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De ambitie FC 2015 om modern en uitdagend onderwijs te bieden vraagt om 

gemotiveerde en deskundige leidinggevenden en medewerkers. Hoge deskundigheid 

vraagt om permanent onderhoud en ontwikkeling.



Vooraf  

In dit plan staat de professionaliserings- en scholing aanpak voor 2014 voor 

onderwijsgevenden en leidinggevenden en ondersteuners. Het kader is het 

professionaliseringsplan 2012- 2015. Dit kader mocht rekening op waardering van MBO15. 

Daardoor kwam het Friesland College in aanmerking voor extra budgetten.  

In november 2013 heeft het College van Bestuur  kennis genomen van de adviesbrief 

Professionalisering Friesland College van MBO15. Het College van Bestuur en kan zich 

grotendeels vinden in de conclusies en aanbevelingen; vooral de aanbeveling om te 

prioriteren neemt het College ter harte.     

Dit plan geeft een inhoudelijk en financiëel kader waarmee  FC scholen / teams de 

gelegenheid krijgen om op basis van hun eigen ontwikkeling te prioriteren. Om dat mogelijk 

te maken geeft het College van Bestuur iedere FC school een trekkingsrecht van € 7.500 per 

team (van ongeveer 12-15 personen) op basis van de professionaliseringsparagraaf 

behorende bij het teamplan. Daardoor kan optimaal aansluiting gevonden worden bij de 

ontwikkeling en de behoeften van teams op weg naar resultaatverantwoordelijkheid en het 

vergroten van de eigen deskundigheid. Er is veel aandacht nodig om te kunnen werken als 

een team en het werken met de regiegebieden.     

Het  College van Bestuur blijft inzetten op het stimuleren van de gewenste cultuur, het leven 

naar de waarden en het werken met de FC zelfevaluatie in plaats van de door MBO15 

voorgestelde “foto” per team voor de onderlinge vergelijking.  

De geslaagde mid term review door MBO15 betekent dat het Friesland College ook in 2014 

mag rekenen op een bijdrage aan professionalsering van het ministerie. Nagenoeg alle 

scholen hebben de CBE scan uitgevoerd. Uit de scan komt in ieder geval naar voren dat er 

behoefte is aan uitdagende didactische werkvormen die het leren voor de cursist uitdagend 

en effectief maken en het werk van de docenten lichter en leuker. Ook wordt aandacht 

gevraagd voor het omgaan en voorkomen van werkdruk, het werken met moderne media en 

het ontwerpen van PGL onderwijs.   

Binnen het FC werken we in de scholen op drie niveaus aan professionalisering: 

a)        De onderwijsgevende  

b) Het opleidingsteams 

c) De leidinggevende 

Door steeds te pendelen tussen de drie niveaus en aandacht te houden voor het doel dat 

bereikt moet worden, blijft het leren de aandacht houden en wordt het nieuw geleerde 

ingebed. 

 

Voor de ondersteuning zijn in 2013 wel activiteiten uitgevoerd, zoals projectmatig werken  en 

maar dit is niet gebeurd op basis van een scholingsplan. Vóór maart 2014 wordt dat plan 

opgesteld.  

 

 

Doorgaan op de ingeslagen weg: 

Het Friesland College wil door op de ingeslagen weg door veel aandacht te geven aan  de 

professionalisering van opleidingsteams en hun leidinggevenden.  



Het inzicht dat : “Onderwijsgevenden bij voorkeur leren in leergemeenschappen in de eigen 

sociale context samen met (al dan niet directe) collega’s” neemt het Friesland College waar 

mogelijk als uitgangspunt. In het kader van het lerarenregister onderzoekt het Friesland 

College hoe vormen van ( informeel) teamleren opgenomen kunnen worden in dit register. 
 

 

 

Professionele cultuur 2015: 

Binnen de FC cultuur zijn medewerkers intrinsiek gemotiveerd om de beste kwaliteit te 

leveren aan cursisten en de bedrijven. Hun mening telt zwaar, hun invloed is groot.  

Iedereen is zich er van bewust dat in het Friesland College werken, betekent dat je als 

medewerker veel ruimte en vertrouwen krijgt om resultaten neer te zetten. Bij een 

professionele cultuur hoort ook het aanvaarden van de regels. Dat geldt voor zowel de 

individuele professional als voor het collectief van professionals in een teamverband. Het is 

in deze cultuur vanzelfsprekend dat je elkaar aanspreekt op de prestaties die er worden 

geleverd. Het is normaal om iedere dag beter te willen zijn in je vak. Het werken in het 

onderwijs is meer dan een baan.  

Naast het nemen van de professionele ruimte door zeggenschap te benutten is het normaal 

om verantwoordelijkheid te nemen en af te leggen over de resultaten.  

 

Samengevat is binnen het Friesland College de aandacht voor de komende jaren gelegd op 

het verbeteren van:   

1. het vermogen om praktijkgestuurd-, uitdagend onderwijs te organiseren en uit te 

voeren; 

2. vergroten van de eigen professionaliteit, gericht op het vakmanschap , de 

begeleiding van cursisten in de praktijk en in overige onderwijsactiviteiten en het 

functioneren als resultaatverantwoordelijk team; 

3. het versterken van loopbaancoaching; 

4. kennis van sociale media en relevante IT toepassingsmogelijkheden in het 

onderwijs; 

5. onderwijskundig- en coachend leiderschap met nadruk op het voeren van 

ontwikkelingsgerichte gesprekken met het team om te komen tot 

resultaatverantwoordelijkheid en het voeren van functioneringsgesprekken en  

beoordelingsgesprekken met medewerkers. 

 

 

In dit plan worden de ambities voor 2015 herhaald en de activiteiten voor 2014-2015 in 

hoofdlijn beschreven.  

De opbouw is: 

Ambities 2015 leidinggevenden, de uitwerking daarvan en de activiteiten  2014/2015 

Ambities 2015 onderwijsgevenden, de uitwerking daarvan en de activiteiten 2014/2015 

Ambities 2015 opleidingsteams, de uitwerking daarvan en de activiteiten 2014/2015 

 

  



Ambities 2015 leidinggevenden:  

In 2015 zijn de FC leidinggevenden zowel onderwijskundig als persoonlijk/coachend leider 

en zijn zij in staat om de bedrijfsvoering op orde te hebben en te houden. 

 

Dit betekent: 

 Het realiseren van een inspirerende werkomgeving voor teams waar de gewenste 

cultuur ontwikkeld is 

 Kennis hebben van teamontwikkeling en groepsdynamica zodat de teams adequaat 

(be) geleid worden 

 In staat zijn tot het voeren van ontwikkelingsgerichte functioneringsgesprekken en 

beoordelingsgesprekken 

 In staat zijn tot het vinden van evenwicht in de aandacht voor de individuele 

medewerker en het collectief van het team 

 In staat zijn om tijdig en adequaat in te spelen op externe regionale en landelijke 

ontwikkelingen  

 De eigen deskundigheid te evalueren en verder te ontwikkelen 

 Adequaat te functioneren in het MT van de school of het bureau en in het team van 

leidinggevenden en CvB 

 

Activiteiten 2014 – 2015 

 Deelnemen aan de training onderwijskundig leiderschap en X stream (Sprint) 

methodiek.  

 Tijdens gemeenschappelijke professionaliseringsdagen kennis verdiepen en 

vergroten op de volgende thema’s:  

- ontwikkeling van resultaat verantwoordelijke teamvorming; het werken met 

regisseurs. 

- Onderwijs organiseren; het werken met leereenheden voor in ieder geval 

opleidingen die teruggaan van 4 naar 3 jaar. 

- het organiseren van onderwijs met en in de praktijk. 

- Standaardiseren, flexibiliseren en verbeteren cursistbegeleiding mede in het 

kader van passend onderwijs 

- Het verbeteren van de kwaliteit van het voeren van functioneren en 

beoordelingsgesprekken 

- Het verbeteren van de kwaliteit in het voorkomen van ziekteverzuim en het 

begeleiden van ziekteverzuim  

- Zorgdragen voor de juiste organisatie, kennis en kunde op het gebied van 

examinering 

 

Uitvoering 

 

Zoveel mogelijk in de eigen managementcontext met deskundige in- en externe begeleiding 

gericht op bovenstaande kennis en vaardigheden. De adviseurs Personeelsontwikkeling en 

professionalsering begeleiden teams en hun leidinggevenden bij de planvorming en 

uitvoering. 

 

 

Ambities 2015 onderwijsgevenden.  



In 2015 bieden onderwijsgevenden uitdagend betekenisvol praktijkgestuurd onderwijs. Zij 

ontwerpen en organiseren praktijkgestuurd onderwijs samen met (teams) in de bedrijven. 

Tenminste 5 % van de jaartaak wordt doorgebracht in een (beroeps)praktijk. 

De kennis is up to date  op het vakgebied en de mogelijkheden van ICT toepassingen 

worden benut. Professionalisering van medewerkers in teams en hun leidinggevenden is 

gericht op: 

 

 Versterken van de eigen professionaliteit ( evenveel aandacht voor de ruimte als de 

regels).  

 Pedagogische en didactische handelingsbekwaamheid 

 Verbreden van didactisch repertoire waaronder Sprint* 

 Op peil houden en verdiepen van de vakinhoudelijke kennis 

 Kennis hebben van sociale media en IT toepassingen in het onderwijs( lesgeven in 

de 21 ste eeuw) 

 Het versterken en toepassen van coachende vaardigheden  

 Versterken van de begeleiding van cursisten in de praktijk in bedrijven en instellingen 

 functioneren in een resultaat verantwoordelijk team 

 Samenwerking met bedrijven en instellingen (partners en strategische allianties) 

 

Docenten van het Friesland College kunnen hun bevoegdheden en competenties vastleggen 

het in Lerarenregister en geven daarbij tevens aan hoe zij hun competenties onderhouden 

en verder willen ontwikkelen. De conclusies en resultaten worden ook vastgelegd in de 

verslagen van de functionerings- en beoordelingsgesprekken.  

Om het algehele opleidingsniveau te verhogen stimuleren leidinggevenden FC docenten tot 

het volgen van een masteropleiding zodat er in een opleidingsteam tenminste één docent 

werkt die een WO opleiding volgt of heeft afgerond. 

 

Activiteiten  2014 – 2015 

 Met behulp van de gesprekken, zelfevaluatie en de competentiescan hebben 

onderwijsgevenden zicht op hun inschatting over welke competenties zij en hun 

teamleden beschikken en welke zij nog (verder) moeten en willen ontwikkelen; 

 Onderwijsgevenden maken zowel individueel als in teamverband afspraken met hun 

leidinggevende over hun professionalisering, de wijze waarop hun bekwaamheid up 

to date blijft en de invulling van de 5 % van de jaartaak die doorgebracht wordt in de 

praktijk. 

 Onderwijsgevenden krijgen in 2014 een verdieping op de FC loopbaanbegeleiding, 

gericht op het verbeteren van de individuele loopbaanontwikkeling en 

keuzeprocessen van een cursist  en de invulling van passend onderwijs. 

 Bekwamen in examinering 

 

Uitvoering 

Het Friesland College heeft actief gewerkt aan het landelijk stimuleringsplan 

Loopbaanoriëntatie en beroepskeuzevoorlichting. Er zijn interne trainers opgeleid en 

beschikbaar.  In een werkgroep is het beleid van het FC op loopbaanbegeleiding uitgewerkt. 



Dit dient als kapstok voor de begeleiding binnen het FC. Zo ontstaat er een basiskwaliteit 

waardoor alle docenten effectief werken aan de begeleiding van cursisten. 

Onderwijsgevenden werken samen en leren van en met hulpverleners en jongerenwerkers 

om cursisten goed te begeleiden wanneer er stagnaties zijn in het leven van cursisten ( in 

o.a. de School als Werkplaats en met ondersteuning van het Servicecentrum Cursisten). 

Voor alle professionaliseringsactiviteiten voor onderwijsgevenden geldt net zoals voor de 

activiteiten voor de leidinggevenden dat de begeleiding waar mogelijk verzorgd wordt door 

collega’s van het Friesland College. Indien er binnen het Friesland College voor specifieke 

trainingen of kennisvragen geen of onvoldoende expertise  aanwezig is, worden externe 

trainers en/of deskundigen ingeschakeld. Naast de eigen leidinggevenden is de adviseur 

Personeelsontwikkeling en Professionalisering beschikbaar als hulp. 

 

Ambities 2015 opleidingsteams 

Opleidingsteams nemen verantwoordelijkheid voor het bieden van uitdagend en modern 

onderwijs met een goed rendement. Zij staan voor organiseren en uitvoeren van 

praktijkgestuurd onderwijs. Zij willen hoge kwaliteit leveren aan cursisten 

bedrijven/instellingen en het HBO.  Teams hebben een evenwichtige samenstelling met een 

goede verhouding tussen de rollen docent coach en docent -vakspecialist en praktijkexperts.  

De mogelijkheden om opleidingsteams te vormen samen met het bedrijfsleven worden 

benut. 

Ieder team heeft een plan om de ambities FC 2015 te halen. In dat plan staan ook de 

ambities op het terrein van professionalisering. 

Bij het vaststellen wat nodig is worden de 3 producten benut die in het kader van 

kwaliteitszorg worden ingezet: de enquêtes bij cursisten, docenten en bedrijven, de 

zelfevaluatie en de audits. Teams nemen ook bij elkaar audits af en bij deze audits worden 

tevens externen betrokken (peer review). 

Het professioneel statuut wordt in ingevuld vanuit de professionele cultuur die het FC wil 

realiseren. In dit kader bepalen teams zelf, binnen het vastgestelde beleid, welke vorm van 

werkoverleg nuttig en nodig is. Het is zodanig georganiseerd, dat de zeggenschap en ruimte 

voor professionaliteit van de medewerkers gewaarborgd is.  

Het (werk)overleg is ook een middel om in teamverband de kwaliteit van beroepsuitoefening 

te borgen en hierover intercollegiaal actief verantwoording af te leggen. 

 

 

Activiteiten  2014 - 2015 

 De samenstelling en het functioneren van de teams worden geëvalueerd en 

verbeter- en ontwikkelpunten worden vastgesteld 

 In overleg met de leidinggevende wordt het werkoverleg geregeld 

 Teams voeren jaarlijks een zelfanalyse uit, maken op basis daarvan een teamplan 

waarin een professionaliseringsinzet is opgenomen.  

 Op basis van vragen en gemeenschappelijke thematiek worden kennisnetwerken 

ingericht. Het doel hiervan is het kennen en benutten van elkaars ervaringen en 

gerichte inzet van externe deskundigheid 

 Het inrichten van werkplaatsen/kenniskringen voor het: organiseren van (taal en 

reken) onderwijs; leereenheden en het leren en werken in en met de praktijk; voor 



het werken met de doelgroep van de entree en niveau 2; begeleiden van 

cursisten;voor examinering etc. 

Voor deze werkplaatsen/kenniskringen geldt dat deskundigheidsbevordering dichtbij 

uitvoering van het onderwijs meer kans op effect heeft en dat er mogelijkheid tot 

intercollegiale consultatie is. Specialisten kunnen elkaar ontmoeten. 

 Trainingen gericht op het vergroten van het didactisch repertoire X stream/Sprint 

 Lesgeven in de 21 ste eeuw. 

 Bekwamen in examinering  

 

 

Uitvoering:  

De FC ondersteuning organiseert  interne- en externe deskundigheid die nodig is om de 

uitvoering van zowel het genoemde onderzoeken en de uitvoering van begeleiding van 

teams om de gevraagde scholing uit te voeren. Het principe dat er zoveel mogelijk gewerkt 

wordt met intern personeel staat vast. Naast de eigen leidinggevenden is de adviseur 

Personeelsontwikkeling en Professionalisering beschikbaar als hulp. 

 

 

 

Academische opleidingsschool  en LIO-ers 

Het Friesland College is er trots op dat zij samen met de  Noordelijke Hogeschool 

Leeuwarden (NHL)  een Academische Opleidingsschool is. 

Jaarlijks worden er zo’n 100 NHL studenten opgeleid. Het  zijn van een Academische 

opleidingsschool betekent ook dat er aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van een 

onderzoekende houding bij docenten. Dit gebeurt o.a. door het begeleiden van 

actieonderzoek van de studenten. Een onderzoekende houding levert een bijdrage aan de 

kwaliteitsontwikkeling van de school.  FC docenten worden opgeleid en ingezet in de rol van 

docent-opleider of docent-onderzoeker. In de tweede helft van 2012 is een 

onderzoekswerkplaats /kennisnetwerk onderzoek opgezet. Hier komen alle activiteiten m.b.t. 

onderzoek doen en het aanleren van onderzoek vaardigheden bij elkaar. 

De NHL en het FC hebben gezamenlijk ook” het PDG traject” voor zij-instromers ontwikkeld. 

Afgelopen jaren hebben docenten die nog niet beschikten over een onderwijsbevoegdheid 

en een aantal praktijkexperts hieraan succesvol deelgenomen en een PDG certificaat 

behaald op grond waarvan zij nu voldoen aan de bekwaamheidseisen als MBO-docent.   

De NHL verzorgt op verzoek na en bijscholing voor FC onderwijsgevenden op de volgende 

terreinen: 

• didactiek Nederlands en rekenen in het MBO  

• toepassing van sociale media en ICT in het onderwijs  

  



 

Beschikbare middelen 2014: 
 
Het College van Bestuur heeft besloten een vergelijkbaar bedrag te bestemmen voor 
professionalisering activiteiten als in 2013. In de FC begroting is een budget van  €1.421,000 
opgenomen. Dat is inclusief €256.800 die bestemd zijn voor de professionalisering van de 
examenfunctionarissen en €320.000 voor de (academische) opleidingsschool.  
Het grootste deel van de vrij beschikbare middelen zal in 2014 gaan naar de 
opleidingsteams. Voor professionaliseringplan 2014-2015 zijn de volgende bedragen 
begroot: 
 
 
Voor het FC algemeen       €   20.000 
 
Voor de professionalisering van de leidinggevenden:    €   80.000 
 
Voor de professionalisering van onderwijsgevenden   € 155.000 
Academische opleidingsschool       € 320.000 
                
             
Voor de professionalisering van Teams     € 400.000 
 
Professionalisering van de ondersteuning       € 190.000 
 
Professionalisering examenfunctionarissen     €  255.000 
 
 
Totaal begroot        €1.430,000 
 


