
Het jaar 2018 
in twintig highlights

Enerverend en inspirerend
. We blikken terug op 2018 als - weer - een bewogen jaar. Een 
enerverend en inspirerend jaar ook, omdat we steeds blijven 
inspelen op een veranderende omgeving én zelf kozen voor een 
aantal aanpassingen in onze school. Denk onder meer aan een 
nieuw koersplan, een ambitieuze kwaliteitsagenda en ferme 
stappen naar resultaatverantwoordelijke teams… Ofwel: verder 
op de ingeslagen weg en ook nieuwe wegen inslaan, in een reis 
die ons paarse hart duurzaam moet laten kloppen.

Werken aan nieuw koersplan
. In 2018 maakte het Friesland College de balans op van 
koersplan ‘Ervaren in Leren’ en ontwikkelde ‘Waar Leren Werkt’, 
waarin de lijnen naar 2022 zijn uitgezet. De titel vat kernachtig 
samen waar de school voor staat: opleiden van goede vak-
mensen door onderwijs dat is gebaseerd op leerervaringen in 
en uit de praktijk. Medewerkers, studenten en partners in de 
samenleving waren nauw betrokken bij de totstandkoming van 
‘Waar Leren Werkt’, het koersplan dat Carlo Segers en Frank 
van Hout presenteerden in de nieuwjaarsbijeenkomst van 2019.

Kwaliteitsagenda met ambitie
. Synchroon aan het opstellen van het koersplan is de kwali-
teitsagenda opgesteld, waarin de ambities voor innovaties in 
de komende jaren zijn vastgelegd. Deze innovatieagenda is op-
gebouwd aan de hand van vier samenhangende lijnen: ‘Partner 
in leren en innoveren’, ‘Verdiepen van het leren in de praktijk’, 
‘Versterking persoonlijk leiderschap van studenten’ en ‘Op weg 
naar zelforganisatie’. Met deze agenda anticipeert de school 
op ontwikkelingen in de omgeving en geeft uitvoering aan het 
landelijk bestuursakkoord van de MBO Raad en het ministerie 
van onderwijs. 

Keuze voor Global Goals 
. Het Friesland College koos in 2018 nadrukkelijk voor de 
zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde 
Naties als bepalend voor de identiteit van de school. Deze 
wereldwijde doelen in de richting van een duurzame en betere 
wereld klinken door in de manier waarop de school het onder-
wijs inricht en samenwerkt met de omgeving. Medewerkers en 
studenten hebben deze ‘global goals’ ruim omarmd als richting-
gevend voor de school.  
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Rijk aanbod aan keuzedelen
. Studenten geven aan tevreden te zijn over de keuzedelen, die 
verrijkend en verdiepend zijn. Het Friesland College is trots op 
het grote aanbod, waardoor studenten ook werkelijk iets te 
kiezen hebben. Wel geven studenten aan dat zij meer bege-
leiding willen om een goede keuze te maken uit een totaal van 
inmiddels 165 keuzedelen. Zo’n 20 procent volgt inmiddels een 
keuzedeel buiten de eigen FC-school. Per ronde hebben 3500 
tot 4000 studenten onderwijs in deze vorm. 

Ervaring in buitenland
. De belangstelling voor internationale projecten en ervaring 
opdoen in het buitenland groeit gestaag door. In totaal gingen 
bijna 900 studenten voor een kort of langer verblijf naar het 
buitenland. Vergeleken met het jaar ervoor gingen ook meer 
medewerkers naar het buitenland om kennis en ervaring uit 
te wisselen. Vooral met partnerschool MCAST op Malta - de 
andere Culturele Hoofdstad – kwamen verschillende projecten 
tot stand. 

Strijd tegen laaggeletterdheid
. In de aanpak van laaggeletterdheid is nauwe samenwerking 
tot stand gebracht met veel partijen en betrokken in de om-
geving van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. 
Provinciaal speelt FC Extra hierin een belangrijke rol door het 
‘Coördinatiepunt Volwasseneneducatie’. Hiermee is deze 
FC-school de spin in het web bij de aanpak van provinciale en 
lokale partners voor het onderwijs aan laaggeletterden. 

Actief in LF2018
. Het Friesland College was zeer actief in allerlei evenementen 
in het kader van LF2018, waarin Leeuwarden en heel Friesland 
zich nadrukkelijk presenteerden als culturele hoofdstad van 
Europa. Voor de studenten vormde LF2018 een prachtige gele-
genheid om in de praktijk betekenisvolle ervaringen op te doen. 
Alle FC-scholen leverden een bijdrage in een totaal van ruim 25 
inspirerende projecten, soms ‘in the lead’ en een andere keer in 
een belangrijke rol op de achtergrond. 

Onderwijs verder ontwikkeld 
. Praktijkroutes zijn verder ontwikkeld en in samenspraak met 
de Inspectie van het Onderwijs vrij strak neergezet. Dit heeft – 
met name in de zorgopleidingen – geleid tot praktijkroutes, die 
massa hebben en kwalitatief goed zijn. Ook zijn over de hele 
breedte leereenheden ontwikkeld, waarin studenten werken 
in de praktijk of met projecten uit die praktijk. De grote winst 
is dat overal is nagedacht over het onderwijs en over hoe dit 
maximaal kan aansluiten bij de praktijk en studenten. 

Flexibel en proactief
. In het koersplan ‘Ervaren in leren’ maakte het Friesland 
College een expliciete keuze voor de ontwikkeling van 
resultaatverantwoordelijkheid in de teams, om als grote 
organisatie flexibel en proactief te kunnen inspelen op wat 
zich afspeelt in de omgeving én eigen organisatie. Een van de 
maatregelen die in 2018 in gang zijn gezet, is het aanpassen 
van de directiestructuur en de hierbij behorende leiderschaps-
stijl. Concreet betekent dit dat het aantal directeuren per 1 
januari 2019 is teruggebracht naar één directeur per FC-school 
en drie directeuren voor de totale ondersteuning. 
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In de prijzen
. Geregeld vielen studenten van het Friesland College in de 
prijzen. Zo werd team ‘Smallingerland’, met vooral studenten 
van de opleiding Creatief Vakman, met het ontwerp voor een 
duurzame ‘lichtboom’ tweede in de provinciale Light Challenge. 
Studenten van de praktijkroute Creatieve Industrie wonnen 
de eerste prijs in de ‘Launch game’, een levensecht onderne-
mersspel. Jelmer de Jong - student Engineering - won samen 
met Joas Nicolai (Friese Poort) de prestigieuze Enterprijs voor 
ondernemende studenten, met een drinkbeker voor mensen 
met Parkinson of andere motorische beperkingen.

Afspraak met Praktijkonderwijs
. De gezamenlijke scholen voor Praktijkonderwijs en de 
mbo-scholen in Friesland tekenden een convenant voor samen-
werking in een soepele aansluiting tussen dat praktijkonderwijs 
en de Entree-opleidingen in het mbo. Het Friesland College 
participeert hierin en is penvoerder van het project Technisch 
Beroepsonderwijs Friesland.

‘Groenmannen’ zijn Taalhelden
. Een groep buitendienstmedewerkers van de gemeente Leeu-
warden werd uitgeroepen tot Taalhelden van 2018. Prinses 
Laurentien reikte deze landelijke prijs, in het leven geroepen 
door de Stichting Lezen en Schrijven, uit aan de ‘groenmannen’. 
Zij worden begeleid door FC Extra, dat hen op latere leeftijd in 
een training op maat leert lezen en schrijven. Het resultaat is dat 
medewerkers zelfredzamer worden en ook het zelfvertrouwen 
groeit.

Weinig klachten
. In 2018 registreerde het Studenten Service Centrum (SSC) 
zestien klachten. In het jaar daarvoor waren dat er nog 28. 
Hiermee liet het aantal klachten dus een duidelijke daling zien. 
De klachten gingen vooral over begeleiding en de organisatie 
van het onderwijs. Alle klachten die het SSC behandelde, zijn 
naar tevredenheid van de student afgehandeld. 

Hogere rapportcijfers
. In een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers waren de 
uitkomsten over de hele linie goed. In vergelijking met 2015 
stegen de respons en de scores, die nu hoger uitkwamen dan 
het landelijk gemiddelde. Medewerkers waren vooral positief 
over de aandacht voor loopbaanontwikkeling en mogelijkheden 
om door te groeien. In de tweejaarlijkse JOB-monitor gaven 
ook studenten hogere cijfers en in de landelijke Keuzegids mbo 
kwam het Friesland College beter uit, maar bleef toch net onder 
het landelijk gemiddelde. 

Steun door School Als Werkplaats
. In School als Werkplaats waren jongerenwerkers en hulp-
verleners actief bij alle bol-opleidingen in Heerenveen en 
Leeuwarden, om studenten die extra zorg of ondersteuning 
nodig hebben snel te kunnen benaderen. Van de 7700 bol-
studenten had het SAW-team contact met 1740 studenten 
in één of meerdere gesprekken. Hiervan verwees het team 
4 procent door naar externe lichtere en 0,5 procent naar 
zwaardere zorg. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met die van 
2017 en liggen ruim onder het landelijke gemiddelde. 
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Mediacoaches succesvol
. In maart zijn 25 mediacoaches aangesteld om de digitale 
geletterdheid van collega’s te vergroten. Aan het eind van het 
jaar bleek uit onderzoek dat bijna alle medewerkers in deze 
periode vooruit zijn gegaan. Nu zit nog 20 procent op het 
beginnersniveau, 40 procent is gevorderd en 40 procent is 
inmiddels bekwaam of zelfs expert. Ook de mediacoaches zijn 
tevreden over hun rol en het programma digitale geletterdheid.

‘0 op de meter’ vanaf 2035
. Met een aantal regionale partners maakte het Friesland 
College een plan om vanaf 2035 geheel energieneutraal te 
gaan werken. In dit plan voor ‘0 op de meter’ om eerst de 
energievraag van het Friesland College te beperken, om deze 
vervolgens te verduurzamen en terug te brengen naar ‘0’.  

Meer ziekteverzuim
. In 2018 kwam het ziekteverzuim op 6,23 procent. Dit was een 
stijging ten opzichte van de voorgaande jaren. Hoewel de lang-
durige griepepidemie in het begin van het jaar ongetwijfeld van 
invloed was, hebben ook zaken als een hogere werkdruk, langer 
doorwerken en veranderingen in de organisatie bijgedragen aan 
een hoger verzuim.  

Van inburgeren naar entree
. Sinds enkele jaren biedt FC Extra trajecten aan, waarin in-
burgering en beroepsonderwijs worden gecombineerd. Hierin 
zit veel aandacht voor de doorstroom van inburgering naar 
de entreeopleiding. Dit resulteerde in 2018 in een groeiende 
deelname van 75 naar 120 statushouders in de Flex-entree. In 
samenwerking met NHL Stenden Hogeschool startte in septem-
ber een schakeltraject voor hoogopgeleide statushouders met 
veertien deelnemers.
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