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Leeswijzer
Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting

De managementsamenvatting geeft een kort overzicht van resultaten en ontwikkelingen binnen het 

Friesland College in 2018. 

Hoofdstuk 2 Profiel 

Dit hoofdstuk schetst een profiel van het Friesland College. Het vermeldt onder andere het aantal 

studenten en medewerkers. Verder beschrijft het de juridische structuur en organisatie, het 

onderwijsconcept Praktijkgestuurd Leren en kernwaarden van de instelling.

Hoofdstuk 3 Bestuur en governance

Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop het bestuur, het toezicht en de medezeggenschap binnen het 

Friesland College zijn geregeld. U leest hier het verslag van de Raad van Toezicht en vindt u informatie 

over de Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad. Ook de beleids- en kwaliteitscyclus komen 

aan de orde.

Een aantal ontwikkelingen, die invloed hadden op het strategisch beleid, worden beschreven. Verder 

vindt u een overzicht van de stakeholders. 

Ook staat hier een beschrijving van hoe binnen de instelling de verschillende klachtenprocedures zijn 

geregeld. Daarnaast vindt u een overzicht van verschillende partners met wie het Friesland College 

nauw samenwerkt. 

Hoofdstuk 4 Strategisch beleid en realisatie ambities in 2018

Hier leest u over het Koersplan 2015-2018 en de ambities van het Friesland College eind 2018. 

In een schema wordt op instellingsniveau aangegeven welke resultaten het Friesland College 

heeft behaald en welke niet. Daar waar de ambitie (nog) niet is gerealiseerd, zijn echter stappen 

voorwaarts gezet en is sprake van een positieve ontwikkeling. Voorbeelden zijn het borgen van 

de excellentieprogramma’s en de duidelijk zichtbare verbetering, op bijna alle vlakken, in de JOB-

monitor 2018. 

Hoofdstuk 5 Onderwijs en studenten

Dit hoofdstuk beschrijft vormen van praktijkgestuurd leren en ontwikkelingen bij de keuzedelen, 

ontwikkelingen bij FC-Extra. U leest ook over het internationaliseringsbeleid, Nederlands en rekenen, 

ontwikkelingen bij de kwaliteitszorg en het mentorprogramma. 

Verder leest u hoe het Friesland College ‘passend onderwijs’ vormgeeft. U leest over de verschillende 

voorzieningen die het Friesland College voor studenten heeft, zoals ‘School als Werkplaats’ ‘Pitstop’ 

en ‘FC-XL Switch en Search’, en over het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Het hoofdstuk 

eindigt met informatie over het Leerbedrijf Invloed Studenten en Jip’per: twee leerbedrijven voor en 

door studenten. Ook wordt in dit hoofdstuk stil gestaan bij activiteiten in het kader van de Culturele 

Hoofdstad 2018 en de resultaten van de JOB-Monitor 2018.
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Hoofdstuk 6 Medewerkers (Sociaal jaarverslag 2018)

Dit hoofdstuk beschrijft het personeelsbeleid van het Friesland College en vermeldt de 

ontwikkelingen van de organisatie en ontwikkelingen en resultaten op het gebied van 

professionalisering.

Verder vindt u hier onder meer gegevens over ziekteverzuim, de inzet en samenstelling van 

personeel (leeftijd, soort functie et cetera), in-, door- en uitstroom, het functiebouwwerk, informatie 

over het functionerings- en beoordelingsbeleid en arbeidsvoorwaarden. 

Hoofdstuk 7 Financiën (Financieel jaarverslag 2018)

In het financieel jaarverslag vindt u onder andere informatie over de exploitatie, het Treasury-

management, de bezoldiging van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht en investeringen. 

Ook vindt u hier de financiële kengetallen van het Friesland College.

Hoofdstuk 8 Continuïteitsparagraaf

De continuïteitsparagraaf is een onderdeel van het jaarverslag. Hier vindt u een beschouwing over 

het voorgenomen beleid en de verwachte interne en externe ontwikkelingen, met hierin waar 

mogelijk een vertaling van dit beleid naar financiële indicatoren. Toekomstgericht denken over de 

(financiële) effecten is hierbij een belangrijk punt van aandacht.

Een aantal woorden zijn voorzien van een *. Deze woorden worden in de verklarende woordenlijst 

toegelicht en vindt u achter in het jaarverslag. 

In de bijlagen is per FC-school het studentenaantal vermeld. Daarnaast vindt u in de bijlage de 

samenstelling, het rooster van aftreden en nevenfuncties van de Raad van Toezicht, het eigen 

verslag van de Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad en een organogram van het 

Friesland College.
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Met veel plezier presenteren wij het verslag van ROC Friesland College over het jaar 2018. En zoals 

steeds weer … was het een bewogen jaar. Een enerverend en inspirerend jaar ook, omdat we steeds 

in blijven spelen op een veranderende omgeving én zelf kozen voor een aantal aanpassingen in 

onze school.

Deze ontwikkeling kreeg helder vorm in het nieuwe koersplan voor de periode 2019-2022. Onder 

de titel ‘Waar Leren Werkt’ presenteerden we tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst van 2019 een 

koersplan waarin we door het beeld van ‘het paarse hart’ onze ambities en doelstellingen voor de 

komende jaren ontvouwden. In 2018 hebben we met velen in en om onze school gewerkt aan dit 

plan, dat ons richting en inspiratie geeft om als ROC voorop te blijven lopen in ontwikkelingen op 

het gebied van onderwijs en de arbeidsmarkt waar we onze studenten op voorbereiden.

In 2018 kozen we de zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties als 

bepalend voor wat wij als school en organisatie willen zijn. Deze wereldwijde doelen sturen ons in 

de wijze waarop we van waarde willen zijn voor ons en onze omgeving. Die toegevoegde 

waarde zien wij terug in ons onderwijs, in de manier waarop we met elkaar en onze omgeving 

samenwerken en onze eigen organisatie neerzetten.

We gingen door met het ontwikkelen van ons praktijkgestuurd onderwijs en bleven ervoor kiezen 

om dat te doen in nauwe samenspraak met onze partners. Dit resulteerde voor de komende jaren 

onder meer in een kwaliteitsagenda, die duidelijk maakt hoe we willen werken aan landelijke én 

eigen prioriteiten op het gebied van de arbeidsmarkt van de toekomst, gelijke kansen voor iedereen 

en speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

Ook ligt een belangrijke opdracht in het verder ontwikkelen van onderwijs voor nieuwe 

doelgroepen. Zo hebben we in 2018 flinke stappen gezet in het opleiden van professionals in hun 

eigen praktijk. Ook voor deze doelgroepen werken we vanuit de leerprincipes van praktijkgestuurd 

leren, zoals we die eerder ontwierpen en omarmden.

Speciale aandacht in de ontwikkeling van ons onderwijs verdient de plaats die we toekennen 

aan keuzedelen. We zien hierin niet een nieuwe verplichting die ons landelijk is opgelegd, maar 

omarmen deze uitdaging omdat we denken dat we onze studenten zo toegevoegde waarde 

kunnen geven door het bieden van echte keuzes om te verbreden en/of te verdiepen.

Deze inspanning heeft geleid tot een bijzonder groot en gevarieerd aanbod aan keuzedelen. Ook 

werden we geconfronteerd met de organisatorische uitdagingen die zo’n breed aanbod met zich 

meebrengt. In 2019 moeten we op dit gebied nog de nodige stappen zetten om onze ambities op 

dit gebied om te zetten in een goed gefaciliteerde realiteit.

Tenslotte hebben we in 2018 stevige stappen gezet in de ontwikkeling van de organisatie. Al eerder 

kozen wij ervoor om resultaatverantwoordelijke teams tot kern van onze organisatie te maken. 

Aan die keuze geven wij steeds meer inhoud. Met instemming van de ondernemingsraad en met 

inspanning van veel betrokkenen zijn we onderweg naar dit doel. We zien hierin geen doel op zich, 

maar een voorwaarde om als grote organisatie flexibel en proactief te kunnen inspelen op wat 

zich afspeelt in onze omgeving én onze eigen organisatie. Hiertoe worden teams gefaciliteerd en 

ondersteund.

Voorwoord College van Bestuur
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Ook de leiding van de organisatie kreeg en krijgt steeds meer vorm op een wijze die past bij 

deze ambitie. Zo kozen we ervoor om met ‘moderne’ directeuren te gaan werken en om de 

samenwerking tussen deze directeuren onderling en tussen de directeuren en het College van 

Bestuur te intensiveren. De voorbereidingen hiervoor vonden plaats in 2018.

Zo was 2018 een jaar van verder gaan op de ingeslagen weg én nieuwe wegen inslaan, in een reis 

die ons paarse hart duurzaam moet laten kloppen. Mooi paars is hierin in beeldtaal de kleur van 

balans tussen passie en actie - rood - aan de ene kant en planning en regie - blauw - aan de andere 

kant. Een balans die we blijven zoeken en die we meer en meer mét elkaar en mét onze omgeving 

willen zoeken en bewaren.

Wij wensen u natuurlijk veel leesplezier toe bij het doornemen van dit jaarverslag. En … houden ons 

van harte aanbevolen voor opmerkingen en tips om ons onderwijs nog mooier te maken.

 

Carlo Segers  Frank van Hout

Voorzitter   Lid 

Heeft u opmerkingen of suggesties na het lezen van ons jaarverslag? 

Graag! U kunt hierover contact opnemen met r.bloem@fcroc.nl.
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Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting

Het Friesland College verzorgt middelbare beroepsopleidingen voor vrijwel alle beroepenvelden. 

Studenten kunnen de meeste opleidingen volgen op verschillende niveaus*. Hiernaast verzorgt 

het Friesland College een breed onderwijsaanbod voor volwassenen: volwasseneneducatie, 

inburgeringstrajecten, gecombineerde trajecten beroepsonderwijs/educatie en Vavo*. 

Onderwijs in uitvoering
Het onderwijs is ingericht volgens het concept ‘praktijkgestuurd leren’. Uitgangspunt is dat het  

leerproces van een student start in de praktijk. Zijn ervaringen hierin sturen zijn leerproces. 

Bij praktijkgestuurd leren gaat het niet alleen om het behalen van een kwalificatie. Studenten 

ontwikkelen ook persoonlijke kwaliteiten en competenties die zij hun verdere (beroepsmatige) leven 

kunnen inzetten.

De beleidsvorming is eveneens praktijkgestuurd ingericht. Het Friesland College hanteert een 

permanente cyclus van reflecteren, verdiepen, keuzes maken en opnieuw reflecteren. Het koersplan 

is hierin het uitgangspunt. Concreet betekent dit dat strategische besluitvormingsprocessen starten 

met reflectie op ontwikkelingen en acties in de praktijk.

Koersplan
2018 was niet alleen het jaar waarin de balans is opgemaakt van het vigerende koersplan, maar ook 

het jaar waarin het nieuwe koersplan ‘Waar Leren Werkt’ tot stand kwam. In dit koersplan zijn de 

lijnen naar 2022 uitgezet, naar waar we als Friesland College dan willen zijn en hoe we daar willen 

komen? Bepalend voor die koers is het antwoord op de vraag “waar staat het Friesland College 

voor? Welke waarde(n) wil het Friesland College toevoegen voor studenten, medewerkers én 

partners?

De titel ‘Waar Leren Werkt’ vat kernachtig samen waar het Friesland College voor staat: het 

opleiden van goede vakmensen door onderwijs te verzorgen dat is gebaseerd op leerervaringen in 

en uit de praktijk. Echt leren begint met ervaren. Dan ontwikkelt iemand zich maximaal, niet alleen 

in het vakgebied, maar ook als mens. 

Kwaliteitsagenda
Met de Kwaliteitsagenda 2019 – 2022 geeft het Friesland College uitvoering aan het landelijk 

Bestuursakkoord 2018-2022 ‘Trots, vertrouwen en lef’ en de hierin genoemde speerpunten. De eind 

2018 ingediende eerste versie van de agenda is het voorlopig sluitstuk van een intensief proces, 

waarin op verschillende momenten strategische partners, docenten, studenten, regionale overheden 

en collega’s van andere mbo-instellingen betrokken zijn geweest. Dit heeft onder meer geleid tot 

een gezamenlijke regiovisie van het Friesland College, ROC Friese Poort en het Nordwin College, 

die - waar mogelijk gezamenlijk - inzet is van gesprekken met relevante stakeholders in de provincie 

Fryslân.

De kwaliteitsagenda 2019-2022 van het Friesland College bouwt enerzijds voort op het Koersplan 

2015-2018 ‘Ervaren in Leren’ en het daaraan gelieerde Kwaliteitsplan 2015-2018. Tegelijkertijd 

vormde de kwaliteitsagenda de opmaat voor het nieuwe koersplan ‘Waar Leren Werkt’ van het 

Friesland College. 

Samen met de visie in dit nieuwe Koersplan, zijn in de kwaliteitsagenda 2019 -2022 de belangrijkste 

lijnen naar de nabij toekomst vastgelegd.  
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Op weg naar meer zelforganisatie
In het koersplan ‘Ervaren in leren’ maakte het Friesland College in 2015 een expliciete keuze voor 

de ontwikkeling van resultaatverantwoordelijkheid in de teams. De afgelopen jaren zijn hierin flinke 

vordering gemaakt. In 2018 is besloten om een volgende stap te zetten naar meer zelforganisatie en 

de hiermee samenhangende vergroting van de professionele ruimte in de komende jaren. Zo’n grote 

stap kan niet ineens worden gezet, dus is hiervoor een aantal jaren uitgetrokken. Hierin is aandacht 

nodig voor de cultuur, structuur en werkprocessen.

Samenwerking met onderwijsinstellingen
Het Friesland College vindt het belangrijk om met andere scholen (vo, mbo en hbo) samen te 

werken. Hoe beter de scholen samenwerken, hoe lager immers de kans dat tussentijds studenten 

uitvallen. Het Friesland College had mede daarom geregeld overleg met ROC Friese Poort en het 

Nordwin College. Met het Nordwin College werkt het Friesland College bovendien samen in MBO 

Life Sciences. Ook was er overleg over verdere samenwerking met NHL Stenden Hogeschool. 

Professionele ontwikkeling
Er is veel aandacht en ondersteuning uitgegaan naar praktijkroutes. De vorm waarin praktijkroutes 

moeten worden uitgevoerd is in samenspraak met de Inspectie van het Onderwijs vrij strak 

neergezet. Dit heeft - met name in de zorg – geleid tot praktijkroutes, die massa hebben en 

kwalitatief goed zijn. In Zorg & Welzijn is het zelfs de dominante vorm van organiseren geworden.

Ook zijn over de gehele breedte van het Friesland College leereenheden* ontwikkeld. Weinig 

teams zijn in de afgelopen jaren op de oude voet doorgegaan. De grote winst is dat overal weer is 

nagedacht over het onderwijs en over hoe dit beter kan aansluiten bij de praktijk en studenten. 

Keuzedelen
Studenten geven aan tevreden te zijn over de keuzedelen, zeker over de keuzedelen die verrijkend 

en verdiepend zijn. Het Friesland College is trots op de hoeveelheid keuzedelen die ontwikkeld zijn 

en aangeboden worden (165 keuzedelen). Het aantal keuze delen zal alleen nog maar toenemen en 

de begeleiding van de studenten bij het maken van de goede keuzes zal verbeterd worden. 

Volwassenenonderwijs
Alle studenten hebben een trajectplan op maat. In het kader van de aanpak van laaggeletterdheid 

is samenwerking met alle partijen en betrokkenen in de omgeving van een laaggeletterde 

noodzakelijk. Nauwe samenwerking is tot stand gebracht met verschillende partners, waaronder 

Stichting Lezen & Schrijven, de Friese Bibliotheken, welzijnsinstellingen, werkgevers en overige 

partners in het sociale domein zoals UWV, GGD en onderwijsinstellingen. Provinciaal speelt FC Extra 

hierin een belangrijke rol door het ‘Coördinatiepunt Volwasseneneducatie’. Hiermee is de school 

‘spin in het web’ bij de provinciebrede aanpak van provinciale en lokale partners voor het onderwijs 

aan laaggeletterden.

Internationalisering
In 2018 waren veel studenten en medewerkers internationaal actief en de belangstelling voor 

internationale projecten op school groeit. In totaal gingen bijna negenhonderd studenten en 

medewerkers voor een korter of langer verblijf naar het buitenland. In de meeste gevallen ontvingen 

zij financiële ondersteuning vanuit het Erasmus+-programma, mogelijk gemaakt door de Europese 

Unie. Het Friesland College ontving in 2018 buitenlandse studenten, die meededen aan een project 

bij één van de FC-opleidingen of via het Friesland College stage liepen bij bedrijven in de regio. Ook 

ontving het Friesland College collega’s van buitenlandse partnerscholen.

Culturele Hoofdstad
In 2018 was Leeuwarden de Culturele hoofdstad van Europa. Leeuwarden-Fryslân 2018 ging over 

dromen najagen door middel van culturele kruisbestuivingen, over het vormen van een levendige 
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‘mienskip’ met cocktails van heden en verleden, stad en platteland, wetenschappers en kunstenaars. 

Kunst was niet alleen het doel, maar juist het middel. 

Studenten en FC-scholen hebben actief meegedaan en ruim geparticipeerd in allerlei evenementen. 

Voor de studenten vormde LF2018 een mooie gelegenheid om in de praktijk betekenisvolle 

ervaringen op te doen. Onder het motto FC DO IT deed het Friesland College mee aan ruim 25 

projecten.

School als werkplaats
Studenten verlaten gediplomeerd het Friesland College. Hier maakt de instelling zich sterk voor. 

School Als Werkplaats startte in 2010 bij de bol-opleidingen op niveau 2. In 2018, werd deze 

methodiek toegepast bij alle bol-opleidingen in zowel Leeuwarden als Heerenveen. Van de in totaal 

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 en percentages zijn vergelijkbaar met die van 2017 en liggen ruim onder de cijfers over 

het landelijk gemiddelde.

Medewerkers tevredenheidsonderzoek 2018 
Begin 2018 heeft een medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) plaatsgevonden. Bijna 66 

procent van de medewerkers nam deel aan dit onderzoek. De uitkomsten zien er over de hele linie 

goed uit, de scores en respons zijn gestegen ten opzichte van het vorige MTO in 2015 en de scores 

zijn hoger dan het landelijk gemiddelde.

Professionalisering leidinggevenden
Leidinggevenden hebben in het Friesland College als organisatie in ontwikkeling de opdracht hun 

teams te helpen in de richting van resultaatverantwoordelijke teams, die voldoende taakvolwassen 

en zelfsturend zijn om zich - in afstemming met andere teams - verder te ontwikkelen. 

Leidinggevenden worden de mogelijkheid geboden om tijdens deze transitie van de teams en van 

henzelf hun eigen leerproces expliciet te organiseren en te bekrachtigen. Zij leren in de praktijk van 

het proces dat zij zelf leiden en sturen. 

Teamontwikkeling
Wat wordt verstaan onder resultaatverantwoordelijkheid, welke werkende principes worden hierin 

onderkent en welke indelingscriteria helpen om als kader voor deze teams te hanteren? De praktijk 

geeft nieuwe inzichten voor ontwikkeling van deze uitganspunten. Er wordt regelmatig geëvalueerd 

om vast te stellen of deze criteria werkbare criteria zijn, of nog de nodige aanpassing verdienen. 

Duidelijk is dat er op dit moment een variatie is aan teams, en daarmee ook een variatie aan fases 

waarin ieder team zich bevindt. Soms is het ene team heel kundig op het ene terrein en het andere 

team op een ander terrein. 

Duurzame Inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid is in het Friesland College een thema dat voortdurend in ontwikkeling is.

Beleid op duurzame Inzetbaarheid is in voorbereiding en zal in 2019 concreet vorm krijgen. 

In november 2018 vond de Week van het Werkplezier plaats als eerste concrete actie in het kader 

van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Verder is het MTO uitgevoerd. In paragraaf 6.10 

leest u hier meer over.

Een gezonde bedrijfsvoering
De begroting 2018 ging uit van een positief resultaat van € 0,9 mln. Dit resultaat voldoet aan de

ambities van het Friesland College en de uitgangspunten die de instelling voor de begroting hanteert. 

De solvabiliteit van het Friesland College steeg in 2018 van 54 procent naar 56 procent. 

In 2018 nam de liquiditeitsratio (current ratio) toe van 0,98 naar 1,27.
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Hoofdstuk 2 Profiel
Het Friesland College is een ondernemend regionaal opleidingencentrum (roc), dat middenin de 

(regionale) samenleving staat en oog heeft voor de veranderingen hierin. Wij leiden studenten op 

tot zelfstandige, zelfbewuste, bekwame burgers voor een samenleving die sterk en steeds sneller 

verandert. Kritisch denken, innovatief zijn, creativiteit en wezenlijke nieuwsgierigheid zijn kwaliteiten 

die de student bij het Friesland College ontwikkelt.

Het Friesland College verzorgt middelbare beroepsopleidingen voor vrijwel alle beroepenvelden. 

Studenten kunnen de meeste opleidingen volgen op drie verschillende niveaus*. Hiernaast 

verzorgen wij een breed onderwijsaanbod voor volwassenen: volwasseneneducatie, 

inburgeringstrajecten, gecombineerde trajecten beroepsonderwijs/educatie en Vavo*. 

In oktober 2018 had het Friesland College 9227 studenten in het mbo ingeschreven. Bij ons werkten 

eind december 2018 1180 medewerkers (940 fte). De instelling heeft locaties in Leeuwarden en 

Heerenveen. FC Extra, school voor Volwasseneneducatie, heeft bovendien uitvoeringslocaties in 

Harlingen, Drachten, Dokkum en Sneek.

Onderwijsconcept: praktijkgestuurd leren
Opleiden en kwalificeren, dat is de opdracht van het Friesland College. Die opdracht is vervuld als 

de student een mbo-diploma haalt waarmee hij kansrijk de stap naar de arbeidsmarkt kan zetten of 

kan doorstromen, hetzij naar een hoger niveau binnen het mbo, hetzij naar het hbo. Ons onderwijs 

is ingericht volgens het concept ‘praktijkgestuurd leren’. Uitgangspunt is dat het leerproces van een 

student start in de praktijk. Zijn ervaringen hierin sturen zijn leerproces. Bij praktijkgestuurd leren 

gaat het niet alleen om het behalen van een kwalificatie. Studenten ontwikkelen ook persoonlijke 

kwaliteiten en competenties die zij hun verdere (beroepsmatige) leven kunnen inzetten.

De beleidsvorming is eveneens praktijkgestuurd ingericht. Het Friesland College hanteert een 

permanente cyclus van reflecteren, verdiepen, keuzes maken en opnieuw reflecteren. Het koersplan 

is hierin het uitgangspunt. Concreet betekent dit dat strategische besluitvormingsprocessen starten 

met reflectie op ontwikkelingen en acties in de praktijk. Deze reflectie kan ertoe leiden dat we 

nieuwe onderzoeksvragen (moeten) stellen, omdat bepaalde ontwikkelingen verder verkend moeten 

worden. Kennis die we hierdoor opdoen, kan er vervolgens toe leiden dat nieuwe keuzes worden 

gemaakt. Vervolgens vindt weer reflectie plaats: hoe pakken de keuzes uit? Moeten ze wellicht 

worden bijgesteld?

Bedrijven en instellingen hebben een prominente rol in opleidingen; zij zijn intensief betrokken bij de 

uitvoering en vaak ook bij de ontwikkeling van onderwijs. Het Friesland College investeert daarom 

voortdurend in goed en duurzaam partnerschap.

Juridische structuur en organisatie
Het Friesland College (statutaire naam: Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, 

Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie) is een centraal aangestuurde instelling. Het College van 

Bestuur vormt het bevoegd gezag en de Raad van Toezicht houdt toezicht.
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De instelling kent eind 2018 zeven FC-Scholen: 
• School voor Commercie & Dienstverlening, 

• School voor Zorg, Service & Welzijn, 

• School voor Techniek & Technologie, 

• FC Extra, school voor Volwasseneneducatie, 

• CIOS, school voor Sport & Bewegen, 

• D’Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk

• MBO Life Sciences.

De laatstgenoemde school verzorgt opleidingen in de ‘werelden’ Voedsel, Water, Laboratorium en 

Milieu en Procestechniek. Het Friesland College verzorgt deze opleidingen samen met het Nordwin 

College.
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Hoofdstuk 3  Bestuur en governance 
3.1 Bestuur en toezicht

Bij het Friesland College zijn de taken van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht 

gescheiden. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag en heeft de rol van ‘bestuurder’. 

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht. Alle aspecten en relevante belangen van het 

Friesland College tellen mee in het toezicht door de raad . De raad heeft wettelijk en statutair 

een aantal bevoegdheden. De verdeling van die bevoegdheden is vastgelegd in de statuten en in 

het bestuursreglement. Leidraad hierin is de Branchecode Goed Bestuur in het mbo zoals die per 

augustus 2014 van kracht is. 

3.1.1 Bericht van de Raad van Toezicht
De samenstelling van de Raad van Toezicht was in 2018 als volgt: 

Mevrouw M.A. Berndsen-Jansen (voorzitter)

Mevrouw mr. K. Biegel (vicevoorzitter) 

De heer dr. F. Meijers (overleden op 16 november 2018)

De heer dr. ir. J.H.M. van Eijndhoven 

De heer R.J. Hageman

De heer prof. dr. M.J. Broersma (benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad conform de 

wet educatie en beroepsonderwijs)

Taken en bevoegdheden
De Raad van Toezicht houdt toezicht, adviseert het college en is werkgever van het college. In deze 

laatste rol gaat het om zaken als de bezoldiging van het college, overige arbeidsvoorwaarden en het 

functioneren en beoordelen van het College van Bestuur.

De adviesrol van de raad komt vooral tot uiting in de commissies van de raad. De leden hebben 

hierin zitting vanuit hun individuele expertise. De raad en het college hebben zo de mogelijkheid om 

bij het bespreken van verschillende onderwerpen sterk ‘de diepte in te gaan’. De commissies doen 

in het eigen vooroverleg van de raad verslag van het besprokene en adviseren de raad wanneer dat 

nodig is. Besluiten worden genomen door de voltallige raad. Naast de formele toezichthoudende 

taak is de raad een sparringpartner voor het college.

De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en samenstelling van de commissies zijn 

vastgelegd in een commissiereglement (onderdeel van het reglement van de Raad van Toezicht). 

De raad verleent verder goedkeuring aan voorgenomen besluiten van het College van Bestuur, voor 

zover goedkeuring bij de wet of de statuten is vereist. Ook benoemt de raad de externe accountant. 

Deze woont de vergaderingen bij waarin de jaarrekening en de managementletter* worden 

besproken. Bureau Bestuur en de bestuurssecretaris verzorgen de ondersteuning van de raad en de 

commissies.

Commissies
De raad kent de volgende commissies:

•  Een (financiële) auditcommissie. Deze commissie vergaderde in 2018 vijf keer. Onderwerp van 

gesprek waren onder meer de hoofdlijnen van de begroting, de begroting, de managementletter, 

de jaarrekening, de bedrijfsvoering in algemene zin en het financieel beleid van de toekomst. 
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•  Een commissie kwaliteit onderwijs/innovatie. Deze commissie kwam in 2018 vier keer bijeen. 

De commissie adviseert de raad periodiek over het toezicht op de voortgang van het strategisch 

(onderwijs)beleid uit het koersplan. In dat kader kwam de ontwikkeling van de praktijkroutes 

en leereenheden veelvuldig aan de orde. Ook ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg, 

jaarresultaten en de stand van zaken in het aantal voortijdig schoolverlaters werden besproken.

•  Een remuneratiecommissie. Deze commissie kwam in 2018 bijeen voor het voeren van het 

jaarlijkse functionerings- en voortgangsgesprek met het college. Hiernaast hebben commissieleden 

contact per mail of telefoon, bijvoorbeeld ter voorbereiding van besluitvorming over de bezoldiging 

van het college.

Per 1 januari 2016 zijn de verlaagde sectorale WNT-normen voor onderwijssectoren vervangen door 

bezoldigingsklassen op basis van instellingskenmerken. De bezoldiging van zowel Carlo Segers 

(voorzitter College van Bestuur) als Frank van Hout (lid College van Bestuur) valt binnen het voor het 

Friesland College geldende maximum. 

Overleg, inhoudelijke oriëntatie en toezichtsarrangement
Het college informeert de raad over actuele zaken in onderwijs, personeel, financiën, organisatie en 

externe ontwikkelingen, die voor het Friesland College van belang (kunnen) zijn.

De raad vergaderde in 2018 zes keer met het college. Voor deze vergaderingen verzorgt het 

college rapportages en schriftelijke mededelingen. Verder informeert en consulteert het college 

de raad over het beleid op middellange en lange termijn. Tweemaal per jaar ontvangt de raad een 

managementreview, dat - op verzoek van de raad - onder andere meer inzage geeft in de stand 

van zaken rond voorgenomen en uit te voeren beleid. Verder besteedt de review aandacht aan 

mogelijke risico’s voor de instelling.

De raad en het college stellen jaarlijks een toezichtsarrangement op. Hiermee richten de raad en 

het college de aandacht van de raad op thema’s waaraan het college, in dat jaar, specifiek aandacht 

besteedt. Dit arrangement, dat door de raad wordt vastgesteld, vormt voor de raad tevens input om 

het college in haar functioneren te beoordelen.

Dit toezichtsarrangement staat naast de toezichtsverantwoordelijkheden op basis van wettelijke 

taken en bevoegdheden. In 2018 is extra ‘ingezoomd’ op de onderwerpen:

interne organisatie: het starten van collectieve professionalisering en de herinrichting van het 

management en de werkwijze van het management, 

onderwijsstrategie: inzetten op enerzijds een kwaliteitsverbetering van de entree-opleidingen en 

anderzijds verder ontwikkelen van het excellentieprogramma. Hiernaast is een heldere positionering 

en invulling van de rol van studieloopbaanbegeleiders aan de orde. 

inrichting ondersteuning: het inrichten van de ondersteuning op de onderdelen ICT en 

Communicatie;

samenwerking mbo-breed: het initiatief om met de andere mbo-instellingen in Friesland op 

bestuurlijk niveau te komen tot een visie op mbo in Friesland anno 2025.

De raad en het college hebben zeer regelmatig contact. Zoals hierboven al vermeld, overlegden de 

commissies geregeld met de portefeuillehouders van het college. Verder hadden de voorzitters van 

de raad en het college periodiek overleg om de agenda voor de vergadering voor te bereiden, elkaar 

bij te praten over de laatste ontwikkelingen of feedback te geven of te vragen.

Tijdens een drietal vergaderingen maakte de raad kennis en ging in gesprek met de directeur van 

bureau Onderwijs, Personeel en Innovatie, de concern controller en de interim-directeur van bureau 

Marketing en Communicatie. 
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Marcel Broersma, benoemd op voordracht van de ondernemingsraad, heeft geregeld contact met de 

OR en wordt zo op de hoogte gehouden van OR-activiteiten.

Gedurende het jaar bezochten de leden van de raad diverse bijeenkomsten, zoals de opening van 

het studiejaar en de nieuwjaarsreceptie. De raad is aangesloten bij het landelijk Platform Raden 

van Toezicht (mbo). De vicevoorzitter is lid van de Nederlandse Vereniging voor Commissarissen en 

Directeuren (NCD). Hier kunnen de leden ervaring en expertise uitwisselen en worden zij geïnformeerd 

over de laatste trends en ontwikkelingen.

Belangrijkste onderwerpen in 2018
Dit verslagjaar werd door de raad goedkeuring verleend aan het geïntegreerd jaarverslag en de 

jaarrekening 2017 en de begroting 2019. Verder verleende de raad goedkeuring aan het voorstel 

tot wijzigen van de statuten, het voorstel tot aanpassen van het bestuursreglement en - in de 

decembervergadering - aan het nieuwe koersplan. 

Naast de agendapunten waarvoor goedkeuring van de raad werd gevraagd, kwamen diverse andere 

onderwerpen aan de orde. Zo is de Kaderbrief 2019 besproken. Het college formuleert hierin voor dat 

jaar de belangrijkste speerpunten, die moeten helpen om de ambities uit het koersplan te realiseren, - 

inclusief de hoofdlijnen van de begroting 2019.  

Ook de halfjaarlijkse managementreview en de managementletter waren onderwerp van gesprek. 

Hiernaast is de raad iedere vergadering geïnformeerd over de stand van zaken van de herinrichting van 

de organisatie én de totstandkoming van het nieuwe koersplan.

Overleg Ondernemingsraad en Centrale Studentenraad
Op grond van de per 1 januari 2017 in werking getreden Wet versterking bestuurskracht vindt er 

tweemaal per jaar overleg plaats met de medezeggenschapsorganen. De raad acht het wenselijk om 

de OR en CSR éénmaal afzonderlijk en éénmaal gezamenlijk te ontmoeten. 

In het kader van artikel 24 van de Wet op de Ondernemingsraden vond tweemaal een overleg tussen 

het College van Bestuur en de OR plaats. Namens de Raad van Toezicht waren Magda Berndsen-

Jansen en Marcel Broersma bij dit overleg aanwezig. Meer hierover leest u in 3.2 Medezeggenschap.

Herbenoeming Robert-Jan Hageman als lid van de Raad van Toezicht
De raad heeft besloten om Robert-Jan Hageman per augustus 2018 te herbenoemen als lid van de 

Raad van Toezicht.

Overlijden van Frans Meijers
Op 16 november 2018 overleed Frans Meijers. Vrijwel vanaf de start van het Friesland College heeft 

hij zich ingezet voor het Friesland College en is hij nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van 

ons onderwijs, eerst als onderzoeker en adviseur en vervolgens als lid van de Raad van Toezicht. De 

raad is hem hier bijzonder erkentelijk voor. Als onderwijssocioloog en lector had hij een heldere en 

inspirerende visie op zaken als loopbaansturing in het beroepsonderwijs. 

Functioneren
De zelfevaluatie van de raad vond plaats in maart 2018. De belangrijkste resultaten zijn 

teruggekoppeld naar het college. Verder voerden de voorzitter en de vicevoorzitter van de raad het 

jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprek met de leden van het college. Input voor dit gesprek 

werd verkregen door middel van het instrument ‘360 graden feedback’. Hierin geeft een aantal 

interne en externe stakeholders, waaronder de voorzitter van de OR en CSR, met een verschillend 

perspectief feedback op het gedrag van de te beoordelen persoon. 

Verslagen van de functionerings- en beoordelingsgesprekken worden gearchiveerd. 



19

De leden van de raad ontvangen een beloning conform de sectorbrede honoreringsregeling.

In bijlage 4 vindt u relevante nevenfuncties, criteria voor het accepteren van nevenfuncties en het 

rooster van aftreden van de Raad van Toezicht. Informatie over de vergoedingen van de individuele 

leden van de raad vindt u in hoofdstuk 7 Financiën.

Namens de Raad van Toezicht,

M.A. Berndsen-Jansen, voorzitter

3.1.2 College van Bestuur
In 2018 was de samenstelling van het College van Bestuur als volgt:

De heer Carlo Segers (voorzitter) 

De heer Frank van Hout (lid)

Een overzicht van nevenfuncties vindt u in bijlage 4.

Het college zette in 2018 een aantal omvangrijke zaken in gang. Zo werd besloten om een 

volgende stap te zetten in de ontwikkeling van resultaatverantwoordelijke teams en de daarmee 

samenhangende vergroting van de professionele ruimte. Voor dit proces – met de titel ‘op weg naar 

meer zelforganisatie – wordt een aantal jaren uitgetrokken. 

Daarnaast werd in 2018 de eerste versie van de Kwaliteitsagenda ingediend. Met deze agenda geeft 

het Friesland College uitvoering aan het landelijk Bestuursakkoord 2018-2022 ‘Trots, vertrouwen en 

lef’ en de hierin genoemde speerpunten.

Tot slot kwam eind 2018 het nieuw Koersplan ‘Waar Leren Werkt’ tot stand. Hierin zijn de lijnen 

naar 2022 uitgezet. 

Verderop in dit jaarverslag komen deze onderwerpen uitgebreider aan de orde.

3.1.3 Governance code
In 2014 is de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ ingegaan. Deze code bevat principes en 

uitgangspunten, verantwoordelijkheden van Colleges van Bestuur en hiernaast aanbevelingen voor 

Raden van Toezicht en afspraken over monitoring, evaluatie, handhaving en klachten.

Het Friesland College past de principes, uitgangspunten en verantwoordelijkheden en aanbevelingen 

uit de code toe. Diverse voorbeelden zijn terug te vinden in dit jaarverslag zoals de beoordeling van 

het functioneren van het College van Bestuur, de vermelding van de nevenfuncties en honorering 

van de leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Hiernaast zijn op de website 

van het Friesland College verschillende regelingen en reglementen te vinden met betrekking tot 

Governance. 

Periodiek worden de afspraken uit de Branchecode aan de hand van een checklist langsgelopen om 

te bepalen in hoeverre het Friesland College hieraan voldoet.

3.2  Medezeggenschap
Binnen het Friesland College is een gedeelde medezeggenschap opgezet in de vorm van een 

Ondernemingsraad en een Centrale Studentenraad. Hiermee handelt de instelling volgens de Wet 

op de Ondernemingsraden (WOR) en de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Verder is het 

mogelijk om een ouderraad op te richten. In 2018 was er op het niveau van de instelling geen 

formele ouderraad actief. 
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3.2.1 Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad (OR) bestond eind 2018 uit elf leden, inclusief de voorzitter. De OR kent 

de commissies ‘onderwijs’, ‘personeel’ en ‘bedrijfsvoering’. In bepaalde gevallen kan een ad-hoc 

commissie worden benoemd. De OR heeft de beschikking over secretariële ondersteuning.

Het College van Bestuur en de OR voeren periodiek overleg. De agenda’s hiervoor stellen zij samen 

op. Verder heeft een delegatie van de OR tweewekelijks een kort informeel overleg over ‘lopende 

zaken’ met het College van Bestuur. Al deze vormen van overleg droegen bij aan een constructieve 

en transparante samenwerking.

In het kader van artikel 24 van de WOR vond tweemaal een overleg plaats tussen het college en de 

OR. Namens de Raad van Toezicht waren Magda Berndsen-Jansen (voorzitter) en Marcel Broersma (lid 

op voordracht van de OR) aanwezig bij deze overleggen.

Het artikel 24-overleg beoogt dat het college en de OR de algemene gang van zaken van de instelling 

bespreken. Het college geeft, kort gezegd, aan welke richting de instelling uitgaat en welke 

‘opvallende’ besluiten op stapel staan. De OR kan vervolgens beter inspelen op deze ontwikkelingen. 

Ook in 2018 is dit overleg gevoerd aan de hand van de managementreview die de Raad van Toezicht 

twee keer per jaar van het College van Bestuur ontvangt. Hierin wordt de stand van zaken rond het 

voorgenomen en uit te voeren beleid weergegeven. 

In oktober 2018 sprak het college met de OR en de CSR over de hoofdlijnen van de begroting. Op 

grond van de Wet Versterking Bestuurskracht hebben de OR en CSR instemmingsrecht op deze 

hoofdlijnen van de begroting. In een gezamenlijke vergadering hebben zowel de OR als de CSR 

ingestemd. 

In bijlage 5 leest u het eigen verslag van de Ondernemingsraad.

3.2.2 Centrale Studentenraad (CSR)
Uit het Koersplan 2015-2018: ‘In 2018 hebben studenten meer invloed op het onderwijs. Dat 

versterkt hun leerproces en vergroot het democratisch bewustzijn. De invloed van de studenten 

binnen de scholen is in 2018 goed geregeld.’

 

Eind 2018 bestond de CSR uit tien leden, inclusief de voorzitter, met vertegenwoordigers van de 

FC-scholen Techniek & Technologie, School voor Zorg, Service & Welzijn en School voor Commercie 

& Dienstverlening. De intentie is dat elke FC-school in de CSR is vertegenwoordigd.

Het Friesland College vindt de mening van studenten belangrijk. Het vergroten van studenteninvloed 

binnen de FC-school is en blijft dan ook een speerpunt. Dat kan op verschillende manieren. Het 

oprichten van een eigen deelraad per FC-school is hiervan een voorbeeld. Zo’n raad heeft geen 

formele bevoegdheden, zoals de Centrale Studentenraad, maar kan wel meedenken en de directie van 

een FC-school adviseren over allerlei zaken. Bij CIOS en MBO Life Sciences zijn deelraden actief, maar 

het blijkt lastig om ook binnen de andere scholen structureel een deelraad van de grond te krijgen. 

Een jaarlijkse traditie is de Voice of Students, een door de CSR samen met het Leerbedrijf Invloed 

Studenten (LIS) georganiseerd evenement over de invloed van studenten binnen het Friesland College. 

De CSR beschikt over secretariële ondersteuning. Verder wordt de raad gefaciliteerd door een 

projectleider en LIS. Ook wordt de raad gefaciliteerd voor scholing, reiskosten, vergaderingen en het 

organiseren van eventuele verkiezingen.

Het eigen verslag van de Centrale Studentenraad leest u in bijlage 6.
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3.3 Ontwikkelingen in 2018

Kwaliteitsagenda
Met de Kwaliteitsagenda 2019 – 2022 geeft het Friesland College uitvoering aan het landelijk 

Bestuursakkoord 2018-2022 ‘Trots, vertrouwen en lef’ en de hierin genoemde speerpunten. De eind 

2018 ingediende eerste versie van de agenda is het voorlopig sluitstuk van een intensief proces, 

waarin op verschillende momenten strategische partners, docenten, studenten, regionale overheden 

en collega’s van andere mbo-instellingen betrokken zijn geweest. Dit heeft onder meer geleid tot een 

gezamenlijke regiovisie van het Friesland College, ROC Friese Poort en het Nordwin College, die - waar 

mogelijk gezamenlijk - inzet is van gesprekken met relevante stakeholders in de provincie Fryslân.

Een ‘voorlopig’ sluitstuk aangezien 2018 in het teken stond van het opstellen en indienen van een 

eerste versie van de agenda. Na beoordeling door de commissie kwaliteitsafspraken mbo en het 

naar aanleiding van die beoordeling aanpassen van kwaliteitsagenda, vindt definitieve vaststelling en 

goedkeuring halverwege 2019 plaats. 

De kwaliteitsagenda 2019-2022 van het Friesland College bouwt enerzijds voort op het Koersplan 

2015-2018 ‘Ervaren in Leren’ en het daaraan gelieerde Kwaliteitsplan 2015-2018. Tegelijkertijd 

vormde de kwaliteitsagenda de opmaat voor het nieuwe koersplan van het Friesland College. 

Samen met de visie in dit nieuwe Koersplan, zijn in de kwaliteitsagenda 2019 -2022 de belangrijkste 

lijnen naar de nabij toekomst vastgelegd.  

Meer over de Kwaliteitsagenda 2019 – 2022 leest u in hoofdstuk 8 Continuïteitsparagraaf. 

Op weg naar meer zelforganisatie
In het koersplan ‘Ervaren in leren’ maakte het Friesland College in 2015 een expliciete keuze voor de 

ontwikkeling van resultaatverantwoordelijkheid in de teams. De afgelopen jaren is hierin flink vordering 

gemaakt. In 2018 is besloten om een volgende stap te zetten naar meer zelforganisatie en de hiermee 

samenhangende vergroting van de professionele ruimte in de komende jaren. Zo’n grote stap kan niet 

ineens worden gezet, dus is hiervoor een aantal jaren uitgetrokken. Hierin is aandacht nodig voor de 

cultuur, structuur en werkprocessen.

De uitgangspunten voor de herinrichting van de organisatie zijn het vergroten van de zelforganisatie 

en het transparanter, eenduidiger en eenvoudiger maken van communicatie, besluitvorming en 

praktijkgestuurd leiderschap. Inzet is een flexibele organisatie die minder hiërarchisch is ingericht en 

waarin meer sturing uitgaat van een gemeenschappelijk gedragen visie en centrale afgesproken kaders. 

Teams kunnen hierbinnen hun professionele ruimte benutten om doelen te formuleren en behalen.

Een van de maatregelen om dit te bereiken is in 2018 in gang gezet: het aanpassen van de huidige 

directiestructuur en de hierbij behorende leiderschapsstijl. 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.

 

Deze beweging vraagt bovenal om verdere ondersteuning en begeleiding van de teams die zich nu 

nog in verschillende fasen van resultaatverantwoordelijkheid bevinden. In deze transitie is er een 

belangrijke rol weggelegd voor de opleidingsmanagers. Ofschoon op termijn deze functie gaat 

verdwijnen, zal het Friesland College de kwaliteiten van deze medewerkers na deze transitie zeker 

nodig hebben, ook passend in de visie. 

Meer over de organisatieontwikkeling leest u in hoofdstuk 6 Medewerkers.
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Koersplan
2018 was niet alleen het jaar waarin de balans is opgemaakt van het vigerende koersplan, maar ook 

het jaar waarin het nieuwe koersplan ‘Waar Leren Werkt’ tot stand kwam. In dit koersplan zijn de 

lijnen naar 2022 uitgezet, naar waar we als Friesland College dan willen zijn en hoe we daar willen 

komen? Bepalend voor die koers is het antwoord op de vraag “waar staat het Friesland College 

voor? Welke waarde(n) wil het Friesland College toevoegen voor studenten, medewerkers én 

partners?

De titel ‘Waar Leren Werkt’ vat kernachtig samen waar het Friesland College voor staat: het 

opleiden van goede vakmensen door onderwijs te verzorgen dat is gebaseerd op leerervaringen in 

en uit de praktijk. Echt leren begint met ervaren. Dan ontwikkelt iemand zich maximaal, niet alleen 

in het vakgebied, maar ook als mens. 

Studenten opleiden tot zelfbewuste vakmensen en praktische wereldburgers, met een open blik en 

wetend dat er overal van alles te verbeteren is – dat is het doel. Hierbij integreren we de zeventien 

Sustainable Development Goals* van de Verenigde Naties in de school, om studenten én medewerkers 

te laten ervaren wat hun persoonlijke en collectieve impact is in hun vak en in de samenleving. Dit 

geeft hen de mogelijkheid om hieraan actief bij te dragen. 

Bij de totstandkoming van ‘Waar Leren Werkt’ ontdekten medewerkers, geïnspireerd door de Global 

Goals, tijdens lunch- en ontbijtsessies al met elkaar wat er binnen het Friesland College allemaal al 

gebeurt en waar de kansen liggen om als Friesland College een bijdrage te leveren in de realisatie 

van de wereldwijde doelen. 

Meer over het nieuwe koersplan ‘Waar Leren Werkt’ leest u in hoofdstuk 8 Continuïteitsparagraaf. 

3.4 Stakeholders en meervoudige publieke verantwoording
Het Friesland College kent als onderwijsinstelling veel verschillende stakeholders. Hun belangen 

variëren. De instelling legt jaarlijks verantwoording af aan de stakeholders over de visie, de 

resultaten en de wijze waarop medewerkers en middelen zijn ingezet. Het jaarverslag is hierin een 

belangrijk middel.

Ook de horizontale dialoog is een onmisbaar onderdeel in de verantwoording naar stakeholders. 

Het Friesland College geeft hier op verschillende manieren vorm aan. Zo informeert de instelling 

stakeholders op allerlei manieren - bijvoorbeeld via de website of tijdens ouderavonden - over 

nieuwe ontwikkelingen. Verder nodigt de instelling stakeholders uit om te reageren en een mening 

te geven over de opleiding, de FC-school of over de organisatie als geheel, inclusief meedenken over 

het strategische beleid.

Tevredenheidsonderzoeken onder stakeholders, zoals de JOB-enquête* voor studenten, zijn 

eveneens een vorm van horizontale dialoog. Het overleg van het College van Bestuur en de Raad 

van Toezicht met de OR en de CSR levert waardevolle informatie op.

Tot slot is het behalen van prijzen door studenten en medewerkers een vorm van horizontale 

verantwoording. Zij worden immers onderworpen aan een toets in de samenleving.

 

Enkele voorbeelden:

 -  Sibrich Wijnia, tweedejaars student mediavormgeving op het Friesland College in Heerenveen, 

doet mee met de schrijfwedstrijd van Erasmus+. Als enige student uit Noord-Nederland schopte ze 

het met haar verhaal tot de finale. De uitslag is in 2019;

-  team ‘Smallingerland’, bestaande uit vooral studenten van de opleiding Creatief vakman, werd 

met de ontworpen duurzame ‘lichtboom’ tweede tijdens de Light Challenge 2018;
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-  studenten van de Praktijkroute Creatieve Industrie wonnen de eerste prijs in de ‘Launch Game’. Dit 

is een levensecht ondernemerschapsspel, waarin deelnemers de eerste twee jaar van een startup in 

één middag doorlopen, met als doel om als eerste de ‘launching customer’ te vinden en daarmee 

het spel te winnen;

-  Jelmer de Jong, student Engineering won samen met Joas Nicolai (Friese Poort) de Enterprijs, het 

topevent voor ondernemende studenten in Friesland. Zij ontwikkelden de SASScup, een speciale 

drinkbeker voor mensen met Parkinson of andere motorische beperkingen. Dit deden zij in 

opdracht van zorginstelling ZuidOostZorg en het Innovatie Cluster Drachten, binnen Healthcare – 

onderdeel van het Excellentieprogramma;

-  Jitse Nicolay haalde zilver bij Monteur mobiele werktuigen en Henrieke Snijder brons bij Grafische 

vormgeving bij de Skills Heroes, nationale vakwedstrijden voor mbo-ers;

-  Het team van CIOS-studenten werd Nederlands kampioen in de categorie ‘heren 18+’ bij het NK 

ScholenPloegenAchtervolging in het Olympisch Stadion van Amsterdam. 

Wie zijn de stakeholders
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste stakeholders en hun belangen. Ook leest u wat 

de instelling onder meer heeft gedaan om deze belangen mee te wegen in haar beleid.

Stakeholder Belang
Hoe houdt de instelling rekening met de 
belangen van de stakeholders

Studenten en hun ouders 
(prioritaire belanghebbenden)

Goed onderwijs 
krijgen, een veilige 
school, die zich houdt 
aan zijn afspraken en 
heldere informatie 
geeft.

•  Het college vergadert periodiek met 
de Centrale Studentenraad en krijgt 
zo informatie over wat er onder de 
studenten leeft: wat gaat er wel en 
niet goed? Dit kan voor het college 
aanleiding zijn om een voorgenomen 
besluit te heroverwegen of wijzigen. 

•  Het CIOS en MBO Life Sciences kennen 
een eigen deelraad. 

•  Het college neemt deel aan de Voice of 
Students.

Ministerie van OCW (externe verticale 
belanghebbenden)

De kwaliteit van het 
onderwijs is goed en 
het Friesland College 
zet publieke middelen 
verantwoord in.

De instelling ontvangt bekostiging voor 
elke student en een diplomavergoeding 
voor iedere student die zijn opleiding met 
een diploma afrondt. Deze bekostiging 
gebruikt de instelling voor de uitvoering 
van het onderwijs en alle daarmee 
samenhangende kosten. De accountant 
ziet er op toe dat de ontvangen 
bekostiging rechtmatig wordt besteed.
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Stakeholder Belang
Hoe houdt de instelling rekening met de 
belangen van de stakeholders

Gemeenten en provincie
(externe horizontale en verticale
belanghebbenden)

Uitvoering van goed 
(volwassenen)
onderwijs.

•  De instelling overlegt regelmatig met 
provincie en gemeenten in het kader 
van macrodoelmatigheid.

•  De instelling verzorgt scholing op 
verzoek van gemeenten, bijvoorbeeld 
op het gebied van laaggeletterdheid.

•  De instelling is met de gemeenten in 
gesprek over inburgeringstrajecten en 
een nieuwe aanpak voor onderwijs aan 
vluchtelingen.

•  De instelling neemt samen met 
regionale partners, betrokkenheid van 
twee andere instellingen, SBB en OCW 
deel aan het experiment ‘regionale 
ruimte in de kwalificatiestructuur. Doel 
van dit experiment om obstakels in de 
regelgeving om praktijkroutes vorm te 
geven. 

Ministerie 

Bedrijven / instellingen (externe 
horizontale belanghebbenden)

Goed opgeleide 
medewerkers.
Hun kennis, 
vaardigheden en 
competenties sluiten 
aan bij de actuele 
situatie op de 
arbeidsmarkt.

•  In de praktijkroutes leren studenten voor 
een groot deel van hun opleiding in de 
echte praktijk.

•  ZuidOostZorg en Philips Drachten 
werken samen met studenten van het 
Friesland College en van ROC Friese 
Poort in het excellentieprogramma 
Healthcare aan het ontwikkelen van 
innovatieve producten die ouderen in 
staat stellen langer zelfstandig te blijven. 

Toeleverend onderwijs (vo- 
scholen etc.) (externe horizontale 
belanghebbenden)

Goede aansluiting 
bij het onderwijs dat 
het Friesland College 
aanbiedt.

Stimuleren van 
instroom in 
techniekopleidingen.

•  De instelling verzorgt drie 
vakmanschapsroutes in de sectoren 
techniek, economie en zorg en welzijn 
met Linde College. Met Piter Jelles 
Ynsicht is sprake van een doorlopende 
leerlijn. 

•  Voor leerlingen vmbo-tl vond in 2018 
de vijfde editie van het oriëntatietraject 
‘Kies je wereld’ plaats. Leerlingen maken 
kennis met het mbo om gerichter een 
keuze te kunnen maken. 

•  De gezamenlijke scholen voor 
Praktijkonderwijs (PrO) en de mbo-
scholen in Friesland ondertekenden 
begin 2018 een convenant om 
een soepele aansluiting tussen het 
praktijkonderwijs en de Entree-
opleidingen in het mbo te realiseren. 

•  Het Friesland College participeert in en 
is penvoerder van het project Technisch 
Beroepsonderwijs Friesland  
(zie verder 3.7.2).
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Scholen waar studenten naar 
doorstromen (andere mbo-scholen 
of hbo) (externe horizontale 
belanghebbenden)

Goede aansluiting 
bij het onderwijs dat 
het Friesland College 
aanbiedt.

•  Studenten stappen over naar andere 
mbo- scholen of stromen door naar het 
hbo. Een goede aansluiting van mbo 
en hbo is dus van belang. Dit vereist 
een nauwe samenwerking tussen de 
verschillende scholen. Op strategisch 
en operationeel niveau was er in 
2018 daarom geregeld overleg met 
Nordwin College, ROC Friese Poort, NHL 
Hogeschool en Stenden Hogeschool.

•  Het Friesland College werkt met andere 
mbo-instellingen samen in Energy 
College.

•  Er is sprake van periodiek overleg 
van het CvB met alle mbo- en hbo-
instellingen uit de drie noordelijke 
provincies over verdere verbetering van 
samenwerking tussen en aansluiting van 
de verschillende scholen.

Eigen medewerkers (interne 
belanghebbenden)

Leuk werk, een 
prettige werkomgeving 
en ruimte voor 
verdere persoonlijke/ 
professionele 
ontwikkeling.

•  In 2018 werden met enige regelmaat 
meetups georganiseerd rondom 
verschillende thema’s. 

•  Gesprekken met medewerkers van de 
FC-scholen en bureaus over de ‘kleine 
kwaliteit’. Hierdoor ontstaat een beter 
beeld van hun wensen en klachten 
rond huisvesting, de facilitaire en ICT-
ondersteuning en kunnen eventuele 
klachten aangepakt worden.

•  De vergaderingen van het college 
met de Ondernemingsraad leveren 
belangrijke informatie op.

•  In november 2018 vond de week van 
het werkplezier plaats.

3.5 Beleidscyclus en kwaliteitsagenda
De cyclus Planning & Verantwoording omvat verschillende onderdelen. Op basis van het koersplan 

en de stand van zaken in de FC-scholen stelt het Friesland College in augustus/september de 

kaderbrief op voor het volgende begrotingsjaar. Hierin reflecteert het College van Bestuur op de 

uitgezette koers en de uitdagingen die er zijn. Dit gebeurt op basis van de grote lijnen die terug 

te vinden zijn in de teamplannen die aan het einde van het voorafgaande schooljaar opgesteld 

zijn. Verder is een analyse opgenomen van de context waarin de instelling moet opereren en geeft 

het college de financiële kaders voor de uitvoering. Vanaf 2017 krijgen de hoofdlijnen van de 

begroting eveneens een plaats in de kaderbrief. Ook in 2018 werd aan de gezamenlijke vergadering 

van Ondernemingsraad en Centrale Studentenraad instemming gevraagd en gekregen op deze 

hoofdlijnen van de begroting. 

In januari stelt het college het managementcontract van elk organisatieonderdeel vast voor het 

volgende kalenderjaar. Hierin staan op strategisch niveau de resultaatafspraken die het college voor 

dat kalenderjaar met de FC-school/het bureau heeft gemaakt. Ook in het managementcontract 

komende de thema’s uit het koersplan en de uitgangspunten van de kaderbrief terug. Zo legt de 

instelling een verbinding van het ‘strategische niveau’ - het koersplan - naar het ‘tactische niveau’ in 

het managementcontract en de operationele uitwerking in de teamplannen.

Ook het budget per school en bureau wordt in deze periode vastgesteld. 
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Elke maand bespreekt het college met de directeuren de financiële, personele en onderwijsinhoudelijke 

stand van zaken. Ook de organisatieverantwoordelijkheid van de directeuren en externe 

ontwikkelingen komen aan de orde.

De onderwijsdirecteuren van één FC-school zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de resultaten van 

de FC-school. Het College van Bestuur kan een onderwijsdirecteur ook direct aanspreken op resultaten 

die binnen zijn (individuele) integrale verantwoordelijkheid vallen. De bureaudirecteur is belast met de 

algemene leiding over een ondersteunend bureau. Hij is eindverantwoordelijk voor zijn taakgebied en 

de bedrijfsvoering.

In mei en november zijn de verantwoordingsgesprekken gepland. Hierin legt elke directeur aan 

het college verantwoording af voor de behaalde resultaten, met name op strategisch gebied. Basis 

voor de voortgangs- en verantwoordingsgesprekken zijn onder meer de kwartaalrapportages. In 

het gesprek in november worden ook de prioriteiten en de conceptbegroting voor het komende 

kalenderjaar vastgesteld. In 2017 is het verantwoordingsgesprek in november vervangen door het 

‘voorgangsgesprek nieuwe stijl’.

 

Directeuren die het toegekende budget overschrijden, moeten in een plan van aanpak aangeven hoe 

zij de realisatie weer in lijn brengen met het toegekende budget. Het college verwacht ook een plan 

van aanpak als interne auditors of de Inspectie van het Onderwijs gebreken constateren. Het sluitstuk 

van de cyclus zijn het geïntegreerde jaarverslag en de jaarrekening.

Het College van Bestuur legt op haar beurt twee keer per jaar verantwoording af aan de Raad van 

Toezicht. Dit doet het college met periodieke rapportages: de managementreviews. De basis hiervoor 

staat beschreven in het toezichtsarrangement. Hierin staan de belangrijkste thema’s benoemd waar 

het CvB zich in een jaar op richt. Daarbij worden ook de beoogde resultaten vermeld.

Koersplan
Ervaren in leren

2015-2018

START CYCLUS

Augustus Kaderbrief 
komend kalenderjaar

Februari

September/oktober 
Strategischgesprek  

CvB met directeuren

Mei
- Zelfevaluatie door teams

- Verantwoordingsgesprek CvB met 
onderwijs- en bureaudirecteuren

Maart
Voortgangsgesprek 

onderwijsdirecteuren met 
directeuren Bedrijfsvoering en 

OP&I (facultatief)

November 
Verantwoordingsgesprek CvB met 
onderwijs- en bureaudirecteuren

Juni
- Publicatie GIJ en jaarrekening

- Teams stellen teamplan 
komend studiejaar op

Oktober 
- Zelfevaluatie door teams

- Voortgangsgesprek 
onderwijsdirecteuren met 

directeuren bedrijfsvoering en OP&I

December 
- Begroting nieuw kalenderjaar

- Vaststellen managementcontracten

Juli
Strategische 

koersdag CvB
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Naast een reflectie op de thema’s uit het toezichtsarrangement rapporteert het college in de  

managementreview over de stand van zaken in de hoofdthema’s strategie, onderwijs, personeel  

en bedrijfsvoering. Dit zijn de aandachtsgebieden uit het koersplan. Sinds 2018 is deze management-

review ook de basis voor het zogenaamde artikel-24 overleg dat het CvB, in aanwezigheid van enkele 

leden van de RvT, twee keer per jaar voert met de OR. Ook hier presenteert het CvB haar visie op de 

stand van zaken binnen de school. Daarbij wordt ook vooruitgekeken naar ontwikkelingen die in de 

komende periode verwacht worden en de rol van de OR daarin.

Andere onderdelen van de cyclus zijn bijvoorbeeld de onderzoeken naar studenten- en 

medewerkerstevredenheid en de jaarlijkse strategische dag van het College van Bestuur met de 

leidinggevenden in juli. De feedback van deze strategische dag is input voor de jaarlijkse kaderbrief.

De hierboven beschreven cyclus is voortdurend onderdeel van reflectie. Zo is er in 2018 op meerdere 

momenten met verschillende betrokkenen ingezoomd op wat er nodig is om het eigenaarschap in 

de teams te vergroten en wat dit betekent voor de beschikbaarheid van informatie en data.  

De richting is bepaald. In 2019 zal vooral worden ingezet op het inrichten van de herijkte cyclus.  

Geen regulier onderdeel van de beleidscyclus, maar niet minder van belang, is het zogenaamde 

Kwaliteitsplan. Een plan gericht op de verbetering van de algemene onderwijskwaliteit van de 

instelling. Om deze verbetering te kunnen realiseren ontvangt het Friesland College, net als andere 

mbo instellingen extra middelen vanuit het ministerie van OCW. Over de besteding van die middelen 

dient het Friesland College zich te verantwoorden en dat gebeurt onder meer door middel van 

tussenrapportages. 

Vóór maart 2019 wordt een tussenrapportage Kwaliteitsplan 2015-2018 opgesteld. Deze geeft de 

stand van zaken weer van de beoogde resultaten voor de ondersteuning en professionalisering van 

de teams, onder andere in het ontwikkelen en uitvoeren van praktijkroutes en leereenheden. Met 

het opleveren van deze tussenrapportage aan MBO in Bedrijf* voldoet het Friesland College aan zijn 

subsidievoorwaarde. Bovendien zijn de gegevens input voor het geïntegreerd jaarverslag.

3.6 Klachtenafhandeling en bezwaar of beroep van studenten of medewerkers
Het Friesland College stelt hoge eisen aan de eigen organisatie en aan de opleidingen. Desondanks kan 

het voorkomen dat een student of een medewerker ontevreden is of een klacht heeft. De instelling 

raadt hem in dat geval aan om dit eerst met de betrokken medewerker of de directeur te bespreken. Het 

merendeel van de problemen wordt zo opgelost.

 

In 2018 registreerde het Studenten Service Centrum (SSC) zestien klachten. In 2017 waren dat er 

28. Hiermee liet het aantal klachten een duidelijke daling zien. Het betreft hier de klachten die via de 

klachtenregeling van het Friesland College bij het SSC worden ingediend. 

Het Friesland College wil dat de klachtenmelding laagdrempelig is. Het SSC bewaakt of de klachten 

tijdig en correct worden afgehandeld. De klachten gingen vooral over begeleiding en organisatie van het 

onderwijs. Alle klachten die het SSC behandelde, zijn naar tevredenheid van de student afgehandeld. 

Onafhankelijke klachtencommissie
Als een student niet tevreden is over hoe zijn klacht is afgehandeld, kan hij een klacht indienen  

bij de Onafhankelijke klachtencommissie. In 2018 is bij deze commissie geen klacht ingediend.  

De samenstelling van de Onafhankelijke klachtencommissie is te vinden in bijlage 7.6.

Bezwaar en beroep
Studenten en medewerkers kunnen tegen bepaalde besluiten in bezwaar of beroep gaan bij 

de Interne bezwarencommissie. De Interne bezwarencommissie is een zelfstandige, van het 
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Friesland College onafhankelijke commissie. Voor studenten zijn er de commissies ‘Interne 

bezwarencommissie, sectie studenten’ en ‘Commissie van Beroep voor de Examens Friesland 

College’. Voor medewerkers zijn er de commissies ‘Interne bezwarencommissie, sectie  

personeel’ en ‘Interne bezwarencommissie, beoordelingen’.

De samenstelling van de Interne bezwarencommissie / Commissie van Beroep voor de Examens 

Friesland College vindt u in bijlage 7.5

 

Bezwaren in 2018
In 2018 dienden zes studenten een bezwaarschrift in bij de Interne bezwarencommissie, sectie 

studenten. Tot een inhoudelijke behandeling door de commissie is het in één geval gekomen, 

waarvan de uitspraak in 2019 volgt. In twee zaken is het bestreden besluit door de directie 

ingetrokken en zo ook de bezwaren. In drie zaken is wegens het niet herstellen van verzuim het 

bezwaar niet inhoudelijk behandeld.

Bij de interne bezwarencommissie personeel werden in 2018 géén bezwaren ingediend. 

In dit verslagjaar zijn bij de Commissie van Beroep voor de Examens geen beroepszaken ingediend.

 

Vergeleken met 2017 is het aantal bezwaarschriften toegenomen. Dit heeft echter niet vaker dan 

in voorgaande jaren tot een inhoudelijke behandeling geleid. Opvallend is dat in 2018 geen zaken 

bij de Commissie van Beroep voor de Examens zijn ingediend en er ook geen sprake was van door 

medewerkers ingediende bezwaren. 

Tenslotte geldt dat ook dit jaar geen gebruik is gemaakt van de Klokkenluidersregeling.

3.7 Samenwerking
‘In 2018 is het Friesland College in alle sectoren een natuurlijke partner van bedrijven en 

instellingen. In relevante netwerken maken we afspraken over beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. 

Het Friesland College staat landelijk bekend als een instelling met innovatief beroepsonderwijs en 

heeft met ROC Friese Poort en Nordwin College een gedeelde visie over het mbo in Friesland. Dit 

heeft tot nieuwe vormen van samenwerking geleid (Koersplan 2015- 2018).’

3.7.1 Samenwerking met onderwijsinstellingen
Het Friesland College vindt het belangrijk om met andere scholen (vo, mbo en hbo) samen te 

werken. Hoe beter de scholen samenwerken, hoe lager immers de kans dat tussentijds studenten 

uitvallen. Het Friesland College had daarom geregeld overleg met ROC Friese Poort en het 

Nordwin College. Met het Nordwin College werkt het Friesland College bovendien samen in 

MBO Life Sciences. Ook was er overleg met NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool. Hieronder 

leest u meer over de samenwerking met MBO Life Sciences en over samenwerking met andere 

onderwijsinstellingen.

  Convenant Pro – Vso
Zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt, dat is het doel. Begin 2018 

ondertekenden de scholen voor praktijkonderwijs en de mbo-scholen in Friesland, waaronder het 

Friesland College, een convenant om hiervoor nauw te gaan samenwerken. 

Samen willen de scholen voortijdig schoolverlaten van jongeren uit het praktijkonderwijs 

terugdringen door een soepele overgang naar de Entree-opleidingen in het mbo. Doel is dat zo veel 

mogelijk jongeren hier stapsgewijs een startkwalificatie halen voor de arbeidsmarkt. Afgesproken is 

dat leerlingen uit het praktijkonderwijs zo naadloos mogelijk een overstap kunnen maken naar het 

beroepsonderwijs. Hier zijn twee varianten mogelijk: een route naar de arbeidsmarkt of naar niveau 

2 in het mbo. De scholen zorgen samen voor een warme overdracht. Een gezamenlijke screening 

moet laten zien wat de meest kansrijke route is. 
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Waar nodig kunnen leerlingen eveneens een Entree-opleiding volgen ín de praktijkschool. De 

medewerkers van beide onderwijsinstellingen werken dan nauw samen. Uiteindelijk neemt het mbo 

het examen af en verstrekt het diploma.

OSG Sevenwolden, Bornego College, Kei College, Linde College, Burgemeester 
Harmsmaschool en Piter Jelles De Dyk
Het Friesland College verzorgt het oriëntatietraject ‘Kies je wereld’ om leerlingen van het vmbo-tl* 

de kans te bieden om zich op verschillende sectoren te oriënteren. De leerlingen volgen workshops 

en bereiden deze voor op hun eigen school. 

Om de oriëntatie uit te breiden, werkte het Friesland College met OSG Piter Jelles aan enkele 

verdiepingstrajecten. Belangrijke elementen hierin zijn ‘iets beleven bij bedrijven’, ‘iets doen of 

maken bij een mbo-opleiding’ en ‘ouderbetrokkenheid’. 

In 2018 was er sprake van: 

• het project ‘Kaas’ met MBO Life Sciences;

• het project ‘samen met Bouwen aan de Bouw’ met de school voor Techniek & Technologie;

• het project ‘FC-Cook’ met de school voor Commercie & Dienstverlening.

Doorlopende leerlijnen met Linde College en Piter Jelles
Het Friesland College verzorgt met Linde College drie vakmanschapsroutes in de sectoren 

economie, techniek en zorg en welzijn. Met OSG Piter Jelles ontwikkelde het Friesland College een 

doorlopende leerlijn loopbaanoriëntatie en –begeleiding. Het doel is dat leerlingen bewust kiezen 

voor een vervolgopleiding, waardoor wisselen van opleiding en uitval worden teruggedrongen.

 

Eveneens heeft Friesland College een samenwerkingsovereenkomst met Piter Jelles Ynsicht voor  

een leerwerktraject. Dit traject leidt naar de opleiding medewerker fastservice en catering, op  

mbo-niveau 2.

Friesland College en Strategische Alliantie Heerenveen
Het Bornego College, OSG Sevenwolden, Nordwin College (locatie Heerenveen) en Friesland College 

werken in de gemeente Heerenveen al geruime tijd samen om het beroepsonderwijs aantrekkelijker 

te maken en goed te laten aansluiten op vervolgopleidingen en arbeidsmarkt.

 

Om het zicht op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te vergroten, is in dat kader bij zorginstelling 

Meriant - locatie Anna Schotanus - een ‘onderwijscafé’ georganiseerd voor docenten en 

leidinggevenden uit het beroepsonderwijs. Centraal stonden de ontwikkelingen in de zorg, waarbij 

er onder meer aandacht is besteed aan de opleiding van de studenten in de praktijkroute ter 

plaatse.

 

In het verslagjaar is met studenten van het Friesland College een bijdrage geleverd aan het vmbo-

beroepenfeest On Stage. Dit evenement voor loopbaanoriëntatie is voortgekomen uit de alliantie.
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Samen met ondernemers, gemeente en de scholen voor beroepsonderwijs in Heerenveen is een 

traject opgestart om te komen tot een Knooppunt Ondernemers en Onderwijs, waar leerlingen en 

studenten werken en waar bedrijfsleven en onderwijs elkaar ontmoeten. 

Sterk Techniek Onderwijs
Op uitnodiging van de Friese vmbo-scholen met techniekprofielen is het Friesland College in vijf 

regio’s met het vmbo en mbo-collega’s in gesprek gegaan om te komen tot sterk techniekonderwijs, 

met aandacht voor het verhogen van de instroom, professionalisering van techniekdocenten, 

investeringen in het onderwijs, samenwerking met regionaal bedrijfsleven en doorlopende 

leerlijnen van vmbo-techniek naar mbo-techniekopleidingen. In het verslagjaar zijn in deze vijf 

regio’s samenwerkingsovereenkomsten getekend; de inhoud van de samenwerking wordt in 2019 

vastgelegd.

3.7.2  Samenwerking met bedrijven en instellingen
Hieronder leest u met welke partners, (vertegenwoordigers van) bedrijven en instellingen het 

Friesland College in 2018 onder meer samenwerkte.

Wiegelgroep
In de Wiegelgroep heeft het Friesland College een groep toonaangevende ondernemers in Friesland 

bijeengebracht. Met hen wordt onder andere gesproken over nieuwe manieren om onderwijs en 

bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. 

In 2018 vond een inspirerende bijeenkomst van dit netwerk plaats bij Caparis in Heerenveen. Samen 

met een aantal statushouders die bij het Friesland College onderwijs volgen werd gekeken naar de 

problemen die ze tegenkomen, maar vooral ook naar de kansen en mogelijkheden die gecreëerd 

kunnen worden in het vinden van een passende opleiding en werk.

CIV Water*
In 2018 is gestart met de verduurzamingsfase van CIV Water, met als centraal punt het vormgeven 

van Wendbaar Vakmanschap in de watersector. Bij het vormgeven van alle opleidingsactiviteiten is 

gewerkt aan kennis, vaardigheden én beroepshouding 

In co-creatie met alle partijen zijn ontwikkeltrajecten neergezet. Dit wordt onveranderd gezien als grote 

toegevoegde waarde in de watersector en de onderwijsinstellingen met opleidingen die aan water zijn 

gerelateerd. Een belangrijk resultaat zijn de verder uitgewerkte en geaccrediteerde keuzedelen als: 

• Toekomstbestendig Waterbeheerder

• Drinkwatertechniek

• Waterkwaliteit

• Afvalwater

Voorbeelden van andere activiteiten in 2018 waren:
• Waterkwantiteit voor rayonbeheerders Wetterskip Fryslân.

•  Organisatie van de projectweek Water waaraan studenten en docenten van Noorderpoort, 

Nordwin College en AOC Terra hebben deelgenomen.

• Watersysteembeheer, een opleiding voor buitendienstmedewerkers van zestal waterschappen.

• Drinkwatertechniek voor medewerkers Winning en Zuivering Vitens.

• Opleiding machinisten Woudagemaal.

• Analist van de Toekomst voor medewerkers van WLN en Vitens.

In 2018 is een nieuwe RIF 2.0-subsidie aangevraagd. Deze zogeheten ‘scale up subsidie’ biedt de 

mogelijkheid tot verdiepen en verbreden. CIV Water wil zich hiermee richten op de ontwikkeling 

van de procesoperator/technicus in de watersector. In nauwe samenwerking met MBO Life Sciences 
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en het Waterapplicatie Centrum wordt gewerkt aan de inrichting van een hybride leeromgeving om 

deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Branche Advies Groepen
Vanaf de start in 1998 is het doel van de Branche Advies Groepen geweest om ontmoetingen tussen 

vertegenwoordigers van verschillende branches en het onderwijs te stimuleren en organiseren. Uit 

die bijeenkomsten komen strategische adviezen voor de Colleges van Bestuur van ROC Friese Poort 

en het Friesland College over de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Dit heeft de afgelopen jaren 

geleid tot diverse inspirerende momenten en adviezen die hebben bijgedragen aan het verbeteren 

van het onderwijs.

De laatste jaren is er voor gekozen om jaarlijks een aantal BAG-bijeenkomsten te organiseren over 

een specifiek thema en hierbij ook studenten uit te nodigen. De bijeenkomst in het voorjaar van 

2018 stond in het teken van ‘Trendwatching’.

 

Hoewel de themabijeenkomsten een succes waren, hebben de bestuurders van het Friesland College 

en ROC Friese Poort ook geconstateerd dat bedrijven en onderwijsinstellingen elkaar tegenwoordig 

met grote regelmaat ontmoeten in allerlei gremia en netwerken. Het vehikel van de Branche Advies 

Groepen is daarom niet meer nodig om dergelijke ontmoetingen te realiseren. Daarom is medio 

2018 besloten de Branche Advies Groepen op te heffen.

Friesland College en Innovatiepact Fryslân
Binnen het Innovatiepact Fryslân werken overheid, onderwijs en ondernemers samen om het leer- en 

werkklimaat in Friesland te versterken. Alle mbo- en hbo-instellingen zijn hierin vertegenwoordigd. Het 

innovatie- en ondernemersklimaat versterken zijn belangrijke onderwerpen. Dit leidt onder andere tot 

impulsen op het gebied van onderwijs in ondernemerschap. Hiernaast worden activiteiten ontwikkeld 

om het opzetten en slagen van startups in Friesland te bevorderen.

Project Technisch Beroepsonderwijs Friesland 
In januari 2012 startte het project ‘Technisch Beroepsonderwijs Friesland’ (TBOF). Dit is de regionale 

projectnaam voor het landelijke project ‘Toptechniek in bedrijf’. De in 2017 vastgestelde Regiovisie 

en - agenda was het uitgangspunt voor de aanvraag 2017-2020, die door de Dienst Uitvoering 

Subsidies – Instellingen (DUS-I) werd gehonoreerd. Voor de periode 2018-2019 is door TBOF een 

zogenoemd deelplan ingediend en goedgekeurd. Hiernaast is verantwoording afgelegd voor de 

periode 2017-2018. Het aantal inschrijvingen ‘studenten techniek’ van de mbo-scholen is in 2018 

relatief gestegen ten opzichte van de dalende vmbo-instroom in leerjaar 1. 

In het najaar van 2018 is de door het Nordwin College ingezette projectleider met pensioen gegaan 

en opgevolgd door personele inzet vanuit het Friesland College. 

Een greep uit onze convenanten en samenwerkingsovereenkomsten in 2018:
• convenant Entreeopleidingen mbo en het praktijkonderwijs Fryslân

• convenant ‘meer muziek in de klas’

• overeenkomst praktijkroute Proefverlof

• samenwerkingsovereenkomst Cambuur

• samenwerkingsovereenkomst Kweekvijver Noord

• convenant Innovatiecluster Drachten

• samenwerkingsovereenkomst gemeente Heerenveen
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Hoofdstuk 4  Strategisch beleid en 
realisatie ambities

4.1  Koersplan 2015 – 2018, Ervaren in leren: De balans anno 2018
‘Ervaren in leren’ was de afgelopen periode het motto van het Friesland College, in een koersplan 

waarin de ingeslagen weg werd voortgezet. Centraal stond de visie van het Friesland College om 

onderwijs te verzorgen volgens het onderwijsconcept praktijkgestuurd leren. Dit was geen drastische 

wijziging van de koers, maar legde wel een aantal nieuwe accenten, zoals bijvoorbeeld het verder 

versterken van de samenwerking met bedrijven en onderwijsinstellingen, het verdiepen van de 

kwaliteit van het onderwijs of het verbeteren van de faciliterende rol van het Friesland College.

Hier volgt een overzicht van de ambities die het Friesland College in het Koersplan 2015-2018

formuleerde. Deze ambities zijn onderverdeeld in de aandachtsgebieden ‘strategie’, ‘onderwijs’,

‘personeel’, ‘bedrijfsvoering’ en ‘organisatie’. De kleuren geven de voortgang aan voor de 

kalenderjaren 2016, 2017 en 2018 - het laatste jaar van het koersplan. Rood betekent ‘nog niet 

gerealiseerd’, oranje betekent ‘in ontwikkeling’ en groen betekent ‘gerealiseerd’.

Aandachtsgebieden Koersplan 
Realisatie 
eind 
2016

Realisatie 
eind 
2017

Realisatie 
eind 
2018

Toelichting

Strategie

In 2018 is het Friesland 
College in alle sectoren 
een natuurlijke partner van 
bedrijven en instellingen. 
In relevante netwerken maken 
we afspraken over  
beroepsonderwijs en 
arbeidsmarkt

Het Friesland College werkt voor het 
onderwijs samen met bedrijven uit 
verschillende branches. Het aantal 
strategische partners waarmee 
wordt samengewerkt, is gestaag 
toegenomen. Eind 2018 geldt dat 
iedere FC-school met relevante 
sectoren samenwerkt voor wat 
betreft de uitvoering van het 
onderwijs in zowel praktijkroutes als 
leereenheden.

In 2018 heeft het Friesland 
College samen met ROC Friese 
Poort en Nordwin College een 
gedeelde visie op het mbo in 
Fryslân. Dit heeft tot nieuwe 
vormen van samenwerking 
geleid

Het Friesland College heeft met ROC 
Friese Poort en het Nordwin College 
bestuurlijk overleg, met onder meer 
als doel het verkennen van een 
gezamenlijke visie die kan leiden tot 
nieuwe vormen van samenwerking.
Dit heeft onder meer geleid tot: 
•  een gezamenlijke regiovisie van het 

Friesland College, ROC Friese Poort 
en het Nordwin College in het kader 
van de kwaliteitsagenda 2019- 2022;

•  een samenwerking met ROC Friese 
Poort en de branche op het gebied 
van de bouwopleidingen in het 
zogenaamde Bouwloket;

•  een samenwerking met het Nordwin 
College in CIV Water.
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In 2018 staat het Friesland 
College landelijk bekend als 
een instelling met innovatief 
beroepsonderwijs.

Het leren in de praktijk zoals dat door 
het Friesland College is ontwikkeld 
in praktijkroutes, krijgt op allerlei 
manieren steeds meer navolging. 

In 2018 hebben studenten 
meer invloed op het 
onderwijs; de invloed van 
studenten binnen de scholen 
is in 2018 goed geregeld.

De CSR overlegt periodiek met zowel 
het College van Bestuur als de Raad 
van Toezicht. Met de ondersteuning 
van het Leerbedrijf Invloed Studenten 
(LIS) is de CSR hiermee een serieuze 
gesprekspartner van het College van 
Bestuur en de Raad van Toezicht.
 
Naast de formele CSR zijn er op een 
aantal scholen deelraden actief. Ook 
wordt er bijvoorbeeld de school voor 
Zorg, Service & Welzijn gewerkt met 
studentenpanels in plaats van een 
deelraad. 
Ondanks deze mooie voorbeelden 
blijft een uitdaging om binnen alle 
scholen tot een cultuur en werkwijze 
waarin studenten invloed kunnen 
uitoefenen. 

In 2018 zijn alle opleidingen 
vormgegeven op basis van 
het concept praktijk- gestuurd 
leren. In elke school is 20 
procent van de opleidingen 
vormgegeven in de 
praktijkroute

Binnen bijna alle opleidingen zijn de 
studenten actief in een vorm van 
praktijkgestuurd leren. 
Slechts in een enkele FC-school is 
20 procent van de opleidingen al 
vormgegeven in de praktijkroute. 
Intussen ontdekken we wel dat 
samenwerking met bedrijven vaak leidt 
tot ‘mengvormen’ waarin elementen 
van praktijkroute én leereenheden te 
herkennen zijn.  

In 2018 volgt 5 procent 
van de studenten een 
crossoverprogramma met 
een andere opleiding. 5 
Procent volgt een verdiepend 
excellentieprogramma. 
Studenten krijgen zo een 
extra mogelijkheid om hun 
opleiding te verrijken.

Bij alle scholen zijn er studenten die  
crossoverprogramma’s volgen, maar 
5 procent van het totale aantal 
studenten wordt niet gehaald. 
Dit geldt eveneens voor het aantal 
studenten dat een verdiepend 
excellentieprogramma volgt. Het 
aantal deelnemende studenten 
stijgt gestaag, maar 5 procent van 
het totale aantal studenten wordt 
niet gehaald. De borging van de 
excellentie- programma’s is eind 2018 
wel gerealiseerd.

Het percentage geslaagden 
staat in 2018 op 80 procent.

Het percentage geslaagden bedroeg 
67,3 procent in studiejaar 2017-
2018. 
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Personeel 
Realisatie 
eind 
2016

Realisatie 
eind 
2017

Realisatie 
eind 
2018

Toelichting

Elke medewerker voert actief 
regie over de eigen loopbaan 
en neemt initiatief. Dit 
onderwerp komt standaard 
aan de orde in functionerings- 
en beoordelingsgesprekken. 
Het loopbaanperspectief 
wordt daarbij uitgewerkt 
o.b.v. ontwikkelingen in de 
school en omgeving. 

Het onderwerp ‘loopbaanperspectief 
komt standaard aan de orde in  
functionerings- en beoordelings-
gesprekken. Dat betekent niet dat 
iedere medewerker al actief regie voert 
over zijn eigen loopbaan. Dit blijft 
een ontwikkelpunt en moet een plek 
krijgen in het in 2019 te ontwikkelen 
functionerings- en beoordelingsbeleid. 

Het ziekteverzuim is in 2018 
teruggebracht tot onder de 5 
procent.

In 2018 bedroeg het ziekteverzuim 
6,23 procent. Dit was een 
behoorlijke stijging ten opzichte van 
2016 en 2017. Hoewel de langdurige 
griepepidemie van begin 2018 
ongetwijfeld van invloed is geweest, 
hebben ook zaken als een hogere 
werkdruk, langer doorwerken en 
veranderingen bijgedragen aan een 
hoger verzuim. 

Teams functionering in 
2018 professioneel; ze 
zijn resultaatgericht en 
ontwikkelen zich waar 
mogelijk tot ‘combiteams’. 10 
Procent van de docenten geeft 
binnen de bedrijven trainingen 
en workshops.

Nog niet alle teams functioneren pro-
fessioneel. Soms hebben teams een 
stap terug moeten zetten als gevolg 
van fluctuaties in de samenstelling of 
herindeling van de teams. Teamont-
wikkeling blijft een continu proces, 
zeker gelet op de in 2018 ingezette 
koers naar meer resultaatverant-
woordelijkheid in de teams. 

Binnen een aantal scholen geven 
docenten, al dan niet in een prak-
tijkroute, trainingen en workshops. 
Ondanks een groei in de vraag van 
bedrijven is het beoogde percentage 
nog niet bereikt. 

Teams in de scholen delen ten 
minste één keer per jaar hun 
ervaringen en leren zo van 
elkaars successen. 

Binnen ieder FC-school delen teams 
minimaal één keer per jaar hun 
ervaringen, bijvoorbeeld op studie- of 
professionaliseringsdagen. 

Het Friesland College is 
in 2018 een wendbare 
organisatie waarin de 
dagelijkse bedrijfsvoering  
op orde is. 

Het financiële resultaat is op orde. Er 
is sprake van een flexibele(re) manier 
van begroten om kort-cyclische 
ontwikkelingen beter te kunnen 
faciliteren. 
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Bedrijfsvoering
Realisatie 
eind 
2016

Realisatie 
eind 
2017

Realisatie 
eind 
2018

Toelichting

Planning en organisatie 
zijn in 2018 op orde. 
Teams en ondersteuning 
ervaren dit als een gedeelde 
verantwoordelijkheid, met 
voor ieder een eigen rol.

De cyclus van Planning en 
Verantwoording zijn en blijven 
onderwerp van reflectie en 
aanpassing. 
Eind 2018 is duidelijk(er) wat er 
nodig is om het eigenaarschap in 
de teams te vergroten en wat dit 
betekent voor de beschikbaarheid 
van informatie en data. De richting 
is bepaald en in 2019 wordt met 
name ingezet op het inrichten van de 
herijkte cyclus.  

We informeren studenten 
tijdig en goed over roosters 
programma’s en examens

Uit de scores van de JOB-monitor 2018 
blijkt dat organisatie en informatie een 
aandachtspunt blijft. 
Een verschil in gehanteerde ‘clusters’ 
maakt een vergelijking tussen 2016 en 
2018 op dit onderdeel lastig. Verbete-
ringen zijn er gerealiseerd in de digitale 
informatievoorziening en de algemene 
informatievoorziening. Deze scoren 
hoger dan in 2016. Ook is er geïnves-
teerd in software (Educator) die het 
mogelijk maakt flexibel te roosteren en 
waarbij de student aan het stuur zit. 
Studenten zijn hier positief over.
Het blijft lastig dat de vraagstelling 
in deze monitor niet goed past bij de 
praktijkroute waardoor studenten vra-
gen soms niet (kunnen) beantwoorden 
of verkeerd interpreteren. Dit werkt 
door in het totaal-oordeel. 

In de JOB-monitor onder 
studenten scoren we in 2018 
een 7.0

De Job-monitor wordt één keer per 
twee jaar afgenomen, in dit geval 
2016 en 2018. Studenten gaven het 
Friesland College in 2018 – net als 
in 2016 - een 6,5. Dit ligt onder het 
landelijk gemiddelde van 6,7. 
De opleidingen kregen gemiddeld 
een 7,0 (2016: 6,8). Een stijgende 
trend, maar nipt onder het landelijk 
gemiddelde van 7,1. 

Een korte terugblik leert dat de ingezette koers de juiste is: onderwijs gebaseerd op leerervaringen in en 

uit de praktijk. Echt leren begint met ervaren. Dit vraagt strategische partnerschappen met instellingen en 

bedrijven, zeker als het gaat om de praktijkroutes. Hoewel het Friesland College inmiddels een natuurlijke 

partner is van bedrijven en instellingen in relevante branches, ontstaat dergelijk partnerschap niet vanzelf. 

In vervolg op het in 2017 uitgevoerde relatie- en reputatieonderzoek van bureau Hofkes heeft iedere FC-

school samen met de strategische partners de uitkomsten van het onderzoek verder geanalyseerd. Wat 

gaat goed en wat kan beter? Enkele voorbeelden:

•  het is belangrijk goed te onderzoeken wat de kenmerken zijn van een bepaald werkveld;

•  het is belangrijk te onderzoeken hoe wij ons onderwijs kunnen organiseren, passend bij de 

vraagstukken van het werkveld, uitgaande van de mogelijkheden van onze docenten en 

passend bij de behoefte van onze studenten;
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•  het concept praktijkroute zoals dat in de zorg werkt, is geen model wat als mal op andere 

werkvelden kan worden gedrukt;

•  de samenwerking tussen professionals in het werkveld en professionals in het onderwijs behoeft 

meer aandacht;

•  goed relatiebeheer is van levensbelang

Deze resultaten nemen we mee in het formuleren en realiseren van de ambities van het nieuwe 

Koersplan. 

Conclusie is ook dat niet alle ambities zijn gerealiseerd. De voor de hand liggende (vervolg)vraag 

hoe dat kan, is niet altijd eenvoudig te beantwoorden. In een aantal gevallen waren de, vaak in 

procenten uitgedrukte, ambities misschien wel te ambitieus. Ook daar waar de ambitie (nog) niet 

is gerealiseerd, zijn echter stappen voorwaarts gezet en is sprake van een positieve ontwikkeling. 

Voorbeelden zijn het borgen van de excellentieprogramma’s en de duidelijk zichtbare verbetering, 

op bijna alle vlakken, in de JOB-monitor 2018. 

Het is nog niet klaar. Een snel veranderende wereld, de ontwikkelingen in het werkveld, de 

ingeslagen weg naar meer zelforganisatie in de teams, maar bovenal de school die we willen 

(blijven) zijn, maakt dat wij in het nieuwe Koersplan de lijnen uitzetten naar 2022. 
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Hoofdstuk 5 Onderwijs en studenten
5.1 Vormen van praktijkgestuurd leren.
In het Koersplan 2015-2018 heeft het Friesland College gekozen voor twee vormen van 

praktijkgestuurd leren: praktijkroute en leereenheden. Deze keuze kwam voort uit de ervaringen in 

het Friesland College met praktijkgestuurd leren, ondersteund door onderzoek van Waslander en 

Van Kessel1. Binnen het Friesland College was een grote behoefte aan antwoord op de vraag hoe je 

praktijkgestuurd leren kunt organiseren met de mensen en de middelen die we hebben.2 Dit vroeg 

om standaarden, zowel inhoudelijk als in de organisatie. Dit is uitgewerkt in de leerprincipes van 

praktijkgestuurd leren en in de onderleggers voor praktijkroutes en leereenheden, later aangevuld met 

onderleggers voor studieloopbaanbegeleiding en werkplaatsen. 

Er is veel aandacht en ondersteuning uitgegaan naar praktijkroutes. De vorm waarin praktijkroutes 

moeten worden uitgevoerd is in samenspraak met de Inspectie van het Onderwijs vrij strak neergezet.3 

Dit heeft - met name in de zorg – geleid tot praktijkroutes, die massa hebben en kwalitatief goed zijn.4 

In Zorg & Welzijn is het zelfs de dominante vorm van organiseren geworden.

Ook zijn overal leereenheden* ontwikkeld. Weinig teams zijn in de afgelopen jaren op de oude voet 

doorgegaan. De grote winst is dat overal weer is nagedacht over het onderwijs en over hoe dit beter 

kan aansluiten bij de praktijk en studenten. 

Het is een uitdaging om de standaarden voldoende naar voren te laten komen. De standaarden luiden 

praktijkopdrachten centraal, betrokkenheid werkveld, heldere resultaatbeschrijving, integratie van 

vakken, blokken van vijf weken, passend in een raamwerk, voorbereid en gepland verdiepingsaanbod, 

niet-lineair aanbieden, Sprint*-aanpak. 

Hier en daar is het lastig gebleken om leereenheden echt samen met de praktijk te ontwikkelen 

doordat opvattingen over het werkveld soms voorrang kregen boven het aangaan van het gesprek 

met dit werkveld. Ook bestaat de neiging leereenheden te koppelen aan thema’s in plaats van aan 

praktijkopdrachten. Vooral waar men begreep wat de bedoeling was, zijn mooie leereenheden tot 

stand gekomen en is een proces ontstaan van cyclisch evalueren en doorontwikkelen. 

Op basis van de vorm praktijkroute is een aantal nieuwe vormen ontstaan*: het model ‘zorg’, 

het ‘carrouselmodel’ en het ‘CMG-model’ . De vormen die leereenheden hebben gekregen, zijn 

talrijker. Hiernaast zijn er tussenvormen in wording, al dan niet gebaseerd op ‘gepersonaliseerd leren’ 

(maatwerk voor studenten op basis van zijn leervraag).

5.2 Ontwikkeling keuzedelen
Vanaf februari 2017 biedt het Friesland College keuzedelen aan. Cohort 2016- 2017 en cohort 2017-

2018 maken inmiddels gebruik van het aanbod aan keuzedelen. Studenten in het derde cohort starten 

in februari 2019 met hun eerste ronde keuzedelen.  

Het Friesland College heeft voor de organisatie van het onderwijs in keuzedelen gekozen voor de 

volgende uitgangspunten:

• praktijkgestuurd leren 

• employability van de studenten vergroten 

• partnerschap met bedrijfsleven versterken 

• de student aan zet

1  S.Waslander, M.van Kessel, Organiseren van praktijkgestuurd leren

2  Startnotitie ‘Organiseren van praktijkgestuurd leren’, januari 2013

3  Zie Kwaliteitscriteria en Kwaliteitsborging Praktijkroute, versie 12 oktober 2017

4  Zie betreffende rapportages van interne audits en inspectieonderzoek.
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Studenten geven aan tevreden te zijn over de keuzedelen, zeker over de keuzedelen die verrijkend 

en verdiepend zijn. In de JOB-monitor werd echter zichtbaar dat zij minder tevreden zijn over de 

hoeveelheid keuzedelen. Zij vinden de hoeveelheid aangeboden keuzedelen te groot en dat maakt 

het in hun ogen moeilijk een goede keuze te maken. Toch is het Friesland College trots op de 

hoeveelheid keuzedelen die ontwikkeld zijn en aangeboden worden (165 keuzedelen). Het aantal 

keuze delen zal alleen nog maar toenemen en de begeleiding van de studenten bij het maken

van de goede keuzes zal verbeterd worden. 

De wijze van organiseren van de keuzedelen doet een groot beroep op zowel medewerkers en 

de organisatie (bijvoorbeeld roostering en beschikbaarheid docenten). Het afgelopen jaar is meer 

afstemming ontstaan tussen medewerkers in verschillende rollen bij de keuzedelen zoals de 

examensecretaris, administratief medewerker, coördinator keuzedelen en de studieloopbaanbegeleider.

  

Er is inmiddels een programma gevonden, Educator, waarin eenvoudig keuzes kunnen worden 

vastgelegd. De uitwisseling van gegevens tussen dit programma en EduArte kon helaas nog niet tot 

stand worden gebracht. 

Per ronde nemen 3500 tot 4000 studenten deel aan keuzedelen. Ongeveer 20 procent hiervan kiest 

voor keuzedelen buiten de eigen school en maakt gebruik van ‘FC-brede keuzedelen’.  

Aanbodverplichting keuzedelen
Het systeem van inschrijven is nu zo ingericht dat een student direct kan zien of een keuzedeel vol 

zit. Hij kan dan direct een alternatief kiezen. Studenten die gekozen hebben voor een keuzedeel 

waar te weinig belangstelling is, krijgen de kans een alternatief te kiezen. 

Amendement Rog
Van het amendement Rog, dat regelt dat het bevoegd gezag gemotiveerd kan afwijken van de 

verplichte keuzeonderdelen en deze ruimte naar eigen inzicht kan invullen, is in dit verslagjaar geen 

gebruik gemaakt.

5.3 Ontwikkelingen volwasseneneducatie en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
Binnen het Friesland College verzorgt FC Extra de volwasseneneducatie (waaronder de formele en 

non- formele educatie* en inburgering) en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vavo). 

Hiernaast verzorgt FC Extra voor alle opleidingen van het Friesland College in het Talencentrum 

onderwijs in moderne vreemde talen en is er het expertisecentrum taal en rekenen, dat de 

inhoudelijke regie voor Nederlands en rekenen verzorgt en ondersteuning biedt aan de FC-scholen.

In 2018 investeerde FC Extra hernieuwd in het versterken van de professionaliteit van haar 

docenten. Zo investeerde het Vavo en het Talencentrum in bachelor- en masteropleidingen voor een 

aantal medewerkers. Er is een vervolg gegeven aan de NT2-certificering in samenwerking met NHL 

Stenden en de Academische Opleidingsschool, om de door het keurmerk Blik op Werk vereiste 80 

procent gecertificeerde docenten te realiseren. 

Het Talencentrum heeft uitvoering gegeven aan het vastgestelde professionaliseringsplan, gericht op 

maatwerk en differentiatie in de opleidingstrajecten en in de programmering van de keuzedelen en 

de nieuwe docenten van deze keuzedelen. Er zijn vijf professionaliserings-(mid)dagen gehouden die 

docenten zelf hebben georganiseerd en uitgevoerd. De administratieve teams hebben het afgelopen 

jaar ingezet op weg naar ‘een verdraaid goede ondersteuning’. 

Tijdens professionaliseringsdagen is aandacht besteed aan resultaatverantwoordelijkheid. Ook was 
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er aandacht voor de AVG en de nieuwe digitale middelen. De administraties zijn de werkprocessen 

aan het uitlijnen en daar waar mogelijk aan het digitaliseren, om zo tot een efficiëntere werkwijze te 

komen.

Volwassenenonderwijs
Alle studenten hebben een trajectplan op maat. In het kader van de aanpak van laaggeletterdheid is 

samenwerking met alle partijen en betrokkenen in de omgeving van een laaggeletterde noodzakelijk. 

Nauwe samenwerking is tot stand gebracht met verschillende partners, waaronder Stichting Lezen & 

Schrijven, de Friese Bibliotheken, welzijnsinstellingen, werkgevers en overige partners in het sociale 

domein zoals UWV, GGD en onderwijsinstellingen. Provinciaal speelt FC Extra hierin een belangrijke 

rol door het ‘Coördinatiepunt Volwasseneneducatie’. Hiermee is de school ‘spin in het web’ bij de 

provinciebrede aanpak van provinciale en lokale partners voor het onderwijs aan laaggeletterden.

Om het aanbod zo dicht mogelijk bij de inwoners te kunnen verzorgen, is het aantal locaties waarop 

les wordt gegeven toegenomen naar een zestigtal in heel Friesland. Veertig docenten van FC Extra 

verzorgen op deze locaties de lessen, ondersteund door 250 vrijwilligers. Jaarlijks worden hiermee 

circa 800 deelnemers formele educatie en 2000 deelnemers non-formele educatie bereikt. Nieuw is 

het aanbod voor speciale doelgroepen, zoals doven en slechthorenden en mensen met dyslexie en de 

ontwikkeling van een game voor laaggeletterden.

De gemeenten gunden de uitvoering van activiteiten voor overige educatie in 2018 opnieuw aan 

het Friesland College, aan de hand van een inschrijving in het kader van een openbare aanbesteding 

van de Volwasseneneducatie (WEB) voor de arbeidsmarktregio Friesland per 2018. Met ingang van 

1 augustus 2018 zijn de WEB-middelen voor een periode van twee jaar aan het Friesland College 

gegund, met de optie dit nog eens twee keer te verlengen met een jaar.

Na een forse groei van het aantal studenten bij de inburgeringsopleidingen naar circa 900 begin 2018, 

is dit in het tweede halfjaar gedaald naar 675 per december. Naar verwachting zal deze daling in 2019 

verder doorzetten. In mei zijn we gestart met een intensief traject, waarin vijf dagdelen scholing en 

een taalstage mogelijk zijn. In totaal hebben ruim vijftig studenten gebruik gemaakt van dit aanbod. 

De stageplaatsen die gecreëerd zijn, variëren van gastvrouw in de horeca, servicebalie gemeente en 

Fries Museum tot bejaardenzorg.

Sinds enkele jaren biedt FC Extra ook geïntegreerde trajecten aan, waarin inburgering en 

beroepsonderwijs worden gecombineerd. Hierin zit veel aandacht voor de doorstroom van de 

inburgering naar de entreeopleiding, door middel van informatie voor studenten en docenten. Dit 

heeft geresulteerd in een groeiende deelname in de loop van dit jaar van 75 naar 120 statushouders 

in de Flex-entree. In samenwerking met NHL Stenden is een schakeltraject voor hoogopgeleide 

statushouders ontwikkeld en per september gestart met veertien deelnemers.

FC Extra heeft in 2018 een aantal auditteams op bezoek gehad. Drie hiervan werden uitgevoerd 

door een externe partij, met het oog op continuering van het keurmerk Blik op Werk. Dit betrof een 

financiële audit, toezicht in de klas en de audit met betrekking tot processen. Al deze audits zijn 

beoordeeld met een voldoende. Verder heeft er een interne audit plaatsgevonden bij Flex-entree* en 

educatie. De aandachtspunten zijn meegenomen richting de teams.

Vavo*
Het Vavo verzorgt per schooljaar voor 400 tot 450 studenten uit de regio examenprogramma’s 

voortgezet onderwijs. Kenmerkend zijn de persoonlijke aanpak, maatwerk in (loop)baanbegeleiding 

en de extra begeleiding voor de bètavakken. Het Vavo besteedt verder veel aandacht aan een goede 

aansluiting met het vervolgonderwijs en is proactief waar het gaat om deelnemen aan betekenisvolle 

samenwerkingsverbanden binnen het Friesland College.  
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Talencentrum
Het Talencentrum verzorgt het moderne vreemde talen onderwijs voor alle. MBO-studenten in het 

Friesland College voor zover dat is opgenomen in de kwalificatiedossiers. Daarnaast worden talen 

aangeboden in de vorm van keuzedelen. Zo werden in het afgelopen jaar ruim dertig keuzedelen 

aangeboden, waaronder een keuzedeel Fries. De belangstelling van de studenten voor de keuzedelen 

in moderne vreemde talen is groot. De aangeboden keuzedelen waren generiek, maar een aantal 

waren ook gekoppeld aan specifieke sectoren en opleidingen. In 2018 zijn in totaal 23.540 examens 

afgenomen, waaraan 5.200 studenten hebben deelgenomen. Het slagingspercentage lag op ruim 95 

procent - na herkansing, examentraining en remedial teaching.

Examinering
In de formele educatietrajecten kunnen studenten hun trajecten afronden met een officieel 

examen. Na de introductie hiervan in 2017 is de examenorganisatie verder geprofessionaliseerd. Een 

assessorentraining is uitgevoerd, wat heeft geresulteerd in vijftien opgeleide docenten en een uitbreiding 

van de examencapaciteit. 

In 2018 zijn vijf examenmomenten gehouden. Hiervoor hebben zich 248 studenten aangemeld en zijn er 

in totaliteit 625 deelexamens afgenomen. Het resultaat van 47 behaalde diploma’s en 430 deelcertificaten 

leverde een slagingspercentage op van 69 procent. De centrale examens van de moderne vreemde 

talen, rekenen en Nederlands van alle mbo-studenten worden eveneens door FC Extra georganiseerd en 

afgenomen. Het Vavo certificeert en diplomeert voor eindexamenprogramma’s mavo, havo en vwo. De 

slagingspercentages binnen de diverse opleidingsniveaus liggen tussen de 83 en 94 procent.

5.4 Loopbaan en burgerschap
De wettelijke taak tot het drievoudig kwalificeren in het mbo omvat opleiden voor een beroep, 

voorbereiden op een vervolgopleiding en voorbereiden op een plek in de maatschappij. Het Friesland 

College sluit aan bij ontwikkelingen die ingezet zijn door het ministerie van onderwijs en de MBO-Raad. 

Dit doen we door de ‘LOB-agenda’ en ‘Burgerschapsagenda’ geïntegreerd als spoorboekje te gebruiken. 

Dit sluit aan bij onze visie van praktijkgestuurd leren en –ontwikkelen van student en organisatie.

Een paar acties:
•  De aandacht voor loopbaan van (oud)studenten en ontwikkelen van competenties in burgerschap is 

het afgelopen jaar verder toegenomen. Ter voorbereiding van het koersplan 2019-2022 zijn diverse 

bijeenkomsten en gesprekken geweest. Veel docenten en begeleiders met L&B in hun taak hebben 

hier actief aan deelgenomen en zijn geïnspireerd geraakt door de inzet voor de Global Goals. 

•  Start van FC-breed Platform L&B, als plek waar inhoudelijke ideeën op gebied van L&B worden 

uitgewisseld en waar docenten en studenten elkaar helpen bij de verdere ontwikkeling hiervan in de 

FC-scholen.

•  Hiernaast hebben betrokken docenten een kleinere groep gevormd om na te denken over 

samenwerking in het generieke deel van de opleidingen. De opbrengst moet zijn dat studenten 

ontwikkelen van LOB, Burgerschapsontwikkeling, Nederlands en rekenen meer betekenisvol ervaren. 

D’Drive doet hierin eerste ervaringen op.

•  Het Friesland College is deelnemer van het consortium Burgerschap in Noord-Nederland. Dit 

consortium bestaat (nu nog) uit drie mbo-instellingen: Noorderpoort College, Alfa College en 

Friesland College en de NHL Stenden Hogeschool en heeft connectie met de Rijksuniversiteit 

Groningen, alle gevestigd in de provincies Groningen en Friesland. De bijeenkomsten richten zich 

vooral op professionaliseren van de begeleiding van Burgerschapsontwikkeling van studenten. 

•  De studenten van Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS) hebben een succesvolle workshop verzorgd 

tijdens de landelijke studiedag Burgerschap voor mbo-docenten, georganiseerd door kennispunt 

MBO Burgerschap.
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5.5 Doorstroom mbo hbo
Structureel overleg met de deelnemende scholen aan het convenant samenwerking mbo-hbo in 

Noord-Nederland heeft het afgelopen jaar weer een aantal acties opgeleverd. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

•  Samenwerking en afstemming in de aanvraag van landelijke subsidie ‘Soepele doorstroom 

mbo-hbo’ van het ministerie van onderwijs. Concreet samenwerken aan de uitvoering van de 

beoogde doelen is van start gegaan op gebied van sport, economie en sociale opleidingen.

•  Het thema Studieloopbaanbegeleiding heeft een aantal gerichte acties opgeleverd. Samengevat: 

gericht op vergroten van vertrouwen in eigen kunnen, studievaardigheden en beeldvorming over 

het hbo-niveau bij studenten.

Doorstroompercentage studenten van het Friesland College naar HBO-instellingen.

Friesland College Gemiddelde mboscore

2014 43,90% 39,10%

2015 39,50% 34,30%

2016 40,40% 35,90%

2017 40,50% 36,10%

2018 Nog niet bekend Nog niet bekend

5.5.1 Doorstroom MBO - HBO

5.6 Resultatenbox 

Percentage nieuwe VSV-ers

Friesland College Roc's

2014 - 2015 3,9% 5,4%

2015 - 2016 3,7% 5,0%

2016 - 2017 4,0% 5,4%

2017 - 2018 4,6% 5,5%

5.6.1 Percentage nieuwe VSV-ers (bron: DUO)

Jaarresultaat

Friesland College Roc's

2015 - 2016 70,9% 72,9%

2016 - 2017 71,7% 72,7%

2017 - 2018 67,5% 70,7%

5.6.2 Jaarresultaat (bron: DUO)

5.6.3 Diplomaresultaat (bron: DUO) 

Diplomaresultaat

Friesland College Roc's

2015 - 2016 72,2% 73,1%

2016 - 2017 73,1% 73,4%

2017 - 2018 68,3% 71,5%
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5.7 Internationalisering
De samenleving globaliseert. Dat is merkbaar in de school. In het Friesland College alleen al zijn zo’n 

negentig verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd. Maar ook in het dagelijks leven en in hun 

toekomstige werk krijgen studenten vaker te maken met mensen uit andere landen en informatie in 

andere talen.

Het Friesland College vindt dat alle studenten én medewerkers interculturele competenties moeten 

opdoen. Dit kan onder meer door een internationale stage of excursie naar het buitenland, maar 

ook door bijvoorbeeld internationale gastdocenten in te zetten, door stage bij een internationaal 

bedrijf in de regio of door een internationaal project binnen school. Het gaat erom dat de ‘mindset’ 

van studenten en medewerkers verandert, dat zij openstaan voor andere visies en kennis nemen van 

normen en waarden van andere culturen. Deze ambitie is terug te vinden in het Koersplan 2015-

2018 ‘Ervaren in leren’ en in het nieuwe koersplan ‘Waar Leren Werkt’. Ook in de Kwaliteitsagenda 

2019-2022 zijn maatregelen opgenomen om internationalisering binnen de instelling verder te 

verankeren. 

In 2018 waren weer veel studenten en medewerkers internationaal actief en de belangstelling voor 

internationale projecten op school groeide. In totaal gingen bijna negenhonderd studenten en 

medewerkers (ongeveer 8 procent) voor een korter of langer verblijf naar het buitenland. Een mooi 

resultaat dus! In de meeste gevallen ontvingen zij financiële ondersteuning vanuit het Erasmus+-

programma, mogelijk gemaakt door de Europese Unie.

 

Vergeleken bij het jaar ervoor gingen meer medewerkers naar het buitenland. De samenwerking 

met Malta – in het kader van LF 2018 – en hiermee kennisuitwisseling tussen collega’s van het 

Friesland College en partnerschool MCAST, was een reden voor deze stijging. Hiernaast zorgde 

het eigen Erasmus+ mobiliteitsproject van FC Extra voor een ‘boost’ van stafmobiliteit. Deze 

collega’s bezochten partnerinstellingen in België, Zweden, Finland, Duitsland en Denemarken om te 

onderzoeken hoe het onderwijs aan anderstaligen in deze landen wordt verzorgd.

Als stageland waren België, Malta en Spanje populair. Studenten van de opleiding Fastfood service, 

Facilitair Dienstverlener en Helpende in de zorg, niveau 2 liepen ook dit jaar voor het project ‘Laat je 

talent zien’ drie weken stage op Malta. Een bijzonder, en voor de studenten zeer waardevol project. 

Deze ervaring had een positieve impact op hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, hun 

zelfstandigheid en hun zelfbeeld. 

Het Friesland College ontving in 2018 buitenlandse studenten, die meededen aan een project bij 

één van de FC-opleidingen of via het Friesland College stage liepen bij bedrijven in de regio. Ook 

ontving het Friesland College collega’s van buitenlandse partnerscholen. Het uitwisselen van kennis 

en ervaringen, vooral op het gebied van coaching en begeleiding van studenten om voortijdige 

uitval te verminderen, begeleiding van migranten en hoe het Friesland College onderwijs in de 

praktijkroutes vormgeeft, stond hier centraal.

Het Friesland College werkt met verschillende internationale partners samen in strategische 

partnerschappen. Dit jaar startten twee nieuwe Europese projecten: ‘Craft your future’, waarin 

studenten uit verschillende landen samenwerken aan de thema’s ‘oude ambachten, nieuwe 

technieken’, ‘duurzaamheid’ en ‘circulaire economie’ en ‘Self-regenerate’, gericht op het versterken 

van ondernemerschap in de regio.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen ondersteunt het Friesland College een 

aantal projecten in ontwikkelingslanden. Bijna dertig studenten van verschillende opleidingen zetten 

zich in voor deze projecten. Met name Indonesië, Ghana en Suriname stonden in de belangstelling. 
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Studiebezoek Working group Europese Commissie in maart 2018
In maart 2018 bracht de Working group ET van de Europese Commissie een bezoek aan het 

Friesland College. Deze werkgroep is ingesteld door de Europese Commissie om uitvoering te 

geven aan de doelstellingen van het onderwijsbeleid van de EU. 

De werkgroep was geïnteresseerd in de wijze waarop roc’s de professionalisering vormgeven van 

medewerkers die vooral werken in de praktijk - dus bij bedrijven, in praktijkroutes. De werkgroep 

bezocht de praktijkroutes MCL, Omrin en Zakelijke Dienstverlening en CIV Water en sprak hier 

met studenten en medewerkers.

  

5.8 MentorProgramma Friesland en European Center for Evidence-Based Mentoring 
Het MentorProgramma Friesland en het European Center for Evidence-Based Mentoring zijn 

nauw met elkaar verbonden. Kernactiviteit is het mentorprogramma dat zich primair richt op 

het verbeteren van de aansluiting mbo-hbo of arbeidsmarkt door een externe mentor uit het 

bedrijfsleven of vervolgstudie, voor studenten. Het European Center for Evidence-Based Mentoring, 

een Europees netwerk voor onderzoek en kennisdeling verbonden aan lectoraten van NHL Stenden, 

richt zich op kennisontwikkeling en professionalisering van mentorprogramma’s waarbij het 

MentorProgramma Friesland een proeftuin is van innovatie.

MentorProgramma Friesland heeft in 2018 een grote ontwikkeling doorgemaakt. Mentoring is 

mede dankzij onze lobby landelijk onder de aandacht gebracht als succesvolle interventie in de 

aansluiting mbo-hbo. Dit heeft als resultaat gehad dat het ministerie van onderwijs het inzet als 

instrument in de zogenoemde studentlabs. Alle participerende instellingen van MentorProgramma 

Friesland hebben de studentlabs opgenomen in hun aanvragen naar het ministerie.

We kunnen hierdoor samen de doorstroom versterken. Deze activiteiten zorgen voor de verdere 

verankering en groei in de samenwerkende kennisinstellingen: Friesland College, ROC Friese 

Poort, Nordwin College, NHL Stenden hogeschool en VHL hogeschool. Ook het European Center 

for Evidence-Based Mentoring heeft een krachtige groei doorgemaakt. Er is inmiddels een 

lidmaatschapsmodel met betalende partners uit Europa en het netwerk bestaat inmiddels uit 700 

professionals en onderzoekers op het gebied van mentoring. 

Inhoudelijke prioriteiten van het jaar waren onder andere het stimuleren van (sociaal) ondernemend 

gedrag van mentees in regionaal en Europees verband, en het betrekken van nieuwe regionale 

partners in het samenwerkingsverband, zoals Van Hall Larenstein. 
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Enkele resultaten op een rij:

• 3000 studenten mbo en hbo maken kennis met mentoring

• 460 nieuwe mentorkoppelingen 

• 165 nieuwe studentmentoren mbo en hbo

•  2 studentmentoren werden geselecteerd voor een scholarship bij het Center for Evidence-Based 

Mentoring in Boston, US

In 2018 lopen meerdere incidentele projecten. 

•  Strategische partnerschap in samenwerking met het Ondernemerscollege VIP@Work, over 

netwerkmodellen onderwijs en bedrijfsleven;

•  Strategische partnerschap in samenwerking met het Ondernemerscollege ‘Self Regenerate’, over 

migranten, rolmodellen en ondernemerschap;

•  Doorstroomproject van basisonderwijs naar het ‘VO School’s cool’, waarin volwassenen de 

leerlingen extra steunen bij de overstap tussen twee verschillende culturen;

Vanaf 2019 zijn MentorProgramma Friesland en de Europese activiteiten onderdeel geworden van 

de Kwaliteitsagenda Friesland College. Deze bijzondere stap biedt de mogelijkheid om innovatieve 

activiteiten uit te werken, in samenwerking met docenten en studenten in een multisectorale en 

multilevel benadering. 

5.9  Kwaliteitszorg en kwaliteitsontwikkeling

5.9.1  Externe kwaliteitszorg
Het laatste instellingsonderzoek van de inspectie van het Onderwijs is van september 2016. Hierin 

concludeerde de inspectie dat bij het Friesland College de kwaliteitsborging op instellingsniveau 

van voldoende niveau is. De inspectie gaf ook aan dat zij ervan uit gaat dat de instelling voldoende 

zicht heeft op de onderwijskwaliteit en in staat is om ook in de toekomst risico’s voor de 

onderwijskwaliteit te voorkomen, dan wel vroegtijdig te signaleren en te verhelpen.

 

Bij twee opleidingen waren er op enkele onderdelen tekortkomingen die verbeterd moesten 

worden. Alle overige opleidingen waren van voldoende niveau.

Herstelonderzoek
Om te bepalen of deze twee opleidingen inmiddels van voldoende niveau zijn, heeft de inspectie 

in februari 2018 een herstelonderzoek uitgevoerd bij de opleidingen Sport en Bewegen (niveau 3) 

en Servicemedewerker gebouwen (niveau 2). De uitkomsten waren in beide gevallen positief. Alle 

onderzochte opleidingen zijn nu van voldoende niveau.  

De onderwijsinspectie beschrijft in het onderzoeksrapport de conclusies van haar bevindingen als volgt: 

“De teams van de opleidingen Sport en Bewegen en Servicemedewerker gebouwen slagen erin op 

professionele manier de opleiding te verbeteren. Beide teams werkten gericht aan de verbetering 

van de kwaliteit van het onderwijs.”

“Sport en Bewegen gebruikt uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken en audits om te bepalen wat 

verbeterd moet worden. Wij zien dat de verbeteracties ook echt hebben geleid tot betere kwaliteit. Het 

team voelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit kenmerkt het team. Leren van 

ervaringen en van elkaar hoort nu bij de cultuur van het team. De examencommissie van de opleiding 

Sport en Bewegen zorgt ervoor dat de examens goed verlopen. De examencommissie heeft allerlei acties 

ingezet om zicht te houden op de kwaliteit van de examinering voor, tijdens en na de examens.”
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“De opleiding Servicemedewerker gebouwen heeft een aantal veranderingen doorgevoerd om de 

begeleiding van de student te verbeteren. Het team slaagt er nu in de ontwikkeling van de student 

te volgen en om begeleiding en ondersteuning te geven die past bij de student en het beroep.”

5.9.2  Interne kwaliteitszorg
Naast interne (zelf)evaluaties en gesprekken tussen teams en opleidingsmanagers of tussen 

onderwijsdirecteuren en College van Bestuur worden ook interne audits uitgevoerd om de kwaliteit 

van het onderwijs en de examinering te verifiëren en te borgen. In de interne audits wordt altijd 

een externe, onafhankelijke deskundige ingezet. Hiervoor wordt met name gebruik gemaakt van de 

auditoren uit de landelijke auditpool Diagonaal*. 

Bij de interne audits is in 2018 gebruik gemaakt van het ‘FC kwaliteitskader 2017’, dat naast de 

eisen die de Inspectie van het Onderwijs stelt aan de kwaliteit van het onderwijs ook indicatoren 

kent waarmee is vast te stellen in hoeverre de principes van praktijkgestuurd leren effectief worden 

toegepast. 

Vanaf medio 2018 worden de voorheen afzonderlijk audits voor onderwijs en examinering 

gezamenlijk uitgevoerd. Op de auditdag vinden gesprekken plaats met verschillende 

geledingen zoals studenten, docenten, leidinggevenden en in voorkomende gevallen ook met 

praktijkbegeleiders. In de week voorafgaand aan de audit worden verschillende lesactiviteiten 

bijgewoond. 

In totaal zijn er in 2018 elf interne audits uitgevoerd. Negen daarvan waren gecombineerde audits, 

de overige twee beperkten zich tot de kwaliteit van het onderwijs. Daar waar tekortkomingen zijn 

vastgesteld, zijn afspraken gemaakt die leiden tot verbeteringen.

5.10 Nederlands en rekenen
In een totaalplan voor Nederlands en rekenen binnen het Friesland College worden de gezamenlijke 

acties beschreven. Hiernaast heeft iedere school ook een eigen plan voor het (Nederlandse) taal- en 

rekenonderwijs. De stuurgroep, bestaande uit managementvertegenwoordigers van iedere school, 

ziet erop toe dat afgesproken doelen worden behaald en zet de koers uit op gebied van Nederlands 

en rekenen. 

Naast de Kwaliteitsimpulsgroepen Nederlands en rekenen is een adviescommissie opgericht die de 

opleidingen ondersteunt om de kwaliteit van de instellingsexamens te verbeteren. Iedere school heeft 

feedback gekregen op de instellingsexamens die zij ter advisering aan de commissie hebben voorgelegd. 

Hiernaast heeft deze commissie een format ontwikkeld voor het 1F-examen. De studenten van de 

entreeopleidingen kunnen nu eerst het 1F-examen doen in plaats van direct op te gaan voor 2F. Dit 

niveau hoeft namelijk pas aan het einde van de opleiding op niveau 2 gehaald te worden. 

Het taal- en rekenonderwijs maakt deel uit van praktijkgestuurd onderwijs, waarin de regie bij de 

student ligt. Drieslag Taal krijgt langzaam maar zeker meer vorm. 

•  Slag 1: de integratie van Nederlands en rekenen in de praktijk(lessen). Dit is een taai proces, 

maar krijgt wel steeds meer aandacht. 

•  Slag 2: bijna alle scholen hebben werkplaatsen waar de studenten verdieping of examentraining 

op bepaalde onderwerpen kunnen krijgen. Niet de methode, maar de vragen van de student 

staan centraal. Hierin worden producten ingezet als taal- en rekenplannen, de leermeter, 

portfolio’s en wordt bekeken wat hij nog moet doen voor het vereiste beheersingsniveau. Ook 

hier vraagt de begeleiding van docenten in de werkplaatsen op veel plaatsen nog wel extra inzet 

en begeleiding. 
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•  Slag 3: de remedial teaching wordt op de verschillende locaties aangeboden. Jaarlijks maken 

circa tweehonderd studenten hiervan gebruik. Er wordt nu gewerkt met Educator als digitaal 

planningssysteem, wat studenten de mogelijkheid biedt om zich aan te melden voor de 

ondersteuning.

De afgelopen vier jaar kreeg het Nederlands en rekenen een extra impuls vanuit het Kwaliteitsplan.

In 2019 starten we met een nieuwe agenda, maar de scholen hebben unaniem besloten dat de 

samenwerking, de kwaliteitsimpulsgroepen, kenniskringbijeenkomsten voor Nederlands, rekenen en 

dyslexie-experts behouden moeten blijven.

Bij de Entree groepen scoren studenten vaak onvoldoende op Nederlands en rekenen. In de nieuwe 

Kwaliteitsagenda is een plan opgenomen om hier extra aandacht aan te besteden.

5.11 Studenten 

5.11.1  Toelatings- en aannamebeleid
Het Friesland College kent een helder en duidelijk omschreven toelatingsbeleid. Dit beleid is 

vastgelegd in de notitie ‘Toelatingsbeleid en Passend Onderwijs op het Friesland College’, met als 

ondertitel ‘iedere student een Werkend Perspectief’.

Studenten kunnen op de website van de opleiding zien of voor deze studie aanvullende eisen 

gelden of een numerus fixus geldt. Ook zien zij hier óf en zo ja welke verplichte intakeactiviteiten de 

student ondersteunen bij het maken van een bewuste beroeps- en opleidingskeuze.

5.11.2    Passend onderwijs 
‘Iedere student een werkend perspectief’ is de visie van het Friesland College. Dit betekent dat iedere 

student welkom is en dat de student de ruimte krijgt om keuzes te maken. Het Friesland College biedt, 

naast inhoudelijke begeleiding, ruim begeleiding bij persoonlijke en sociale ondersteuningsvragen. 

Studenten verdienen maatwerk. Dat betekent: aandacht voor het ontwikkelen van beroepsgerichte 

kennis en vaardigheden én aandacht voor persoonlijke kwaliteiten en loopbaanontwikkeling. 

Afspraken over de aanvullende ondersteuning op het gebied van persoonlijke en sociale 

ondersteuningsvragen van de student (arrangement) worden vastgelegd in de bijlages van de 

onderwijsovereenkomst (OOK). 

Voorbeelden van passende ondersteuning zijn trainingen en coaching op het gebied van :

•  autisme

•  dyslexie

•  dyscalculie

• faalangst / rots en water

Deze trainingen worden geïnitieerd en georganiseerd vanuit het Studenten Service Centrum (zie 

hiervoor ook paragraaf 6.3).

Het Studenten Service Centrum heeft een regierol in de uitvoering en uitwerking van Passend 

Onderwijs binnen het Friesland College. Thema’s en activiteiten die de school en opleiding 

overstijgen, worden geïnitieerd en gecoördineerd door dit bureau.

5.11.3 Studenten Service Centrum (SSC) 
Het Studenten Service Centrum kent naast het Adviescentrum en de studentenadministratie ook FC-

Support. Hierin zitten voorzieningen voor de begeleiding van studenten die aanvullende ondersteuning 

nodig hebben. In dit FC-Support gaat het om: MBO Rebound Fryslân, Pitstop, FC-XL Search en Switch, 
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MBO-Fierschool, het VSV-team. De aanpak en methode-ontwikkeling van School Als Werkplaats 

(SAW) hoort eveneens bij het Studenten Service Centrum.

Ook kunnen studenten terecht bij vertrouwenspersonen. Verderop in dit hoofdstuk leest u meer 

over deze voorzieningen. 

5.11.3.1 School als Werkplaats (SAW)
Studenten verlaten gediplomeerd het Friesland College. Hier maakt de instelling zich sterk voor. 

School Als Werkplaats startte in 2010 bij de bol-opleidingen op niveau 2. In 2018, werd deze 

methodiek toegepast bij alle bol-opleidingen in zowel Leeuwarden als Heerenveen. Van de in totaal 

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 en percentages zijn vergelijkbaar met die van 2017 en liggen ruim onder de cijfers over 

het landelijk gemiddelde.

Binnen SAW zijn hulpverleners uit de eerste en de tweede lijn en jongerenwerkers aanwezig op 

school, in de klas. Studenten die extra zorg of ondersteuning nodig hebben, kunnen hen direct 

benaderen. Deze aanpak is uniek. Het uiteindelijke doel: het aantal voortijdige schoolverlaters nog 

verder naar beneden brengen , er mede voor zorgen dat meer studenten gediplomeerd het mbo 

verlaten en door preventief ingrijpen zwaardere ondersteuning (zorg) en daarmee doorverwijzing 

naar tweedelijns begeleiding voorkomen.

Zie voor verdere informatie www.frieslandcollege.nl/ons-onderwijs/begeleiding/extra-ondersteuning/

school-als-werkplaats.

5.11.3.2 FC-Support  
Naast School als Werkplaats heeft het Friesland College nog meer onderwijstrajecten en 

voorzieningen die helpen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Deze kunnen als extra 

ondersteuning worden ingezet, naast het reguliere onderwijs. In totaal maakten 486 studenten 

gebruik van deze trajecten. Hieronder leest u welke dat zijn.   

Onderwijsondersteunende trajecten Aantal studenten

MBO Rebound Fryslân 55

Pitstop 136

FC-XL Search 240

Mbo Fier school 59

Totaal 490

MBO Rebound Fryslân: MBO Rebound is een ondersteunend programma voor kwetsbare mbo-

studenten van niveau 2, 3 en 4 met een complexe problematiek. Het doel is om studenten in 

FC opleidingen

Hulp/RMC

Startkwalificatie

nog in traject Rebound

Werk
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maximaal twintig weken terug te leiden naar school, zodat zij minimaal een startkwalificatie halen. 

In 2018 hebben 55 studenten bij MBO Rebound een traject gevolgd, met de volgende uitstroom: 

Pitstop: Bij Pitstop krijgen studenten een traject van zes weken, gericht op hun persoonlijke 

ontwikkeling. Het programma is bedoeld voor studenten die dreigen vast te lopen in hun opleiding. 

In 2018 hebben 136 studenten bij Pitstop een traject gevolgd, met de volgende uitstroom:

FC-XL Search: FC-XL Search is bedoeld voor in- en overstappers die nog niet zeker weten welke 

beroepsopleiding ze willen volgen. Met het tweeweekse of vijfweekse Searchprogramma ontdekt 

de student zijn kwaliteiten en interesses - ‘dit ben ik, dit kan ik, dit wil ik en dit boeit me’ - en 

krijgt de kans om te ervaren hoe het is om in een bepaald beroep te werken. In 2018 hebben 240 

studenten een Searchprogramma gevolgd. In onderstaande diagram is te zien waar de studenten 

naar uitgestroomd zijn: 

MBO-Fierschool: In Leeuwarden worden meisjes en jonge vrouwen opgevangen op de locatie 

van Fier. Zoveel als mogelijk vervolgen de meisjes en jonge vrouwen hun opleiding parellel aan 

het behandelprogramma. Samen met Fier zorgt het Friesland College voor excellent onderwijs, 

waarin de lat hoog wordt gelegd. Het doel is om minimaal met een startkwalificatie uit te stromen 

of, indien de tijd bij Fier te kort is om een diploma te halen, naadloos door te stromen naar een 

vervolgschool of -opleiding. 

Van de 59 studenten:

•  hebben 14 een diploma (Entree) of startkwalificatie behaald.

•  volgen 26 studenten, na vertrek bij Fier (vaak door verhuizing naar elders in Nederland), door een 

warme overdracht vanuit de mbo-Fierschool, een vervolgopleiding bij een andere mbo-instelling. 

•  zijn 4 studenten gestopt en/of in een hulpverlenings- of ander traject ingestroomd 

•  volgen 15 studenten nog een opleiding bij de mbo-Fierschool

 

FC opleidingen

Hulp

Werk

Exit/Stop

Extern onderwijs

Overig

Nieuwe opleiding FC

Exit/Hulp

Extern onderwijs

Terug eigen opleiding

Exit werk
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5.11.3.3 Voorzieningen
Naast de vier genoemde onderwijstrajecten vallen onder FC-support ook drie andere voorzieningen, 

die kortdurend zijn en gericht op één specifiek vraagstuk van een student. 

FC-XL Switch 
FC-XL Switch begeleidt studenten die willen overstappen van de ene mbo-opleiding naar de 

andere, bij het Friesland College of naar een andere school De loopbaanadviseurs van FC-XL Switch 

onderzoeken of de student werkelijk een switch wil maken en of de gewenste keuze van mbo-

opleiding de juiste is. 

FCXL Switch Heerenveen Leeuwarden FC XL Search Van 
loopbaangesprek 
tot een FC XL 
Search traject, 
totaal 1561 
studenten 
hebben van deze 
voorziening en 
onderwijstraject 
gebruik gemaakt.

Aanmeldingen en 
vervolgtrajecten 452 568 Trajecten (5 weken) 240

Kort keuze trajecten 0 0

Inloopspreekuur 138 163

Totaal 590 731 240

Budgetloket
Met het Budgetloket helpt het Friesland College studenten hun schulden aan te pakken en 

voorkomt zo dat zij vanwege schulden met hun opleiding stoppen. Medewerkers van de 

Welzijnsorganisaties Wellzo (Leeuwarden) en Caleidoscoop (Heerenveen) organiseren hiervoor 

spreekuren en geven gastcolleges aan groepen studenten.

In Heerenveen hebben 12 studenten gebruik gemaakt van het budgetloket, in Leeuwarden 48. 

Naast deze ‘face to face’ gesprekken, vaak meerdere keren, hebben de medewerkers van het 

budgetloket binnen de opleidingen meerdere workshops verzorgd. 

Vertrouwenspersonen studenten
Zestien studenten hebben een beroep gedaan op het Vertrouwenspersonenteam Studenten van het 

Friesland College. Dit aantal is vergelijkbaar met eerdere jaren. Zes klachten waren onderwijsgebonden, 

bijvoorbeeld over examinering, of belemmeringen in de privésfeer. Deze zijn doorverwezen naar het 

management van de betreffende opleiding of de hulpverlening binnen de school. De andere tien 

klachten zijn door het team besproken en hier heeft actie op plaatsgevonden.

VSV-Team
Gedurende het studiejaar worden door het VSV-Team de cijfers van Voortijdig School Verlaters 

bijgehouden en teruggekoppeld aan de directeuren van de scholen. Waar nodig volgt een analyse 

op de uitval en worden vervolgacties uitgezet. Op een totaal van 7659 ingeschreven studenten 

in het schooljaar 2016-2017 (in de leeftijd van 16-23 jaar) vielen 284 studenten uit. Met een VSV 

van 3,7 procent blijft het Friesland College stabiel in het terugdringen van het aantal vroegtijdige 

schoolverlaters. 

5.12 Leerbedrijf Invloed Studenten en Jip’per
Voor studenten, door studenten en met studenten

Binnen het Friesland College zijn het Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS) en het leerbedrijf Jongeren 

Informatie Punt (Jip’per) actief. LIS is opgericht om studenten een duidelijke stem te geven. Studenten 

kunnen zo direct invloed uitoefenen op hun eigen opleiding. Maar ook professionals mogen een 

beroep doen op hun oordeel. Zo ontstaat een mooie samenwerking en wordt de stem van de student 

meegenomen in het proces van de professional.
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Eén van de belangrijkste taken van LIS is het ondersteunen van de Centrale Studentenraad bij de 

voorbereiding en uitvoering van zijn taken. Binnen LIS is ook het SOS-Team actief. Zowel SOS-team 

als Jip’per werken samen met het Studenten Service Centrum (SSC) om voortijdig schoolverlaten 

terug te dringen. Jip’per en team SOS bieden bijvoorbeeld ondersteuning bij het aanvragen van 

studiefinanciering, het zoeken naar woonruimte of leren organiseren en plannen van huiswerk.

 

De belangrijkste prestaties van LIS en Jip’per in 2018:

•  het SOS-team heeft ongeveer vijftig studenten extra en intensievere (studie)begeleiding gegeven. 

Deze begeleiding droeg eraan bij dat deze studenten hun opleiding bij het Friesland College 

vervolgden. De ambitie om ook in Heerenveen een SOS-team op te richten, is gerealiseerd. Ook 

in Neushoorn en in praktijkroutes zal een SOS-team actief zijn. Het IC-Team is onderdeel van het 

SOS-team en hier staat de opleiding ICT centraal. 

•  CSR: het ontwikkelen van het keuzedeel Deelraden, zodat van hieruit deelraden van studenten 

kunnen ontstaan. Hierdoor ontstaat betrokkenheid en samenwerking vanuit alle scholen binnen 

het Friesland College.

•  De Week van de Verbintenis is een nieuw project in samenwerking met externe opdrachtgevers. 

In dit project staat de wereldburger centraal.

•  Uitvoering van het project Time-Out is in 2018. In dit project worden dader en slachtoffer in een 

goed georganiseerde dag met elkaar samengebracht. 

•  Solidair, Verslaafd en Untold Stories zijn nieuwe of in een ander jasje gestoken projecten, die 

alledaagse problemen onder studenten een stem geven. Opzet is een georganiseerde middag, 

om te spreken over problemen of een door LIS ontwikkelde workshop. 

KIC 2.0… en overkoepelende projecten
De in 2016 gestarte projectgroep ‘KIC zegt..’ is voortgezet onder de naam KIC 2.0. LIS-studenten 

hebben de projecten voortgezet samen met verschillende - ook externe - partners: medewerkers van 

het onderwijs, facilitair serviceteam en professionals uit het bedrijfsleven. Met deze projecten wil LIS 

het bewustzijn van studenten, medewerkers en buurtbewoners vergroten op het gebied van zaken 

als parkeren, schoolterrein, rookbeleid en hygiëne. De acties zorgen al voor resultaten. Verschillende 

prullenbakken binnen het Atrium laten al zien dat er veranderingen zijn omtrent hygiëne.

5.13 Resultaten JOB-enquête
Studenten gaven het Friesland College gemiddeld een 6,5. Het landelijk gemiddelde was een 

6,7. De eigen opleiding gaven zij een 7 gemiddeld en dat is onder het landelijk gemiddelde van 

7,1. In totaal deed  65,8 procent van de studenten mee aan de JOB-monitor. Hiermee zit het 

deelnemersaantal redelijk op het landelijk gemiddelde, maar is dus nog voor verbetering vatbaar.

Wat beter kan, is de begeleiding van de JOB-enquête. Studenten begrijpen niet altijd wat er wordt 

gevraagd, zeker in situaties waar niet meer op de traditionele manier wordt geleerd. Een ander 

verbeterpunt is dat studenten hier en daar heldere informatie missen. Niet alle studenten lijken 

het belang van het invullen van de JOB-enquête in te zien. Dit kan maken dat de uitkomsten een 

vertekend beeld geven. 

Het Friesland College wil graag dat studenten de instelling en de opleidingen een hoger cijfer geven. 

Daarom is het nodig dat de FC-scholen meer gecoördineerde en gerichtere acties gaan inzetten om 

de punten waarover studenten nu nog ontevreden zijn structureel te verbeteren. 

Overigens moet wel worden opgemerkt dat een deel van de vragen niet geschikt is voor de 

praktijkroutes, omdat ze gebaseerd zijn op andere vormen van onderwijs. Dit maakt dat het 

Friesland College op enkele onderdelen lager scoort dan de feitelijke beleving van studenten.
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5.14 Culturele hoofdstad
In 2018 was Leeuwarden de Culturele hoofdstad van Europa. Leeuwarden-Fryslân 2018 ging over 

dromen najagen door middel van culturele kruisbestuivingen, over het vormen van een levendige 

‘mienskip’ met cocktails van heden en verleden, stad en platteland, wetenschappers en kunstenaars. 

Kunst was niet alleen het doel, maar juist het middel. 

Rondom drie thema’s werden allerlei evenementen georganiseerd: 

• duurzaamheid van cultuur en natuur

• betere balans tussen stad en platteland

• meer begrip voor diversiteit en identiteit

Studenten en FC-scholen hebben actief meegedaan en ruim geparticipeerd in allerlei evenementen. 

Voor de studenten vormde LF2018 een mooie gelegenheid om in de praktijk betekenisvolle 

ervaringen op te doen. Onder het motto FC DO IT deed het Friesland College mee aan ruim 25 

projecten. Hieronder enkele voorbeelden:

•  FC Extra was op diverse manieren actief binnen het project ‘Lân fan Taal’, een grootschalig 

programma dat multimediale- en podiumkunsten verenigde met meertaligheid als overkoepelend 

en verbindend thema. 

•  Het Friesland College zette zich op verschillende manieren in voor de Elfwegentocht, twee weken 

fossielvrij reizen zonder een druppel benzine of diesel. Zo werd de Elfwegentocht meegenomen 

in het keuzedeel Duurzaamheid, was er een elektrische kartrace en droegen medewerkers hun 

steentje bij door de auto te laten staan of te gaan carpoolen. 

•  In het kader van het project ‘Achtste Dag’ toonde het Friesland College de levensfases van de 

mens en de rol van het mbo hierin. Er werd een koppeling gemaakt tussen de beroepsopleidingen 

en verschillende levensfases. 

•  In ‘Haak Aan’ was een plek in het Guinnes Book of Records met achtduizend gehaakte dekens de 

inzet. Het doel: haken als middel én symbool voor verbinding. 

•  De opleiding Zakelijke Dienstverlening zorgde voor deelname aan World of Records, zodat er 

sprake was van een echte recordpoging. De opleidingen Vervoer en Logistiek zorgden voor het 

verwerken van alle ingeleverde dekens en Leerbedrijf FC DOIT! sprong bij om alle dekens te 

vouwen, te fotograferen en te verwerken.

•  D’Drive was betrokken bij ‘Circus Adje’, een driedaags circusfestival voor leerlingen van 

Leeuwarder basisscholen. 

•  Speciaal voor het project ‘WaterConnecting 2018’, het waterprogramma van Leeuwarden-Fryslân 

2018, maakten studenten Mode Design kostuums van plastic. Deze kostuums werden getoond 

tijdens een parade op het water, waarin de Plastic Soup centraal stond. 
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Hoofdstuk 6  Medewerkers  
(Sociaal jaarverslag 2018) 

Het beroepsonderwijs is sterk in beweging. Scholen maken eigen keuzes over hoe ze het onderwijs 

vormgeven; het personeel heeft hierin een bepalende rol. Dit vraagt van hen dat ze verantwoordelijkheid 

nemen voor hun keuzes. Dit vereist een klimaat waarin zij zich uitgenodigd weten en de ruimte ervaren 

om ideeën te ontwikkelen en deze vorm te geven. Een ondernemende houding, betrouwbaarheid, 

resultaatgerichtheid, reflectie en feedback geven/ ontvangen, dit zijn de kenmerken van ons gedrag, dat 

we in de komende jaren meer en meer zichtbaar maken. Binnen het Friesland College krijgen de teams 

de ruimte om het onderwijs vorm te geven. Dit vraagt van elke medewerker dat hij zijn professionaliteit 

op peil houdt en zo verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen loopbaan (uit het koersplan 2015-2018 

‘Ervaren in leren’).

6.1 Inleiding personeelsbeleid Friesland College
Dit hoofdstuk beschrijft het personeelsbeleid van het Friesland College, met ontwikkelingen en 

resultaten op het gebied van eigentijds personeelsbeleid en professionalisering, en geeft een 

overzicht van diverse professionaliseringstrajecten. 

Verder komen gegevens aan de orde over ziekteverzuim, de inzet en samenstelling van personeel 

(leeftijd, soort functie et cetera), in-, door- en uitstroom, het functiebouwwerk, informatie over het 

functionerings- en beoordelingsbeleid en arbeidsvoorwaarden.

6.1.1  Organisatieontwikkeling
Met het koersplan ‘Ervaren in leren’ heeft het Friesland College in 2015 een expliciete keuze gemaakt 

voor de ontwikkeling van resultaatverantwoordelijkheid in de teams. De snelle veranderingen om ons 

heen en de daarbij passende voortdurende innovatie van ons onderwijs, vragen om ruimte in teams, 

zodat zij daar snel en passend op kunnen reageren. 

Deze ontwikkelingen, ingezet in 2015, en de resultaten daarop zijn in 2018 aanleiding geweest om 

vervolgstappen te zetten in de ontwikkeling naar meer zelforganisatie en de hiermee samenhangende 

vergroting van de professionele ruimte in de komende jaren. 

Het Friesland College werkt toe naar een situatie waarin resultaatverantwoordelijkheid in teams ligt, 

met voldoende ondersteuning, en waarin binnen de onderwijsteams geen opleidingsmanagers meer 

zullen optreden als resultaatverantwoordelijke functionarissen. De planhorizon voor dit totale traject 

is 2018 -2020/2021. 

Deze beweging vraagt om verdere ondersteuning en begeleiding van de teams die zich nu nog in 

verschillende fasen van resultaatverantwoordelijkheid bevinden. In deze transitie is er een belangrijke 

rol weggelegd voor de opleidingsmanagers. Ofschoon op termijn deze functie gaat verdwijnen, zal 

het Friesland College de kwaliteiten van deze medewerkers na deze transitie zeker nodig hebben, 

ook passend in de visie. 

In de professionalisering van 2018 is ruim aandacht gegeven aan deze groep medewerkers en de 

professionalisering, die nodig is in deze transitie. Hiernaast is in de teams het gesprek gaande over 

wat het betekent om resultaatverantwoordelijk te zijn en is hier op diverse professionaliseringsdagen 

in de scholen aandacht aan besteed. Verder is gewerkt aan het inzicht in welke werkende principes 

ons helpen bij het gesprek over resultaatverantwoordelijkheid en welke indelingscriteria nodig zijn 

om teams ook die verantwoordelijkheid te laten dragen.
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De uitgangspunten voor de herinrichting van de organisatie zijn het vergroten van de zelforganisatie 

en het transparanter, eenduidiger en eenvoudiger maken van communicatie, besluitvorming 

en praktijkgestuurd leiderschap. Inzet is een flexibele organisatie die minder hiërarchisch is 

ingericht en waarin meer sturing uitgaat van een gemeenschappelijk gedragen visie en centrale 

afgesproken kaders. Teams kunnen hierbinnen hun professionele ruimte benutten om doelen te 

formuleren en behalen. Hiermee zal het teamplan aan betekenis winnen ten opzichte van het 

managementcontract. In de nieuwe planning en verantwoordingscyclus is dit verwerkt. 

Een van de maatregelen om dit te bereiken, is in 2018 in gang gezet: de verandering van de 

directiestructuur en de hierbij behorende leiderschapsstijl. Er is een nieuwe directeursfunctie 

geïntroduceerd, waarin deze nieuwe directeur een grotere rol krijgt. Het aantal directeuren in 

deze nieuwe functie nam in totaliteit af: iedere FC-school kent één directeur. Daarnaast zijn drie 

directeuren met elkaar verantwoordelijk voor alle ondersteunende activiteiten. 

Ingezet is op minder werk-, stuur- en projectgroepen die verantwoordelijk zijn voor inhoudelijke 

ontwikkeling van onderwerpen. Het is de bedoeling dat die vaker in de lijn via teams en 

leidinggevenden plaatsvinden, in samenwerking met deskundige beleidsmedewerkers.

Verder zal een kwaliteitsslag plaatsvinden bij de ondersteunende bureaus. Deze is reeds ingezet 

onder de titel ‘Naar een verdraaid goede ondersteuning’. Om hier te komen, dient de ondersteuning 

niet alleen anders te werken, maar ook op een andere wijze te worden georganiseerd. Vier 

functionarissen gaan zich richten op kwaliteit, informatie, financiën en bestuurlijke ondersteuning 

om deze gebieden beter te monitoren en af te stemmen. Zij worden rechtstreeks aangestuurd door 

het College van Bestuur. Hiernaast wordt in de ondersteuning een onderscheid gemaakt tussen 

standaardactiviteiten en activiteiten van tijdelijke aard, die een bijdrage leveren aan innovatie en 

kwaliteitsverbetering. Voor dit laatste zijn de functies van Innovatiebegeleider A en B ingevoerd. 

Beweging vraagt om dialoog, om samen in gesprek komen en blijven over de ontwikkelingen. Niet 

alles ligt op voorhand vast in een blauwdruk. We gaan in gezamenlijkheid de organisatie verder 

ontwikkelen aan de hand van de visie en de ervaringen die we met elkaar opdoen. Iedereen wordt 

uitgenodigd om hieraan deel te nemen. 

Om het proces te begeleiden en de betrokkenheid te waarborgen, worden meerdere stappen gezet, een 

aantal hiervan is in 2018 gerealiseerd: 

•  Gesprekken tussen teams en het College van Bestuur (zijn gestart in 2018)

•  Werkplaatsen voor de ontwikkeling van o.a. resultaatverantwoordelijke teams, functioneren en 

beoordelen et cetera (zijn in 2018 gestart)

•  Managementdagen: aan de MT’s is gevraagd om te inventariseren wat zij nodig hebben 

om per 1 januari 2019 aan de slag te gaan met één directeur per school en werkend naar 

resultaatverantwoordelijke teams

•  Opleidingsmanagers met elkaar in verbinding laten komen over de vraag hoe zij kunnen helpen om 

de resultaatverantwoordelijkheid in de teams te vergroten (maandelijkse professionaliseringsdagen 

vanaf september 2018 en deelname aan ‘Below the Surface’ over onderstromen et cetera in oktober).

•  Dialoog tussen de OR en het CvB over de voortgang en wat er nodig is (in 2018 via frequente 

gesprekken gevoerd)

•  Communicatie naar de teams over voortgang en de vraag wat zij nodig hebben om tot 

resultaatverantwoordelijkheid te komen (gestart in 2018)

•  Ruimte voor scholing en training waar nodig (gestart in 2018)

•  Gesprekken met opleidingsmanagers en CvB (gestart in 2018)

•  Vormen van één directieteam van alle directeuren (ingaande per 1-1-2019)

•  Opstellen van werkende principes en indelingscriteria rond resultaatverantwoordelijke teams  

(gestart in 2018).



58

6.1.2 Het resultaatverantwoordelijke team 
Binnen resultaatverantwoordelijke teams bestaan verschillende rollen, verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden. Uitgangspunt is dat de (onderwijs)teams een vergevorderde mate van 

zelfstandigheid hebben op gebieden als de vormgeving van onderwijs, taakverdeling, kwaliteitszorg 

(examinering), formatie binnen het team, functioneren van de afzonderlijke teamleden en het 

onderhouden van externe contacten. Binnen de teams nemen teamleden verschillende rollen op 

zich om samen het resultaat te behalen. Regisseurs op diverse regiegebieden zorgen voor onderlinge 

uitwisseling van informatie tussen diverse teams en scholen. 

6.1.3 Een verdraaid goede ondersteuning
In de geest van hoe het Friesland College zich heeft ontwikkeld op het gebied van modern en 

toekomstgericht beroepsonderwijs, is het zaak om ook de ondersteuning mee te laten bewegen. 

Hierin wordt gestreefd naar een organisatie waarin men met lef, kennis en zelfvertrouwen op een 

ondernemende manier samen werkt aan het maximaal samenwerken met het onderwijs en elkaar. 

Waarbij onder andere het zelf initiatief nemen voor kwaliteit en innovatie centraal staat, alsook het 

zelfstandig oppakken en opdoen van kennis en kunde die daarvoor nodig is, het zelf organiseren 

over grenzen van bestaande organisatiestructuren en bestaande denk- en werkwijzen heen. 

Om dit te bereiken, is ook hier het vergroten van resultaatverantwoordelijkheid en zelforganisatie 

noodzakelijk. Bij de ondersteuning is er sprake van grote diversiteit in activiteiten en taken in teams. 

Dit vraagt voor de doorontwikkeling van resultaatverantwoordelijke teams om maatwerk bij de 

verdere inrichting. 
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6.2 Nieuwe organisatiestructuur
Bovengenoemde uitgangspunten betekenen voor de organisatie dat dit in een andere structuur vorm 

zal krijgen. Met het verdwijnen van de bureaustructuur zullen de studenten, de scholen en dus het 

onderwijs centraal in de organisatie komen te staan, zoals te zien is in bovenstaand organogram. 

OR = ondernemingsraad
SR = studentenraad
CvB = college van bestuur
RvT = raad van toezicht
1 = controller
2 = kwaliteitsmanager
3 = informatiemanager
4 =  bestuurssecretaris /  

juridische ondersteuning

2 3
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* De school voor MBO Life Sciences betreft een samenwerkingsverband met het Nordwin College. 

Naast de organisatieontwikkeling en de vraagstukken die hierbij spelen, is er in 2018 veel 

geïnvesteerd in het professionaliseren van medewerkers (zie hiervoor ook paragraaf 6.3).

Medewerkers van het Friesland College zijn gemotiveerd om de beste kwaliteit te leveren aan 

studenten, collega’s en externe relaties. Het werken in het onderwijs is voor hen vaak meer dan 

een baan. De mening van deze stakeholders telt voor het Friesland College en kan ons verder 

brengen in onze wens om aan te sluiten op wat de externe wereld en de studenten van ons vragen. 

Medewerkers van het Friesland College krijgen meer en meer ruimte en vertrouwen om resultaten 

op deze gebieden te boeken. Bij zo’n professionele cultuur maak je ook afspraken over hoe we dat 

doen met elkaar. 

Het professionaliseren van medewerkers zit voor een deel in het ‘up to date’ blijven op de inhoud 

van het vakgebied of het onderwijs, anderzijds op het creëren van de gewenste cultuur en waarden 

van het Friesland College. Het begrip ‘professionaliteit’ staat hierin centraal. Het vergroten van de 

professionele ruimte voor onze medewerkers zal leiden tot een sterkere professionele houding en 

vooral betere manier van werken. Hoe meer vertrouwen wordt gegeven op de professionaliteit van 

ons als collega’s, hoe dichterbij we bij deze ambities kunnen komen.

6.3 Professionalisering
In het kwaliteitsplan 2015-2018 heeft het Friesland College een groot aantal activiteiten voor 

professionalisering beschreven. In 2018 hebben we op dit gebied vooral ingezet op terreinen die 

nog een extra slag konden gebruiken. Dat neemt niet weg dat het Friesland College ook breed 

heeft ingezet op professionalisering, waarbij nadruk is komen te liggen op cultuur en op het - 

aanspreken op - gedrag, om vanuit gesprek en oprechte interesse met elkaar te verkennen waar de 

echte belemmeringen liggen. 

Professionalisering is in 2018 ingezet op de volgende groepen:

Studieloopbaanbegeleiding
Bij het opleiden van studenten naar wendbare beginnende beroepsprofessional is gebleken dat 

docenten succesvol zijn als zij komen tot stimulerende onderwijsactiviteiten en het begeleiden 

van de studieloopbaan vanuit het stellen van goede vragen, het (laten) benoemen van heldere 

verwachtingen en studenten steeds eigen regie laten nemen.

We denken vaak dat we het goede doen, maar hoe maken we dat ook zichtbaar en meetbaar? 

In de JOB-monitor is het oordeel over studieloopbaanbegeleiding met 0,3 punten verhoogd in 

vergelijking met 2016 en liggen we op het landelijk gemiddelde van een 3,6. De cijfers binnen het 

Friesland College lopen echter uiteen van een 3,3 tot een 4,4 gemiddeld. 

Waar gewerkt wordt volgens de leerprincipes en onderleggers, boeken we mooie resultaten. Deze goede 

voorbeelden zijn echter niet vanzelfsprekend. 

De veranderende rol van de docent van aanbod- en kennisgestuurd naar de meer begeleidende en coachende 

rol vraagt aandacht. Dit heeft geleid tot diverse professionaliseringsaanpakken in de scholen, zoals:

•  studiedagen vanuit het management in scholen en/of teams over thema’s als praktijkgestuurd leren, 

studieloopbaanbegeleiding, formatief beoordelen.

•  intern georganiseerde trainingen en workshops op maat over onder meer didactiek, mindsets, 

coachen en begeleiden, loopbaangesprekken, feedback, leervragen etc.

•  coaching on the job met name voor studieloopbaanbegeleiders praktijkroute

•  bijwonen van een tweedaags congres van John Hattie ‘leren zichtbaar maken’
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•  opzetten van een learning community over het primaire proces door de scholen heen.

Professionalisering ondersteuning
Het afgelopen jaar zijn vier pilots gestart met als werktitel ‘Naar een verdraaid goede 

ondersteuning’. Deze pilots  zijn nog in uitvoering, maar zijn onvoldoende zichtbaar. Hierdoor 

is de opbrengst onduidelijk. Deze pilots worden medio 2019 geëvalueerd. Hiernaast, niet als 

pilot gestart maar wel interessant om te onderzoeken, lopen twee trajecten met kenmerken van 

‘Naar een verdraaid goede ondersteuning’: plannen van flexibel onderwijs en de invoering van 

keuzedelen. Het voorstel is deze trajecten in de evaluatie mee te nemen. 

Professionalisering leidinggevenden
Leidinggevenden hebben in het Friesland College als organisatie in ontwikkeling de opdracht hun 

teams te helpen in de richting van resultaatverantwoordelijke teams, die voldoende taakvolwassen 

en zelfsturend zijn om zich - in afstemming met andere teams - verder te ontwikkelen. In dit proces 

verandert ook hun eigen rol. Zij zijn steeds meer ‘leading from behind’ (Linda Hill, 2010). Dit vraagt 

om nieuwe leiderschapscompetenties.

Het Friesland College biedt de leidinggevenden de mogelijkheid om tijdens deze transitie van de 

teams en van henzelf hun eigen leerproces expliciet te organiseren en te bekrachtigen. Zij leren in 

de praktijk van het proces dat zij zelf leiden en sturen. Samen vormen ze een leergroep, gericht op 

leiderschap, analyse, aanpak, probleemoplossing en reflectie op hun eigen handelen in dit proces.

De groep leidinggevenden is zeer divers. Zij organiseren samen een programma dat voor ieder in 

zijn of haar eigen fase van ontwikkeling de mogelijkheid biedt om verder te groeien op de volgende 

aspecten:

Elementen in het collectieve en individuele leerproces

Persoonlijk leiderschap, zelfsturing, authenticiteit; zelfonderzoek naar zelfbeelden en 
patronen, ambities en verlangens

Inspiratiebronnen aanboren, inspiratiebron zijn voor anderen, onderzoeken en ontdekken 
van verdieping / nieuwe wegen

Kennis, vaardigheden, leiderschap gericht op teams in beweging/ontwikkeling, 
zelforganisatie, resultaatverantwoordelijkheid, teamsamenwerking en teamleren.

Intervisievaardigheden, single, double en triple loop reflectie, coachingsvaardigheden, moed 
om te confronteren en vaardigheid om collega's te helpen groeien.

Presentaties met reflectie op leerproces en resultaten en daarmee inspirerend zijn voor het 
leren van anderen.

Als organisatie en teams voortdurend in beweging zijn, hebben mensen zowel ‘magneten’ als 

‘kompassen’ nodig. Magneten zijn de stip op de horizon: daar willen we naar toe, dat is ons 

gemeenschappelijk doel. De waarden van waaruit je als team werkt, vormen het kompas. De 

leidinggevenden ontwikkelen het leiderschap dat hierin voorziet en vertonen het voorbeeldgedrag 

waarmee ze het voorleven.

Leren vraagt om ‘deliberate practice’, de kunst van doelbewust oefenen, met de nadruk op dat 

wat je nog niet beheerst (Piek. Ericsson en Pool, 2016.). Nieuwe vaardigheden aanleren vraagt 

om herhaling. Daarom is een proces in gericht met een zeker ritme van doen en reflecteren. De 

invulling ervan is aan de groep. Waarbij vooraf een aantal aspecten als samenstelling van de groep, 

intervisiegroepen of aantal bijeenkomsten zijn vastgelegd.

Het hele jaar is door de diverse scholen en bureaus ingezet op professionalisering van MT of teams 

door vraagstellingen en inzet van zowel interne als externe deskundigheid. Hierbij werden de 

resultaten benoemd. Bij deze professionalisering valt te denken aan coaching on the job, training 

van MT’s, leren vergaderen, et cetera.

Onder deze professionalisering viel ook de aanstelling van een interimmanager bij het team 
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Marketing en Communicatie, in verband met de uitkomsten van het Medewerkers Tevredenheids 

Onderzoek (MTO) en de vraag naar meer professionalisering in dit team.

Professionalisering digitale geletterdheid
In maart zijn 25 mediacoaches gestart om de digitale geletterdheid van collega’s te vergroten. Dit 

doen ze aan de hand van het door het Friesland College ontwikkelde kwalificatiedossier digitale 

geletterdheid, 0-meting en bijbehorend trainingsmateriaal.  

In november en december hebben de mediacoaches de opbrengst opnieuw gemeten. In dezelfde 

periode hebben we ‘opbrengstgesprekken’ gevoerd met iedere school en ieder bureau. Bijna alle 

medewerkers zijn in deze periode vooruit gegaan. Nu zit nog 20 procent (onder) beginnersniveau, 

40 procent is gevorderd en 40 procent is bekwaam of zelfs expert. 

De medewerkers waarderen de mediacoaches en het professionaliseringsprogramma zeer. Dit 

blijkt uit het onderzoek, dat gehouden is in het voorjaar van 2018. Ook de mediacoaches zelf zijn 

tevreden over hun rol en het programma digitale geletterdheid, waarin ze steeds meer kennis, 

vaardigheden en netwerk opbouwen. 

6.4 Teamontwikkeling
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is beschreven, stond in 2018 het werken aan het vergroten 

van de professionele ruimte en hiermee aan het verder ontwikkelen van resultaatverantwoordelijke 

teams centraal.

In werksessies met geïnteresseerde betrokkenen is verkend wat we precies verstaan onder 

resultaatverantwoordelijkheid, welke werkende principes we hierin met elkaar onderkennen en 

welke indelingscriteria ons helpen om als kader voor deze teams te hanteren. Hierbij hebben we 

met elkaar aangegeven dat dit proces een proces is dat niet in beton gegoten is, maar een proces 

waar de praktijk ons nieuwe inzichten kan geven voor ontwikkeling van deze uitganspunten. We 

evalueren daarom ook regelmatig om vast te stellen of deze criteria werkbare criteria zijn, of nog de 

nodige aanpassing verdienen.

Duidelijk is dat er op dit moment een variatie is aan teams, en daarmee ook een variatie aan fases 

waarin ieder team zich bevindt. Soms is het ene team heel kundig op het ene terrein en het andere 

team op een ander terrein. 

Op diverse scholings- of professionaliseringsdagen van teams en scholen is aandacht besteed aan de 

vraag hoe je met elkaar tot resultaatverantwoordelijkheid komt en wat dit dan concreet betekent. 

Het voeren van het gesprek over wat er in een team te doen is, wie welke competenties of interesses 

heeft en op deze manier met elkaar komen tot afspraken over te behalen resultaten, heeft inzichten 

opgeleverd die maken dat collega’s elkaar makkelijker durven aanspreken, meer vanuit intrinsieke 

motivatie werken en daarmee plezieriger aan het werk zijn.

Het gebruik maken van elkaars ervaringen over teams heen en het delen van kennis – co-creatie, 

collectief leren - heeft in 2018 een aanvang gekregen. Ook is door medewerkers het initiatief 

genomen om een ‘denktank’ over resultaatverantwoordelijkheid op te starten en op deze manier 

vanuit praktijk uit andere scholen of instellingen en bijvoorbeeld literatuur te zoeken naar de best 

mogelijke passende manier voor het Friesland College.
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6 werkende principes bij resultaatverantwoordelijkheid

Vanuit de visie van het FC 
en de ambities in het 

koersplan werkt het team 
zelfstandig aan haar 
resultaten (teamplan)

Elkaars kennis en
vaardigheden worden 
in het grotere geheel 

van het FC benut

Ieder team legt rekenschap
af over deze resultaten

Individueel aanspreekbaar, 
gezamenlijk 

verantwoordelijk

Het team handelt vanuit 
het grotere geheel en 
werkt daarin samen

 aan resultaten

Naast de vijf kernwaarden 
werken we vanuit 

nieuwsgierigheid, lef en 
samenwerking

6.5 Opleidingsschool FC-NHL (Friesland College – NHL Stenden) 
Het Friesland College en de lerarenopleidingen van NHL Stenden hebben de intensieve samenwerking 

bij het opleiden in de school in 2018 voortgezet. Daarbij wordt steeds geïnvesteerd in trajecten die 

versterking behoeven; zo is de samenwerking rond de studenten van de kopopleiding geïntensiveerd 

en wordt in een aantal FC-scholen gewerkt aan een rijkere leeromgeving voor deeltijdstudenten. Op 

deze wijze wordt voortgebouwd op wat er al staat:

•  samen in de praktijk opleiden van docenten is inmiddels breed verbreid in het Friesland College;

•  op de werkvloer zijn daardoor veel docenten bewust bezig met bekwam docentschap;

•  door de opleidingsschool FC – NHL Stenden goed toegeruste bevoegde docenten vinden hun 

plek als werknemer in het Friesland College en helpen mee het onderwijs te verstevigen en te 

vernieuwen.

Het grote aantal nieuwe docenten maakt dat ook aandacht voor pas bevoegde docenten noodzaak 

is. Een pilot rond de begeleiding van deze docenten is daarom in 2018 uitgebreid tot meer 

intervisiegroepen. Ook wordt onderzocht en gedeeld welke vormen van begeleiding wenselijk zijn. 

Met enkele andere roc’s worden onder begeleiding van de RuG ervaringen uitgewisseld in en tussen 

professionele leergemeenschappen. Deze activiteiten geven een impuls aan de verbinding tussen 

enerzijds professionele ontwikkeling van startende en ervaren docenten van het Friesland College en 

anderzijds het opleiden van nieuwe docenten. Daarin zullen de komende jaren verdere stappen nodig 

zijn om te komen tot een samenhangende aanpak.

De invloed van de praktijk op het curriculum van NHL Stenden was door de invoering van een 

nieuw onderwijsconcept op de lerarenopleidingen punt van aandacht. Vanuit het Friesland College 

is actie ondernomen om de vormgeving van ‘Design Based Education’ niet binnen de NHL Stenden-

teams te regelen, maar meer samen vorm te geven vanuit de opleidingsscholen. Dit leidde tot vier 

ontwerpsessies en hiernaast tot meer overleg tussen de verschillende opleidingsscholen die verbonden 

zijn aan NHL Stenden. 

In studiejaar 2017-2018 werden 199 studenten opgeleid in de Opleidingsschool FC-NHL. Dit aantal 

was hoger dan ooit: veel voltijdstudenten vonden een stageplek, bijvoorbeeld doordat voor de 

eerstejaars een nieuwe vorm van stage was ontworpen. Maar ook onder medewerkers van het 

Friesland College zelf was het aantal studenten groot. Veel docenten zijn bezig hun bevoegdheid te 

halen via een traject Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (51 deelnemers) of via een deeltijdopleiding 

tweedegraads (23 deelnemers). Hiernaast volgden dertien medewerkers het traject voor een 

Pedagogisch Didactische Aantekening. Met de noordelijke roc’s en NHL Stenden is een begin gemaakt 

met het ontwikkelen van een AD-traject* in deze richting. 

Onderzoek neemt binnen de Opleidingsschool FC-NHL een belangrijke plaats in. Zo worden 
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onderzoeken van lio’s*, PDG’ers* en kopstudenten* begeleid vanuit de onderzoekswerkplaats, 

waarbij in kleine leergroepen wordt gewerkt onder begeleiding van Friesland College docenten 

die een masteropleiding hebben gedaan of daarmee bezig zijn. De resultaten van de onderzoeken 

worden gedeeld in brede onderzoeksbijeenkomsten, die tweemaal per jaar worden georganiseerd: 

in februari en juni. Waar mogelijk wordt bij de onderzoeken de verbinding gezocht met de beoogde 

resultaatverantwoordelijkheid van de zelforganiserende teams.

Werken aan kwaliteit gebeurt in de Opleidingsschool voortdurend. Studenten worden bevraagd 

op hun bevindingen, waarbij de visie op samen opleiden leidend is voor de vraagstelling. Op die 

manier wordt onderzocht of studenten tevreden zijn en of ze hun professionaliteit versterken in de 

richting die de Opleidingsschool beoogt. In de werkgroep worden de resultaten vervolgens gedeeld 

en bepalen de betrokken docenten welke aspecten van het leren meer aandacht behoeven. Ook op 

andere wijze is kwaliteitsbewustzijn bevorderd: in mei 2018 is een interne audit gehouden waarvoor 

ook externe auditoren werden uitgenodigd. De audit kreeg vorm vanuit brede betrokkenheid: alle 

medewerkers van de Opleidingsschool verzorgden een deel van wat er gepresenteerd werd en 

namen studenten mee die programma-onderdelen gevolgd hadden. Vanuit de audit zijn opnieuw 

speerpunten geformuleerd.

De samenwerking met ROC Friese Poort is in 2018 versterkt. Sinds dit roc de status van aspirant-

opleidingsschool heeft verworven, is daar meer ruimte ontstaan om aandacht te geven aan opleiden 

in de school. De behoefte naar samenwerking nam toe. De Opleidingsschool FC-NHL deelt altijd al 

ervaringen en ontwikkelingen met andere scholen, maar de uitwisseling met de Friese Poort vindt 

nu systematisch plaats. Naast de samenwerking in het PDG-traject is er nu ook samenwerking in de 

kopopleiding (één deelnemersgroep voor beide roc’s) en tussen de verschillende lio-trajecten van 

beide opleidingsscholen. 

6.6 Ziekteverzuim
In 2016 en 2017 was het verzuimpercentage 4,69 procent en 4,75 procent. De koers van de 

ziekteverzuimbegeleiding in 2017 is voortgezet in 2018. Toch nam het verzuim toe naar 6,28 

procent. Deze stijging is met name terug te zien in het middellange en lange verzuim.

Het korte verzuim is dit jaar zeer licht toegenomen, van 0,7 in 2017 naar 0,74 procent in 2018. 

Door een griepgolf lag de piek in korte verzuimmeldingen vooral in het eerste kwartaal van 2018. 

De overige maanden was het korte verzuim juist lager dan in het vorig jaar.

Het middellang verzuim is in 2018 toegenomen, van 0,53 procent naar 0,66 procent. Het langdurig 

verzuim nam toe van 3,52 procent naar 4,88 procent. Dit verzuim is onder meer gestegen door een 

groter aantal medewerkers bij wie geen kans op herstel aanwezig is, door een langer verzuim en 

door een meer meldingen van werkgerelateerde (mentale) problematiek.

De verzuimfrequentie fluctueert en laat ten opzichte van 2017 een lichte stijging zien van 1,59 

procent. In 2017 lag de frequentie van ziekmelden op 1,48 procent. Het verzuimpercentage is 

gestegen. 

In 2018 is de aandacht voor langdurig zieke medewerkers gebleven en heeft het Friesland College 

het verzuimbeleid uitgevoerd conform de Wet verbetering Poortwachter. Hiernaast was er meer 

aandacht voor medewerkers die middellang en frequent ziek zijn. 

Vooruitblik 2019 
Voor 2019 wordt vooral ingezet op Vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid. Een onderdeel hiervan is 

het opstellen van een reductieplan dat gericht is op de werkdruk. 
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Jaar   Ziekteverzuim Norm
2015   6,26 procent   5 procent

2016   4,69 procent   5 procent

2017   4,75 procent   5 procent

2018   6,28 procent   5 procent
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6.7 Duurzame Inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid is in het Friesland College een thema dat voortdurend in ontwikkeling is.

Beleid op duurzame Inzetbaarheid is in voorbereiding en zal in 2019 concreet vorm krijgen. 

In november 2018 vond de Week van het Werkplezier plaats als eerste concrete actie in het kader van 

duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Verder is het MTO uitgevoerd. In 6.10 leest u hier meer over.

Medewerkers kunnen nu bijvoorbeeld vrijblijvend in gesprek gaan over hun loopbaan. In navolging van 

het succes van LINK in 2017 is per september 2018 een nieuwe loopbaanadviseur aangesteld, voor 0,8 

fte. Vanaf de start van het schooljaar tot en met de kerstvakantie zijn bijna veertig loopbaangesprekken 

gevoerd. De opbrengst van de gesprekken is divers, en ieder gesprek levert nieuwe inzichten op bij 

de medewerker. Het reflectieve karakter van de gesprekken zorgt er bijvoorbeeld uiteindelijk voor dat 

iemand heeft gekozen om vervroegd met pensioen te gaan om aan zijn droombaan buiten het Friesland 

College invulling te gaan geven. Of collega’s krijgen zicht op nieuwe arbeidsmarktperspectieven en 

sollicitatietools waardoor ze makkelijker en sneller de huidige arbeidsmarkt weten te benaderen. 

Hiernaast is LINK verantwoordelijk voor WW* en BWW* begeleiding. Ter ondersteuning bij re-integratie 

is een start gemaakt met gesprekken met (ex-)medewerkers, waarbij de loopbaanadviseur een 

ondersteunende en toezichthoudende functie heeft. Er wordt vanuit goed werkgeverschap professionele 

ondersteuning geboden aan een ieder die een uitkering ontvangt. De (ex-) medewerker wordt 

gestimuleerd en gemotiveerd om te solliciteren. Niet alleen de kwantiteit van de sollicitatieactiviteiten 

wordt gemonitord, ook de kwaliteit van de sollicitatieactiviteiten. Door gemiddeld genomen één maal 

in de drie weken gesprekken te voeren met de (ex-) medewerker zorgt het Friesland College voor een 

nauwe samenwerking waarin samen gewerkt wordt naar het beoogde resultaat, een nieuwe baan.

LINK probeert binnen de organisatie zichtbaar te zijn via diverse vormen van interne communicatie, 

mond tot mond bekendheid, actieve deelname door middel van het geven van workshops et 

cetera.

De loopbaanadviseur is zowel werkzaam in Leeuwarden als in Heerenveen. De resultaten zijn tot op 

heden positief en ook 2019 wordt wederom een jaar waarin ontwikkeling centraal staat.
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6.8 Medewerkerszaken 

Nieuwe medewerkers 
Voorafgaand aan hun eerste werkdag bij het Friesland College ontvingen alle nieuwe medewerkers 

in 2018 het Primusboekje, met informatie over het Friesland College voor nieuwe medewerkers’. 

Er zijn in 2018 twee introductiebijeenkomsten (Primus) georganiseerd voor nieuwe medewerkers. 

Hieraan hebben per bijeenkomst zo’n twintig medewerkers deelgenomen. Daarbij zijn zij 

geïnformeerd over de visie en het onderwijsconcept van het Friesland College, de verschillende 

scholen en bureaus en het reilen en zeilen daarbinnen. Ook was er ruimte voor kennismaken met 

elkaar en kregen medewerkers beknopte informatie over onderwerpen op het gebied van sociale 

veiligheid, privacy, facilitaire zaken en HRM. 

Arbeidsomstandigheden 
Ook in 2018 is aan activiteiten in het kader van bedrijfshulpverlening, veiligheid en een veilige en 

gezonde werkomgeving op verschillende manieren aandacht besteed.

Bedrijfshulpverlening
(Kandidaat) BHV’ers en EHBO’ers kunnen sinds enkele jaren voor BHV- en/of EHBO-cursussen 

kiezen uit een scholings- en herhalingsprogramma, waarbij lessen kunnen worden gevolgd in een 

of meerdere dagdelen of via e-learning, eventueel in combinatie met hiervoor speciaal ontwikkelde 

apps. Cursisten worden zo steeds geïnstrueerd volgens de nieuwste richtlijnen.

In combinatie met een actieve werving in de scholen heeft deze nieuwe aanpak ertoe geleid dat 

het aantal BHV’ers en EHBO’ers nog steeds groeit. Waren er eind 2017 nog 117 BHV’ers en 70 

EHBO’ers, eind 2018 zijn dit er respectievelijk 130 en 88. Hiernaast zijn er in geval van calamiteiten 

nog ruim veertig ontruimers beschikbaar. 

Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)
Het houden van Risico Inventarisaties en Evaluaties (RI&E’ s) is een dynamisch proces. De borging en 

het actueel houden van RI&E is onderdeel van het arbobeleid. In 2018 is gestart met het actualiseren 

of, waar nodig, opnieuw uitvoeren van RI&E’s.

  

Door nieuwe wetgeving waren organisaties verplicht uiterlijk in 2018 een medewerker aan te 

stellen, die verantwoordelijk is voor (beleids)taken en werkzaamheden op het gebied van veiligheid 

en arbo, waaronder de RI&E’s. In 2018 is deze beleidsadviseur integrale Veiligheid aangesteld. Door 

werkgroepen veiligheid wordt op het Friesland College op de vier pijlers van veiligheid 

(fysieke, sociale, digitale veiligheid en calamiteiten) breed ingezet op bewustwording, 

gedragsverandering en borging ten aanzien van veiligheid.

In 2018 zijn er twee nieuwe RI&E ’s uitgevoerd, beide in de maakhal (opleidingen Metaal en Elektro) in 

locatie Triangel Leeuwarden. Aanleiding daarvoor was de grootscheepse verbouwing en herinrichting 

van deze hal, die een wettelijk verplichte (nieuwe) RI&E noodzakelijk maken. De gehouden RI&E 

’s zijn gebaseerd op de nieuwe branche-RI&E ’s van de MBO-raad en worden vastgelegd in het 

ArboManagementSysteem(AMS). 

Het FC heeft de RI&E van de maakhal als een pilot doorlopen, door daar vanaf het begin de werkvloer 

(vakspecialisten) bij de RI&E te betrekken. Doel hiervan is meer eigenaarschap en betrokkenheid van de 

werkvloer te creëren. Later in het proces is een extern deskundige ingeschakeld, die bevoegd is de RI&E 

te controleren en te certificeren. Resultaat is dat er In totaal 45 acties moeten worden doorlopen om 

de RI&E van de maakhal goed af te ronden. Daarvan zijn er 22 acties door de vakspecialisten van de 

maakhal en 23 door de (staf)ondersteuning en leidinggevende. Alle acties moeten uiterlijk 1-4-2019 

zijn doorlopen.
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Locatie Neushoorn is in 2018 nader geanalyseerd. Er is niet een gezamenlijke RI&E, maar voor iedere 

gebruiker van de locatie een afzonderlijke, die ook nog eens onderling afwijkend zijn. In 2018 is 

besloten dat er één gezamenlijke RI&E gaat komen, die gebruikt moet worden door alle organisaties 

en doelgroepen die verbonden zijn aan Neushoorn. Door deze integrale aanpak voorkomt het FC 

dat er verschillen zijn in veiligheidssituaties tussen gemeente Leeuwarden (eigenaar) en de gebruikers 

Neushoorn, FC en de doelgroepen die gebruik maken van locatie Neushoorn. 

FC en Neushoorn hebben in gezamenlijkheid de organisatie Medprevent, die de RI&E vanuit de theater- 

en podiumbranche kan uitvoeren, opdracht gegeven om te komen tot één gezamenlijk RI&E voor locatie 

Neushoorn. In januari 2019 is de RI&E opgemaakt en besproken met alle betrokkenen, om te komen tot 

één beleid en aanbod rondom veiligheid en de RI&E. 

In 2019 wordt een vervolg gegeven aan het opnieuw actualiseren van de RI&E’s voor de andere 

accommodaties.  

Aan arbobeleid gerelateerde onderzoeken die in 2018 hebben plaatsgevonden, zijn: 

• Individueel werkplekonderzoek (23) 
Hierbij ging het vaak om klachten in de zithouding, nek, schouders en rug. Veel van deze klachten 

kunnen worden voorkomen door goede voorlichting.

• Eerstelijns oogonderzoeken (1) 
Dit onderzoek maakt duidelijk of een beeldschermbril de klachten bij beeldschermgebruik kan 

oplossen of nader onderzoek moet worden gedaan bij de opticien of de specialist.

• Gehoorproblematiek
Met ingang van 2015 vergoedt het UWV niet langer de kosten die werkgerelateerd zijn van 

aanpassingen ten behoeve van gehoorbeperkingen. Hiervoor heeft het Friesland College nieuw 

beleid ontwikkeld. In 2018 is hier geen gebruik van gemaakt.

• Overig
Incidenteel wordt een externe deskundige ingehuurd om onderzoek te doen naar het op maat 

inrichten van de werkplek.

Werkomstandigheden
In 2016 en 2017 zijn de entreegebieden van enkele gebouwen van het Friesland College 

gemoderniseerd. Hiermee zijn aantrekkelijke verblijfsgebieden gerealiseerd voor studenten en 

medewerkers. In 2018 is de metamorfose van de cateringvoorzieningen in en rond het atrium 

afgerond met een volledige restyling van restaurant Amuse tot restaurant LEF (Learn, Explore en Fine 

dining). 

FC-Duurzaam
Binnen het Friesland College wordt intensief gewerkt aan doelen op de korte, middellange en ook 

lange termijn, waarbij uitgangspunt is dat Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen (MVO) en 

duurzaamheid breed worden geïntegreerd in de gehele organisatie. Meest in het oog springend is, 

in samenspraak met bedrijven en andere betrokkenen, het streven alle gebouwen van het Friesland 

College in 2035 energieneutraal te hebben. Hiervoor zoeken we voortdurend naar verbinding 

met andere onderdelen van het Friesland College en het bedrijfsleven. De werktitel is inmiddels 

veranderd van MVO in ‘FC-duurzaam’. 

6.9 De participatiewet 
Voor iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, 

biedt de Participatiewet vanaf 1 januari 2015 hulp. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen, 

met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever. In 2018 is de wet aangepast 
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waardoor het quotum voor het Friesland College is verhoogd naar 24 plaatsen van maximaal 25 

klokuren. In 2018 is daarvan 90 procent bereikt. 

Het Friesland College vindt dat deze mensen naast een werkplek ook eventueel een training en/of 

een opleiding moeten kunnen volgen. Dit kan uiteindelijk leiden tot een functie binnen het Friesland 

College of een grotere kans op een baan buiten de school. 

De banen worden ingevuld bij diverse scholen en bureaus, zowel in Leeuwarden als in Heerenveen. 

Enkele voorbeelden zijn: assistent manager events bij het CIOS en tevens praktijkexpert aangepast 

sporten, receptionist Kalmoes, studenten administratie verzorgen en ondersteuner facilitair bij ZSW 

Leeuwarden.

6.10 Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2018 
Begin 2018 heeft er een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Bijna 66% van 

de medewerkers nam in 2018 deel aan dit medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). De 

uitkomsten zien er over de hele linie goed uit, de scores en respons zijn gestegen ten opzichte van 

het vorige MTO in 2015 en de scores zijn hoger dan het landelijk gemiddelde. De uitkomsten zijn 

onderverdeeld in vier thema’s:

1. Bevlogenheid:7,5
2. Betrokkenheid: 7,6
3. Tevredenheid: 7,5
4. Werkgeverschap: 6,9

Op hoofdlijnen benoemen de medewerkers als positief:

- Aandacht voor loopbaanontwikkeling

- Doorgroeimogelijkheden

De aandachtspunten die benoemd zijn:

- Klimaatbeheersing

- Werkdruk

- Feedback geven/ontvangen

- Samenwerking ondersteuning bij onderwijs

Een resultaat waar we als Friesland College trots op mogen zijn. Uiteraard valt er altijd wat te 

verbeteren. De resultaten zijn uitvoerig besproken binnen de teams, gevolgd door een algemene 

terugkoppeling naar de organisatie als geheel. De verbeterpunten zijn binnen de organisatie en 

binnen de teams onderwerp van gesprek en opgenomen in de jaarplannen van de teams.

6.11 Functiehuis 
Door de organisatorische ontwikkelingen zijn in 2018 bestaande functies vervallen - directeur A,B 

en C - en zijn er enkele nieuwe functies bijgekomen: Concerncontroller, Innovatiebegeleider A en B 

en Bestuurssecretaris. Ook hebben op verzoek van twee medewerkers externe functieonderzoeken 

plaatsgevonden, om na te gaan of de betreffende functie nog voldoende past bij de werkzaamheden. 

Deze hebben niet geleid tot wijzigingen in het functiehuis.

6.12 Vertrouwenspersonen personeel 
Het Friesland College, dat in het verslagjaar een aanpassing in de organisatie- en werkstructuur 

heeft ingezet, blijft streven naar een arbeidsklimaat waarin studenten, medewerkers en 

management elkaars integriteit respecteren en waarin sprake is van gewenste omgangsvormen. 

Uitgangspunt is dat zowel de medewerkers, de studenten als het management het belangrijk vinden 
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om problemen bespreekbaar te maken en op te lossen. 

De primaire taak van de vertrouwenspersoon personeel is de eerste opvang en begeleiding 

van medewerkers die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen, (vermoedens van) 

misstanden en integriteitsschendingen. 

Een van de vertrouwenspersonen is intern, de andere extern. Een van hen is vrouw, de ander is man. 

In het verslagjaar hebben zich dertig personen gemeld bij de vertrouwenspersonen personeel. 

Negen meldingen zijn nog in behandeling. Ten opzichte van 2017 is dit een toename van negentien. 

6.13 In-, door- en uitstroom in 2018
In de tabel hieronder kunt u lezen welke aanstellingen het Friesland College in 2018 gaf en om 

hoeveel medewerkers het ging in aantallen en fte’s. Het beleid van het Friesland College is er 

onveranderd op gericht om ontslagprocedures zoveel mogelijk te voorkomen door intensief met 

medewerkers in gesprek te blijven en te investeren in de ontwikkeling van medewerkers.

 Ontslagen
2018

FTE Aantal

Ontslag uit tijdelijke dienst 82,93 175

Ontslag uit vaste dienst - op eigen verzoek 11,47 27

Ontslag uit vaste dienst - pensioen/FPU/Keuzepensioen 27,57 36

Ontslag uit vaste dienst – overlijden 2,00 2

Ontslag uit vaste dienst – Ziekte 1,60 2

Rechter 0,00 0

 Aanstellingen
2018

FTE Aantal

Nieuwe tijdelijke contracten 64,75 129

Uitbreiding van de tijdelijke aanstelling 7,42 36

Van tijdelijk naar vast 59,33 110

Direct vast (voornamelijk vanuit Randstad) 13,95 19

 Ontslagen
2017 2016 2015 2014 2013

FTE Aantal FTE Aantal FTE Aantal FTE Aantal FTE Aantal

 Ontslag uit vaste dienst 78,41 154 48,65 86 37,47 88 19,4 50 17,81 31

 Ontslag uit vaste dienst - op eigen verzoek 11,73 30 11,53 23 9,38 25 8,35 25 12,51 30

  Ontslag uit vaste dienst - pensioen/FPU/
Keuzepensioen

29,93 37 21,14 26 19,51 27 19,09 24 16,08 23

 Ontslag uit vaste dienst - overlijden 1,30 2 1,72 2

 Ontslag uit vaste dienst - ziekte 3,28 3 0,49 1 0,69 3 2,55 4 1,08 2

 Rechter 0,00 1 2,00 2
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 Aanstellingen
2017 2016 2015 2014 2013

FTE Aantal FTE Aantal FTE Aantal FTE Aantal FTE Aantal

 Nieuwe tijdelijke contracten 106,21 189 56,53 124 74,84 136 35,54 73 18,76 35

 Uitbreiding van de tijdelijke aanstelling 6,29 30 6,28 34 2,86 16 3,98 15 5,11 27

 Van tijdelijk naar vast 61,58 102 39,45 46 27,19 46 10,05 19 1,40 5

 Direct vast 8,24 15 13,80 17 11,12 16 11,69 18 1,70 3

6.14 Arbeidsvoorwaarden

6.14.1  Salderings- en uitruilregeling/werkkostenregeling 
Sinds 2013 neemt het Friesland College deel aan de zogeheten ‘Werkkostenregeling’, waarin 

medewerkers in loondienst loon, vakantiegeld of eindejaarsuitkering kunnen uitruilen tegen een 

fiscaal voordeel. Ook het Friesland College heeft hier financieel voordeel bij. Door het uitruilen 

stimuleert het Friesland College dat personeelsleden een tegemoetkoming krijgen voor activiteiten 

in het kader van sport en bewegen, fietsen, sportattributen of de aanschaf van een smartphone, 

tablet of laptop.

In 2017 is op deze wijze ruim € 230.000,- aan fiscaal voordeel uitgeruild.

 Arbeidsvoorwaarden 2018

 Saderings- en uitruilregeling 747

 Uitruil - tablets, mobiele telefoons en computers 186

 Uitruil - fiets 79

 Uitruil - Fitness 150

 Uitruil - sportkleding en sportattributen 77

 Levensloopregeling - sparen 11

 Levensloopregeling - opname i.v.m. verlof 7

 Bedrag fiscaal uitgeruild

 Salderings- en uitruilregeling woon-werk 2018

 Kandidaten 1187

 Deelnemers 747

 Percentage deelname 63%

Figuur 6.14.1

6.15 Resultatenbox personeel 2018
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Figuur 6.15.1 Aantal vaste en tijdelijke aanstellingen 2014 – 2018 (fte)
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FTE vaste en tijdelijke aanstelling (AOBP, BOBP, OP)                 2018

 Vast AOBP 227,65 7,17 4,18 238,90

 Ontslag uit vaste dienst - op eigen verzoek BOBP 74,52 1,60 0,50 76,63

  Ontslag uit vaste dienst - pensioen/FPU/
Keuzepensioen

OP 445,49 14,32 26,32 486,13

 Subtotaal vast 747,66 23,09 31,00 801,75

 Tijdelijke AOBP 30,03 30,03

BOBP 21,45 21,45

OP 87,16 87,16

 Subtotaal tijdelijk 138,64 138,64

 Totaal vast en tijdelijk 886,30 23,09 31,00 940,39

Figuur 6.15.2 Aantal vaste en tijdelijke aanstellingen (AOBP*, BOBP*, OP*)

2018

Aantal FTE %

 FTE - man 517 452,53 48

 FTE - vrouw 668 487,86 52

 FTE - totaal 1185 940,39 100

Figuur 6.15.3 Verdeling naar geslacht in percentages
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Figuur 6.15.4 Leeftijdsopbouw 2015 - 2018

2018

 Uitkeringen Aantal

 WW uitkeringen 24 € 194.966

 BW uitkeringen 5 € 32.984

Figuur 6.15.5 Uitkeringen
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2018

Aantal FTE

 Overgangsregeling BAPO/Seniorenverlof 243 24,99

 Extra Seniorenverlof 25 1,73

 Betaald ouderschapsverlof 30 4,01

 Onbetaald verlof 110 26,03

Figuur 6.15.6 Verlofregelingen

2018

Aantal FTE

 Detacheringen naar andere organisaties 16 3,25

 Detacheringen vanuit andere organisaties 16 4,68

 Freelancers 29 4,46

 Uitzendkrachten 4 0,35

Medewerkers via payroll-contract 94 28,09

Figuur 6.15.7
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Hoofdstuk 7 Financiën
7.1 Inleiding
De koers van het Friesland College is vastgelegd in het Koersplan 2015-2018, ‘Ervaren in leren’. 

Het Friesland College heeft op financieel gebied de zaken op orde. In de komende jaren wordt een 

stijging van het eigen vermogen verwacht, waarbij de liquiditeit licht zal dalen. Het liquiditeitssaldo 

zal echter ruim boven de minimumbuffer van € 6 mln. blijven, waardoor sprake blijft van een 

duurzame financiële situatie. Het Friesland College voldoet aan de solvabiliteits-, rentabiliteits- en 

liquiditeitsnormen van het ministerie van Onderwijs. Deze kengetallen laten een opgaande lijn zien. 

Hiernaast wordt rekening gehouden met een weerstandsbuffer die is onderbouwd middels een 

zogeheten flexibiliteitsratio.

De meerjarenbegroting geeft voor de komende jaren een positief beeld van de organisatie. 

Natuurlijk is alertheid nodig om deze situatie te bestendigen. Demografische ontwikkelingen wijzen 

op een daling van zestien- tot twintigjarigen in de regio. Tegelijkertijd is en wordt de opleidingsduur 

van een aantal opleidingen ingekort. Hierdoor zal het totale aantal studenten, zonder aanvullend 

beleid, de komende jaren afnemen.

Het Friesland College heeft een cyclus van beleidsontwikkeling. Centraal hierin staat het koersplan. 

Daarin staat verwoord wat de belangrijkste strategische ambities zijn die het Friesland College in een 

periode wil realiseren. Gerelateerd aan dit koersplan wordt het beleid geformuleerd en vormgegeven 

in diverse instrumenten, waaronder een jaarlijkse kaderbrief, managementcontracten (tussen College 

van Bestuur en directies) en jaarlijkse plannen van de onderwijsteams.

Beleidsontwikkeling vraagt om voortdurende reflectie op interne en externe ontwikkelingen. Hierbij 

wordt gependeld tussen de verschillende ‘lagen’ in de organisatie, waardoor het beleid nooit top-

down of bottom-up genoemd kan worden. Tussentijds wordt de stand van zaken geëvalueerd. De 

resultaten worden in de jaarverslagen gepresenteerd.

De cyclus van planning en verantwoording is een waardevol hulpmiddel bij het op orde brengen en 

houden van de bedrijfsvoering. Toezicht en verantwoording kunnen dan achteraf plaatsvinden. In deze 

cyclus krijgt de relatie tussen de koers van het Friesland College, teamplannen, managementcontract, 

kaderbrief en begroting een plek. Het geïntegreerd jaarverslag en de jaarrekening zijn het sluitstuk van 

de cyclus.

In het Koersplan 2015-2018 ‘Ervaren in leren’ is voor het onderdeel bedrijfsvoering opnieuw de 

ambitie geformuleerd dat ‘het Friesland College in 2018 een wendbare organisatie is, waarin de 

dagelijkse bedrijfsvoering blijvend op orde is’. Dit vraagt vooral om een cultuur waarin flexibiliteit 

en responsiviteit belangrijke gedragskenmerken zijn, maar ook om voldoende flexibiliteit in de 

kostenstructuur, vooral als het gaat om personeels- en huisvestingskosten.

De begroting 2018 ging uit van een positief resultaat van € 0,9 mln. Dit resultaat voldoet aan de 

ambities van het Friesland College en de uitgangspunten die de instelling voor de begroting hanteert. 

De meerjarenbegroting voor de jaren 2019 tot en met 2021 gaat uit van een positief resultaat van 1 

procent van de opbrengsten per jaar.

De jaarrekening 2018 presenteert, evenals in voorgaande jaren, het gehele vermogen als publiek 

vermogen. De richtlijnen voor de jaarrekening vereisen dat het eigen vermogen gesplitst wordt in twee 

delen. Het eerste deel is afkomstig van activiteiten gefinancierd vanuit de publieke middelen. Het gaat 

hier om onderwijsactiviteiten in het beroepsonderwijs en de educatie. Het tweede deel heeft een private 

herkomst. Het Friesland College bouwde geen noemenswaardig vermogen op uit private activiteiten.
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Hoofdstuk 7.4 licht het exploitatieoverschot toe. Het boekjaar 2018 sluit af met een positief financieel 

resultaat van € 3,4 mln. Het overschot is eind 2018 aan de algemene reserve toegevoegd. 

7.2 Positie op balansdatum
Op 31 december 2018 bedroeg het balanstotaal € 76,7 mln. Hiervan is 76 procent vastgelegd in 

vaste activa (gebouwen en inventaris), 24 procent bestaat uit vorderingen en liquide middelen. Door 

de in de begroting genoemde positieve resultaten in de jaren 2019 tot en met 2021 neemt het eigen 

vermogen elk jaar toe. De langlopende schulden dalen elk jaar door lineaire aflossing met € 2,4 mln. 

In het eigen vermogen is een bestemmingsreserve (FC-Educatie) opgenomen van € 1,0 mln. In de 

opgenomen begrotingsjaren wordt uitgegaan van een ongewijzigde bestemmingsreserve. In figuur 8.5 

wordt een balansoverzicht getoond over de jaren 2016 t/m 2021.

7.3 Kengetallen
De meerjarenbegroting 2019-2021 geeft een vooruitzicht van zowel positieve jaarresultaten als een 

verantwoord licht dalende liquiditeit. 

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de positie weer van het eigen vermogen (zonder voorzieningen) als percentage 

van het balanstotaal.

De commissie Don* heeft een ondergrens van 30 procent voor de solvabiliteit gesteld. 

De solvabiliteit van het Friesland College steeg in 2018 van 54 procent naar 56 procent.
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Figuur 7.1 Solvabiliteit 2016-2021

Bovendien geeft de meerjarenbegroting 2019-2021 een verwachte verdere stijging aan van de 

solvabiliteitsratio. De solvabiliteit kan dus solide worden genoemd (zie figuur 7.1). Door periodieke 

afschrijvingen op de eigen gebouwen, lineaire aflossing van langlopende schulden en toename van 

het eigen vermogen blijft de solvabiliteit ook de komende jaren stijgen.

Liquiditeit
De liquiditeitsratio geeft de totale vlottende activa weer als percentage van de kortlopende 

schulden. In de notitie ‘Weerstandsvermogen’ heeft het Friesland College aangegeven welke 

ondergrens voor de liquiditeitsratio noodzakelijk is. Deze ondergrens leidt tot een FC-norm van 0,7.

De stijging van liquide middelen (€ + 5,4 mln.) zorgde ervoor dat de liquiditeitsratio in 2018 steeg van 

0,98 naar 1,29. Toename van de kortlopende schulden (€ + 1,1 mln.), afname van de kortlopende 

vorderingen (€ - 0,1 mln.), alsmede de toename van de liquide middelen (€ + 5,4 mln.) waren van 

invloed op de toename van de liquiditeitsratio in 2018.

De meerjaren liquiditeitsbegroting geeft aan dat tussen 2019 t/m 2021 elk jaar een lichte stijging van de 

liquiditeitsratio verwacht wordt, waardoor aan de normen voldaan blijft worden.

FC

FC begroting

norm 0,3
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Rentabiliteit
Het positieve rendement over 2018 (resultaat ten opzichte van totale baten) van de instelling 

bedroeg 3,52 procent. Ten opzichte van de begroting toonden de werkelijke cijfers vooral grote 

afwijkingen (€ + 2,5 mln.) bij:

•  hogere rijksbijdragen (€ + 3,5 mln.), veroorzaakt door loon- en prijsbijstelling;

• hogere personeelslasten (€ + 1,5 mln.), veroorzaakt door loonbijstelling van de salarissen;

Lagere overige lasten (€ - 0,5 mln.), hoofdzakelijk veroorzaakt door administratie-/beheerslasten en 

diverse overige lasten. 

Ook voor de komende jaren is een positief rendement begroot: 1 procent per jaar tot en met 2021.
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figuur 7.2 Liquiditeit 2016-2021                            figuur 7.3 Rendabiliteit 2016-2021

7.4 Exploitatie
Het genormaliseerde jaarresultaat 2018 bedroeg plus € 4,2 mln., bij een begrotingsresultaat van 

plus € 0,9 mln.

Voor een realistische vergelijking met de resultaten van voorgaande jaren wordt het genormaliseerde 

jaarresultaat bepaald: vanuit het exploitatieresultaat worden incidentele baten en lasten geëlimineerd. 

In 2018 is de gevormde voorziening ‘Duurzame inzetbaarheid’ voor een bedrag van € 1,1 mln. 

opgenomen in het genormaliseerd jaarresultaat. Daarnaast is een vordering opgenomen voor een 

transitievergoeding i.v.m. WIA over de jaren 2016 t/m 2018 (€ 0,3 mln.).

Het genormaliseerde exploitatieresultaat 2018 bedroeg € 3,4 mln.+€ 1,1 mln.-€ 0,3 mln. = € 4,2 mln.

In figuur 8.4 wordt een exploitatieoverzicht getoond over de jaren 2016 t/m 2021.

Rijksbijdrage beroepsonderwijs
De reguliere rijksbijdragen, inclusief cursusgelden (€ 86,5 mln.), stegen in 2018 met 5 procent  

(+ € 3,8 mln.) ten opzichte van de begroting (€ 82,7 mln.).

De toename van rijksbijdragen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de loon- en prijsbijstelling die 

vanuit het ministerie van onderwijs is doorgevoerd.

Educatie
De omzet van WEB-middelen in 2018 steeg ten opzichte van de begroting met + € 0,01 mln. Begin 

2018 hebben de Friese gemeenten via een aanbesteding voor de jaren 2018 en 2019 - met een 

mogelijke verlenging tot 2021 - de samenhangende activiteiten gegund aan het Friesland College. 

Overige baten/Werk voor Derden
Baten werk in opdracht van derden: in de begroting werd nog uitgegaan van een te realiseren 

omzet Inburgering van € 2,4 mln. De opmaak van de jaarrekening gaf een totale realisatie 

Inburgering van € 2,6 mln. (toename + € 0,2 mln.).

Overige Baten: de overige baten daalden in 2018 met € 0,4 mln. ten opzichte van de begroting.



77

Stijging personele kosten
Een stijging van de personele lasten (+ € 1,5 mln.) ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt 

door een stijging van de lonen en salarissen (+ € 1,5 mln.) als gevolg van loonsverhogingen 

en als gevolg van het benutten van de vrije ruimte (+ € 0,3 mln., betreft 4 fte). Door een 

transitievergoeding i.v.m. WIA daalden de loonkosten (- € 0,3 mln.).

Een stijging van de overige personele lasten met € 0,1 mln., als gevolg van dotaties aan de 

personele voorzieningen ad. € 1,5 mln., een toename (+ € 0,3 mln.) ten opzichte van de begroting 

(€ 1,2 mln.), toename van de lasten voor personeel niet in loondienst (+ € 0,1 mln.) en een afname 

van de overige personele lasten (- 0,3 mln.). De dotatie betreft voor het grootste deel de voorziening 

voor de seniorenregeling.

Tegenover de stijging van de personeelslasten stond een stijging (+ € 0,1 mln.) van uitkeringen voor 

personeelslasten. 

Materiële kosten
De materiële kosten zijn in 2018 lager (€ 19,9 mln.) uitgevallen dan de begroting (€ 20,2 mln.). Het 

betreft lagere kosten voor administratie- en beheerslasten (- € 0,1 mln.) en overige lasten (- € 0,2 mln.).

Rentekosten
De rentekosten over langlopende hypothecaire leningen waren in 2018 conform begroting (€ 1,0 mln.). 

Een overzicht van de verschillen tussen de begroting en de realisatie in 2018 wordt weergegeven in 

figuur 7.4.

 

 (* € 1.000.000) Begroting Jaarrekening Verschil

 Opbrengsten 92,9 96,6 3,7

 - Beroepsonderwijs 82,7 86,5 3,8

 - Educatie 1,8 1,9 0,1

 - Werk voor derden/overig 8,4 8,2 0,2-

 Kosten 92,0 93,2 1,2

 - Personeel 70,8 72,3 1,5

 - Materieel 20,2 19,9 0,3-

 - Rente (saldo) 1,0 1,0 -

 Resultaat gewone bedrijfsvoering 0,9 3,4 2,5

 Buitengewone baten - - -

 Exploitatieresultaat 0,9 3,4 2,5

Figuur 7.4
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7.5 Investeringen
De boekwaarde van de vaste activa daalde in 2018 van € 60,3 mln. naar € 58,1 mln.; een gevolg 

van afschrijving van gebouwen en overige inventaris (- € 4,9 mln.) en desinvesteringen (- € 0,03 

mln.). Tegenover de waardedaling stonden investeringen met een totale waarde van € 2,7 mln.:

• gebouwen / onderhoud (€ 1,2 mln.)

• onderwijsinventaris (€ 0,2 mln.)

• beheerinventaris (€ 0,6 mln.)

• hardware (€ 0,5 mln.)

• software (€ 0,2 mln.)

7.6 Treasury-management

7.6.1 Kasstromen
In 2018 namen de liquide middelen toe van € 9,6 mln. naar € 15,0 mln.; een positieve kasstroom van  

€ 5,4 mln. Tot 2021 wordt jaarlijks een daling van de liquide middelen verwacht tot € 13,4 mln. in 2021.

7.6.2 Belenen en beleggen
Het beleid ten aanzien van belenen en beleggen is vastgelegd in het Treasury-statuut. Hierin zijn de 

volgende uitgangspunten van de instelling verwoord:

• Alle transacties zijn gericht op continuïteit van de instelling.

• Het aantrekken en uitzetten van middelen gebeurt bij betrouwbare partners.

• De instelling belegt niet in effecten.

• De financiële reserves worden in liquide middelen aangehouden

Het Friesland College voldeed in 2018 aan deze beleidsuitgangspunten.

Ten opzichte van vorig jaar is er geen sprake van nieuw aangetrokken leningen. Er is conform 

voorgaand jaar geen sprake van afgesloten derivaten. De mutatie in liquide middelen is ten opzichte 

van vorig jaar het gevolg van reguliere activiteiten in het boekjaar.

7.7 Interne beheersing
In de managementletter 2018 vermeldt de accountant zeven aandachtspunten, welke door het 

Friesland College opgepakt zullen worden: het financiële reporting proces; uitregistratie verzuimers; 

beoordeling van datalekken; IBP en general IT-controls. Uit 2017 waren dit de in 2018 af te handelen 

onderwerpen: inrichting projectenadministratie; aanpassing van de voorziening seniorenverlof en de 

nog in 2019 op te pakken autorisatie van memoriaalboekingen.

7.8 Wet Normering Topinkomens
In de onderstaande figuur leest u de bezoldiging van het College van Bestuur en de Raad van 

Toezicht in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) voor 2018. Zowel de bezoldiging 

van Carlo Segers, per mei 2017 voorzitter van het College van Bestuur, als die van Frank van Hout, 

lid van het College van Bestuur, valt binnen het voor het Friesland College geldende maximum. Dit 

geldt eveneens voor de bezoldiging van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht

In 2018 waren geen interim-bestuurders werkzaam bij het Friesland College.
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Vermelding alle bestuurders en toezichthouders:

Bestuurders

Functie
Voor-
zitter 
J/N

Naam
Ingangs-
datum 
verslagjaar

Einddatum 
verslagjaar

Omvang 
dienst-
verband 
in FTE

Beloning 
2018

Belastb. 
vaste en var. 
onkosten

Beloning 
betaalbaar 
op termijn

Totale 
beloning 
2018

Uitk. 
beëindigd 
dvb

Norm
Totale 
beloning 
2017

Voorzitter CvB J C. Segers 1-1-2018 31-12-2018 1 140.770 - 18.486 159.256 - 171.000 97.776

Lid CVB N F.J.M. van Hout 1-1-2018 31-12-2018 1 134.241 - 18.381 152.622 - 171.000 147.111

Toezichthouders

Voorzitter RvT J J.M. Berndsen-Jansen 1-1-2018 31-12-2018 9.386 - - 9.386 - 25.650 9.386

Lid Rvt N M. Broersma 1-1-2018 31-12-2018 6.257 - - 6.257 - 17.100 6.257

Lid Rvt N R. Hageman 1-1-2018 31-12-2018 6.257 - - 6.257 - 17.100 6.257

Lid Rvt N J. van Eijndhoven 1-1-2018 31-12-2018 6.257 - - 6.257 - 17.100 6.257

Lid Rvt N F. Meijers 1-1-2018 16-11-2018 6.257 - - 6.257 - 14.992 6.257

Lid Rvt N K. Biegel 1-1-2018 31-12-2018 6.257 - - 6.257 - 17.100 6.257

Figuur 7.6 WNT bestuur en toezichthouders

7.9 Nota Helderheid
De minister van Onderwijs heeft in de richtlijnen voor de financiële verslaglegging opgenomen 

dat instellingen verantwoording afleggen over enkele specifieke thema’s in de bekostiging. Deze 

thema’s zijn toegelicht in de notitie ‘Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en 

de volwasseneneducatie’ van het ministerie. Hieronder volgen deze specifieke thema’s met een 

toelichting van de situatie van het Friesland College.

Thema 1. Uitbesteding
In 2018 bestonden er tussen het Friesland College en een externe organisatie afspraken over het 

verzorgen van onderwijsactiviteiten. D’Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk, 

werkte met COSMO* Entertainment samen in de opleiding Leisure & Hospitality Executive.

De criteria van het Friesland College voor het uitbesteden van onderwijsactiviteiten zijn vastgelegd in 

de notitie ‘FC-beleid bedrijfsgerichte opleidingen & het uitbesteden van onderwijsactiviteiten’.

Thema 2. Investeren van publieke middelen in private activiteiten
Dit is bij het Friesland College niet van toepassing.

Thema 3. Het verlenen van vrijstellingen
In het kader van vrijstellingen hanteert het Friesland College de volgende richtlijn: in die gevallen, 

waar het omvangrijke vrijstellingen voor een deel van de opleiding betreft, wordt de studieduur 

verkort en wordt maatwerk geleverd.

In vrijstellingen voor examen(onderdelen) gaat het in de meeste gevallen om een enkel onderdeel. 

Betreft het een aanvraag voor diploma zonder onderwijs, dan wordt deze deelnemer ingeschreven 

als examendeelnemer.

Voor een los examen(onderdeel) zijn de procedures beschreven in de handboeken examinering en 

het examenreglement van het Friesland College. Deze documenten worden jaarlijks geactualiseerd 

en vastgesteld.

Thema 4. Les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf
Op basis van de 1-oktobertelling kregen in totaal 1755 studenten in de bbl-opleidingen een 

rekening voor het verschuldigde cursusgeld. De instelling ontving van 608 studenten een 

machtiging. De hierin genoemde bedrijven zijn overeenkomstig gefactureerd. Het aanwezige fonds 
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voor les- en cursusgeld wordt niet gevoed uit de rijksbijdrage.

Het Friesland College heeft geen geïntegreerde trajecten voor beroepsonderwijs en educatie. 

Daardoor bestaat er geen risico dat het les- of cursusgeld van het beroepsonderwijs wordt betaald 

vanuit het educatiebudget van gemeenten.

Thema 5. Inschrijving van een deelnemer in meer dan één opleiding tegelijk
Er zijn geen studenten met een dubbel bekostigde inschrijving. Voor zover studenten voor twee 

opleidingen ingeschreven staan, is er één bekostigd en de ander onbekostigd.

Thema 6. Omzwaaiers
Mutaties tussen opleidingen in de periode 1 oktober tot en met 31 december 2017 worden als volgt 

weergegeven:

 Groep oktober november december Totaal

 Diploma behaald, Friesland College verlaten 7 59 28 94

 Mutatie Creba 49 78 48 175

 Friesland College verlaten 54 106 83 243

 Eindtotaal 110 243 159 512

Figuur 7.7 Omzwaaiers

Thema 7. Maatwerktrajecten voor bedrijven.
De School voor Zorg, Service & Welzijn verzorgde in 2018, net als in voorgaande jaren, in de vorm van 

het traject ‘Eigentijds leren’ een maatwerktraject voor Meriant. Naast Meriant werden ook trajecten 

aangeboden aan personeel van Talant, ZuidOostZorg, Kwadrant Groep, Tjongerschans en Gemeente 

Leeuwarden ‘Eigen Kracht’. Voor Domus Magnus werd in 2018 een coachingstraject uitgevoerd.

7.10 Verbonden Partijen
Voor een overzicht van de verbonden partijen verwijzen wij naar de financiële jaarrekening.  

Ten opzichte van 2017 is er geen sprake van wijzigingen.

7.11 Goedkeurende verklaring accountant
Bij de jaarrekening 2018 heeft de accountant op 28 juni 2019 een goedkeurende verklaring 

verstrekt. De jaarrekening is conform de voorschriften van het ministerie van onderwijs 

gecontroleerd.
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Hoofdstuk 8  Continuïteitsparagraaf
Overeenkomstig de Regeling Jaarverslaggeving voor het Onderwijs (RJO) maakt het Friesland College 

sinds 2013 een continuïteitsparagraaf als onderdeel van het jaarverslag. Het doel van deze paragraaf 

is het geven van een beschouwing over het (voorgenomen) beleid en de verwachte interne en externe 

ontwikkelingen, met hierin waar mogelijk een vertaling van dit beleid naar financiële indicatoren. 

Toekomstgericht denken over de (financiële) effecten is terecht een belangrijk punt van aandacht 

geworden. Van organisaties met een publieke taak zoals het Friesland College die heeft, wordt 

verwacht dat zij structureel aandacht geven aan de verwachte ontwikkeling van de organisatie als 

gevolg van het geïmplementeerde beleid en de hieraan verbonden risico’s. 

Achtereenvolgens komen in deze continuïteitsparagraaf de volgende onderwerpen aan bod:

•  Koersplan 2019 – 2022: ‘Waar Leren Werkt’

•  Kwaliteitsagenda 2019 – 2022 

•  Ontwikkeling studentenaantallen

•  Organisatie- en formatieontwikkeling

•  Huisvesting

•  ICT

•  Risicomanagement en belangrijkste risico’s

•  Investeringen

•  Financieel meerjarenperspectief

Bij de uiteenzetting van bovenstaande onderwerpen zal met name naar de komende drie jaren 

worden gekeken. Ook zal, waar relevant, worden stilgestaan bij de afgelopen jaren.

Koersplan 2019 – 2022: ‘Waar Leren Werkt’
In hoofdstuk 4 van dit jaarverslag is reeds in detail ingegaan op de strategie en de koers van het 

Friesland College. Als vervolg op het koersplan 2015-2018 ‘Ervaren in Leren’ is hierin ook het 

koersplan 2019–2022 aan de orde gekomen. In dit koersplan is aangegeven dat de visie van het 

Friesland College is verwoord in ‘Waar Leren Werkt’.

 

Meer uitgeschreven is de visie van het Friesland College:
‘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 en de samenleving – hun persoonlijke en collectieve impact is en 
geeft hen de mogelijkheid om hieraan actief bij te dragen’.

De drie woorden ‘Waar Leren Werkt’ vatten daarmee kernachtig samen waar het Friesland College 

voor staat. Hiermee loopt het Friesland College voorop in het opleiden van goede vakmensen, onder 

meer ook door het onderwijs te baseren op leerervaringen in en uit de praktijk. 

In het koersplan is de visie verder uitgewerkt vanuit een drietal perspectieven, te weten vanuit de 

student, vanuit de maatschappij en vanuit het bedrijfsleven. De uitwerking maakt duidelijk wat, 

vanuit deze perspectieven, merkbaar moet zijn aan het eind van deze koersplanperiode. Deze drie 

perspectieven maken dat de visie levendig wordt en hiermee een actieve bijdrage levert aan de 

omgeving waarin het Friesland College opereert.

Met de uitgezette koers zijn wij overtuigd dat het Friesland College de positie binnen het werkveld van 

de MBO-sector kan behouden. De uitwerking is zodanig dat we hiermee het Friesland College op een 

financieel gezonde wijze verder de toekomst in brengen. Zowel ten aanzien van de ontwikkeling van 

de solvabiliteit als ten aanzien van de liquiditeit zien we dat de huidige gedegen en solide financiële 

basis blijft bestaan. Verderop in deze continuïteitsparagraaf zal verder ingegaan worden op de 
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ontwikkeling van de financiële positie van het Friesland College.

Kwaliteitsagenda 2019 – 2022 
Synchroon aan het opstellen van het nieuwe koersplan is de Kwaliteitsagenda 2019-2022 

opgesteld. Met deze kwaliteitsagenda heeft het Friesland College uitvoering gegeven aan het 

landelijk Bestuursakkoord 2018-2022 ‘Trots, vertrouwen en lef’.

Deze kwaliteitsagenda is het sluitstuk van een intensief proces, waarin op verschillende momenten 

strategische partners, docenten, studenten, regionale overheden en collega-instellingen in het mbo 

betrokken zijn geweest. Dit heeft onder meer geleid tot een gezamenlijke regiovisie van het Friesland 

College, ROC Friese Poort en het Nordwin College, die – waar mogelijk gezamenlijk – inzet is van 

gesprekken met relevante stakeholders in de provincie Fryslân. Een aantal partijen heeft deze regiovisie 

inmiddels onderschreven. 

De kwaliteitsagenda is parallel opgesteld aan het nieuwe koersplan en bouwt voort op het 

koersplan 2015-2018 en het hieraan gelieerde Kwaliteitsplan 2015-2018. De partnerschappen die 

in de afgelopen jaren zijn opgebouwd met bedrijven en instellingen voor het realiseren van ons 

onderwijsconcept ‘praktijkgestuurd leren’, geven de basis voor de stappen die de komende jaren 

gezet kunnen worden. 

De kwaliteitsagenda is opgebouwd aan de hand van vier onderling samenhangende lijnen, te weten:

•  Partner in leren en innoveren

•  Verdiepen van het leren in de praktijk 

•  Versterking persoonlijk leiderschap van studenten

•  Op weg naar zelforganisatie

 Onderstaand wordt per lijn benoemd wat we willen bereiken en realiseren.

Partner in leren en innoveren
Het Friesland College wil zich verder ontwikkelen tot de logische partner in het opleiden voor en 

binnen de branches in Friesland. Dit betreft dus niet alleen het initieel opleiden van jongeren, maar 

ook het opleiden van zij-instromers en herintreders en het bijscholen van zittende medewerkers. 

Hierbij is het van belang om het eigen onderscheidend vermogen goed te benadrukken en terug te 

laten komen in alle uitdagingen, acties en stappen.

Dit opleiden doen het Friesland College en de bedrijven/instellingen samen. Er worden nieuwe 

vormen van opleiden ontwikkeld, waarin docenten van het Friesland College en medewerkers van 

bedrijven en instellingen samenwerken in ‘hybride’ teams.

Verdiepen van het leren in de praktijk
Ten aanzien van het verdiepen van het leren in de praktijk hebben onder andere leidinggevenden en 

diverse medewerkers van het Friesland College gezamenlijk vastgesteld dat het voor de komende 

jaren van essentieel belang is om in te zetten op:

•  versterking van de studieloopbaanbegeleiding

•  versterken van het vermogen van docenten om studenten op maat te kunnen ondersteunen

•  versterking van het begeleiden in de praktijk, waaronder de BPV

•  doorontwikkeling van de examinering in de praktijk, samen met het werkveld.

Versterking persoonlijk leiderschap van studenten
De ambitie luidt dat studenten die binnen het Friesland College hun opleiding hebben gevolgd, op elk 

niveau, zicht hebben gekregen op hun kwaliteiten, geleerd hebben een professioneel netwerk op te 

bouwen en regie durven te nemen op hun loopbaan. Zij weten mee te bewegen met ontwikkelingen 

in hun werk en benutten de kansen die zich voordoen. 



84

Dit betekent dat:

•  Jongeren op niveau 1 en 2 structureel hun plek op de arbeidsmarkt innemen

•  Coaching van jongeren gericht is op zelf regie nemen bij belangrijke keuzes in hun leven, 

bewust zijn van hun mogelijkheden en hulp vragen waar nodig

•  Studenten hun eigen mentor in het werkveld durven kiezen

•  Studenten excellent gedrag ontwikkelen, passend bij de uitdagingen waaraan zij hun bijdrage 

willen leveren

•  Studenten aan het eind van hun opleiding internationaal competent zijn, wereldburgers in de dop

•  Medewerkers competenties ontwikkelen die nodig zijn om internationale, strategische 

partnerschappen aan te gaan.

Een bijkomend doel is om het palet aan mogelijkheden dat het Friesland College in huis heeft in 

samenhang en daarmee integraal te kunnen ontsluiten, met als resultaat dat het (maatschappelijke) 

rendement en de participatie hiermee vergroot wordt.

Op weg naar zelforganisatie
Een school die midden in de samenleving staat en inspeelt op wat zich hier afspeelt, vraagt om een 

vorm van organisatie die hierop inspeelt. De hiervoor benodigde flexibiliteit kan alleen gerealiseerd 

worden als professionals in teams de ruimte krijgen om onderwijs vorm te geven en uit te voeren, 

door een eveneens flexibele en verdraaid goede ondersteuning. Kortom, we ontwikkelen teams die: 

•  Flexibel kunnen inspelen op veranderingen in hun omgeving

•  Hybride zijn samengesteld uit docenten en ervaren medewerkers uit het werkveld

In de kwaliteitsagenda’s van de Friese mbo-scholen staan de plannen om de komende vier jaar 

te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs nog beter aansluit op de (regionale) vraag van de 

toekomst. Deze worden ondersteund door Innovatiepact Fryslân, VNO-NCW, provincie Fryslân en 

UWV Werkbedrijf. 

In totaal betreft het plannen waarvoor vanuit de kwaliteitsagenda voor het Friesland College in ieder 

geval € 8 mln. per jaar beschikbaar is voor 2019 en 2020. Voor 2021 en 2022 is de helft van deze € 

8 mln. Euro resultaatafhankelijk. In tabel 8.1is de financiële samenvatting van de kwaliteitsagenda 

opgenomen.



85

Kwaliteitsagenda 2019-2022
Investering per
jaar gemiddeld

Investering
totaal 4 jaar

(2019 t/m 2022)

A. Partner in leren en innoveren in de sector

Partner in opleiden in Zorg en WJK 1.360.000 5.440.000

Partner in opleiden in de gastvrijheidseconomie 465.000 1.860.000

Partner in opleiden in Techniek en Technologie 27.000 1.080.000

MBO Ingubator: ondernemen Heerenveen 315.000 1.260.000

CIOS "Dreamkoalie" 875.000 350.000

TOTAAL A. Partner in leren en innoveren in de sector 2.497.500 9.990.000

B. Verdiepen van het leren in de praktijk

Professonalisering Praktijk gestuurd Leren 885.000 3.540.000

Digitalisering 500.000 2.000.000

Keuzedelen 130.000 520.000

TOTAAL B. Verdiepen van het leren in de praktijk 1.515.000 6.060.000

C. Versterking persoonlijk leiderschap van studenten

Structurele plek op de arbeidsmarkt Entree en Niveau 2 760.000 3.040.000

Maatschappelijke participatie 114.000 456.000

Inclusief onderwijs 838.000 3.352.000

Excellentie 400.000 1.600.000

Mentoring 31.175 124.700

Internationalisering 221.250 885.000

TOTAAL C. Versterking persoonlijk leiderschap van studenten 2.364.425 9.457.700

D. Op weg naar zelforganisatie

Resultaatverantwoordelijke teams 1.395.000 5.580.000

Verdraaid goede ondersteuning 225.000 900.000

TOTAAL D. Op weg naar zelforganisatie 1.620.000 6.480.000

Totaal kwaliteitsagenda 7.996.925 31.987.700

Tabel 8.1 Financiële samenvatting van de kwaliteitsagenda

Ontwikkeling studentenaantallen
Ten aanzien van de ontwikkeling van de studentenaantallen is de verwachting dat deze de komende 

jaren een daling zal laten zien. Deze daling wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een 

terugloop van de traditionele instroom vanuit het vmbo, die sterk afhankelijk is van demografische 

ontwikkelingen in de regio waarin het Friesland College actief is. Bij de vo-scholen is inmiddels een 

vergelijkbare daling waarneembaar. Deze daling zal, zij het met een vertraagd effect, een navenant 

gevolg hebben voor het mbo.

In tabel 8.2 is de verwachting van de studentenaantallen voor de komende jaren gepresenteerd. 

Gegevens studententelling
Beroepsonderwijs
Leerweg:

2017
realisatie

2018
realisate

2019
progrose

2020
prognose

2021 
prognose

BOL 8.011 7.538 7.606 7.538 7.425

BBL 1.617 1.787 1.721 1.710 1.664

Totaal beroepsonderwijs 9.628 9.325 9.327 9.248 9.089

Tabel 8.2 Samenvatting studentenaantallen
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Zoals uit de tabel valt op te maken, is de daling zowel waarneembaar bij het aantal BOL- als bij het 

aantal BBL-studenten. Overigens is de verhouding BOL ten opzichte van BBL sterk afhankelijk van de 

conjunctuur. Eventuele toekomstige veranderingen in de conjunctuur kunnen effect hebben op de 

verhouding tussen het aantal BOL- en BBL-studenten. Omdat de bekostiging in enig jaar gebaseerd 

is op het aantal studenten van twee jaar daarvoor, is het verwachte effect van de daling van de 

studentenaantallen op de opbrengsten in de periode tot en met 2021 nog gering. Voor de periode 

hierna is wel een groter effect te verwachten. Overigens is de verwachting dat de toenemende 

aandacht voor Leven Lang Ontwikkelen een effect kan gaan hebben op het aantal studenten. 

Gezien de onzekerheden hierover is dit nog niet meegenomen bij de toekomstige projectie van het 

aantal studenten.

Organisatie- en formatieontwikkeling
Het nieuwe koersplan geeft richting aan de ontwikkeling die het Friesland College wil maken.  

Daarbij is zowel vanuit de interne organisatie als met stakeholders gekeken naar wat we als 

onderwijsinstelling voor de toekomst aan onze studenten willen meegeven om zo optimaal mogelijk 

in de samenleving mee te draaien en het verschil te kunnen maken.

Brancheorganisatie MBO Raad en werknemersorganisaties AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en 

UNIENFTO/FvOv hebben in september 2018 een onderhandelingsakkoord gesloten over een cao voor 

de werknemers in het mbo. Leidraad voor dit akkoord is de gezamenlijke ambitie van werkgevers 

en werknemers om van het mbo een ‘great place to work’ te maken. Aan het realiseren van deze 

ambities levert het Friesland College graag een bijdrage. In het akkoord hebben vakbonden en 

werkgevers onder meer afspraken gemaakt over de wendbaarheid van het beroepsonderwijs en de 

ambitie om werkdruk te verminderen, bij instructeurs en startende docenten. Het Friesland College 

is nu bezig om die afspraken handen en voeten te geven. Het plan om de werkdruk te verminderen 

alsook het plan omtrent duurzame inzetbaarheid zijn onderhanden en geven richting voor de 

komende jaren. 

De omschakeling van een kenniseconomie naar een betekeniseconomie is een bekend gegeven. Het 

aantal werkenden ten opzichte van de mensen die niet werken zal veranderen en dat mensen willen (en 

moeten) meer en meer in ontwikkeling blijven: een leven lang ontwikkelen. Dit vraagt van het Friesland 

College om flexibel in te blijven spelen op alle vraagstukken die hierin een rol spelen. Daarbij is het 

belangrijk om niet alleen de externe ontwikkelingen op de voet te volgen, maar zeker ook om ervoor te 

zorgen dat de interne organisatie deze ontwikkelingen vertaalt naar concrete stappen en ambities. 

In de al genoemde Kwaliteitsagenda is ruimte opgenomen voor de beweging die het Friesland 

College maakt: zowel de inhoud (partner in leren en innoveren en verdiepen van het leren in de 

praktijk) als het versterken van persoonlijk leiderschap bij studenten en het meer werken naar 

zelforganisatie staan hierin centraal. Het professionaliseren van alle medewerkers, teams en 

leidinggevenden krijgt hier een belangrijke plaats in, alsook de vraag hoe we onze organisatie 

dusdanig inrichten dat we niet vanuit de systemen denken maar vanuit gedrag en cultuur. 

Een van de doelen van het personeelsbeleid is dat medewerkers bij het Friesland College intrinsiek 

gemotiveerd zijn en blijven om de beste kwaliteit te leveren aan onze studenten, collega’s en externe 

relaties. Het werken in het onderwijs is meer dan een baan. De mening van deze stakeholders telt 

voor het Friesland College en kan ons verder brengen in onze wens om aan te sluiten op wat de 

externe wereld en de studenten van ons vragen. Medewerkers bij het Friesland College krijgen meer 

en meer ruimte en vertrouwen om resultaten te boeken op deze gebieden. 

Om professionaliteit meer ruimte te geven, gaat het Friesland College de komende jaren verder met het 

ontwikkelen en inzetten op versterking van de resultaatverantwoordelijke teams binnen de organisatie. 

Hierin wordt voor onderwijsteams ingezet op een teamgrootte van tussen de acht en twaalf collega’s, 
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die gezamenlijk veel taken kunnen invullen middels het opstellen van teamplannen over het ‘hoe’ van 

het onderwijs. Hiernaast zorgen zij samen voor het laten floreren van het team. De Ondersteunende 

Dienst zal in toenemende mate werken vanuit samenwerking op overstijgende thema’s, in combinatie 

met de input en het meedenken vanuit de vragen van de teams, en zorgdragen voor een aantal 

standaardprocessen die in elke organisatie thuishoren (administratie van studenten en personeel, 

financiën, facturenstroom, beheer gebouwen, automatisering).

In tabel 8.3 is een overzicht opgenomen van de personele bezetting over de afgelopen periode alsook 

een verwachting voor de komende periode. Hieruit blijkt dat de personele bezetting naar verwachting zal 

dalen. Deze daling is mede te verklaren vanuit een verwachte daling van het aantal studenten. De daling 

is te realiseren door natuurlijk verloop en door waar mogelijk tijdelijke contracten niet te verlengen.

Personele bezetting 2017 2018 2019 2020 2021

Bestuur/Management 26 25 14 14 14

Personeel primair proces 662 634 590 587 584

Ondersteunend personeel 235 246 239 236 232

Totaal 923 905 843 837 830

Tabel 8.3 Overzicht personele bezetting

Voor wat betreft de verhouding tussen het onderwijzend personeel ten opzichte van het totale 

personeel houden het Friesland College een gemiddelde aan van ongeveer 70 procent.

Huisvesting
Het Friesland College verricht haar onderwijsactiviteiten primair vanuit een aantal locaties in 

Leeuwarden en Heerenveen. Vanuit Leeuwarden zijn dit de locaties Kalmoes A, B en C, Triangel, Polaris 

en het sportgebouw, op het campusterrein aan de Julianalaan. Vanuit Heerenveen zijn dit de locaties 

Saturnus en Sportstad (onder andere CIOS). 

Hiernaast biedt het Friesland College onderwijsactiviteiten vanuit diverse praktijklocaties in de provincie 

Friesland en vanuit een aantal kleinere gehuurde locaties. In totaal heeft het Friesland College dagelijks 

de beschikking over ongeveer 58.000 m2. De jaarlijkse afschrijvings- en huurkosten bedragen 

respectievelijk ongeveer € 3 mln. en € 3,3 mln. De overige huisvestingskosten bedragen per jaar 

ongeveer € 3,5 mln. voor met name schoonmaak- en energiekosten.

Een van de ambities die het Friesland College onderzoekt, is wat het betekent om in 2035 

energieneutraal is (‘0 op de meter’) te zijn. Hiervoor is in samenwerking met een aantal regionale 

partners een conceptplan gemaakt. In dit plan is een aantal stappen gepresenteerd waarin de 

ambitie is om eerst de energievraag van het Friesland College te beperken, om deze vervolgens te 

verduurzamen en terug te brengen naar ‘0’. Het is de bedoeling dat dit plan jaarlijks wordt herijkt, 

rekening houdend met onder andere de voortgang, de stand van de techniek en de benodigde 

investeringen dan wel extra kosten.

De investeringen die gedaan moeten worden voor het beperken en terugbrengen van de 

energievraag, lijken relatief beperkt uit te pakken. Voor de komende jaren lijkt de extra investering 

ongeveer € 0,5 mln. te zijn. Dit bedrag kan zich in de periode daarna terug verdienen.

Ten behoeve van het uitvoeren en financieren van jaarlijkse klein en groot onderhoud heeft het

 Friesland College een meerjaren onderhoudsplan. Hierin is per locatie aangegeven wat de 

onderhoudsbehoefte is en wat deze aan middelen met zich meebrengt waarbij overigens dit plan 

aangepast kan worden om duurzaamheidsambities waar te kunnen maken. De nog resterende 

looptijd van dit plan is twaalf jaar. De verwachte jaarlijkse kosten liggen op ongeveer € 0,8 mln. 
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ICT
Het Friesland College heeft eind 2018 haar visie en strategie voor ICT herijkt om de uitdagingen 

adequaat het hoofd te bieden. Bij de uitwerking van de ICT-agenda staat de volgende visie centraal: 

“In 2023 is het voor iedereen mogelijk student van het Friesland College te zijn en te leren wat hij wil.  

De student heeft écht de regie over zijn leertraject en is daarmee eigenaar van zijn eigen ontwikkeling.”

De digitale wereld is verweven met de fysieke wereld, waardoor ontmoetingen niet alleen fysiek 

plaatsvinden. Zo biedt de huidige technologie de mogelijkheid om met behulp van onder andere 

‘artificial intelligence’ effectief leren door gesimuleerde ervaringen te realiseren en is een groot bestand 

aan digitale bronnen beschikbaar om verdieping in het leren aan te brengen. 

Interactie tussen studenten, docenten én de praktijk is technologisch goed mogelijk in de online-wereld 

en voegt ook extra dimensies toe aan het leren. Scholing in digitale online-vaardigheden én het gebruik 

van nieuwe technologische mogelijkheden gaan hand in hand; het één versterkt het ander. Dit geldt niet 

alleen voor studenten maar ook voor onze medewerkers.

Studenten leren niet alleen óver digitale technologie. Ook door hier praktijkgestuurd mee te werken, 

trainen ze hun vaardigheden door deze toe te passen. Hierdoor neemt hun digitale intelligentie toe 

en zijn ze in staat deze belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden in te zetten in allerlei domeinen van hun 

dagelijks leven en hun verdere ontwikkelingsmogelijkheden in een wereld waarin doorlopend leren de 

standaard is. 

Het Friesland College wil de ICT-voorzieningen vanuit de Cloud aanbieden, waardoor een permanente 

beschikbaarheid gewaarborgd is en iedere gebruiker met zijn eigen apparaat (device) de gewenste 

leerervaring kan hebben op díe plek en op het moment dat dit het beste past. 

De systemen werken, de processen zijn afgestemd en de daarbij horende afspraken zijn helder en voor 

eenieder begrijpelijk verwoord, waardoor de gebruikers optimaal kunnen organiseren, plannen, coachen, 

doceren en studeren. Digitalisering is hiermee geen ‘geïsoleerde taak’ meer binnen het Friesland College, 

maar maakt integraal onderdeel uit van de onderwijsuitvoering en -ontwikkeling die niet alleen technisch 

hoogstaand, maar vooral servicegericht door ICT-medewerkers in co-creatie wordt gerealiseerd. 

Risicomanagement en belangrijkste risico’s
Binnen het Friesland College is een op de toekomst gericht risicomanagementproces gedeeltelijk 

geïmplementeerd. Dit toekomstgericht denken over onder meer de (financiële) effecten van het 

te voeren beleid is een belangrijk punt van aandacht geworden. Van organisaties – zeker die met 

een publieke taak – wordt steeds meer verwacht dat zij structureel aandacht geven aan verwachte 

ontwikkelingen en de risico’s die zich hierbij kunnen voordoen. 

Onderdeel van dit toekomstgericht denken is het inschatten van de risico’s die het Friesland College loopt 

en hoe deze risico’s beheerst en gemonitord worden. Om dit proces handen en voeten te geven, heeft 

het Friesland College de risico’s geïnventariseerd.

Bij de inventarisatie en identificatie van de belangrijkste risico’s zijn de volgende onderstaande 

risicocategorieën onderscheiden.

Strategische risico’s

Hieronder vallen risico’s en onzekerheden die een belemmering vormen om het koersplan en de strategie 

het Friesland College te realiseren en invloed kunnen hebben op doelstelling voor de lange termijn. Deze 

omvatten onder meer risico’s die betrekking hebben op of gepaard gaan met:  

- de realisatie van het koersplan en de strategie  

- de ‘governance’  

- de ontwikkeling van de studentenaantallen  

- technologische ontwikkelingen 
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- maatschappelijke ontwikkelingen 

- duurzaamheidsaspecten

Operationele risico’s

Dit zijn risico’s en onzekerheden die de effectiviteit en efficiëntie van de operationele activiteiten van het 

Friesland College beïnvloeden. Deze omvatten onder meer risico’s gerelateerd aan:  

- de interne organisatie en administratie 

- fraudegevoeligheid 

- implementatie van nieuwe informatiesystemen  

- de kwaliteit van personeel

Financiële positie en financiële verslaglegging

Dit betreft risico’s en onzekerheden met betrekking tot de financiële positie van het Friesland College, 

zoals liquiditeitsrisico’s en renterisico’s en onzekerheden in de mogelijkheden om financiering aan te 

trekken. Hieronder vallen ook de risico’s die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van de interne en 

externe financiële verslaggeving. 

Wet- en regelgeving

Dit zijn risico’s en onzekerheden die voortvloeien uit wetten en regels (zowel intern als extern), en een 

directe invloed hebben op de organisatie en/of de bedrijfsprocessen van de rechtspersoon.

Tijdens het inventariseren en identificeren van de risico’s zijn de volgende stappen doorlopen: 

1) inventarisatie van alle risico’s die zouden kunnen voorkomen 

2) klusteren van vergelijkbare risico’s tot een samengevatte risicolijst  

3) de samengevatte risico’s rangschikken naar kans op voordoen en impact 

4) op basis van de voorgaande stap het een rangschikken van de risico’s 

Op basis van deze stappen zijn samengevat de volgende vijf risico’s als meest belangrijk onderkend:

1.  De ontwikkeling van de rijksbijdragen en de baten 

De hoogte van de rijksbijdragen en de baten van het Friesland College staan als gevolg van een 

aantal ontwikkelingen onder druk. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van het aantal 

studenten, de verhouding tussen het aantal BOL- en BBL-studenten, de mogelijke teruggang van het 

contractonderwijs en de eventuele veranderingen ten aanzien van de bekostigingsvoorwaarden. Dit 

beheersing van dit risico vindt plaats door de ontwikkelingen van het aantal studenten grondig te 

monitoren (op basis van actuele tellingen aangevuld met voortschrijdend inzicht) en hierop adequaat 

in te spelen. 

2.  De ontwikkeling van het aantal studenten 

Zojuist is reeds aangegeven dat de ontwikkeling van het aantal studenten onder druk staat. Deze 

druk wordt veroorzaakt door onder andere demografische effecten. Om dit risico te beheersen, volgt 

het Friesland College nauwgezet de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de studentaantallen 

en probeert hier goed op in te spelen. Hiernaast worden ook de marketingactiviteiten verder 

ontplooid.

3.  Het aanbod en de kwaliteit van de opleidingen 

Als gevolg van bijvoorbeeld het veranderende politieke landschap, de ontwikkeling van de 

arbeidsmarkt en de conjuncturele ontwikkelingen zal het aanbod en de kwaliteit van ons onderwijs 

bij voortduring moeten worden aangepast. Dit vraagt veel van de organisatie van het Friesland 

College, waarbij het risico is dat het interne tempo niet aansluit bij wat wordt gevraagd.  

We volgen de diverse ontwikkelingen scherp en passen ons onderwijs hierop aan. Om dit te 

realiseren zetten we gericht actie op relatiebeheer richting toeleverende en afnemende scholen in 

de provincie, maar ook richting bedrijven en lokale en regionale overheden om tijdig geïnformeerd 

te worden over relevantie trends.



90

4.  De ontwikkeling van het personeelsbestand 

Als gevolg van diverse interne en externe veranderingen bestaat het risico dat de ontwikkeling van 

het personeelsbestand niet aansluit bij de behoefte die we als Friesland College hebben. Hierbij 

speelt ook de dalende trend in het aantal studenten een belangrijke rol. Om dit risico te beheersen, 

werkt het Friesland College aan een strategisch personeelsplan dat de uitdagingen op dit vlak zal 

adresseren. 

5.  Veranderende wet- en regelgeving 

De vigerende wet- en regelgeving verandert veel en snel, bijvoorbeeld ten aanzien van de AVG, 

diverse branchecodes, RIE et cetera. Het risico bestaat dat we hier niet adequaat genoeg op  

inspelen. Beheersing van dit risico vindt plaats door alle veranderingen te volgen en te monitoren. 

Ook heeft het Friesland College een intern verbeterprogramma waar onder andere de 

implementatie van veranderende wet- en regelgeving een terugkerend thema is. 

Investeringen
Het Friesland College beschikt over een meerjaren investeringsbegroting (inclusief groot onderhoud). 

In deze begroting zijn de verwachte investeringen ten aanzien van gebouwen, automatisering, 

meubilair, projecten en dergelijke opgenomen. 

De gemiddelde jaarlijkse investeringen bedragen voor de komende jaren ongeveer € 4 mln. De 

verwachting is dat met betrekking tot automatisering in 2020 een extra investering gedaan moet 

worden. Dit betreft vooral een investering in het netwerk. Eveneens moet naar verwachting in 2020 

een extra investering gedaan worden in het gebouw Triangel (B-vleugel). Gelet op de liquiditeitspositie 

en ontwikkeling kunnen deze investeringen vanuit de lopende middelen worden gefinancierd.

Financieel meerjarenperspectief
Mede op basis van de diverse bovenstaande onderwerpen heeft het Friesland College een financiële 

meerjarenraming gemaakt. Deze raming resulteert in een meerjaren exploitatieoverzicht en in 

een meerjaren balans. In tabel 8.4 is in samengevatte vorm het meerjaren exploitatieoverzicht 

opgenomen.

Bij het opstellen van de meerjarenraming is uitgegaan van een nagenoeg gelijkblijvend 

opbrengstkader Rijksbijdragen. Het afschaffen van de zogenaamde cascaderegeling leidt voor het 

Friesland College tot een positieve bijstelling van de rijksbijdrage. Er is wel uitgegaan van een daling 

van de rijksbijdrage in verband met ontwikkelingen in studentenaantallen. Met betrekking tot de 

inburgeringstrajecten wordt een verdere terugloop in omzet voorzien.

Binnen het meerjarenperspectief wordt verwacht dat de rendementslijn consistent kan blijven.

In tabel 8.5 is de samengevatte meerjarenbalans opgenomen. Eveneens is in deze tabel de 

solvabiliteit (eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen) en de liquiditeit (vlottende 

activa gedeeld door de kortlopende schulden) gepresenteerd. 

Uit deze tabel blijkt dat de solvabiliteit naar verwachting een licht stijgend verloop kent. Dit wordt 

met name veroorzaakt doordat enerzijds een positief rendement wordt verwacht en anderzijds 

doordat op de leningen wordt afgelost. Door deze aflossingen is tevens een stabiele trend ten 

aanzien van de liquiditeit te zien. Binnen de gestelde periode is de liquiditeit nog steeds ruim 

voldoende.
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Tabel 8.4 Samengevat meerjaren exploitatieoverzicht. 
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Tabel 8.5 Verkort balansoverzicht
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Bijlage 1   Verklaring van bevoegd gezag
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verplicht het bevoegd gezag om in het 
Geïntegreerd jaarverslag een ‘verklaring van bevoegd gezag’ op te nemen. Hierin verklaart de instelling 
dat alle opleidingen voldoen aan de wettelijke vereisten. Het Friesland College definieert ‘de wettelijke 
vereisten’ als ‘alle relevante onderwijswet- en regelgeving’. 

Het Friesland College wil dat alle opleidingen aan de wettelijke vereisten voldoen. Het College van 

Bestuur benadrukt het belang hiervan. Interne procedures, gedragscodes, klachtenregelingen en de 

bekostiging stemmen overeen met en voldoen aan de geldende (wettelijke) bepalingen en codes. 

Mocht intern of extern onderzoek aantonen dat niet volgens de wettelijke vereisten of de code wordt 

gehandeld, dan onderneemt het Friesland College zo snel mogelijk actie om dat te veranderen.

Goedkeuring RvT 
De Raad van Toezicht heeft de Jaarrekening 2018 en het Geïntegreerd Jaarverslag 2018 in zijn 

vergadering van 28 juni 2019 goedgekeurd.



Bijlage 2   Organogram 

raad van toezicht
voorzitter Magda Berndsen

studentenraad
voorzitter Stefan ten Hoeve

ondernemingsraad
voorzitter Jelte Hiemstra

college van bestuur
voorzitter Carlo Segers
lid Frank van Hout

o
n

d
er

st
eu

n
en

d
e 

b
u

re
au

s

bureau bedrijfsvoering
directeur Vacant

bureau bestuur
directeur Bert van Staalduinen

bureau marketing & communicatie
directeur Saskia IJszenga (a.i.)

onderwijs, personeel en innovatie
directeur Rachel van Vugt, Bernice Andeweg

studenten service centrum
directeur Hilda Scholten, Peter van der Heijden

personeelszaken

professionalisering & 
personeelsontwikkeling

huisvesting / faciliteiten

automatisering

middelen

mbo life sciences
Esther van Duuren (a.i.)

school voor techniek & technologie
Gerard Eilert (voorzitter), Wietse Smit

Transport & Logistiek
Voertuigentechniek 1
Voertuigentechniek 2
Vakopleidingen Techniek  
Engineering
Bouw, Hout & Interieur
Bouw & Onderhoud

school voor commercie & dienstverlening
Tom Valk (voorzitter), Pieterke Donkerbroek

Commerciële dienstverlening 
Financieel en Juridische dienstverlening
Secretariële dienstverlening en Marketing & Communicatie  
Basisopleidingen Horeca & Bakkerij
Vakopleidingen Horeca & Bakkerij
Managementopleidingen Horeca
Wellness & Lifestyle
International Hotel & Business
Toerisme

school voor zorg, service & welzijn
Ida van Marion (a.i., voorzitter), Rudolf Winius 

ZSW 3/4 Leeuwarden 1  ZSW 3/4 Heerenveen 1 
ZSW 3/4 Leeuwarden 2  ZSW 3/4 Heerenveen 2
ZSW 3/4 Leeuwarden 3  ZSW 3/4 Heerenveen 3
ZSW 3/4 Leeuwarden 4 
ZSW 3/4 Leeuwarden 5 
Helpende en Recreatie 2 
Fastservice/Catering en Facilitair
Zorghulp en Helpende 

D’Drive school voor creatieve industrie & pedagogisch werk
Sicco Piekeboer (voorzitter), Margriet van Zonneveld

Pedagogisch werk & Onderwijs
Pedagogisch werk & Onderwijs volwassenen 
Media en ICT 
ICT en DTP 2
Mediavormgeving en DTP 3 
Game Design en Applicatieontwikkeling
Artiest  
Productie
Mode design
Interieur, Vormgeving & Ambacht 
Cosmo

CIOS school voor sport & bewegen
Anke Visser (voorzitter)

CIOS 2
CIOS 3
CIOS 4 BOS/Agoog (Buurt, onderwijs & sport/ en Agoog)
CIOS 4 TC/SBG (Trainer/coach en Sport, Bewegen & Gezondheid)

FC-Extra school voor volwasseneneducatie
Zahra Mousazadeh, Wout van der Leest

Talencentrum 1 
Talencentrum 2 
Educatie 
VAVO
Serviceteam

Friesland college organogram november 2018

FC support

onderwijs programma’s

studenten administratie
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Bijlage 3   Studentenaantallen per FC-school en 
per leerweg 

In onderstaande overzichten vindt u de studentenaantallen over de afgelopen drie jaren.

Nb. Getoonde studentenaantallen wijken af van de studentenaantallen, die genoemd worden in de 

jaarrekening (zie ook tabel 8.4 in hoofdstuk 8), aangezien in deze bijlage de situatie per 31 december 

van elk jaar getoond wordt. De jaarrekening gaat uit van studentenaantallen per 1 oktober van elk jaar.

Studentenaantallen per FC-school

School 2016 2017 2018

CIOS, school voor Sport & Bewegen 1159 1135 1092

D’Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk 2304 2279 2269

FC-XL X-Stream Learning 9 4 1

MBO Life Sciences 312 299 279

School voor Commercie & Dienstverlening 2280 2154 2022

School voor Techniek & Technologie 1648 1775 1769

School voor Zorg, Service & Welzijn 1945 1865 1676

FC Extra, school voor Volwasseneneducatie 84 73 118

Friesland College 9741 9584 9226

*De afname van het aantal studenten van Werken met de Stad/assistentenopleidingen wordt veroorzaakt 
doordat deze studenten bij een aantal FC-scholen zijn ondergebracht.

Studenten per FC-school 2016-2018
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Verdeling studentenaantallen per leerweg in absolute aantallen
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Bijlage 4  Samenstelling en personele mutaties

8.1 Raad van Toezicht: samenstelling, hoofd- en nevenfuncties per 31-12-2018

Naam Hoofdfunctie/nevenfuncties 

Mevrouw M.A. Berndsen - 
Jansen, 69 jaar, voorzitter
Benoemd: november 2015
Herbenoembaar: ja

Hoofdfunctie:
•  Waarnemend burgemeester gemeente Dongeradeel (per 30 oktober 

2018 en tot 1 januari 2019)
Nevenfuncties:
•  Lid Raad van Toezicht De Zijlen te Tolbert
•  Voorzitter commissie bezwaar en beroep van de Politieacademie te 

Apeldoorn
Functies bij Raad van Toezicht Friesland College:
•  Voorzitter Raad van Toezicht
•  Lid remuneratiecommissie

Mevrouw mr. K. Biegel,
52 jaar, vicevoorzitter
Benoemd: oktober 2012
Herbenoemd: oktober 2016
Herbenoembaar: nee

Hoofdfunctie:
•  Eigenaar organisatieadviesbureau Biegel IO 
•  Aandeelhouder/directeur DNHS Business school 
Nevenfuncties:
•  Analyse begeleider, gastdocent en jurylid IBO Businessschool
•  Jurylid VvAA MBA
Functies bij Raad van Toezicht Friesland College:
•  Lid Raad van Toezicht
•  Vicevoorzitter en secretaris
•  Lid auditcommissie
•  Lid remuneratiecommissie

De heer dr. F. Meijers, 
68 jaar
Benoemd: april 2011
Herbenoemd: april 2015
Overleden 16 november 2018

Hoofdfunctie:
•  Directeur Meijers Onderzoek & Advies  
Nevenfuncties:
•  Lid redactie British Journal of Guidance and Counseling
•  Voorzitter Dialogical Self Academy 
•  Lid Raad van Toezicht ROC Zadkine, Rotterdam en in dat kader 

voorzitter onderwijscommissie
•  Voorzitter begeleidingscommissie onderzoek Mentoren op Zuid
Functies bij Raad van Toezicht Friesland College:
•  Lid Raad van Toezicht
•  Lid commissie kwaliteit onderwijs

De heer dr. ir. J.H.M. van 
Eijndhoven, 71 jaar
Benoemd: januari 2014
Herbenoemd: januari 2018
Herbenoembaar: nee

Nevenfuncties:
•  Bestuur Stichting Vrienden van het MCL 
•  Rentmeester Stichting Ritske Boelema Gasthuis
Functies bij Raad van Toezicht Friesland College:
•  Lid Raad van Toezicht
•  Lid auditcommissie

De heer R.J. Hageman,
62 jaar
Benoemd: augustus 2014
Herbenoemd: augustus 2018
Herbenoembaar: nee

Hoofdfunctie:
•  CEO Dokkumer Vlaggen Centrale
Nevenfuncties:
•  Commissaris Rabobank Noordoost 
•  Lid bestuur van Club Diplomatique Fan Fryslân
Functies bij Raad van Toezicht Friesland College:
•  Lid Raad van Toezicht
•  Lid commissie kwaliteit onderwijs

De heer M.J. Broersma,
46 jaar
Benoemd: oktober 2015
Herbenoembaar: ja

Hoofdfunctie:
•  Hoogleraar Journalistieke Cultuur en Media, Rijksuniversiteit Groningen
Nevenfuncties:
•  Voorzitter bestuur Research School for Media Studies (RMeS)
•  Lid bestuur Stichting Lux et Libertas
•  Lid bestuur Stichting Pier Pander
•  Secretaris-penningmeester Stichting Groninger Studie Journalistiek
•  Voorzitter Gronings MediaFonds
•  Voorzitter eHumanities.NL
Functies bij Raad van Toezicht Friesland College:
•  Lid Raad van Toezicht
•  Lid commissie kwaliteit onderwijs
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* Voor het al dan niet accepteren van een nevenfunctie gelden de volgende criteria: Een lid van de

  Raad van Toezicht kan een (neven)functie aanvaarden als:

•  De werkzaamheden in de (neven)functie niet concurrerend zijn met de belangen van het 

Friesland College.

•  Hij voldoende tijd overhoudt om zijn werkzaamheden als lid van de Raad van Toezicht op 

adequate wijze te vervullen.

•  De (neven)functie niet leidt tot een ongewenste schijn van belangenverstrengeling.

•  De werkzaamheden in de (neven)functie geen schade toebrengen aan het aanzien van de 

functie van lid van de Raad van Toezicht of aan het imago van het Friesland College.

8.2  College van Bestuur: samenstelling, portefeuilleverdeling en nevenfuncties per 31-12-2018

Dhr. C.G.C.G. Segers, voorzitter 

Portefeuilles 
•  Bestuur en strategisch beleid
•  Externe relaties
•   Onderwijs en innovatie, incl. automatisering
•  Personeel
•  Studentenzaken, Studenten Servicecentrum
•  Communicatie

Nevenfuncties 
•  Lid Bestuur Stichting nieuwe Kanselarij
•  Lid Bestuur Fryslân Werkt!
•  Lid Bestuur coöperatie Zuivelopleidingen Nederland
•  Lid Innovatiepact Fryslân

Dhr. F.J.M. van Hout, lid 
Portefeuilles 
•  Bestuur en strategisch beleid
•  Externe relaties
•  Bedrijfsvoering: 

- financiën 
- huisvesting 
- facilitair 
- automatisering 
- personeel 
- studentenzaken

Nevenfuncties 
•  Lid Bestuur MBO Raad
•  Lid Stuurgroep Energy College
•  Lid Raad van Toezicht CIOS Nederland
•  Lid Raad van Toezicht Meilân

* Voor het al dan niet accepteren van een nevenfunctie gelden de volgende criteria:

•   Een nevenfunctie betreft het verrichten van alle werkzaamheden die niet voortvloeien uit de 

werkzaamheden die worden verricht als lid van het College van Bestuur. Deze werkzaamheden 

kunnen betaald of onbetaald zijn.

•  Een lid van het College van Bestuur vraagt toestemming aan de Raad van Toezicht voordat hij 

een betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaardt.

•  Uitgangspunt voor het verlenen van goedkeuring door de Raad van Toezicht is de vraag of een 

nevenfunctie een nadelige invloed heeft op het functioneren van het lid van het College van 

Bestuur, dan wel in strijd is met de belangen van de instelling.

•  Uitgangspunt is dat de vergoeding die het collegelid ontvangt voor het verrichten van de 

nevenactiviteit ten goede komt aan de instelling.

•  De voorzitter van de Raad van Toezicht kan besluiten het verzoek toe te kennen, dan wel voor 

besluitvorming voor te leggen aan de Raad van Toezicht.

•  De Raad van Toezicht kan besluiten de eerder gegeven toestemming tot het aanvaarden van een 

nevenfunctie in te trekken. Dit gebeurt na overleg met het betreffende lid van het College van 

Bestuur. Intrekking vindt gemotiveerd schriftelijk plaats.

8.3 Mutaties leidinggevenden
De heer Veltman, directeur Bedrijfsvoering, nam afscheid van het Friesland College en de heer 

Visser volgde hem op interim basis op voor wat betreft de onderdelen Facilitair, Huisvesting en 

Automatisering. Mevrouw Van Duuren volgde mevrouw Van den Broek op als directeur van MBO 

Life Sciences en mevrouw Z. Mousazadeh werd benoemd als directeur van FC-Extra. 
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Bij bureau Marketing en Communicatie trad de heer Dijksma halverwege 2018 terug als directeur. 

Mevrouw IJszenga volgende hem om interim basis op. 

Mevrouw Birkhoff, directeur a.i. bij de school voor Zorg, Service en Welzijn, nam afscheid van het 

Friesland College. 

8.4 Samenstelling Ondernemingsraad
De samenstelling van de OR is als volgt: 

De heer J.W. Hiemstra  voorzitter

De heer J.E. Weitering  vicevoorzitter 

De heer drs. G. Teitsma 

Mevrouw S. Dijkstra   (afgetreden per september 2018)

De heer M.M.K. Keijzer   secretaris 

Mevrouw E. Kwant 

Mevrouw J.A.F. Oomen 

Mevrouw Y.A. Otte

De heer H.B. Scheepers 

Mevrouw A.M. Visser

Mevrouw M. Klaver  

Mevrouw R. Torsius   (aangetreden per september 2018)

8.5 Samenstelling Interne Bezwarencommissie/Commissie van Beroep voor de Examens
De heer mr. M. Brinksma voorzitter 

De heer J. Metzlar     plaatsvervangend voorzitter 

Mevrouw mr. Y.E. van Dijk ambtelijk secretaris

De heer D. Venema   lid 

De heer J. Sangers   lid 

De heer R. Brouwer   lid

Mevrouw A.C.K. Kalloe  lid (herbenoemd per 1 februari 2018)

Mevrouw J.G. Nater-Hak lid 

8.6 Samenstelling Onafhankelijke klachtencommissie
De heer J. Sangers     lid Interne bezwarencommissie 

Mevrouw A.C.K. Kalloe  lid Interne bezwarencommissie 

Mevrouw Y. Bouwmeester medewerker Friesland College 
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Bijlage 5   Jaarverslag 2018 Ondernemingsraad 
 

De Ondernemingsraad (OR) van het Friesland College vertegenwoordigt het personeel en bewaakt 

de samenhang tussen de belangen van medewerkers en een (financieel) gezonde organisatie. De 

OR volgt of procedures en regels goed gehanteerd worden en of er voldoende draagvlak is voor de 

diverse (beleids)plannen. In dit jaarverslag volgen de werkzaamheden en activiteiten van 2018. 

 

Samenstelling 
De ondernemingsraad bestaat uit elf leden die worden gekozen door en uit de volgende twee  

kiesgroepen:  

acht leden worden gekozen door en uit de groep Onderwijsgevend Personeel (OP);  

drie leden worden gekozen door en uit de groep Ondersteunend en Beheerspersoneel (OBP). 

De OR heeft drie commissies: een commissie Personeel, een commissie Onderwijs en een commissie 

Bedrijfsvoering. In bepaalde gevallen (overstijgende zaken) kan de OR een ad-hoc commissie 

benoemen. 

Personele wijzigingen: Sonja Dijkstra heeft vanwege haar aanvaarding van een baan bij een andere 

werkgever de OR met ingang van september 2018 verlaten. De OR heeft na raadpleging van de lijst 

met de verkiezingsuitslagen van 2014 Ria Torsius als eerstvolgende kandidaat bereid gevonden om 

de vacante plek als OR-lid in te nemen. 

OR-verkiezingen
2018 markeert het laatste jaar van de zittingstermijn van de huidige OR-leden. In februari 2019 

wordt de OR in een nieuwe samenstelling geïnstalleerd. Alvorens dat zo ver is, moeten eerst 

verkiezingen worden gehouden. De OR heeft hiertoe in september een verkiezingscommissie 

ingesteld, bestaande uit vier leden van de OR, die de voorbereidingen treft om deze verkiezingen 

mogelijk te maken. De commissie heeft besloten de samenwerking te zoeken met bureau Inkesta, 

dat gespecialiseerd is in verkiezingssoftware en de logistiek rondom de verkiezingen voor zijn 

rekening neemt. Voor de verkiezingen van 2019 worden geen kiesgroepen OP en OBP/OOP meer 

gehanteerd. 

Voorts heeft de OR het verkiezingsreglement gewijzigd, waardoor er in het vervolg elke twee jaar OR-

verkiezingen zullen zijn, waarbij de ene keer vijf en de andere keer zes nieuwe leden te kiezen zijn. De 

zittingstermijn voor de leden verandert niet; deze blijft vier jaar. Alleen voor de verkiezingen in 2021 

zal voor een deel van de OR-leden de zittingstermijn twee jaren betreffen. De leden bepalen onderling 

door middel van een rooster van aftreden voor wie die eenmalige zittingstermijn van twee jaren van 

toepassing is. OR-leden blijven de mogelijkheid houden zich terstond herkiesbaar te stellen.

Scholing 
Vijf leden hebben de bijeenkomsten van het Platform OR mbo bijgewoond. Dit betrof de 

studietweedaagse in Amersfoort in oktober. Eén OR-lid heeft de jaarvergadering van het Platform 

in maart bijgewoond. Vier leden zijn tweemaal naar de bijeenkomsten van het OR Platform 

Rayon Noord gegaan. Op 24 april is een lid aanwezig geweest bij een studiedag van OR-net over 

verandertrajecten. Op 6 juni hebben drie OR-leden een conferentie van de AOB bezocht met als 

onderwerp Medezeggenschap. 

Nieuwsbrieven 
In 2018 heeft de OR 5 keer (digitaal) een nieuwsbrief verstuurd aan de medewerkers van het FC. 

Deze nieuwsbrieven bevatten niet alleen onderwerpen waarover de OR in gesprek is of gesproken 

heeft met het CvB, maar ook onderwerpen, waarvan de OR vindt dat de medewerkers geïnformeerd 

moeten worden om meer te doen met hun rechten en plichten. Op diverse items vroeg de OR 
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respons; met die informatie heeft de OR diverse onderwerpen bij het CvB aan de orde gesteld. 

Onderwerpen uit de nieuwsbrieven waren: 

•  Aandachtsgebieden OR 2017-2018

•  De vlOeR op

•  OR-borrel in januari  

•  Verbeteronderzoek / Medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO)

•  Organisatieontwikkeling

•  Resultaten poll onderwijsvrije periodes 2018-2019

•  Bijeenkomst AOb professionele ruimte

•  Reorganisatie Friesland College

•  Professioneel statuut

•  School voor Zorg, Service en Welzijn

•  Afscheid Sonja Dijkstra

•  OR-verkiezingen 2019

•  OR-borrel november

•  Vervolg reorganisatie

Bijeenkomsten en inloopspreekuren 
Op 20 februari en 6 november hebben we als OR een borrel georganiseerd voor onze 

contactpersonen en alle overige geïnteresseerden. Het idee erachter is om in een informele sfeer 

nader kennis te maken en ruimte te bieden om zaken te bespreken. De borrel in november stond 

vooral in het teken van de op handen zijnde verkiezingen. 

Op 25 mei heeft de OR in samenwerking met de AOB een bijeenkomst gehouden over het 

onderwerp professioneel statuut, dat per 1 augustus in elke roc in het land opgesteld dient te 

zijn. Naast dit onderwerp kwam ook de professionele ruimte voor de medewerker tijdens deze 

bijeenkomst ter sprake.

Op 3 juli heeft de OR, verspreid over de hoofdlocaties, een raadpleging onder zijn achterban gedaan 

met betrekking tot het advies voor de herinrichting van de organisatiestructuur van het Friesland 

College. 

Overleggen 
•  In 2018 overlegde de OR acht keer officieel met het CvB. Daarnaast hebben de voorzitter en 

de vicevoorzitter tweewekelijks een informeel uur gehad met het CvB.

•  Op 13 maart en op 30 oktober heeft de OR samen met het CvB en een delegatie van de RvT een 

artikel-24 overleg gehouden. Dit overleg is sinds enige jaren verplicht gesteld en is bedoeld om elkaar 

te informeren over welke ontwikkelingen er het komende halfjaar zijn te verwachten. Daarnaast 

heeft de OR tijdens het laatste overleg in oktober de terugloop in studentenaantallen aangekaart.  

De voorzitter van de OR heeft een aantal malen contact gehad met het door de OR voorgedragen 

RvT-lid. 

•  De bespreking van de (concept)adviesaanvraag herinrichting organisatiestructuur met het CvB en 

bureau Bestuur vond plaats op 12 juni. De OR heeft in maart een externe deskundige geraadpleegd 

over de op handen zijnde reorganisatie. Nadien volgde nog een achterbanraadpleging, alvorens de 

OR zijn advies op 14 juli kon uitbrengen.

•  Het halfjaarlijkse overleg tussen de vakbonden en het CvB (CVBO-overleg) vonden plaats op 12 juli 

en 15 november. De OR deed mee aan het vooroverleg met de vakbonden en was vervolgens als 

toehoorder aanwezig bij het daadwerkelijke CVBO-overleg.

•  Op verzoek is de OR uitgenodigd bij teams van de scholen Zorg, Service & Welzijn, Commercie & 

Dienstverlening en MBO Life Sciences. 

•  In februari heeft de OR samen met het CvB en HRM een themabijeenkomst georganiseerd met 

medewerkers van de scholen over resultaatverantwoordelijkheid van teams. 
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•  In maart is er overleg geweest tussen een delegatie van de OR Friesland College en een delegatie 

van de OR van ROC Friese Poort. 

•  Op 9 oktober heeft de OR samen met de CSR en het CvB een bijeenkomst gehad, waar beide 

raden al dan niet hun instemming konden verlenen op de hoofdlijnen van de begroting voor 

het nieuwe jaar. Na een uiteenzetting door het CvB, een vragenronde en intern beraad hebben 

zowel de OR als de CSR ingestemd met deze begroting op hoofdlijnen.

•  De OR heeft kennismakingsgesprekken met de nieuwe directeur van FC Extra, de nieuwe 

concerncontroller van het Friesland College en de interim-directeur van bureau Communicatie 

gevoerd.

•  November: de OR is in gesprek gegaan met extern adviseur Liny Toenders in het kader van de 

herinrichting van de organisatiestructuur.

•  December: de OR heeft een informatief gesprek gehad over het nieuwe koersplan met de 

interim-directeur van Bureau Marketing & Communicatie. 

•  De OR is met regelmaat als toehoorder aanwezig geweest bij de MMB-sessies en 

professionaliseringsdagen voor leidinggevenden. 

•  De OR is eveneens met regelmaat als toehoorder aanwezig geweest bij de bijeenkomsten van de 

stuur/werkgroep Keuzedelen en Taal & Rekenen.

•  De commissie Personeel heeft zes keer overleg gehad met de directeur HRM, twee keer met de 

bedrijfsarts en één keer met een arbeidsdeskundige. 

•  De commissie Onderwijs heeft vier maal overleg gehad met de projectleiders voor de keuzedelen, 

de nieuwe Kwaliteitsagenda en voor taal en rekenen.

•  De commissie Bedrijfsvoering heeft vijf keer overleg gehad met de teamleider Bedrijfsvoering en 

de concerncontroller en twee keer met de projectleider Informatiebeveiliging en privacybeleid 

(IBP). Er is regelmatig contact geweest met medewerkers van Bureau Bedrijfsvoering over de 

stand van zaken met betrekking tot de RI&E (risico-inventarisatie & evaluatie). 

 

Adviezen en instemming  
 De OR heeft ingestemd met:  
•  CvB 032A WKR beleid 2018 

•  CvB 002A informatiebeveiliging- en privacybeleid (IBP)

•  CvB 064   communicatieplan MTO

•  CvB 053A onderwijsvrije periode en periodisering 

•  CvB 074  verzoek ontheffing benoemingsbeleid voorzitter examencommissie ZSW

•  CvB 116  functieprofiel concerncontroller

•  CvB 086  formatieplan 2018 

•  CvB 052-2 aanstelling senior beleidsmedewerker Veiligheid & Arbo

•  CvB 127  format examenplannen

•  CvB 138  examenreglement 2018-2019

•  CvB 140  onderwijs- en examenregeling (algemeen deel) 2018-2019

•  CvB 137  format handboek examinering 2018-2019

•  CvB 151  handboek examinering MBO Life Sciences 2018-2019

•  CvB 011  hoofdlijnen begroting 2019 (onderdeel van de kaderbrief 2019) 

•  CvB 145  handboek examinering Vavo 2018-2019 

•  CvB 144  handboek examinering Educatie 2018-2019 

•  CvB 046  integriteitscode

•  CvB 039  WKR begroting 2019 

•  CvB 054  koersplan 2019-2022 ‘Waar Leren Werkt’
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De OR heeft niet ingestemd met: 
•  CvB 030  lief- en leedregeling

De OR heeft geadviseerd m.b.t.:  
•  CvB 119A Op weg naar meer zelforganisatie (herinrichting organisatie) 

•  CvB 028  FC Energieneutraal in 2035

Er zijn geen openstaande advies- en instemmingsaanvragen uit 2018. 
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Bijlage 6  Jaarverslag CSR Friesland College 2018
De JOB-monitor, de begroting, het nieuwe koersplan en het nieuwe servicedocument schoolkosten 
zijn zaken waar we als Studentenraad iets in betekend hebben. We noemen hier enkele grote 
onderwerpen, maar er was natuurlijk meer.

‘Jouw mening telt’, dit is hét motto van het Friesland College als het gaat om de JOB-monitor en de 
FC-monitor, want dat is zo. Iedereen heeft een stem en elke stem moet gehoord worden. Dit kan 
via de JOB-monitor en via onze eigen FC-monitor. Aan het begin van het jaar zijn we bezig geweest 
met de JOB-monitor en samen met onder meer studentenservices en communicatie hebben we de 
FC-monitor voor het schooljaar 2018-2019 vorm gegeven.

Ondanks dat de studentenraad vanuit het Friesland College goed ondersteund wordt, is het jaar 2018 
wat rommelig verlopen in met name de bemensing van het voorzitterschap van de raad. Als eerste 
stopte Stefan Ten Hoeve als voorzitter. Hij heeft zijn kennis zo goed mogelijk doorgegeven aan zijn 
opvolger Jesse van Kammen. Jesse heeft een tijd goed gefunctioneerd, maar de werkdruk vanuit zijn 
opleiding werd zo hoog dat hij besloot het voorzitterschap over te dragen. In de tussenperiode zonder 
voorzitter heeft Mitchel Alkema de rol van interim-voorzitter op zich genomen, omdat hij het langst 
lid van de raad was. Direct na de verkiezing van Jelle Steen als nieuwe voorzitter heeft hij de rol en 
werkzaamheden overgedragen.

Sinds vorig jaar kent de studentenraad een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur functioneert niet op 
een taakverantwoordelijkheid per bestuurslid, maar op een gemeenschappelijk verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering van alle voorkomende werkzaamheden van de studentenraad. 

De raad heeft ingestemd met verschillende zaken. Voorbeelden hiervan zijn het nieuwe koersplan en 
het servicedocument schoolkosten, waar de studentenraad sterk bij betrokken was. 

De studentenraad biedt naast alle formele activiteiten ook plaats voor persoonlijke ontwikkeling 
en geeft mogelijkheden voor het opbouwen van een breed netwerk. De leden kunnen zich verder 
ontwikkelen in kennis en vaardigheden rondom de Nederlandse taal, voornamelijk in het presenteren 
en het voeren van gesprekken. Ook hebben alle leden een assertiviteitstraining gevolgd.
 
Dit jaar heeft de raad afscheid genomen van een aantal leden, maar daar zijn ook nieuwe leden 
voor in de plaats gekomen. Er is alle vertrouwen dat de raad binnenkort weer op volle sterkte is. De 
studentenraad dient ook rekening te houden met een teruglopend ledenaantal aan het eind van dit 
studiejaar door diplomering. 

De raad heeft dit jaar niet één maar twee keer ‘The Voice of Students’ georganiseerd. De eerste was 
in april en de tweede in oktober. Beiden zijn zeer goed ontvangen door de studenten. We hebben 
echter geconstateerd dat een volgende keer de promotie beter aangepakt moet worden. Hierdoor 
mag je verwachten dat de opkomst groter zal zijn.

De CSR heeft in 2018 ingestemd met:
•  CvB 002-A Informatiebeveiligings- en privacy (IBP) beleid Friesland College
•  CvB 076-A Studentenstatuut 2018-2019
•  CvB 146  OER Educatie Deel 1 en 2 2018-2019
•  CvB 145  Handboek Examinering vavo 2018-2019
•  CvB 011  Kaderbrief incl. hoofdlijnen begroting
•  CvB 054  Koersplan Friesland College 2019-2022
•  CvB 032  Onderwijsovereenkomst vavo en overige educatie 2019-2020
•  CvB 031  Onderwijsovereenkomst 2019-2020

•  CvB 033  BPV overeenkomst 2019-2020
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Bijlage 7  Afwijking van urennorm
Binnen de ruimte van de wet is het bestuur akkoord gegaan met het afwijken van de urennorm bij 

het CIOS.

Het CIOS wil met ingang van studiejaar 2018/2019 het concept dat onder de werktitel 

“dreamskoalle” is ontwikkeld in de praktijk brengen. Het gaat daarbij om alle opleidingstrajecten 

vanaf cohort 2018. Belangrijk uitgangspunt bij deze vorm van onderwijs is dat er voor alle 

studiejaren sprake is van een gelijke opbouw en uitvoering met een verdeling van 600 uur BOT en 

400 uur BPV. Door deze opbouw kan niet worden voldaan aan de specifieke eis om in het eerste 

jaar van elk opleidingstraject minimaal 700 BOT te positioneren. Om deze opbouw toch mogelijk 

te maken, wordt gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om – met instemming van de 

Centrale Studentenraad - te besluiten om voor het eerste jaar van deze trajecten af te wijken van de 

wettelijke urennorm.
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Bijlage 8  Instellingsgegevens
Statutaire naam instelling:  Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs 

en Volwasseneneducatie

Vestigingsplaats stichting: Leeuwarden

Naam instelling:     Friesland College

Adres:       Julianalaan 99

Postadres:      Postbus 1781

Postcode/Plaats:     8901 CB Leeuwarden

Telefoon:      088-060 22 22

Website:      www.frieslandcollege.nl

Bestuursnummer:   40295

Brinnummer:     25LG

Contactpersoon:     A.C. van Staalduinen, secretaris College van Bestuur

Telefoon:      088-060 2366

E-mail:      a.c.vanstaalduinen@fcroc.nl

http://www.frieslandcollege.nl
mailto:a.c.vanstaalduinen@fcroc.nl
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Bijlage 9 Verklarende woordenlijst

AD  Een associate degree (Ad) is een erkend hbo-diploma, dat student in 

twee jaar kan behalen. 

AOBP  Algemeen ondersteunend en beheerspersoneel.

Auditpool Diagonaal  Samenwerkingsverband van dertien mbo-instellingen waarin 

auditoren worden uitgewisseld. Op die manier faciliteren we 

onafhankelijke beoordelingen én kennisdeling.

BOBP  Bijzonder ondersteunend en beheerspersoneel.

BWW  Bovenwettelijke WW-regeling.

Commissie Don  Commissie voor onderzoek naar de financieringsstructuren en 

financiële risico’s van onderwijsinstellingen.

Cosmo  Bij Cosmo worden studenten opgeleid voor banen in de wereld van 

Toerisme en Recreatie. Dit doen Cosmo en het Friesland College 

door expertise uit het bedrijfsleven en het onderwijs samen te 

brengen in één lesprogramma.

CIV – Water  Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) is een 

innovatief kenniscentrum voor mbo’ers in de watersector. Men richt 

zich op de ontwikkeling van jongeren én werkenden tot wendbaar 

vakman.

Formele educatie  Betreft opleidingen Nederlands en rekenen als genoemd in de WEB 

welke worden afgerond met een diploma of deelcertificaat. 

Non-formele educatie  Educatieaanbod wat in het kader van de aanpak laaggeletterdheid 

wordt vormgegeven vanuit een integrale samenwerking tussen 

verschillende partijen (bedrijven, overheden, onderwijs).

JOB – enquête  Landelijke enquête die tweejaarlijks wordt afgenomen. Deze 

enquête meet de tevredenheid van studenten.

Kopstudenten  Groep hbo-afgestudeerden die éénjarige lerarenopleiding volgen.

Leereenheden  Samenhangend geheel van onderwijsactiviteiten, gericht op het 

binnen een bepaalde periode realiseren van een helder omschreven 

resultaat in termen van kennis, vaardigheden en gedrag. 

Lio  Leraar in opleiding. 

MBO in Bedrijf  Het programmamanagement MBO in Bedrijf is door de minister 

van OCW ingesteld om de mbo-scholen te ondersteunen bij het 

uitvoeren van de kwaliteitsafspraken 2015-2018.

Niveaus  Niveau 1, 2, 3 of 4.

OP  Onderwijspersoneel.

PDG  Pedagogisch Didactisch Getuigschrift.  

Praktijkroute nieuwe vormen  In een praktijkroute leren studenten in een reële context van 

bedrijven/instellingen. Zij doen dit gedurende de gehele opleiding, 

of een behoorlijk deel van hun opleiding. Nieuwe vormen ontstaan 

daar waar nieuwe samenwerkingsvormen met het werkveld vorm 

krijgen.  

Sustainable Development Goals  (SDG’s) Dat zijn zeventien Sustainable Development Goals, of 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen, om de wereld tot “een betere 

plek te maken in 2030”, schrijven de Verenigde Naties (VN) in 

hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Het eerste en 

belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens 

de VN “de grootste uitdaging van deze tijd”. Verder zijn er doelen 

over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen 

over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van 
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klimaatverandering.

Sprint  Combinatie van een visie op leerprocessen én een databank met 

leerstof, ingedeeld in bronnen.

Vavo  Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs is in Nederland het 

gesubsidieerd voortgezet onderwijs voor leerlingen die 18 jaar 

of ouder zijn en onder bepaalde voorwaarden ook voor 16- en 

17-jarigen. Het vavo biedt opleidingen vmbo-TL, havo en vwo.

VMBO – tl  De theoretische leerweg (VMBO-tl of VMBO TL) is het beste 

te vergelijken met de oude MAVO. Met een diploma van de 

theoretische leerweg kunnen leerlingen op het MBO vakopleidingen 

op niveau 3 volgen of middenkaderopleidingen op niveau 4. Een 

diploma van de theoretische leerweg geeft ook toegang tot de 

HAVO. VMBO TL kent vier profielen met een vakkenpakket dat voor 

een groot deel vaststaat.

WW Werkloosheidsuitkering.
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