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In ons nieuwe koersplan zetten wij de lijnen uit naar 2022,
naar waar wij dan willen zijn en hoe we daar willen komen.
Dat laten we graag zien. Het Friesland College is immers
een school die altijd midden in de samenleving wil staan.
Dit magazine geeft een aantal voorbeelden van wat deze
koers in de praktijk kan betekenen.
Dat doen we met trots. De titel ‘Waar leren werkt’ zegt iets
over onze ambities. Die zouden we niet waar kunnen maken zonder de samenwerking met onze omgeving, zoals we
die hebben opgebouwd in de afgelopen jaren. Van hieruit
bouwen we verder, met oog voor wat de samenleving nodig
heeft.
In dit koersplan committeren we ons aan de Sustainable
Development Goals van de Verenigde Naties. Wij willen als
organisatie een rol spelen in een duurzame toekomst van
de regio. We willen onze studenten opleiden tot praktische
wereldburgers, die zich bewust zijn van hun rol en kansen
om de wereld te verbeteren.
Hiermee leiden we studenten op tot zelfbewuste en waardevolle vakmensen voor de arbeidsmarkt, maar ook voor de
samenleving als geheel. Met oog voor zichzelf, hun naaste
omgeving én het besef dat de wereld steeds minder grenzen
kent…
Carlo Segers en Frank van Hout
College van Bestuur
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kennis en vaardigheden hun bijdrage kunnen leveren door te

Deze drie woorden vatten kernachtig samen waar

Betere en duurzame wereld

we voor staan als Friesland College. Wij lopen
voorop in het opleiden van goede vakmensen door
ons onderwijs te baseren op leerervaringen ín en

dóen.

In deze koers omarmen wij de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s). In deze universele doelstellingen hebben
de Verenigde Naties vastgelegd hoe wij allen samen kunnen
werken aan een betere en duurzame wereld. Het gaat hier om
grote doelen, die goed door zijn te vertalen naar onze eigen

uit de praktijk, omdat we geloven dat écht leren
begint met ervaren. Dan ontwikkel je je maximaal,
in je vakgebied en als mens.
In het Friesland College zien we ervaringen als basis van je
persoonlijkheid en toekomstperspectief. Uiteindelijk is het de
praktijk die telt. Relevante kennis is een voorwaarde, maar je
hebt de praktijk nodig om tot resultaten te komen. Zo stellen

Iedereen kan een bijdrage leveren,
in zijn of haar vak én als praktisch
wereldburger.

wereld. Hoe verplaats je een berg? Steen voor steen, als we
allemaal een steen willen dragen…

we ons tot doel om studenten op te leiden tot praktische
wereldburgers, die in hun vak én in de samenleving goed hun

Iedereen kan een bijdrage leveren, in zijn of haar vak én

weg kunnen vinden.

als praktisch wereldburger. Dit is de instelling die we onze
studenten willen bijbrengen en die we als medewerkers willen

Praktische wereldburgers die met een open blik om zich heen

voorleven. Deze manier van denken is een leven lang waarde-

kijken en die weten dat de wereld groter is dan hun eigen

vol, voor hen zelf en voor hun omgeving.

vertrouwde omgeving. Betrokken burgers die zich realiseren
dat er overal - dichtbij huis of veel verder weg - van alles is te
verbeteren, individueel en collectief. Zelfbewuste vakmensen
ook, die het vertrouwen hebben dat zij met hun opgedane

Hoe verplaats je een berg? Steen
voor steen, als we allemaal een
steen willen dragen…

Waarde toevoegen
Het Friesland College wil hierin een voorbeeld zijn. We sluiten
hiermee aan op een belangrijke ontwikkeling in de samenleving, en lopen ook graag voorop waar dat kan en waar wij
waarde kunnen toevoegen. Als school nemen we die verantwoordelijkheid, als integraal onderdeel van onze visie: Waar
leren werkt…
Dit geldt ook voor onze medewerkers. We willen een bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van een betekeniseconomie,
waarin we ons handelen zin geven door projecten te realiseren, samenwerkingen in de regio aan te gaan en binnen onze
organisatie een voorbeeld te zijn. Wij nemen initiatief waar het
maar kan om samen een steen te verplaatsen. De betrokkenheid bij dit onderwerp is groot. Dat voel en zie je terug in onze
visie.

jezelf blijven ontwikkelen? Als je dát weet, kun je volwassen de
wereld in. Dan heeft het leren gewerkt…

Waar leren werkt: wij leiden studenten op tot zelfbewuste,
praktische wereldburgers met een positieve, zelfstandige en
initiatiefrijke houding. De integratie van de SDG’s in de school
laat studenten en medewerkers ervaren wat - in hun vak én in
de samenleving - hun persoonlijke en collectieve impact is en
dat geeft hen de mogelijkheid om hieraan actief bij te dragen.
Deze visie geven we op onze eigen manier handen en voeten,
vanuit de identiteit van het Friesland College. We noemen dit
het ‘paarse hart’.

Het Friesland College heeft veel
te bieden als plek waar studenten
zichzelf leren kennen in een open
sfeer, waarin we ontmoeting
belangrijk vinden en iedereen
serieus nemen.

Het Friesland College is goed in deze open en mensgerichte
manier van werken, waarin studenten kunnen uitgroeien tot
praktische wereldburgers. Die benadering vraagt van de school
wel een open houding naar de wereld, om als organisatie van
professionals in het middelbaar beroepsonderwijs te anticiperen
op belangrijke ontwikkelingen in de samenleving waar wij deel
van uitmaken. Dan kun je niet blijven doen wat je altijd deed.
Die houding vraagt om initiatief, om voortdurend innoveren.
In beeldtaal past deze basishouding treffend bij de dominante
kleur die al vanaf de start bij het Friesland College hoort: het
paars. Deze kleur staat symbool voor passie, inventiviteit, inspiratie, originaliteit en spiritualiteit. Het paars past gevoelsmatig
ook goed bij het besef dat wij deel uitmaken van een groter geheel en zelf verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop wij hier
- collectief en individueel - mee omgaan. Vanuit die gedachte
voelt het omarmen van de SDG’s als een logische stap.

Paars hart
Naast het leren en verrijken van ervaringen - de basis van ons

Opdracht

praktijkgestuurd leren - heeft het Friesland College veel te bie-

Mooi paars geeft ook een spannende opdracht. Het is immers

den als plek waar studenten zichzelf leren kennen in een open

een samengestelde kleur, die twee werelden samenbrengt:

sfeer, waarin we ontmoeting belangrijk vinden en iedereen

rood en blauw…

serieus nemen. Wat kun je goed? Wat kan beter? Hoe kun je

Waar Leren Werkt
Dat hebben we als volgt vertaald. Het rood staat voor durf,
tempo en kracht. Voor passie ook… Deze energie past heel
natuurlijk bij het Friesland College. Maar voor mooi paars heb
je ook een juiste hoeveelheid blauw nodig. Blauw staat voor
zekerheid en duidelijkheid. Voor goed organiseren dus, waar

Mooi paars bij het Friesland College is een samengestelde kleur,
die twee werelden samenbrengt:
rood en blauw…
dat nodig is in het belang van de organisatie en hiermee dan
ook van studenten en medewerkers. Dit zie je terug in de kernwaarden van het Friesland College, waarbij resultaatgericht en

Wat kun je goed? Hoe werk je samen? Hoe blijf je jezelf ontwikkelen? Als je dát weet, kun je - ook als kok - volwassen de
wereld in.

ondernemend meer rood getint zijn en reflectief en betrouw-

Friesland College een sprankelend paars hart, dat staat voor de

baar meer blauw zijn.

identiteit van de school en bijdraagt - door het omarmen van
de SDG’s - aan de ontwikkeling van praktische wereldburgers.

Door het mengen van deze kleuren in de juiste balans krijgt het
Met de ‘rode’ kant in gedachten bieden wij inspirerend onresultaatgericht en ondernemend

derwijs, waarin de ontwikkeling van de student centraal staat
en we elke dag samen een steentje bijdragen aan een betere
wereld. En aan de blauwe kant: goed onderwijs bieden, met

rg

e

rs
P

l e

wereld

r

t u
e s
u

t

g

he

d

praktisch
ontwikkelen

obal goals

k t i j k

Paars hart

c
is

praktijk in ons praktijkgestuurd leren.

r

r

bu

n

Gl

e

a

Pr

ak

student

heldere onderwijsprocessen en een stevige aansluiting met de

bedrijfsleven

De koers
Onze koers is gebaseerd op een collectief besef van de waarden van het ‘Paarse Hart’ en het praktijkgestuurd leren als
onderwijsconcept, waarin we dus voortdurend oog hebben
voor onze bijdrage aan de SDG’s en studenten opleiden tot
praktische wereldburgers die goed zijn in hun vak.

betrouwbaar en reflectief

Op pagina 20 en 21 heeft Aad van Altena ons Koersplan
samengevat in één plaat…
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‘…we willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een betekeniseconomie…’ (citaat Koersplan)

Alles wordt
anders in de
‘betekeniseconomie’
We zijn op weg naar een wereld waarin niet alles meer draait om geld. Hoe kan ík me ontwikkelen? Wat
kan ík bijdragen aan een betere wereld? Dat zijn vragen die in de toekomst leidend zijn voor heel veel
mensen. En die ‘betekeniseconomie’ komt nu heel snel dichtbij, denkt Kees Klomp. Want het bedrijfsleven groot en klein – móet wel mee, om te overleven.
‘Het is toch van de pot gerukt hoe we de wereld met
z’n allen naar de kloten helpen’, roept Kees Klomp. De
directeur van Stichting Maatschappij en Ondernemen
(SMO) - verbonden aan de Erasmus Universiteit - is een
man van heldere inzichten en stevige taal. Dat is ook hard
nodig om te vertellen dát er wat moet gebeuren en ook
wát er dan mogelijk is. Want, zo merkt hij: ‘Overal voelen
mensen en bedrijven wel dat ze moeten handelen, maar
weten vaak niet hoe…’
Alles op z’n kop
De economie zit in een belangrijke overgangsfase, stelt
Klomp. Vanuit een kenniseconomie die draait om geld
en winst maken, gaan we toe naar een betekeniseconomie
met heel andere waarden. Wat kan ík betekenen voor
mijn omgeving? Hoe kan ík groeien als mens? Duurzaamheid is heel belangrijk. En juist op dat gebied gaat
de ontwikkeling heel hard, ziet Klomp: ‘In een jaar of vijf
gaat de hele boel op z’n kop.’
Als directeur van de SMO heeft hij het razend druk met
lezingen, maar ook zit Klomp tegenwoordig veel in de
boardrooms van grote bedrijven. Hij komt er graag. ‘We

moeten die bedrijven niet louter zien als de veroorzakers
van problemen met bijvoorbeeld het milieu, maar juist als
een deel van de oplossing.’
De top van het bedrijfsleven kan het zich ook niet permitteren om achterover te leunen. ‘Jongeren met talent
willen immers niet meer werken bij bedrijven die de
reputatie hebben dat zij er een zootje van maken.’ Zo
stelden tienduizenden Franse studenten onlangs een lijst
op van honderd bedrijven, waar zij nooit willen werken.
‘Zij helpen onze toekomst
om zeep,’ zeggen ze.
Een bedrijf als Shell
kan in Nederland steeds
moeilijker goed personeel
vinden. En wat gebeurt er
dan? ‘Zo’n bedrijf wordt
deel van de oplossing
óf bloedt dood omdat
het geen talentvolle mensen binnen kan halen. Want
die werken dan bij bedrijven als Dopper of Tony’s
Chocolonely, dat dagelijks 65 open sollicitaties krijgt…’
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De wereld zit in een grote overgang. En bedrijven moeten wel mee, stelt Kees Klomp. Anders halen ze niet meer het talent in huis, dat ze nodig

Breder dan groen
Met zijn ‘doetank’ SMO - ‘wij denken wel, maar doen
vooral’ - werkt Klomp hard aan een grote omslag. En die
is veel breder dan de ‘groene’ kant van duurzaamheid.
De zeventien Global Goals, waarin de Verenigde Naties

bij bedrijven: verder kijken dan de winst.
Het gaat niet om minder, benadrukt Klomp, maar om
anders… In die nieuwe economie ontstaan immers ook
nieuwe kansen, als het bijvoorbeeld gaat om een verantwoorde wijze van consumeren en produceren (Global
Goal 12), bouwen van duurzame steden en gemeenschappen (Global Goal 11) of innovatie van de industrie
en infrastructuur (Global Goal 9). Hierin ontstaat veel
bedrijvigheid, voorspelt Klomp.
Wat dan steeds zwaar weegt, is wat je hier als medewerker
of ondernemer kunt toevoegen. Om het even of je nou
universitair geschoold bent of een vakman of vakvrouw
bent uit het mbo, want het werk zal veel meer plaatsvinden in ketens waarin iedereen een eigen rol heeft. En dan
is de bijdrage van de mbo’er echt van groot belang.

hebben vastgelegd hoe we allen kunnen werken aan een
betere wereld, spelen een belangrijke rol in die snelweg
naar de betekeniseconomie. ‘Duurzaamheid is hierin ook
dienstbaarheid, in verder denken dan je eigen belang.’ Of
8 • Friesland College, waar leren werkt

Ondernemende mbo’ers
Klomp is een grote fan van het mbo. Mbo’ers zijn immers
van het doen, maar inmiddels ook van het zoeken naar
hoe het beter kan en hier initiatief in nemen. Het gaat nu
om veel meer dan uitvoeren wat een ander heeft bedacht.
‘Veel mbo’ers hebben een ondernemende mentaliteit,
waar ze best trots op mogen zijn.’ Dat zelfbewustzijn

hebben voor hun voortbestaan. De betekenis van werk wordt steeds belangrijker: wat kan ík bijdragen?

is een goede basis om te zoeken naar zinnige innovatie,
naar manieren om een eigen bijdrage te leveren aan het
collectief.
Die houding past goed bij het Friesland College. Nadrukkelijk inzetten op persoonlijke ontwikkeling van studenten in relatie met de betekeniseconomie en Global Goals

is dan ook zeer waardevol. En Friesland biedt een bijzondere omgeving, meent Klomp. Juist in deze provincie
met veel midden- en kleinbedrijf is ‘verder kijken dan de
korte termijn’ al dichterbij dan bij grote bedrijven, die te
maken hebben met veeleisende aandeelhouders. Maar,
hoe dan ook: ‘Deze ontwikkeling is niet meer te stuiten.
Het gaat gebeuren. Overal…’

Waar leren werkt • 9

Neemt het Friesland College de student écht serieus? Hiltje Bosma, Samita Shastri en Bianca Fiorello (van links naar rechts op de foto)
zien dat de mening van studenten zeker telt.

Flexibele school met
plek voor verandering
‘Ervaringen van echte studenten, onze studenten. Dat is wat telt. Wij baseren ons onderwijs op leerervaringen ín en uit de praktijk, omdat we geloven dat écht leren begint met ervaren. In het Friesland College zien
we ervaringen als basis van je persoonlijkheid en toekomstperspectief.’ Dat klinkt mooi, in zo’n koersplan.
Maar… voelen studenten dat ook zo?

10 • Friesland College, waar leren werkt

‘…wij leiden studenten op tot zelfbewuste, praktische wereldburgers met een positieve, zelfstandige en initiatiefrijke houding…’

Wij legden drie studenten vier verschillende
stellingen voor. Hiltje Bosma is 24 jaar en volgt
de opleiding Juridisch medewerker in de praktijkroute. Samita Shastri (19) volgt de opleiding
Sociaal maatschappelijk dienstverlener, waar
Bianca Fiorello (30) net is afgestudeerd. Nu
werkt Bianca bij het Friesland College als gastvrouw bij het Studentenserviceplein.

Het Friesland College biedt mij de kans om te ontdekken waar ik goed in ben en mijn talent - stap
voor stap - te ontplooien
Helemaal eens, reageren de drie studenten eensgezind.
Zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn heel belangrijk
in wat je leert in het Friesland College. Samita: ‘Ik zoek
steeds zelf naar mijn kwaliteiten en valkuilen. Ik krijg
geen cijfertje, maar krijg te horen wat ik goed doe en
wat beter kan. Door deze persoonlijke aandacht weet ik
hoe ik ervoor sta en hoe ik verder moet. Hiernaast doen
wij veel samen als klas. We maken optimaal gebruik van
elkaars kwaliteiten.’
Bianca sluit zich hierbij aan. ‘Ik heb veel persoonlijke begeleiding gekregen; niet alleen van mijn coach, maar ook
van docenten. Zij bieden je echt extra kansen. Als het
ene niet lukt, wordt meteen gekeken naar hoe je ‘t ook
kunt proberen. Maar het is wel aan jezelf om die kansen

te grijpen. Ik heb de kans gegrepen om bij de Centrale
Studentenraad, zeg maar de OR voor studenten, aan te
sluiten. Dat vond ik fantastisch. Ik ben echt in mijn kracht
gezet door het Friesland College. Ik ben begonnen als
student op niveau 1, afgestudeerd op niveau 4 en nu
werk ik zelfs voor het Friesland College.’
Medewerkers van het Friesland College nemen
mij als student serieus en hebben oog voor wat ik
nodig heb aan steun en uitdaging
Bianca kon niet meteen goed omgaan met de
zelfstandigheid die ze kreeg van school. Het zette haar
wel snel aan het denken. ‘Ik kon twee dingen doen:
mezelf terugtrekken of er iets aan doen… Dus ben ik

naar mijn docent toegegaan en ben samen met haar
gaan plannen. Ik leerde structuur aan te brengen, leerde
ook organiseren en vanaf het tweede jaar kon ik het
gewoon zelf!’
Samita vindt dat studenten nog wel meer betrokken kunnen worden bij zaken die de school aangaan. Maar het
is ook zaak om dan zelf het initiatief te nemen. ‘Neem
nou de bijeenkomsten over Global Goals en wat we daar
mee kunnen… De eerste keer was alleen ik er bij, geen
andere studenten. Ik gaf toen aan bij bestuursvoorzitter Carlo Segers dat wij als studenten graag mee willen
denken.’
De week daarop kregen alle studenten uitnodiging voor
een Global Goals-ontbijt. ‘Wij mochten meedenken over
Waar leren werkt • 11

het Koersplan van het Friesland College en de Global
Goals en hoe we deze twee aan elkaar kunnen koppelen.
Ik vond dat fantastisch. Ik voelde me serieus genomen.
Er werd aandachtig naar mij geluisterd. Ik weet zeker dat
wij als studenten een heel mooie invulling kunnen geven
aan zulke onderwerpen.’

Hiltje: ‘Onze Centrale Studentenraad vind ik een lichtend
voorbeeld voor andere scholen.’

Bianca, hierop inhakend, omdat zij nauw betrokken was
bij een project rond duurzaamheid in school. ‘Meteen
bij stap 1 - wat gaan we doen? - nodigde het Friesland
College studenten uit bij dit project. Studenten maakten
keuzes en bedachten vervolgens acties. De medewerkers
boden hierin vooral ondersteuning, dat vond ik een heel
mooi proces. Je ziet dus wel verandering.’
Leren in de praktijk geeft meer motivatie dan lang
leren in de schoolbanken

Samita: ‘Als je elkaar ziet als mens en niet als functie, begrijp
je elkaar ook veel beter.’

In de praktijkroute ziet Hiltje twee kanten. ‘Die manier
van leren moet bij je passen. Ik krijg meer motivatie
van leren in de praktijk, maar dat geldt niet voor
iedereen. Sommige studenten voelen zich beter bij
regulier onderwijs. In de praktijkroute moet je echt
samenwerken. Je gaat bijvoorbeeld naar de les als je een
leervraag hebt, maar heel wat studenten hébben geen
concrete leervraag. Daarom gaan we daar mee aan de
slag: het formuleren van een leervraag. Docenten vragen
hiernaast aan ons wat wij missen tijdens de les. Er wordt
gelukkig naar ons geluisterd. Zo hebben we ook invloed
op de lessen en de informatie die wij nodig hebben.’
‘Op de middelbare school leerde ik iets, dat onthield ik
dan voor de toets en vervolgens vergat ik het meeste’,
weet Samita. ‘Wat ik op de praktijkroute leer, vergeet ik
niet omdat ik het doe. Iemand heeft het mij uitgelegd,
voorgedaan en dan sla ik het veel beter op. Ik hoor wel
eens van klasgenoten dat ze het gevoel hebben dat ze
het allemaal alleen moeten doen in de praktijkroute. Ja,
je moet zelf achter dingen komen, ervaren dat sommige
dingen goed bij je passen en andere dingen toch niet. Ik
zou echt niet op een andere manier willen leren, maar
ik vind dat bijvoorbeeld de leereenheden zeker moeten
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Bianca: ‘Ik ben begonnen op niveau 1, afgestudeerd op niveau
4 en nu werk ik zelfs voor het Friesland College.’

blijven bestaan. Niet alle studenten zijn geschikt voor een
praktijkroute.’
In een open en ‘echte’ samenleving als het Friesland
College is het goed dat de school naar studenten
luistert
Hiltje reageert heel concreet, met een voorbeeld uit
een landelijk evenement waar zij was met de Centrale
Studentenraad. ‘Wij stapten per ongeluk een verkeerde
ruimte in, waar bestuursleden van allerlei scholen samen
kwamen. We waren niet welkom. Maar wij kwamen met
het voorstel om juist aan te schuiven en mee te denken,
omdat we dat zo gewend zijn in onze school. Dat hadden ze bij andere mbo-scholen nog nooit meegemaakt.
Daar leven directies en studenten blijkbaar vaak toch nog

in verschillende werelden. Op het Friesland College is dat
écht niet zo. Onze Centrale Studentenraad vind ik dan
ook een lichtend voorbeeld voor andere scholen.’
Hiltje vervolgt: ‘The Voice of Students, georganiseerd
door studenten, is ook een mooi initiatief. Dat is eigenlijk
een serie workshops met verschillende (onderwijs)thema’s, waarin studenten, docenten en leidinggevenden
met elkaar belangrijke zaken bespreken. De directeur
wordt ook ‘maar een mens’, de student die op een lijst
toch onbewust een nummertje is, wordt een persoon.’
Samita vult Hiltje aan: ‘Als je elkaar als mens ziet en niet
als functie, begrijp je elkaar ook veel beter. Het Friesland
College is altijd bezig om zich te ontwikkelen, het is een
flexibele school.’
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‘…het gaat hier om grote doelen, die goed door zijn te vertalen naar onze eigen wereld…‘

Global Goals
als

paraplu en inspiratie

Het dak van onze sporthal in Leeuwarden ligt stampvol zonnepanelen. Mooi! Zo dragen we bij aan Global Goal 7: duurzame energie. Nieuw design van oude spullen, door onze studenten bij Omrin Estafette?
Circulaire economie: Global Goal 12. Ook op sociaal gebied werken we aan de wereldwijde doelen van de
Verenigde Naties. Goed onderwijs? Minder ongelijkheid? Vanzelfsprekend, ze passen van nature bij het
Friesland College. Maar er kan nog veel meer, als je ’t bewust doet.
‘Think global, act local…’ Dit motto staat bij uitstek voor wat
er allemaal mogelijk is met de zeventien Global Goals - ook
bekend als Sustainable Development Goals (SDG’s) - die de
Verenigde Naties in 2015 vastlegden als doelen in de weg naar
een betere en duurzame wereld in 2030. Ze komen voort uit
de millenniumdoelstellingen, die 2015 als einddatum hadden.
Elke lidstaat vertaalt deze Goals naar de situatie in eigen land.

ticus Diederik Samsom - nauw betrokken bij maatregelen om
het klimaat te verbeteren - en Kees Klomp in het Friesland College wat de bijdrage kan zijn van het mbo. ‘Wees een voorbeeld
en zorg ervoor dat studenten beseffen wat zíj kunnen doen in
hun vak én als burger,’ stelden beiden. En dat is heel wat, want
het mbo én mbo’ers hebben alle recht op meer zelfbewustzijn.
Ze zijn belangrijk voor de samenleving.

Doen
In ontwikkelingslanden betekent goed onderwijs - Global Goal
4 - vanzelfsprekend heel wat anders dan hier. Zo hebben de
millenniumdoelen er eerder voor gezorgd dat nu 91 procent
van de kinderen in deze landen naar de basisschool gaat. Het
aantal kinderen dat geen onderwijs krijgt, is bijna gehalveerd:
van 100 miljoen in 2000 naar 57 miljoen in 2015. Maar in
conflictgebieden kunnen wereldwijd nog steeds teveel kinderen
niet naar school.

Zeventien doelen zijn er. Waar ga je dan mee aan de slag? Hoe
ga je ze vertalen in concrete acties? Het College van Bestuur
legde deze vragen neer bij medewerkers en studenten in een
reeks ‘Global Lunches’ en een ‘praatontbijt’. Er volgden gesprekken, onder meer met partners. De inzet was steeds, zoals

Dat ligt in Nederland heel anders, maar ook hier is goed onderwijs belangrijk om iedereen de kans te geven zich maximaal te
ontplooien. Alle mensen, jong en oud… En dan werken we
meteen aan Global Goal 12: minder ongelijkheid, om iedereen mee te nemen in de groei. Zoiets bereik je niet door dikke
nota’s en zware beleidsplannen, maar door te dóen op ieder
niveau. Overal, dus ook in ons mbo…
Zelfbewust
Bij de opening van het studiejaar 2017-’18 vertelden oud-poli-

Bij welk Global Goal leg jij je steen? Dat was de uitdaging…
Waar leren werkt • 15

In ‘Global Lunches’ zochten medewerkers naar manieren om de ‘Goals’ te vertalen naar concrete acties.

bestuurslid Frank van Hout eerder stelde: ‘Hoe kunnen wij
samen onze rol pakken in wat er allemaal moet gebeuren?’
Ideeën
Goed onderwijs heeft prioriteit vertelden studenten, die er meteen bij aangaven wat goed gaat en beter kan. Ook belangrijk:
minder ongelijkheid én vrede, veiligheid en rechtvaardigheid
(Global Goal 16), vertaald in een goede sfeer en aandacht voor

iedereen in de school. Medewerkers kwamen met ideeën als een
vaste ov-dag op vrijdag, elk jaar samen een week werken aan
een Global Goal en veel meer. FC-scholen zullen zich verbinden aan één of meer doelen.
Zo gaat er veel gebeuren, met de Global Goals als houvast en
inspiratie. Of, zoals bestuursvoorzitter Carlo Segers het omschreef bij de start van deze route: ‘Beschouw die Goals vooral
als een paraplu, waaronder we samenbrengen wat we al doen en
wat nog kan…’ Dat geeft waarde. ‘En waarden geven kracht,
zeker als ze in het hart zitten.’
Welke Goal verdient ‘mijn steen’?
16 • Friesland College, waar leren werkt

‘…als school nemen we die verantwoordelijkheid, als integraal onderdeel van onze visie: Waar leren werkt…‘

Friesland College zet
groene stappen
Een kleurige en geurige wandelpromenade, met aan weerszijden vlindertuinen in plaats van een kil
betegelde aanlooproute. Zoemende bijenkolonies, verzorgd door een ervaren imker. Groene daken, met
een varia aan insectvriendelijke vegetatie. En comfortabele zithoekjes in een florarijke binnentuin, die nu
nog in gebruik is als fietsenstalling.
Als het aan het Friesland College ligt, krijgen de schoolcampus
in Leeuwarden, locatie Saturnus in Heerenveen en het schoolcomplex bij Sportstad Heerenveen op termijn een groene en
duurzame make-over. Beton en steen wijken bij onze school op
flink wat plaatsen voor de natuur. Oftewel: het zou de komende tijd best wel eens een stukje ‘groener’ kunnen worden.

waarschijnlijk eveneens veel plezier beleven aan het nieuw in te
richten terrein, dat zich dan nóg meer leent voor een wandeling dan het nu al doet. Het Friesland College-terrein is immers
een openbare ruimte zonder omheining en dus 24 uur per dag
toegankelijk.
Nauw betrokken
Invloed op de plannen hebben de gebruikers allemaal. Buurtbewoners, medewerkers en studenten zijn namelijk allen nauw
betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de plannen.
Ze kunnen dus vanaf fase 1 hun wensen te kennen geven. Ook
collega-school Nordwin College met zijn studenten en groenbedrijf Frisia denken en doen mee en zijn enthousiast over de
duurzame en groene ambities van het Friesland College.
Dat bleek al bij de presentatie van landschapsarchitect Marnix
Tavenier, die hier liet zien welke mogelijkheden er zoal zijn om
op een efficiënte, financieel aantrekkelijke en zelfs kostenbesparende manier de terreinen te verduurzamen, met respect voor
zowel mens als milieu. De eerste stappen zijn gezet.

Prettiger
Dat is natuurlijk mooi voor natuur en milieu, maar ook voor
de gebruikers van de panden - studenten en medewerkers - die
zich zo goed als zeker veel prettiger zullen voelen in een ‘groene
habitat’. En niet te vergeten de bewoners van de Leeuwarder
wijk Nijlân, de buren van de Leeuwarder campus. Die gaan
Waar leren werkt • 17

‘…als school nemen we die verantwoordelijkheid, als integraal onderdeel van onze visie: Waar leren werkt…‘

Een ambitieuze agenda
Over vier jaar is het Friesland College in de regio nog sterker dan nu een logische partner in leren en innoveren. Wij verdiepen ons praktijkgestuurd leren en leiden studenten op tot de praktische wereldburgers die de
wereld zo hard nodig heeft. Hoe we dat doen? In de Kwaliteitsagenda 2019-2022 staan concrete plannen.
Hoe mooi is het, als mbo-studenten in Heerenveen straks

Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toe-

bijvoorbeeld kennis kunnen maken met ondernemerschap in

komst, is landelijk zo’n belangrijk thema. In de agenda vertaalt

een ‘inqubator’ met het bedrijfsleven. Hoe prettig is het, als

het Friesland College dit doel in twee lijnen: ‘Partner in leren en

mbo’ers in de nabije toekomst écht aan uitdagende klussen

innoveren’ en ‘Verdiepen van het leren in de praktijk’. Dan gaat

kunnen werken in een Productiehuis waarin school en enkele

het er onder meer om dat studenten groeien tot wendbare

grote partners in de media samenwerken. Of in een Living Lab

vakmensen, die geleerd hebben hoe zij zelf regie hebben op

in Grou, voor de toeristische sector…

hun ontwikkeling.

Het Friesland College bouwt met
deze plannen verder aan een
modern en ondernemend roc, dat
midden in de (regionale) samenleving staat en oog heeft voor de
veranderingen die zich voordoen.

In de praktijk mikt het Friesland College hier onder meer op
innovatie met werkgevers in zorg en welzijn, om te zoeken
naar nieuwe wegen om bijvoorbeeld ouderenzorg effectief en
betaalbaar te houden. Een voorbeeld hiervan is te vinden op
pagina 22. Ontwikkelen van digitale middelen in het onderwijs
is een uitdagende opdracht (pag.35), net als het vormgeven
van aantrekkelijke keuzedelen (pag.33), waarmee iedere stu-

In de Kwaliteitsagenda 2019-2022 heeft het Friesland College

dent zijn of haar opleiding kan verrijken.

vastgelegd wat - samen met de visie in het nieuwe Koersplan
- de belangrijkste lijnen zijn naar de nabije toekomst. Niet

Persoonlijk leiderschap

alleen gaat het dan om het grote doel, maar ook om concrete

Versterken van jongeren en (jong)volwassenen in een kwets-

stappen om hier te komen.

bare positie (pag.27) én het bevorderen van gelijke kansen,
eveneens landelijk thema’s, krijgen in de Kwaliteitsagenda

Tientallen plannen staan in de agenda, verdeeld over vier

een vertaling in de lijn ‘Versterking persoonlijk leiderschap van

lijnen die onderling samenhangen. De basis ligt in het landelijk

studenten’. Het Friesland College wil hierin onder meer met

Bestuursakkoord, dat het ministerie van onderwijs en de MBO-

partners nieuwe wegen zoeken om studenten uit entree en

Raad na overleg met veel partijen sloten voor dezelfde periode.

niveau 2 een structurele plek te bezorgen op de arbeidsmarkt.

In de regio sprak het Friesland College intensief met strategi-

Ook in de agenda: uitbreiding van ondersteuning als in School

sche partners, docenten, studenten, overheden en collega’s in

Als Werkplaats én uitdaging in het Excellentieprogramma en

het mbo.

Internationalisering (pag.30), dat mikt op nieuw Wereldburgerschap.
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Naar warme ouderenzo
De ouderenzorg verandert. Ouderen van straks zijn anders dan ‘bejaarden’ van nu of - zeker - ‘ouden van
dagen’ van vroeger. Bovendien: door vergrijzing en ontgroening neemt het aantal ouderen toe, terwijl er
minder jongeren zijn om voor hen te zorgen. Wat betekent dit voor de zorg van nu en later? Het Friesland
College zoekt met ZuidOostZorg, Alliade en andere partners naar nieuwe wegen.
Met een geconcentreerde blik laten zij zwarte ballen
rollen over de groene mat die is uitgelegd in de centrale
ruimte van zorgcentrum Berkenstede in Wolvega. Deze
bewoners spelen graag koersbal, vertellen ze. Altijd
spannend… Gerda Dusseljee (77) doet niet mee. Haar
gezondheid laat het niet toe. Zij fietst even verderop door
Eindhoven, waar ze lang heeft gewoond. Of, beter: zij
trapt de trappers rond van de hometrainer, die is verbonden aan een scherm met beelden van Eindhoven.
De zestienjarige Jana de Jong uit Joure ‘fietst’ met haar
mee. Zij is net begonnen met haar opleiding aan de
School voor Zorg, Service en Welzijn (ZSW) van het
Friesland College. En als je helemaal nieuw bent in de
ouderenzorg, is het voor Jana én de bewoners goed om ‘al
doende’ kennis te maken. Om enigszins een vertrouwd
22 • Friesland College, waar leren werkt

gezicht te worden in groep Berkenschors…
Even later spelen zij in de huiskamer van de groep wat
spelletjes aan de Tovertafel, waar je via een projector aan
het plafond virtuele belletjes op de tafel uiteen kunt laten
spatten door erop te tikken of lieveheersbeestjes kunt
zoeken tussen dwarrelende herfstblaadjes. Ze hebben er
lol in, allebei. En als de blik van mevrouw Dusseljee even
afdwaalt, helpt Femmy van der Wal - zorgcoördinator van
de groep - met plezier een handje. ‘Nou, dit beestje heeft
zich goed verstopt…’
Op maat
Wat vertelt zo’n - voor velen vast vertrouwd - tafereel
ons nou? Kleinschalige ouderenzorg van nu heeft oog
voor het welzijn van bewoners, biedt passende uitdaging,
kijkt naar wat iemand zelf wil en kan én gebruikt
Gerda Dusseljee (77) en de zestienjarige FC-studente Jana de Jong zoeken
aan de ‘Tovertafel’ naar digitale lieveheersbeestjes tussen de dwarrelende
bladeren. Het is een moment van actie en interactie, voor beiden.

org, nu én in de toekomst
slimme technologie die het werk efficiënter en soepeler
maakt. Hulpmiddelen dus, en nog lang geen robots die
zorgtaken overnemen om bijvoorbeeld ouderen in de
kleren te helpen.
Er is meer. Hoe eenvoudig ook: de witte kat - op batterijen - bijvoorbeeld, die ligt te spinnen bij een bewoonster die een dutje doet in haar rolstoel. Dat geeft een
veilig gevoel. En heel praktisch kan een slimme dispenser
ervoor zorgen dat ouderen altijd op tijd hun medicijnen
krijgen en zich langer zelf kunnen redden. Handig ook
voor ouderen die langer thuis blijven wonen, want hier
zit eveneens een hele belangrijke verandering in de zorg.
Wat is er nodig? Op het gebied van zorg en welzijn valt
nog veel te ontwikkelen. En het mooie is: medewerkers

in de moderne zorg hebben hier een aandeel in. Zij zien
immers waar zij - met techniek of anders - waarde kunnen toevoegen. Het Friesland College zoekt mee in onder
meer de opleiding Human Technology, lessen ‘innovatie
in de zorg’ én de pilot met ZuidOostzorg en Alliade,
waarbij ook de Kwadrantgroep, het MCL en ROC Friese
Poort zijn betrokken.
Uitdaging
Nieuwe zorg vraagt om medewerkers, die oog hebben
voor een slimmere aanpak. Of, zoals directeur Ida van
Marion van de School voor ZSW het omschrijft: ‘De
uitdaging is dat we de juiste dingen op de juiste manier
moeten gaan doen. Moderne zorg vraagt om medewerkers die flexibel zijn en een onderzoekende houding hebben, om te signaleren wat beter kan.’
Waar leren werkt • 23

Op de ‘fiets’ maakt Gerda Dusseljee een rondje door Eindhoven, waar ze lang woonde. Jana fietst mee…

De gezamenlijke zoektocht draait om de vraag wat er
dan nodig is. Hoe de zorg er straks voor staat in deze snel
veranderende samenleving, is lastig te voorspellen. Zeker
is wel dat het aankomt op efficiënt organiseren om goede
zorg overeind te houden bij alle vergrijzing en ontgroening.
‘We moeten slimmere manieren bedenken om het
werkveld in te richten’, stelt projectleider Marrit de Jong
van het Friesland College. Medewerkers moeten breder
inzetbaar zijn, als professionals die kennis en vaardigheden hebben om zelf vaker de beste weg te zoeken. Ze
moeten initiatief nemen, samenwerken, netwerken opzetten… ‘Daar willen we nu op anticiperen, als opleiding en
zorginstellingen.’
Zo komt meer accent te liggen op gezond leven en
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preventie van gezondheidsproblemen dan de medische
benadering van ‘nog maar een pil voorschrijven’. Het
onderscheid tussen zorg en welzijn zal meer en meer verdwijnen. En, heel belangrijk: ‘Om te weten wat goed is
voor iemand, moet je als medewerker vooral veel vragen.
Die sociale vaardigheden worden steeds belangrijker om
zorg op maat te kunnen leveren.’
Zorgen dat…
Klinkt goed. Maar is dat straks nog te doen, die zorg
op maat? Juist wel, stelt beleidsmedewerker Roelfien
Erasmus van ZuidOostZorg. ‘Als de tijd krap is, schiet
een medewerker gauw in de oplossing: ik doe het even
voor u. Maar als je tijd investeert en samen een oplossing zoekt, werkt dat lang door. De drijfveer is nu vaak:
zorgen voor… We moeten naar: zorgen dat… Zo laten

‘…wij nemen initiatief waar het maar kan, om samen een steen te verplaatsen…‘

we ouderen ook meer in hun waarde. En dat telt, zeker
bij mensen die steeds zelfstandiger en mondiger zijn dan
voorheen.’
Zo’n houding vergt wel een omslag, zowel bij huidige
medewerkers als bij studenten. Het is immers fijn om te
helpen… ‘Zorgen voor mensen is mooi’, zegt Evita van
den Berg. ‘Die dankbaarheid geeft een goed gevoel’, vult
Caro Kamminga aan. Allebei zijn ze net begonnen op de
School voor ZSW. Hun eerste ervaring met de ouderenzorg, in Haulerwijk en Appelscha, is positief. Veel leuker
dan ze dachten, merken de meisjes eensgezind.
Die inzet geeft een goede start, reageert Ada Wiersema.
Als coach van FC-studenten in de praktijkroute bij ZuidOostZorg weet zij dat het vervolgens aankomt op het
uitbouwen van hun kennis en vaardigheden, om hen dus
te maken tot professionals die ‘zorgen dat…’ ‘Het mooie
in onze praktijkroute is dat studenten en medewerkers
hierin samen optrekken.’ En studenten die kritische
vragen stellen over ‘waarom iets gaat zoals het gaat’, geven
sowieso een frisse blik. Dat is leerzaam, voor iedereen.
Innoveren, met partners
Innovatie hoort bij de zorg. In de afgelopen jaren is er
immers al veel veranderd. Toen Femmy van der Wal - nu
zorgcoördinator in Berkenstede - in 1984 begon in de
ouderenzorg, liepen medewerkers
nog in wit uniform. ‘Ik was de
zuster en volgens de ouderen
wist ik wel wat goed voor hen
was. De arts besliste veel. Met de
beste bedoelingen, maar vanuit de
ouderen denken was er niet echt
bij.’

ren, ouderen veranderen en de zorg verandert mee.’ Zou
Gerda Dusseljee zich bijvoorbeeld laten vertellen hoe laat
zij naar bed moet? Natuurlijk niet: ‘Dat zoek ik zelf wel
uit…’
Bij alle instellingen van Alliade - waaronder Berkenstede
valt – zijn veiligheid en gezelligheid nu sleutelwoorden,
vult clusterhoofd Nico Bos aan. Medewerkers kijken
voortdurend naar wat beter, efficiënter en goedkoper
kan om met die gewonnen tijd meer aandacht aan
iedere cliënt te besteden. ‘Herken wie ik ben, dat is het
motto. De bewoner staat centraal, met wat hij of zij nog
zelf kan.’ Zo wordt er samen gekookt. Ieder doet z’n
deel, naar vermogen. Wat er gekookt wordt, wordt ook
besproken.
En moet de tv nou in het begin van de middag een uurtje
uit, zodat iedereen in de huiskamer een dutje kan doen?
‘Dat bespreken we. We hebben hier immers volwassen
mensen’, zegt Femmy van der Wal. ‘Daar kunnen we dan
ook afspraken over maken.’ En ja, nu heerst er dus even
rust. Maar zo is het feest. De slingers hangen al, want
er is een verjaardag te vieren. Misschien zingt mevrouw
Dusseljee wel even mee met zangkoor De Diamantjes.
Met ‘Tulpen uit Amsterdam’ en andere klassiekers… Ook
dat repertoire is in 2030 en daarna vast anders. Stones?
Blondie?

Dat werd anders in de jaren negentig. Het uniform ging aan de kant.
‘Ik wás zuster, ik wérd Femmy.’
Het werd huiselijk, meer gericht
op het welzijn en minder op het
verstrekken van de pillen. Dat
ging geleidelijk. ‘Tijden verandeWaar leren werkt • 25
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‘…een open sfeer, waarin we ontmoeting belangrijk vinden en iedereen serieus nemen…‘

Kleine stap naar

grote verandering
Goed kunnen lezen en schrijven is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn veel mensen die hier moeite
mee hebben, maar niet de stap naar hulp durven zetten. Om die drempel zo laag mogelijk te maken en
mensen écht verder te helpen, biedt het Friesland College cursussen aan op de werkplek. Dat werkt.
Ids van der Ploeg heeft het naar zijn zin in de groenvoorziening. Hij werkt bij stichting MOA (Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen), die vanuit de gemeente is opgezet voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hij kan er lekker
met zijn handen werken en is veel buiten. Maar het viel zijn
leidinggevende op dat Ids moeite heeft met lezen en schrijven.

klas te gaan zitten, is voor veel mensen te hoog. Ook voor Ids.
Maar toen hij hoorde over lessen die hij op zijn werkplek en
tijdens zijn werkuren kon volgen, werd hij enthousiast. ‘Het
was heel erg spannend, de eerste keer, maar ik vond het ook
erg leuk. Ik heb veel moeite met lezen en schrijven, maar ook
rekenen en computeren vind ik lastig. Ik zie dat ik langzaam
vooruit ga. En daar doe ik het voor.’
Maatwerk
Dit zogeheten non-formele traject is maatwerk. Het Friesland
College is hierin de professional die docenten en materiaal
levert. Er wordt echt gekeken naar wat iemand nodig heeft en
daar wordt op ingezet. Annemiek van der Spek, taalcoördinator
bij het Friesland College, begeleidt Ids en een paar van zijn
collega’s op de werkplek. ‘Deze mannen werken altijd buiten en

‘Ik zag zijn onzekerheden en hij begreep dingen soms niet’,
vertelt Herman de Haan, uitvoerder bij MOA. ‘Daar heb ik
met Ids over gesproken. Hij gaf zelf ook aan dat hij moeite had
met lezen en schrijven. En het mooie was: hij wilde daar graag
iets aan doen.’
Vooruitgang
Herman was al bekend met het traject van het Friesland College. De drempel om ineens weer naar school te gaan en in een

Ids van der Ploeg voelt zich een stuk beter, nu hij merkt dat hij
vorderingen boekt in lezen en schrijven.
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‘Ik zie dat ik laangzaam vooruit ga. En daar doe ik het voor!’

hebben een teamleider die het werk verdeelt. Ze werken heel
praktisch, maar ze moeten aan het eind van de week wel zelf
een urenbriefje invullen. Dat is voor sommigen een probleem.’

drijf kan, werkt dat nog beter. ‘Ik merk echt dat dit de stap veel
kleiner maakt’, vertelt Annemiek. ‘En als er een schaap over de
dam is, volgen er meer.’
Lage drempel
Ids was een van de eersten op zijn werk die aan dit traject
begon. Hij vertelde erover tijdens de pauzes en er volgden
steeds meer aanmeldingen. Terwijl veel van hen al taalcursussen aangeboden hebben gekregen, komen ze nu wel. ‘Voor het
formele traject moeten ze naar Drachten of Leeuwarden, naar

Zij ziet het dan vaak gebeuren dat werknemers bij hun teamleider aankloppen om die urenbriefjes in te vullen. Dit is een
mooie leervraag waar zij mee aan de slag kan. Er wordt vooral
geluisterd naar we ze zelf willen leren. En als dat binnen het be28 • Friesland College, waar leren werkt
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FC Extra biedt (jong-)volwassenen onderwijs, gericht op de algemene ontwikkeling. Voor de gevarieerde
doelgroep is er een breed aanbod.
•

Inburgering		

Hier kun je (alsnog) je diploma halen voor

een ander land, kan het zijn dat je verplicht bent

vmbo, havo of vwo en losse certificaten voor

om in te burgeren volgens de Wet Inburgering.

verschillende vakken.
•

Extra ondersteuning voor taal en rekenen voor

in Friesland is hier het uitgangspunt.

onze mbo studenten

Mbo Flex Entree

Voor studenten die extra ondersteuning nodig

Als je (bijna) klaar bent met inburgeren op A2-

hebben of zichzelf willen ontwikkelen op dit

niveau en je hebt in het land van herkomst weinig

gebied.

tot geen opleiding gevolgd, dan kun je via dit

•

VAVO			

Als je in Nederland bent komen wonen vanuit

Prettig kunnen leven, werken, wonen en studeren

•

•

•

Vreemde talen

traject instromen in een mbo-opleiding niveau 1

Het Talencentrum is dé plek om verschillende

Mbo Schakeltraject

talen te leren.

Als je (bijna) klaar bent met inburgeren op

•

Basisvaardigheden taal, rekenen en computer

B1-niveau en je hebt in het land van herkomst

Verschillende educatietrajecten worden

een opleiding gevolgd of een diploma gehaald,

aangeboden op het gebied van Nederlandse taal,

dan kun je via dit traject instromen in een mbo-

rekenen en digitale vaardigheden.

opleiding op niveau 2, 3 of 4.

een schoolgebouw in een klas. Dat schrikt af ’, zegt Annemiek.
Ze moeten dan ook zelf voor vervoer zorgen, terwijl daar in dit
traject aan gedacht is. Als het nodig is, worden ze gehaald en
weer teruggebracht naar de werkplek.
Het eerste appje
Door de verbetering in lezen en schrijven gaat ook het computeren bij Ids steeds beter. Ook daar krijgt hij les in en hij oefent
thuis veel. Maar zijn dochter kreeg op een gegeven moment
een smartphone en Ids had er moeite mee dat hij daarin toch
achterbleef. Hij had wel een telefoon, maar kon daar eigenlijk
alleen mee bellen. ‘Ik wilde ook graag met zo’n telefoon om
kunnen gaan, maar het is ingewikkeld en er moet veel geïnstalleerd worden’, vertelt Ids. Maar Annemiek en zijn dochter
hielpen hem. Later verscheen er op de telefoon van Herman de
Haan een bericht van Ids: ‘Dit is mijn eerste appje!’
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FC Studenten Services:
voor iedere student een ‘werkend’ perspectief
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Persoonlijk leiderschap om zelf regie te nemen, een rechtmatige plek op de arbeidsmarkt én in de
samenleving… Het Friesland College stimuleert studenten graag om zich maximaal te ontwikkelen.
Studenten kunnen dan ook gebruik maken van een keur aan voorzieningen, activiteiten en programma’s. Om dit alles écht helder en toegankelijk te maken, zijn de krachten vanaf nu gebundeld
in FC Studenten Services. Centraal, in het hart van de organisatie.

Een internationale stage, extra uitdaging in
een excellentieprogramma of even wat extra
begeleiding, als je het thuis even moeilijk
hebt. Het is belangrijk dat iedere student weet
wat er allemaal kan. Hilda Scholten, directeur
van het nieuwe FC Studenten Services: ‘Op
het moment dat de student iets nodig heeft,
moet je er zijn. Je wilt het moment niet missen, dus moet iedere student snel zijn weg
kunnen vinden.’
Voorheen waren al die activiteiten, programma’s en voorzieningen versnipperd over
verschillende bureaus binnen het Friesland
College. Doordat ze nu allemaal onder één
paraplu vallen, zijn ze beter zichtbaar en dan
ook beter vindbaar.
Die zichtbaarheid is letterlijk groter, zodra
op de grote locaties in Leeuwarden (Triangel)
en Heerenveen (Sportstad) ‘servicepleinen’
worden ingericht. ‘Mijn filosofie is dat we zo
dicht mogelijk bij de studenten moeten zijn.
En dat medewerkers hier ook werken… Zo
zijn we de hele dag beschikbaar en benaderbaar voor studenten, ouders én docenten
die iets willen weten of bespreken. Het FC
Adviescentrum zit er nu al, maar moet nu
vaak telefonisch doorverwijzen of mensen een
kaartje meegeven. Als er altijd iemand in de
buurt is, nemen we een drempel weg.’

opleiding, omdat het niet goed klikt met een
docent of omdat er in de klas iets is. Scholten:
‘Dat lijkt op een loopbaankeuzevraag en dan
komt de student bij FC-XL. Maar er kan
ook iets anders achter zitten. Zoiets haal je
boven door de juiste vragen te stellen en te
luisteren. Dan is switchen niet de oplossing,
omdat de richting wél past. Dan gaan we mee
op gesprek of we helpen zo’n gesprek voor
te bereiden. Zo ontwikkelen we persoonlijk
leiderschap.’
De student kan in het Friesland College altijd
ergens terecht als hij zich niet gehoord of gezien voelt. FC Studenten Services treedt dan
op als belangenbehartiger. ‘Wij werken voor
de student. Hij kan zijn verhaal kwijt en eventueel ondersteuning krijgen. Ook hebben we
vertrouwenspersonen als een student zich niet
veilig voelt. Als iemand ons nodig heeft, laten

we alles uit handen vallen. Dat is nú al zo.
Die afspraak hebben we onderling gemaakt.’

Signaleren
FC Studenten Services kan ook opmerkelijke
ontwikkelingen signaleren. ‘Omdat hier alles
samenkomt, kunnen we trends ontdekken.
Als we constateren dat er binnen een school
of team bijvoorbeeld weinig studenten naar
het Excellentieprogramma gaan of dat er veel
vroegtijdige schoolverlaters zijn, zoeken we de
diepte. Wat maakt dat het zo is?’ Dat kan veel
informatie opleveren over wat goed gaat, of
wat beter kan.
Door nauwe samenwerking kan FC Studenten Services scholen en docenten op maat
bijstaan. Zo kunnen specialisten kritisch meedenken naar wat een team nodig heeft als er
hier opvallend veel studenten zitten die drugs

Voor de student
Een goed gesprek is altijd essentieel. Soms
wil een student bijvoorbeeld wisselen van
Hilda Scholten: ‘Op het moment dat een
student iets nodig heeft, moet je er zijn.’

Jelmer de Jong en Joas Nicolai hebben veel succes met hun SASScup, een drinkbeker
voor mensen met Parkinson. Zij maakten het product in Healthcare, een excellentieprogramma dat startte bij het Friesland College.
Waar leren werkt • 31

‘…met de rode kant in gedachten bieden wij inspirerend onderwijs, waarin de ontwikkeling van de student centraal staat…’
FC Studenten Services bestaat uit:

Doutsen van Gosliga excelleerde als ambassadeur: ‘Ik kreeg een zetje om uit mijn
schulp te kruipen, spannende dingen te
doen en daarvan steeds - met anderen te leren.’
gebruiken. ‘Aan welke kennis heeft het team
iets? Of moet er iemand van buitenaf komen,
in dit geval Verslavingszorg?’
Vaak is deskundigheid dichtbij door de unieke
samenwerking van het Friesland College met
grote organisaties binnen de jeugdzorg in
School Als Werkplaats (SAW). Coaches van
het Friesland College en hulpverleners/jongerenwerkers van deze organisaties werken bínnen de school nauw samen om snel te kunnen
reageren als - of liever: voordat - zaken misgaan. ‘Professionele SAW-hulpverleners zijn
geregeld in de klassen en gemakkelijk aan te

spreken. Hoe sneller je een probleem aanpakt,
hoe beter het immers is.’

Elkaar kennen
Niet alleen studenten zijn beter af met FC
Studenten Services. Ook de medewerkers
krijgen beter zicht op elkaars werk en kunnen
elkaar versterken. Zo kunnen zij de student
gemakkelijker op de juiste plek brengen. ‘We
kijken eigenlijk altijd naar persoonlijk leiderschap. Hoe kan hij zich als persoon ontwikkelen, ook als hij vastloopt in het leven? Hoe
leert hij? We maken hulpvragen bespreekbaar
om er uiteindelijk sterker uit te komen. Denken vanuit de kracht van de student, om zo
zijn kansen vergroten. We kwalificeren niet,
maar de student kan wel (tijdelijk) bij ons
terecht voor iets extra’s.’

Lineke Hoogenberg van het Adviescentrum bespreekt vragen met studente Liya.
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• Centrale Studentenraad (CSR): belangenbehartiger van alle FC-studenten.
• Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS): geeft
studenten een stem. Belangrijke taak: de CSR
ondersteunen.
• Excellentieprogramma: uitdagende (extra)
projecten voor studenten.
• FC-Adviescentrum: opleidingsinformatie,
loopbaanadvies en informatie over extra
begeleiding voor studenten, ouders en externen.
• FC-XL: Via gesprekken of in de praktijk
uitproberen welke richting past als een student
wil switchen.
• Internationalisering: internationale stage,
excursie of studiereis naar het buitenland.
• MentorProgramma Friesland: voor
een persoonlijke mentor uit bedrijfsleven of
vervolgstudie.
• MBO Fierschool: met Fier zorgt het FC
voor excellent, traumaspecifiek onderwijs.
• MBO Rebound Fryslân: voor kwetsbare
mbo-studenten met complexe vragen.
• Ondernemerschap: vergroot de zelfstandigheid van studenten, oefent ondernemend
denken.
• Pitstop: voor studenten die vast dreigen te
lopen. In een programma van zes weken werken
zij aan hun persoonlijke ontwikkeling.
• Present Promotions: leerbedrijf waarin
studenten ervaring opdoen in de organisatie van
zakelijke bijeenkomsten en evenementen.
• School Als Werkplaats (SAW): Hulpverleners en jongerenwerkers werken ín de
school en in de praktijk om problemen snel te
signaleren en ondersteuning te bieden.
• Budgetloket: helpt studenten hun schulden
aan te pakken en voorkomt zo dat zij vanwege
schulden stoppen met hun opleiding.
• Vertrouwenspersonen: voor studenten
die op school of in stage te maken krijgen met
ongewenst gedrag.
• Zorgcoördinatie: Ondersteunt medewerkers
en studenten bij vragen over passend onderwijs
en organiseert professionalisering.

Keuzedeel Duurzaamheid:
de wereld én het Friesland College in beeld
Wil je straks goed voorbereid starten met je carrière, dan kun je niet om duurzaamheid heen. Om hedendaagse wereldproblematiek als klimaatverandering en overbevolking op tijd het hoofd te bieden, moeten we
nú immers zoeken naar oplossingen. Studenten begrijpen dit. Het keuzedeel ‘Duurzaamheid’ draait maar
liefst met twee klassen. Gelukkig maar, want het bedrijfsleven staat te springen om goede mensen met
verstand van zaken.
Met het vermogen van de golven die jaarlijks op de Neder-

Werkt!’. De praktijk - buiten en binnen de school - is immers

landse stranden slaan, kun je bijna een miljoen huishoudens

inspirerend.

gratis voorzien van energie. In theorie tenminste... In de praktijk

De docent zet zijn studenten graag aan het denken, op zoek

is namelijk nog geen systeem ontwikkeld waarmee we deze

naar oplossingen. Want dat is waar het eigenlijk om draait:

energie kunnen opwekken. Dus slaat er elke dag een gigantisch

nieuwe manieren vinden om - in allerlei beroepen - de maat-

potentieel vermogen aan gratis stroom kapot op het mulle

schappij duurzamer te maken. Praktisch uitvoerbaar en liefst

zand van onze kustlijn.

in praktijk gebracht met een eigen onderneming... Werken
aan duurzaamheid mag immers best commercieel zijn, vindt

Dit voorbeeld is slechts één van de vele die Edwin Hovinga

Hovinga.

zijn studenten aandraagt in het keuzedeel ‘Samen Duurzaam
Waar leren werkt • 33

‘…deze manier van denken is een leven lang waardevol, voor henzelf én als praktisch wereldburger…’
Verkennen
In dit keuzedeel zitten studenten van verschillende FC-opleidingen. Van techniek bijvoorbeeld, van horeca en zakelijke dienstverlening… Dat maakt gesprekken interessant. Commercieel?
Niet alle studenten zijn het hier zonder meer mee eens. Erwin
Meestra is er best voor te porren, maar Daniel van der Veer ziet
het begrip liever breder. ‘Ik wil niet alleen duurzaam werken,
maar ook duurzaam leven.’
Docent Edwin Hovinga geeft de studenten graag een zetje. Vier
jaar geleden begon hij voor zichzelf nadat hij jarenlang als commercieel manager werkte bij afvalverwerker Omrin. Nu adviseert hij overheden en bedrijven over duurzaamheid en geeft hij
les. Hij ontwikkelde dit keuzedeel om studenten klaar te maken
voor een toekomst in een maatschappij waarin duurzaamheid
vanzelfsprekend is. Om zo de toekomst van hun kinderen en
kleinkinderen veilig te stellen.
Overal
Tweemaal per week leidt Hovinga de studenten langs een scala
aan duurzame mogelijkheden op ieder niveau, van de wereld
tot heel lokaal. Want waar je ook komt en wat je ook gaat
doen: duurzaamheid speelt er een rol. Het bedrijfsleven staat te

springen om goede mensen die zijn opgegroeid met de principes en begrijpen wat de circulaire economie inhoudt.
Naast ‘grote’ onderwerpen als de effecten van duurzaamheid
op onze lucht- en bodemkwaliteit, de manieren waarop grote
steden omgaan met duurzaamheid en nieuwe, duurzame manieren waarop je energie kunt winnen, bespreekt Hovinga ook
‘kleinere’ onderwerpen. Dat je 55 liter water bespaart door vijf
minuten korter te douchen bijvoorbeeld…
En wat is het belang van afval scheiden? Dat is voor iedereen
goed en eigenlijk al heel normaal. Hovinga: ‘We kwamen in
deze lessen al gauw tot de conclusie dat we geen geitenwollensokken-types zijn. We gaan nuchter om met duurzaamheid. In
wezen is het gewoon een andere manier van denken, door je
continu bewust te zijn van de consequenties van wat je doet.’
De lessen moeten resulteren in een rapport vol verbeterpunten
en aanbevelingen om de school duurzamer te maken op allerlei
gebieden. Dat rapport is voor het College van Bestuur.

Veel keuzevrijheid
Elke mbo-opleiding bestaat tegenwoordig uit een
basisdeel, profieldelen (gericht op het vak) en
keuzedelen, waarin de student zelf - de naam zegt
het al - een keuze maakt om zich te verdiepen of
verbreden. Bij de eerste optie ga je dieper in op
een onderwerp in je vakgebied, in de tweede variant doet de student brede kennis en ervaring op
in een keuzedeel als leidinggeven, ondernemen of
duurzaamheid. Dan komen studenten uit verschillende opleidingen samen. Dat is ook het geval
bij de derde optie: voorbereiden op doorstromen
naar het hbo.
Het Friesland College heeft vanaf de start zwaar
ingezet op een breed aanbod aan keuzedelen, en
heeft het grootste aanbod van Nederland, omdat
het goed past in het onderwijssysteem dat studenten aanzet om zelf de beste route te kiezen
naar een waardevol diploma. Dit aanbod wordt
de komende jaren nog flink uitgebreid, met veel

Studenten zagen een goed ventilatiesysteem bij gebouw
Kalmoes.
34 • Friesland College, waar leren werkt

praktijk in samenwerking met partners in de regio.

‘…voor mooi paars heb je ook een juiste hoeveelheid blauw nodig…‘

ICT,
slim en
op maat

Ashwin Brouwer, tweede van rechts, is ‘creatief in het vertalen van nieuwe
ICT-mogelijkheden naar het onderwijs’.

Het Friesland College staat voor flexibel onderwijs, dat studenten uitdaagt en hen ruimte geeft om zich te
ontwikkelen. Dit vraagt van FC-medewerkers dat zij steeds moeten vernieuwen en inspelen op wat nodig is.
Dit vraagt óók om een ruim aanbod aan keuzedelen, werkplaatsen en noem maar op. Hoe geef je dat? En
hoe organiseer je dat? Met ICT, slim en op maat…
Voor een student is het prettig als je steeds in een digitaal

bezig. Hij kreeg er zelfs een landelijke prijs voor, omdat Ashwin

portfolio kunt zien wat je hebt afgerond en wat nog moet.

‘creatief is in het vertalen van nieuwe ICT-mogelijkheden naar

Samenwerken met anderen in een document, vlot contact met

toepassingen binnen het onderwijs’ en die ervaring ruim deelt

je coach of je inschrijven voor een interessante werkplaats?

met collega’s binnen het hele mbo.

Het past goed in het praktijkgestuurd leren van het Friesland
College. Dat dan ook hard werkt aan een digitale omgeving

Het Friesland College zit in de voorhoede en omarmt de tech-

waarin dit allemaal mogelijk is.

niek als belangrijk in de ontwikkeling van het onderwijs. Ash-

Die systemen zijn lang niet altijd te vinden. Zo ontwikkelde het

zitten uit de hele school, kozen voor een praktische aanpak. Zo

bedrijf Educator een app op maat voor het Friesland College,

heeft elk FC-team een zogeheten mediacoach, die met steun

waarin het aanbod aan lessen en werkplaatsen is te vinden.

van de specialisten collega’s kan meenemen in de ontwikkeling.

win en het vaste programmateam, waarin vertegenwoordigers

Studenten schrijven zich hier in. Op hun eigen school of bij een
andere FC-opleiding, want dat gebeurt steeds vaker.

Dat werkt goed. Ashwin: ‘We maken grote slagen nu mensen
merken dat ze door slimme ICT-toepassingen effectiever en

In een agenda maken studenten in een praktijkroute hier hun

plezieriger kunnen werken.’ Dat ze op afstand gemakkelijk

planning van wat zij in een week nodig hebben aan praktijk,

kunnen samenwerken, bijvoorbeeld.

verdieping en studietijd als vaste onderdelen van hun onderwijs. De coach kan steeds vlot goedkeuren of bijsturen. Han-

Het peil aan vaardigheden neemt snel toe, stapsgewijs van

dig? ‘Studenten konden er snel mee overweg’, merkte Henk

‘geen idee’ naar bekwaam of zelfs expert. En er liggen nog

Kuiper, die in het FC nauw betrokken was bij het maken van de

legio mogelijkheden, in organisatie én in onderwijs met

app. ‘En medewerkers raken nu ook enthousiast.’

bijvoorbeeld virtual, mixed en artificial reality. Wel is het zaak
om nu afspraken te maken, merkt Ashwin, om te voorkomen

Professioneel

dat iedereen zelf op avontuur gaat. ‘Als we goede afspraken

Van die medewerkers wordt in deze tijd een flinke profes-

maken en allemaal in dezelfde richting gaan, kunnen we elkaar

sionalisering verwacht om volop gebruik te maken van wat er

versterken.’

allemaal mogelijk is. Daar is FC’er Ashwin Brouwer hard mee
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‘…om als organisatie van professionals in het mbo te anticiperen op belangrijke ontwikkelingen in de samenleving…‘

Ruimte voor
professionals
Domweg doen wat ‘de baas’ zegt, is niet meer van deze tijd en zeker niet van de toekomst. Nu paste zo’n
houding altijd al slecht bij het onderwijs en zeker bij het Friesland College, maar ook hier kan en moet alles
nog minder hiërarchisch om flexibel aan te sluiten bij de samenleving - en jongeren - van nu en straks. Geef
professionals de ruimte, stellen deskundigen. En zorg ervoor dat die ruimte niet vrijblijvend is, dan wordt het
onderwijs er beter van.
Zelfsturing, resultaatverantwoordelijke teams, geen
hiërarchie … Is dat de beste manier om een school als het
Friesland College te laten anticiperen op wat er allemaal verandert in de samenleving? Jaap Peters, bedrijfskundige en met
bureau DeLimes ‘organisatieactivist’ van het eerste uur, is ervan
overtuigd dat het kan. Sterker nog, het móet om vakmensen op
den duur met liefde hun vak te laten uitoefenen.
Wat is dat vak in het beroepsonderwijs? ‘Aansluiten bij de
praktijk en mensen leren hoe ze kunnen leren.’ Bezieling lekt
weg, stelt Peters, als vakmensen niet kunnen excelleren en zelf
- samen met collega’s - bepalen hoe zij hun werk aanpakken.
Is leidinggeven dan geen vak? Nee, zegt Peters stellig: ‘Leg tien
leidinggevenden een kwestie voor en je krijgt tien verschillende antwoorden. Alles hangt aan de persoon.’ Natuurlijk, het
scheelt als een leidinggevende kennis van zaken heeft. ‘Maar
houd het leidinggeven dan bij twee woorden en laat het verder
over aan de vakmensen.’

wordt steeds belangrijker. Wat kan ik bijdragen?’ Dat vraagt om
ruimte, om zelf te kunnen handelen. ‘Niks doen en doorgaan
met wat je als organisatie altijd deed, is geen optie naar de
toekomst.’
Jongeren van nu vragen er ook om, constateert Kees Tillema
van adviesbureau Het Zuiderlicht: ‘Als je luistert naar jong
talent, gaat het niet meer om vastigheid en veel geld verdienen. Dat is heel anders dan een jaar of tien geleden. Het gaat
om jezelf ontwikkelen, om zelfbewustzijn en kansen grijpen
als je iets kunt bijdragen.’ Dat gebeurt op ieder niveau, aldus
Tillema. Hogere waarden zijn eerder aan de beurt, als het ook
economisch beter gaat.

Autonomie
Paul Iske - hoogleraar Open Innovation aan de Universiteit Maastricht en oprichter van het Instituut voor Briljante
Mislukkingen - formuleert veel minder stellig, maar: ‘Je hoeft
geen trendwatcher te zijn om te zien dat zelfsturing hard nodig
is om de match te maken met wat er nu verandert. Autonomie

Wat is het vak? ‘Aansluiten bij de praktijk en mensen leren hoe
ze moeten leren…’
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Motivatie
In een school als het Friesland College is dat niet anders. Studenten willen meer. Tillema: ‘En in allerlei onderzoeken is nu
wel overduidelijk aangetoond dat de kwaliteit van een organisatie toeneemt als medewerkers weten waarvoor ze ’t doen en het
ook zelf wíllen – ook al doen ze ‘t in de praktijk misschien niet
heel anders… Zelfsturing geeft motivatie.’ Het kan niet anders
dan dat die energie ten goede komt van het onderwijs en dus
de studenten.
En hoe kom je daar? Het begint met een inspirerende missie,
om te bepalen wat je met z’n allen wilt bereiken. Houd het
simpel, zegt Iske: ‘Wij noemen dat een Einstein-punt.’ Dan
kan het uitgroeien tot een collectieve ambitie. Peters: ‘Want dit
is wel even wat anders dan een modern dingetje uit een nieuwe
cursus HRM.’ Zet de professional ‘in the lead’ en doe dit niet

38 • Friesland College, waar leren werkt

half, adviseert Peters. ‘Als je die hiërarchie overeind houdt, gaat
zelfsturing niet werken.’
In het diepe
Dan maar een sprong in het diepe en gaandeweg leren zwemmen? Da’s ook niet verstandig, oordeelt Peters. Zeker in het
begin heb je leiding en veel afspraken nodig om risico’s te
beperken. Een groots avontuur met zelfsturing mag in het onderwijs immers niet uitmonden in chaos, waarvan studenten de
dupe zijn. ‘Denk in slimme stappen, maar houd het praktisch.
Van het ‘praktijkboek zwemmen’ leer je niet zwemmen… Maar
oefen wel in een bad waar je nog kunt staan, voor je in ’t diepe
springt.’
Of, zoals Tillema het formuleert: ‘Je kunt sterk zijn in je
ambitie, zeg maar in de rode kant van het paarse hart van het

Friesland College, maar zorg ook voor de structuur en spelregels van het blauw om allemaal dezelfde kant op te gaan.’ En
laat steeds helder zijn, benadrukt Tillema, dat zelfsturing niet
een vrijbrief is om wat aan te rommelen. ‘Ruimte voor professionals betekent ook dat je een groter beroep kunt doen op hun
verantwoordelijkheid.’
Beheerst
Ga ’t doen, adviseert ook Iske, maar doe het beheerst… Leer
van hoe anderen hun organisatie hebben aangepast en leer zelf
voortdurend van wat er goed én fout gaat, om snel in te grijpen
als iets mis dreigt te lopen. Want zo’n proces mag niet mislukken, stelt Iske in zijn functie van ‘Chief Failure Officer’ van het
Instituut voor Briljante Mislukkingen.
Natuurlijk, we moeten onze fouten en blunders niet verbergen.
Die zijn leerzaam. Maar niet elke mislukking is briljant. Je
hoeft immers niet eerst door een rood stoplicht te rijden om
te ervaren dat je een volgende keer beter kunt stoppen. ‘Door
rood rijden is gewoon stom. Zo’n risico moet je niet nemen.’
Een mislukking is pas briljant, als het gedurfd én ‘VIRAL’ is…
‘Is er een visie? Was er voldoende inzet? Zijn de risico’s goed
ingeschat? Was de aanpak slim? En heb je er wat van geleerd?’
Bij een enkel ‘nee’ in het antwoord is de mislukking volgens
de professor al niet meer briljant. En dat is een gemiste kans.
Iske: ‘Want om goed naar de toekomst te gaan, moet je nu in
beweging komen.’
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