Lid Bestuur MBO Raad

• Lid Stuurgroep Energy College

• Lid Raad van Toezicht CIOS Nederland

• 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.
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 • 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.

8.3 Mutaties leidinggevenden

Mevrouw Brandenburg en de heer Van der Horst traden terug als directie van MBO Life 
Sciences. Mevrouw Van den Broek volgde hen op interim-basis op. Mevrouw Houwen nam 
afscheid als directeur van de School voor Zorg, Service en Welzijn en als opvolgers a.i. zijn 
mevrouw Birkhoff en mevrouw Van Marion benoemd. Mevr. Holwerda trad terug als directeur 
Onderwijs, Personeel en Innovatie en mevrouw Van Vugt volgde haar op. 

De heer Eijssen, directeur FC-Extra, kwam in oktober 2017 plotseling te overlijden.  

8.4 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 (afgetreden per juli 2017)
De heer drs. G. Teitsma 
Mevrouw S.  Dijkstra
De heer M.M.K. Keijzer secretaris (aangetreden per juli 2017)
Mevrouw E. Kwant 
Mevrouw J.A.F. Oomen 
Mevrouw Y.A. Otte
De heer H.B. Scheepers 
Mevrouw A.M. Visser
Mevrouw M. Klaver (aangetreden per september 2017)

8.5 Samenstelling Interne Bezwarencommissie/Commissie van Beroep voor de Examens

De heer mr. M. Brinksma voorzitter (herbenoemd per maart 2017)
De heer J. Metzlar plaatsvervangend voorzitter (herbenoemd per augustus 2017) 
Mevrouw mr. Y.E. van Dijk ambtelijk secretaris
De heer D. Venema lid (herbenoemd per augustus 2017)
De heer J. Sangers lid 
De heer R. Brouwer lid
Mevrouw A.C.K. Kalloe lid
Mevrouw J.G. Nater-Hak lid (benoemd per 1 september 2017)
Mevrouw A. Fok lid (benoemd per 1 juli 2017, wegens omstandigheden 

afgetreden per oktober 2017)

8.6 Samenstelling Onafhankelijke klachtencommissie

De heer J. Sangers lid Interne bezwarencommissie
Mevrouw A.C.K. Kalloe lid Interne bezwarencommissie
Mevrouw Y. Bouwmeester medewerker Friesland College (benoemd per per juli 2017)
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Bijlage 9. Jaarverslag 2017 Ondernemingsraad 

De 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 2017. 
 
Samenstelling 
De OR 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-hoccommissie benoemd worden. 
 
Speer- en actiepunten 
De OR hanteerde in 2017 onderstaande speerpunten:  

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

Bij aanvang van het studiejaar 2017-2018 heeft de OR gemeend de benoemde speerpunten te 
toetsen onder het personeel. Daartoe heeft de OR via FC Live een poll uit doen gaan, waaraan 
41 respondenten hebben meegewerkt. De uitkomst uit deze poll was als volgt:

• Implementatie en uitvoering keuzedelen (24)
• Implementatie en uitvoering praktijkroutes en leereenheden (22) 
• Interne communicatie, met name tussen de verschillende organisatielagen (22) 
• De mate van resultaatverantwoordelijkheid van een team (21)

De door de OR opgestelde speerpunten worden blijkens de poll breder gedeeld onder het 
personeel. Aandacht voor de praktijkroutes en leereenheden is weer onder de aandacht 
gebracht. Deze heeft de OR dan ook weer als speerpunt opgenomen.
In de poll vroeg een vijftal collega’s ook aandacht voor een eigentijds (senioren)
personeelsbeleid. Dit beleid, dat moet voorzien in de behoeften van alle leeftijdscategorieën in 
het personeelsbestand van het Friesland College, is al geruime tijd onderwerp van gesprekken 
tussen OR, CvB en OP&I.

Functiehuis 
Met ingang van 1 januari 2017 is met terugwerkende kracht het nieuwe functiehuis ingevoerd. 
Alle medewerkers van het Friesland College ontvingen daartoe in de zomer van 2017 een nieuw 
te ondertekenen arbeidsovereenkomst met daarin vermeld de nieuwe functiebenamingen. De 
implementatie van het nieuwe functiehuis is daarmee afgerond.

Scholing 
Vijf leden hebben de bijeenkomsten van het Platform OR mbo bijgewoond. Dit betrof de 
studietweedaagse in Amersfoort in oktober en de jaarvergadering van het platform in maart. 
Vier leden zijn tweemaal naar de bijeenkomsten van het OR Platform Rayon Noord gegaan. 
Twee leden hebben het minisymposium healthy ageing op 28 maart bijgewoond. Eén lid 
heeft in november deelgenomen aan de SOM-bijeenkomst in het kader van de week van de 
werkstress.
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Nieuwsbrieven 
In 2017 heeft de OR 3 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:

• Nieuwe voorzitter CvB
• Overdekte fietsenstalling FC Campus  
• Functiehuis
• Lief- en leedregeling
• OR-reglement 
• OR-actiedag december 2016
• Afscheid OR Liesbeth Vos
• Kennismaking OR Carlo Segers
• Scholing en persoonlijke budgeturen
• Lerarenregister
• Tijdelijke uitbreiding 
• Maximumaantal lesuren
• Vertrek Joke Nater uit OR 
• Personele wijzigingen OR, toetreding Margreet Klaver in de OR
• Grote onrust School voor ZSW
• Wijziging samenstelling commissies OR
• Aandachtsgebieden OR 2017-2018
• Themabijeenkomsten OR-CSR
• Vertrouwenspersonen
• Klokkenluidersregeling
• Publicatie OR-stukken op FC Live
• OR-besluiten 

Actiedagen en inloopspreekuren 
Op 21 maart heeft de OR op vijf locaties van het FC-inloopspreekuren gehouden voor de 
medewerkers. De bezoekers brachten zeer diverse onderwerpen onder de aandacht. Van 
parkeerperikelen op de campus tot uitbetaling overuren en het te lang uitblijven van uitsluitsel 
over contractverlengingen. Alle onderwerpen zijn gebundeld en besproken binnen de OR. 
Enkele onderwerpen hebben we als signaal doorgegeven aan het CvB, andere onderwerpen 
waren al langer onderwerp van gesprek en had de OR daarom al in het vizier. Op 30 mei zijn 
op diverse locaties wederom inloopspreekuren geweest, waar onze achterban opmerkingen 
en/of vragen kon stellen aan de daar aanwezige OR-leden. Ook hier passeerden zeer diverse 
onderwerpen de revue, waarbij de OR vaak ter plaatse al advies en/of aanvullende informatie 
kon geven. Een enkel onderwerp heeft de OR nader uitgezocht en aan de indiener ervan 
teruggekoppeld. 
De laatste actiedag werd ‘de vlOeR op’ gedoopt en vond plaats op 19 december. Deze dag 
betrof een ludieke actie op de meeste locaties van het Friesland College, waarbij de OR graag 
als matchmaker wilde fungeren om collega’s van uiteenlopende locaties, scholen, bureaus en 
afdelingen met elkaar in contact te brengen. De OR-leden vroegen alle medewerkers die zij 
troffen met welke collega deze medewerkers eens een kop koffie zouden willen drinken en 
vroegen tevens naar de reden waarom. De medewerkers konden daarvoor een briefje invullen 
en deze opgevouwen in de grote kerstsok te deponeren. Uit de ongeveer 150 ontvangen 
briefjes zijn er 6 briefjes blindelings uit de sok gehaald. De collega’s op deze briefjes zijn 
gematcht en mogen op kosten van de OR een kop koffie gaan drinken en eens van gedachten 
wisselen over de onderwerpen die ze graag willen bespreken. Omdat er ook heel veel collega’s 
waren die graag eens een kop koffie met een oud-collega wilden gaan drinken om te horen 
hoe het nu gaat, heeft de OR besloten om al deze mensen voor het nieuwe jaar voor een borrel 
uit te nodigen. Hiervoor worden tevens alle OR-contactpersonen uitgenodigd.
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Overleggen 

• In 2017 overlegde de OR 7 keer officieel met het CvB. Daarnaast hebben de voorzitter en 
vicevoorzitter tweewekelijks een informeel uur gehad met het CvB.

• Op 24 januari en 7 november heeft de OR samen met het CvB en een delegatie van de RvT 
een artikel-24 overleg gehouden. Dit overleg is sinds enige jaren verplicht gesteld en is 
bedoeld om elkaar te informeren over welke ontwikkelingen er het komende halfjaar zijn te 
verwachten. De beide bijeenkomsten van 2017 kenmerken zich door het hoog constructieve 
en informatieve karakter.  

• De OR is tweemaal bijgepraat over de implementatie en eerste ervaringen met de nieuwe 
digitale leer- en werkomgeving FC Live. Deze gesprekken vonden plaats op 

       11 februari en 23 mei.
• De OR heeft op 28 februari een overleg gehad met de collega’s van de OR van ROC Friese 

Poort. De insteek van het gesprek was een hernieuwde kennismaking en het elkaar 
informeren over zaken die binnen beide instellingen spelen.

• Op 4 april heeft een delegatie van de OR een gesprek gehad met de bedrijfsarts inzake 
een wetswijziging m.b.t. het vragen van een second opinion en het inzetten van de 
arbeidsdeskundige.

• Ook op 4 april is een begin gemaakt met een onderzoek naar het meerjarenformatieplan. 
Besloten is om informatie op te halen uit diverse teams binnen de organisatie, om zodoende 
een relevant en actueel beeld te kunnen vormen. Dit onderzoek is een samenwerking van 
het CvB, OP&I en de OR. Tot aan de zomer hebben zij met diverse teams gesproken. In 
het najaar is er een vervolg aan gegeven om nog meer informatie op te halen. De eerste 
terugkoppeling van het onderzoek vond plaats op 12 december.

• Enkele leden van de OR hebben op 18 april samen met enkele medewerkers van bureau 
Bedrijfsvoering de RI&E (Risico-Inventarisatie & Evaluatie) van het Friesland College 
doorgesproken in het kader van de week van de RI&E.

• Op 6 juni is een aantal OR-leden naar ROC A12 getogen om daar te praten over de 
‘verdraaide organisatie’, hetgeen die instelling daar heeft ingevoerd. De OR van het 
Friesland College was benieuwd naar de uitvoering en de resultaten van de organisatorische 
wijzigingen die zich binnen ROC A12 hebben afgespeeld.

• Het halfjaarlijkse overleg tussen de vakbonden en het CvB (CVBO-overleg) vonden plaats op 
22 juni en 23 november. De OR deed mee aan het vooroverleg met de vakbonden en was 
vervolgens als toehoorder aanwezig bij het daadwerkelijke CVBO-overleg.

• Op 10 oktober heeft de OR samen met de CSR en het CvB een bijeenkomst gehad, waar al 
dan niet instemming werd gegeven op de hoofdlijnen van de begroting. Deze instemming 
door OR en CSR is door nieuwe wetgeving van kracht gegaan. Na een heldere uiteenzetting 
door het CvB, een vragenronde en intern beraad hebben zowel de OR als de CSR ingestemd 
met deze begroting op hoofdlijnen.   

• De OR en CSR vonden deze bijeenkomst een waardevol karakter hebben. Beide organen 
hebben daarom besloten om vaker bijeen te komen. De eerste gezamenlijke bijeenkomst 
is op 31 oktober geweest. Onderwerp van gesprek waren de praktijkroutes. Beide raden 
hoorden graag ervaringen van zo veel mogelijk betrokkenen. Daartoe kwamen studenten 
en twee medewerkers van de school voor Commercie en Dienstverlening aan het woord. 
De opbrengst van deze bijeenkomst was qua informatie over en inzichten in de nieuwste 
ontwikkelingen rondom enkele praktijkroutes waardevol. Het is nog wel even zoeken naar 
goede werkvormen die recht doen aan alle 25 deelnemers van een dergelijke bijeenkomst. 

• In november had de OR een informatief gesprek met de directeur van het CIOS, die daarin 
de cultuurontwikkeling en organisatiestructuur van die school uiteenzette.

• Op 12 december heeft de OR samen met het CvB een themabijeenkomst gehouden. Bij 
een eerdere officieel overleg hadden beiden al eens verkend welke onderwerpen centraal 
konden staan. Er is toen besloten om het onderwerp ‘resultaatverantwoordelijke teams’ bij 
de horens te vatten. Tijdens de themabijeenkomst is het onderwerp verder uitgedacht en 
zijn er vervolgafspraken gemaakt om het onderwerp volgens een stappenplan FC-breed te 
onderzoeken en gestalte te geven. 

• De OR heeft zeven kennismakingsgesprekken gevoerd met de nieuwe voorzitter van het CvB 
en met nieuwe directeuren, projectleiders en de nieuwe vertrouwenspersonen.

• De OR is met grote regelmaat als toehoorder aanwezig geweest bij de MMB-sessies.
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• De OR is eveneens met grote regelmaat als toehoorder aanwezig geweest bij de 
bijeenkomsten van de stuur-werkgroep Keuzedelen.

• De commissie Personeel heeft zes keer overleg gehad met de directeur HRM.
• De commissie Onderwijs heeft tweemaal overleg gehad met de directeur O&I.
• De commissie Bedrijfsvoering heeft vijf keer overleg gehad met de directeur Bedrijfsvoering.

Adviezen en instemming 
De OR heeft ingestemd met:  

• CvB 067 Verzoek ontheffing handelingsbekwame examens VZ/JG/MZ cohort 2015-2018
• CvB 079  Onderwijsvrije periode en periodisering
• CvB 104 Reglement klachtencommissie
• CvB 110 Wijziging reglement commissie van Beroep voor de examens
• CvB 111 Examenreglement 2017-2018
• CvB 132 Handboek examinering mbo 2017-2018 (HKS)
• CvB 133 Handboek examinering mbo 2017-2018 (palet)
• CvB 134 Addenda handboek examinering educatie 2016-2017
• CvB 135  Formats examenplannen 2017 - niveau 1-4 
• CvB 154 OER 2017-2018
• CvB 150 Reglement gezamenlijk overleg CvB-OR-CSR m.b.t. instemming hoofdlijnen  

begroting 2018
• CvB 054C Formatieplan 2017 
• CvB 001 Handboek examinering VAVO 2017-2018
• CvB 010 Hoofdlijnen begroting (onderdeel van de kaderbrief 2018)
• CvB 005 Aanpassen begroting WKR
• CvB 027 Ontheffing op handelingsbekwaam niveau voor de opleiding manager Transport 

en Logistiek (Crebo 91870, cohort 2015)
• CvB 022 Formele documenten mbo Life Sciences

De OR heeft niet ingestemd met: 

• CvB 053 Lief- en leedregeling

De OR heeft geadviseerd m.b.t.:  

• CvB 055 Analoog archief op de Zwettestraat
• CvB 033A Meerjarenbegroting 2017-2020
• CvB 102 Starten opleiding 25160 leidinggevende team/afd./project
• CvB 127 Uitbreiden opleidingsaanbod ZSW met fastservice niveau 3
• CvB 156 Overeenkomst praktijkroute CMG

Openstaande advies- en instemmingsaanvragen uit 2017: 

• CvB 017 Insourcen van beveiliging (ingestemd in 2018) 
• CvB 042 Deelname aan het experiment ‘Regionale ruimte in de kwalificatiestructuur’ 

(geadviseerd in 2018).
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De JOB-Monitor, sollicitatieprocedures, het privacyreglement, herinrichting Atrium, Praktijk-
gestuurd Leren en de begroting. Diverse dingen waar we als SCR iets in betekend hebben. En 
dat zijn nog maar een paar onderwerpen van de vele.

“Jouw mening telt” is nog veel groter dan alleen de studenttevredenheidsonderzoeken. 
Wij zijn er trots op dat we de ruim 9.500 studenten van het Friesland College mogen 
vertegenwoordigen! Hierbij maken wij onder andere gebruik van de JOB-Monitor en FC-
Monitor.

Afgelopen jaar zijn we onder andere betrokken geweest bij de benoeming van Carlo Segers 
als nieuwe voorzitter van het CvB en de heer Mulder in de functie beleidsmedewerker LIS/
begeleider CSR. Waar zijn voorganger, de heer Jantzen, de CSR met veel overtuiging heeft 
opgezet met ons, heeft de heer Mulder met zijn frisse kijk op de organisatie veel bijgedragen 
aan de verdere professionalisering van de CSR.

We werken sinds dit schooljaar met een “dagelijks bestuur” die de vergaderingen voorbereidt. 
Verder zijn we bezig met een digitaliseringsslag. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we het 
tegenwoordig hebben over onderwerpen die er echt toe doen binnen het Friesland College: de 
kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsvoorzieningen. Overal wordt de CSR bij betrokken.

Naast de rechten die we vanuit het Friesland College krijgen, zijn er ook wettelijk vastgestelde 
rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en het recht van initiatief. Voorbeelden hiervan zijn 
instemmingsrecht op onder andere de hoofdlijnen van de begroting en de klachtenregeling.

De CSR biedt naast alle formele activiteiten ook plaats voor persoonlijke ontwikkeling en het 
opbouwen van een breed netwerk. CSR leden krijgen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen in 
onder andere presenteren, Nederlandse taal en bewustwording in de maatschappij.

Na ruim 3 jaar voorzitterschap nadert voor mij nu ook het einde van deze taak. Ik hoop dat de 
CSR onder een nieuwe voorzitter verder meegaat in de ontwikkelingen van het instituut en 
natuurlijk ook vooroploopt op deze en andere komende ontwikkelingen. 
(Stefan ten Hoeve, Voorzitter CSR)

Ik heb me naar aanleiding van “The Voice of students” vorig jaar, aangesloten bij de CSR. Ik 
heb het erg naar mijn zin. We hebben een leuke en productieve groep studenten bij elkaar 
gekregen om de studenten van het Friesland College te vertegenwoordigen. Ook vind ik het 
bijzonder dat we binnen het Friesland College een organisatie zijn die gehoord en gezien 
wordt. Ik ben er trots dat ik hier ook deel van uit mag maken. 
Binnen de CSR hebben we verkiezingen gehouden voor de functies binnen het dagelijks 
bestuur. Ik heb gesolliciteerd voor de functie van penningmeester. Hiervoor moest ik mezelf 
promoten, iets wat ik niet vaak hoef te doen. Uiteindelijk ben ik gekozen. Ik vind het erg leuk 
om te leren hoe het er met de financiën aan toe gaat. 
De CSR is uitgenodigd bij de Wiegelgroep (een groep ondernemers, geleid door de heer 
Wiegel), om op 31 oktober te komen dineren bij het WTC-hotel.  De Wiegelgroep was 
benieuwd naar de visie van de studenten op het onderwijs en de toekomst. Voorafgaand aan 
het diner, hebben we 2 presentaties gevolgd van ondernemers. Ik vond het ontzettend leuk om 
te doen. Ik heb er nieuwe connecties aan over gehouden. 
(Jan Rijpstra, Penningmeester CSR en ook vicevoorzitter)

Mijn eerste jaar bij de CSR heb ik als een bewogen jaar ervaren. Van algemeen lid ben ik lid 
van het  Dagelijks Bestuur geworden. Met zijn allen als Raad hebben we ook mee mogen 
beslissen over stukken zoals bijvoorbeeld de begroting. Dat waren indrukwekkende en ook 
mooie momenten. Namelijk grote sprongen, voor ons als stem voor de studenten, in de goede 
richting. We bouwen aan een samenwerking en een netwerk, al denk ik zeker dat we ook 

Bijlage 10. Jaarverslag Centrale Studentenraad 2017



124

daarin nog stappen kunnen maken. Het is mooi om te zien dat daar ook ruimte voor is dat 
eenieder zichzelf verder kan ontwikkelen en dat er op studiedagen ook wordt gewerkt aan het 
functioneren van de gehele Raad. 
Hiltje Bosma (Secretaris CSR en ook vicevoorzitter)
 
Dit jaar zijn we met frisse wind in een andere structuur opnieuw begonnen. De heer Mulder 
heeft met een duidelijke visie de CSR naar een hoger plan geholpen. Die zelfstandigheid heeft 
ertoe geleid dat er veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden binnen de raad. De CSR telt nu 
meer leden dan ooit. Daar ben ik enorm trots op. Er is nu meer ruimte voor discussie, want we 
zijn het niet zomaar met elkaar eens. En het is nu ook belangrijk je goed voor te bereiden want 
anders ga je echt af. Ik ben enorm blij met wat we het afgelopen jaar hebben neergezet en ik 
mag nog steeds met trots zeggen dat ik lid ben van deze raad.
(Bart van Wijk, Lid CSR)

Ook dit jaar is weer een bevlogen jaar geweest binnen de CSR. Aan het begin van het jaar 
hadden we nog maar een beperk aantal leden. Op het moment van schrijven hebben we een 
grote en stevige raad die ook stevig in zijn schoenen staat. En, we hebben sinds dit jaar ook een 
dagelijks bestuur. 
(Aaldert Bruinsma, Lid CSR)

De CSR biedt een mooie mogelijkheid om te netwerken. Ook zie ik de CSR als een mogelijkheid 
om uit mijn comfortzone te stappen. Met deelname aan de CSR leer je hoe je op een goede 
manier gesprekken kunt voeren. Ook kom je in contact met mensen met andere posities binnen 
de organisatie. Het is leuk om te horen wat mensen vertellen wanneer we onze ervaringen 
delen.
Op het moment ben ik redelijk passief binnen de CSR. Voor zover het mogelijk is probeer ik 
altijd bij de vergaderingen aanwezig te zijn. Maar deelname aan de vele projecten die er vanuit 
de CSR worden opgezet vind ik lastig omdat ik in mijn examenjaar zit en de handen vol heb met 
mijn onderzoek voor mijn opleiding. 
Ik vind het wel jammer dat er vanuit school nog niet veel waardering voor deelname aan de CSR 
is, mede omdat het een erg leerzaam traject is. Wanneer er voor bepaalde examenonderdelen 
een mogelijkheid bestaat deze binnen de CSR af te ronden, zou er voor mij meer mogelijkheid 
zijn om deel te nemen aan projecten.
(Yde Johan Brander, Lid CSR)

Sinds oktober vorig jaar ben ik lid van de centrale CSR. Ik zag mogelijkheden om mij binnen 
deze raad te ontwikkelen. Ik vind het lastig om te presenteren en op de voorgrond te treden. 
Deze dingen kan ik nu bij de CSR ontwikkelen. Ik heb een aantal taken binnen de CSR zoals 
bijvoorbeeld het project The Voice of Students. Daarnaast krijgen wij de gelegenheid om te 
netwerken met externe partners van het Friesland College. Dit is handig voor in de toekomst. 
Kortom, je heb genoeg kansen/mogelijkheden om je te ontwikkelen binnen de CSR. In het 
begin had ik nog niet veel werkzaamheden binnen de CSR. Ik ben wel altijd aanwezig bij de 
vergaderingen en andere bijeenkomsten. 
De werkzaamheden voor de CSR geven mij meer verantwoordelijkheidsgevoel. In de tijd dat ik 
bij de CSR zit is er best veel bereikt. Ik vind dat wij de CSR meer op de kaart hebben gezet.
(Mathijs Boonstra, Lid CSR)
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Bijlage 11. Instellingsgegevens 
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AOBP Algemeen ondersteunend en beheerspersoneel.

BOBP Bijzonder ondersteunend en beheerspersoneel.

BAG Branche-adviesgroep.

BHV-ers Bedrijfshulpverleners.

Brainstud Applicatieleverancier voor het Friesland College.

CD School voor Commercie & Dienstverlening.

COSMO Bij Cosmo worden studenten opgeleid voor banen in de wereld van 

Toerisme en Recreatie. Dit doen Cosmo en het Friesland College door 

expertise uit het bedrijfsleven en het onderwijs samen te brengen in 

één lesprogramma.

Eduarte Onderwijsinformatie systeem voor het MBO. Informatievoorziening 

voor  student, docent, administratie en management.

FC Live Digitale portaal voor het Friesland College, voor zowel studenten als 

medewerkers.   

Fier Een landelijk expertise- en behandelcentrum op o.a. het terrein van 

geweld in afhankelijkheidsrelaties. 

FC Bronnenbedrijf De bronnen voor gebruikers worden door met name studenten 

gebouwd op behoefte. Docenten en studenten kunnen aangeven 

welke bronnen nodig zijn en dan worden ze gebouwd. Dat betekent 

ook dat deze verzameling bronnen niet af is. Er wordt continu aan 

gebouwd. 

Horizontale dialoog Gesprek tussen de school en haar belanghebbenden, waaronder in 

elk geval studenten, ouders en bedrijven en instellingen.

HR Human Resources.

ICALT Lesobservatieformulier voor het evalueren van het pedagogisch 

didactisch handelen van leraren.

JOB-monitor Landelijke enquête die tweejaarlijks wordt afgenomen. Deze enquête 

meet de tevredenheid van studenten.

KOP-studenten Groep hbo-afgestudeerden die éénjarige lerarenopleiding volgen.

Lio Leraar in opleiding. De LIO-stage is de eindstage in de afstudeerfase 

van de lerarenopleiding.

Managementletter Rapportage van de externe accountant aan de raad van toezicht over 

zowel de bedrijfsvoering als over de administratieve organisatie van de 

organisatie. 

MBO-rebound MBO Rebound Fryslân is een samenwerkingsverband van het Friesland 

College, Nordwin College en ROC Friese Poort, de drie mbo-scholen 

in Fryslân. Zij werken hierin ook samen met de gemeenten en de 

provincie Fryslân. Een route voor studenten tussen de 16 en 23 jaar 

met meervoudige problematiek, waardoor een opleiding of baan even 

niet lukt. Na het Reboundtraject stromen studenten door in reguliere 

opleidingen.

Niveaus Niveau 1, 2, 3 of 4.

OP Onderwijsgevend personeel.

Bijlage 12. Verklarende woordenlijst



Friesland College jaarverslag 2017 127

PDG Pedagogisch Didactisch Getuigschrift. Het PDG-traject is bestemd voor 

docenten in het MBO die (nog) onbevoegd voor de klas staan.

SMD Opleiding Sociaal maatschappelijk dienstverlener.

SW Opleiding Sociaal werk.

Sprint2 Combinatie van een visie op leerprocessen én een databank met 

leerstof, ingedeeld in bronnen. 

VAVO In het Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs kan een diploma 

voor het voortgezet onderwijs worden gehaald in de richting vmbo-

tl, havo of vwo. Het vavo is voor mensen vanaf 16 jaar die op het 

voortgezet onderwijs zijn uitgevallen, gezakt of dreigen uit te vallen.

VSV Voortijdig schoolverlaters.
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