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Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Het huidige Koersplan ‘Verbinden en verdiepen’ loopt dit jaar af. Het College van Bestuur van het Friesland 
College heeft zijn visie, ambities en gewenste resultaten voor de toekomst vastgelegd in een nieuw 
document: de notitie FC2015 (‘het wenkend perspectief’). Dit nieuwe document is intussen met alle leiding-
gevenden en ruim 70% van alle medewerkers besproken. Er is enthousiast op gereageerd en de instemming 
is overtuigend. 

In oktober 2012 is aan externe stakeholders gevraagd om zich uit te spreken over de uitgangspunten van het 
College van Bestuur, waarna de koers definitief vastgesteld wordt. Samenhangend met deze nieuwe rich-
tinggevende uitspraken is onder meer de notitie ‘Inrichting en aansturing Friesland College’.

Vooruitlopend op dit Personeelsbeleidsplan is het Professionaliseringsplan gemaakt dat heldere richting 
geeft aan de professionalisering van medewerkers, teams en leidinggevenden. 

Het Personeelsbeleidsplan sluit aan op de ambities in FC2015 en dient als kapstok en (toetsings)kader voor 
het actualiseren en ontwikkelen (van onderdelen) van het personeelsbeleid. Het schetst op hoofdlijnen de 
gewenste ontwikkeling. 

Het concept-Personeelsbeleidsplan is in verschillende bijeenkomsten besproken met de Ondernemingsraad 
en met medewerkers en leidinggevenden. In deze gesprekken zijn de uitgangspunten, de concrete maat-
regelen en hun (veronderstelde) effecten verkend. Dit heeft geleid tot aanpassingen. De teksten zijn punti-
ger en de herhalingen zijn eruit gehaald. Inhoudelijk is er meer nadruk gelegd op de richting (het ‘wat’) en 
minder op de exacte invulling (het ‘hoe’). De ambities zijn aangescherpt en de acties zijn benoemd per jaar. 

Het ambitieniveau blijft hoog maar is meer gefaseerd, waardoor de haalbaarheid is vergroot. 

1.2 De samenhang van het personeelsbeleidsplan met andere beleidsdocumenten

Het Friesland College wil jongeren en volwassenen optimaal voorbereiden op een succesvolle participatie in 
arbeidsmarkt en samenleving door modern en uitdagend onderwijs te bieden. Daarin wil het cursisten de 
kans geven om vanuit de eigen interesses en ambities te ontdekken wat kan, past en binnen de mogelijk-
heden valt. Een stevige verbinding met de arbeidsmarkt, dus met bedrijven en instellingen, is onmisbaar in 
het beroepsonderwijs dat het Friesland College wil bieden. 

Deze ambitie is het kader voor de richtinggevende uitspraken in de notitie FC2015:

3	 praktijkgestuurd leren is sturend voor het onderwijs en voor de manier van werken. Een belangrijk 
uitgangspunt van praktijkgestuurd leren is dat het leerproces van de cursist in de praktijk start en dat de 
ervaringen van de cursist in de praktijk zijn of haar leerproces sturen;

3 in het Friesland College wordt een cultuur ontwikkeld die resultaatgericht, ondernemend, betrouwbaar 
en reflectief is en waarin ruimte is voor het geven en vragen van feedback; 

3 het Friesland College staat bekend als ondernemend, flexibel, vernieuwend en professioneel;

3 het Friesland College werkt vanuit één duidelijke visie op succesvol scholen en begeleiden: toepassings-
gericht, vanuit en met de praktijk en met de regionale omgeving. De school heeft aandacht voor de 
loopbaanontwikkeling van iedere cursist;
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3 de school biedt een uitdagende werkomgeving. Docenten/praktijkexperts hebben de ruimte om ook 
buiten de eigen (opleidings)context werk te doen, bijvoorbeeld door na- en bijscholingsopdrachten uit 
te voeren voor bedrijven, instellingen, collega-scholen, et cetera; 

3 van medewerkers wordt verwacht dat zij ontwikkelingen die relevant zijn voor het onderwijs bijhouden 
en dat zij hun vakkennis up-to-date houden;

3 het Friesland College vormt samen met NHL Hogeschool een Academische Opleidingsschool.

In deze uitspraken en het Professionaliseringsplan wordt specifiek ingegaan op de gewenste cultuur en de 
waarden van het Friesland College. Het begrip ‘professionaliteit’ staat hierin centraal. Hoe meer medewer-
kers uiting geven aan een professionele houding én wijze van werken, hoe dichterbij de realisatie van de 
ambities komt.

De gewenste professionaliteit ziet er als volgt uit:

Binnen het Friesland College zijn medewerkers intrinsiek gemotiveerd om de beste kwaliteit te leveren aan 
cursisten en de bedrijven. De mening van cursisten en bedrijven telt zwaar, hun invloed is groot. Het werken 
in het onderwijs is meer dan een baan. Medewerkers weten dat zij bij het Friesland College veel ruimte en 
vertrouwen krijgen om resultaten te boeken. Bij een professionele cultuur hoort ook het aanvaarden van de 
regels. Dat geldt zowel voor de individuele professional als voor het collectief van professionals in teamver-
band. Het is in het Friesland College vanzelfsprekend dat medewerkers elkaar aanspreken op de prestaties 
die zij leveren. Het is normaal om iedere dag beter te willen zijn in je vak. Naast het nemen van de profes-
sionele ruimte door zeggenschap te benutten, is het normaal om verantwoordelijkheid te nemen voor de 
behaalde resultaten en daarover verantwoording af te leggen.

De waarden van het Friesland College zijn: 

3 resultaatgericht

3 ondernemend

3 reflectief

3 betrouwbaar

3 feedback geven en vragen.

Het Personeelsbeleidsplan gaat uit van deze richtinggevende uitspraken en sluit aan op de notitie ‘Inrichting 
en aansturing Friesland College’ en het Professionaliseringsplan:

3 in de notitie ‘Inrichting en aansturing Friesland College’ geeft het College van Bestuur aan op welke 
wijze het de inrichting en aansturing van de organisatie zodanig wil versterken dat de strategische 
ambities gerealiseerd worden. Er wordt daarbij gekozen voor de ontwikkeling van resultaatverantwoor-
delijke teams als ruggengraat van de organisatie. De optimale omvang ervan wordt vastgesteld op 10 
tot 12 leden en de ‘span of support’ voor leidinggevenden wordt teruggebracht tot 1:20. Teams voeren 
verwante opleidingen uit die passen bij branches en zijn onderdeel van een samenwerkingsverband. De 
teamsamenstelling en de uit te voeren opleidingen spelen flexibel in op de veranderingen in de arbeids-
markt en werken samen met externe strategische partners. Daardoor is de relatie met de arbeidsmarkt 
pro-actiever, flexibeler en meer van betekenis. De ondersteuning werkt in toenemende mate vanuit de 
samenwerkingsverbanden en het daarbinnen verzorgde onderwijs. Dit vergt tot 2015 ook verdere pro-
fessionalisering van de ondersteuning;

3 het Professionaliseringsplan is gericht op professionalisering van onderwijsgevenden en leidinggeven-
den. Daar draait het om in de beleidsdocumenten ‘Leraar 2020 - een krachtig beroep!’ en Actieplan 
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mbo ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’. Beleid gericht op de professionalisering van ondersteunende 
functies wordt in 2013 ontwikkeld. De in dit plan beschreven professionaliseringsstrategie focust op de 
samenwerkingsrelaties tussen medewerker, leidinggevende en team. Door steeds te pendelen tussen de 
drie niveaus blijft het leren op alle niveaus de aandacht houden en wordt het nieuw geleerde ingebed. 

3 voor 2013 is ook beleid ontwikkeld voor de meerjarenformatie en meerjarenbegroting. Daarin wordt 
ingegaan op de demografische ontwikkelingen, de verwachtingen rond cursistenaantallen en landelijke 
ontwikkelingen. Dit leidt tot uitgangspunten voor de benodigde personele bezetting in aantallen en 
kwaliteiten. De meerjarenplannen en de jaarlijks op te stellen Kaderbrief van het College van Bestuur 
zijn de basis voor het jaarlijkse formatieplan en de jaarlijkse begroting. 

  

1.3 De doelstelling van het personeelsbeleid van het Friesland College

Het personeelsbeleid heeft als doel dat medewerkers vitaal, betrokken en competent samenwerken aan de 
strategische koers van het Friesland College en praktijkgestuurd leren organiseren met en voor cursisten en 
werkgevers. Als het gaat om het presteren van cursisten is er een duidelijke relatie met de kwaliteit van de 
docenten. Onder alle schoolgerelateerde factoren is de expertise van de docent daarin de meest belangrijke1. 
Veel activiteiten die in dit personeelsbeleidsplan aan de orde komen, zijn dan ook gericht op het onder-
wijzend personeel. Maar vanzelfsprekend is er in dit personeelsbeleidsplan ook aandacht voor het niet-
onderwijzend personeel. Hun kwaliteit is immers van groot belang voor docententeams (die zonder goede 
collega’s in de ondersteuning niet of minder goed kunnen presteren) en voor cursisten (die vaak direct in 
contact staan met het niet-onderwijzend personeel). Leidinggevenden hebben een indirecte invloed op het 
presteren van cursisten, maar doen ertoe in de wijze waarop zij teams aansturen, medewerkers stimuleren, 
de organisatie inrichten, enzovoorts. Tot slot gaat het er in dit plan óók om het Friesland College als organi-
satie te professionaliseren. Hierin spelen aspecten als organisatiecultuur, werkprocessen, procedures, organi-
satie en besturing een rol. 

Kortom: De uitvoering van het personeelsbeleidsplan zal een goede bijdrage leveren aan de halen van de 
strategische doelstellingen van het Friesland College. Daardoor gaat iedereen (vaak dagelijks) met veel ple-
zier en voldoening aan de slag en dat maakt het Friesland College als werkgever aantrekkelijk voor mensen 
met talent die hier willen gaan werken of dat al doen. 

Het volgende hoofdstuk gaat uitgebreid in op de aandachtgebieden die de gewenste professionele cultuur 
en organisatie helpen realiseren. 
De verschillende aandachtsgebieden kunnen elkaar tegenwerken in de uitvoering. Het streven naar verder-
gaande flexibilisering kan bijvoorbeeld de continuïteit binnen een team belasten. In deze situaties draagt 
het College van Bestuur aan de Directeur OP&I op, om in overleg met de Onderwijs directeuren tot een 
transparante afweging te komen en waar nodig een besluit te vragen van het College van Bestuur. 

1Vele onderzoeken geven aan dat docenten het meest bepalend zijn voor het succes van leerlingen. Een aantal daarvan zijn samenge-
bracht in The High Performing School: benchmarking the 10 indicators of effectiveness, Dunsworth & Billings, 2009.
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Hoofdstuk 2 Aandachtsgebieden van het personeelsbeleid

De visie die het Friesland College in het personeelsbeleidsplan beschrijft, laat zich als volgt in een figuur 
weergeven:

Toelichting

Het doel van het personeelsbeleid is om activiteiten te ontwikkelen die leiden tot vitale en competente 
professionals die zich blijven ontwikkelen en inzetten voor cursisten en bedrijven/instellingen. Uit onderzoek 
blijkt dat het meeste effect wordt bereikt in de samenwerking tussen medewerker, team en leidinggevende. 
Alle drie zijn onmisbare schakels voor een professionele samenwerking. 
De activiteiten die worden uitgevoerd moeten MERKBAAR en EFFECTIEF zijn. Anders is het gevaar groot 
dat activiteiten, hoe goed bedoeld ook, niet leiden tot een toename van de professionaliteit. Ieder mens, 
ieder team, ieder samenwerkingsverband is uniek. Daarom is het belangrijk om heldere kaders te hebben en 
daarbinnen maatwerk te realiseren. Het Friesland College is een school waarin de cursisten en medewerkers 
worden uitgenodigd om zich blijvend te ontwikkelen. Kwaliteiten en talenten worden gezien en benut. 
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De volgende zeven aandachtsgebieden dragen bij aan het halen van de ambities op personeelsbeleid:

1. Voortvloeiend uit het document FC2015, de notitie ‘Inrichting en aansturing Friesland College’ en het 
Professionaliseringsplan komt de versterking van het resultaatverantwoordelijke team als kernpunt naar 
voren. Als onderdeel van de driehoek tussen medewerker, team en leidinggevende mag het versterken 
van het team niet ontbreken. 

2. Centraal in deze documenten staat ook het continu ontwikkelen van de deskundigheid van de mede-
werker. Dat vergt activiteiten op het gebied van opleiding en (loopbaan)ontwikkeling.

3. Leeftijdsbewust personeelsbeleid is eveneens een belangrijk thema. Investeren in duurzame inzetbaar-
heid van medewerkers is meer dan ooit van belang omdat medewerkers langer doorwerken en de kloof 
tussen de verschillende generaties docenten en cursisten groot kan zijn. Het werken in het onderwijs 
is veeleisend. Het hebben en houden van energie om te ondernemen is van vitaal belang. Bij leeftijds-
bewust personeelsbeleid gaat het om maatregelen die gericht zijn op factoren die de duurzame inzet-
baarheid bevorderen. Zoals voldoende kennis en vaardigheden, passie, goede werksfeer, hanteerbare 
werkdruk en actief ziekteverzuimbeleid. 

4. Belangrijk voor de context waarbinnen de relaties tussen medewerker, team en leidinggevende zich 
afspelen, is de ondersteuning van het personeelsbeleid door Onderwijs, Personeel en Innovatie (OPI). 
Uitgangspunt is een helder onderscheid in (A) personeelszaken, gericht op een klantgerichte ondersteu-
ning voor alle medewerkers, waarbij goede personeelsadministratiesystemen en procedures beschikbaar 
zijn. Daarnaast is het doel (B) ondersteuning van leidinggevenden en medewerkers op het gebied van 
personeelsontwikkeling en professionalisering. Dit vierde aandachtsgebied is dan ook genoemd profes-
sionele ondersteuning voor personeelszaken en personeelsontwikkeling.

5. Iedere medewerker heeft recht op feedback op zijn of haar functioneren. Een adequate gesprekscyclus 
hoort daarbij. De gesprekken moeten kwalitatief hoogwaardig zijn en bijdragen aan de gewenste pro-
fessionele ontwikkeling van de Friesland College medewerkers en leiden tot een passende beloning.

6. In de driehoek medewerker, team en leidinggevende speelt de laatste een belangrijke rol. In de drie eer-
der behandelde beleidsnotities zijn concrete maatregelen voor leidinggevenden aangekondigd om hun 
leidinggevende competenties te versterken en hun invloed op teamontwikkeling en teampresteren te 
vergroten. Uit onderzoek blijkt ook: leidinggeven doet er toe! Daarom is leiderschapsontwikkeling van 
leidinggevenden specifiek tot aandachtsgebied gemaakt.

7. Tot slot is in dit personeelsbeleid aandacht voor flexibilisering van de wijze waarop en de voorwaarden 
waaronder mensen met talent zich voor de organisatie inzetten. De professional zet zich in dáár waar 
het werk gedaan moet worden in de periode waarin dat moet plaatsvinden. Er is sprake van een aanstel-
ling bij het Friesland College en niet bij een specifiek team of specifieke locatie. Dat betekent dat 

 (on)gewenste in- en externe mobiliteit vanzelfsprekend moet worden. 

Hieronder worden de aandachtsgebieden zo concreet mogelijk uitgewerkt aan de hand van drie vragen.

1. Wat is de context?

2. Wat is de ambitie?

3. Welke actie en wanneer? 
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2.1 Aandachtsgebied 1. Teamversterking

Context:

Het Friesland College heeft gekozen voor de ontwikkeling van resultaatverantwoordelijke teams als ruggen-
graat van de organisatie. De opleidingsteams nemen verantwoordelijkheid voor het bieden van uitdagend 
en modern onderwijs met een goed rendement. Zij staan voor het organiseren en uitvoeren van praktijk-
gestuurd onderwijs. De teams hebben een evenwichtige samenstelling met een goede verhouding tussen de 
rollen docent/coach, docent/vakspecialist en praktijkexperts. De mogelijkheden om samen met het bedrijfs-
leven opleidingsteams te vormen worden benut.

Effectieve teams hebben duidelijke doelen voor ogen, een heldere communicatie en taakverdeling en maken 
heldere afspraken. De teamleden committeren zich aan de teamdoelen in het licht van FC2015 en tonen zich 
verantwoordelijk. Van docenten, praktijkexperts en van medewerkers in de ondersteuning wordt verwacht 
dat zij zich de competentie om in een team te werken eigen willen maken. Dit vraagt van de teams en hun 
leidinggevenden een proces van gewenning. Het aansturen van resultaatverantwoordelijke teams vraagt 
een andere benadering dan bij de situatie waarin docenten vooral één-op-één-relaties met hun cursisten en 
leidinggevende onderhouden.
Om deze beweging voldoende aandacht te geven is de verhouding tussen medewerkers en leidinggevenden 
gesteld op 1 staat tot 20. De professionalisering van de leidinggevenden om het proces naar resultaatverant-
woordelijkheid te kunnen begeleiden komt aan de orde bij aandachtsgebied 6: ‘leiderschapsontwikkeling’. 

Ambitie:

1. De teams als resultaatverantwoordelijke eenheden binnen een samenwerkingsverband worden steeds 
effectiever en zelfredzamer. Dat verhoogt de prestaties. In hoeverre dat per team succesvol is wordt 
duidelijk door de feedback van cursisten, docenten en bedrijven en de uitkomsten van de zelfevaluatie, 
audits en professionaliseringsscan. De teamleden vergroten hun inzicht in de factoren die teamleren en 
teamwork tot een succes maken en passen die inzichten continu toe. Er zijn (conform de inspectie-

 normen) geen zwakke opleidingen.

Welke actie (en wanneer voor zover van toepassing):

1. Eind 2012 worden op Friesland College-niveau de uitgangspunten bepaald om duidelijkheid te geven 
over de rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de leden van resultaatverantwoor-
delijke teams. De teams zijn samengesteld uit docenten en praktijkexperts vanuit en in het bedrijfsleven. 
De flexibele schil is in 2015 minimaal 10%. Uitwerking hiervan volgt in het meerjaren formatieplan. Het 
team en de leidinggevenden passen de cao en de intenties van het professioneel statuut toe om te 

 komen tot een evenwichtige werkverdeling en taakbelasting. 

2. Voor maart 2013 ontwerpt Onderwijs, Personeel en Innovatie een (beknopt) format voor de teamplan-
nen. 

3. Uiterlijk begin schooljaar 2013-2014 beschikt elk team over een teamplan. Het team en de leidinggeven-
de van het team beschouwen dit plan als een ‘contract’ van het team met zijn stakeholders (cursisten, 
bedrijven en de organisatie). Het team bespreekt minstens tweemaal per jaar met de leidinggevende de 
realisatie van het teamplan.

4. Onderwijs, Personeel en Innovatie organiseert advies en begeleiding bij de ontwikkeling, communicatie, 
groepsdynamica en ontwikkelfasen van een team. 
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5. Eind 2013 richt het Friesland College kennisnetwerken in. Het doel hiervan is het kennen en benutten 
van elkaars ervaringen en gerichte inzet van externe deskundigheid. Teams participeren in deze kennis-
netwerken op basis van hun eigen ontwikkelbehoefte. Uit de professionaliseringsscan blijkt welke spe-
cifieke kennis het Friesland College in huis heeft. Zoveel mogelijk wordt aan eigen docenten gevraagd 
om in dergelijk kennisnetwerken interne cursussen en trainingen te verzorgen. De afdeling Onderwijs, 
Personeel en Innovatie speelt hierin een faciliterende rol. In ieder geval wordt een kennisnetwerk inge-
richt voor het organiseren van praktijkgestuurd onderwijs en het werken met de doelgroep (cursisten 
van) entreeopleidingen en niveau 2-opleidingen. 

2.2 Aandachtsgebied 2. Opleiding en (loopbaan)ontwikkeling

Context:

Scholings- en professionaliseringsactiviteiten zijn voor medewerkers een aantrekkelijke manier om hun 
bekwaamheden en professionaliteit op peil te houden, maar er kan ook gedacht worden aan de kennisnet-
werken waarover bij aandachtsgebied 1 is gesproken: intervisie, coaching, enzovoort. Er zijn vele vormen van 
leren en ontwikkelen die effectief kunnen zijn. Uit onderzoek door Van Kessel en Oosterhof en CBE consul-
tants blijkt dat docenten en praktijkexperts bij voorkeur leren in leergemeenschappen in de eigen sociale 
context met (al dan niet directe) collega’s. 
Waar mogelijk wordt de interne kennis benut. Wanneer expertise niet binnen de organisatie beschikbaar is 
of frisse inzichten nodig zijn, worden externen uitgenodigd. 
Aangezien professionaliteit van elke medewerker het uitgangspunt is neemt de medewerker daarbij zelf het 
initiatief. Daar waar dat om wat voor reden dan ook niet lukt, is de leidinggevende behulpzaam. 

Ambitie: 

1. Het Friesland College wil dat zijn medewerkers tijdig en voldoende investeren in opleiding, training en 
andere vormen van leren.

2. In juni 2013 zijn er scholings- en professionaliseringsactiviteiten ontwikkeld specifiek voor ondersteu-
nend personeel.

3. Uiterlijk in 2015 doet iedere medewerker in teamverband of individueel mee aan professionaliserings-
 activiteiten van het Friesland College. In de gesprekscyclus maken leidinggevenden en medewerkers 

daar afspraken over.

4. In 2015 blijkt uit het medewerkers tevredenheidsonderzoek dat 70% tevreden is over de ontwikkel-
 mogelijkheden en persoonlijke aandacht daarvoor van hun leidinggevende.

5. Vanaf augustus 2013 vinden nieuwe medewerkers (nieuw in de organisatie of in een team) dat zij goed 
zijn ingewerkt.

6. Indien het tot een lerarenregister komt heeft het Friesland College de ambitie dat 50% van de docenten 
zich direct registreert. 

 
Welke actie (en wanneer voor zover van toepassing):

1. Vanaf 2013: voor de professionalisering van docenten zullen de gesprekscyclus, zelfevaluatie en het ge-
bruik van de professionaliseringsscan leiden tot scherp zicht op waar men staat en wat de ontwikkelings-
agenda van individuen is. Docenten en praktijkexperts maken individueel en in teamverband afspraken 
met hun leidinggevende over hun professionalisering, de wijze waarop hun kennis up-to-date blijft en 
over de invulling van de 5% van de jaartaak die zij in de praktijk moeten doorbrengen. De invulling van 
de 5 % hangt samen met het behalen van de FC2015 doelen en het teamplan.
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2. Vanaf 2013: er wordt een breed scholingsaanbod ontwikkeld om als team of individueel te scholen op in 
ieder geval de volgende thema’s: 

 a. pedagogische en didactische handelingsbekwaamheid2

 b. verbreden van didactisch repertoire (waaronder Sprint2)
 c. kennis van social media en IT-toepassingen in het onderwijs
 d. het versterken en toepassen van coachende vaardigheden
 e. versterken van de begeleiding van cursisten in de praktijk in bedrijven en instellingen
 f. functioneren in een team
 g. samenwerking met bedrijven en instellingen.

3. Vakinhoudelijke kennis: medewerkers stellen in de teams en met de leidinggevenden vast wat er nodig
 is om de vakinhoudelijke kennis op peil te houden, te verdiepen en te delen. Binnen een samenwer-

kingsverband is voor de medewerkers zichtbaar hoeveel geld is gereserveerd voor vakinhoudelijke scho-
ling.

4. Medewerkers leggen in de gesprekscyclus verantwoording af aan hun leidinggevende over het naleven 
van de afspraken over scholing en professionalisering3. Ook maakt elke medewerker met zijn of haar

 leidinggevende afspraken over de mate waarin het geleerde van nut kan zijn voor collega’s en bedrij-
ven, zodat vormen van kennismanagement beter van de grond komen. 

5. Vanaf december 2014 beschikt elke onderwijsgevende over een bekwaamheidsdossier. Onderwijs, Perso-
neel en Innovatie koppelt het digitaal bekwaamheidsdossier aan een nieuw personeelssysteem.

6. In 2013/2014 ontwikkelt het Friesland College een ‘Talent Ontwikkelprogramma’. Dit programma daagt 
medewerkers die zich als leidinggevende willen ontwikkelen of die zich inhoudelijk verder willen ont-
wikkelen uit om het beste uit zichzelf te halen. Het programma dient ook als ‘kweekvijver’ voor potenti-
ele leidinggevenden en inhoudelijke specialisten die kunnen doorstromen naar andere posities. 

7. Medewerkers die nieuw zijn voor een team volgen (onontkoombaar) de ’ongeschreven regels’ van een 
socialisatieproces. Het College van Bestuur meent dat deze processen nog te vaak leiden tot uitsluiting 
en een gevoel van ‘er niet bij te horen’. Dit kan voor zowel het team als de betrokken medewerker 
leiden tot niet goed werkbare situaties. Er wordt daarom in cursusjaar 2012-2013 een introductiepro-
gramma ontwikkeld zodat de (loopbaan)ontwikkeling van nieuwe medewerkers vanaf dag 1 goed kan 
beginnen. Het past bij een professionele cultuur om nieuwe medewerkers snel en effectief kennis te 
laten maken met de organisatie en het team. In ieder team heeft het nieuwe teamlid een vaste aan-
spreekpersoon die hem of haar wegwijs maakt in het team en de organisatie. De deelname van nieuwe 
medewerkers moet vanaf het moment dat het programma is gestart liggen tussen de 80 en 100%.

8. Het Friesland College is samen met NHL Hogeschool een Academische Opleidingsschool. Binnen deze sa-
menwerking worden jaarlijks ongeveer 100 studenten opgeleid tot docent. Daardoor wordt een onder-
zoekende houding bij docenten van het Friesland College gestimuleerd. Ook verzorgt NHL Hogeschool 
specifieke na- en bijscholingen voor het Friesland College, te weten ‘didactiek Nederlands en rekenen in 
het mbo’ en ‘toepassing van social media en IT in het onderwijs’. 

9. Het Friesland College stimuleert docenten en leidinggevenden om een masteropleiding te volgen.

2Een voorbeeld is dat docenten/praktijkexperts samenwerken met hulpverleners en leren hoe zij cursisten goed kunnen begeleiden 
 wanneer er stagnaties zijn in het leven van cursisten (in onder andere de ‘School als Werkplaats’ en met ondersteuning van 
 Servicecentrum Cursisten).
3De cao bve biedt kaders voor de uren voor scholing en professionalisering waarop werknemers die betrokken zijn bij het primaire 
 proces vanaf schaal 9 recht hebben. 
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10. Het Friesland College draagt actief bij aan de ontwikkeling van een docentenregister in het mbo. Daarbij 
wordt zoveel mogelijk aan docenten gevraagd om te participeren. Dat draagt bij aan de onderkenning 
dat het register een middel is tot professionalisering.

11. Om de mobiliteit te bevorderen worden alle vacatures binnen en buiten de instelling tijdig gepubliceerd, 
zodat medewerkers worden gestimuleerd om te solliciteren. Alleen wanneer medewerkers vanwege 
kwalitatieve of kwantitatieve frictie geplaatst moeten bij een andere organisatie-eenheid wordt de term 
‘gerede kandidaat’ toegevoegd aan interne vacatures. 

2.1 Aandachtsgebied 3. Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Context:

Uit de benchmark met andere mbo-instellingen scoort het Friesland College hoog op het welbevinden. Het 
ziekteverzuim is met 5,6% een van de laagste van de sector. Boven de 60 jaar is het ziekteverzuim wel hoger, 
namelijk 8,4%. Het Friesland College wil onderzoeken wat bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid en hoe de 
voordelen van het werken met verschillende generaties benut kunnen worden. De bedoeling is om van en 
met elkaar te leren.
Investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers is meer dan ooit van belang omdat medewerkers 
langer doorwerken. Het werken in het onderwijs is uitdagend en veeleisend. Het hebben en houden van 
energie om te ondernemen is van vitaal belang. Vitaliteit is ook verbonden met zingeving en passie voor het 
onderwijs: de drive hebben om (jonge) mensen op te leiden en dat zo goed mogelijk te doen. Vitale mede-
werkers zijn gemotiveerder, productiever, hebben meer veerkracht en zijn weerbaarder. Die grotere veer-
kracht en weerbaarheid zorgt ervoor dat men minder snel ‘last’ heeft van werkdruk. Er wordt in het onder-
wijs veel werkdruk ervaren. Het is belangrijk om de oorzaken daarvan te achterhalen, te benoemen en aan 
te pakken. Ziekteverzuim kan een belangrijk symptoom zijn dat aandacht vraagt van de leidinggevenden en 
de bedrijfsarts. 

Ambitie:

In 2015 geeft 75% van de medewerkers in een medewerkerstevredenheidsonderzoek of andere instrumen-
ten aan zich vitaal en betrokken te voelen en ook dat er oog is voor specifieke omstandigheden. Het percen-
tage ziekteverzuim bij het Friesland College is lager dan 5%. 
Het Friesland College waarborgt dat er aandacht en begeleiding aanwezig is bij vraagstukken rond inzet-
baarheid. Het gaat dan om aandacht voor: 

•	 plezierig	en	goed	samenwerken
•	 het	combineren	van	werk	en	privé
•	 het	benutten	van	levens(ervaring)	en	talenten	
•	 mobiliteit	en	opleidingen
•	 fysieke	en	mentale	gezondheid;	taakbelasting	beperken	of	verzwaren,	verminderen	van	werktijd,	deel-

tijdpensioen of vertrekregelingen.

Het is vanzelfsprekend dat bepalingen in de cao over het verlichten van de werkdruk bij ouderen worden 
toegepast. 
 
Welke actie (en wanneer voor zover van toepassing): 

1. Vanaf juni 2012 participeert het Friesland College in het project ‘Innovatie van onderop: Gezond en met 
plezier werken in het MBO’. Samen met medewerkers wordt bekeken hoe er nog gezonder en plezie-
riger gewerkt kan worden. De conclusies uit dat onderzoek worden gedeeld, aanbevelingen worden 
uitgewerkt. 
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2. Vanaf 2013 neemt Onderwijs, Personeel en Innovatie het initiatief om medewerkers bijeen te brengen 
rond duurzame inzetbaarheid. Het kan gaan om ontmoetingen die uitmonden in trainingen en work-
shops voor en door Friesland College-medewerkers of door externen. Thema’s kunnen zijn ‘timemanage-
ment’, ‘omgaan met werkdruk en stress’, ‘ziektepreventie’, ‘gezondheid’ of ‘het behouden of hernieu-
wen van passie en zingeving’. 

3. Vanaf 2013-2014 wordt FC-Vitaal in afgeslankte vorm voortgezet. Het Friesland College blijft aan vitali-
teit gerelateerde mogelijkheden voor medewerkers aanbieden, zoals een fietsproject en bedrijfsfitness. 

4. Om de werkomstandigheden te optimaliseren wordt het Arbobeleid actief gecommuniceerd en ingezet; 
denk aan ergonomie, computerbrillen en andere toepassingen die bijdragen aan een gezonde werkom-
geving. 

5. Vanaf 2013 worden medewerkers uitgedaagd om tijd te besteden aan projecten binnen of buiten het 
Friesland College waarin zij inspiratie delen en/of brengen. Hierbij kan gedacht worden aan interne 
of externe stages, het uitvoeren van opdrachten, het participeren of leiden van kennisnetwerken, het 
bijdragen aan innovaties en het ontwikkelen tot een topspecialisme. In ieder geval kan hiervoor de 5% 
ruimte worden ingezet die er in het jaartaakbeleid is opgenomen.

2.2  Aandachtsgebied 4.  Professionele ondersteuning voor personeelszaken en 
  -ontwikkeling

Context:

De uitvoering van het personeelsbeleid vindt plaats in de relatie tussen medewerker, team en leidinggeven-
de. Vele activiteiten van dit personeelsbeleidsplan zijn dan ook op deze relaties gericht. In de randvoorwaar-
delijke sfeer opereert Onderwijs, Personeel en Innovatie: het ondersteunt het personeels- en professionali-
seringsbeleid. Dit vergt van Onderwijs, Personeel en Innovatie een verdere kwalitatieve groei die hieronder 
wordt uitgewerkt. De ondersteuning wordt sterk gekoppeld aan de samenwerkingsverbanden. 

Ambitie:

Uiterlijk in 2015 is er sprake van een in omvang bescheiden maar kwalitatief hoogwaardig bureau Onderwijs, 
Personeel en Innovatie, dat tot tevredenheid van de interne stakeholders het Friesland College ondersteunt 
bij personeelszaken, personeelsbeleid, personeelsontwikkeling en professionalisering. 

Op hoofdlijnen gaat het erom te komen tot een organisatieonderdeel dat op professionele wijze:

1. het College van Bestuur, leidinggevenden en medewerkers adviseert en ondersteunt bij de uitvoering 
van het personeelsbeleid (zoals bij arbeidsvoorwaarden, functionerings- en beoordelingsmethodiek, 
scholing en deskundigheidsbevordering, functiewaarderingssystemen, competentiemanagement, perso-
neelsplanning, opleidingen, loopbaanplanning en -begeleiding, ziekteverzuim, kwaliteit van de arbeid, 
werving en selectie, ontslagzaken en medezeggenschapsaangelegenheden); 

2. initiatieven neemt tot ontwikkeling van nieuw beleid, op de hoogte is van interne en politiek-maat-
schappelijke ontwikkelingen met betrekking tot arbeidsverhoudingen, -voorwaarden en -omstandighe-
den en deze kan vertalen naar het Friesland College en zijn personeelsbeleid;

3. in staat is relevante prestatie-indicatoren en kengetallen op te leveren die in de interne governance van 
het Friesland College te pas komen.
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Welke acties (en wanneer voor zover van toepassing):

Om de professionele ontwikkeling van personeelszaken en -ontwikkeling zo goed mogelijk aan te laten 
sluiten bij de ambitie en kernwaarden van het Friesland College 2015 wordt ingezet op de volgende geprio-
riteerde activiteiten: 

1. in 2014 is basisdienstverlening op orde. In 2014 gaat het Friesland College over op een nieuw perso-
neelsinformatiesysteem. Dit geeft een goede gelegenheid om het personeelsinformatiesysteem en de 
daarbij horende procedures en processen projectmatig aan te pakken. Dit moet leiden tot opschoning 
van het personeelsbestand (er is niet zelden een verschil tussen de functiebeschrijving en wat men wer-
kelijk doet) en ook tot verbetering van werkprocessen. Contracten en mutaties worden op tijd verwerkt 
en vragen worden snel en correct beantwoord. Medewerkers die zich met de personeelsadministratie 
bezighouden worden in dat nieuwe systeem geschoold. Onnodige bureaucratie wordt vermeden door 
bijvoorbeeld eenvoudige klantgerichte procedures en verbetering van werkprocessen. 

2. In 2013 is het meerjarenformatieplan vertaald op het niveau van samenwerkingsverbanden. Daardoor is 
er zicht op de kwantitatieve en kwalitatieve frictie. Om te borgen dat er voldoende bekwame medewer-
kers beschikbaar zijn is het Friesland College een Academische Opleidingsschool en heeft het Friesland 
College stevige banden met marktpartijen om talent binnen te halen. 

3. Om de hoge ambities te realiseren wordt de noodzakelijke deskundigheid opgebouwd en waar nodig 
ingehuurd. 

2.3 Aandachtsgebied 5. Gesprekscyclus en beloning

Context:

Doelstelling van dit aandachtsgebied is een transparant en kwalitatief hoogwaardig functionerings-, beoor-
delings- en beloningsbeleid dat de juiste prikkels geeft voor de professionele ontwikkeling van medewerkers 
en dat bijdraagt aan de gewenste professionele cultuur. Er zijn voor het Friesland College in ieder geval drie 
redenen om serieus werk te maken van functioneren, beoordelen en belonen:  

1.  het is rechtvaardig (iedere professional heeft recht op feedback en buitengewone prestaties mogen op 
allerlei manieren gezien en gewaardeerd worden), 

2.  het is een prikkel tot beter presteren voor iedereen en 

3.  het is een volgende stap in de richting van een professionele cultuur, waarbij prestaties en 
verantwoording een belangrijke rol spelen. 

De gesprekscyclus heeft de afgelopen jaren binnen het Friesland College niet optimaal gefunctioneerd: er 
zijn medewerkers die al langere tijd geen gesprek hebben gehad. Dat moet beter! Op elk niveau en met ie-
dereen moet de gesprekscyclus worden voltooid en op alle managementniveaus wordt daarop toegezien (zie 
aandachtsgebied 5). Het functiebouwwerk heeft zijn tijd gehad en wordt herijkt. Het beleid om in aanmer-
king te komen voor een hoger loon als ROC-ondersteuner of -docent wordt eveneens aangescherpt. 

Ambitie:

Uiterlijk in 2015 krijgt 95% van de medewerkers gestructureerde feedback op zijn of haar functioneren en 
ontwikkeling. Leidinggevenden en medewerkers herkennen en erkennen elkaars kwaliteit en zijn aanspreek-
baar op ontwikkelpunten. Medewerkers vinden de kwaliteit van de gesprekken goed omdat de inhoud 
gericht is op de persoonlijke ontwikkeling in het licht van de Friesland College-ambities en - waarden en op 
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de eisen die gesteld worden aan het beroep (BIO competenties). Medewerkers die een goede prestatie leve-
ren worden daarvoor gewaardeerd. Medewerkers die geen goede prestaties leveren worden in staat gesteld 
zich te verbeteren. Lukt dat beslist niet, dan wordt gezocht naar een passende oplossing binnen of buiten 
het Friesland College. Persoonlijke en loopbaanontwikkeling, loopbaanplanning en mobiliteit zijn structureel 
onderdeel van de gesprekscyclus. 

Welke actie (en wanneer voor zover van toepassing): 

1. Vanaf 2013 wordt de driejarige cyclus van functioneren en beoordelen op alle niveaus uitgevoerd. In de 
Friesland College-gesprekscyclus vinden minimaal twee functioneringsgesprekken en één beoordelings-
gesprek plaats. In de plannings- en verantwoordingsgesprekken met het College van Bestuur leggen de 
directeuren verantwoording af over de realisatie van de gesprekscyclus. 

 Iedere medewerker legt in de gesprekscyclus verantwoording af aan zijn of haar leidinggevende over 
het naleven van de afspraken over scholing en professionalisering4. Afspraken worden vastgelegd.

2. In 2013 worden leidinggevenden die dat nodig hebben geschoold in het voeren van de gesprekken.  

3. Uiterlijk december 2013 wordt het functiebouwwerk herijkt. Er wordt gewerkt aan een helder en betaal-
baar carrièreperspectief voor docenten. In het meerjarenformatieplan 2012-2015 wordt bepaald welk 
percentage van de docenten een LB-, LC- of LD-functie kan hebben. Functieprofielen zullen zo inzich-
telijk zijn, dat duidelijk is welke stappen in de ontwikkeling gezet moeten worden om in aanmerking 
te komen voor een hoger ingeschaalde functie. De criteria om als ROC- ondersteuner of ROC-docent in 
aanmerking te komen voor een hogere beloning worden aangescherpt. Het verschil in beloning moet 
merkbaar zijn vanwege de hoge kwaliteit of zwaarte van de taken. Wanneer individuen of teams een 
buitengewone prestatie leveren, zijn verschillende vormen van waardering mogelijk (het geven of ont-
vangen van een masterclass, een studie, een geldbedrag, een stage of onderzoek, et cetera). De voor-
keur heeft een vorm die leidt tot een vliegwieleffect.

2.4 Aandachtsgebied 6. Leiderschapsontwikkeling

Context:

De leidinggevenden van het Friesland College zijn in 2015 onderwijskundig en coachend/persoonlijk leider. 
Zij hebben de bedrijfsvoering op orde. Zij denken van buiten naar binnen en leveren een stevige bijdrage 
aan de strategische keuzes. Hun relevante netwerk bij bedrijven en instellingen stelt hen in staat om externe 
ontwikkelingen te duiden en te verbinden aan de Friesland College opleidingsteams. De leidinggevenden 
van het Friesland College kunnen denken vanuit de toekomst en zijn in staat om concrete doelen/ambities te 
benoemen en met de medewerkers systematisch te realiseren. 
De invloed van leidinggevenden op teams en medewerkers is groot. Leiding geven doet ertoe: hoe beter het 
leiderschap, hoe beter de prestaties van de medewerkers en de teams. Niet voor niets heeft het Friesland 
College de leidinggevende in de driehoek geplaatst (van relaties tussen) medewerker, team en leidingge-
vende als basis voor professionalisering van de onderlinge samenwerking. 
Opleidingsteams nemen met de leidinggevende de verantwoordelijkheid voor een groep cursisten die in 
nauwe samenwerking met het bedrijfsleven betekenisvol praktijkgestuurd onderwijs organiseren. De ingrij-
pende verandering om te komen tot resultaatverantwoordelijke teams heeft daarbij passend leiderschap 
nodig. De span of support is dan ook 1 leidinggevende op 20 medewerkers. Dit maakt het voor de leidingge-
vende van het team mogelijk om de teamleden ook echt te kennen en hen mee te maken als zij hun beroep 

4De cao bve biedt kaders voor de uren voor scholing en professionalisering waarop werknemers betrokken bij het primaire proces vanaf 
 schaal 9 recht hebben.
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aan het uitoefenen zijn. Om teams in deze ontwikkeling te leiden is het een voorwaarde dat leidinggeven-
den kennis van zaken hebben als het gaat om teamontwikkeling en teamvorming. Zij moeten in staat zijn 
om ontwikkelingsfasen van een team te onderscheiden en daar adequaat sturing aan te geven. Daarnaast is 
het van belang dat elke leidinggevende, van onderwijs- of andere teams, in staat is om een goede gespreks-
cyclus te voeren. 

Ambitie:

1. Elke leidinggevende, op elk niveau in de organisatie, werkt voortdurend aan zijn of haar competenties 
om toegerust te zijn om met de medewerkers de beoogde (team)doelen te behalen. Leidinggevenden 
analyseren geregeld hun prestaties, gebruikmakend van gegevens uit bijvoorbeeld de management-
scan en de feedback van hun eigen leidinggevende en van hun medewerkers. Leidinggevenden van het 
Friesland College ontwikkelen de vaardigheid om vanuit de toekomstige ambitie te redeneren en te 
organiseren. Met hun leidinggevende maken zij concrete ontwikkelingsafspraken. Beiden zien toe op de 
realisatie. 

2. Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt dat minstens 80% van de medewerkers tevreden is 
over de kwaliteiten van hun leidinggevende. 

3. De leidinggevenden voldoen ten minste aan het door de MBO Raad op te stellen landelijke competen-
tieprofiel voor leidinggevenden in het onderwijs.

Welke actie (en wanneer voor zover van toepassing):

1. Uiterlijk december 2013 is er een heldere beschrijving en waardering van de taken, rollen en competen-
ties van leidinggevende functies binnen het Friesland College. 

2. Vanaf 2013 ontwikkelt het Friesland College (ook) voor leidinggevenden een samenhangend pakket aan 
activiteiten, waarbij er sprake is van gezamenlijke professionalisering, het formuleren van competentie-
profielen voor leidinggevenden en loopbaanontwikkeling en -begeleiding. Uiterlijk 2014 heeft Onder-
wijs, Personeel en Innovatie naast het digitale bekwaamheidsdossier voor docenten ook de faciliteit voor 
een digitaal dossier voor leidinggevenden op orde. 

3. Vanaf 2013 krijgen nieuwe leidinggeven passende begeleiding. Het past bij een professionele cultuur 
om nieuwe, van buiten komende leidinggevenden snel en effectief kennis te laten maken met de or-
ganisatie. Nieuwe leidinggevenden, ook als zij intern zijn doorgestroomd naar de functie, krijgen een 
aanspreekpersoon die hem of haar wegwijs maakt in de organisatie en in het leidinggeven en die als 
vraagbaak kan dienen. Deze begeleiding wordt onderdeel van een introductieprogramma voor leiding-
gevenden. De deelname van nieuwe leidinggevenden moet vanaf het moment dat het introductiepro-
gramma is gestart liggen op 100%. 

4. Mocht de mbo-sector het initiatief nemen om een managementregister in het verlengde van het docen-
tenregister te ontwikkelen, dan participeert het Friesland College in mogelijke pilots en experimenten.

2.5 Aandachtsgebied 7. Flexibiliteit

Context:

Het Friesland College werkt van buiten naar binnen. Dit betekent een flexibele, open houding en slagkracht. 
In een continue analyse van de prestaties zijn de leidinggevenden en de medewerkers van het Friesland Col-
lege in staat zich voortdurend aan te passen aan de eisen van de omgeving. 
De definitie van goede prestaties (bijvoorbeeld een norm voor het jaarrendement of het aantal voortijdig 
schoolverlaters) en de omstandigheden waaronder prestaties worden geleverd is voortdurend aan verande-
ring onderhevig. De organisatie wordt sterk beïnvloed door bijvoorbeeld de minister en de Tweede Kamer, 
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de onderwijsinspectie en (regionale) bedrijven die verwachtingen hebben van wat stagelopende of gediplo-
meerde cursisten allemaal moeten kunnen. Daarnaast heeft het Friesland College natuurlijk ook zijn eigen 
doelen en verwachtingen, zoals die zijn vastgelegd in diverse beleidsdocumenten.

Daarom is een professionele cultuur zo relevant. Die kenmerkt zich volgens het strategische document 
FC2015 onder meer door de kernwaarden ‘resultaatgericht’ en ‘ondernemend’. Dit duidt erop dat het 
Friesland College in staat moet zijn om adequaat (tijdig, effectief) op veranderende omstandigheden in te 
springen, kansen te grijpen en de gewenste resultaten te behalen. Dit dwingt leidinggevenden er bijvoor-
beeld toe om de besturing en inrichting ervan te verbeteren en ook om te reflecteren op de competenties 
die wij met elkaar in huis hebben. Het eerder bij aandachtsgebied 4 genoemde meerjarenpersoneelsplan 
brengt in kaart welke type medewerkers met welke competenties het Friesland College op de lange termijn 
nodig heeft. Omdat niet voor elke nieuwe of beter te beheersen competentie nieuwe medewerkers kun-
nen worden aangenomen, moeten medewerkers zich flexibel opstellen als het gaat om de competenties die 
zij (moeten leren te) beheersen, de plek waar zij werken en de aard van hun dienstverband. Hierdoor kan, 
bijvoorbeeld wanneer de inkomsten dalen, het personeelsbestand ‘meebewegen’ zonder dat de kwaliteit en 
prestaties kind van de rekening zijn. 

Daarnaast wordt bekeken of het mogelijk is, en zo ja in welke branches, samen met bedrijven teams te vor-
men. Dat brengt het praktijkgestuurde leren nog dichterbij voor de cursisten die door deze teams bediend 
worden.

Ambitie:

Het Friesland College is in 2015 in zijn flexibiliteit gegroeid. Qua inzetbaarheid en bedrijfstijd beweegt het 
Friesland College mee met de eisen van de tijd. Cursisten, ouders, bedrijven en andere samenwerkingspart-
ners (onderwijsinstellingen bijvoorbeeld) geven aan tevreden te zijn met de slagkracht en het aanpassings-
vermogen. Naast een vaste kern van competente en flexibele medewerkers is er een flexibele schil gereali-
seerd van medewerkers die niet in dienst zijn van het Friesland College maar die wel hun diensten leveren 
vanuit hun (eigen) bedrijf. Ook de bedrijfstijd is variabel.

Welke actie (en wanneer voor zover van toepassing):

1. In 2015 wordt een nader te bepalen deel van het personele budget besteed aan de inzet van personeel 
dat niet in (vaste) dienst is bij het Friesland College (uitwerking hiervan volgt in meerjarenformatieplan) 
Dat betekent dat er een toename is van het aantal flexibele contracten: i.e. tijdelijke contracten (binnen 
de cao) en flexibele contracten (buiten de cao). Voldoende flexibiliteit is nodig om dalende inkomsten 
op te vangen en geeft ook de mogelijkheid om up to date expertise binnen te halen. De flexibiliteit 
heeft ook stabiliteit nodig. De basis van het resultaatverantwoordelijk team moet de continuïteit kun-
nen waarborgen. Het toewerken naar een flexibele schil biedt deze waarborg.

2. Het Friesland College maakt met de directie van (strategische) partners in het bedrijfsleven en instellin-
gen afspraken om een koppeling te maken tussen detachering van vakexperts naar het Friesland College 
vanuit die bedrijven en ook voor stagemogelijkheden van docenten en cursisten bij diezelfde bedrijven 
en instellingen. 

3. Het Friesland College zal (zeker in de ondersteunende functies) onderzoeken waar mogelijkheden zijn 
voor niet-tijds- en plaatsgebonden werken (bijvoorbeeld telewerken). Binnen de onderwijsteams moet 
dit passen binnen de afspraken over de fysieke bereikbaarheid van docenten voor cursisten.

 Medewerkers hebben de ruimte (5% van de jaartaak) en de plicht om buiten de eigen (opleidings)con-
text werk te doen, bijvoorbeeld door na- en bijscholingsactiviteiten uit te voeren in en voor bedrijven, 
instellingen, collega-scholen, enzovoort. Dit vergroot het zicht op wat er in de arbeidsmarkt mogelijk is 
en kan eventueel leiden tot flexibilisering van de arbeidsrelatie met het Friesland College (omdat een 
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docent ervoor kiest een deel van zijn werkweek zelfstandig te ondernemen). Detachering, waarbij de 
medewerker in dienst blijft van het Friesland College, behoort tot de mogelijkheden. 

 Iedere medewerker heeft een Friesland College-aanstelling. Dat betekent dat medewerkers in het Fries-
land College bereid zijn om in overleg hun inzet en diensten te leveren daar waar dat nodig is. Hiermee 
wordt benadrukt dat medewerkers van het Friesland College het vermogen en de bereidheid hebben 
om zich mentaal, functioneel en geografisch te verplaatsen ten behoeve van de organisatie, binnen de 
kaders van de CAO BVE.  
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•	 Waar	zijn	onderwerpen	uit	de	CAO	terug	te	vinden	
in het Personeelsbeleidsplan?

•	 Uitvoeringsaanpak

Bijlagen
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B i j lage 1 Waar zi jn onderwerpen uit de cao terug te vinden in 
Personeelsbeleidsplan?

De onderwerpen uit de cao met betrekking tot personeelsbeleid zijn terug te vinden bij 

de onderstaande aandachtsgebieden

Cao Aandachtsgebied

Scholingsbeleid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Loopbaanbeleid 4, 5, 6, 7

Functioneren en beoordelen 2, 3, 5, 6

Doelgroepen 3

Oudere en startende werknemers 2, 3, 7

Taakbelasting 1, 2, 3

Deeltijdwerk 4
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B i j lage 2 Uitvoeringsaanpak

Aandachtsgebied 1. Teamversterking

Activiteit Wie Wanneer gereed Opbrengst

Ontwikkelen format voor 
teamplannen. 

Teams stellen een teamplan op 
en bespreken dit minstens twee 
keer per jaar met elkaar en hun 
leidinggevende.

OP&I

Teams en hun 
leidinggevende

Maart 2013 

Augustus 2013 

Implementatie teamplan.

Teamplannen fungeren voor teams 
als contracten tussen hen en hun 
stakeholders (cursisten, bedrijven en 
organisatie).

Inzetten van instrumenten uit de 
kwaliteitszorgcyclus.

Teams en hun 
leidinggevende

September 2013 Resultaten van instrumenten vanuit 
de kwaliteitszorgcyclus zijn input voor 
het teamplan en dienen om het eigen 
presteren van een team te verbeteren.

Uitgangspunten resultaatverant-
woordelijke teams vaststellen.

(Resultaatverantwoordelijke) 
teams samenstellen.

Ondersteuning (advies en bege-
leiding) bij teamontwikkeling, 
communicatie, groepsdynamica en 
ontwikkelfasen van een team.

CvB en 
leidinggevenden

CvB en 
leidinggevenden

OPI

December 2012

Augustus 2013

Doorlopend

Rollen, taken, bevoegdheden en ver-
antwoordelijkheden van medewerkers 
en leidinggevenden (aandachtsgebied 
6) van resultaatverantwoordelijke 
teams zijn benoemd.

Teams bestaan uit docenten en in- en 
externe praktijkexperts en bewegen 
naar de goede mix vast en flexibel. 

Teams functioneren als resultaatver-
antwoordelijke eenheid.

Toepassen cao en professioneel 
statuut.

Teams en hun lei-
dinggevende

Augustus 2013 Teams passen cao, resp. professioneel 
statuut toe.

Uitstroom personeel waar mogelijk 
vervangen door flexibele schil.

Leidinggevenden 
i.s.m. teams

Augustus 2015 Flexibel schil op Friesland College, 
resp. samenwerkingsverband  creee-
ren.

Inrichten kennisnetwerken. Leidinggevenden 
i.s.m. OPI

December 2013 Twee operationele kennisnetwerken 
op het gebied van organiseren van 
praktijkgestuurd onderwijs en entree- 
en niveau 2-opleidingen.
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Aandachtsgebied 2. Opleiding en (loopbaan)ontwikkeling

5Een voorbeeld is dat docenten/praktijkexperts samenwerken met hulpverleners en leren hoe zij cursisten goed kunnen begeleiden 
 wanneer er stagnaties zijn in het leven van cursisten (in o.a. de School als Werkplaats en met ondersteuning van het Servicecentrum 
 Cursisten).

Activiteit Wie Wanneer gereed Opbrengst

Functionerings- en beoordelingsge-
sprekken.

Bepalen ontwikkelactiviteiten op 
individueel en teamniveau op basis 
van uitkomsten van gesprekscyclus, 
zelfevaluatie en professionalise-
ringsscan.

Ontwikkelen en uitvoeren plan van 
aanpak ‘pilot lerarenregister’.

Leidinggevende en 
teams

Leidinggevenden 
en hun team

OPI en docenten

December 2013

December 2013

2013 - 2014

95% van de medewerkers en leiding-
gevenden heeft jaarlijks een kwalita-
tief hoogwaardig functionerings- of 
beoordelingsgesprek. 

Medewerkers en leidinggevenden 
hebben inzicht in de ontwikkelagenda 
van een individu, resp. team, resp. 
samenwerkingsverband en hebben dit 
vastgelegd in een individueel ontwik-
kelplan resp. teamplan.

Betekenisvol lerarenregister voor het 
Friesland College; bij de start van het 
lerarenregister heeft het Friesland Col-
lege de ambitie dat 50% van de do-
centen zich vanuit zichzelf registreert.

Ontwikkelen en implementeren 
van scholings- en 
professionaliseringsactiviteiten 
voor zowel individuele 
medewerkers als teams.

Ontwikkelen scholings- en 
professionaliseringsactiviteiten 
voor ondersteunend personeel.

OPI en docenten

OPI

Start 2013 en 
gereed uiterlijk 
begin cursusjaar 
2015-2016 

 

Juni 2013

Augustus 2015

Eind 2015

Scholings- en professionaliserings-
activiteiten geïmplementeerd op de 
volgende gebieden:
a. pedagogische en didactische 

handelingsbekwaamheid5 
b. verbreden van didactisch 

repertoire waaronder Spint2

c. kennis van social media en IT-
toepassingen in het onderwijs

d. het versterken en toepassen van 
coachende vaardigheden;

e. versterken van de begeleiding 
van cursisten in de praktijk in 
bedrijven en instellingen

f. functioneren in een team
g. samenwerking met bedrijven en 

instellingen. Op peil houden en 
verdiepen van vakinhoudelijke 
kennis.

Scholings- en professionaliseringsacti-
viteiten voor ondersteunend personeel 
geïmplementeerd.

Iedere medewerker participeert in één 
of meer professionaliseringsactivitei-
ten.

Meer dan 70% van de medewerkers 
waardeert de ontwikkelmogelijkheden 
en persoonlijke aandacht daarvoor 
van hun leidinggevende als ‘goed’.
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Activiteit Wie Wanneer gereed Opbrengst

Vaststellen en vastleggen (benodig-
de) vakinhoudelijke kennis binnen 
teams, resp. samenwerkingsverban-
den.
Afspraken maken op individueel en 
teamniveau om deze kennis waar 
nodig op gewenst niveau te bren-
gen en het uitvoeren hiervan.

Individuele mede-
werkers, team en 
leidinggevende

Augustus 2015 Vakinhoudelijke kennis binnen teams, 
resp. samenwerkingsverbanden is up 
to date.

Ontwikkelen bekwaamheidsdossier 
onderwijsgevenden.

OPI December 2014 Iedere onderwijsgevende beschikt 
over een bekwaamheidsdossier.

Ontwikkelen en implementeren 
Talent Ontwikkelprogramma dat 
medewerkers die zich als leiding-
gevende willen ontwikkelen of die 
zich inhoudelijk willen ontwikkelen 
uitdaagt om hiermee het beste 
uit zichzelf te halen en die hier-
naast als ‘kweekvijver’ dient voor 
potentiële leidinggevenden en in-
houdelijke specialisten die kunnen 
doorstromen.

OPI September 2014 Talent Ontwikkelprogramma.

Ontwikkelen introductieprogram-
ma nieuwe medewerkers.

OPI i.s.m. mede-
werkers

Augustus 2013

Augustus 2013, 
hierna continue 
proces

Introductieprogramma nieuwe mede-
werkers geïmplementeerd. 
80 à 100% van de nieuwe medewer-
kers neemt deel aan dit introductie-
programma.

95-100% van de nieuwe medewerkers 
is tevreden over het verloop en resul-
taat van hun introductieprogramma.

Masteropleiding docenten. Leidinggevenden December 2020 Het Friesland College stimuleert do-
centen tot het volgen van een  Master-
opleiding.
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Aandachtsgebied 3. Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Activiteit Wie Wanneer gereed Opbrengst

Organiseren ontmoetingen 
rondom duurzame inzetbaarheid.
Indien gewenst trainingen en 
workshops organiseren rondom 
specifieke vraagstukken.

Uitvoer project ‘Innovatie van 
Onderop: Gezond en met plezier 
werken in het mbo’.

Arbobeleid communiceren en 
toepassen (o.a. computerbrillen, 
ergonomie).

OPI i.s.m. 
in-/externe 
medewerkers en 
leidinggevenden

TNO i.s.m. 
medewerkers en 
OPI

Bedrijfsarts i.s.m. 
OPI

December 2015

September 2013

Januari 2014 

Duurzaam inzetbare geïnspireerde 
medewerkers die in een gezonde 
werkomgeving hun werkzaamheden 
verrichten wat blijkt uit een verlaging 
van het ziekteverzuimpercentage tot 
5%.

Uitrol uitkomsten van het project bin-
nen het Friesland College.
Medewerkers zijn betrokken bij het 
creëren van een gezonde en plezierige 
werkomgeving.

Minimaal 70% van de medewerkers 
geeft aan tevreden te zijn over het 
eigen werkklimaat (medewerkerste-
vredenheidsonderzoek).

FC-Vitaal continueren. Projectleider 
FC-Vitaal i.s.m. 
leidinggevenden 
en medewerkers

2013 Aanbod ‘vitaliteit gerelateerde 
activiteiten’ bij medewerkers bekend.
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Aandachtsgebied 4:  professionele ondersteuning voor personeelszaken en 
 -ontwikkeling

Activiteit Wie Wanneer gereed Opbrengst

Basisdienstverlening op orde bren-
gen.

OPI (Personeelsza-
ken)

Januari 2014 

Augustus 2014

Kwalitatief hoogwaardige dienstver-
lening door OPI aan medewerkers en 
leidinggevenden waarbij bureaucratie 
wordt vermeden.

Minimaal 80% van de leidinggeven-
den en medewerkers geeft aan tevre-
den te zijn over de dienstverlening van 
OPI (Personeelszaken/–ontwikkeling, 
OPI enquête).

Implementatie personeelsinfor-
matiesysteem waarbij het perso-
neelsbestand wordt opgeschoond 
(verschillen tussen functie die 
uitgevoerd wordt en de werkzaam-
heden die men verricht worden 
rechtgetrokken).

Medewerkers scholen in het wer-
ken met personeelsinformatiesys-
teem.

OPI 

OPI i.s.m. externe 
partij

Augustus 2014

Januari 2015 

Actueel personeelsbestand
Operationeel personeels-
informatiesysteem. 
Geschoolde medewerkers voor het 
werken in het systeem.

Minimaal 90% van de medewerkers 
navigeert probleemloos in het 
personeelsinformatiesysteem.

Ontwikkelen 
meerjarenformatieplan op 
Friesland College-niveau met 
jaarlijkse update.

Ontwikkelen meerjarenformatie-
plan op samenwerkingsverbanden 
met jaarlijkse update.

OPI 

OPI i.s.m. 
leidinggevenden

December 2012

December 2013

Meerjarenformatieplan Friesland 
College met jaarlijkse update.

Per samenwerkingsverband een 
meerjarenformatieplan met een 
jaarlijkse update. 

Noodzakelijke deskundigheid 
medewerkers personeelszaken 
opbouwen waarbij als een team 
wordt samengewerkt.

OPI i.s.m. externe 
deskundigheid op 
terreinen waar dit 
nu ontbreekt

December 2013 De vakinhoudelijke (basis)kennis van 
alle medewerkers van personeelszaken 
is up to date. Waar specialistische 
kennis ontbreekt en nodig is (bijv. 
functiebouwwerk) wordt deze flexibel 
ingehuurd.
Personeelszaken werkt als een team 
samen.
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Aandachtsgebied  5. Gesprekscyclus en belonen

Activiteit Wie Wanneer gereed Opbrengst

Functionerings- en beoordelings-
beleid uitvoeren bij medewerkers 
en leidinggevenden.

Leidinggevenden December 2013 95% van alle medewerkers en
leidinggevenden heeft jaarlijks een
functionerings- of beoordelings-
gesprek met hun leidinggevende.

Op basis van resultaten uit diverse 
bronnen (o.a. scans, feedback) for-
muleert iedere leidinggevende in 
samenspraak met haar/zijn leiding-
gevende ontwikkelafspraken (zie 
ook aandachtsgebied 6).

Leidinggevenden 
en CvB

December 2014 80% van de medewerkers is tevreden 
over zijn/haar leidinggevende.

Leidinggevenden worden ge-
schoold in het voeren van kwali-
tatief goede functionerings- en 
beoordelingsgesprekken.

OPI (personeelsont-
wikkeling)

December2013 Minimaal 80% van de medewerkers 
beoordeelt het met hen gevoerde 
functionerings- of beoordelingsge-
sprekken als goed. 

Herijken functiebouwwerk in com-
binatie met het ontwikkelen en 
implementeren van doorstroom- en 
demotiebeleid van medewerkers 
en leidinggevenden (zie ook aan-
dachtsgebied 6).

OPI (personeelsza-
ken)

December 2013 Functiebouwwerk up to date.
Doorstroom- en demotiebeleid van 
medewerkers en leidinggevenden 
helder beschreven, geïmplementeerd 
en toegepast.

Aandachtsgebied 6. Leiderschapsontwikkeling

Activiteit Wie Wanneer gereed Opbrengst

Digitaal dossier leidinggevenden 
ontwikkelen.

OPI December 2014 Digitaal dossier geïmplementeerd en 
actueel.

Functieprofiel leidinggevenden 
ontwikkelen.

OPI December 2014 Functieprofiel leidinggevende 
dat voldoet aan het landelijke compe-
tentieprofiel.

Ontwikkelen professionaliserings-
aanbod op maat voor leidingge-
venden

OPI personeelsont-
wikkeling

Juli 2014 Minimaal 80% van de medewerkers is 
tevreden over de kwaliteiten van zijn/
haar leidinggevende.

Introductieprogramma nieuwe 
leidinggevenden ontwikkelen.

Begeleiding voor nieuwe leiding-
gevenden invoeren.

OPI i.s.m. leiding-
gevenden

Augustus 2013

December 2013, 
hierna continue 
proces

Alle nieuwe leidinggevenden nemen 
deel aan het introductieprogramma.

Nieuwe leidinggevenden zijn tevreden 
over hun inwerkprogramma en beoor-
delen dit minimaal met een ‘8’.

Activiteiten op het terrein van ma-
nagementregister volgen.

Participeren in evt. pilots en experi-
menten op dit gebied.

OPI Deelname aan evt. landelijke pilot(s) 
en experimenten op het gebied van 
managementregister.
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Aandachtsgebied 7. Flexibiliteit

Activiteit Wie Wanneer gereed Opbrengst

Opbouwen flexibele schil. Leidinggevenden 
i.s.m. medewerkers 
op samenwerkings-
verband- resp.
bureauniveau

Eind 2015 Opbouw flexibele schil op samen-
werkings-, bureau-, resp. Friesland 
College-niveau.

Afspraken maken met strategi-
sche partners over detachering 
van vakexperts naar het Friesland 
College en stagemogelijkheden 
voor docenten en cursisten bij deze 
partners.

CvB en leidingge-
venden

Doorlopend Iedere unit heeft minimaal een vak-
expert uit het bedrijfsleven in de unit 
werkzaam. Ook biedt de betreffende 
organisatie stagemogelijkheden aan 
voor docenten en cursisten.

Onderzoeken telewerkmogelijkhe-
den.

OPI Augustus 2014 Plan van aanpak telewerken Friesland 
College.

Medewerkers en leidinggevenden 
werken 5% van hun jaartaak bui-
ten de eigen context. 

Uitdagende uitstapjes voor mede-
werkers organiseren (=aandachts-
gebied 3).

Medewerkers en 
leidinggevenden

Medewerkers en 
leidinggevenden

Doorlopend

Augustus 2014

Medewerkers en leidinggevenden 
hebben zicht op de mogelijkheden 
van de arbeidsmarkt wat mogelijk 
leidt tot flexibilisering van de arbeids-
relatie met het Friesland College.

Minimaal 50% van de medewerkers 
besteedt de 5% ruimte uit het 
jaartaakbeleid aan een ‘uitdagend 
uitstapje’ ter bevordering van het 
opdoen van inspiratie en/of kennis 
van arbeidsmarktmogelijkheden 
(bevordering flexibiliteit).

Medewerkers bewust maken van 
hun Friesland College-aanstelling.

Leidinggevenden Doorlopend Medewerkers werken daar waar hun 
inzet nodig is, rekening houdend met 
de CAO BVE (55+).


