
K
w

a
lite

itsp
la

n
 2

0
1

5
 - 2

0
1

8
 Frie

sla
n

d
 C

o
lle

g
e

1

Kwaliteitsplan 2015 - 2018 Friesland College

Vastgesteld door het College van Bestuur van het Friesland College op 7 april 2015
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Inleiding

Het kwaliteitsplan is geënt op de strategische koers van het Friesland College. Bij het schrijven van dit koersplan is dat het Koersplan 

2013-2015. Het kwaliteitsplan bevat daarom geen thema’s of uitwerkingen van thema’s die nieuw zijn voor het Friesland College. 

Het Excellentieprogramma vormt daarop een uitzondering. Het kwaliteitsplan biedt het Friesland College de mogelijkheid om op een 

aantal reeds ingezette ontwikkelingen extra te investeren. Dit betreft (naast het Excellentieprogramma):

1. Het versterken van de professionaliteit van docenten, leidinggevenden en ondersteuners in het ontwikkelen, organiseren en 

uitvoeren van praktijkgestuurd leren.

2. Versterken van de examenorganisatie, de borging van de kwaliteit van de examinering en de professionaliteit van de examen-

functionarissen.

3. Het verbeteren van de aanpak en de resultaten Nederlandse taal en rekenen.

4. Het intensiveren van de succesvol gebleken aanpak “School als Werkplaats”, inclusief “Bedrijf als Werkplaats”.

Het bevorderen van de kwaliteit van de BPV is in het kwaliteitsplan geen op zichzelf staand thema. Het versterken van praktijkgestuurd 

leren (punt 1) leidt tot betere begeleiding in de BPV en een resultaatgerichtere invulling van de BPV. Verder is ook het thema ‘verbete-

ren van studiesucces’ geen thema op zich, maar de resultante van de genoemde ontwikkelingen.

Er is een proces ingericht om in het voorjaar van 2015 de balans op te maken van het koersplan 2013-2015. Er worden in de FC-scho-

len ‘koersplandagen’ gehouden, waarop met docenten, studenten, strategische partners, College van Bestuur en leidinggevenden 

wordt geïnventariseerd of de voor 2015 beoogde resultaten zijn behaald. Dit vormt de opmaat tot het ontwikkelen van een nieuwe 

koersplan. Bij het schrijven van dit kwaliteitsplan zijn de resultaten van deze inventarisatie en het nieuwe koersplan nog niet bekend. 

Er is alle reden om te veronderstellen dat er geen grote koersveranderingen op til zijn. Toch is dit wel reden om te benadrukken dat dit 

kwaliteitsplan nog een voorlopig karakter heeft. De nieuwe koers kan het nodig maken dat het kwaliteitsplan in 2016 wordt herijkt. 

Het is bovendien sowieso niet de aanpak van het Friesland College om een plan tot in detail vast te leggen voor een reeks van jaren. 

De resultaten van het kwaliteitsplan zullen elk jaar worden geëvalueerd, in het kader van de vigerende cyclus van planning en verant-

woording, hetgeen kan leiden tot bijstellingen of aanscherpingen.

Het kwaliteitsplan benoemt alleen die acties die worden gefinancierd uit de investeringsbegroting die annex is aan de kwaliteitsafspra-

ken. Dit betreft:

• de bestaande investeringsbudgetten voor professionalisering, professionalisering examenfunctionarissen, Nederlands en reke-

nen en VSV;

• het nieuwe investeringsbudget kwaliteitsafspraken voortkomend uit het regeerakkoord;

• de nieuwe budgetten uit het begrotingsakkoord 2014 met betrekking tot betere leraren/schoolleiders en excellentie.

Dit zijn de acties die de grootste bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit. Daarnaast worden natuurlijk nog tal van andere 

activiteiten uitgevoerd op alle niveaus in het Friesland College, die invloed hebben op de kwaliteit. Deze blijven in dit kwaliteitsplan 

buiten beschouwing.

In navolging van artikel 6 lid 2 van de overeenkomst Kwaliteitsafspraken mbo hecht het Friesland College er aan te bena-

drukken dat indien exogene ontwikkelingen, die van invloed zijn op het kwaliteitsplan of op de situatie van de instel-

ling, daartoe aanleiding geven, partijen zoals genoemd in de Overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo in overleg kunnen 

treden over wijziging of (al dan niet) voortzetting van het kwaliteitsplan. 
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Totstandkoming kwaliteitsplan

De insteek van het College van Bestuur bij het tot stand komen van het kwaliteitsplan is dat:

• het wordt ingezet ter versterking van het ingezette beleid;

• het jaarlijks wordt geëvalueerd en herijkt binnen de plannings- en verantwoordingscyclus van het Friesland College, dus niet 

als apart fenomeen;

• het niet past in de plannings- en verantwoordingscyclus om afzonderlijk voor het kwaliteitsplan een ronde langs de teams te 

maken; de zelfevaluatie en de teamplannen staan immers geagendeerd voor de periode mei/juni;

• het mogelijk moet zijn dat er uit de koersplandagen die in het voorjaar zijn gehouden of uit ander overleg binnen de scholen/

teams voorstellen naar voren komen, die direct al een plek moeten krijgen in het kwaliteitsplan;

• externe stakeholders zijn betrokken bij de totstandkoming van de koers van het Friesland College en dus niet apart bevraagd 

hoeven te worden in het kader van het kwaliteitsplan.

De focus voor het kwaliteitsplan is op 9 februari 2015 besproken met de leidinggevenden van het Friesland College. Vervolgens is 

binnen de FC-scholen nagedacht over eventuele aanvullende voorstellen. De voorstellen vanuit de scholen zijn vervolgens besproken in 

het overleg van leidinggevenden. Een aantal van deze voorstellen heeft zijn weg gevonden naar het kwaliteitsplan.

Uit een aantal gehouden koersplandagen is de noodzaak naar voren gekomen om Nederlands en rekenen prominent op de agenda te 

plaatsen.

De outline van het kwaliteitsplan is op 24 maart besproken met de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad vindt dat leidinggeven-

den de teams beter hadden kunnen betrekken bij het opstellen van de ingediende voorstellen voor het kwaliteitsplan. Dit is voor alle 

betrokkenen een aandachtspunt bij het jaarlijks evalueren en herijken van het kwaliteitsplan.

Het kwaliteitsplan is op 7 april vastgesteld door het College van Bestuur. Het College van Bestuur heeft het plan op 21 april bespro-

ken met de Ondernemingsraad en op 24 april met de Centrale Studentenraad. De Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad 

hebben het plan voorzien van een positief advies.
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A. Integrale kwaliteitsanalyse

A.1 Positionering van het kwaliteitsplan

A.1.1  Missie, visie en strategische koers van het Friesland College

De koers

Het Friesland College realiseert de kwaliteit die het nastreeft als het in 2015, bij het opmaken van de balans van het Koersplan 2013-

2015, de volgende feedback krijgt van studenten, medewerkers en bedrijven:

In 2015 zeggen studenten:

“Ze vonden het prachtig dat ik zelf een bedrijf wilde beginnen”

“Ik kreeg de kans om in drie jaar mijn niveau 4-opleiding te doen omdat ik z.s.m. door wilde naar het hbo. Dat is ook gelukt, zeker 

omdat ik in het laatste jaar van het Friesland College al één dag in de week in het hbo mee kon doen!”

“Ik heb het vanaf dag één naar mijn zin gehad op het Friesland College! Leraren doen een appel op wat ik kan en nemen niet zomaar 

genoegen met wat ik lever!”

“Ik verveel met niet, ik werk en leer in verschillende bedrijven, docenten zijn in me geïnteresseerd … Ze weten waar ze het over heb-

ben.”

“Ik heb meer vertrouwen in mijzelf gekregen toen ik op het Friesland College zat. Toen ik het een tijdje erg moeilijk had door proble-

men thuis en door schulden was er iemand die me geholpen heeft, gewoon in de school … En nu ik een baan heb komt mijn coach 

nog af en toe langs om te vragen hoe het gaat. Nou, het gaat goed!”

In 2015 zeggen medewerkers:

“Wat mij zo aanspreekt in ons team is dat we nu resultaatafspraken met onze leidinggevende maken en dat we als team de ruimte 

hebben om zelf te bepalen hoe we werken. Ik spreek dus mijn collega’s aan als zij onvoldoende kwaliteit leveren. Dat is spannend, 

maar ik doe het wel.”

“Wat ben ik blij dat we korte metten hebben gemaakt met alle onnodige bureaucratie.”

“Het is voor ons gewoon geworden om zo nu en dan buiten de opleiding en ook buiten de school en in bedrijven te kijken en te wer-

ken … verfrissend en veel doeltreffender dan allerlei nascholingscursussen.”

In 2015 zeggen bedrijven:

Met stagiairs: “Het Friesland College is een prettig bedrijf om zaken mee te doen. Medewerkers houden zich aan afspraken, zijn dui-

delijk in wat ze van ons al stagebedrijf verwachten en de stagiairs zijn goed voorbereid op hun stage. De begeleiding is goed, ik vind 

het altijd prettig als er een docent langskomt. Deze is geïnteresseerd en geeft van tijd tot tijd bruikbare tips en adviezen.”

Waar we op meerdere terreinen mee samenwerken: “Wij doen graag zaken met het Friesland College. Het Friesland College streeft 

ernaar om vanuit een zakelijke aanpak onze en zijn belangen te onderzoeken en doet voorstellen waarmee we wat aan elkaar heb-

ben. Zo hebben naast afspraken over stagiairs een ‘deal’ gemaakt over de inzet van onze mensen in de (specialistische) begeleiding en 

instructie van de stagiairs ‘in ruil’ voor trainingen voor ons personeel door een docent van het Friesland College. De medewerkers van 

het Friesland College zijn correct, houden zich aan afspraken en snappen dat wij een bedrijf zijn en geen school.”

Die partner zijn: “wij zijn de afgelopen jaren partners geworden. We hebben zowel op bestuurlijk als op operationeel niveau com-

mitment. Dit betekent dat we het avontuur zijn aangegaan om cursisten een deel van onze bedrijfsprocessen uit te laten voeren. Wij 

verzorgen een deel van de begeleiding en bieden ruimte aan docenten om de laatste ontwikkelingen in onze branche te leren kennen. 

We wisselen regelmatig kennis uit en praten over keuzes en problemen. Een gezamenlijk mobiliteitscentrum is een ander voorbeeld 

van wat er mogelijk is.”
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Om dit te realiseren 

➢ Werkt het Friesland College ‘van buiten naar binnen’: reflectie op relevante regionale, nationale en internationale 
ontwikkelingen, inbreng van het regionale bedrijfsleven, politieke keuzes én eigen ervaringen zijn de ‘input’ voor 
de strategische keuzes van het Friesland College.

➢ Werkt het Friesland College vanuit het concept ‘praktijkgestuurd leren’. Dit heeft betekenis voor het leren van 
studenten (op basis van praktijkervaringen en reflectie daarop) én op het leren als organisatie (op basis van feed-
back van studenten, bedrijven en medewerkers en reflectie daarop).

➢ Werkt het Friesland College vanuit een gezamenlijke cultuur die is gebaseerd op de kenmerken: resultaatgericht, 
ondernemend, reflectief, betrouwbaar, feedback geven en vragen.-

➢ Is elke student die wettelijke toelaatbaar is welkom bij het Friesland College en krijgt hij adequate begeleiding.

➢ Wordt binnen het Friesland College gewerkt op basis van resultaatafspraken; tussen College van Bestuur en 
leidinggevenden (managementcontract) en tussen leidinggevenden en resultaatverantwoordelijke teams (team-
plan).

➢ Is de kwaliteitszorg binnen het Friesland College erop gericht om steeds beter te worden in wat we doen, op 
basis van het systematisch genereren van en reflecteren op feedback van studenten, bedrijven en medewerkers. 

Óf de beoogde kwaliteit nu wordt gerealiseerd wordt geïnventariseerd op de koersplandagen die in het voorjaar van 2015 worden 

gehouden.

Het onderwijsconcept

In het verbeteren van de kwaliteit van het Friesland College staat het steeds verder uitbouwen van praktijkgestuurd leren, samen met 

bedrijven en instellingen centraal. Eind 2012 heeft het College van Bestuur gekozen voor praktijkroutes en leereenheden om het 

praktijkgestuurd leren in het Friesland College vorm te geven.  Deze keuze is uitgewerkt in de startnotitie ‘Organiseren van praktijkge-

stuurd leren in het Friesland College’, januari 2013.

Een leereenheid is een samenhangend geheel van onderwijsactiviteiten, waarin een praktijkopdracht/-situatie centraal staat, gericht 

op het binnen een vast aantal 5 weken realiseren van een helder omschreven resultaat, in termen van kennis, vaardigheden en gedrag.

In een praktijkroute leert de student het vak met name in de praktijk, begeleid door een combi-team van docenten, praktijkexperts, 

instructeurs en medewerkers van het bedrijf.

Er is een aantal pilots gestart om ervaring op te doen met deze modellen van organiseren van praktijkgestuurd leren. De inzichten die 

in 2013 zijn opgedaan hebben geleid tot de vervolgnotitie ‘Organiseren van praktijkgestuurd leren in het Friesland College’, maart 

2014. Hierin zijn ook de ‘leerprincipes van praktijkgestuurd leren’ uitgewerkt, waar beide modellen op zijn gebaseerd.

De vooronderstellingen onder de beide modellen zijn:

• Onderwijs wordt ontwikkeld en uitgevoerd samen met strategische partners

• De praktijk is sturend

• Standaarden van organiseren zorgen voor overzichtelijke en uitvoerbare programma’s

• Studenten worden uitgedaagd door reële contexten en heldere resultaatverwachtingen

In juni 2014 zijn de pilots geëvalueerd. Hierin is vastgesteld dat het werken aan/met leereenheden en praktijkroutes veel enthousiasme 

teweeg brengt bij de betrokken docenten en bedrijven, dat het onderwijs er aanwijsbaar beter en praktijkgestuurder van wordt, en dat 

studenten aangeven gemotiveerd te zijn en veel te leren. Het blijkt ook als motor te werken voor teamontwikkeling en professionali-

sering. Het lijkt steeds meer dat juist de ontwikkeling van leereenheden en praktijkroutes mogelijkheden biedt om “de basis op orde” 

te brengen. Juist deze ontwikkeling zorgt voor een gerichte aanpak van het primaire proces, met alle aspecten die daarbij horen, en in 

verbinding met de omgeving.
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Hieruit hebben College van Bestuur en leidinggevenden de conclusie getrokken dat het doorzetten van deze ontwikkeling het centrale 

strategische speerpunt is voor de komende jaren.

Resultaatverantwoordelijkheid en professionele cultuur

Het Friesland College heeft de organisatie zodanig ingericht dat de resultaatverantwoordelijke opleidingsteams binnen de 7 FC-scho-

len, het hart van de organisatie vormen, als eerstverantwoordelijken voor de kwaliteit van het primaire proces. De keuze voor oplei-

dingsteams die op weg zijn naar steeds meer resultaatverantwoordelijkheid is gemaakt omdat dit voorwaardelijk is voor de uitvoering 

van het onderwijs in de gekozen vormen. 

De teams nemen in toenemende mate de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs. Hiertoe investeert het Friesland 

College al geruime tijd in het versterken van de professionele cultuur door onder meer: 

o gericht met teams te werken aan het verleggen van de oriëntatie op het bestaande, naar het werken vanuit een gezamenlijke 

drive;

o het creëren van ruimte voor medewerkers om ervaring op te doen in bedrijven/instellingen en in andere teams;

o versterken van het leiderschap:

 - onderwijskundig leiderschap: inhoudelijk begeleiden van opleidingsteams op het gebied van begeleiden van stu-

denten, onderwijsontwikkeling en kwaliteitsverbetering

 - strategisch leiderschap: het effectief aangaan van de verbinding met de omgeving

 - persoonlijk leiderschap: voorbeeldgedrag in elkaar aanspreken, sturen op gedrag, feedback geven en vragen, resul-

taatgerichtheid e.d.;

o het terugdringen van onnodige bureaucratie en het schrappen van overbodige besprekingen, en het vooral te hebben over 

waar het over moet gaan: onderwijs en studenten;

o het bewust kantelen van de sturing: het primaire proces/de FC-school stuurt (binnen de instellingskaders); de staf is leverancier 

van diensten.

o uit te gaan van vertrouwen in teams, waarbij open over problemen gepraat kan worden, en geholpen wordt bij het oplossen 

van knelpunten.

o Gericht te werken aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers 

In een cultuur waarin het gewoon is om elke dag beter te willen zijn en elkaar daarin te stimuleren, wordt meer kwaliteit geleverd, 

dan in een organisatie waarin de “kwaliteitsboekhouding” op orde is.

Cyclus van Planning & Verantwoording

Om tot verbeteringen te komen, is het noodzakelijk dat er regelmatig wordt gekeken wat goed gaat en wat verbeterd moet worden. 

Het Friesland College beschikt daarom over een afgewogen en samenhangende set van instrumenten om de opleidings- en manage-

mentteams behulpzaam te zijn bij het ontwikkelen, evalueren en borgen van de kwaliteit van het onderwijs. Er wordt voortdurend aan 

gewerkt om deze set zo ‘licht’, duidelijk en hanteerbaar mogelijk te maken voor de teams. Dit is beschreven in de notitie Inrichting 

cyclus van Planning & Verantwoording in het Friesland College, juni 2013. In dat kader worden door het jaar heen een aantal activitei-

ten uitgevoerd, waarvan de essentie is:

1. Er wordt feedback opgehaald bij studenten, medewerkers en bedrijven over de kwaliteit van het onderwijs.

2. Opleidingsteams evalueren de kwaliteit van het onderwijs en de stappen die zij zetten in de vernieuwing van het onderwijs 

(praktijkroutes, leereenheden, didactiek e.d.). Op gezette tijden krijgen ze ook feedback uit interne audits.

3. Leidinggevenden analyseren de voortgang in de onderwijsontwikkeling, en de risico’s in de kwaliteit van het onderwijs, waarop 

zij een antwoord moeten vinden.

4. Opleidingsteams formuleren de resultaten die ze het komend studiejaar gaan bereiken op het gebied van onderwijsontwikke-

ling, kwaliteitsverbetering en teamontwikkeling.

5. Teams maken heldere en gedragen afspraken over de taakverdeling.

6. Leidinggevenden maken in het managementcontract resultaatafspraken met het CvB en verantwoorden zich op de resultaataf-

spraken die ze zijn aangegaan. Ook leveren zij input voor de strategie-ontwikkeling in het Friesland College.
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Kwaliteitskader FC 2015

Als handvat voor het evalueren van de kwaliteit (bij o.m. zelfevaluaties en interne audits) hanteert het Friesland College een kwali-

teitskader, dat is gebaseerd op het koersplan 2013-2015, met daarin vervat de eisen die de inspectie stelt aan de kwaliteit van het 

onderwijs, de examinering en de kwaliteitsborging. Dit kader is in september 2013 door het CvB vastgesteld. 

In dit kwaliteitskader is zichtbaar aan welke aspecten sowieso moet zijn voldaan vanuit de instellingskaders. De eisen uit het waarde-

ringskader van de inspectie zijn hierin vervat. De overige aspecten hebben betrekking op het realiseren van de koers van het Friesland 

College en de FC-school. 

Met behulp van dit kwaliteitskader is het mogelijk om per taakgebied en onderwerp, en voor het totaal van de opleidingen die onder 

een team vallen, aan te geven of  de kwaliteit voldoende of onvoldoende is, afgezet tegen het instellingskader én de ambitie van de 

FC-school. 

A.1.2  Inbedding kwaliteitsplan in de strategische koers

Professionalisering

Zoals in het vorige hoofdstuk al tot uiting kwam, is gebleken dat het ontwikkelen van praktijkgestuurd leren in de vorm van prak-

tijkroutes en leereenheden als motor werkt voor kwaliteitsontwikkeling, teamontwikkeling en professionalisering. Dit is de reden om in 

de komende jaren het accent in de professionaliseringsactiviteiten te verleggen van het direct ondersteunen van de teamontwikkeling, 

naar de professionalisering in het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van praktijkroutes en leereenheden. Deze professionalisering 

is niet alleen gericht op docenten, maar ook op leidinggevenden, instructeurs, praktijkexperts, leraren in opleiding en medewerkers die 

vanuit bedrijven zijn betrokken bij het opleiden en examineren. Dit is tevens een volgende stap in het toewerken naar resultaatverant-

woordelijke opleidingsteams. 

De extra investeringsmogelijkheden die het kwaliteitsplan met zich meebrengt, worden voor een belangrijk deel ingezet om de oplei-

dingsteams bij de ontwikkeling en de uitvoering van leereenheden en praktijkroutes te ondersteunen. Zonder deze extra investering 

bleek tijdig opschalen niet mogelijk te zijn. Hierop is in de begroting 2015 al geanticipeerd, en dit wordt in de komende jaren doorge-

zet.

Nieuw is verder de investering in het ontwikkelen van innovatieve zorgopleidingen en het – in relatie daarmee - daadwerkelijk vorm 

en inhoud geven aan Healthy Ageing. Healty Ageing was een aandachtspunt in het koersplan 2013-2015. De concrete uitwerking is 

tot op heden achter gebleven. Vanuit de strategische samenwerking met partijen als ZuidOostZorg en Philips is het nu mogelijk om 

hieraan concreet invulling te gaan geven. Het Friesland College sluit hierbij aan bij het advies dat de commissie Kaljouw heeft gepre-

senteerd m.b.t. de nieuwe zorgberoepen. De minister heeft in dit kader aangegeven positief te staan t.o.v. een nieuw ontwerp van de 

zorgopleidingen en hiervoor ruimte te willen zoeken in de wet- en regelgeving.

De investeringen in professionalisering van leidinggevenden, ondersteuners en examenfunctionarissen, vinden plaats in het kader van 

het bestaande professionaliseringsplan. Dit geldt ook voor het faciliteren van de professionalisering van docenten op terreinen die de 

opleidingsteams belangrijk vinden; de zgn. ‘trekkingsrechten’. Dit is met name gericht op scholing op het eigen vakgebied.

Nederlandse taal en rekenen

Het ontwikkelen van praktijkroutes en leereenheden plaatst ook het uitvoeren van ‘de drieslag taal en rekenen’ weer op de voorgrond. 

In deze ‘drieslag’ is de inzet om taal en rekenen zoveel mogelijk te leren binnen de context van de opdrachten/projecten/thema’s 

die centraal staan in het leren van de studenten. Examentraining en het extra begeleiden van studenten met achterstanden en/of 

leerproblemen wordt daaromheen aangeboden in lessen, trainingen, e.d.. Een aantal scholen heeft ideeën om dit te organiseren in 

een ‘werkplaats taal en rekenen’.  Het opnieuw centraal stellen van de aanpak van taal en rekenen blijkt ook nodig te zijn, gezien de 

resultaten die studenten nu boeken en de problematiek waar docenten taal en rekenen zich nu mee geconfronteerd zien.
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Vanuit het kwaliteitsplan wordt daarom extra geïnvesteerd in het ontwikkelen van werkplaatsen taal en rekenen, en in de professiona-

lisering en begeleiding van docenten om binnen álle onderwijsactiviteiten (dus niet alleen bij Nederlands en rekenen) effectief aan-

dacht te besteden aan Nederlandse taal en rekenen. Dit was altijd al de opzet, maar dat is nog onvoldoende van de grond gekomen.

De professionalisering van docenten Nederlands en rekenen, de organisatie van de examens en het organiseren van het remediërend 

aanbod Nederlands en rekenen, werd al langer uitgevoerd vanuit het investeringsbudget Nederlands en rekenen. Daarbinnen wordt 

nu dus ruimt gemaakt voor het realiseren van ‘slag 1’ van de genoemde ‘drieslag’.

School als Werkplaats

Het Friesland College is een open instelling. Elke student met de vereiste vooropleiding is welkom. Het Friesland College stuurt niet 

vanuit de bekostigingssystematiek (cascademodel) op het toelaten of doorstromen van studenten. Het behalen van meerdere di-

ploma’s wordt bijvoorbeeld gestimuleerd. Dit is op den duur alleen uitvoerbaar als de begeleiding van studenten goed is. Potentiële 

problemen moeten snel in beeld zijn, en hierop moet direct passende actie ondernomen worden. Daarom heeft het Friesland College 

i.s.m. gemeenten en hulpverlenende instanties professionals de school ingehaald, om studenten en docenten dicht op de huid te be-

geleiden bij de aanpak van problemen die succesvol studeren in de weg staan. Dit succesvolle concept heet “School als Werkplaats”. 

Nu er steeds meer wordt geleerd in praktijkroutes, groeit de behoefte om deze begeleiding uit te breiden naar bedrijven: “Bedrijf als 

Werkplaats”. 

De inzet voor de komende jaren is om deze aanpak bereikbaar te maken voor alle BOL-studenten binnen het Friesland College. Of dit 

lukt is mede afhankelijk van de investeringen die gemeenten bereid zijn te doen. Omdat deze aanpak een bewezen wezenlijk effect 

heeft op het terugdringen van VSV, en omdat het budget Passend Onderwijs in de komende jaren wordt afgebouwd, is dit voor de 

komende jaren een centraal element van het kwaliteitsplan. 

A.1.3 Samenvatting van de resultaatafspraken (meetmoment eind 2018)

1. Alle opleidingen in het Friesland College hebben  een rendement dat minimaal op de inspectienorm ligt (behoudens verklaar-

bare factoren zoals nieuw gestarte opleiding e.d.).

2. Studenten geven hun opleiding  in de JOB-enquête een cijfer van minimaal een 7.

3. Voor alle opleidingen liggen de scores in de JOB-enquête (per hoofdonderwerp) minimaal op het landelijk gemiddelde van de 

betreffende sector.

4. Alle BOL-opleidingen zijn herontworpen vanuit de leerprincipes van praktijkgestuurd leren. Zij zijn vorm gegeven in praktijkrou-

tes en/of leereenheden, of in een door het opleidingsteam uitgewerkte andere vorm die eveneens een uitwerking is van deze 

leerprincipes.

5. 50% van de BOL-studenten leert - voor tenminste een deel van hun opleiding – in praktijkroutes.

6. Leidinggevenden en docenten zijn effectief  in het aangaan en onderhouden van relaties met strategische partners en collega’s 

in het werkveld.

7. Docententeams hebben de kwaliteiten in huis om vanuit de relevante ontwikkelingen in het werkveld, de leerprincipes van 

praktijkgestuurd leren en de vigerende kwalificatiedossiers onderwijs te ontwerpen. Zij worden daarbij adequaat ondersteund.

8. Docenten kunnen op een stimulerende manier zowel onderwijsactiviteiten als de loopbaan van de studenten begeleiden, van-

uit het stellen van heldere verwachtingen en met oog voor ieders eigenheid.

9. Assessoren (ook die uit de praktijk) kunnen de resultaten van studenten goed beoordelen, zowel in het kader van het leren als 

het examineren.

10. De kwaliteit van de examens en de examenorganisatie is op orde en geborgd, op basis van goed functioneren van de examen-

commissies en de Regieraad Examinering, en aantoonbaar deskundige examenfunctionarissen. 
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11. Minimaal 80% van de examenfunctionarissen per FC-school is aantoonbaar geschoold voor de in het handboek examinering 

beschreven taken en competenties. Examenfunctionarissen voeren de taken uit zoals beschreven in de handboeken examine-

ring.

12. De zorgopleidingen zijn herontworpen, mede op basis van crossovers met techniek, voeding en sport&bewegen, en sluiten aan 

op de ontwikkelingen in het werkveld.

13. Het Friesland College profileert zich als innovatieve opleider in de zorg, samen met strategische partners.

14. Healthy Ageing is een centraal aandachtspunt in opleidingen (FC-breed) en in het HR-beleid.

15. De resultaten van het centraal examen Nederlandse taal en rekenen liggen minimaal op het landelijk gemiddelde. 

16. Slag 1 taal en rekenen heeft vorm gekregen binnen alle scholen. Dit betekent dat alle docenten betrokken zijn bij de ontwikke-

ling van de taal- en rekenvaardigheden van de studenten. 

17. Docenten Nederlandse taal en rekenen zijn bekwaam in het realiseren van maatwerk voor studenten binnen de werkplaatsen 

Nederlandse taal en rekenen, vanuit de  3-slag Taal en de aanpak Sprint2. Zij zijn tevens in staat om hun collega’s in de teams 

te ondersteunen bij slag 1.

18. School als Werkplaats is als werkwijze en methodiek structureel geborgd in de FC-scholen voor alle BOL-studenten: entree tot 

en met niveau 4; op voorwaarde dat gemeenten SAW voor 2/3e deel (blijven) financieren. Waar nodig/wenselijk functioneert 

Bedrijf als Werkplaats binnen de praktijkroutes.

19. Het voortijdig schoolverlaten is teruggedrongen met 10% per jaar, tot 151 studenten.

20. Jaarlijks volgen minimaal 120 studenten een intensief excellentieprogramma, bovenop hun reguliere opleiding, vanuit de invals-

hoek: excelleren in ondernemend gedrag en het vermogen om bij te dragen aan innovaties.

21. Excellentieprogramma’s zijn structureel geborgd binnen het Friesland College. De meerwaarde hiervan wordt gezien en erkend 

door strategische partners, docenten en studenten.
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A.2  Analyse van de resultaten per thema

A.2.1 Professionalisering

In het professionaliseringsplan 2012-20151 is de nadruk gelegd op:

1. Het verbeteren van onderwijskundig en coachend leiderschap, met nadruk op het voeren van ontwikkelingsgerichte gesprek-

ken, waaronder functionerings- en beoordelingsgesprekken.

2. Het verbeteren van het vermogen om praktijkgestuurd, uitdagend onderwijs te organiseren.

3. Het vergroten van de eigen professionaliteit, gericht op vakmanschap, de begeleiding van studenten in de praktijk en het func-

tioneren als resultaatverantwoordelijk team.

4. Het versterken van loopbaancoaching.

5. Kennis van social media en relevante IT-toepassingsmogelijkheden in het onderwijs.

6. Professionalisering van medewerkers met examentaken.

Hieraan ligt de volgende professionaliseringsstrategie  ten grondslag:

• Professionalisering in teamverband, vanuit de ervaring dat professionalisering gericht op de individuele medewerker een min-

der duurzaam effect heeft, dan professionaliseringsactiviteiten met het gehele opleidingsteam.

• Het leggen van de verbinding tussen professionalisering van de individuele medewerker, het opleidingsteam en de leidingge-

venden, zodat hetgeen geleerd wordt maximaal wordt ingezet in de ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijs.

• Professionalisering door directe feedback op het functioneren in de praktijk van de medewerker (les- en begeleidingssituaties) 

en de leidinggevende (teambijeenkomsten e.d.).

• Het opdoen van relevante ervaring door docenten en instructeurs in het werkveld waarvoor zij hun studenten opleiden.

In zijn managementreview (oktober 2014) ziet het College van Bestuur het als een positieve ontwikkeling dat gekozen is voor de 

vorming van scholen en voor opleidingsteams die werkelijk resultaatafspraken maken met hun leidinggevende. Tegelijk constateert het 

College van Bestuur dat het proces daaromheen moeizamer verloopt dan vooraf gedacht:

- De benodigde cultuurverandering vraagt meer tijd.

- De teamontwikkeling blijft nog vaak achter bij de verwachtingen.

- De gerealiseerde span of support leidt nog tot onvoldoende managementsupport van leidinggevenden bij opleidingsteams.

- De benodigde  professionaliteit voor deze beweging is niet bij alle docenten en leidinggevenden voldoende ontwikkeld.

- Er zijn veel signalen dat er sprake is van grote, soms te grote, werkdruk.

Dit wordt bevestigd in de uitkomsten van de benchmark MBO (medewerkersonderzoek 2012/2013), waarin t.o.v. het landelijk gemid-

delde met name de scores opvallen over de (on)tevredenheid van medewerkers over hun collega’s en over hun leidinggevenden.

Een aantal scholen kampt met overformatie en/of kwalitatieve discrepanties tussen huidige en toekomstige inzetbaarheid. Dit vraagt 

veel tijd en energie van het management, en geeft vertraging in innovatieprocessen. Dit is mede aanleiding om het personele vraag-

stuk te benoemen als strategisch thema. De inzet is om d.m.v. gerichte professionaliseringsactiviteiten meer nadruk te leggen op 

loopbaandenken, plezier in het werk en employability. 

Tegelijkertijd is de conclusie uit de evaluatie van de pilots praktijkroutes en leereenheden, dat het werken aan deze innovaties van het 

onderwijs energie en enthousiasme losmaakt bij de mensen die eraan werken. In die situaties werkt het bouwen aan praktijkroutes 

en leereenheden als de motor voor teamontwikkeling en professionalisering. Om dit vast te houden is het van belang om tijdig op te 

schalen. Dit vraagt om adequate procesbegeleiding en facilitering van de teams. Bij de opleidingsteams worden in toenemende mate 

ook medewerkers van bedrijven betrokken die een rol hebben in het opleidingsproces.

Op het gebied van examinering is sprake van een breed gedragen visie op examinering2. Uit inspectieonderzoeken zijn geen oplei-

dingen meer naar voren gekomen waar de examinering van onvoldoende kwaliteit is. Er is de afgelopen jaren op tal van onderdelen 

flinke vooruitgang geboekt. Ook de organisatie van de centrale examinering Nederlandse taal en rekenen staat al stevig.

1 Inclusief de aanvullingen d.d. februari 2013
2 De examinering van het Friesland College kenmerkt zich daarbij door een palet van meervoudige examinering en omvat drie fasen: de handelingsbe-

kwame fase, de beroepsbekwame fase en de ontwikkelingsbekwame fase.



K
w

a
lite

itsp
la

n
 2

0
1

5
 - 2

0
1

8
 Frie

sla
n

d
 C

o
lle

g
e

12

Uit interne audits en uit de instellingsaudit van het kwaliteitsnetwerk MBO komen – naast veel positieve feedback - nog wel een aantal 

aandachtspunten naar voren:

- De uitvoering van de kwaliteitscyclus is nog niet van dien aard, dat zwakke plekken in de kwaliteit van de examens en de 

organisatie van de examens altijd snel en helder voor het voetlicht komen. De examencommissies zijn, mede door de nieuwe 

indeling van de scholen, nog onvoldoende ‘in control’.

- De zorgvuldigheid, onafhankelijkheid en transparantie van de beoordelingen en de borging daarvan, is bij de onderzochte 

opleidingen (interne audits) nog niet helemaal op orde. De beoordeling in de beroepspraktijk is daarbij het meest kwetsbaar.

- Hoewel er slechts beperkt onderzoek is gedaan naar de kwaliteit van de examenproducten, kan wel worden gesteld dat de 

kwaliteit te wisselend is. Dit geldt ook voor de instellingsexamens Nederlandse taal.

- De assessoren zijn over het algemeen wel deskundig, maar dit kan vaak niet worden aangetoond. Veelal mist een overzicht 

met deskundigheden en een professionaliseringplan. 

Deze analyse zal nog worden aangescherpt op basis van de evaluatie van de resultaten van het koersplan 2013-2015. Vooralsnog is 

het aanleiding om (binnen de huidige kaders van het professionaliseringsplan 2012-2015) de focus van de professionaliseringsactivitei-

ten te leggen op:

1. Het ondersteunen en professionaliseren van opleidingsteams bij het vormgeven en organiseren van praktijkgestuurd leren (leer-

eenheden en praktijkroutes).

2. Het versterken van onderwijskundig leiderschap bij de aansturing van deze innovaties, en van het strategisch leiderschap (effec-

tiviteit in het aangaan, onderhouden en benutten van relaties met strategische partners).

3. Ondersteunen en professionaliseren van leidinggevenden bij het realiseren van een professionele cultuur, waaronder ‘empo-

werment’ van mensen die vastlopen in hun werk en/of  te veel werkdruk ervaren.

4. Professionalisering van medewerkers met examentaken, gericht op het bevorderen van de eigen deskundigheid in het ont-

werpen en afnemen van examens, en op versterking van de borging van de examenprocessen. Bij deze professionalisering is 

bijzondere aandacht nodig voor de beoordeling in de praktijk, waaronder ook de praktijkassessoren uit de bedrijven.

A.2.2 Nederlandse taal en rekenen

In 2010 heeft het taal- en rekenonderwijs binnen het Friesland College vorm gekregen door binnen alle scholen uitvoering te geven 

aan het ‘Implementatieplan intensivering Nederlandse taal en rekenen’ (Friesland College, 2010) gebaseerd op Drieslag Taal (Bolle, 

2010)3. Recent is een analyse van de huidige situatie gemaakt op basis van:

- de resultaten van de centrale examens taal en rekenen,

- een terugblik op de afgelopen vijf jaar, waarin de implementatie van de intensivering van taal- en rekenonderwijs heeft plaats 

gevonden,

- het bevragen van docenten en leidinggevenden, 

- reacties van studenten op het huidige aanbod van taal- en rekenonderwijs.

Op dit moment zijn de resultaten die de studenten van het Friesland College behalen op het centraal examen te laag, waardoor het 

risico groot is dat een deel het diploma niet zal halen (als het voor hen meetelt in de zak/slaag-regeling). Dit heeft deels te maken 

met externe factoren, zoals een achterstand op het gebied van taal en rekenen waarmee de studenten vanaf het vmbo naar het mbo 

komen, en het vaak nog niet meetellen van de resultaten voor de diplomering. Maar ook met interne factoren, zoals de plaats van het 

taal- en rekenonderwijs binnen de scholen. Taal en rekenen heeft vaak nog geen gelijkwaardige positie ten opzichte van de beroeps-

gerichte vaardigheden. De implementatie zoals dit in 2010 is voorgesteld, is nog in onvoldoende uitgevoerd. 

De verwachting is dat de achterstand van de vmbo-leerlingen zal afnemen, en dat de motivatie van studenten om zich goed voor te 

bereiden op de (centrale) examens taal en rekenen zal toenemen, als de resultaten echt meetellen voor de diplomering. Er ligt echter 

ook nog een opdracht om taal en rekenen meer in de vorm van maatwerk aan te bieden,  in een voor de student betekenisvolle con-

text.

3 Slag 1 (Drieslag Taal, Bolle, 2010) vindt plaats in de beroepscontext van de opleiding, slag 2 dient ter ondersteuning en voor de generieke eisen en 
vindt plaats binnen scholen, met daarbinnen slag 3, het remediërende aanbod voor die studenten die dit nodig hebben.
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a. Resultaten van de centrale examens taal en rekenen

De resultaten van de centrale examens taal en rekenen die in periode 2 van 2014/2015 zijn afgenomen, zijn in kaart gebracht en 

geanalyseerd:

Het centraal examen Nederlands 3F (niveau 4-opleidingen) scoorde bijna een punt hoger dan het landelijk gemiddelde, in tegenstelling 

tot het examen Nederlands 2F (niveau 2- en 3-opleidingen); deze uitslag bleef gemiddeld een punt achter t.o.v. het landelijk gemiddel-

de. De uitslagen van het examen rekenen bleven op niveau 2 F gemiddeld 0,6 punt achter t.o.v. het landelijk gemiddelde. Bij 3F gaat 

het om een achterstand van 0,1.

 

b. Resultaten van de instellingsexamens Nederlands

Op dit moment is het, om uiteenlopende redenen, niet mogelijk om inzicht te krijgen in de behaalde resultaten van de instellingsexa-

mens.  De afname van de instellingsexamens is binnen het Friesland College nog niet geheel “inspectieproof”. Met één school loopt 

op dit moment een pilot om te kijken of het instellingsexamen schrijven binnen het Friesland College centraal kan worden afgenomen. 

Daarnaast wordt er een start gemaakt met het maken van een databank. FC Extra onderzoekt de inspanningen van taaldocenten rond 

het afnemen en corrigeren van de instellingsexamens; deze lijken buitenproportioneel. 

c. Ontwikkelingen onderwijsinhoud taal- en rekenonderwijs

De ontwikkelingen rond de onderwijsinhoud op het gebied van taal en rekenen zijn zeer divers. E.e.a. is afhankelijk van de setting 

waarin taal en rekenen binnen de opleidingen wordt aangeboden. 

Elke school gebruikt inmiddels de 0-meting om een inschatting van het taal- en rekenniveau van de studenten bij aanvang van hun 

opleiding in beeld te brengen.

Binnen de taal- en rekenlessen wordt voor een groot deel gebruik gemaakt van de methode Nu Nederlands (voor taal) en  Deviant 

(voor rekenen). 

Op dit moment wordt er binnen het Friesland College nauwelijks vorm gegeven aan taal- en rekenonderwijs op de manier zoals dit 

binnen het Implementatieplan is afgesproken (vanuit Drieslag Taal).  Het is nog met name “het probleem” van de vakdocenten Ne-

derlands en rekenen. Het is vooral slag 2 waarop het onderwijs is ingericht; de generieke eisen taal en rekenen. In de organisatie van 

deze taal- en rekenlessen is er qua tijdsinvestering een grote verscheidenheid tussen de scholen onderling. Er is nauwelijks sprake van 

maatwerk. 

d. Professionalisering docenten en onderwijsondersteunend personeel

Toetsleiders, examenmanagers, examensecretarissen, examencommissies, ICT-medewerkers, surveillanten, administratief medewerkers 

en ondersteunende diensten hebben adequate professionalisering gevolgd om een kwalitatief goede afname van het centraal examen 

te realiseren. 

De taal- en rekendocenten zijn geprofessionaliseerd op het gebied van kennis over wet- en regelgeving op het gebied van taal en reke-

nen,  afname 0-meting, rekendidactiek, studenten met dyslexie, het referentiekader, het ontwikkelen van instellingsexamen, beoorde-

len van spreken, gesprekken voeren en schriftelijke taalproducten. Informatie- en kennisuitwisseling vindt plaats tijdens de kenniskrin-

gen taal en rekenen. 

e. Organisatie

Er zijn op dit moment zo’n tachtig docenten taal en rekenen actief binnen het Friesland College.  

Er is voor de studenten - naast dat er binnen een aantal scholen remediërend onderwijs plaatsvindt op het gebied van taal en/of 

rekenen - de mogelijkheid extra ondersteuning te krijgen. Dit wordt Friesland College breed – op meer momenten in de week- aange-

boden door FC Extra op de locaties Leeuwarden en Heerenveen. 

De organisatie van de afname van de centrale examens is binnen het Friesland College goed ontwikkeld. De centrale examencom-

missie heeft de capaciteit van 27.000 examens per schooljaar. Er wordt op twee locaties geëxamineerd, namelijk in Leeuwarden en in 

Heerenveen.  

Het centraal organiseren van het centraal examen heeft het voordeel dat er eenduidigheid is in de  procedure. Verbeterpunten zijn 

er ook. Op dit moment lijkt het dat de scholen onvoldoende grip hebben op de adequate aanmelding van hun studenten. Het Cito 
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koppelt de resultaten van de examens na verloop van acht weken terug. De scholen anticiperen hierop door studenten voor een vol-

gende periode aan te melden, zonder het resultaat af te wachten. Het gevolg is dat een deel van de aangemelde studenten niet komt 

opdagen voor het centraal examen (zo’n 25% in periode 2 van 2014/2015). Daarnaast verdient de borging van de examenresultaten 

aandacht. De terugkoppeling van de centrale examencommissie naar de examensecretarissen van de scholen is een zwakke schakel. 

Tevens is de borging van de examinering binnen de praktijkroutes een aandachtspunt.

 

A.2.3 Voortijdig schoolverlaten

Niet alle jongeren hebben de wind mee. Tegenwind kan zo hard zijn dat je - ondanks je capaciteiten -  vastloopt in het MBO. Maar 

problemen ‘buiten’ zijn niet altijd te herkennen, hoe hard ze op school ook doorwerken. Met School Als Werkplaats krijgt het Fries-

land College veel meer studenten goed in beeld. Door de onconventionele aanpak van dit team is de VSV sterk teruggedrongen.

School Als Werkplaats is in 2010 gestart vanuit een samenwerking tussen het Friesland College, de gemeente Leeuwarden, instel-

lingen uit de jeugd- en hulpverlening en De Friesland Zorgverzekeraar. Doel is het aantal voortijdige schoolverlaters nog verder naar 

beneden te brengen en ervoor te zorgen dat studenten met een waardevol diploma het MBO verlaten.

In het team van School Als Werkplaats zitten zestien werkers van elf instellingen uit de hulpverlening. Het Friesland College zet zelf 

ook medewerkers in. Allemaal zijn zij minimaal twaalf uren per week in de school, naast de docent/coach en in de klas. Inzet is goed 

contact leggen met studenten. Op dit moment gaat het om  ruim vierduizend MBO-studenten: entree (voorheen niveau 1), niveau 2, 3 

en 4 in Leeuwarden.

Het SAW-team werkt oplossingsgericht en heeft korte lijnen, naar elkaar en naar ieders specialistische kennis. Ook kunnen SAW’ers 

snel doorverwijzen naar eigen achterliggende instellingen en voorzieningen. De teamleden werken met name preventief, waar het 

maar kan. 

Teamleden richten zich vooral op studenten die een steuntje kunnen gebruiken. Dit kan variëren van lichte pedagogische ondersteu-

ning tot intensieve gesprekken. Het initiatief kan liggen bij een SAW’er  die ziet dat er wat aan de hand is, op verzoek van een student 

zelf of van een docent/coach die ‘iets’ signaleert en meer expertise nodig heeft .

Resultaten

- 90% van de ondersteuningsvragen van studenten worden opgelost door de SAW’er op school. Op deze manier wordt duurde-

re tweedelijns zorg voorkomen. 

- De doorverwijzing van studenten naar eerste- en tweedelijns instellingen is gedaald van 6% in studiejaar 2011/2012 naar 

4,3% in 2013/2014.

- Het aantal studenten dat per studiejaar bereikt wordt op niveau 2 in Leeuwarden is ruim 750.

- Het aantal voortijdig schoolverlaters op niveau 2 is in Leeuwarden met 7% gedaald. 

- Het diplomarendement van niveau 2 studenten is ruim 10% gestegen.

- Vanaf juli 2014 werkt het SAW-team op alle opleidingsniveaus in Leeuwarden en worden ruim 4.700 studenten bereikt.

- De docent/coaches waarmee SAW samenwerkt, zijn zeer tevreden. Zij geven de samenwerking met SAW een 8 of hoger!

Percentages doorverwijzingen naar de 1e en 2e lijn vanuit SAW

Studiejaar Totaal studenten* Totaal door SAW 
begeleid

Verwijzing 1e lijn Verwijzing 2e lijn Verwijzing 
1e + 2e lijn

2011/2012 892 199 4% 2% 6%

2012/2013 1100 355 5% 3% 8%

2013/2014 2137 712 2% 1% 3%

2014/2015 4000 Studiejaar loopt idem idem idem

 *Dit is het totaal aantal studenten waaraan SAW in dat betreffende studiejaar was gekoppeld.
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A.2.4 Beroepspraktijkvorming

De tevredenheid van studenten over de beroepspraktijkvorming in de BOL ligt voor het Friesland College iets onder het landelijk 

gemiddelde (3,5 t.o.v. 3,6)4. De tevredenheid blijft met name achter in de opleidingen horeca,  welzijn, artiest, theatertechniek en ict. 

Een gemeenschappelijk kenmerk van deze opleidingen is, dat sprake is van bedrijfstakken met veel kleine bedrijven, waarin het niet 

meevalt om steeds voldoende en uitdagende stageplekken te vinden. Door de versplintering in deze bedrijfstakken is het ook relatief 

ingewikkeld om de deskundigheid van de praktijkbegeleiders en voldoende intensieve begeleiding vanuit de school te borgen. 

De betreffende opleidingsteams zijn allemaal bezig met het ontwikkelen van leereenheden. Studenten in de horeca leren ook in toene-

mende mate in praktijkroutes. Dit leidt er toe dat:

- de betrokkenheid van bedrijven bij het opleiden wordt versterkt,

- de BPV resultaatgerichter wordt ingevuld,

- de verbinding tussen het leren in de praktijk en het leren op school wordt versterkt,

- de begeleiding op de werkvloer wordt geïntensiveerd.

De verwachting is dat de investeringen op leereenheden en praktijkroutes zullen leiden tot het stijgen van de tevredenheid van 

BOL-studenten over de BPV. 

De tevredenheid van BBL-studenten over het leren op de werkplek wijkt gemiddeld niet af van het landelijk gemiddelde. Negatieve 

uitschieters doen zich met name voor bij transport & logistiek, handel, financiële- en juridische dienstverlening, dienstverlening niveau 

2 en ict. Een gemeenschappelijk kenmerk van deze opleidingen is dat het werk dat studenten in deze sectoren uitvoeren vaak van 

een relatief laag uitvoerend niveau is, waardoor studenten een te grote afstand ervaren tussen het werk dat ze doen en wat ze in het 

kader van hun opleidingen moeten leren. 

De BBL heeft relatief weinig aandacht in het innovatiebeleid van het Friesland College. Dit wordt een aandachtspunt bij het opstellen 

van het nieuwe koersplan. In de tussentijd wordt in de professionaliseringsbegroting rekening gehouden met (nieuwe) vragen van 

onderwijsteams m.b.t. het versterken van de loopbaanbegeleiding van studenten en het professionaliseren van leermeesters bij het 

begeleiden en beoordelen van studenten.

A.2.5 Studiesucces

Uit recente onderzoeken van de onderwijsinspectie komen geen opleidingen (meer) naar voren die van onvoldoende kwaliteit zijn. 

Alleen bij de opleiding Ondernemer Detailhandel is geconstateerd dat nog sprake is van onvoldoende rendement. Ook de kwaliteits-

borging op instellingsniveau is als voldoende beoordeeld. 

Dit neemt niet weg, dat er nog wel winst is te boeken. Er zijn zorgen over het rendement van een aantal opleidingen. Deze problema-

tiek is in beeld en wordt aangepakt in het kader van de cyclus van planning en verantwoording. In die cyclus past ook dat de oplei-

dingsteams in mei/juni wordt gevraagd om nadere uitspraken te doen over de streefniveaus wat betreft rendement en studententevre-

denheid voor 2015 t/m 2018.

Op de in 2014 gehouden JOB-enquête scoort het Friesland College gemiddeld licht onder het landelijk gemiddelde. Het rapportcijfer 

dat studenten geven aan de instelling is relatief laag (6,2). Opvallend is dat dit rapportcijfer aanmerkelijk lager is dan het cijfer dat 

studenten gemiddeld toekennen aan hun opleiding (6,8). 

Hoewel de gemiddelde waarden uit de JOB-enquête niet veel afwijken van de landelijke gemiddelden is binnen de instelling wel spra-

ke van aanmerkelijke verschillen tussen teams. Er zijn teams die ruim boven het gemiddelde scoren en teams die er ruim onder zitten. 

Ook dit is in beeld en is in mei/juni onderwerp van de zelfevaluaties van de teams en de teamplannen die op basis daarvan worden 

opgesteld. Zij kunnen dan ook beschikken over de uitkomsten van de enquête die in maart 2015 is opengesteld. Om frequenter (ver-

gelijkbare) informatie te kunnen genereren, wordt de JOB-enquête vanaf dit jaar namelijk jaarlijks ingezet. 

4  O.b.v. JOB-enquête
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Het Friesland College heeft de ambitie om in 2018:

• geen opleidingen meer te hebben die een rendement hebben dat beneden de inspectienorm ligt (behoudens verklaarbare 

factoren zoals nieuw gestarte opleiding e.d.);

• een rapportcijfer te krijgen van studenten voor de opleiding van minimaal een 7, en een waardering voor de instelling als ge-

heel die minimaal op het landelijk gemiddelde ligt;

• voor alle opleidingen waarden te laten zien op de onderwerpen van de JOB-enquête, die minimaal op het landelijk gemiddelde 

liggen van de betreffende sector.
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B. Kwaliteitsplan

B.1 Professionalisering

Zoals aangegeven onder A.2.1 ligt in het kwaliteitsplan de focus van de professionaliseringsactiviteiten op:

1. Het ondersteunen en professionaliseren van opleidingsteams bij het vormgeven, organiseren en uitvoeren van praktijkgestuurd 

leren. En het gelijktijdig versterken van het onderwijskundig leiderschap bij de aansturing van deze innovaties, en van het stra-

tegisch leiderschap (effectiviteit in het aangaan, onderhouden en benutten van relaties met strategische partners).

2. Professionalisering van medewerkers met examentaken.

Deze focus wordt – na evaluatie van het professionaliseringsplan 2012-2015, en in het kader van het op te stellen nieuwe koersplan 

– verankerd in een nieuw meerjarig personeels- en professionaliseringsplan (najaar 2015). Hierin is dan ook de uitwerking van ‘het per-

sonele vraagstuk als strategisch thema’ opgenomen.

Aanvullend hierop wordt in het kader van het kwaliteitsplan het volgende plan van de School voor Zorg, Service en Welzijn gefacili-

teerd:

3. Professionalisering van leidinggevenden en docenten m.b.t. de ontwikkeling van de beroepen in de zorg.

Daarnaast wordt in ieder geval in 2015 het beleid voortgezet om de scholingsplannen van teams te faciliteren met een bedrag van € 

7.500 per team (het zogenaamde ‘trekkingsrecht’). De effectiviteit van dit instrument wordt eind 2015 geëvalueerd.

Ook wordt budget gereserveerd om aanvullende voorstellen van teams te faciliteren, die nog niet bezig zijn met het ontwikkelen van 

leereenheden en/of praktijkroutes, maar wel noodzaak zien in het intensiveren van de loopbaanbegeleiding van studenten, de begelei-

ding van studenten in de BPV of de BBL, of het professionaliseren van praktijkopleiders in bedrijven. Deze voorstellen moeten voortko-

men uit de teamplannen die in mei/juni worden opgesteld of de managementcontracten van de scholen (november/december).

In dit kwaliteitsplan wordt niet afzonderlijk aandacht besteed aan de activiteiten van de Opleidingsschool en de Academische oplei-

dingsschool, omdat dit uit andere investeringsbudgetten wordt bekostigd. Dit is overigens wel de ‘plek’ in het Friesland College waar 

met name invulling wordt gegeven aan de agendapunten van de Lerarenagenda 2010-2013:

- praktijkgestuurd opleiden van aankomende docenten in samenwerking tussen hbo-instellingen en het Friesland College,

- stimuleren van masteropleidingen,

- versterken van de onderzoeksvaardigheden van docenten,

- inwerken en begeleiden van nieuwe docenten,

- implementeren van het lerarenregister,

- verzorgen van pdg-trajecten (pedagogisch didactisch getuigschrift) en trainingen voor instructeurs en praktijkexperts.

B.1.1 Professionaliseren van opleidingsteams, leidinggevenden en ondersteuners bij het 
vormgeven, organiseren en uitvoeren van praktijkgestuurd leren.

Op dit moment is c.a. 25% van de teams bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van leereenheden, en zijn 10 praktijkroutes operati-

oneel. Het doel is:

• Eind 2018 zijn alle BOL-opleidingen herontworpen vanuit de leerprincipes van praktijkgestuurd leren. Zij zijn vorm gegeven in 

praktijkroutes en/of leereenheden, of in een door het opleidingsteam uitgewerkte andere vorm die eveneens een uitwerking is 

van deze leerprincipes.

• Eind 2016 volgen 1.200 studenten onderwijs via de praktijkroute, verdeeld over 30 routes.

• Eind 2018 leert 50% van de BOL-studenten - voor tenminste een deel van hun opleiding – in praktijkroutes.
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Het realiseren van deze doelen vraagt om docenten en leidinggevenden, die (ieder vanuit hun eigen rol):

- effectief relaties kunnen aangaan en onderhouden met strategische partners en collega’s in het werkveld;

- vanuit de relevante ontwikkelingen in het werkveld en de vigerende kwalificatiedossiers onderwijs kunnen ontwerpen;

- op een stimulerende manier zowel onderwijsactiviteiten als de loopbaan van de studenten kunnen begeleiden, vanuit het stel-

len van heldere verwachtingen en met oog voor ieders eigenheid;

- de resultaten van studenten goed kunnen beoordelen, zowel in het kader van het leren als het examineren.

Aanpak m.b.t. professionalisering:

1. Het College van Bestuur coacht en ondersteunt (daarin ondersteund vanuit het project ‘Experimenteel en ondernemend leren’, 

waarin ook deelnemers van de ‘Wiegelgroep’ participeren) leidinggevenden bij het ontwikkelen van strategisch leiderschap. 

Hiertoe worden ook diverse professionaliseringsbijeenkomsten georganiseerd.

2. Het traject ‘onderwijskundig leiderschap’, dat in 2013 is gestart, krijgt een vervolg met nadruk op de vraag: hoe ga je effectief 

in gesprek met docenten, maar ook met partners in het werkveld, over de leerprincipes van praktijkgestuurd leren?

3. Een ondersteuningsteam van medewerkers van OP&I, medewerkers uit de scholen en externe deskundigen ondersteunt (vanuit 

een heldere opdracht en onder aansturing van de betreffende leidinggevende) de onderwijsteams bij het ontwerpen en uitvoe-

ren van leereenheden en praktijkroutes.

4. Medewerkers van OP&I verzorgen trainingen in de Sprint2-methodiek en in het inzetten van moderne technieken in het onder-

wijs.

5. Opleidingsteams krijgen tijd om samen en met ondersteuners te werken aan het ontwikkelen van leereenheden en praktijkrou-

tes, ook in relatie tot de invoering van de herziene kwalificatiestructuur. Hier worden in toenemende mate ook opleiders/bege-

leiders vanuit bedrijven en instellingen bij betrokken (‘extended’ opleidingsteams).

6. Er worden regelmatig professionaliseringsbijeenkomsten belegd voor medewerkers die een centrale rol vervullen in deze ont-

wikkelprocessen.

7. De ontwikkelprocessen worden aangestuurd door de leidinggevenden van de betreffende FC-scholen. Een regiegroep op 

FC-niveau houdt regie op de samenhang in de ontwikkelingen, op de kwaliteit van de ondersteuning en op de voortgang van 

de processen. Daartoe voert de regiegroep onder meer audits uit.

8. De effectiviteit van het leren in praktijkroutes wordt onderzocht i.s.m. het lectoraat “Wendbaar Vakmanschap” van de Noor-

delijke Hogeschool Leeuwarden. De effectiviteit van het leren in leereenheden wordt onderzocht i.s.m. Artefaction Groningen 

(Hergen Datema). Van deze participerende onderzoeken gaan impulsen uit voor de professionalisering van betrokkenen.

B.1.2 Professionalisering van medewerkers met examentaken

Door het toenemende aantal beoordelingen  in de beroepspraktijk neemt de complexiteit toe en is extra aandacht noodzakelijk. Voor 

de bepaling van de kwaliteit worden drie aspecten gewogen:  de kwaliteit van de beoordelaar, de kwaliteit van het (examen)product 

en de kwaliteit van de (beoordelings)procedure. Uitgangspunt is dat alle componenten vertegenwoordigd moeten zijn, maar niet 

noodzakelijk allemaal in gelijke mate. 

Aanpak

Om de deskundigheid van de medewerkers met examentaken 

te waarborgen wordt ieder jaar bekeken welke deskundigheids-

bevordering noodzakelijk is. In de zelfevaluaties van de examen-

commissies en de hieraan gekoppelde verbeterplannen worden 

voorgenomen activiteiten m.b.t. deskundigheidsbevordering 

opgenomen. Hierbij wordt ook de deskundigheid van assessoren 

uit de praktijk meegenomen. De uit de professionaliseringsplan-

nen voortkomende scholingsactiviteiten worden vervolgens in 

drie lijnen uitgevoerd.

 

Beoordelaar

Kwaliteit van de beoordeling

Procedure Product
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1. De eerste lijn bestaat uit het centrale aanbod op instellingsniveau. Dit betreft meer algemene scholingsactiviteiten die los van 

de specifieke opleiding kunnen worden aangeboden. Dit aanbod wordt jaarlijks bepaald door de Regieraad Examinering. Uit-

voering door centrale ondersteuning (OP&I).  Voor deze trainingen is op jaarbasis € 50.000 gereserveerd.

2. De tweede lijn bestaat uit het gebruik maken van landelijk aanbod  op het gebied van examinering. Dit bestaat uit het volgen 

van algemene scholingsactiviteiten die onafhankelijk van de visie op examinering kunnen worden gevolgd; maar ook uit trai-

ningen die op onze locaties worden aangeboden en open staan voor meerdere medewerkers van het FC. Daarbij is dan sprake 

van beperkt maatwerk, gericht op het trainen van grotere groepen met een zelfde leervraag. De Regieraad Examinering  heeft 

de verantwoordelijkheid hiervoor. Ook voor deze activiteiten is € 50.000 per jaar begroot.

3. De derde lijn is het maatwerk gekoppeld aan de FC-school op basis van specifieke onderdelen uit het professionaliseringsplan 

van de FC-school. De medewerker die als expert vanuit OP&I aan de FC-school is toegevoegd (0,2 fte per FC-School) voert een 

deel van de scholingsactiviteiten zelf uit of betrekt andere experts van binnen of buiten het FC bij specifieke scholingsvragen. 

Dit onderdeel is de verantwoordelijkheid van de FC-school. 

De bevordering van de deskundigheid langs deze drie lijnen richt zich op de volgende rollen binnen de examenorganisatie

• Lid Regieraad examinering

• Lid Examencommissie (en Borgingscommissie Talencentrum)

• Lid Examenbureau

• Assessor 

• Constructeur

• Vaststeller

• Examenmanagers en toetsleiders Centrale examinering Nederlandse taal, rekenen en Engels. 

De handboeken examinering geven daarbij voldoende houvast met de beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegd-

heden die een vertaling vormen van de landelijke procesarchitectuur examinering. 

Er wordt aangesloten bij de bestaande cyclus van planning en verantwoording. Er wordt in dit kader begonnen met een scan examen-

taken per FC-school, alsmede een korte risico-analyse bij alle opleidingen. De uitkomsten worden meegenomen in de uit te voeren 

zelfevaluatie. Hieraan wordt een verbeterplan en een professionaliseringsplan verbonden. De verbeterplannen per examencommissie 

worden centraal vanuit de Regieraad Examinering gemonitord en de voortgang teruggekoppeld aan het College van Bestuur. 

Doelstelling resultaten 2018  

De kwaliteit van de examinering is op orde, zowel inhoudelijk als qua borging. De organisatie is op alle niveaus ‘in control’ aangaande 

de kwaliteit van de examinering. T.a.v. organisatie en professionaliteit betekent dit:

➢ De Regieraad Examinering functioneert als beleidsvoorbereidend gremium tussen examencommissies en CvB. 

➢ Examenfunctionarissen zijn benoemd op basis van aantoonbare deskundigheid. Minimaal 80% van de examenfunctionarissen 

per FC-school is aantoonbaar geschoold voor de in het handboek examinering beschreven taken en competenties.

➢ Examenfunctionarissen voeren hun taken uit zoals beschreven in de handboeken examinering.

➢ Er functioneert een klankbordgroep bestaande uit alle examensecretarissen met als doel het uitwisselen en oplossen van knel-

punten in de examinering en beleidsvoorbereiding, als input voor de Regieraad Examinering.

Monitoring van de resultaten

• Auditrapportages.

• Actueel overzicht van alle examenfunctionarissen (vanaf 2015 jaarlijks).

• Actueel overzicht van gevolgde professionaliseringsactiviteiten op basis van portfolio / CV per examenfunctionaris (2018).

• Zelfevaluaties en jaarverslagen examencommissie en Regieraad examinering 

• Plannen van aanpak gebaseerd op  risicoanalyse, zelfevaluatie en (interne) audits en kwaliteitsonderzoeken (vanaf 2015 jaar-

lijks, in kwaliteit toenemend).
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B.1.3 Professionalisering m.b.t. de ontwikkeling van de beroepen in de zorg

Friesland is broedplaats voor de innovatie van de zorgberoepen en de zorgopleidingen. De strategische samenwerking met ZuidOost-

Zorg en de daar gestarte praktijkroute is daarin een gekend voorbeeld. Deze ontwikkeling wordt aangejaagd door een commissie on-

der leiding van mevrouw M. Kaljouw. In dit kader neemt het Friesland College deel aan diverse samenwerkingsverbanden, waaronder:

• Projectgroep innovatieve zorgopleidingen (met Zorginstituut Nederland, OCW, VWS)

• “Centrum voor Innovatief Vakmanschap” in de zorg (met Friese Poort en zorgaanbieders  in de regio)

• Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland

De analyse van de inrichting van de zorg in Nederland  en de gezondheidsproblematiek in Friesland wijst uit dat er een verschuiving 

nodig is in de (professionele) aandacht voor:

- Preventie, het voorkomen van ziekte (voeding, beweging, eigen keuzes ‘leren’ maken), zelf regie voeren, eigen kracht.

- Ziektepreventie (naast de gezondheidszorg) ook door onderwijs, bevorderen leefplezier, healthy ageing, buurtactiviteiten, infor-

mele zorg.

- Integratie van Zorg en Welzijn en Zorg en Technologie als logische combinaties.

Het is nodig dat de opleidingen, in samenwerking met innovatieve zorgaanbieders, op deze ontwikkelingen worden toegesneden. 

Dit betekent in eerste instantie dat de docenten, samen met de medewerkers van de zorginstellingen, worden meegenomen in deze 

ontwikkelingen door hen in de gelegenheid te stellen om:

• deel te nemen aan ‘innovatiewerkplaatsen’,

• een deel van hun tijd mee te werken in innovatieve zorginstellingen,

• te participeren in de ontwikkeling en de uitvoering van praktijkroutes.

In de komende jaren worden de zorgopleidingen dus opnieuw ingericht, afgestemd op de ontwikkelingen zoals die door de Com-

missie Kaljouw zijn aangeduid.  De Minister van OCW heeft aangegeven hiervoor ruimte te willen creëren in wet- en regelgeving. Er 

liggen met name kansen in de nieuwe experimenteerregeling crossovers: realiseren van crossovers met technologie, voeding, sport&-

bewegen samen met innovatieve partijen in de regio.

In het verlengde hiervan (en ook als werkterrein voor de nieuwe zorgprofessional in spé) wordt healthy ageing verankerd in het HR-be-

leid van het Friesland College.

Om deze ontwikkelingen te coördineren en aan te jagen wordt een projectleider aangesteld (0,5 fte), en wordt geld gereserveerd om 

docenten te faciliteren om in deze ontwikkelingen te participeren.

Beoogd resultaat medio 2018:

• Opleidingen zijn herontworpen en sluiten aan op de ontwikkelingen in het werkveld.

• Profilering van het Friesland College als innovatieve opleider in de zorg.

• Healthy Ageing is een centraal aandachtspunt in opleidingen (FC-breed).

• Healthy Ageing is een belangrijk aandachtspunt in het HR-beleid.
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B.2 Nederlands en rekenen

Doelstellingen tot 2019

a. Resultaten centrale examinering

Over vier jaar liggen de resultaten van het centraal examen Nederlandse taal en rekenen op of boven het landelijk gemiddelde. 

De leidinggevenden krijgen de examenresultaten teruggekoppeld van de centrale examencommissie. Op basis hiervan trekken zij con-

clusies en maken zij een inhoudelijke vertaalslag met hun teams.  

b. Ontwikkelingen onderwijsinhoud taal- en rekenonderwijs

Slag 1 taal en rekenen heeft vorm gekregen binnen alle scholen. Dit betekent dat alle docenten betrokken zijn bij de ontwikkeling van 

de taal- en rekenvaardigheden van de studenten. 

De FC-Sprint²-methodiek wordt gehanteerd, wat blijkt uit de aanpak van taal en rekenen binnen de leereenheden van de opleidingen, 

de taal- en rekenwerkplaatsen, de extra ondersteuning en de praktijkroutes. Het leren van Nederlands taal en rekenen is voor een 

belangrijk deel verbonden aan de beroepscontext en daarmee betekenisvol. Er wordt binnen de taal- en rekenwerkplaatsen gebruik 

gemaakt van diverse, ook digitale bronnen. 

c. Kwaliteit van de examinering

Afname van centrale examinering en de instellingsexamens is vanaf aanmelding tot en met terugkoppeling kwalitatief goed geborgd, 

de instellingsexamens zijn “inspectieproof” en de databank van instellingsexamens wordt aangevuld.  De instellingsexamens schrijven 

worden centraal georganiseerd en afgenomen.

d. Professionalisering docenten en onderwijsondersteunend personeel

Docenten Nederlandse taal en rekenen zijn bekwaam in het realiseren van maatwerk voor studenten binnen de werkplaatsen Neder-

landse taal en rekenen, vanuit de  3-slag Taal en de aanpak Sprint2. Zij zijn tevens in staat om hun collega’s in de teams te ondersteu-

nen bij slag 1.

Alle docenten nemen hun verantwoordelijkheid voor het vormgeven van slag 1. 

Acties

In 2015 blijft het volgende aanbod van kracht vanuit FC Extra:

• assessorentraining spreken, gesprekken voeren

• assessorentraining beoordelen schrijven

• rekendidactiek

• kenniskring dyslexie

• kenniskring dyscalculie

• kenniskring taal

• kenniskring rekenen

• extra ondersteuning taal en rekenen voor studenten 

• coaching on the job bij het vervaardigen van instellingsexamens

• examentraining taal en rekenen, ook voor ER-examens

Daarnaast worden vanaf  schooljaar 2015/2016 alle teams binnen het Friesland College geschoold in hun rol binnen de 3-slag taal en 

rekenen. Dit vereist kennis van de huidige exameneisen op het gebied van taal en rekenen, de betekenis van taal en rekenen binnen 

de leereenheden en de praktijkroutes en de actieve houding van de docent hierin; met name de niet-taal- en rekendocent. 

Er zal een 0-meting taal en rekenen plaatsvinden binnen de teams. Op basis hiervan krijgen de docenten de mogelijkheid tot profes-

sionalisering op het gebied van taal en rekenen aangeboden binnen de werkplaats voor docenten. In deze docentenwerkplaats zullen 

de taal- en rekendocenten de begeleiding op zich nemen.

Nieuw is ook dat er een taal- en rekenwerkplaats van start gaat voor studenten van D’Drive School voor Creatieve Industrie en Peda-

gogisch Werk, bedoeld om slag 2 en 3 vorm te geven. Hierin kunnen alle studenten in gedifferentieerde groepen werken aan het voor 
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hen te behalen taal/rekenen-niveau. Vanuit deze werkplaats vindt  de regie plaats, ook op de extra ondersteuningsprogramma’s. 

Dit is een pilot voor het Friesland College. De ambitie is om deze aanpak, na evaluatie en bij gebleken succes, uit te breiden naar 

andere scholen.

Voor deze pilot wordt een projectleider ingezet, die de regie voert op een goede inhoudelijke ontwikkeling van de werkplaats, profes-

sionalisering van docenten, keuze van werkmethodieken, programma’s, ontwikkeling van bronnen etc. .

Beoogd resultaat:

• Nederlands en rekenen wordt zoveel mogelijk geleerd in de context van het beroep, dus binnen de leereenheden/praktijkrou-

te. Generieke onderdelen, examentraining, werken aan achterstanden vinden plaats in de werkplaats, waarbinnen maatwerk 

wordt geboden.

• De didactische aanpak is gevarieerd en uitdagend. 

• Het resultaat op examens ligt op of boven het landelijk gemiddelde.

Evaluatie

Jaarlijks komt de evaluatie van Nederlandse taal en rekenen terug binnen de kwaliteitscyclus van het Friesland College, met de daar-

voor gehanteerde methodieken. 
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B.3 Terugdringen van voortijdig schoolverlaten

De opzet van School als Werkplaats (SAW) is beschreven onder A.2.3. 

Het doel van SAW voor de komende periode is, dat het als werkwijze en methodiek structureel in de FC-scholen geborgd is voor alle 

BOL studenten: entree tot en met niveau 4. Het realiseren van dit doel is mede afhankelijk van de bijdragen van de gemeenten aan 

SAW. De inzet is dat gemeenten 2/3e van de kosten dragen van de inzet van gespecialiseerde hulpverleners binnen de school en het 

Friesland College 1/3e. Dit wordt vooralsnog gerealiseerd in de samenwerking met de gemeente Leeuwarden. Met de gemeente Heer-

enveen is het gesprek hierover nog gaande. Afspraken met gemeenten hebben bovendien niet de reikwijdte tot en met 2018.

Met de financiering van De Friesland Zorgverzekeraar is het Friesland College inmiddels ook gestart met de pilot ‘Bedrijf als Werk-

plaats’ (BAW). Hierin wordt gewerkt volgens dezelfde principes als SAW. 

Een BAW’er werkt een aantal uren per week in het bedrijf, samen met de studieloopbaanbegeleiders van het Friesland College en 

medewerkers van het bedrijf. 

BAW is gestart in de volgende bedrijven: 

• Royal Jongbloed, uitgeverij te Heerenveen

• OMRIN, Estafette te Leeuwarden

• Zuidoost Zorg te Drachten

• Alliade ”de Wissel” te Beetsterzwaag

Dit wordt de komende jaren, parallel aan het opzetten van praktijkroutes met strategische partners, verder uitgebouwd.

Essentieel in de aanpak van SAW/BAW is:

- Bestuurlijk commitment van alle betrokken partijen.

- Studenten worden niet alleen aangesproken op hun problemen, maar ook op hun kracht!

- De school is bereid om samen te werken met de jeugd- en hulpverleners. Zij zijn welkom in de school, in de klas en docenten 

staan open voor feedback.

- Ondersteuning van jeugd- en hulpverlening is dichtbij gekomen (in de klas/op de werkvloer). Hiermee worden drempels weg-

genomen, zowel voor de student als de docent/coach om ondersteuning in te schakelen.

Het effect van SAW/BAW wordt gemeten door middel van de SAW-monitor, die zowel kwantitatief als kwalitatief het effect meet ten 

aanzien van VSV en de preventieve inzet van het SAW team, waardoor er minder een beroep wordt gedaan op 1e en 2e lijns-voorzie-

ningen in de hulpverlening. Deze monitor wordt jaarlijks ingezet en is ontwikkeld door TNO en BMC.

Daarnaast wordt jaarlijks het leefstijlonderzoek afgenomen, te beginnen bij 1e jaars studenten in augustus 2015. Dit instrument wordt 

vervolgens jaarlijks ingezet bij deze groep om te evalueren welke trends er zijn in leefstijlkenmerken. Deze trends kunnen gevolgen 

hebben voor het beleid van het Friesland College ten aanzien van de ondersteuning van docenten, bijvoorbeeld meer voorlichting 

rondom alcoholbeleid of professionalisering bijvoorbeeld op het terrein van grensoverschrijdend gedrag van studenten. Het leef-

stijlonderzoek wordt in 2016, 2017 en 2018 ook bij de 1e jaars studenten afgenomen en vervolgens ook weer uitgebouwd naar de 

vervolgjaren.

SAW/BAW  levert een structurele bijdrage aan het terugdringen van VSV:

2014: 371 VSV* 10% minder – 37

2015: 334 VSV   10% minder – 33

2016: 301 VSV   10% minder – 30

2017: 271 VSV   10% minder – 27

2018: 244 VSV   10% minder – 24 = 151 studenten
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Naast SAW zijn er andere projecten en voorzieningen die een bijdrage leveren aan het terugdringen van VSV, zoals MBO Rebound 

Fryslân, het verzuim/VSV-trajectteam en het Arbeidsteam entree en niveau 2. Met name het verzuim/VSV-trajectteam ondersteunt de 

FC-scholen in het realiseren van een aanpak om te komen tot vroegtijdige signalering van potentiële uitvallers.

Deze projecten en voorzieningen worden bekostigd uit andere bronnen (o.m. Passend Onderwijs) en worden derhalve niet beschreven 

in het kader van dit kwaliteitsplan.
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B.4 Excellentieprogramma

Ambitie en visie

Het Friesland College zet een excellentieprogramma op waarmee studenten worden uitgedaagd om uit te blinken in ondernemend 

gedrag en het vermogen om bij te dragen aan innovaties. Professioneel ontwikkelen de studenten een attitude dat zij elke dag beter 

willen worden. Van groot belang zijn daarbij de 21th century skills; daarnaast is er aandacht voor competenties als verbinding maken, 

aandacht hebben voor waarde-creatie, ook in commerciële zin, personal  branding,  stijl- en rolflexibiliteit en (wendbaar) vakman-

schap.

Het Friesland College realiseert dit excellentieprogramma in nauwe samenwerking met innovatieve, strategische partners. Het Fries-

land College heeft onder andere met een vijftiental (middel-) grote bedrijven in Friesland een samenwerkingsverband, dat genoemd is 

naar zijn voorzitter: de Wiegelgroep. Binnen deze groep wordt gesproken over de aansluiting van het MBO-onderwijs op de arbeids-

markt. Meer concreet zijn een aantal van de aangesloten bedrijven betrokken bij de vormgeving van de zogenoemde praktijkroutes 

binnen het Friesland College. Bij de vormgeving van die routes staan de begrippen ” innovatief” en “ondernemend” centraal. Met de 

deelnemende bedrijven kunnen in het kader van de excellentieprogramma’s  internationale stages (Deloitte Université, Pacques, Philips 

Drachten) en deelname aan (inter-)nationale vakwedstrijden  gerealiseerd worden. Het excellentieprogramma wordt zo ingebed in de 

strategische koers van het Friesland College.

De keuze voor deze focus wordt bevestigd in uitspraken die vertegenwoordigers van bedrijven doen bij de koersplandagen die zijn ge-

houden in het voorjaar van 2015, gericht op het maken van een nieuw koersplan 2015-2018. Zij verwachten van excellente mbo’ers 

dat zij lef hebben en dat zij ondernemend, creatief, flexibel, communicatief, proactief, klantgericht en oplossingsgericht zijn. Dit stelt 

hen in staat om ook na afronding van hun opleiding optimaal te participeren in de veranderingen die plaatsvinden in de bedrijven en 

instellingen en in de samenleving als geheel.

In de gesprekken over het nieuwe koersplan geven veel studenten aan dat zij meer uitdaging aankunnen en graag die uitdaging krij-

gen in echte, innovatieve praktijksituaties, waarbij het aankomt op ondernemend en innovatief denken en werken. 

Het excellentieprogramma staat in 2015-2016 open voor 70 studenten van niveau 2 t/m 4. Het beperkt zich dus niet tot niveau 4. Van 

dit programma zal een positief effect uitgaan op:

- studenten die ambitieus zijn en meer dan gemiddeld willen worden uitgedaagd om hun portfolio te versterken,

- de professionaliteit en de motivatie van deelnemende docenten en teams.

- de kwaliteit van de reguliere programma’s,

- de samenwerking met strategische partners, waar door ook nieuwe kansen ontstaan voor andere studenten,

- de aanmelding van andere studenten; zij zien zich uitgedaagd door de initiatieven van hun medestudenten,

- het imago en de aantrekkingskracht van het Friesland College.

Het Friesland College zal het excellentieprogramma zeker  uitbreiden in 2016-2017, mede op basis van evaluaties in het cursusjaar 

2015-2016. Het zal daarvoor ook financiering zoeken binnen de reguliere middelen. Vooralsnog is de ambitie om op deze wijze extra 

kansen te creëren voor circa 120 studenten in 2018 om een excellentieprogramma te volgen.

Of het excellentieprogramma effectief is, wordt onderzocht door een lector. Deze monitort niet alleen de effecten van het programma 

voor de student, maar werkt ook mee aan de opzet en verbetering ervan. De lector is – net als in het hbo - een schakel tussen school 

en praktijk. Hij draagt bij aan de ontwikkeling van een duurzame excellentiecultuur binnen het FC en aan een duurzame samenwer-

king met strategische partners, excellente bedrijven en instellingen. 

Het is van groot belang dat in de komende jaren getoetst wordt hoe de excellentieprogramma’s voorzien in en aansluiten op de be-

hoefte van de arbeidsmarkt; daartoe wordt systematisch geëvalueerd hoe de studenten hun plek op de huidige arbeidsmarkt – en op 

die van de toekomst - verwerven en behouden.

Het Friesland College is nu reeds betrokken bij Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Waar mogelijk zal het Friesland 

College projecten initiëren en aanhaken bij ontwikkelingen die dit evenement tot een succes maken. (zie elders deelprogramma van 

D’Drive)
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Uiteraard moedigen we de excellente studenten aan om deel te nemen aan de FC Awards, de jaarlijkse wedstrijd waarin een student 

van het FC als winnaar voorgedragen wordt voor deelname aan de landelijke wedstrijd: beste MBO – student van het jaar. Verder 

worden zij aangemoedigd om deel te nemen aan de vakwedstrijden: in de organisatie daarvan heeft het Friesland College een rijke 

traditie ( zie hoofdstuk F).

Organisatie Excellentieprogramma

Uitgangspunt bij de organisatie en vormgeving van de excellentieprogramma’s is dat ze aansluiten bij de reguliere programma’s en 

aantoonbaar een meerwaarde hebben. De verantwoordelijkheid voor ontwikkeling en uitvoering ligt bij de scholen en de opleidings-

teams. Teams en/of docenten krijgen formatie om de programma’s te ontwikkelen en vorm te geven. Deze aanpak versterkt de in 

gang gezette ontwikkeling om binnen de scholen te komen tot resultaatverantwoordelijke teams en voorkomt onnodige uitbreiding 

van de managementformatie.

Verder is het van groot belang dat de excellente student de ruimte krijgt en begeleid wordt om de regie in eigen hand te nemen. Hij 

maakt de keuzes, de school ondersteunt en faciliteert door inzet van vakspecialisten, coaches en studieloopbaanbegeleiders. Deze 

autonomiebeleving begint bij de aanmelding: studenten kunnen in principe zichzelf geschikt achten voor een excellentieprogramma 

en zich aanmelden. Selectie vindt plaats op basis van ondernemingszin/ambitie, vakmanschap, flexibiliteit, creativiteit en motivatie/

doorzettingsvermogen. De student toont aan dat hij in staat is het excellentieprogramma te volgen bovenop het reguliere programma.

De scholen maken de toelating tot het excellentieprogramma en de criteria van selectie tijdig bekend aan de studenten. Het verdient 

aanbeveling om bij de selectie vertegenwoordigers van samenwerkende bedrijven te betrekken.

Binnen het Friesland College draait al een vijftal jaren een onderwijskundig gezien succesvol innovatief project: FC–X-stream. Daarin 

zijn onder andere programma’s ontwikkeld als Werken en leren in de 21e eeuw, Leidinggeven en een PRO- HBO/ doorstroompro-

gramma. Deze programma’s worden in vrijwel alle scholen uitgevoerd. Vele docenten zijn in de afgelopen jaren geschoold om deze 

programma’s aan te bieden aan de studenten. 

De uitgangspunten van FC-X-stream zijn uitstekend te combineren met die van het excellentieprogramma. Om die reden ligt het erg 

voor de hand om de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het aanbod FC-breed (zie verderop) te leggen bij FC-X-stream. De 

uitvoering van de specifieke programma’s – zie verderop – ligt uiteraard bij de opleidingsteams van de scholen.

Binnen de scholen van het Friesland College is een traject in gang gezet om te komen tot vormgeving van de onderwijsprogramma’s in 

leereenheden. Cruciaal hierbij is de integrale benadering: kennis, vaardigheid en persoonlijke ontwikkeling worden vanuit de principes 

van het praktijk gestuurd leren in deze eenheden bij elkaar gebracht. Ook deze aanpak strookt  met de vormgeving van de excellentie-

programma’s.

 Samenvattend: jarenlang heeft het Friesland College op alle niveaus geïnvesteerd in de vormgeving van haar onderwijs vanuit een 

nu breed gedragen visie; bij de totstandkoming van de excellentieprogramma’s gaan we daar in de komende jaren de vruchten van 

plukken.

Bij de start van de excellentieprogramma’s is aan de deelnemende studenten bekend aan welke criteria zij moeten voldoen om in aan-

merking te komen voor een getuigschrift bij afronding van het excellentieprogramma. Voorkomen moet worden dat deze eisen leiden 

tot een verstarring van het programma en een inperking van de autonomiebeleving bij de student.

De extra studiebelasting voor alle excellentieprogramma’s bedraagt minimaal 240 klokuren voor niveau 2- studenten en 320 klokuren 

voor  niveau 3 en 4- studenten.
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Inhoud Excellentieprogramma 2015 - 2018

1. FC-breed aanbod

Er wordt een FC-breed aanbod ontwikkeld voor alle studenten die als excellent geselecteerd zijn. Dit aanbod is in essentie basaal ge-

richt op versterking van de beroepsvaardigheden en op verdieping van de persoonlijke kwaliteiten.

De studenten krijgen bij de start van het excellentieprogramma de volgende basistrainingen aangeboden: 

- Hoe regisseer en organiseer ik mijn eigen onderwijsprogramma (combinatie van regulier en excellent programma)? ( wat is 

autonomie/intrinsieke motivatie, planning, keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen.)

- Leidinggeven. ( ondernemen, samenwerken/sturing geven aan. )

- Interne en externe communicatie. ( bedrijfsmatig presenteren/personal branding, PR/marketing )

- Professionaliteit ( eigenaar zijn/verantwoordelijkheid nemen/ omgaan met collega-studenten en docenten )

- Innoveren ( creativiteit/originaliteit/flexibiliteit, denken-buiten de-kaders.)

Naast deze basistrainingen krijgen de studenten onderstaande programma’s aangeboden waar ze voor kunnen kiezen op basis van 

inzichten over de eigen ontwikkeling en aansluiting bij de specifieke programma’s waaraan zij deelnemen. Deze programma’s worden 

aangeboden op vaste tijden, zodat studenten ze in hun planning op kunnen nemen.

Communicatie Kortlopende trainingen/ workshops op het gebied van gesprekstechnieken, voorzitterschap/vergade-

ren, interviews afnemen, effectief communiceren, creatief schrijven/ denken.

Financieringsvraagstukken  

voor startups: investeren, kosten-batenanalyse, leningen afsluiten, begroting

Coaching Verdiepende trainingen in reflecteren, interviseren, effectief samenwerken.

Professionalisering  Ontwikkeling van een ondernemersattitude/ standaarden/waarden/ disciplines.

Verder kunnen studenten kiezen voor deelname aan crossovers: studenten volgen een onderdeel van een programma uit een andere 

opleiding binnen het Friesland College dan hun eigen opleiding. Daarmede wordt ook bereikt dat tussen scholen en teams uitwisseling 

ontstaat over verwante programma’s.

2. Specifieke programma’s

In het komende jaar 2015-2016 starten de volgende specifieke programma’s voor excellente studenten:

A. FC- ambassadeurs  (20 studenten)

B. Project Health Care i.s.m. ZuidOostZorg en Philips Drachten (10 studenten)

C. Masterclass CIOS (15 studenten)

D. Project ‘Laat je talent zien’ van de opleiding Dienstverlening (10 studenten)

E. Project D’Drive (10 studenten)

F. Vakwedstrijden (6 studenten voor (inter)nationale wedstrijden)

Het aantal programma’s kan door de jaren heen worden uitgebouwd op initiatief van de scholen en/of strategische partners. Ook kan 

het College van Bestuur - op basis van evaluatie van deze deelprogramma’s – besluiten om bestaande programma’s te vervangen door 

nieuwe. 
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A. FC-Ambassadeurs

Analyse beginsituatie

Op de arbeidsmarkt  van de toekomst wordt het steeds belangrijker dat jongeren zichzelf laten zien. In alle beroepen - van laborant 

tot verpleegster en van monteur tot kok - en op ieder niveau komt het aan op de vaardigheid in communiceren. In samenwerken, in 

contact met een klant en noem maar op - en liefst ‘op maat’.  

Hierbij is personal branding eveneens van belang. Het is zaak je te onderscheiden en te laten zien dat je een duidelijke ‘plus’ hebt in 

ervaring en inzet. Dat je binnen en ook naast je opleiding de uitdaging zoekt, die jou tot een opvallende vakman of vakvrouw maakt – 

in een wereld die steeds meer draait om communicatie.  

Hiervoor hebben jongeren een podium nodig. Communiceren kun je leren en trainen, maar moet je vooral doen. Hier liggen grote 

mogelijkheden voor een netwerk aan FC-ambassadeurs, die op allerlei wijzen hun vak en opleidingen vertegenwoordigen. Naar aspi-

rant-studenten, naar ouders, naar scholen én naar bedrijven.  

Op het Friesland College zoeken we ieder jaar studenten die het verhaal over hun opleiding zodanig kunnen brengen dat bedrijven 

geïnteresseerd raken en mee willen denken over de kwaliteit van het beroepsonderwijs, onder andere in de vorm van stages. 

Op Open Dagen heeft het Friesland College studenten nodig die een betrouwbaar en realistisch beeld kun-

nen schetsen van het onderwijs op het Friesland College. Van hen wordt gevraagd dat ze met een kriti-

sche blik kijken naar wat hen geboden wordt. Dit draagt bij aan de open cultuur die het Friesland Col-

lege voorstaat.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                        

Ieder jaar blijkt uit evaluaties dat studenten die deze rol van FC-ambassadeur vervullen zelf ook sterk winnen aan vermogen om hun 

eigen verhaal te houden, over wie ze zijn en wat ze voorstaan. Ze nemen hierdoor bewuster deel aan de opleiding en denken beter na 

over wat de school hen biedt.

Voor het Friesland College is het goed om ambassadeurs in te zetten bij Open Dagen, voorlichting op scholen, gesprekken met bedrij-

ven en op alle plekken waar een beroep gedaan wordt op studenten die in staat zijn hun verhaal te vertellen. Voor de studenten is het 

bijzonder leerzaam en uitdagend om op heel veel plekken hun verhaal te presenteren en ook te luisteren in de grote ‘buitenwereld’.

Het komt niet alleen aan op helder omschreven taken. Want voor iedere organisatie – ook voor het Friesland College – is het goed om 

zelf ook te luisteren naar manieren waarop jongeren communiceren. In een snel veranderende wereld verandert zeker communicatie 

immers met reuzensprongen. 

Het Friesland College wil ambitieuze studenten samenbrengen om zelf te zoeken naar nieuwe manieren om andere jongeren te berei-

ken. In zo’n geval is het Friesland College de opdrachtgever. Zo ontstaat een forum, dat ook door bedrijven en instellingen snel is in te 

zetten als klankbord en - waar het leerzaam is – eveneens in projecten.   

Deze studenten verdienen het daarin ondersteund te worden met trainingen en workshops waarin zij hun communicatieve en creatie-

ve vaardigheden versterken; vandaar dat de opleiding voor Marketing en Communicatie van de school voor Commerciële Dienstver-

lening en het Bureau Communicatie de handen ineen hebben geslagen en samen gaan werken aan een excellentie-programma voor 

deze studenten.

Dit project sluit naadloos aan bij de visie van het Friesland College van praktijk gestuurd leren: breng studenten in situaties waarin ze 

moeten doen en zie hoe ze zich ontwikkelen. Studenten van zeer verschillende opleidingen en niveaus vanuit het gehele Friesland 

College komen in dit programma bij elkaar en werken samen. 

Ze krijgen trainingen in het afnemen/geven van interviews, het maken van rapportages, het organiseren/geven van voorlichtingsbijeen-

komsten, projectmanagement, het gebruik van sociale media en het bedenken van nieuwe projecten. Hierin wordt deskundigheid van 

het FC en ook van bedrijven en instellingen heel specifiek ingezet.

Operationalisatie

Het Friesland College kent zeven scholen. Studenten mogen solliciteren naar de functie van FC- ambassadeur. Bij de selectie van 

kandidaten wordt een evenwichtige spreiding over de zeven scholen nagestreefd. Naast het aanbod FC Breed krijgen deze studenten 

intensieve workshops en trainingen op het gebied van personal branding. Inhoudelijk moeten zij kennis hebben van het MBO-onder-

wijs op het Friesland College en weten welke relevante vervolgopleidingen er zijn in het HBO. Ze moeten weet hebben van de situatie 

op de arbeidsmarkt voor de opleidingen die zij representeren.
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Naast deze kerngroep die geregeld wordt ingeschakeld, hebben scholen een bredere groep ambassadeurs die ook inzetbaar zijn bij 

activiteiten en in staat zijn hun opleiding te vertegenwoordigen. Ook zij krijgen een programma aangeboden. Hun inzet verdient ook 

een vaste plek in de scholen. 

De directeur van Bureau Communicatie is samen met de directeur van de school voor Commerciële Dienstverlening eindverantwoor-

delijk voor de uitvoering van het programma. Docenten van de opleiding voor Marketing Communicatie en medewerkers van Bureau 

Communicatie werken samen in de uitvoering van de programma’s. Een van hen wordt aangesteld als projectleider; deze persoon 

heeft kernkwaliteiten op het gebied van interne/externe communicatie en op het gebied van onderwijs.

Plan van activiteiten voor 2015-2016

Juni 2015 aanstelling projectleider

Augustus - oktober 2015 aanmelding en selectie van studenten

 Projectleider ontwikkelt in samenspraak met docenten en medewerkers van bureau Communicatie 

het excellentieprogramma

November 2015 - april 2016 Excellentieprogramma FC Breed en specifieke deelprogramma.

Februari - juni 2016 Kortlopende stages/ uitvoering projecten bij innovatieve bedrijven/strategische partners van het Fries-

land College

Gewenste situatie in juli 2016

• 20 studenten hebben het excellentieprogramma FC Ambassadeurs succesvol gevolgd

• Op de 7 scholen van het Friesland College is de functie van FC- ambassadeur bekend bij directie en docenten; voor interne 

evenementen als ouderavonden, open dagen en bijeenkomsten met stagebedrijven worden de ambassadeurs ingeschakeld.

• De ambassadeurs hebben een team gevormd, dat zelf ook initiatieven neemt.

• De FC-ambassadeurs zijn geregeld buiten de school om overal ervaring op te doen.

• Er is een systeem van opvolging ontwikkeld met een passend extra onderwijsaanbod voor de nieuw benoemde student- am-

bassadeurs.

• Oud-ambassadeurs blijven verbonden aan de school, in een speciaal alumninetwerk.

• De studenten krijgen bij hun diplomering een bewijs van deelname uitgereikt waarin beschreven staat dat zij ambassadeur zijn 

geweest met omschrijving van het takenpakket en de ontwikkelde competenties.
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B. Project Health Care: ZuidOostZorg, Philips Drachten, Friesland College

Beginsituatie

ZuidOostZorg in Drachten is een innoverende instelling voor ouderenzorg in de regio Zuidoost Friesland. Zij heeft tot speerpunt van 

beleid dat ouderen zolang en zoveel mogelijk de regie houden over eigen leven, eigen keuzes maken en daarin gefaciliteerd worden 

door ZuidOostZorg. Zij geeft dit beleid vorm door nieuwe en innovatieve zorgconcepten, gebaseerd op input van de klant.

Philips Drachten heeft de ambitie dat zij op termijn ook producten ontwikkelt die ouderen helpen onafhankelijk van zorg hun eigen 

leven te leiden; daartoe zoekt zij contact met de doelgroep ouderen en met nieuwe medewerkers die in staat zijn om aan deze ont-

wikkeling vorm te geven.

Friesland College is een ROC dat onderwijs vorm geeft vanuit het concept Praktijk Gestuurd leren: studenten leren het meest effectief 

vanuit de (beroeps)praktijk. ZuidOostZorg in Drachten en Friesland College werken al twee jaar samen in de Praktijkroute: studenten 

van de school voor Zorg, Service en Welzijn van het Friesland College worden voornamelijk opgeleid in de praktijk. De student regis-

seert daarin zijn eigen leerproces, daarin ondersteund door een studieloopbaanbegeleider.

Philips, Friesland College en ZuidOostZorg hebben de handen ineen geslagen om samen te innoveren, waarbij de verwachting is dat 

de samenwerking  (inzet technologie/middelen, visie, klant en medewerker/student) als uitkomst een beter resultaat geeft dan de 

uitkomst van elke organisatie afzonderlijk. Zo  bereiken we dat Philips producten ontwikkelt die oudere mensen langer onafhanke-

lijk houden van zorg. Met de NHL wordt nog overlegd om te bekijken of zij vanuit de master Zorgtechnologie een bijdrage  kunnen 

leveren.

In een eerste verkenning is het vraagstuk van de incontinentie benoemd als relevant en onderscheidend: zie analyse Marjan Kalou 

(TNO Friesland 2030): naast het vraagstuk van de mobiliteit en de toename van de chronisch zieken is de problematiek van de inconti-

nentie een opvallende oorzaak van de stijging van de vraag naar zorg.

Waarom een excellentieprogramma?

Drie instellingen hebben vanuit onderscheiden eigen belang behoefte om gezamenlijk antwoorden te formuleren op nieuwe vraag-

stukken. Philips Drachten zoekt technisch geschoolde mensen die innovatief kunnen denken en klantgerichte producten kunnen ont-

wikkelen. ZuidOostZorg is bezig met de ontwikkeling van een nieuw profiel van de zorgmedewerker, waarbij naast kennis van de Zorg 

ook technologische kennis aanwezig is. Friesland College kan via crossovers onderdelen van programma’s van opleidingen integreren 

en zo via plusprogramma’s extra kwaliteiten ontwikkelen bij studenten die daarvoor de ambitie en motivatie hebben. Centraal in het 

geheel staat de gedachte dat studenten leren integraal te denken vanuit verschillende disciplines, opdat zij goed toegeruste beroeps-

beoefenaars worden.

Algemene Vraagstelling

- Wat kunnen we doen om de zelfredzaamheid van oudere mensen in thuissituatie of zorginstelling te verhogen? (ZuidOostZorg)

- Welke faciliteiten zijn hiervoor nodig en kunnen wij ontwikkelen? (Philips Drachten)

- Welke consequenties heeft dat voor de atttitude van de professional in de Zorg en in de Techniek en hoe kunnen die adequater 

worden opgeleid? (Friesland College)
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Operationalisatie

Studenten worden in situaties geplaatst waarin zij kwaliteiten als ondernemerschap en innovatief vermogen ontwikkelen.

De samenstelling van de groep studenten is heterogeen: 

- studenten van verschillende opleidingen: D’Drive/Game design, Techniek, Zorg/Service/Welzijn

- zowel vrouwelijke als mannelijke studenten

- zo mogelijk volwassenen en jongeren

- zowel allochtoon als autochtoon

Bewust wordt gewerkt aan de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden: kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden, creati-

viteit, samenwerken, probleemoplossend vermogen, communicatie.

Docenten verhogen hun vermogen om praktijk gestuurd onderwijs aan te bieden, daaronder begrepen elementaire onderzoeksvaar-

digheden.

Plan van activiteiten

Juni 2015:  Er wordt een projectleider aangesteld. Deze projectleider wordt gefinancierd door de drie deelnemende instellin-

gen en aangestuurd door de directeur van de school voor Techniek &Technologie van het Friesland College.

September 2015:  De selectieprocedure van de studenten wordt gestart. Drie medewerkers van Philips Drachten, ZuidOostZorg en 

Friesland College starten de beoordelingsprocedure, stellen de selectiecriteria vast en voeren sollicitatiegesprekken 

met de studenten. 

Nov.- april 2015:  Bij de start van de tweede periode zijn de studenten geselecteerd en in functie benoemd. Onder leiding van de 

projectleider zijn de studenten gezamenlijk één dagdeel per week bezig met de uitvoering van hun opdracht. Die 

luidt: kom met SMART- getoetste voorstellen voor de ontwikkeling van een product. Daarnaast starten zij met het 

FC-breed excellentie- programma.

April - juni 2016:  Afronding van het programma, afsluiting met aanbieding van onderzoeksrapport.

Gewenst resultaat in de tijd: de opbrengst

In juli 2016 hebben 10 studenten van verschillende opleidingen uit de sectoren Zorg, D’Drive /Game Design, Techniek en Marketing/

Communicatie een excellentieprogramma gevolgd en afgerond, bovenop hun reguliere opleiding. Zij hebben daarvoor een bewijs van 

deelname ontvangen naast hun diploma.

Het onderwijsprogramma dat zij hebben gevolgd, is gelinkt aan bestaande programma’s van de diverse opleidingen, dan wel als een 

plusprogramma toegevoegd; het staat open voor geselecteerde studenten van het cursusjaar 2016-2017.Philips Drachten heeft een 

bruikbaar idee aangereikt gekregen voor de ontwikkeling van een innovatief product. ZuidOostZorg heeft een versterkte focus op 

mogelijkheden om de afhankelijkheid van ouderen van zorg te verminderen. Zo mogelijk is er zicht op inverdieneffecten.

De drie partijen gezamenlijk hebben de ambitie om in deze samenwerking een nieuwe vorm van onderwijs te implementeren, waarin 

bruggen zijn geslagen tussen de bedrijfssectoren Techniek en Zorg.
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C. Masterclass CIOS

Beginsituatie

Op het CIOS worden momenteel opleidingen aangeboden op niveau 3 en 4 met een uniform programma voor alle studenten. In de 

praktijk blijkt dat deze aanpak te weinig recht doet aan studenten die aantoonbaar meer kunnen dan de opleiding van ze vraagt. 

Vooral op het gebied van het vak trainer/coach zien we studenten die meer in hun mars hebben en dit in de opleiding tot op heden 

niet zichtbaar kunnen maken. Op de arbeidsmarkt voor trainer/coach zien we sportorganisaties die behoefte hebben aan studenten 

die de ambitie hebben om de prestaties van de sporters op een hoger plan te brengen.

Met de ontwikkeling van een excellentieprogramma voor deze studenten meent CIOS Heerenveen/Leeuwarden te kunnen voldoen 

aan de wensen van deze studenten èn aan de behoefte op de arbeidsmarkt aan beter opgeleide trainer/coaches.

Doelstelling

Studenten in het laatste leerjaar van hun CIOS- opleiding bieden we extra programma- onderdelen aan die hun kans op een succesvol-

le start op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten. Dit doen we door verdiepende kennis aan te brengen op het gebied van anatomie, 

fysiologie, sportpsychologie en trainingskunde. Verder worden speciale stageplaatsen en/of traineeships geselecteerd waar studenten 

begeleid worden door gekwalificeerde topcoaches, die iets extra’s bieden.

We willen studenten in dit programma opleiden die aantoonbaar de ambitie hebben om zich te onderscheiden. Dat laten zij zien door 

te doen: initiatief nemen, creatief oplossingen bedenken, daadkracht/ leiderschap tonen, verantwoordelijkheid nemen, dat zijn de 

kwaliteiten waarop zij gecoacht en beoordeeld worden.

We kiezen een aanpak waarbij de student van meet af aan de regierol heeft over zijn eigen programma. Naast het FC-breed aan-

geboden onderwijsprogramma en het deelprogramma kiest de student de onderdelen die passen bij zijn ontwikkeling. Hij/zij wordt 

aangemoedigd om ook eigen onderdelen aan het programma toe te voegen. In totaal heeft het excellentieprogramma een omvang 

van minimaal 320 klokuren.

Gewenste situatie in juli 2016

- Er zijn 15 studenten opgeleid in het excellentieprogramma van het CIOS Heerenveen/Leeuwarden. Zij hebben bij hun diplo-

mering een bewijs van deelname uitgereikt gekregen waarop beschreven staat welke extra onderdelen in het kader van het 

excellentieprogramma gevolgd zijn. Waar mogelijk is opgeleid voor externe diploma’s van sportbonden.

- Een aantal docenten heeft zich ontwikkeld om dit programma verder vorm te geven; op basis van een evaluatie zijn besluiten 

genomen over een integratie van het programma in het reguliere onderwijsaanbod voor 2016-2017.

- Het excellentieprogramma heeft een uitstraling naar alle opleidingen van het CIOS in Heerenveen/Leeuwarden: docenten en 

studenten hebben een verscherpte focus op wat kwalitatief goed sportonderwijs is.

- Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om in 2016-2017 in het laatste leerjaar van de opleidingen op niveau 4 een 

masterclass te starten voor studenten die aangetoond hebben een excellentieprogramma te kunnen volgen.

Plan van activiteiten

Juni 2015 benoeming projectleider excellentieprogramma CIOS

Periode 1 2015-2016 selectieprocedure voor studenten: aanmelding. Ontwikkeling van het specifieke onderwijsprogramma.

Periode 2/3 2015-2016  Start van het programma; een dagdeel per week organiseert het CIOS instructiebijeenkomsten, gastcolle-

ges. Daarnaast neemt elke student deel aan het FC-breed basisprogramma.

Periode 4 2015-2016  Afsluiting van het programma met diplomering /certificering.
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D. Project ‘Laat je talent zien’ van de opleiding Dienstverlening (niveau 2)

Beginsituatie

In 2014 werd, in samenwerking met Kenwerk, een stage op Malta voor niveau 2 -studenten van Facilitaire Dienstverlening georga-

niseerd bij wijze van experiment. Een aantal studenten van niveau 2 Facilitaire Dienstverlening (fast service en catering medewerker) 

werd op grond van hun kwaliteiten en op grond van hun motivatie geselecteerd tijdens sollicitatie- en motivatiegesprekken. In de drie 

maanden voorafgaand aan de buitenlandse stage werden zij voorbereid op hun verblijf van drie weken op Malta. 

Cultuurverschillen, inhoudelijke voorbereiding op hun taken, vaktechnische verdieping, omgangskunde en extra taallessen Engels 

behoorden tot het programma, dat drie uur per week werd aangeboden. Een ander aspect voor het welslagen van dit experiment 

was de aanwezigheid van een docent tijdens hun verblijf in het buitenland. Het was de eerste keer dat een dergelijk experiment werd 

uitgevoerd en het was een zoeken naar hoe groot de zelfredzaamheid van de studenten was. 

Voor deze studenten was het een verrijkende ervaring. Hun vakkennis werd vergroot en hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid waren 

gegroeid. Zij werden een voorbeeld voor anderen. Sommigen besloten verder te studeren, anderen gingen vol vertrouwen de arbeids-

markt op. De bedrijven op Malta waren tevreden over hun prestaties. 

Doelstelling

Het is een programma dat studenten van niveau 2 die meer in huis hebben, de mogelijkheid biedt hun verborgen talenten te ontwik-

kelen. Deze doelgroep is achtergesteld door financiële en sociaal- maatschappelijke problemen en heeft daardoor een grotere afstand 

tot onderwijs en arbeidsmarkt. 

Als extra uitdaging krijgen zij een maatwerkstage aangeboden in een internationale setting. Het beoogt een vergroten van het zelfbe-

wustzijn bij deze studenten. Door een toegenomen vertrouwen in eigen kunnen vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt. Zij zijn 

gemotiveerd om extra te investeren in eigen ontwikkeling en zodoende hun toekomst meer richting te geven.

Beschrijving van de gewenste situatie in juli 2016

- De studenten hebben een krachtige ontwikkeling doorgemaakt in wie ze zijn, en kunnen dit verwoorden. Zij zijn rolmodel in 

dit opzicht voor andere studenten.

- De studenten hebben duidelijk voor ogen welke koers zij willen gaan volgen in vervolgopleiding of richting arbeidsmarkt.

- De studenten hebben ervaren dat zij aanzienlijk meer in hun mars hebben dan ze aanvankelijk dachten: ze hebben meer 

certificaten behaald van landelijk erkende examens en hebben extra onderdelen gevolgd van andere opleidingen. Deze staan 

beschreven in het excellentie-certificaat dat hun wordt uitgereikt bij diplomering.

- Het team Dienstverlening heeft de uitvoering van dit programma geëvalueerd en op grond daarvan besluiten genomen voor de 

uitvoering van het programma in 2016-2017.

Activiteiten

Van studenten van niveau 2 die deelnemen aan het excellentieprogramma, wordt verwacht dat zij bereid zijn een attitude te ontwik-

kelen van zelfredzaamheid: initiatief nemen, verantwoordelijkheid dragen, besluiten nemen, eigen keuzes maken, oplossingsgericht 

handelen, dat zijn kenmerken van ondernemend gedrag. Daarop zullen zij gecoacht worden. 

Het specifieke excellentieprogramma voor dit project omvat onderdelen die worden aangeboden in extra workshops of in nieuwe 

praktijksituaties. Dit betreft BHV, Sociale hygiëne, Gastronomie, Etiquette (gastdocent), Dress for success, representatietechnieken, 

vakinhoudelijke verdieping (afhankelijk van hun uitstroomprofiel), Engels (zowel algemene taalkennis als vakkennis), een cultural diffe-

rences course.
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Naast dit extra lessenaanbod met aan het beroep gerelateerde onderwerpen zullen de geselecteerde kandidaten deelnemen aan een 

internationale stage op Malta voor minimaal drie weken. Ook nemen zij deel aan het onderwijsprogramma FC-breed voor excellente 

studenten.

De docenten die de begeleiding voor hun rekening nemen, krijgen een extra training in het kader van hun professionalisering. Ook 

hierbij zijn Engels en Omgaan met Cultuurverschillen onderdeel van het programma.

Planning 

Periode 1 Voorlichting en selectieprocedure via sollicitatie.

 Ontwikkeling van het excellentie-programma. Verdeling van programma’s over de docenten.

Periode 2 Start voorbereidingsactiviteiten en workshops (10 weken 3 uur = 30 uur )

Periode 3 Verdieping voorbereiding (10 weken 3 uur + dagdelen = 50 uur)

Periode 4  Stage in het buitenland ( 3 weken 40 uur = 120) en evaluatie: 3 uur 

Totaal aantal uren = 240 contacturen.

Organisatie 

De eindverantwoordelijkheid ligt bij team Dienstverlening. Dit team voert het excellentieprogramma uit. 
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E. Excellentieprogramma D’Drive

Beginsituatie

Voor D’Drive, de school voor creatieve industrie, past het vormgeven en uitvoeren van een Excellentie programma als “PLUS – pro-

gramma” op de ontwikkelingen die momenteel binnen de school vorm en inhoud krijgen. Vanuit de gedachte dat ‘innovatie’ een 

medaille is die twee kanten kent, incorporeert D’Drive ‘creativiteit’, de ene kant van die medaille, met ‘ondernemend handelen’, de 

andere kant van diezelfde medaille. De thematische en onderwijsinhoudelijke ontwikkeling van FC-X-stream als cross-sectorale set aan 

programma’s ondersteunt deze ontwikkeling grotendeels, maar biedt de excellente student niet in alle gevallen die specifieke moge-

lijkheden om, bovenop het geldende curriculum, uitgedaagd te worden en ‘boven zich zelf uit te stijgen’. 

Doelstelling

Door middel van het ontwikkelen en implementeren van een excellentieprogramma, ziet D’Drive de mogelijkheid om niet alleen toe-

werkend naar Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, maar vooral ook voor de periode erna, middels een ingebedde excellentie-scou-

ting, bijbehorende begeleidingsstructuur en een onderwijsinhoudelijke topprogramma, studenten een PLUS mee te geven. Dit alles in 

sterke verbinding met toonaangevende professionals en bedrijven op zowel lokaal, landelijk als internationaal niveau.

Gewenste situatie in juli 2016

• Er zijn 10 studenten opgeleid en geslaagd voor een excellentie-programma

• D’Drive docenten kunnen talentvolle studenten scouten en begeleiden

• D’Drive heeft een netwerk aan top-professionals aan zich gebonden (meester – gezel)

• D’Drive werkt samen met top-bedrijven in haar werkveld

• Excellentie trajecten van D’Drive zijn een ‘Wanna-do’ voor studenten

Plan van aanpak – beschrijvend

D’Drive is co-creëerder van omgevingen ‘die ertoe doen’ voor studenten die zich moeten bekwamen in de 21ste Century Skills. Dit 

doet ze door op die plekken aanwezig te zijn waar het werkveld mede-eigenaar is van die ontwikkelingen. Hierin wordt ook samen-

gewerkt met de Friese HBO- instellingen NHL en Stenden. Zo wordt een krachtige leeromgeving gevormd in onder meer de Blokhuis-

poort en het Harmonie kwartier (“Neushoorn”) en zo mogelijk op meerder plekken waar bedrijven en beroepsbeoefenaren met elkaar 

opwerken om ‘als geheel’ beter te worden. In deze omgevingen wordt een basis aan mogelijkheden gelegd om het excellentiepro-

gramma uit te voeren en vanuit dit lokale niveau door te bouwen richting nationale en internationale samenwerking.

Internationale samenwerking wordt momenteel opgebouwd met MCast, een vergelijkbare school op Malta. Met hen wordt inmiddels 

op studentniveau samengewerkt rondom bijvoorbeeld de Malta Fashion Week. Met LWD Culturele Hoofdstad 2018 als stuwende 

motor is internationale samenwerking versneld haalbaar en te incorporeren in de ontwikkeling van het excellentieprogramma.

Gedurende de opbouw naar 2018 (en verder) oogsten we de opbrengsten van het excellentieprogramma en verrijken we de aanpak in 

het reguliere onderwijsaanbod hiermee.

De meerwaarde voor de student van D’Drive zit vooral in het feit dat hen de mogelijkheid geboden wordt te werken aan die com-

petenties die volgens Frank Kwakman, buitengewoon hoogleraar Nijenrode Business University, vergrote marktkansen biedt voor 

creatieve werkers. Hij benoemt:

1 Boven vakkundige competenties: Naast goed zijn in je vak, ook beschikken over vaardigheden als advies, presenteren 

  en communiceren

2 Verbindende competenties: Het overstijgen van barrières
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3 Commerciële affiniteit:  Aandacht hebben voor waarde creatie - het verkopen van resultaten in plaats van uren

4 Personal branding: Zichtbaar zijn voor de buitenwereld en keuzes maken in je profilering en opdrachten

5 Stijl- en rolflexibiliteit: Verschillende rollen kunnen aannemen

Het werken aan deze competenties komt tot uitdrukking in het excellentieprogramma doordat de student kan putten uit het brede 

aanbod dat het Friesland College verzorgt in dit kader.

Na het volgen van de basistraining “Hoe regisseer ik mijn eigen onderwijsprogramma” ontwikkelt de student in samenwerking met 

zijn (excellentie)coach zijn eigen traject waarbij de student degene is die daarover regie neemt. Centraal bij deze zoektocht staat de 

Personal Branding. Hij maakt tijdens deze zoektocht gebruik van het centrale aanbod en gaat tevens op zoek naar die professionele 

omgeving en bijbehorende professional die hem kan ondersteunen en hem ‘boven zich zelf uit kan laten stijgen’. Hierbij ondersteunt 

de (excellentie)coach en legt zo nodig de contacten met deze professional.
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Plan van Activiteiten voor 2015 - 2016

Schooljaar 2015 – 2016 Activiteit: Inhoudelijk:

Voorbereidingstraject:

Juli 2015 Benoemen projectleider Projectleider met goede contacten in de buitenwereld / 
Creatief ecosysteem

Informeren onderwijsteams Projectleider zorgt voor positionering van het Excellen-
tieprogramma binnen de school; uitgangspunten D’Dri-
ve excellentie programma worden duidelijk neergezet

Sept. t/m Okt. 2015 Selecteren / scouten studenten Docenten selecteren potentiele deelnemers.
Studenten melden zich zelf aan.

Voorlichten betrokken coaches en 
geselecteerde deelnemers

Projectleider:

Concretisering traject; Werkwijze, doelstelling, rollen 
van de diverse partijen

Docenten / Coaches D’Drive solliciteren 
naar rol van Excellentie coach 

Contacten leggen met (lokale) excellen-
te professionals en bedrijven

Projectleider:

Projectleider legt (eerste) contacten met professionals 
en professionele organisaties en introduceert excellen-
tie programma bij hen

Excellentie coach D’Drive benoemen
Projectleider:

Directeur:

Projectleider en directeur D’Drive selecteren Excellentie 
coach

November 2015 Start Excellentie programma:

Opstartbijeenkomst Excellentie Coach en projectleider voeren ‘Opstartbij-
eenkomst’ uit met geselecteerde studenten

Basistraining 
Student:

“Hoe regisseer ik mijn eigen onderwijsprogramma”

Projectleider: Kleine pool met excellente professionals wordt ge-
vormd

Student: 
Excellentie coach:

Voortgangsgesprekken – insteek: “Wat te doen om 
Personal Branding te realiseren”

December 2015 Excellentie coach:
Student:

Professional:

Realiseren koppeling en uitwerken samenwerkingsrela-
tie: “Wie doet wat om doel van student te bereiken”

Student: Planning van benodigde workshops, selecteren beno-
digde trainingen uit centraal aanbod Friesland College 
etc.; Hiermee 200 uren inzetten om doelstelling te 
realiseren

Januari 2016 t/m juni 2016 Individueel traject wordt door stu-

dent(en) doorlopen: 

Excellentie coach:

Student:

Professional:

Projectleider:

Vakdocent:

• Doorlopen trainingen Centraal aanbod FC

• Coaching gesprekken 

• Delen van ervaringen met andere Excellentie stu-

denten

• Inbreng Professionals in groep gebonden activitei-

ten realiseren 

• Uitvoeren specifieke workshops door vakdocenten

Afronding eind Juli 2016 Uitreiking Excellentie Certificaat Eindpresentatie student en uitreiking certificaat!
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F. Vakwedstrijden

Het Friesland College neemt al jaren deel aan vakwedstrijden, al dan niet binnen het verband van Skills Netherlands. Met name de 

horeca-opleidingen van de School voor Commercie en Dienstverlening en de design-opleidingen van D’Drive, School voor Creatieve In-

dustrie en Pedagogisch Werk, zijn hierin erg actief. Het Friesland College organiseert ook zelf jaarlijks een wedstrijd waarin de toppers 

uit de scholen zichzelf presenteren, de FC Awards. Het Friesland College heeft het initiatief genomen om in 2018 de internationale 

AEHT (European Association of Hotel and Tourism Schools) te organiseren in Leeuwarden. Dit staat mede in het kader van Leeuwarden 

Culturele Hoofdstad 2018.

Deze wedstrijden zijn een uitstekend middel om studenten uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen, en dit ook ten overstaan 

van velen te presenteren. Het is daarmee voor het Friesland College een opmaat geweest voor het opzetten van het excellentiepro-

gramma.

Het Friesland College heeft zich verbonden aan het initiatief van Skills Netherlands om een deel van het excellentiebudget te bestem-

men voor het organiseren van regionale en (inter)nationale wedstrijden. Dit is een stimulans om voor meer opleidingen voorwedstrij-

den te organiseren, zodat er vanuit meer opleidingen wordt deelgenomen aan de wedstrijden die Skills Netherlands organiseert. Voor 

meer eigen wedstrijden zal gebruik gemaakt gaan worden van de know how van Skills Netherlands, en in de loop van de jaren zal er 

meer verbinding gelegd gaan worden tussen de eigen inspanningen op dit terrein (vanuit de eigen FC-traditie) en de activiteiten van 

Skills. De inzet is ook dat Skills Netherlands zich verbindt aan wedstrijden waarmee het nu nog geen directe bemoeienis heeft, zoals 

de AEHT.

Het Friesland College zet zelf ook een deel van het excellentiebudget in om voorwedstrijden te organiseren. Dit stimuleert opleidingen 

om ook deel te gaan nemen, en het stimuleert de ‘bestaande actievelingen’ om de verbinding te zoeken met de ‘vervolgwedstrijden’ 

van Skills.

Het deelnemen aan (of zelfs winnen van) wedstrijden is overigens geen voldoende voorwaarde voor het predicaat ‘excellente student’. 

Zoals bij alle excellentieprogramma’s van het Friesland College gaat het om de combinatie van excellent vakmanschap (dat in wed-

strijden kan worden aangetoond) en de ontwikkeling van 21st century skills, die men zich eigen maakt door deel te nemen aan het 

FC-brede programma. Het Friesland College zet vooralsnog in op 6 studenten die via de combinatie van (inter)nationale wedstrijden en 

het FC-brede excellentieprogramma het predicaat ‘excellent’ verwerven.

Voor 2015/16 verbindt het Friesland College zich aan de volgende vakwedstrijden:

• World Skills in Sao Paulo: deelnemer horeca  staat hiervoor op wachtlijst

• Horeca FC bokaal

• Skills Heroes wedstrijden Horeca 

• Stichting Jeugd vakwedstrijden Horeca

• AEHT  internationale wedstrijd (European Association of Hotel and Tourism Schools) 

• Kunstbende

• Creatief vakmanschap mode, regionale wedstrijden 

• Keunstwurk

• Verzin een ding (design wedstrijd)

• Philips Design Price

• FC-Award

• Ondernemersprijs
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2015 2016 2017 2018

Investeringsbudgetten (prognose Bureau Bedrijfsvoering)

Investeringsbudget (huidige budgetten):

Professionalisering 720 560 560 560

Prof. examenfunctionarissen 140 140 140 140

Nederlands en rekenen 1.060 1.060 1.060 1.060

VSV 80 80 80 80

Regeerakkoord (nieuw):

Kwaliteitsafspraken 1.120 1.120 1.120 1.120

Begrotingsakkoord 2014 (nieuw)

Betere leraren/schoolleiders 280 280 280 280

Excellentie 500 500 500 500

Totaal budget kwaliteitsplan 3.900 3.740 3.740 3.740

B1 Professionalisering

B.1.1 Ontwikkeling leereenheden en praktijkroutes

Externe ondersteuning teams bij LE&PR 250 250 220 200

Interne ondersteuning teams bij LE&PR 430 490 490 400

Faciliteren docententeams in tijd/faciliteiten 1) 950 900 900 800

Extra budget regiegroep voor extra vragen teams 100

B.1.2 Examinering

Ondersteuning teams 100 100 100 100

Centraal professionaliseringsaanbod 50 50 50 50

Inkoop maatwerk en gebruik landelijk aanbod 50 50 50 50

B.1.3 Innovatie zorgopleidingen/Healthy Agein

Projectleiding 20 40 40 40

Tijd voor docenten 20 60 60 60

O.b.v. bestaand professionaliseringsplan

Professionalisering leidinggevenden 100 100 100 100

Professionalisering ondersteuning 160 100 100 100

Totaal B1 2.230 2.140 2.110 1.900

B2 Nederlands en rekenen

Projectleiding FC Extra 80 80 80 80

Remediërend aanbod FC Extra 200 200 200 200

Overige activiteiten FC Extra w.o. TOA-toetsen 120 120 120 120

Organisatie examens 455 dekking elders in FC-begroting

Werkplaatsen taal en rekenen 40 80 100 120

Scholing/begeleiding docenten bij slag 1 20 140 140 140

Faciliteren docenten voor professionalisering slag 1 280 280 280

Totaal B2 915 900 920 940

B3 Terugdringen VSV

Teamleiding/coördinatie School als Werkplaat 90 100 100 100

Leefstijlonderzoek 1e jaars 12 12 12 12

FC financiert 92 uur hulpverlening per week 105 269 269 269

FC financiert 64 uur hulpverlening per week 50 187 187 187

Totaal B3 2) 257 568 568 568

Begroting Kwaliteitsplan 2015 - 2018
bedrag x 1000



K
w

a
lite

itsp
la

n
 2

0
1

5
 - 2

0
1

8
 Frie

sla
n

d
 C

o
lle

g
e

40

2015 2016 2017 2018

B4 Excellentie

Vakwedstrijden:

Bijdrage aan Skills 75 75 75 75

FC-kosten eigen selectiewedstrijden 12 25 35 45

coördinatie binnen FC 14 14 14 14

FC-brede aanbod/gemeenschappelijke kosten:

projectleiding/coaching 35 35 35 35

workshopaanbod voorbereiding en uitvoering 25 50 60 70

selectie en afronding 5 10 10 10

lectoraat 18 35 35 35

materiële kosten (w.o. internationalisering) 25 35 45 55

professionalisering projectleiders/begeleider 7 7 7 7

Deelproject Ambassadeurs:

projectleiding/coaching 35 35 35 35

Deelproject Healthcare:

projectleiding en begeleiding:

Friesland College (0,4 fte) 14 28 28 28

vakdocenten 7 14 14 14

Deelproject Dienstverlening niveau 2:

projectleiding en begeleiding: 15 30 30 30

materiële kosten 8 8 8

Deelproject Masterclass CIOS:

projectleiding/coaching 14 28 28 28

vakdocenten 7 14 14 14

gastcoaches/excursies 4 8 8 8

Deelproject D’Drive:

projectleiding/excellentiecoach 14 21 14 14

vakdocenten (intern en extern) 14 28 28 28

externe professionals pm pm pm pm

Ruimte voor nieuwe initiatieven scholen: 42 42

Reservering voor 2017 en 2018 160 -65 -95

Totaal B4 500 500 500 500

Totaal kosten kwaliteitsplan 3.902 4.108 4.098 3.908

dekking uit variabele resultaatbudgetten 3) 2 368 358 168

1)  Deze facilitering van de docententeams geldt voor de processen van onderwijs- en teamontwikkeling (waaronder leereenheden, praktijkroutes, 
studieloopbaanbegeleiding, keuzedelen, didactiek, versterking BBL). Deze worden meer specifiek toegekend i.k.v. de jaarlijkse managementcon-
tracten, mede o.b.v. de teamplannen.

 Onderdeel “trekkingsrechten teams” hierin (300.000) wordt in 2015 geëvalueerd.
2)  Dekking SAW 2015 voor belangrijk deel (235.000) uit budget passend onderwijs 
3) NB: Als deze variabele resultaatbudgetten niet worden gerealiseerd, moet de investering op activiteiten naar beneden toe worden bijgesteld, het-

geen ook effect heeft op de resultaatafspraken.


