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Koersplan 
Friesland College 
2015-2018
Voorwoord  

Met trots presenteren wij het koersplan van het Friesland 
College voor de jaren 2015-2018. 
Na een uitgebreide terugblik in de afgelopen maanden 
constateren wij dat onze koers, samengevat in het motto 
‘Van buiten naar binnen’, een juiste is geweest. De directe 
samenwerking met onze omgeving wordt door die omge-
ving én door onze medewerkers en studenten herkend 
als de sleutel naar modern beroepsonderwijs. Ook de 
erkenning dat onze school steeds volop heeft ingezet op 
vernieuwing van het onderwijs, is mooi. Wij zijn goed in 
het vormgeven van leerprocessen.

Het was een genoegen om met zoveel mensen van bin-
nen en van buiten de organisatie het gesprek te voeren 
over waar we nu staan en welke weg we in zullen slaan. 
We deden dat in al onze scholen. De openheid en vanzelf-
sprekendheid waarmee collega’s, studenten en partners uit 
de regio met ons in gesprek gingen over uitdagingen en 
kansen, hebben we als bijzonder ervaren.

We hebben in de afgelopen jaren goede resultaten ge-
boekt. Op veel gebieden doen we het beter dan voorheen. 
Bij het laatste inspectieonderzoek zijn alle seinen op groen 
gezet. Ons rendement voldoet aan landelijke normen. Dat 
is een groot compliment aan al onze medewerkers.

Bij het vaststellen van dit koersplan hebben we gemerkt 
hoe moeilijk het is om ver in de toekomst te kijken. 
Veranderingen dienen zich aan in hoog tempo. Het is de 
kunst om iedere keer adequaat in te spelen op die nieuwe 
ontwikkelingen en tegelijkertijd de interne organisatie 
intact te laten.

De grote uitdaging zal dan ook zijn om van jaar tot jaar 
koersvast te varen op ons kompas van eigentijds en inno-
vatief onderwijs. Hierop zijn wij toegerust.

College van Bestuur Friesland College 
Liesbeth Vos en Frank van Hout
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Anne Jan Zwart 

(ECOstyle): 

‘Zo nadrukkelijk kiezen voor samenwerking met bedrijven 

is moedig van het Friesland College. Hier ligt ook een 

opdracht voor ondernemers, om samen aan de toekomst 

te werken.‘

Jet Bussemaker 

(minister van OCW): 

‘Dit is de toekomst van het leren. Dit is opleiden met visie 

en dat zie ik graag.’

Amber Rozendal, Zorg, Service & Welzijn (Praktijkroute ZuidOostZorg)
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Afien Vos 

(D’Drive, docent): 

‘Studenten écht uitdagen vergt minder nadruk op de resultaten 

en meer op het proces, dan kom je uiteindelijk toch verder.’

Rob Karsmakers 

(Philips): 

‘Het gaat niet om het aantal studenten dat je met een 

diploma van school laat gaan, maar om de kans die je jongeren 

geeft om hun talent te ontwikkelen.’

De balans anno 2015

Het Friesland College zet in op inhoudelijk goed onderwijs 
voor een zeer uiteenlopende populatie studenten en met 
een rijke variatie aan onderwijsvormen. We hebben veel 
expertise in huis op het gebied van leren, in de breedste zin 
van het woord. MBO op alle niveaus en met veel richtingen, 
Educatie, Inburgering, om- en bijscholing van jongeren en 
volwassenen - het staat allemaal op de rol.

In alle lagen van ons ROC laten mensen zich aanspreken 
op de inhoud van hun werk en is er een breed gedeelde 
visie, vervat in de kernwoorden: praktijk gestuurd leren 
(PGL). Studenten leren het meest vanuit de eigen 
ervaring, zowel in de samenleving waarin zij als demo-
cratisch burger opgroeien, alsook in het beroep waarvoor 
zij worden opgeleid.

‘Van buiten naar binnen’ was drie jaar lang het motto 
van het Koersplan. We gingen strategische vormen van 
samenwerking aan met bedrijven die mee wilden denken 
over ons onderwijs. De bedrijven leverden medewerkers 
aan als docent, als assessor, als praktijkexpert. Tegelijkertijd 
gingen onze docenten naar buiten om praktijkervaring 
op te doen en studenten te begeleiden. Werken en leren 
bij elkaar gebracht levert krachtiger onderwijs op en 
versterkt de motivatie van student, docent en bedrijf.

Zeven scholen, waaronder MBO Life Sciences samen met 
het Nordwin College, vormen nu het hart van het Friesland 
College. Binnen die scholen werken teams van docenten 
samen aan de vormgeving en uitvoering van opleidingen. 
Leidinggevenden zijn geschoold in onderwijskundig 
leiderschap. Er is sprake van een cyclus waarin bestuur, 

Ango Fornerino, D’Drive
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Tineke Sangers 

(ZSW, student): 

‘De sfeer in zo’n praktijkroute is hartstikke goed. Ik mis de 

school echt niet. Ik word bij ZuidOostZorg niet beoordeeld als 

collega, maar gewaardeerd als collega.’

Jordi van Netten 

(D’Drive, student): 

‘Op de middelbare school zit je op school. In het beroeps-

onderwijs en zeker in de praktijk kom je terecht in een andere 

sociale omgeving. Dat is helemaal niet verkeerd. Dan kom je 

verder.’

directie en teams het beleid vaststellen en evalueren. In 
een dynamisch proces komt zo beleid tot stand op alle 
niveaus, in goede samenspraak met Ondernemingsraad 
en Studentenraad.

Onderwijsinhoudelijk en organisatorisch zijn we op de 
goede weg, maar in de dagelijkse uitvoering moeten we 
het nodige verbeteren. Dit doen we in de komende jaren.

Als we in dit koersplan spreken over ‘hij’ bedoelen we ook ‘zij’. Als 

we spreken over ‘het bedrijfsleven’ bedoelen we vrijwel altijd het 

particuliere bedrijfsleven en de (semi-) publieke instellingen.

‘Je bent als student welkom 

op het Friesland College. 

Dat is voelbaar. 

Er is veel mogelijk en je bent 

zeker geen nummer. 

Mensen hebben oog voor jou.’

Tijmen Snijder, Middelbare Hotelschool Friesland
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Profiel

Het Friesland College staat middenin de samenleving en 
heeft oog voor de veranderingen hierin. We leiden 
studenten op voor een arbeidsmarkt, die sterk aan 
verandering onderhevig is.

Steeds meer treedt de overheid terug. Burger, bedrijf 
en school zijn primair verantwoordelijk voor hun eigen 
bestaan. Dit vraagt van de burger dat hij zelf keuzes maakt. 
Dit vraagt van de school dat ze een duidelijke en eigen-
tijdse visie heeft op het onderwijs en perspectief biedt aan 
de student.

De (communicatie)technologie verovert haar plaats in de 
wereld in razend tempo: kennis is 24 uur per dag beschik-
baar, nieuws volgen we van minuut tot minuut. We staan 
permanent met iedereen in contact. Wat betekent dit voor 
het leerproces van de student? Welke kansen biedt dit aan 
onze school om het leren effectiever te maken?

De driehoek student, school en praktijk is belangrijk. 
De student maakt zelf zijn keuzes: wie ben ik, wie wil ik 
worden? Wat is de omgeving waarin ik leef en ga werken? 
Wat vraagt die omgeving van mij? Het draait om initiatief 
nemen en actief staan in de praktijk van werken en leren. 
Zo ontwikkelt hij een houding van zelfbewustzijn en voert 
de regie over eigen leven. De arbeidsmarkt vraagt om 
goede communicatieve vaardigheden en effectief samen-
werken. Kritisch denken, creativiteit en wezenlijke 
nieuwsgierigheid zijn kwaliteiten die een student 
ontwikkelt en etaleert.

Het primaat van de kennis ligt niet meer alleen bij de 
docent. De student kan overal kennis opdoen: op internet 
en zeker ook in de praktijk. Zo vergroot hij zijn mogelijk-
heden om het leerproces op eigen wijze te sturen en kennis 

Anke Huizenga 

(ZuidOostZorg): 

‘Mensen denken vaak dat jongeren altijd uitgaan van een 

‘what is in it for me’. Maar ’t is maar net hoe je ’t aanpakt. Als 

je interesse hebt voor de student, maak je als organisatie echt 

wel een klik. Eerst horen, dan gehoord worden.’

Jan Grijpsma 

(Jorritsma Bouw): 

‘Het vorig koersplan had als motto ‘Van buiten naar binnen’. 

Het gaat nu verder: van buiten naar verbinden. Binnen gaat 

immers ook naar buiten en we brengen alles samen.’

Dewi Deinum, CIOS
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in eigen tempo te verwerven.
De docent ziet hoe de student zijn weg zoekt, is nu eens 
politieagent en dan weer wegenwacht. Hij is ook een 
wegbereider en wijst soms als deskundige een richting. 
Een docent stelt zich op naast de student, hij enthousias-
meert en bezielt. Hij kent de arbeidsmarkt en zeker de 
branche waarvoor hij opleidt. Hij volgt nauwgezet de 
ontwikkelingen in de samenleving.

Ook de docent heeft ruimte nodig om zijn vak profes-
sioneel uit te oefenen. Ondernemend, innovatief, 
betrouwbaar, reflectief en resultaatgericht zijn de 
kenmerken van zijn gedrag. Samen met de collega’s - 
in teamverband – concretiseert hij deze waarden, formu-
leert hij zijn standaarden en komt afspraken na. Aan de 
kant staan wordt lastig, actief deelnemen is normaal. 

De leidinggevende heeft in deze cultuur een cruciale rol. 
Ook hij werkt vanuit dezelfde waarden. Hij faciliteert en 
ondersteunt de docent, is een stevige sparringpartner en 
– indien nodig – beslisser. Hij zorgt mede voor een goede 
teamgeest en een cultuur waarin verbeteren gewoon is. 
Hij neemt verantwoordelijkheid voor wat in het teamplan 
staat en organiseert het onderwijs vanuit de overeen-
gekomen visie. Hij onderhoudt goed contact met de 
bedrijven en weet wat er speelt in de maatschappij.

Liesbeth Vos 

(Friesland College): 

‘School en samenleving moeten samen bewegen om ervoor 

te zorgen dat we mbo’ers opleiden voor  arbeidsmarkt, die snel 

verandert en waarin zij moeten concurreren met hbo’ers. Dan 

heb je ’t over persoonlijke ontwikkeling. Wat heb je als mbo’er 

te bieden?’

Sara Kroos 

(presentator): 

‘Ik zie passie en inspiratie. Dit is een school met een goed 

verhaal.’

Hugo Grim, D’Drive
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Strategie
 
Het Friesland College is een ondernemende instelling die 
zijn verantwoordelijkheid neemt in de ontwikkeling van de 
Friese samenleving. We nemen volop deel aan landelijke 
en regionale ontwikkelingen op het gebied van healthy 
ageing, energie, internationalisering, duurzaamheid, water, 
cultuur en toerisme. Een speerpunt is onze bijdrage aan 
Leeuwarden, Culturele Hoofdstad 2018.

Goede contacten met het bedrijfsleven, instellingen 
en gemeenten zijn voor ons van levensbelang. Hiertoe 
overleggen we op strategisch niveau met de top van het 
bedrijfsleven in de zogeheten Wiegelgroep. In de visie 
van Praktijk Gestuurd Leren (PGL) krijgen bedrijven een 
prominente plaats in de opleiding; zij worden medeverant-
woordelijk voor de uitvoering. Dit vraagt om een duurzaam 
en goed partnerschap. 

In zogeheten praktijkroutes geven we opleidingen vorm 
met onder andere ZuidOostZorg, Alliade, drukkerij Royal 
Jongbloed, afvalverwerker Omrin en het CJIB. We breiden 
het aantal praktijkroutes fors uit. In sectoren met veel mid-
den- en kleinbedrijf, werken we met een carrouselmodel: 
een keten van bedrijven ontvangt in een roulerend systeem 
steeds een kleine groep studenten. Het programma op 
school sluit naadloos aan op de werkervaring in het bedrijf.

In de contacten met het voortgezet onderwijs gaat de aan-
dacht vooral uit naar de aansluiting VO – MBO. Het VMBO 
legt versterkt het accent op de beroepsgerichte scholing 
waardoor de aansluiting met het MBO verbetert. Voor 
ongediplomeerde studenten van de HAVO zijn verkorte 
leerwegen in het MBO een uitkomst, zo mogelijk gericht 
op doorstroom naar het HBO. Voor gediplomeerde havisten 
maken we een snelle weg naar de arbeidsmarkt mogelijk 
met aangepaste programma’s. Onze expertise in het VAVO 
speelt hierin een belangrijke rol. Bijna de helft van onze 

Hans Jantzen 

(Friesland College, coach): 

‘In de scholen moet iedereen in de genen krijgen dat de stem 

van studenten hartstikke belangrijk is om een goede school te 

zijn.’

Frank van Hout 

(Friesland College): 

‘Een gesprek zonder enquête is beter dan een enquête zonder 

gesprek.’

Marrit van der Staaij, Life Sciences
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niveau 4-studenten stroomt door naar het HBO, dat is meer 
dan het landelijk gemiddelde. In het reguliere overleg 
MBO-HBO staat de verbetering van die aansluiting centraal, 
in het bijzonder bij de vormgeving van de AD-opleidingen.

Met de ROC ’s in de noordelijke provincies verzorgen we 
een goed gespreid aanbod van MBO- onderwijs. Met ROC 
Friese Poort en Nordwin College willen we komen tot een 
gemeenschappelijke visie op het MBO in Friesland wat ons 
betreft als vertrekpunt voor verdere samenwerking. Met 
het Nordwin College verzorgen we in Leeuwarden de 
opleidingen van MBO Life Sciences.

Met de overheden bouwen we de bestaande contacten 
uit. Met gemeenten, het jongerenwerk en hulpverlenende 
instanties brengen we het aantal voortijdig schoolverlat-
ers verder omlaag. Een integrale, doelgerichte aanpak met 
korte lijnen kenmerkt onze samenwerking. De School als 
Werkplaats bouwen we verder uit.

• 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.
• In 2018 heeft het Friesland College samen met ROC 
 Friese Poort en Nordwin College een gedeelde visie 
 over het MBO in Friesland. Dit heeft tot nieuwe 
 vormen van samenwerking geleid. 
• In 2018 staat het Friesland College landelijk bekend 
 als een instelling met innovatief beroepsonderwijs.
• 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.
• Iedere student heeft kennis van de internationale 
 arbeidsmarkt en een aanzienlijk deel heeft ervaring 
 opgedaan in het buitenland.

Sietske Joustra 

(FC, studentenraad): 

‘Geef eerlijke voorlichting over opleidingen. Geen zieltjes 

winnen, maar vertellen hoe het écht is. Zo voorkom je dat 

studenten snel afhaken.’

Bernice Andeweg 

(Royal Jongbloed): 

‘Jongeren zijn veel mondiger dan voorheen. De vraag is soms 

of wij wel voldoende doen om hen serieus te nemen.’

Jelmer IJkema, Commercie & Dienstverlening
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Onderwijs

In het concept Praktijk Gestuurd Leren (PGL) is de rol van 
bedrijven van cruciaal belang. De praktijkroute is de meest 
vergaande vorm. Hierin werken en leren student en docent 
in het bedrijf, samen met de medewerkers. Er is sprake van 
een win-win situatie. De student leert het meest effectief, 
hij verkeert in de omgeving van een rijke praktijk. Hij krijgt 
feedback op wat hij laat zien, reflecteert en doet op een 
hoger niveau nieuwe ervaring op en verwerft relevante 
kennis. De docent krijgt een scherper zicht op wat er speelt 
op de werkvloer, de medewerkers van het bedrijf ontwik-
kelen zich mogelijk tot praktijkexperts en begeleiders van 
studenten. Er ontstaan kansen op gecombineerde scholing 
van medewerkers en studenten.

Studenten geven in enquêtes en gesprekken aan dat de 
programma’s voor een deel van hen niet zwaar genoeg of 
te weinig aantrekkelijk zijn. Aan dat bezwaar komen we 
tegemoet onder andere door het motto van Cicero - “als 
je wilt leren, geef dan les” - in praktijk te brengen: gun 
studenten vaker de rol van docent, bijvoorbeeld als het 
gaat om het overdragen van kennis opgedaan tijdens de 
stage. En verder: waarom zouden gekwalificeerde oudere-
jaars studenten niet eerstejaars kunnen coachen?

Tegelijkertijd spelen we in op een ontwikkeling die in 
gang is gezet door het ministerie van OCW: studenten die 
meer in hun mars hebben, gaan excellentieprogramma’s 
volgen. Daarmee geven zij hun studie een meerwaarde. 
Verdiepende programma’s op het gebied van professioneel 
samenwerken, kritisch denken, communicatie en creativiteit 
bieden we ROC-breed aan. Binnen de scholen ontwikkelen 
we zogeheten crossovers: studenten volgen extra program-
ma’s van andere opleidingen die voor hen interessant zijn.

Anjo Kuperus

(student): 

‘Ik was niet vanaf dag 1 tevreden. Ik kwam binnen met een 

jongensdroom: vrachtwagenchauffeur worden op een Scania. 

De docent zei dat ik dat niet moest willen, omdat ik meer in 

mijn mars had. Vanaf dag 2 was ik wél gelukkig.’

Floris Jacobs 

(CIOS, docent): 

‘Je hoeft niet alle studenten naar het buitenland te sturen. 

Je kunt hier ook jongeren opleiden tot wereldburgers, met een 

open blik naar andere culturen en nieuwe mogelijkheden.’

Ate Fokkens, Autotechniek
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Bij de organisatie van het onderwijs dat meer in de school 
plaatsvindt, kiezen we voor het werken met leereenheden: 
in vijf weken voert de student een reële of realistische 
praktijkopdracht uit of werkt aan een project. Integratie 
van kennis, vaardigheid en persoonlijke ontwikkeling is 
hierin het uitgangspunt. Praktijkroute en leereenheid zijn 
zo wezenlijke vormen van praktijk gestuurd leren. Teams 
hebben hiernaast natuurlijk ruimte om ook naar andere 
vormen te zoeken.

De vakken Nederlands en Rekenen worden zoveel mogelijk 
geïntegreerd aangeboden in de beroepsopleiding. We 
zetten stevig in op verhoging van de kwaliteit. Waar nodig 
krijgt een student extra scholing aangeboden bij de voor-
bereiding op landelijke examens.

Onze samenleving en arbeidsmarkt zijn sterk internationaal 
gericht. De student wordt meer en meer een wereldburger. 
Het is van groot belang dat hij kennis heeft van en werkt 
in andere culturen. Onze studenten doen werkervaring 
op of volgen onderwijs in het buitenland, zo mogelijk bij 
partnerscholen.

• In 2018 zijn alle opleidingen vormgegeven op basis van 
 het concept praktijk gestuurd leren. In elke school is 
 20 procent van de opleidingen vormgegeven in de 
 praktijkroute.
• In 2018 volgt 5 procent van de studenten een crossover- 
 programma van een andere opleiding. 5 Procent volgt 
 een verdiepend excellentieprogramma. Studenten 
 krijgen op deze wijze een extra mogelijkheid om hun 
 opleiding te verzwaren.
• Het percentage geslaagden staat in 2018 op 80 Procent.

Rob Karsmakers 

(Philips): 

‘Als je in het mbo altijd uitgaat van het gemiddelde, krijg je 

studenten die zich later op de arbeidsmarkt gemakkelijk laten 

verdringen.’

Mieke Morssinkhof 

(D’Drive, docent): 

‘Aandacht voor excellente studenten is mooi. Maar wees 

zorgvuldig, want geregeld zie je studenten pas aan het eind 

van hun studie geweldige dingen doen. Zij hebben tijd nodig. 

Je moet voorkomen dat zij al vroeg het gevoel krijgen dat 

anderen beter zijn.’

Suleyman Darwish, Entreeopleiding verkoop (Praktijkroute Omrin)
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Personeel

Het beroepsonderwijs is sterk in beweging. Scholen maken 
eigen keuzes over hoe ze het onderwijs vorm geven; het 
personeel heeft hierin een bepalende rol. Dit vraagt van 
hen dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun keuzes. 
Dit vereist een klimaat waarin zij zich uitgenodigd weten 
en de ruimte ervaren om ideeën te ontwikkelen en deze 
vorm te geven. Een ondernemende houding, betrouwbaar-
heid, resultaatgerichtheid, reflectie en feedback geven/
ontvangen, dit zijn de kenmerken van ons gedrag, dat we 
in de komende jaren meer en meer zichtbaar maken.

Binnen het Friesland College krijgen de teams de ruimte 
om het onderwijs vorm te geven. Dit vraagt van elke me-
dewerker dat hij zijn professionaliteit op peil houdt en zo 
verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen loopbaan. 

De arbeidsmarkt binnen het onderwijs en ook de arbeids-
markt waarvoor we de student opleiden, is sterk aan 
verandering onderhevig. Van elke medewerker vragen we 
dat hij die ontwikkeling volgt en hierin zijn eigen positie 
bepaalt. In de functionerings- en beoordelingsgesprekken 
stellen leidinggevende en docent met elkaar vast wat het 
perspectief is om op de middellange termijn goed inzetbaar 
te blijven; dit kan zijn binnen het Friesland College maar 
ook erbuiten.

We werken verder aan een professionele cultuur. Mede-
werkers kennen hun eigen kwaliteiten en spreken elkaar 
hierop aan. Ze vragen zelf programma’s aan voor om- en 
bijscholing en de leidinggevende stimuleert hen hierin. Er 
zijn standaarden van waaruit we communiceren met de 
student en de buitenwereld: in openheid en betrouwbaar. 

Fokke de Boer 

(Techniek, docent): 

‘Wat bij ons goed werkt, is dat we vier keer per jaar als team om 

tafel zitten. Dan hebben we het er over, totdat iedereen begrijpt 

wat er moet gebeuren en waarom dat moet gebeuren.’

Jos Remmers 

(Techniek, docent): 

‘Geregeld samen om tafel geeft meer eensgezindheid. Maar er is 

ook ruimte voor verschillen, als je ’t maar van elkaar weet.’

Annemarie Seunnenga, VAVO
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Afspraken die we maken, zijn uitvoerbaar en komen we na. 
Elke dag een beetje beter worden, dat blijft het adagium.
Bij dit alles is het zaak dat elke medewerker de werkdruk 
op een voor hem acceptabel niveau houdt. Teamplannen 
mogen ambitie en visie uitstralen maar het is ook zaak dat 
ze realistisch en uitvoerbaar zijn. 

Een gegeven hierin is dat de gemiddelde leeftijd van de 
medewerkers hoog is. Hoe zorgen medewerkers ervoor dat 
zij zich gewaardeerd (blijven) voelen? Met NHL Hogeschool 
Leeuwarden werken we samen in de Opleidingsschool; 
hierin bieden we elk jaar tachtig tot honderd docenten in 
opleiding stageplaatsen aan. Mede hierdoor bevorderen 
we een instroom van goede, nieuwe medewerkers.

Het ziekteverzuim in 2014 was hoog: 6,7 Procent. Het 
College van Bestuur onderzoekt de oorzaken en neemt 
maatregelen om de komende jaren dit percentage sterk 
naar beneden bij te stellen.

• 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 op basis van eigen ambities 
 en mogelijkheden en op basis van ontwikkelingen in 
 de school en omgeving.
• Het ziekteverzuim hebben we in 2018 teruggebracht 
 tot onder de 5 Procent.

Diny Veldstra 

(C&D, docent): 

‘Van docenten mag je verwachten dat ze flexibel zijn en willen 

leren, ook als ze al heel wat jaren meedraaien. Dan horen 

nieuwe media bij je werk. Je moet bij blijven. Dat is je plicht.’

Riemer Vogelzang 

(CIOS, student): 

‘Wat kunnen wij docenten bieden, waardoor zij beter functio-

neren? Nieuwe media? Daarin kunnen wij best een handje 

helpen.’   

Tijn Dijksma, CIOS
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Organisatie

Het Friesland College kent zeven scholen. Binnen die scho-
len werken teams van docenten samen aan de vormgeving 
en uitvoering van een groep verwante opleidingen. Waar 
mogelijk versterken teams elkaar, zowel binnen als tussen 
de scholen.

Elk team streeft naar een duidelijk professioneel niveau. 
Hierin is sprake van een verdeling van taken op basis van 
gewenste resultaten en persoonlijke kwaliteiten. Dan 
spreken teamleden elkaar aan vanuit gelijkwaardigheid en 
geven elkaar als vanzelf feedback. Dan voert het team de 
regie over het onderwijs en legt hiervoor verantwoording 
af aan directie en bestuur. Bij een ideale schaalgrootte 
kennen alle teamleden alle studenten en omgekeerd. 

Zodra de professionele cultuur voldoende ontwikkeld is, 
vangt een team zelf wijzigingen op in de samenstelling: 
de kwaliteit van een vertrekkend teamlid is dan immers 
bekend. Een professioneel team kent een open communi-
catie en een actieve houding naar de buitenwereld. Binnen 
en tussen de scholen maken teams gebruik van elkaars 
expertise en ervaring: successen delen we en van fouten 
leren we.

Wanneer een team volledig opleidt volgens de principes 
van praktijkgestuurd leren, maken medewerkers van 
deelnemende bedrijven vanzelfsprekend onderdeel uit 
van wat dan een combiteam heet. 

Het bestuur schrijft ieder jaar een brief waarin het de 
kaders vast legt. In het managementcontract maken 
bestuur en directies vervolgens afspraken over inhoudelijke 
ontwikkelingen en budgettaire consequenties. De directie 
van de scholen bepaalt vervolgens hoeveel budget voor 

Erik Kuik 

(Alliade): 

‘Arbeid verandert. Ik bied mensen geen baan, maar een kans 

op een loopbaan. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor wat ze 

daarmee doen. Attitude is belangrijker dan een diploma. Wat 

voor intenties neem je mee? Dat is lastig te meten, maar het 

is van wezenlijk belang.

Anne Jan Zwart 

(ECOstyle): 

‘Jongeren stellen vragen. Dat is ook goed voor een organisatie. 

En als we ’t samen goed oppakken, hebben we straks geen 

afwachtende studenten meer maar jongeren die weten wat zij 

willen en hun lot in eigen hand nemen.’

Mariam van Banjak, Zorg, Service & Welzijn
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elk team beschikbaar is. Binnen de kaders van dat budget 
beslist elk team over de inzet van personeel, benodigd 
voor het verzorgen van goed onderwijs. Als dit proces 
zorgvuldig doorlopen is, zal elk team ten volle de verant-
woordelijkheid nemen voor de kwaliteit van het geboden 
onderwijs. In deze perceptie bestrijden we als vanzelf 
onnodige bureaucratie.

Ondersteunende bureaus werken vanuit eigen deskundig-
heid zo dicht mogelijk tegen de teams aan; er is sprake van 
intensieve samenwerking met wederzijdse waardering.

• 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.
• Teams binnen een school delen ten minste één keer per 
 jaar hun ervaringen en leren zo van elkaars successen.
• Het Friesland College is in 2018 een wendbare organi- 
 satie waarin de dagelijkse bedrijfsvoering blijvend op 
 orde is.

Freek Pasveer 

(Kweekvijver): 

‘Op school hoef je een deadline niet zo serieus te nemen. In het 

echte werk heb je echte klanten. Dat is heel anders. Dat geeft 

Vitamine K, ofwel vitamine klant. Jij moet uitzoeken wat de klant 

wil. Dan zijn communicatie en presentatie heel belangrijk.’

Thijs Helfrich 

(Wildsea): 

‘Wat je nu leert op school, is morgen verouderd. Het gaat erom 

dat je blijft leren. Motivatie telt, en nieuwsgierigheid om je 

steeds te ontwikkelen. Anders blijf je achter.’ 

‘We moeten ambitieus durven zijn: 

van die zesjescultuur afkomen en 

geen genoegen nemen met een 8, 

als een student ook een 9 had 

kunnen leveren.’

Aafke Nicolai, Commercie & Dienstverlening
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Bedrijfsvoering

We hebben op financieel gebied de zaken op orde. In de 
komende jaren voeren we de reserve nog licht op om te 
kunnen spreken van een duurzame situatie. We voldoen 
aan de solvabiliteits-, rentabiliteits- en liquiditeitsnormen 
van het ministerie van OCW.

Er is sprake van een cyclus van beleidsontwikkeling. Via 
koersplan (Raad van Toezicht en CvB), management-
contract (CvB en directie) en teamplannen (directie en 
teams) formuleren we het beleid. Tussentijds evalueren we 
de stand van zaken. In de jaarverslagen staan de resultaten 
verwoord. 

We werken verder aan het systeem van kwaliteitszorg. 
Interne audits zijn een begrip voor elke medewerker. Alle 
opleidingen scoren in ieder geval voldoende in de beoorde-
ling van de Inspectie van het Onderwijs. 

We hebben ons aangesloten bij het landelijk Kwaliteits-
netwerk MBO, dat is opgericht om de kwaliteitsborging 
binnen het middelbaar beroepsonderwijs te versterken. 
We bouwen voort op het eerste oordeel dat we kregen: 
‘voldoende’. Er is uitgesproken waardering voor de 
onderwijsinnovatie.

We vinden het belangrijk om met onze studenten en 
medewerkers in gesprek te gaan. De resultaten van de jaar-
lijkse JOB-enquête en het onderzoek naar de tevredenheid 
van de medewerkers vormen hiervoor de basis.

Op het gebied van planning en organisatie van het onder-
wijs moeten we ons verbeteren. Als we van studenten 

Petra Bont 

(De Friesland): 

‘De een bloeit op in een stage, terwijl een ander liever eerst 

wat in de schoolbankjes blijft. Mensen verschillen en iedereen 

leert anders. Hoe kunnen wij een bijdrage leveren, om ervoor te 

zorgen dat elke student succesvol is? Hoe bouwen we diversiteit 

in? Dat is een puzzel, maar ook een uitdagende opdracht die we 

ons stellen.’

Pieter den Ouden, Elektrotechniek
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verlangen dat zij zorgvuldig hun eigen studie plannen, 
moeten wij als organisatie beter de relevante gegevens 
daarvoor aandragen. Evenzo mogen alle medewerkers van 
bestuur en directie verwachten, dat ze kunnen werken in 
een stabiele en goed geoutilleerde omgeving die wendbaar 
genoeg is om te anticiperen op een veranderende samen-
leving.

• Planning en organisatie zijn in 2018 op orde. Teams 
 en ondersteuning ervaren dit als een gedeelde 
 verantwoordelijkheid, uiteraard met voor ieder hierin 
 een eigen rol.
• We informeren studenten tijdig en goed over 
 programma’s, roosters en examens.
• In de JOB-enquête onder studenten scoren we in 
 2018 een 7.0.

Amber Rozendal 

(ZSW, student): 

‘Eerst is het spannend om meteen aan de slag te gaan, maar met 

goede begeleiding ben je in een praktijkroute snel zelfstandig. 

Vanaf dag één, eigenlijk. En wil je wat voorzichtiger beginnen? 

Dat kan, want de begeleiding is heel erg op jou gericht.’

Bernice Andeweg 

(Royal Jongbloed): 

‘Bij ons doet je werk er echt toe. Dan nemen jongeren 

razendsnel hun verantwoordelijkheid. Wij zien de student 

als ‘cio’: collega in opleiding.’

Jessie Weegenaar, D’Drive
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