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Leeswijzer
Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting
De managementsamenvatting geeft een kort overzicht van resultaten en ontwikkelingen binnen het 

Friesland College in 2019. 

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 

u vindt 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 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 
Hier leest u over het Koersplan 2019-2022 Waar Leren Werkt en de Kwaliteitsagenda 2019-2022 

en de stand van zaken eind 2019. Ten aanzien van het Koersplan wordt op instellingsniveau in een 

schema de stand van zaken weergegeven. 

Als het gaat om de kwaliteitsagenda dan geldt dat het Friesland College daarin ambities heeft 

uitgesproken op de drie landelijke thema’s, aangewezen door de commissie kwaliteitsafspraken 

mbo. Voor ieder thema zijn er resultaatafspraken gemaakt voor 2020 en 2022 en getoond wordt de 

stand van zaken eind 2019. 

Hoofdstuk 5 Onderwijs en studenten
Dit hoofdstuk beschrijft vormen van praktijkgestuurd leren en ontwikkelingen bij de keuzedelen, 

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

rekenen, en over kwaliteitszorg.

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

voorzieningen die het Friesland College voor studenten heeft. Het hoofdstuk eindigt met informatie 

over het Leerbedrijf Invloed Studenten en Jip’per: twee leerbedrijven voor en door studenten. 

Hoofdstuk 6 Medewerkers (Sociaal jaarverslag 2019) 
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 2019)
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.
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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 achterin het jaarverslag. 

In de bijlagen vindt u een Factsheet studenten. 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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Het jaarverslag wordt zoals altijd gepubliceerd in het tweede kwartaal van het daaropvolgende 

kalenderjaar. Wat dat betreft lijkt het “business as usual”. Maar tegelijk is er in deze periode 

eigenlijk nauwelijks nog sprake van business as usual. De Corona-crisis heeft ons land, en dus ook 

ons onderwijs, stevig in de greep. 

In zo’n situatie kost het even moeite om de blik weer terug te brengen naar het voorafgaande 

kalenderjaar. Toch is het goed om dat te doen. Dat gebeurt uitgebreid in de pagina’s die hierop 

volgen. In deze pagina’s wordt een beeld geschetst van de belangrijkste ontwikkelingen die het 

Friesland College in die periode doormaakte. 

Zo was 2019 het eerste jaar waarin het nieuwe koersplan leidend was voor onze keuzes. Alhoewel 

het koersplan “waar leren werkt” doorgaat op de eerder ingeslagen weg, is er zeker sprake van 

accentverschillen. Zo zijn de Sustainable development goals nu expliciet onderdeel van onze koers. 

En op vele terreinen zijn in 2019 activiteiten uitgevoerd die daardoor geïnspireerd zijn. 

Tegelijk liep het werken aan praktijkgestuurd onderwijs gewoon door. Dat leidde onder andere tot 

nieuwe arrangementen met bestaande en nieuw partners. 

Maar ook de organisatie kreeg de nodige aandacht. Daarbij gold als sturende ambitie dat we 

meer balans aan willen brengen tussen inhoudelijke, innovatieve gedrevenheid en bedrijfsmatige, 

planmatige uitvoering. Dat doen we in een organisatie waarin teams steeds meer een centrale rol 

spelen en ruimte krijgen om verantwoordelijkheid te nemen voor te bereiken resultaten. Dat doen 

we inmiddels met een managementlaag minder, maar mét extra ondersteuning op alle niveaus door 

teamcoaches en schoolondersteuners. 

Helaas was 2019 ook een jaar waarin het aantal studenten verder afnam. Alhoewel de instroom 

behoorlijk op niveau bleef, kwam dat het totale aantal studenten niet ten goede. We denken deze 

trend in de komende jaren te keren door verbetering van de begeleiding van studenten, verhoging 

van de onderwijskwaliteit en uitbreiding van het aanbod op het gebied van leven lang ontwikkelen.

Wij wensen u veel leesplezier.

 

Carlo Segers Frank van Hout
Voorzitter Lid

Leeuwarden, juni 2019

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

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

Voorwoord College van Bestuur
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Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting
Het Friesland College is een regionaal opleidingencentrum (roc), dat midden in de samenleving staat 

en oog heeft voor de veranderingen hierin. Het Friesland College leidt studenten op tot praktische 

wereldburgers, die in hun vak én in de samenleving goed hun weg kunnen vinden. 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 heeft 

het Friesland College een breed onderwijsaanbod voor volwassenen: volwasseneneducatie, 

inburgeringstrajecten, gecombineerde trajecten beroepsonderwijs/educatie en Vavo*.

Koersplan
Dit verslagjaar was ook het eerste jaar van het nieuwe Koersplan ‘Waar Leren Werkt’. Het paarse 

hart van het Friesland College, met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties 

hoog in het vaandel, heeft in 2019 al veel opgeleverd. Studenten en medewerkers hebben op 

diverse fronten laten zien dat we van betekenis zijn met gerichte projecten op gebieden als 

duurzaamheid, armoede, milieu, onderwijs, gezondheid & welzijn, gelijkheid en samenwerking met 

partners in de samenleving.

Kwaliteitsagenda
In 2019 werd ook de Kwaliteitsagenda 2019 – 2022 van het Friesland College definitief 

goedgekeurd. Met deze Kwaliteitsagenda is uitvoering gegeven aan het landelijk Bestuursakkoord 

2018 – 2022 ‘Trots, vertrouwen en lef’. De agenda kent vier hoofdlijnen die onderling samenhangen 

en allemaal een band hebben met het Bestuursakkoord, te weten:

1. partner in leren innoveren;

2. verdiepen van het leren in de praktijk;

3. versterking persoonlijk leiderschap van studenten;

4. op weg naar zelforganisatie. 

Practoraat
Het Friesland College lanceerde in 2019 twee practoraten, te weten ‘Duurzaam Denken, Duurzaam 

Doen’ en ‘Leven Lang Ontwikkelen’. Een practoraat ontwikkelt, bundelt, deelt en verspreidt kennis 

en ervaring.

Planning en Verantwoording
Het Friesland College is een lerende en missiegestuurde instelling en maakt in zijn ontwikkeling, 

gebruik van de PDCA-cyclus. Het koersplan ‘Waar Leren Werkt’ vormt het uitgangspunt voor beleid 

en ambitie van de instelling en geeft daarbij inspiratie aan FC-scholen, teams en overige onderdelen 

van de organisatie. 

In de jaarlijkse kaderbrief reflecteert het College van Bestuur op de uitgezette koers en de 

uitdagingen die er zijn. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de grote lijnen zoals die terug te 

vinden zijn in de teamplannen, die zijn opgesteld aan het eind van het voorgaande studiejaar. De 

kaderbrief biedt daarnaast de financiële kaders voor de uitvoering. 

Door de focus van de afgelopen jaren op ontwikkeling van de kwaliteitscultuur en de aandacht voor 

het onderwijskundig leiderschap worden medewerkers steeds meer op basis van kwaliteiten ingezet 

binnen resultaatverantwoordelijke teams, die in afstemming met hun leidinggevende een teamplan 

maken dat is gebaseerd op het managementcontract en de visie van het Friesland College.
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Samenwerking
Het Friesland College heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in partnerschappen met bedrijven en 

instellingen voor het realiseren van praktijkgestuurd leren. De nadruk blijft liggen op het uitbouwen 

van partnerschappen en het opbouwen van nieuwe, waarin samengewerkt wordt aan het leren en 

ontwikkelen van studenten, docenten en medewerkers. 

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 kleiner 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 Stenden Hogeschool. 

Simon Vestdijk, Piter Jelles, Kei College, OSG Sevenwolden, Bornego, Comenius en Liudger.

Het Friesland College verzorgt het oriëntatietraject ‘Kies je wereld’ om leerlingen van het vmbo-tl 

op een aantal momenten de kans te bieden om zich te oriënteren op verschillende sectoren in het 

beroepsonderwijs en een werkveld. De leerlingen volgen verschillende workshops en bereiden deze 

voor op hun eigen school. 

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 Piter Jelles ontwikkelde het Friesland College een doorlopende 

leerlijn loopbaanoriëntatie en –begeleiding. 

Alumni
FC-breed is nu een werkgroep ‘Netwerkers Alumni’ ingericht, krijgt het registreren van alumni een 

herkenbare plek in het CRM-systeem en is een eerste bestand gemaakt met alumni uit diverse 

opleidingen.

Starters
De FC Summerschool is een voorziening voor studenten die door vakanties moeite hebben ritme 

en structuur vast te houden en behoefte hebben aan een zinvolle invulling van deze onderwijsvrije 

periodes. De vakantie wordt zo voor deze groep een periode met een programma waarin het 

opdoen van allerlei ervaringen en de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap centraal staan.

Versterken van Praktijkgestuurd Leren
De basis van praktijkgestuurd leren ligt in partnerschappen met bedrijven en instellingen en in de 

leerprincipes van praktijkgestuurd leren. Door het opleiden van studenten in samenwerking met 

het werkveld kunnen zij straks optimaal hun professionele bijdrage leveren. De leerprincipes geven 

voeding aan het inrichten van de leerprocessen, zodat dit leren in en met de praktijk een hoge 

kwaliteit heeft. En daaromheen is sprake van een aantal ordeningsafspraken die de kwaliteit van de 

uitvoering en de organiseerbaarheid van praktijkgestuurd leren ondersteunen. Deze afspraken zijn 

niet vrijblijvend, omdat ze ook een rol spelen in het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. 

Professionalisering
Enige jaren geleden zijn de leerprincipes van praktijkgestuurd leren uitgewerkt en gedeeld met de 

medewerkers: leren in een context van praktijk, in een cyclus van doen en leren, waarin reflectie de 

motor vormt en de aanjager is voor het opdoen van de noodzakelijke verdieping; in een leerproces 

dat goed begeleid en gevolgd wordt in de driehoek student-docent-praktijk. Er zijn goede 

voorbeelden van praktijkgestuurd leren in het Friesland College, van docenten(teams) die dit goed in 

de vingers hebben. 
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Het blijft nodig de professionalisering van docenten én werkbegeleiders in de praktijk te 

ondersteunen. In 2019 zijn nieuwe initiatieven genomen – ondersteund vanuit de Kwaliteitsagenda 

– om een impuls te geven aan de professionalisering van docenten, passend bij de ontwikkeling van 

teams in de richting van resultaatverantwoordelijkheid.

Internationalisering
Het Friesland College stelt zich tot doel om studenten op te leiden tot praktische wereldburgers die 

in hun vak én in de samenleving goed hun weg kunnen vinden. Interculturele competenties zijn 

daar vanzelfsprekend onderdeel van. Het Friesland College vindt dat alle studenten én medewerkers 

interculturele competenties moeten opdoen. Het gaat erom dat de mindset van studenten en 

medewerkers openstaat voor andere visies en normen en waarden van andere culturen leren 

kennen. Twintig studenten van de opleiding Pedagogisch werk, niveau 3, gingen bijvoorbeeld 

op studiereis naar Londonderry in Noord-Ierland. Daar werden zij twee weken ondergedompeld 

in de thema’s ‘Natuur, Wetenschap & Techniek’ en ‘Duurzaamheid’ in kinderopvanglocaties en 

basisscholen in en rondom Londonderry.

Ondernemerschap
Ondernemerschap is een breed thema en komt binnen alle onderdelen van het Friesland College 

terug. Van ondernemend gedrag naar ondernemend handelen tot het daadwerkelijk starten van 

een eigen bedrijf, studenten kunnen van inspiratie tot educatie diverse programma’s volgen.

Het Friesland College is ook intensief betrokken bij het Innovatiepact Fryslân (IPF) en haar 

programma Sterk Fries Ondernemerschap. Dit samenwerkingsverband van het Friese 

beroepsonderwijs, bedrijfsleven, provincie en F4-gemeenten is een strategisch platform om de 

innovatiekracht en het ondernemerschap in de provincie te versterken.

Resultaatverantwoordelijke teams 
Het jaar 2019 heeft sterk in het teken gestaan van de volgende stap in de ontwikkeling naar 

resultaatverantwoordelijke teams. 

In elk team is het afgelopen jaar gesproken over de teamopdracht en daarbij horende 

verantwoordelijkheid, teamgrootte, samenstelling en rolverdeling binnen het team. Deze gesprekken 

hebben ertoe geleid dat in een aantal situaties nieuwe teams zijn ontstaan. Een aantal teams is er 

nog niet uit wat de beste samenstelling van hun team is.

Ondernemerschap en innovatie
In 2019 zijn we met een drietal strategische innovatietrajecten gestart op Europees niveau. Binnen 

deze projecten werken we nauw samen met collega’s van diverse opleidingen en uit diverse 

Europese landen, om ondernemerschap steviger te positioneren. Ook zijn we in 2019 gestart met 

het zoeken naar antwoorden op vragen uit onze regio en eigen organisatie.

Verdraaid goede ondersteuning 
In lijn met de organisatieontwikkeling zijn in 2019 voorbereidingen getroffen om de ondersteuning 

op een passende wijze vorm te geven. Hierin wordt gezocht naar een kanteling van een aantal 

sturende diensten naar gelijkwaardige samenwerking tussen scholen, teams en de gezamenlijke 

ondersteuning. Daarnaast wordt er op verschillende gebieden al veel samengewerkt vanuit 

verschillende afdelingen in combinatie met scholen en teams, als het bijvoorbeeld gaat om 

onderwijslogistiek en huisvesting, keuzedelen en Leven Lang Ontwikkelen. Hierbij is er steeds meer 

sprake van gedeeld eigenaarschap.

Global Goals
Duurzaam Denken, Duurzaam Doen sluit als practoraat nauw aan bij de Global Goals van de 

Verenigde Naties, die ook in het Koersplan ‘Waar Leren Werkt’ zijn omarmd. De practor heeft als 

taak deze Global Goals verder te integreren binnen de instelling. Daarnaast wordt kennis over 
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duurzaamheid, het mbo-onderwijs en de beroepspraktijk verzameld met als doel het ontwikkelen 

van een expertiseplatform waar al deze kennis aan elkaar wordt gekoppeld, verzameld en gedeeld.

Als praktische stap in 2019 heeft het Friesland College in haar arbeidsvoorwaarden het gebruik van 

de NS-businesscard geïntroduceerd. Deze kaart geeft recht op al het openbaar vervoer, dus niet 

alleen de treinen van NS. Het Friesland College wil met de introductie van deze kaart het reizen met 

het openbaar vervoer stimuleren en bijdragen aan het verminderen van de autokilometers. 

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.

Financiën
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 verantwoord toeneemt. Het 

liquiditeitssaldo zal daarbij 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.
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Hoofdstuk 2 Profiel
Het Friesland College is een regionaal opleidingencentrum (roc), dat midden in de (regionale) 

samenleving staat en oog heeft voor de veranderingen hierin. Wij leiden studenten op tot praktische 

wereldburgers, die in hun vak én in de samenleving goed hun weg kunnen vinden. 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 2019 had het Friesland College 8911 studenten in het mbo ingeschreven. Bij ons werkten 

eind december 2019 1162 medewerkers (912 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
Ons onderwijs is ingericht volgens het concept ‘praktijkgestuurd leren’. Uitgangspunt is dat het 

leerproces van een student start in de praktijk en is gebaseerd op leerervaringen in de praktijk. Het 

gaat hierbij niet alleen om het behalen van een kwalificatie, maar ook om de ontwikkeling als mens. 

Ervaringen worden gezien als basis van de persoonlijkheid en toekomstperspectief. 

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 Stichting met het College van Bestuur als het 

bevoegd gezag en de Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. 
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De instelling kent eind 2019 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 (samenwerkingsverband met het Nordwin College)

Daarnaast kent de instelling het onderdeel ‘FC Studenten Services’ waarin de niet-kwalificerende, 

aanvullende onderwijsinhoud en een aantal student ondersteunende voorzieningen zijn 

ondergebracht. Het organisatieonderdeel ‘Ondersteuning’ omvat de instelling brede ondersteuning. 

Hieronder vallen onder meer onderwijs(innovatie), financiën, bedrijfsvoering, automatisering, HR, 

personeelsadministratie, marketing en communicatie.
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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. Dat wil zeggen op alle aspecten van het Friesland 

College en het daarbij in overweging nemen van alle relevante belangen. De raad heeft wettelijk 

en statutair een aantal bevoegdheden. De bevoegdheidsverdeling is vastgelegd in de statuten en in 

het bestuursreglement. Leidraad hierbij 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 2019 als volgt: 

Mevrouw M.A. Berndsen-Jansen (voorzitter)

Mevrouw mr. K. Biegel (vicevoorzitter) 

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)

Mevrouw dr. R.J. Landeweerd (benoemd per 29 maart 2019) 

Taken en bevoegdheden
De Raad van Toezicht houdt toezicht, adviseert het college en vervult de rol van werkgever ten 

opzichte van het college. Bij het vervullen van 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 van de raad 

hebben vanuit hun individuele expertise zitting in deze commissies. Hier hebben de raad en het 

college de mogelijkheid om bij het bespreken van verschillende onderwerpen meer ‘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. 

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. De bestuurssecretaris en het secretariaat verzorgen de ondersteuning van de raad en de 

commissies.

Commissies
De raad kent de volgende commissies:

•  Een (financiële) auditcommissie. Deze commissie vergaderde in 2019 vijf keer. Onderwerp van 

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

de jaarrekening, de herbenoeming van de accountant, de evaluatie van de functie van concern 

controller, de bedrijfsvoering in algemene zin en het financieel beleid van de toekomst. 

•  Een commissie kwaliteit onderwijs/innovatie. Deze commissie kwam in 2019 vier keer bijeen. 
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De commissie adviseert de raad periodiek over het toezicht op de voortgang van het strategisch 

(onderwijs)beleid uit het koersplan. Aan de orde kwamen onder meer de ontwikkelingen op het 

gebied van kwaliteitszorg, de onderwijsresultaten, de voortgang van de kwaliteitsagenda en de 

nieuwe examenorganisatie. 

•  Een remuneratiecommissie. Deze commissie kwam in 2019 bijeen in verband met het voeren 

van het jaarlijkse functionerings- en voortgangsgesprek met de individuele leden van het 

college. Daarnaast hebben de commissieleden telefonisch- of mailcontact wanneer dat nodig is, 

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 de heer C. Segers 

(voorzitter College van Bestuur) als de heer F. 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 rondom onderwijs, personeel, financiën, 

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

De raad vergaderde in 2019 vijf 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. De raad ontvangt tweemaal per jaar een zogenaamde 

managementreview. Deze geeft op verzoek van de raad onder andere meer inzage in de stand 

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

mogelijke risico’s voor de instelling.

De raad en het college stellen daarnaast jaarlijks een toezichtsarrangement op. Hiermee willen 

de raad en het college de aandacht van de raad richten op thema’s waar het college, in dat jaar, 

specifiek aandacht aan besteedt. Dit door de raad vastgestelde toezichtsarrangement vormt 

daarmee voor de raad tevens input om het college in haar functioneren te kunnen beoordelen.

Dit toezichtsarrangement staat naast de toezichtsverantwoordelijkheden op basis van wettelijke 

taken en bevoegdheden. In 2019 werd extra ‘ingezoomd’ op de onderwerpen:

•  kwaliteit van onderwijs: onderwijsontwikkeling wordt meer plan- en projectmatig aangepakt en 

gemonitord. Focus ligt hierbij op de ontwikkellijnen zoals geformuleerd in de Kwaliteitsagenda.

•  reorganisatie en belasting medewerkers: het zorgvuldig en krachtig voorzetten van de 

reorganisatie. Om overbelasting van medewerkers te voorkomen, worden teams gefaciliteerd 

en ondersteund (onder meer door teamcoaches) om resultaatverantwoordelijk werken vorm te 

geven. Dit gebeurt op basis van heldere inrichtingskaders en werkende principes die begin 2019 

werden vastgesteld.

•  marketing Friesland College: het verder versterken van het merk Friesland College met als effect 

dat er krachtiger en eenduidiger gecommuniceerd wordt, zodat verbondenheid van opleidingen 

en FC-scholen beter wordt overgebracht. Dit moet leiden tot een toegenomen zichtbaarheid, een 

verbeterd imago en een effectievere werving.

•  studentenaantallen: het streven is stabilisatie van het totale aantal studenten en daarnaast de 

ambitie om de omzet in het kader van Leven Lang Ontwikkelen (LLO, derde geldstroom) met 

5 procent te laten groeien.

•  sustainable development goals (SDG’s): binnen alle scholen en de ondersteuning lopen eind 2019 

activiteiten die bewust verbonden zijn aan een of meer SDG’s, ofwel Global Goals. Studenten 

zijn hier dusdanig bij betrokken dat deze activiteiten een relevant onderdeel vormen van hun 

kwalificatie.
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De raad en het college onderhouden een zeer regelmatig contact. Zoals hierboven vermeld 

overlegden de verschillende 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 mevrouw 

Z. Mousazadeh (directeur FC Extra, school voor Volwasseneneducatie), mevrouw H. van der Meer 

(directeur van FC Studenten Services) en mevrouw M. Molenaar (directeur CIOS, school voor 

Sport & Bewegen). 

De heer Broersma, benoemd op voordracht van de OR, heeft geregeld contact met de OR en wordt 

zo op de hoogte gehouden van OR-activiteiten.

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

opening van het studiejaar, de nieuwjaarsreceptie en het door het Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS) 

georganiseerde Global Land. 

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.

Voornaamste onderwerpen in 2019
Dit verslagjaar werd door de raad goedkeuring verleend aan het geïntegreerd jaarverslag en 

de jaarrekening 2018 en de begroting 2020. Verder verleende de raad goedkeuring aan de 

oprichting van de Stichting Knooppunt en het vestigen van een privatieve last ten gunste van het 

Waarborgfonds. Tevens werd het besluit genomen om de overeenkomst met de accountant voor 

een periode van 2 jaar te verlengen. 

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

onderwerpen aan de orde. Zo werd de Kaderbrief 2020 besproken. Hierin geeft het college de 

belangrijkste speerpunten voor dat jaar, die moeten helpen om de ambities uit het koersplan te 

realiseren, inclusief de hoofdlijnen van de begroting 2020. 

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

Daarnaast is de raad tijdens iedere vergadering geïnformeerd over de stand van zaken in de 

herinrichting van de organisatie. 

Overleg Ondernemingsraad en Centrale Studentenraad
Op grond van 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 mevrouw 

Berndsen-Jansen (eenmaal) en de heer Broersma (tweemaal) bij dit overleg aanwezig. Meer hierover 

leest u in 3.2 Medezeggenschap.

Benoeming mevrouw R. Landeweerd als lid van de Raad van Toezicht
In maart 2019 besloot de raad om, na een open procedure, mevrouw R. Landeweerd per 29 maart 

2019 te benoemen als lid van de Raad van Toezicht. Werkzaam als bestuurder bij de Faculteit 

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) van de Rijksuniversiteit Groningen is mevrouw 
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Landeweerd een ervaren en bij het onderwijs betrokken bestuurder. De raad heeft alle vertrouwen in 

haar als toezichthouder.

Als nieuw lid heeft mevrouw Landeweerd een inwerkprogramma gevolgd om het Friesland College 

goed te leren kennen. 

Trainee bij de Raad van Toezicht
Naast de benoeming van een nieuwe lid besloot de raad om mevrouw Sanne Bootsma als 

(onbezoldigd) trainee aan te stellen bij de Raad van Toezicht. Mevrouw Bootsma zal vanaf 2020 als 

trainee starten en in die rol nader kennismaken met de functie van toezichthouder. 

Herbenoemingen mevrouw M. Berndsen en de heer M. Broersma 
De raad heeft besloten om mevrouw Berndsen-Jansen per november 2019 te herbenoemen als 

voorzitter van de Raad van Toezicht. De heer Broersma werd per oktober 2019 herbenoemd als lid 

van de Raad van Toezicht.

Zelfevaluatie
De zelfevaluatie van de raad vond plaats in september 2019 onder begeleiding van adviesbureau 

Waarderend Toezicht. Voorafgaand aan de zelfevaluatie is met alle deelnemers een telefonisch 

interview gehouden. Het daarbij verkregen beeld is in het eerste deel van de zelfevaluatie aan de 

gehele raad voorgelegd. 

In het tweede deel is samen met het College van Bestuur gekeken naar een aantal actuele 

vraagstukken, waarbij is verkend wat hierin de rol van de raad is. 

De raad neemt zich voor om in de agenda en vergaderingen meer tijd en ruimte te nemen voor de 

rol van critical friend, om van hieruit mee te denken met het college. Een rol die net zo goed van 

belang is als de rol van toezichthouder, die de raad ook heeft. 

Functioneren College van Bestuur
De voorzitter en de vicevoorzitter van de raad voerden in juli 2019 het jaarlijkse functionerings- 

en beoordelingsgesprek met de individuele leden van het college. Input voor dit gesprek werd 

verkregen van zowel de Ondernemingsraad als de Centrale Studentenraad. Verslagen van deze 

gesprekken worden gearchiveerd. 

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

raad besloot in 2019 het in het kader van de Wet Normering Topinkomens gehanteerde indexcijfer 

toe te passen op de beloning van de leden van de raad. 

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 2019 was de samenstelling van het College van Bestuur als volgt:

De heer C.G.C.G. Segers (voorzitter) 

De heer F.J.M. van Hout (lid)

Een overzicht van nevenfuncties vindt u in bijlage 4.
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Ontwikkelingen in 2019
Het college zette in 2018 een aantal omvangrijke zaken in gang die - naast nieuwe ontwikkelingen - 

ook in dit verslagjaar prominent aan de orde zijn geweest. 

Practoraat
Het Friesland College lanceerde in 2019 twee practoraten, te weten ‘Duurzaam Denken, Duurzaam 

Doen’ en ‘Leven Lang Ontwikkelen’. Een practoraat ontwikkelt, bundelt, deelt en verspreidt kennis 

en ervaring. Een belangrijk element hierin is het praktijkgericht onderzoek wat ten goede komt aan 

studenten, docenten én het werkveld. Een practoraat is daarmee een ‘scharnier’ tussen innovatie 

van de beroepspraktijk én het beroepsonderwijs. Dit sluit naadloos aan bij het Friesland College en 

de onderwijsvisie praktijkgestuurd leren, waarin ervaren het startpunt is van écht leren. 

Duurzaam Denken, Duurzaam Doen sluit als practoraat nauw aan bij de Sustainable Development 

Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties die ook in het Koersplan ‘Waar Leren Werkt’ zijn omarmd. 

De practor heeft als taak deze Global Goals verder te integreren binnen de instelling. Hierbij 

wordt onderzocht welke factoren succesvolle integratie bevorderen. Daarnaast wordt kennis over 

duurzaamheid, het mbo-onderwijs en de beroepspraktijk verzameld om een expertiseplatform te 

ontwikkelen, waar al deze kennis aan elkaar wordt gekoppeld, verzameld en gedeeld.

Het practoraat dat zich richt op een Leven Lang Ontwikkelen, gaat in beeld brengen hoe het 

Friesland College maximaal kan bijdragen aan het up-to-date houden van vakmensen in een snel 

veranderende wereld. Hoe kunnen kennis en vaardigheden voortdurende op peil worden gehouden 

in een zeer dynamische arbeidsmarkt, die ook door vergrijzing en ontgroening bovendien steeds 

sterker onder druk staat. Het Friesland College verzorgt dit practoraat samen met de collega’s van 

Noorderpoort in Groningen. 

Organisatieontwikkeling
In 2019 is in het proces van de ontwikkeling van resultaatverantwoordelijke teams en de daarmee 

samenhangende vergroting van de professionele ruimte (‘op weg naar meer zelforganisatie’) de 

tweede fase van start gegaan. Waar in de eerste fase de nadruk lag op het aanpassen van de 

directiestructuur en de bijbehorende leidersstijl, focust fase 2 op de teamfunctionaliteit en structuur 

van de onderwijsteams alsmede het vervallen van de functie van opleidingsmanager. Ten aanzien 

van dit laatste onderdeel is het proces uitgelijnd en de faciliteiten benoemd die worden geboden. 

Ten aanzien van de teamfunctionaliteit en structuur van de teams geldt dat er randvoorwaarden 

zijn gecreëerd voor de structuur van de onderwijsteams en dat de indeling van nieuwe teams 

grotendeels gereed is. Ook is een teamscan ontwikkeld en afgenomen om teams inzicht te geven in 

waar zij staan in hun ontwikkeling. Verder zijn teamcoaches benoemd om de teams te begeleiden 

en ondersteunen in het proces naar resultaatverantwoordelijkheid en de ontwikkeling van een 

professionele cultuur.

Het college heeft in 2019 getracht zo veel mogelijk teams te bezoeken om direct met hen in 

gesprek te gaan over de herinrichting van de organisatie, de ontwikkelingen en de zaken waar 

teams tegen aan lopen. 

Koersplan
Dit verslagjaar was ook het eerste jaar van het nieuwe Koersplan ‘Waar Leren Werkt’. Het paarse 

hart van het Friesland College, met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties 

hoog in het vaandel, heeft in 2019 al veel opgeleverd. Studenten en medewerkers hebben op 

diverse fronten laten zien dat we van betekenis zijn met gerichte projecten op duurzaamheid, 

armoede, milieu, onderwijs, gezondheid & welzijn, gelijkheid en samenwerking met partners in de 

samenleving. 
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Zo hebben studenten presentaties van uiteenlopende projecten gegeven bij de Wiegelgroep (zie 

3.6.2). Een ander mooi voorbeeld is Global Land, een evenement dat geheel in het teken van 

de Global Goals stond. In dit verband mag ook zeker de derde plaats in de landelijke verkiezing 

duurzaam MBO – de SustainaBul - niet ontbreken. Een prestatie van studenten, docenten en onze 

practor van Duurzaam Denken, Duurzaam Doen. 

De stand van zaken ten aanzien van de in het Koersplan geformuleerde ambities vindt u in 

hoofdstuk 4.

Kwaliteitsagenda
In 2019 werd ook Kwaliteitsagenda 2019 – 2022 van het Friesland College definitief goedgekeurd. 

Met deze Kwaliteitsagenda is uitvoering gegeven aan het landelijk Bestuursakkoord 2018 – 2022 

‘Trots, vertrouwen en lef’. De agenda kent vier hoofdlijnen die onderling samenhangen en allemaal 

een band hebben met het Bestuursakkoord, te weten:

1. partner in leren innoveren;

2. verdiepen van het leren in de praktijk;

3. versterking persoonlijk leiderschap van studenten;

4. op weg naar zelforganisatie. 

Per lijn is aangegeven wat we willen bereiken. Het gaat hierbij niet altijd om ‘grote doelen’, maar 

ook om concrete projecten die bijdragen aan de realisatie van de geformuleerde ambities. Verderop 

in dit jaarverslag leest u meer over de Kwaliteitsagenda.

De voortgang van de Kwaliteitsagenda wordt periodiek gemonitord. De (tussentijdse) 

verantwoording over de voortgang van de in de kwaliteitsagenda benoemde resultaten vindt plaats 

in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag. 

3.1.3 Governance code
De ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ bevat verantwoordelijkheden, principes en 

uitgangspunten ten aanzien van Colleges van Bestuur. Daarnaast bevat de code aanbevelingen aan 

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

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

uit de code toe. Diverse voorbeelden hiervan 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. Daarnaast zijn op 

de website van het Friesland College verschillende regelingen en reglementen met betrekking tot 

Governance te vinden.

3.2 Medezeggenschap
Binnen het Friesland College is sprake van een gedeelde medezeggenschap, gerealiseerd 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 2019 was er op het niveau van de instelling echter 

geen formele ouderraad actief. 

3.2.1 Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad (OR) bestond eind 2019 uit elf leden, inclusief de voorzitter. De OR kent 

verschillende commissies en heeft de beschikking over secretariële ondersteuning.

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

op. Verder heeft een delegatie van de OR tweewekelijks een kort informeel overleg over ‘lopende 
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zaken’ met het College van Bestuur. Deze verschillende vormen van overleg droegen bij aan een 

positieve, constructieve en transparante samenwerking.

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

de OR. Bij deze overleggen waren ook één of twee vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht 

aanwezig. In dit overleg wordt de algemene gang van zaken van de instelling besproken, waarbij 

het college aangeeft welke richting de instelling uitgaat en welke ‘bijzondere’ besluiten er te 

verwachten zijn. De OR kan vervolgens beter inspelen op deze ontwikkelingen. Ook in 2019 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 en waarin de stand van zaken rond het voorgenomen en 

uit te voeren beleid wordt weergegeven. 

In oktober 2019 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 instemming op deze 

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

Het eigen verslag van de OR leest u in bijlage 5.

3.2.2 Centrale Studentenraad
Het Friesland College kent een actieve, door het Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS) ondersteunde, 

Centrale Studentenraad (CSR). De CSR houdt zich niet alleen bezig met het uitoefenen van haar 

formele bevoegdheden, maar organiseert verschillende activiteiten om de invloed van studenten 

onder de aandacht te brengen en de stem van de student te laten horen. Zo werden in 2019 ‘The 

Voice of Students’ en Global Land georganiseerd. Op laatstgenoemde evenement werd aandacht 

gegeven en gevraagd voor alles wat er op het gebied van duurzaamheid binnen het Friesland 

College gebeurt én wat je als individu of samen kunt doen op de weg naar een duurzame wereld. 

De CSR bestond eind 2019 uit 11 leden, inclusief de voorzitter, met vertegenwoordigers van de 

FC-scholen Zorg, Service en Welzijn, D’Drive en Commercie & Dienstverlening. De intentie is dat elke 

FC-school in de CSR is vertegenwoordigd, maar dit blijkt in de praktijk lastig te realiseren.

De CSR wordt ondersteund door een projectleider en het leerbedrijf LIS. Ook wordt de raad 

gefaciliteerd voor scholing, reiskosten, vergaderingen en het organiseren van eventuele 

verkiezingen.

Naast de CSR wordt de studenteninvloed vergroot binnen de FC-scholen. Dit kan op verschillende 

manieren. Voorbeelden hiervan zijn het organiseren van studentenpanels en het instellen van 

een deelraad. De laatste denkt met de directie van een FC-school mee en kan over allerlei zaken 

adviseren, maar heeft geen formele bevoegdheden zoals de CSR. 

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

3.3 Stakeholders en meervoudige publieke verantwoording
Het Friesland College kent als onderwijsinstelling veel verschillende stakeholders en 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 een 

belangrijk middel hiervoor.

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

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

stakeholders op allerlei manieren over nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld via de website of tijdens 

ouderavonden. 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. Het strategische beleid kan 

eveneens onderwerp van gesprek zijn.
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Ook tevredenheidsonderzoeken onder stakeholders, zoals de JOB-enquête voor studenten, zijn een 

vorm van horizontale dialoog. En 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 aan een toets in de samenleving onderworpen.

 

Enkele voorbeelden:
•  Student Hessel de Groot werd met het team van Top Dutch Solar Racing vierde in het 

eindklassement van de Bridgestone World Solar Challenge in Australië met de zelfgebouwde 

zonneauto. 

•  Samantha Zoodsma en Kaan Nalbant behaalden in Split (Kroatië) prestigieuze prijzen in de 

Europese vakwedstrijden voor studenten in het hotelwezen en de toeristische sector. Samantha 

eindigde als eerste in de categorie Tourist Destination en Kaan werd gedeeld derde in Culinary 

Arts.

•  Het team van het Friesland College won een race in de landelijke First Elektro League en over het 

geheel van zes wedstrijden haalde het team de tweede plaats. 

•  Tweedejaars studenten Middenkaderfunctionaris bouw van het Friesland College hebben een 

eervolle vermelding gekregen in de finale van Slim Circulair, een landelijke ontwerpwedstrijd 

voor studenten in het mbo. Zij maakten een plan voor een wegensteunpunt bij Quatrebras, aan 

de Centrale As, dat helemaal energieneutraal en uit circulaire materialen gebouwd kan worden.

•  Studenten Albert Jan en Ana sleepten de eerste prijs in de wacht in de categorie Travel tijdens 

landelijke wedstrijden in Amersfoort. 

•  Met haar verhaal over een project met Deense mbo-studenten heeft Sibrich Wijnia, 

(Mediavormgeving) de tweede prijs behaald in de landelijke verkiezing Mobility Awards.

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/
niet goed? Dit kan voor het college 
aanleiding zijn om een voorgenomen 
besluit te heroverwegen of wijzigen.

•  Het college is aanwezig bij en 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 erop 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 in de arbeidsmarktregio 
Friesland de aanbieder als het gaat om 
de zogenaamde ‘overige educatie’: 
opleidingen voor mensen die moeite 
hebben met de Nederlandse taal en 
rekenen.

•  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.

•  In de Wiegelgroep komen het 
Friesland College en toonaangevende 
ondernemers samen om onderwijs 
en bedrijfsleven dichter bij elkaar te 
brengen en de arbeidsmarkt in Friesland 
te stimuleren. Hierbij worden altijd 
studenten betrokken

•  In het kader van lijn A van de 
Kwaliteitsagenda (Partner in innoveren) 
wordt in verschillende concrete 
projecten gewerkt aan het uitbouwen 
van bestaande partnerschappen en het 
aangaan van nieuwe.

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 wordt het 
oriëntatietraject ‘Kies je wereld’ 
georganiseerd. Leerlingen maken 
kennis met het mbo om gerichter een 
keuze te kunnen maken. 

•  Het Friesland College participeert in en 
is penvoerder van het project Technisch 
Beroepsonderwijs Friesland 
(zie verder 3.6.2).
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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 2019 
daarom geregeld overleg met Nordwin 
College, ROC Friese Poort en NHL 
Stenden Hogeschool.

•  Het Friesland College werkt met andere 
mbo- instellingen samen in Energy 
College in het project Gas 2.0.

•  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 2019 werden met enige regelmaat 
meetups georganiseerd rondom 
verschillende thema’s. 

•  Het College van Bestuur gaat 
zeer regelmatig in gesprek met 
onderwijsteams.

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

•  In 2019 werd het duurzaam 
inzetbaarheidsbeleid vastgesteld.

•  Het Friesland College organiseerde 
in november 2019 de week van het 
werkplezier.

3.4 Planning en Verantwoording
Het Friesland College is een lerende en missie gestuurde instelling en maakt in zijn ontwikkeling, 

naast de PDCA-cyclus ook gebruik van het IMWR-model (Inspireren, mobiliseren, waarderen en 

reflecteren). 

Het koersplan ‘Waar Leren Werkt’ vormt het uitgangspunt voor beleid en ambitie van de instelling 

en geeft daarbij Inspiratie voor FC-scholen, teams en overige organisatieonderdelen. Vervolgens is 

het aan de teams en scholen om dit te vertalen in Plannen door het formuleren van doelen en het 

vastleggen in teamplannen en managementcontracten.

In de jaarlijkse kaderbrief reflecteert het College van Bestuur op de uitgezette koers en de 

uitdagingen die er zijn. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de grote lijnen zoals die terug te 

vinden zijn in de teamplannen die aan het einde van het voorgaande studiejaar zijn opgesteld. De 

kaderbrief geeft daarnaast de financiële kaders voor de uitvoering. 

Door de focus van de afgelopen jaren op ontwikkeling van de kwaliteitscultuur en de aandacht 

voor het onderwijskundig leiderschap worden medewerkers steeds meer op basis van kwaliteiten 

ingezet (Mobiliseren) als onderdeel van resultaatverantwoordelijke teams die in afstemming met hun 

leidinggevende een teamplan maken dat is afgestemd op het managementcontract en de visie van 

het FC.
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Lopende de uitvoering (Do) wordt ook tussentijds gekeken of de juiste dingen worden gedaan in het

licht van missie en visie. Er is in bijeenkomsten aandacht voor ieders rol en bijdrage in de

realisatie (Waarderen), waarbij feedback geven en vragen een belangrijke kernwaarde is.

Gedurende dit verslagjaar zijn de teams gaan werken met regiegebieden en regisseurs. Hierdoor is 

iedereen betrokken en heeft iedereen waardevolle input voor ontwikkeling en resultaat.

In de kwartaalrapportages wordt de stand van zaken weergegeven in de uitvoering en realisatie 

van de doelen uit het Koersplan en de Kwaliteitsagenda. Hiernaast wordt in deze rapportages 

– uitvoeriger dan in voorgaande jaren – ingegaan op verschillende financiële en personele 

kengetallen. Dit niet alleen op niveau van de instelling als geheel, maar ook op het niveau van de 

FC-scholen en de ondersteuning. Hierdoor wordt duidelijk welke onderwerpen eventueel specifieke 

aandacht vragen op een school of in de ondersteuning. Deze komen vervolgens weer aan de orde in 

het reguliere werkoverleg van de directeur met het College van Bestuur.

Naast de tussentijdse stand van zaken worden alle resultaatafspraken en plannen jaarlijks 

geëvalueerd. Tussen College van Bestuur en directeur vindt een verantwoordingsgesprek plaats en 

in teams wordt geëvalueerd in de vorm van een zelfevaluatie, wordt input opgehaald van bedrijven, 

studenten en andere partners en wordt gebruik gemaakt van de interne audits die worden 

georganiseerd (Check) om eigen bevindingen te spiegelen of om het College van Bestuur van 

sturingsinformatie te voorzien.

Op de uitkomsten van de evaluaties wordt gereflecteerd. Dat gebeurt in de vorm van

professionaliseringsdagen, een strategische meerdaagse, teamdagen of andere vormen die

worden georganiseerd en waar aandacht is voor ‘succes en falen’. Door de ruimte die wordt

gegeven aan de persoonlijke reflectie, ontstaat groei en verdere verbetering. Zo nodig leidt dit

tot bijstelling in de vorm van een verbeterplan voor een team. Op basis van onder meer de reflectie, 

recente (regionale) ontwikkelingen en de nieuwe teamplannen wordt vervolgens door het College 

van Bestuur een nieuwe kaderbrief opgesteld om nadere richting te geven voor de nabije toekomst. 

(Act).

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

van Toezicht. Dat doet het college met periodieke rapportages: de managementreviews. De basis 

hiervoor staat beschreven in het toezichtsarrangement. Daarmee willen de raad en het college de 

aandacht van de raad richten op thema’s waar het college, in een bepaald jaar, specifiek aandacht 

aan besteedt. Naast een reflectie op de thema’s uit het toezichtsarrangement rapporteert het college 

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

personeel en bedrijfsvoering.

Als het gaat om de externe verantwoording, zijn het geïntegreerde jaarverslag en de jaarrekening 

het sluitstuk van de cyclus. 

3.5 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 2019 registreerde het Studenten Service Centrum (SSC) van het Friesland College 27 klachten. In 

2018 waren dat er 16 en daarmee liet het aantal klachten een stijging zien. Een duidelijke oorzaak 

voor de stijging is er niet en het aantal klachten ligt hiermee weer op het niveau van 2017 en 

eerder. Klachten die rechtstreeks bij de FC-scholen binnenkomen, zijn niet in deze inventarisatie 

meegenomen. Deze registreren de FC-scholen zelf.
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Het Friesland College wil dat de klachtenmelding laagdrempelig is. Het SSC bewaakt of de klachten 

tijdig en correct worden afgehandeld. De klachten gingen met name over begeleiding en organisatie 

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

afgehandeld. 

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

indienen bij de Onafhankelijke klachtencommissie. In 2019 is bij deze commissie geen klacht 

ingediend. De samenstelling van de Onafhankelijke klachtencommissie vindt u in bijlage 4.

 

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 

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 4.

 

Bezwaren in 2019
In 2019 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 een ongegrond verklaring betrof. In één zaak is het bezwaar ingetrokken, 

omdat in overleg een alternatieve oplossing was gevonden. In vier zaken is het bezwaar niet 

inhoudelijk behandeld wegens het niet herstellen van verzuim. Bij de interne bezwarencommissie 

personeel werden in 2019 géén bezwaren ingediend. In dit verslagjaar is bij de Commissie van 

Beroep voor de Examens één beroepszaak ingediend. Deze zaak is ingetrokken. 

Vergeleken met 2018 is het aantal bezwaarschriften gelijk gebleven. Ook dit jaar is slechts één 

bezwaar inhoudelijk behandeld. In 2019 is één zaak bij de Commissie van Beroep voor de Examens 

ingediend, waar de teller in 2018 op nul stond. Er is in 2019 net als in 2018 geen sprake van door 

medewerkers ingediende bezwaren. Tenslotte geldt dat ook dit jaar geen gebruik is gemaakt van de 

Klokkenluidersregeling.

3.6 Samenwerking
Het Friesland College heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in partnerschappen met bedrijven en 

instellingen voor het realiseren van praktijkgestuurd leren. De nadruk blijft liggen op het uitbouwen 

van partnerschappen en het opbouwen van nieuwe, waarin samengewerkt wordt aan het leren en 

ontwikkelen van studenten, docenten en medewerkers. 

3.6.1 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 kleiner 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 Stenden Hogeschool. Hieronder leest u meer over de 

samenwerking met MBO Life Sciences en over samenwerking met andere onderwijsinstellingen.
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Simon Vestdijk, Piter Jelles, Kei College, OSG Sevenwolden, Bornego, Comenius en Liudger.
Het Friesland College verzorgt het oriëntatietraject ‘Kies je wereld’ om leerlingen van het vmbo-tl 

op een aantal momenten de kans te bieden om zich te oriënteren op verschillende sectoren in het 

beroepsonderwijs en een werkveld. De leerlingen volgen verschillende workshops en bereiden deze 

voor op hun eigen school. Na de kennismaking in Kies Je Wereld volgt een beleefdag, om nog eens 

beter te kijken of een opleiding past.

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 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 toe naar de mbo-niveau 2 opleiding medewerker fastservice en 

catering.

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

werken in Heerenveen al geruime tijd samen om het beroepsonderwijs aantrekkelijker te maken en 

goed te laten aansluiten op vervolgopleidingen en arbeidsmarkt. 

Samen met de gemeente en de ondernemers in Heerenveen is in 2019 de stichting Knooppunt 

opgericht (zie 3.6.2). 

Sterk Techniek Onderwijs
Het vmbo heeft een financiële impuls vanuit het ministerie van onderwijs gekregen en in vijf regio’s 

in Friesland zijn plannen gemaakt met bedrijfsleven en het mbo, onder de noemer van Sterk 

Techniek Onderwijs. Eind 2019 waren de plannen van alle vijf Friese regio’s goedgekeurd. Hiermee is 

de inhoud vastgelegd en kan de uitvoering beginnen. 

Sterk Techniekonderwijs zet in op een sterke en duurzame samenwerking in de regio, waaronder 

de samenwerking tussen het vmbo – mbo. In dat kader is ook een rol voor het Friesland College 

weggelegd. De samenwerking moet zorgen voor een betere aansluiting tussen het vmbo en mbo 

en daarmee ook met de arbeidsmarkt. Hiernaast moet de samenwerking tussen vo, mbo en het 

bedrijfsleven leiden tot het verhogen van de instroom, de professionalisering van techniekdocenten, 

investeringen in het onderwijs en doorlopende leerlijnen van vmbo-techniek naar mbo-

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

Friesland College in 2019 onder meer samenwerkte.

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

bijeengebracht. Tweemaal per jaar wordt met hen onder andere gesproken over nieuwe manieren 

om onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen en de arbeidsmarkt in Friesland te 

stimuleren. Hierbij zijn altijd studenten betrokken. 

In mei 2019 spraken de vertegenwoordigers van bedrijven met studenten op het Friesland College 

over hoe deze studenten betekenis geven aan Global Goals binnen hun onderwijs. Een inspirerende 

middag met mooie verhalen over de verschillende projecten van studenten…

De tweede bijeenkomst, in november bij Omrin, stond naast een kennismaking met het bedrijf 

in het teken van duurzaamheid en recycling. Onder andere lieten studenten mechatronica van 

het Friesland College met een zelfgebouwde installatie die petflessen omzet in draad voor een 

3d-printer zien hoe zij een oplossing bedachten voor het recyclen van plastic. 

In dit jaar werd ook afscheid genomen van Hans Wiegel als voorzitter van de Wiegelgroep. Het 

stokje is overgenomen door Anne Hettinga, directeur van Arriva. 

Agrotechniek
Het Friesland College moderniseert samen met bedrijven en mbo-instellingen het middelbaar 

beroepsonderwijs in de agrotechniek. Medewerkers in allerlei sectoren werken steeds vaker met 

zeer geavanceerde werktuigen en computergestuurde instrumenten. Met een subsidie uit het 

Regionaal Investeringsfonds bereidt de opleiding studenten beter voor op dit werk. 

CIV Water
In 2019 zijn de activiteiten gericht geweest op het verder vormgeven van het concept Wendbaar 

Vakmanschap in de watersector. Er werden twee nieuwe subsidies verkregen, waarmee hieraan een 

vervolg kan worden gegeven en de randvoorwaarden zijn ingevuld.

De eerste subsidie is een RIF subsidie ‘Hybride Lerend systeem’. Dit is een zogenoemde scale up 

subsidie, die de mogelijkheid biedt tot verdiepen en verbreden. In nauwe samenwerking met MBO 

Life Sciences en het WaterapplicatieCentrum wordt hiermee ingezet op de ontwikkeling van de 

technicus/procesoperator in de watersector. Er wordt gewerkt aan een hybride leeromgeving om 

deze ontwikkeling mogelijk te maken. 

De tweede subsidie betreft een Europese subsidie genaamd ‘Platform of Vocational Excellence 

Watertechnology’. In samenwerking met vijf andere regio’s in Europa is het doel om per regio een 

innovatief ecosysteem op te zetten in de lijn van de Watercampus Leeuwarden. Dit moet leiden tot 

een platform, waar vanuit studenten en docenten structureel kennis en ervaring uitwisselen op het 

terrein van water. 
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Verder zijn in co-creatie met partijen verschillende ontwikkeltrajecten neergezet. Dit wordt blijvend 

als grote toegevoegde waarde gezien binnen de watersector en de onderwijsinstellingen met water 

gerelateerde opleidingen. Enkele voorbeelden:

-  Organisatie van de projectweek Water waaraan studenten en docenten van Deltion College, 

Nordwin College en Zone College hebben deelgenomen.

-  Beheer en Onderhoud, een training voor medewerkers van waterschappen.

-  Watersysteembeheer voor natuurbeheerders Fryske Gea, Natuurmonumenten en Wetterskip 

Fryslan.

-  Drinkwatertechniek voor medewerkers Winning en Zuivering Vitens en geïnteresseerde studenten 

MBO Life Sciences.

Tot slot vervult CIV Water een actieve rol in het promoten van de watersector, het enthousiasmeren 

van toekomstige studenten en als verbinder in de doorlopende leerlijn water.

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 in Friesland 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 2019-2020 is door TBOF een 

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

periode 2018-2019. Het aantal inschrijvingen ‘studenten techniek’ van de mbo-scholen is in 2019 

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

De penvoering en projectleiding is in handen van het Friesland College.

Stichting Knooppunt Heerenveen
Samen met de gemeente Heerenveen, ondernemersverenigingen uit die gemeente en het 

voortgezet onderwijs werd in 2019 de stichting Knooppunt Heerenveen opgericht. De stichting 

heeft tot doel om een gelegenheid op te zetten en in stand te houden waarin ondernemers, 

overheid en onderwijs elkaar kunnen ontmoeten en de studenten te motiveren, stimuleren en 

voor te bereiden op een functie op de arbeidsmarkt. Hiernaast streeft de stichting ernaar om de 

aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te bevorderen en kennis en ervaring uit te wisselen.
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Hoofdstuk 4  Strategisch beleid en 
realisatie ambities

Het kalenderjaar 2019 was niet alleen het eerste jaar van het Koersplan 2019 – 2022 ‘Waar Leren 

Werkt’, maar ook van de Kwaliteitsagenda 2019 – 2022. In dit hoofdstuk wordt de stand van zaken 

weergegeven.

4.1 Koersplan 2019 – 2022, Waar Leren Werkt: stand van zaken eind 2019
De drie woorden ‘Waar leren werkt’ vatten kernachtig samen waar het Friesland College voor staat. 

Meer uitgeschreven is de achterliggende visie als volgt samen te vatten:

‘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’.

In het koersplan is de visie verder uitgewerkt vanuit een drietal perspectieven, te weten vanuit de 

student, vanuit de medewerker en vanuit het bedrijfsleven. Deze drie perspectieven maken dat de 

visie levendig wordt en hiermee een actieve bijdrage levert voor de omgeving waarin het Friesland 

College opereert.

Hieronder volgt een overzicht van doelen die ten aanzien van deze drie perspectieven zijn 

geformuleerd en de stand van zaken eind 2019. De kleuren geven de stand van zaken weer en 

daarbij is de volgende legenda gehanteerd:

 Gerealiseerd

 op koers; geen directe bijsturing nodig

 niet op koers en niet uit koers; goed in de gaten houden en bijsturen indien nodig

 niet op koers; bijsturing noodzakelijk

 nog niet gestart

 

Doel
Realisatie 
eind 2019

Toelichting

Waar leren werkt ... voor de student

Wij bieden studenten in allerlei 
vormen leerprocessen aan, waarin de 
beroepspraktijk centraal staat.

Dit gebeurt. Voorbeelden zijn Toolz bij de school voor 
Techniek en Technologie en de samenwerking met 
de Medical Group bij de school voor Zorg, Service en 
Welzijn op het gebied van LLO.

Wij bieden onze studenten docenten 
die hen als coach ondersteunen bij een 
optimale inrichting van hun leertraject 
en als vakdocent relevante kennis en 
vaardigheden leren

Dit vraagt verdere professionalisering. Een voorbeeld 
daarvan is het traject voor docenten dat bestaat uit 
intervisiebijeenkomsten met de mogelijkheid tot 
individuele coaching en verdiepingstrainingen of de 
didactische week bij D’Drive.
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Doel
Realisatie 
eind 2019

Toelichting

Waar leren werkt ... voor de student

Wij bieden studenten de juiste digitale 
instrumenten om zelf zicht te hebben 
op hun leertraject. Dit betreft een 
gepersonaliseerde studiegids en een 
digitaal portfolio, waarin resultaten en 
producten bij zijn te houden

Veel van de digitale instrumenten zijn ontwikkeld en 
beschikbaar, maar de studenten merken daar nog 
te weinig van. FcLive en Teams worden regelmatig 
gebruikt. Andere instrumenten zijn nog geen 
vanzelfsprekend onderdeel in de toolkit van docenten 
en studenten. Computers worden nog veel gebruikt 
voor tekstverwerken, browsen of muziek luisteren. 
Veel minder voor specifieke educatieve doeleinden.

Wij organiseren extra ondersteuning, 
zowel op onderwijsinhoudelijk als op 
sociaal-emotioneel gebied, zo dicht als 
mogelijk bij de onderwijsteams.

Dit gebeurt. Zo wordt er extra ondersteuning op 
Nederlands georganiseerd en aangeboden door 
FC-Extra. 

Wij bieden relevante verdiepende, 
verbredende en regionale keuzedelen.

Het aanbod is groot, maar er is nog het nodige te 
doen in de aansturing, borging en samenwerking 
met de praktijk. Mooie voorbeelden zijn cybersecurity 
bij D’Drive en Zorgtechnologie bij ZSW.

Wij bieden werkplaatsen, waarin 
docenten en bedrijven in verschillende 
sectoren samen werken en leren.

Dit zit nog in de beginfase. Een werkplaats is binnen 
de praktijkroute een vraaggestuurde, krachtige 
leeromgeving. Als voorbeeld kan gedacht worden 
aan de samenwerking tussen D’Drive en de 
Noordelijke Dagblad Combinatie in de vorm van een 
productiehuis.

Wij bieden uitdagende trajecten in ons 
Excellentieprogramma.

Een mooi voorbeeld is Go For Africa, waarin 
studenten van de opleidingen Engineering en 
Specialist mobiele techniek auto’s opknappen om 
vervolgens naar Afrika te rijden en de auto’s daar 
achter te laten. De studenten verzorgen daarnaast 
in Afrika lessen op het gebied van onder meer 
elektriciteit.

Wij bieden de gelegenheid om zowel in 
binnen- als buitenland leerervaring op te 
doen.

Hoewel er altijd meer mogelijk is, zijn er al diverse 
initiatieven gestart. Een studiereis naar Londonderry 
bijvoorbeeld, waar ook lessen gevolgd werden 
met de Early Years Education studenten van de 
partnerschool North West Region College.

Wij laten studenten serieus meedenken 
over de inrichting en organisatie van ons 
onderwijs.

Dit is per FC-school verschillend in aanpak en 
opbrengst. De school voor Zorg, Service en Welzijn 
werkt bijvoorbeeld met studentenpanels. 
Andersom geldt dat directeuren door de Centrale 
Studentenraad zijn gevraagd om bij bijeenkomsten 
aan te sluiten.
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Personeel 
Realisatie 
eind 2019

Toelichting

Waar leren werkt... voor de medewerker

Teams hebben de ruimte om, binnen de 
leerprincipes van praktijkgestuurd leren, 
het onderwijs vorm te geven.

Het wordt steeds meer onderwerp van gesprek. 
Teams ervaren de ruimte, maar de tijd ontbreekt 
soms nog.

Teams verdelen de taken zodanig
dat er sprake is van optimale inzet van 
kwaliteiten en ambities bij de uitvoering 
en ontwikkeling van onderwijs.

Dit gebeurt nog te weinig en vraagt aandacht. Teams 
worden begeleid. Meet-ups worden aangeboden. 
Vervolgstappen worden gezet. Deze ondersteuning 
loopt door in volgende verslagjaren.

Hierin met elkaar komen tot een verdeling 
van rollen die zoveel mogelijk past bij 
ieders ambities en competenties.

In veel teams heeft de verdeling wel plaatsgevonden, 
maar is het de vraag of er ook daadwerkelijk volgens 
de verdeling wordt gewerkt. 

Teams voeren met elkaar het gesprek over 
het functioneren van zowel het team als 
geheel als individuele teamleden.

De stand van zaken laat zich het beste omschrijven 
als ‘bewust onbekwaam’. Het gesprek wordt nog niet 
gevoerd in de teams.

In afstemming met de leidinggevende(n) 
onderhouden de teams externe 
contacten.

Dit verschilt nog sterk per FC-school en per team. 
Teams ontwikkelen zich hierin. Bij Zorg Service 
Welzijn zijn teams steeds beter in staat met coaching 
van de leidinggevende zelfstandig invulling te geven 
aan het relatiebeheer.
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Bedrijfsvoering
Realisatie 
eind 2019

Toelichting

Waar leren werkt... voor het bedrijfsleven

Relaties met het bedrijfsleven zijn 
gebaseerd op gelijkwaardig partnerschap 
waarin betrokkenen op alle niveaus 
investeren.

Er wordt flink geïnvesteerd in partnerschappen, al 
zitten deze veelal nog in de eerste fase. Uitdaging is 
om de samenwerking op alle niveaus te doorleven en 
verder te ontwikkelen.

Opleidingen zijn up to date en bewegen 
voortdurend mee met veranderingen in 
het werkveld.

Dit gebeurt onder meer bij de school voor Techniek 
en Technologie waar de studenten van de opleiding 
Mobiele werktuigen de beschikking hebben over 
twee moderne tractoren om aan te werken.

Het Friesland College stelt zich als partner 
pro-actief op bij het ontwikkelen en 
verzorgen van professionalisering van 
medewerkers en het gezamenlijk doen 
uitvoeren van onderzoek.

Het Friesland College neemt bijvoorbeeld deel aan 
het experiment Ruimte voor de Regio, waarin samen 
met het regionale bedrijfsleven een beroepsopleiding 
wordt ontwikkeld. 
In algemene zin geldt dat er allerlei mogelijkheden 
worden geboden om hieraan te werken, maar dat er 
nog meer focus kan worden aangebracht.

Begeleiding van studenten in de praktijk 
wordt gezien als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid.

Dit is nog onvoldoende het geval en vraagt 
een verdere professionalisering, bij voorkeur in 
gezamenlijkheid met de partner.

Bij samenwerking krijgt de lange termijn 
en duurzaamheid op alle terreinen en 
niveaus aandacht en bepalend is voor te 
maken keuzes.

Dit komt terug in verschillende projecten uit de 
Kwaliteitsagenda. Vooralsnog zijn de acties echter 
vooral op de korte termijn gericht.

4.2 Kwaliteitsagenda
In de kwaliteitsagenda heeft het Friesland College ambities uitgesproken voor de termijn 2019 

– 2022 op de drie landelijke thema’s, aangewezen door de commissie kwaliteitsafspraken 

mbo: opleiden voor een arbeidsmarkt van de toekomst, jongeren in een kwetsbare positie 

en gelijke kansen. Voor ieder thema zijn er resultaatafspraken gemaakt voor 2020 en 2022. 

Om deze resultaten te kunnen realiseren zijn activiteiten en maatregelen gekoppeld aan de 

resultaatafspraken. 

Thema: Opleiden voor een arbeidsmarkt van de toekomst
Voor dit thema zijn activiteiten ingezet rondom strategisch partnerschap en studiesucces om 

studenten succesvol te kunnen voorbereiden op de toekomstige arbeidsmarkt. 

Strategisch partnerschap
Er zijn zes activiteiten die de potentie hebben om strategisch partnerschap met bedrijven en 

instellingen in de regio te versterken. Het doel van deze partnerschappen reikt verder dan 

samenwerken in praktijkgestuurd leren van onze studenten. Het doel is om partnerschappen 

tot stand te brengen, waarbinnen wordt samengewerkt aan het aanpakken van de 

arbeidsmarktvraagstukken binnen de regio. Hierbij gaat het enerzijds om het toekomstgericht 

en praktijkgestuurd opleiden van BOL- en BBL-studenten, en anderzijds om het realiseren van 

structurele en innovatieve verbanden voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Het practoraat voor Leven 

Lang Ontwikkelen moet hierin ondersteunend gaan werken.
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In paragraaf 5.1 van dit jaarverslag is al kort geconstateerd dat de aard en de diepgang van 

strategische partnerschappen sterk afhankelijk zijn van de aard van de sector en de situatie op de 

arbeidsmarkt. Dit wordt geïllustreerd in de ontwikkelingen die plaatsvinden in de projecten in lijn A. 

Bij de meeste projecten ligt de focus in eerste instantie op het vergroten van de mogelijkheden van 

onze BOL-studenten om praktijkgestuurd te leren. Bedrijven werken daar graag aan mee, omdat 

dit straks betere arbeidskrachten oplevert. Maar in feite functioneren ze met name als ‘hybride 

leeromgeving’. Door de samenwerking die hierdoor ontstaat, kunnen mogelijkheden ontstaan voor 

LLO. Maar in de meeste gevallen moeten die mogelijkheden nog wel bewust als zodanig worden 

opgepakt. De aard van de sector en de geschiedenis met praktijkroutes maken dat Zorg, Service & 

Welzijn hierin nu al de ontwikkeling laat zien die in de Kwaliteitsagenda over de hele linie wordt 

beoogd.

Hieronder lopen we de zes activiteiten kort door:

1.a Partner in Opleiden en Innoveren in Zorg&Welzijn (School voor Zorg, Service & Welzijn)
Hierbinnen is een scala aan onderling samenhangende initiatieven in gang gezet:

•  Het opnieuw samen ‘uitvinden’ van de praktijkroute op basis van de ervaringen van de afgelopen 

jaren en de inzichten die daarbij zijn opgedaan.

•  Het realiseren van ruimte in kwalificatiedossiers om blijvend in te kunnen spelen op 

ontwikkelingen die zich in de sector voordoen. Dit gebeurt door actief te participeren in het (door 

onszelf geïnitieerde) landelijke experiment ‘Ruimte voor de Regio’.

•  Het starten van een leergang ‘regisseren van onderwijs’ om het onderwijskundig leiderschap 

binnen teams te versterken.

•  Het actief participeren in landelijk onderzoek naar werkwijzen om het begeleiden van studenten 

binnen hybride leeromgevingen te versterken.

•  Het uitvoeren van een groot aantal leertrajecten voor medewerkers van zorginstellingen (zie ook 

de paragraaf rondom ‘Studiesucces’ blz. 25 van dit jaarverslag).

•  Het participeren in een landelijk project om het fenomeen ‘hybride docent’ tot realiteit te maken.

•  Het initiatief van het Friesland College en Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) om alle grote 

ziekenhuizen, zorginstellingen en onderwijsinstellingen in Friesland om de tafel te brengen rond 

de vraagstukken waarmee de sector zich op de arbeidsmarkt geconfronteerd ziet: groeiende en 

veranderende zorgvragen, dalende instroom vanuit het regulier onderwijs, grote uitstroom uit de 

sector door onder meer werkdruk.

1.b Partner in Opleiden en Innoveren in Kinderopvang (D’Drive)
•  De opleiding Pedagogisch werk en Onderwijsassistent heeft de afgelopen jaren stevige 

partnerschappen opgebouwd in het werkveld.

•  De opleiding is deze partnerschappen gaan verdiepen, verbreden en vanzelfsprekend gaan maken 

ter versterking van de regio.

•  Hierin staan samen opleiden, ontwikkelen en innoveren centraal, waarbij het opleiden en 

bijscholen van volwassenen/werknemers een speerpunt is

•  Hiertoe worden actuele innovaties als aanjagers ingezet.

 

Om hiertoe te komen, is in afstemming met de relevante samenwerkingspartners een projectplan 

beschreven waaraan een activiteitenplan is gekoppeld. In dit kader vindt wekelijks een 

projectoverleg plaats en wordt ten behoeve van zowel het werkveld als intern zeswekelijks een 

nieuwsbrief opgesteld en gedeeld. Daarnaast zijn de kernoverleggen met het werkveld opgenomen 

in de reguliere jaarplanning van OAPW.

2. Mediaproductiehuis en Textiellab (D’Drive)
•  De inhoudelijke en organisatorische contouren voor het realiseren van een Mediacampus voor 

mbo en hbo bij de NDC zijn gereed. Ter versterking van dit initiatief is een RIF-aanvraag ingediend.
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•  Het Mediaproductiehuis werkt als vliegwiel voor 3 teams van D’Drive om praktijkgestuurd leren 

vorm te geven; vanuit leereenheden, waarbij in de praktijk wordt uitgevoerd wat mogelijk is.

•  In het kader van het landelijke experiment ‘Ruimte voor de Regio’ is een nieuwe opleiding Content 

Creator ontwikkeld en in de markt gezet. De opleiding start in het studiejaar 

2020 -2021.

•  D’Drive heeft zich inhoudelijk weten te positioneren op het terrein van cybersecurity. Dit wordt 

ook een onderdeel van de Mediacampus bij de NDC en werkt als vliegwiel voor het moderniseren 

van meerdere opleidingen, waaronder IT.

•  Een ‘state of the art’ textielprinter is geplaatst en het textiellab is feestelijk geopend. De 

nadruk ligt op modernisering van de modeopleidingen en de ontwikkeling van het lab als 

‘duurzaamheidsspot’ voor de modesector en voor andere opleidingen.

3.  Partner in opleiden en innoveren in de gastvrijheidseconomie 
(School voor Commercie & Dienstverlening)

Het Toerisme Collectief Friesland (TCF) is een samenwerking tussen ondernemers, onderzoek, 

onderwijs en overheid. De ambitie is het vergroten van het innovatief vermogen van de 

Friese gastvrijheidsondernemers, waarbij het zaak is om het beroepsonderwijs meer in een 

maatschappelijke context te plaatsen. In maart 2019 zijn twee ‘hubs’ geopend in Grou en 

Sneek. Daar zijn mbo- en hbo-studenten aan de slag gegaan om in opdracht van ondernemers 

vraagstukken te onderzoeken en op te lossen. De eerste resultaten hiervan zijn door groepjes 

studenten gepresenteerd tijdens een inspirerende bijeenkomst in de Blokhuispoort in Leeuwarden.

4.  Partner in opleiden en innoveren in techniek en technologie 
(School voor Techniek & Technologie)

De strategische ontwikkelagenda van de School voor Techniek & Technologie is vanaf 2019 gericht 

op het realiseren van een aantal ‘PPS-en’ (publiek-private samenwerkingen), ondersteund door 

Katapult: Logistiek, Human Technology, FLOTT.

In dit kader is de al eerder ontworpen ‘FLOTT’ (facilitaire leeromgeving techniek) van start gegaan. 

Ook het RIF Mobiele werktuigen is gestart. Er zijn ontwikkelgroepen ingericht met bedrijven.

5.  MBO Inqubator en Knooppunt Heerenveen 
(School voor Commercie & Dienstverlening)

De MBO Inqubator draagt al zichtbaar bij aan de versterking van de verbinding met de regio, door 

ondernemerschap bij studenten te stimuleren en te faciliteren. Ondernemerschapskwaliteiten 

worden geprikkeld door een uitgebreid inspiratie- en educatieprogramma. Met de juiste verbinding 

met de beroepspraktijk en sterke link naar persoonlijk leiderschap zal het Friesland College 

uiteindelijk meer toekomstbestendige beroepsbeoefenaars op kunnen leiden. 

Het netwerk in de regio Heerenveen levert potentieel nieuwe strategische partners op; denk aan 

de ondernemersverenigingen en de ‘Big Ten’ in Heerenveen, waar we op lange termijn als Friesland 

College partnerschappen mee kunnen sluiten in het kader van LLO.

De MBO Inqubator zet tevens in op een breder netwerk door de al bestaande connectie met het 

Innovatie Pact Fryslân en Sterk Fries Ondernemerschap. Hierin verbinden we ons aan het gehele 

ecosysteem en participeren we gemakkelijker als Friesland College in nieuw te vormen coalities in 

het netwerk, bijvoorbeeld vanuit een techniekpact of een Europese samenwerking. Deze verbinding 

biedt kansen om strategische partnerschappen af te sluiten en om samen met het beroepenveld de 

focus te leggen op het opleiden van competente en ondernemende wereldburgers.

6.  “Dreamskoalle” (CIOS, school voor Sport en Bewegen)
Het CIOS wil vakspecialisten opleiden die - in en met de regio - de toekomstige maatschappelijke 

en sociale waarde(n) van sport en bewegen kunnen vormgeven. Om dit te realiseren, is er gestart 
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met een herontwerp van de opleidingen. Praktijk gestuurd leren en daarmee aansluiting zoeken 

en vinden bij de praktijk in de regio staan hierin voorop. Het CIOS zet in op een netwerk van 

strategische partners die veelal gekoppeld zijn via het gemeentelijk sportbeleid. Tot slot zijn met de 

SBB voorbereidingen getroffen om tot een pilot te komen voor een ‘collectief leerbedrijf’ Sportstad 

Heerenveen, waarin meerdere organisaties worden ondergebracht om zo studenten breder te 

kunnen opleiden in de verschillende werelden van sport en bewegen.

Studiesucces
Het afgelopen jaar is een eerste aanzet gegeven om het beleid op het gebied van alumni te 

verbreden. Verschillende opleidingen hebben mooie voorbeelden laten zien, zoals de opleiding 

Facilitair Medewerker (niveau 1 en 2) en de opleiding Creatief Vakman. De opleiding Facilitair 

Medewerker heeft inmiddels een vijfde bijeenkomst georganiseerd en deze werd opnieuw goed 

bezocht door ex-studenten. Deze studenten gaven aan het prettig te vinden dat hun oude school 

belangstelling voor hen toont en nieuwsgierig is naar waar zij nu mee bezig zijn. Ze waarderen het 

dat zij hun oude opleiding van feedback mogen voorzien en zien dat er ook iets mee wordt gedaan. 

FC-breed is nu een werkgroep ‘Netwerkers Alumni’ ingericht, krijgt het registreren van alumni een 

herkenbare plek in het CRM-systeem en is een eerste bestand gemaakt met alumni uit diverse 

opleidingen. Helaas is het aantal (ca. 500) alumni, verspreid over de verschillende opleidingen, 

onvoldoende om te kunnen deelnemen aan het onderzoek ‘Het echte studiesucces’, uitgezet door 

Customeyes.

Via diverse social media-platforms worden studenten uitgenodigd om deel te nemen aan het 

alumninetwerk. Ex-studenten waarvan de gegevens bekend zijn, hebben in januari 2020 een 

nieuwjaarsgroet ontvangen.

Om zelf ook het studiesucces te kunnen meten, zijn in 2019 de eerste LLO-trajecten gerealiseerd. Het 

gaat hierbij om trajecten in de zorg, die op maat en wens van de opdrachtgever zijn ingericht. Zo is 

er een training gegeven voor medewerkers Huishoudelijke Hulp en zijn de werkbegeleiders van zowel 

Noorderbreedte als de Kwadrantgroep getraind. In totaal zijn op deze manier elf trainingen verzorgd. 

Elke training is afgesloten met een enquête. Daarin geven de ‘studenten’ (volwassen medewerkers) aan 

dat zij de trainingen waarderen. Wat ze onder meer zeggen, is dat de trainingen hen nieuwe inzichten 

opleveren die direct in hun praktijk toepasbaar zijn. 

De eerste contouren van een meetinstrument worden hiermee zichtbaar waarbij de genoemde enquête 

slechts een eerste verkenning is voor een dergelijk instrument.
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Overzicht: Opleiden voor een arbeidsmarkt van de toekomst

Beschrijving 
nulsituatie 

Beschrijving 
ambities 2020 

Beschrijving 
ambities 2022

Stand van 
zaken 2019

Verklaring 
afwijking

Alumni is geen 
structureel 
onderdeel van het 
Friesland College. 

Alumnionderzoek is 
breed uitgezet. 

Randvoorwaarden 
zijn gerealiseerd.

90% van de 
studenten heeft 3 
jaar na afloop van 
de opleiding werk of 
een vervolgopleiding 
(niet noodzakelijk in 
de richting van de 
opleiding). 
Waar nodig wordt 
ingegrepen in het 
portfolio.

Alumnionderzoek 
is breed uitgezet, 
respons nog te 
laag. 

Randvoorwaarden 
zoals CRM-
systeem zijn bijna 
gerealiseerd.

Korte periode 
van uitvoering, 
maar wel op 
schema.

Daar waar er 
strategische 
partners zijn, 
is er nog geen 
gezamenlijke 
ontwikkelagenda 
opgesteld.

Met elke strategische 
partner is een 
ontwikkelagenda 
opgesteld en is 
de uitvoering van 
scholingstrajecten 
gestart.

Het FC verzorgt 
voor de partners 
de leertrajecten op 
MBO-niveau, op de 
manier en vorm die 
de partner nodig 
heeft (waaronder 
BBL).

Er worden 
partnerschappen 
gesloten of 
initiatieven 
opgestart om 
dit te kunnen 
sluiten. Bij de Zorg 
zijn een aantal 
scholingstrajecten 
gestart.

In verband 
met LLO is 
er opnieuw 
gekeken naar 
het begrip 
partnerschap 
en heeft er 
een herijking 
plaatsgevonden 
wat meer tijd 
kost. 

Reputatiescore 
is ‘Redelijk’ 
(onderzoek 
gehouden in 
2017)

Reputatiescore onder 
partners is gestegen 
van ‘redelijk’ (in 
2017) naar ‘solide’.

Reputatiescore is 
‘goed’.

Dit onderzoek 
wordt in 2020 
uitgevoerd.

De 
partnerschapen 
zijn nu nog in 
opbouw.

Er worden 
voornamelijk 
BBL-trajecten of 
BBL-varianten 
aangeboden 
voor LLO-achtige 
vraagstukken. 

De relevante 
certificaatgerichte 
trajecten kunnen 
worden aangeboden

BBL + certificaat-
trajecten is minimaal 
25% van het totaal 
aantal studenten

Bij de zorg 
opleidingen zijn 
hier de eerste 
trajecten voor 
aangeboden.

Bij de zorg is 
deze werkwijze 
door de aard 
van de sector 
en geschiedenis 
met 
praktijkroutes 
bekender.

De FC-monitor 
en JOB-monitor 
worden gebruikt 
om op langere 
termijn te kijken 
naar effecten van 
leertrajecten.

Instrument om 
effecten te meten 
van leertrajecten 
is ontwikkeld en 
operationeel.

80% van de 
aangeboden 
leertrajecten 
voldoet aan de 
verwachtingen van 
student en bedrijf

De eerste 
contouren van 
een instrument 
worden zichtbaar.

Korte periode 
van uitvoering, 
maar wel op 
schema.

Thema: Jongeren in een kwetsbare positie
Voor dit thema zijn activiteiten ingezet rondom VSV en een expertisecentrum niveau 1-2 om deze 

jongeren te kunnen ondersteunen en succesvol te kunnen begeleiden. 

VSV
In 2019 is sterk ingezet op professionalisering van de studieloopbaanbegeleiding door trainingen 

waar al ruim 200 docenten aan mee hebben gedaan. 

Daarnaast heeft binnen de mbo-Fierschool in het najaar van 2019, door CINOP/ECBO, een 

onderzoek plaatsgevonden naar de werkzame mechanismen in de begeleiding van (maat) trajecten 
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van de studenten die een geïntegreerd traject therapie en onderwijs volgen. De resultaten hiervan 

worden in januari 2020 gepubliceerd. Doel is om in ontwerpsessies met collega’s van verschillende 

opleidingen uit het Friesland College deze opbrengst verder te onderzoeken en te implementeren in 

de ‘reguliere (studie)loopbaanbegeleiding’ en in die van andere studenten met ‘multiproblematiek’, 

om zo uitval te voorkomen.

Het NRO-onderzoek naar de werkzame principes van School Als Werkplaats (SAW) is in het najaar 

van 2019 gestart. Een vergelijking met aanpakken op andere roc’s zoals de School als Wijk, de 

Klas als Werkplaats en dergelijke vindt ook plaats (NRO-onderzoek coördineert en financiert 

onderwijsonderzoek; het verbindt onderzoek en onderwijspraktijk).

Interne medewerkers worden opgeleid als SAW-medewerkers. Hiervoor is een scholingsprogramma 

in ontwikkeling waarin deze werkzame principes, maar ook die voorkomend uit het onderzoek van 

de mbo-Fierschool en vice versa een plaats krijgen. 

De aanpak en daarmee inzet van SAW-medewerkers is in 2019 uitgebreid naar FC Extra 

(Volwasseneducatie en Inburgering) en BBL-opleidingen, met als resultaat dat 1 op de 4 studenten 

wordt bereikt door de aanpak ‘School als Werkplaats’. 

Expertisecentrum niveau 1-2 

•  In het kader van programma - traject naar ontschotten - zijn pilots niveau 1 en 2 gestart, 

waarin het FlexEntree team is gekoppeld aan de Entree-beroepsopleidingen niveau 2 bij Handel 

Leeuwarden, ZSW in Leeuwarden en in Handel en Horeca in Heerenveen. In deze pilots is een 

groot draagvlak onder de docenten(teams) om een slag te maken in deze ontschotting en 

samenwerking.

•  Er is een analyse van de uitstroomgegevens niveau 1 gemaakt. Op basis daarvan zijn 

uitgangspunten en aanbevelingen geformuleerd om deze voortijdige uitstroom terug te brengen. 

De startgesprekken en de oriëntatieperiode worden aangepast.

•  Ten aanzien van de coaching zijn aanbevelingen geformuleerd en is er een plan van aanpak, dat 

nu wordt uitgerold.

•  Het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid van NHL Stenden Hogeschool ondersteunt bij de 

implementatie en uitvoering van drieslagtaal.

•  Er is een beleid en plan voor de uitvoering van Nederlands en rekenen vastgesteld. Alle locaties en 

scholen werken met werkplaatsen. 

•  Er is extra ondersteuning uitgezet op het gebied van Nederlands en rekenen.

•  Het project is verbonden aan twee landelijke onderzoeken: Studie en loopbaanbegeleiding’ en 

‘Doorlopende leerlijn voor NT2’. 
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Overzicht: Jongeren in een kwetsbare positie

Beschrijving 
nulsituatie 

Beschrijving 
ambities 2020 

Beschrijving 
ambities 2022

Stand van 
zaken 2019

Verklaring 
afwijking

In 2015/2016:
VSV entree 
17,24%
VSV niveau 2 
8,45%
VSV niveau 3 
3,28%
VSV niveau 4 
2,34%

VSV entree < 20%
VSV niveau 2 < 8%
VSV niveau 3 < 3%
VSV niveau 4 < 3%

VSV minimaal 
blijvend beperken 
tot het voor 2020 
beoogde niveau.

VSV entree 
21,66%
VSV niveau 2 
9,74%
VSV niveau 3 
3,79%
VSV niveau 3,65%

Ingezette 
activiteiten 
rondom het 
verminderen 
van VSV dit jaar 
hebben geen 
invloed op 
de cijfers van 
18/19

Fier en SAW zijn 
losse onderdelen 
die samenwerken 
met de SLB binnen 
de scholen. 

De werkende 
principes van Fier en 
SAW zijn onderzocht 
en vastgesteld 
m.o.o. bredere 
inzetbaarheid in SLB.

Aanpak inclusief 
onderwijs is 
ontwikkeld en wordt 
succesvol ingezet. 
Docenten zijn 
geprofessionaliseerd.

Onderzoeken 
zijn gestart, 
professionalisering 
rondom SLB is 
gestart. 

Korte periode 
van uitvoering, 
maar wel op 
schema.

Expertise rondom 
niveau 1 en 2 is 
versnipperd over 
het Friesland 
College

Expertisecentrum 
niveau 1-2 is 
ingericht

De expertise van het 
expertisecentrum 
wordt breed benut. 
Doorstroom van 
entree naar niveau 2 
is verhoogd van 50% 
naar minimaal 75%.
Uitstromers niveau 
1-2 worden nog 
2 jaar gevolgd en 
begeleid.

Er zijn pilots 
gestart om dit 
expertisecentrum 
vorm te kunnen 
geven.

Korte periode 
van uitvoering, 
maar wel op 
schema.

Thema: Gelijke kansen
Voor dit thema zijn activiteiten ingezet rondom starters en kwaliteit om zo studenten allemaal 

kwalitatief goed onderwijs te bieden en gelijke kansen te geven. 

Starters
De FC Summerschool is een voorziening voor studenten die tijdens vakanties moeite hebben ritme 

en structuur vast te houden en behoefte hebben aan een zinvolle invulling in deze onderwijsvrije 

periodes. De vakantie wordt zo voor deze groep een periode met een programma waarin het 

opdoen van allerlei ervaringen en de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap centraal staan, met 

daarin aandacht voor het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk, weerbaarheid, 

sport, extra rekenen en taal, ondersteuning bij vinden van werk/vakantiebaantjes. In 2019 is 

een succesvolle start gemaakt. In totaal hebben 65 studenten deelgenomen aan activiteiten in 

Leeuwarden. Als cijfer kreeg de FC Summerschool van de deelnemers een ruime voldoende. De 

inzet van de docenten en trainers, en de activiteiten worden zelfs nog iets hoger gewaardeerd.

Daarnaast is er gestart met het ontwikkelen van een instrument om de eerste tien weken van 

studenten in het eerste leerjaar te evalueren. Er wordt onderzocht of dit instrument voor de start 

van het schooljaar 20/21 ingezet kan worden.

Kwaliteit
Om ervoor te zorgen dat onderwijsteams meer grip krijgen op hun resultaten, is in 2019 een 

teamdashboard ontwikkeld. Hiermee krijgen teams inzicht in belangrijke cijfers rondom rendement, 

VSV en bijvoorbeeld startersresultaat. Met deze gegevens kunnen teams straks op basis van data 
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beslissingen nemen, als het gaat om het verbeteren van hun kwaliteit. 

Met de komst van een nieuw koersplan is ook een nieuw intern kwaliteitskader ontwikkeld. Naast 

het voldoen aan de landelijke wet- en regelgeving, verwoord in het waarderingskader van de 

Inspectie van het Onderwijs (2017), heeft het Friesland College op basis van het eigen koersplan 

ambities, doelstellingen en normen toegevoegd. Indicatoren die hieraan zijn gekoppeld, staan 

gerubriceerd in gezamenlijk afgesproken regiegebieden. Onderdeel van de ontwikkeling van het 

kwaliteitskader is het raadplegen van medewerkers. Tijdens centraal georganiseerde meet-ups 

kregen de aanwezigen uitleg over de cyclus van planning en verantwoording en werden zij ook in 

de gelegenheid gesteld feedback te geven op de conceptversie van het nieuwe kwaliteitskader. Als 

gevolg hiervan is bijvoorbeeld de verdeling van de indicatoren over de regiegebieden aangepast en 

is een uitgebreidere toelichting geschreven met uitleg over de indicatoren.

Nieuw is dat gewerkt wordt met één gezamenlijk kwaliteitskader voor zowel mbo, vavo, educatie 

en het talencentrum, waarbij de uitzonderingen voor de verschillende scholen als voetnoot zijn 

opgenomen. Ook in het nieuwe kwaliteitskader wordt een koppeling met het waarderingskader van 

inspectie gemaakt.

Het kwaliteitskader wordt onder meer gebruikt voor zelfevaluaties, teamplannen maar ook voor de 

interne audits. 

Begeleide zelfevaluaties en digitale teamplannen
Met het nieuwe kwaliteitskader is met vrijwel alle onderwijsteams een (digitale) zelfevaluatie op 

basis van deze indicatoren uitgevoerd. Teams zijn hierin begeleid door experts van de ondersteuning. 

De begeleiding van de teams is gericht op meer zelforganisatie en resultaatverantwoordelijkheid. 

Nadat de zelfevaluatie was ingevuld, is er vlak voor de zomervakantie begonnen met de 

implementatie van de digitale teamplannen. Teams konden op basis van verbeterpunten uit de 

gemaakte zelfevaluatie projecten aanmaken in de digitale versie van het teamplan. Hiervoor zijn ook 

professionaliseringsbijeenkomsten georganiseerd.

Doordat teams in verschillende fases van ontwikkeling staan en op weg naar meer zelforganisatie 

zijn, is afgesproken dat zij voor 2019-2020 een papieren versie van het teamplan kunnen gebruiken 

en dat alle teams vanaf 2020-2021 een digitaal teamplan maken. Een voordeel van de digitale 

variant van het teamplan is dat er meer mogelijkheden zijn in het koppelen van resultaten aan 

groepen of personen, de bewaking van de voortgang of het delen van en samenwerken in 

projecten.
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Overzicht: Gelijke kansen

Beschrijving 
nulsituatie 

Beschrijving 
ambities 2020 

Beschrijving 
ambities 2022

Stand van 
zaken 2019

Verklaring 
afwijking

In 2014/2015:
SR niveau 2: 82%
SR niveau 3: 86%
SR niveau 4: 90%

Startersresultaat 
niveau 2 is minimaal 
80% en niveau 3-4 
minimaal 85%.

Startersresultaat 
niveau 2 boven 80% 
en niveau 3-4 boven 
90%.

In 2018/2019:
SR niveau 2: 76%
SR niveau 3: 80%
SR niveau 4: 81%

In de zoek-
tocht naar 
vormen van 
praktijk-
gestuurd 
leren krijgen 
we nu weer 
meer grip op 
de uitvoering 
ervan. 

In de Job monitor 
2018 scoort 
het FC een 3,6 
(landelijk 3,7) 
op de vraag of 
het beeld van de 
opleiding klopt 
met de ervaring 
van de opleiding.

80 % van de eerste- 
jaars studenten is 
tevreden over de 
start van de opleiding 
(goed ontvangen en 
plek in de opleiding 
gevonden; ze 
weten wat van hen 
verwacht wordt)

90 % van de eerste- 
jaars studenten is 
tevreden over de start 
van de opleiding.
 
De Job-monitor laat 
een toename in 
tevredenheid zien.

Er is in 2019 geen 
onderzoek naar 
gedaan. 

Het instrument 
hiervoor 
is nog in 
ontwikkeling.

Teams hebben zelf 
nog geen toegang 
tot feitelijke 
informatie zoals 
rendementen. 

Teams kennen 
de feiten m.b.t. 
rendement(en) e.d., 
analyseren resultaten 
en gebruiken dit als 
stuurinformatie

Handhaven

Er is een 
teamdashboard 
ontwikkeld 
waarmee Teams 
in 2020 toegang 
krijgen tot 
informatie

Korte periode 
van uitvoering, 
maar wel op 
schema.

De 
kwaliteitsborging 
is nog niet overal 
op orde

De kwaliteitsborging 
is op orde naar 
het oordeel van de 
Inspectie van het 
Onderwijs.

De kwaliteit is 
op orde m.b.t. 
organisatie van PGL: 
SLB, verdieping, 
duidelijkheid, 
structuur.

Teams staan in 
verschillende fases 
van ontwikkeling.

De periode van 
uitvoering is 
kort, intensief 
en veelkleurig.

Ondersteunende activiteiten
Om de afgesproken resultaten te behalen, zijn twee ondersteunende lijnen ingericht met 

activiteiten. De eerste lijn is gericht op het verdiepen van praktijkgestuurd leren door onderzoek, 

professionalisering en digitalisering, versterken van SLB en verbetering van keuzedelen en 

onderwijslogistiek. De tweede lijn is gericht op het versterken van de onderwijsteams en het 

samenspel met de ondersteuning, om hiermee flexibeler en slagvaardiger te kunnen acteren in een 

veranderende wereld.

In 2019 hebben we verschillende zaken gerealiseerd die onze medewerkers versterken. In 

het sociaal jaarverslag worden deze verder uitgewerkt. Hoofdpunten hierin zijn meetups voor 

kennisuitwisseling, een professionaliseringsaanbod met workshops en trainingen, inzet van 

teamcoaches en mediacoaches dichtbij de teams, helpende instrumenten voor teams zoals een 

teamdashboard en voorbereidingen voor learning communities rondom onderwijs en begeleiding.
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Daarnaast is op het gebied van digitalisering en onderwijslogistiek veel gedaan om ervoor te zorgen 

dat studenten steeds meer de regie kunnen nemen over hun eigen leren. Het nieuwe FCLive portaal 

voor studenten maakt het sinds januari 2019 mogelijk om studenten inzicht te geven in hun traject 

in combinatie met de onderwijscatalogus en aanverwante systemen. Hiernaast is er hernieuwde 

aandacht voor onderwijslogistiek om flexibilisering en online onderwijs mogelijk te maken. 

Het jaar 2019 heeft ook sterk in het teken gestaan van de volgende stap in de ontwikkeling naar 

resultaatverantwoordelijke teams. In januari is de herinrichting van onze organisatie zichtbaar en 

voelbaar geworden voor elke medewerker in onze organisatie. 

In elk team is het afgelopen jaar gesproken over de eigen samenstelling. Daarbij was het 

inrichtingskader het uitgangspunt. Er is gesproken over de teamopdracht en daarbij horende 

verantwoordelijkheid, teamgrootte, samenstelling en rolverdeling binnen het team. Deze 

gesprekken hebben ertoe geleid dat in een aantal situaties nieuwe teams zijn ontstaan. Een aantal 

teams is er nog niet uit wat de beste samenstelling van hun team is.

Ter ondersteuning van de teams zijn nieuwe regiegebieden benoemd, gekoppeld aan het 

kwaliteitskader van het Friesland College. Dit kwaliteitskader is herzien en aangepast. 

Kenmerkend voor 2019 was dat de aandacht sterk uitging naar het richten en inrichten van de 

teams. Bij het inrichten zijn naast de regiegebieden ook andere instrumenten ontwikkeld en vormen 

van ondersteuning georganiseerd. De teamscan en het digitale teamplan zijn hier voorbeelden van. 

Een ander voorbeeld is het aanstellen van een aantal teamcoaches. 

Vanaf september is een aantal professionaliseringsbijeenkomsten georganiseerd waarbij 

is ingezoomd op het fenomeen resultaatverantwoordelijke team. Deze bijeenkomsten zijn 

georganiseerd voor medewerkers (o.a. meet ups), voor directeuren en voor directeuren, 

schoolondersteuners en teamcoaches, teamleiders en een enkele opleidingsmanager. Deze 

bijeenkomsten dragen bij aan een meer gezamenlijk begrip van het proces waarin we met elkaar 

zitten. Dat begrip helpt in het (bewust) zetten van de volgende stap in deze ontwikkeling naar meer 

resultaatverantwoordelijke teams.

In lijn met die organisatieontwikkelingen zijn in 2019 ook voorbereidingen getroffen om de 

ondersteuning op een passende wijze vorm te geven. Hierin wordt gezocht naar een kanteling 

van een sturende dienst naar gelijkwaardige samenwerking tussen scholen, teams en de 

ondersteunende diensten. Hiernaast wordt op verschillende gebieden al veel samengewerkt 

vanuit verschillende afdelingen in combinatie met scholen en teams als het bijvoorbeeld gaat om 

onderwijslogistiek en huisvesting, keuzedelen en LLO. Hier is steeds meer sprake van gedeeld 

eigenaarschap.
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Hoofdstuk 5 Onderwijs en studenten
5.1  Versterken van Praktijkgestuurd Leren
De basis van praktijkgestuurd leren ligt in partnerschappen met bedrijven en instellingen en in de 

leerprincipes van praktijkgestuurd leren. Het opleiden van studenten in samenwerking met het 

werkveld, zodat studenten daarin straks optimaal hun professionele bijdrage kunnen leveren, is de 

grondslag van praktijkgestuurd leren. De leerprincipes geven de voeding aan het inrichten van de 

leerprocessen, zodat dit leren in en met de praktijk een hoge kwaliteit heeft. Daaromheen gelden 

een aantal ordeningsafspraken die de kwaliteit van de uitvoering en de organiseerbaarheid van 

praktijkgestuurd leren ondersteunen. Die afspraken zijn niet vrijblijvend, omdat ze ook een rol 

spelen in het toezicht door de Inspectie van het Onderwijs.

Strategisch partnerschap
De partnerschappen die vanuit het Friesland College worden aangegaan, zijn heel wisselend van 

aard en kwaliteit. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met hoe het werkveld in de regio in 

elkaar zit. Voor een ander deel heeft het te maken met prioriteitstelling en de vaardigheden om 

partnerschappen aan te gaan, te onderhouden en uit te bouwen.

In de zorgsector bestaat het werkveld uit een overzichtelijk aantal grotere instellingen. Bovendien 

wordt die sector geconfronteerd met oplopende tekorten op de arbeidsmarkt en is een aantal 

instellingen in Friesland voorloper in het innoveren van de aanpak van de zorg. Dit geeft een sterke 

uitgangspositie voor het opbouwen van strategisch partnerschap. Het is dus niet voor niets dat de 

praktijkroute daar zijn oorsprong heeft en dat inmiddels de meeste BOL-studenten van de school 

voor Zorg, Service & Welzijn leren binnen praktijkroutes. Hierop voortbouwend heeft het Friesland 

College in 2019 samen met het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) het initiatief genomen om alle 

grotere instellingen om de tafel te halen om te onderzoeken hoe instellingen en onderwijs samen 

kunnen werken aan de arbeidsmarktvraagstukken waar de sector zich in Friesland voor geplaatst 

ziet. Deze vraagstukken hebben voor een deel te maken met de dalende aantrekkelijkheid van het 

zorgberoep bij jonge medewerkers, wat ook invloed heeft op onze studentenpopulatie. Hier is een 

partnerschap aan het ontstaan voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Daarnaast is uit de intensieve 

samenwerking binnen deze sector bijvoorbeeld het landelijke experiment ‘Ruimte voor de Regio’ 

ontstaan: ruimte om binnen de bestaande kwalificatiedossiers beter en sneller te kunnen inspelen 

op innovaties binnen de sector.

Zo overzichtelijk als het veld van zorg en welzijn is, zo gefragmenteerd is de ‘markt’ van 

detailhandel, sport, techniek, horeca en de creatieve industrie. Samenwerking met het werkveld 

krijgt dan noodzakelijkerwijs een ander karakter. De school voor Techniek & Technologie zoekt 

het met name in de relaties met de brancheorganisaties. Voor FC Extra zijn gemeenten, UWV en 

dergelijke de natuurlijke strategische partners, maar is het zoeken naar partners waar studenten met 

een nog beperkte taalvaardigheid kunnen leren in de praktijk – zoals dat bijvoorbeeld gebeurt in de 

samenwerking met Omrin.

Het CIOS heeft veel relaties met sportverenigingen. En dat brengt vraagstukken met zich mee rond 

de kwaliteit van de begeleiding in de praktijk en accreditatie van praktijkplekken. Vraagstukken die 

zich ook voordoen in de creatieve industrie, waar de oplossing is gezocht in een ‘impresariaat’ om 

het opdoen van ervaring in de praktijk te coördineren. Dit is een model dat in deze ‘zzp-markt’ zelf 

ook voorkomt.

Zo zijn de onderwijsteams op zoek naar mogelijkheden om tot verbinding met de praktijk 

te komen, passend bij de eigen context; en sommigen ook niet. Via een aantal projecten in 

de Kwaliteitsagenda wordt geïnvesteerd in het opbouwen van relaties, bijvoorbeeld met de 

Ondernemerskring Heerenveen, het Toerisme Collectief Friesland en - via de investering in ‘een 
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state of the art’ textielprinter - met modebedrijven in de regio. Ook door het practoraat Duurzaam 

Denken Duurzaam Doen wordt op het gebied van de circulaire economie een kring van organisaties 

aangeboord, die kan leiden tot een nieuw soort partnerschappen voor meerdere opleidingen. En het 

practoraat Leven Lang Ontwikkelen zal deze beweging nog verder kunnen versterken.

Professionalisering
Enige jaren geleden zijn de leerprincipes van praktijkgestuurd leren uitgewerkt en gedeeld met de 

medewerkers: leren in een context van praktijk, in een cyclus van doen en leren, waarin reflectie de 

motor vormt en de aanjager is voor het opdoen van de noodzakelijke verdieping; in een leerproces 

dat goed begeleid en gevolgd wordt in de driehoek student-docent-praktijk. 

Er zijn heel goede voorbeelden van praktijkgestuurd leren in het Friesland College. We zien ook 

dat het op een aantal plekken ondersteuning behoeft. Niet overal worden (nieuwe) docenten goed 

meegenomen in het concept. Simplificaties ontstaan dan. Ondersteuning en scholing blijft nodig.

In 2019 zijn nieuwe initiatieven genomen – ondersteund vanuit de Kwaliteitsagenda – om een 

impuls te geven aan de professionalisering van docenten, passend bij de ontwikkeling van teams 

richting resultaatverantwoordelijkheid. De aanpak bij Zorg, Service en Welzijn om te ‘herbronnen’ 

in de uitvoering en organisatie van praktijkgestuurd leren leidt tot hernieuwd enthousiasme en 

hernieuwde scherpte. Onderwijskundig leiderschap binnen de teams, vanuit onze leerprincipes, is 

hierbij voorwaardelijk voor het ontwikkelen van resultaatverantwoordelijkheid binnen het Friesland 

College. 

Er zijn zes lijnen binnen het Friesland College. 
Lijn 1:De meet ups; die zijn gestart vanuit het idee dat het waardevol is dat collega’s elkaar 

ontmoeten op thema’s die op dat moment relevant zijn. Wat is het afgelopen jaar gerealiseerd?

•  Iedere maand is er een meet up geweest rondom thema’s die voortkomen uit de kwaliteitsagenda. 

Voorbeelden van thema’s die aan de orde zijn geweest in 2019 zijn: studieloopbaanbegeleiding, 

leven lang ontwikkelen, resultaatverantwoordelijke teams en digitalisering. Ruim 500 collega’s 

hebben deelgenomen aan meet ups in 2019.

Lijn 2: Op FCLive wordt een professionaliseringsaanbod gegenereerd. Het aanbod omvat nu vier 

gebieden: didactiek, coaching, begeleiding en werken in het mbo. De workshops en trainingen 

zijn opgezet op basis van principes van praktijkgestuurd leren. De workshops en trainingen worden 

gegeven en begeleid door collega’s vanuit het principe van leren van elkaar door expertise te delen 

en aan te sluiten bij vragen van medewerkers in de organisatie. De vragen worden opgehaald door 

het bevragen van medewerkers/teams, teamcoaches en leidinggevenden

Wat is het afgelopen jaar gerealiseerd?

• praktijkgestuurd leren didactiek

• loopbaangesprekken

• verdiepen in coaching

• blended learning

• verdiepen in intervisie

• Ongeveer 60 docenten hebben deelgenomen.

Lijn 3: het leren binnen het team. Dat kan gaan over vraagstukken als team-functioneren, onderwijs 

ontwerpen, begeleidingsvraagstukken, financiën, jaartaak of digitaliseringTeams gaan vaak zelf aan 

de slag met die vraagstukken en soms nodigen ze daar experts bij uit. 

Wat is het afgelopen jaar gerealiseerd?

• Inzet van teamcoaches

• Inzet van mediacoaches 
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• Inzet van collega’s vanuit HR en bedrijfsvoering

• Ontwikkeling van instrumenten als TeamTaak en Teamdashboard

• Ontwikkeling van scholingsmodules gericht op digitalisering

Lijn 4: Startende bevoegde docenten. Docenten die net beginnen, komen in een begeleidingstraject 

bestaande uit workshops, begeleiding en intervisie. Doel is hen een goede start in het werk te 

bieden en hen een basis te geven om duurzaam aan het werk te blijven. Dit traject is eind 2019 van 

start gegaan.

Wat is het afgelopen jaar gerealiseerd?

• Intervisie voor een groep startende, bevoegde 10 docenten.

• Met 25 starters en 2 ervaren docenten is een gesprek gevoerd over wat zij nodig hebben.

• Ook is net de startwijzermbo.nl (scan van Mbo Raad) uitgezet onder starters, docent-opleiders, 

leidinggevenden en hrm-medewerkers

Lijn 5: de ontwikkeling van Learning Communities. Deze Learning Communities zijn in voorbereiding 

en hebben de bedoeling lerende netwerken te vormen door het Friesland College heen op thema’s 

als Onderwijs en Begeleiding. 

Lijn 6: Het opleiden van docenten valt onder de verantwoordelijkheid van de Opleidingsschool, een 

samenwerking van Friesland College met NHL Stenden Hogeschool. Stagiaires en LIO’ers worden 

begeleid vanuit de opleidingsschool in leren werken binnen het mbo en kunnen zo groeien in de rol 

van docent in het mbo-werkveld. Het PDG-traject valt hier ook onder en biedt zij-instromers de kans 

zich te scholen tot docent in het mbo.

Organiseren van praktijkgestuurd leren
In 2013 zijn twee basisvormen van praktijkgestuurd leren uitgewerkt: de praktijkroute en 

leereenheden. Dit kwam voort uit de grote behoefte aan antwoord op de vraag hoe je 

praktijkgestuurd leren kunt organiseren met de mensen en de middelen die we hebben. Deze 

uitwerking heeft geholpen om een aantal – ook landelijk - aansprekende praktijken tot stand te 

brengen. 

Maar inmiddels voldoet geen enkele praktijk meer aan deze uitwerking. Is dat erg? Dat is erg als de 

oorzaak ligt in het niet kennen en toepassen van de onderliggende principes en standaarden. Want 

een aantal dingen moet gewoon goed geregeld zijn en goed worden uitgevoerd. Daar liggen ook 

afspraken onder met de Inspectie van het Onderwijs. Het is níet erg als blijkt dat de uitgewerkte 

vorm als zodanig te knellend is gebleken en niet goed (meer) past bij de context van het werkveld 

waar men mee te maken heeft. Dan is het juist goed om andere vormen te onderzoeken, 

zolang blijvend wordt uitgegaan van de leerprincipes en met de Inspectie van het Onderwijs 

overeengekomen standaarden en zolang goed gekeken wordt naar de organiseerbaarheid. Hiervoor 

zijn ook maatregelen genomen rondom onderwijslogistiek, waarin een brede groep medewerkers 

toegewerkt heeft naar een planmatige aanpak waarmee praktijkgestuurd leren passend gemaakt is 

op nieuwe uitgangspunten zoals flexibilisering, LLO en online leren. Doel hiervan is om het leren van 

de student te versterken met behulp van slimme organisatie en digitale systemen.

Bovendien is gebleken dat het inzetten van bijvoorbeeld een praktijkroute vanuit ‘de vorm’ 

niet vanzelf leidt tot kwaliteit. Als er onvoldoende échte verbinding ervaren wordt in de 

begeleidingsdriehoek en/of als de vakinhoudelijke verdieping onvoldoende diepgang heeft, kan 

het er op papier ‘volgens het boekje’ uitzien, maar dan werkt het niet. Daarom is er in 2018 voor 

gekozen om met name in te zetten op de professionalisering van de begeleiding en de verdieping.
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5.2  Keuzedelen 2019
In 2019 heeft het Friesland College twee rondes georganiseerd waarin studenten konden 

deelnemen aan diverse keuzedelen. In februari en in september hebben ongeveer 3200 studenten 

gebruik gemaakt van de keuzedelen die op dinsdag en op donderdag werden uitgevoerd. Hiernaast 

zijn er keuzedelen ingeroosterd op andere dagen in de week. Deze keuzedelen waren heel 

opleidings-specifiek of bedoeld voor BBL-studenten met een andere schooldag. In totaal hebben per 

ronde steeds ongeveer 4000 studenten een keuzedeel gevolgd. 

Een nieuwe ontwikkeling is die van een app waarin de student alle informatie over keuzedelen 

kan vinden. Deze app is in november voor het eerst gebruikt. Een andere ontwikkeling is die van 

de certificeerbare keuzedelen. Deze keuzedelen krijgen betekenis In het kader van Leven Lang 

Ontwikkelen.

De ontwikkeling van nieuwe keuzedelen volgens de Kwaliteitsagenda begint vorm te krijgen. Bij 

D’Drive zijn dat in elk geval twee keuzedelen ‘Cybersecurity’ die de komende periode worden 

aangeboden. Bij ZSW zijn dat keuzedelen die met het werkveld worden ontwikkeld, zoals 

‘Zorgtechnologie toepassen’. Ook het keuzedeel Frysk is in ontwikkeling, samen met de Afûk.

 

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 Volwasseneneducatie en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs in 2019
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 onderwijs in moderne 

vreemde talen in het Talencentrum en heeft het de inhoudelijke regie op en biedt het ondersteuning 

bij de uitvoering van Nederlands en rekenen binnen de FC-scholen.

Het wenkend perspectief van de school: stevig verankerd in het Friesland College en in de provincie 

een Leven Lang Ontwikkelen aanbieden.

Het jaar 2019 stond vooral in het teken van het aanbrengen van logische verbindingen binnen 

FC Extra en daarbuiten. Om de studenten snel en adequaat te ondersteunen in hun verdere 

ontwikkeling en bijdrage aan de samenleving, werd NT-2 onderwijs verbonden aan het Vavo, het 

Talencentrum om studenten richting het mbo of hbo te kunnen schakelen. Hierin wordt ervoor 

gekozen om inhoudelijk zo sterk mogelijk te komen tot producten die aansluiten bij de bewegingen 

in de markt. Oftewel, in overleg met onze stakeholders (studenten, gemeenten, bedrijven en het 

vervolgonderwijs) onderwijs bieden dat aansluit bij de behoefte die zij in de komende periode zien.

In 2019 investeerde FC Extra wederom in het verder versterken van de professionaliteit van haar 

docenten. Zo werd geïnvesteerd in bachelor- en masteropleidingen voor een aantal medewerkers. 

De NT2-certificering in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool en de Academische 

Opleidingsschool met als doel de - door het Keurmerk Blik op Werk - vereiste 80 procent 

gecertificeerde docenten te realiseren, is succesvol afgerond. 

Tijdens professionaliseringsdagen en een tweetal schoolmiddagen is aandacht besteed aan het 

vormgeven van resultaatverantwoordelijkheid binnen teams, met hiernaast aandacht voor de AVG 

en de nieuwe digitale middelen. De administraties hebben werkprocessen verder uitgelijnd en daar 

waar mogelijk gedigitaliseerd, om zo efficiënter te werken.

FC Extra heeft in 2019 een aantal auditteams op bezoek gehad. Een van deze audits werd 

uitgevoerd door een externe partij vanwege de continuering van het Keurmerk Blik op Werk.
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Dit leverde de hoogst haalbare kwaliteitsrating op van 4 sterren en een tevredenheidsscore van 8,0. 

Naar aanleiding van een audit - eind 2018 - naar de uitvoering van de formele educatietrajecten 

binnen de vier teams educatie is een professionaliseringsplan voor docenten gemaakt en uitgevoerd, 

gericht op een aantal verbeterpunten in de trajectuitvoering en hiermee samenhangende 

werkprocessen. Dit verloopt volgens plan en is nog in uitvoering. Hiernaast is een plan van aanpak 

uitgevoerd voor het verbeteren van enkele aandachtpunten in de examinering. In november is 

een interne audit binnen het Vavo uitgevoerd, gericht op Kwaliteit onderwijs en Examinering. De 

conclusies hieruit worden opgenomen in het teamplan.

Volwasseneneducatie (Web)
Doelstelling is dat iedereen met een achterstand in taal-, reken- en digitale vaardigheden in de 

arbeidsmarktregio Friesland gebruik kan maken van een formeel en/of non-formeel educatieaanbod 

met als doel: zelfstandiger mee kunnen doen in de maatschappij. Beide vormen van educatie staan 

met elkaar in verbinding, om zorg te dragen voor een integrale aanpak.

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

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

noodzakelijk. Er is een nauwe samenwerking 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 middel van het ‘Coördinatiepunt Volwasseneneducatie’. 

Daarmee is de school de ‘spin in het web’ bij de provincie brede aanpak door provinciale en lokale 

partners voor het onderwijs aan laaggeletterden.

Om het aanbod zo dicht mogelijk bij de inwoners te verzorgen, wordt er op een 60-tal locaties 

in heel Friesland lesgegeven. Dit kunnen kleine locaties zijn waar enkelvoudige vragen bediend 

worden door voornamelijk vrijwilligers, locaties waar educatie wordt verzorgd op een vast dagdeel, 

of locaties waar educatietrajecten toewerken naar een examen of deelcertificaat. Ongeveer 40 

docenten van FC Extra verzorgen op deze locaties de lessen, ondersteund door 220 vrijwilligers. 

Jaarlijks worden hiermee ongeveer 900 deelnemers formele educatie en 2.250 deelnemers non-

formele educatie bereikt. Ten opzichte van het vorig verslagjaar betekende dit een toename van 13 

procent bij beide onderdelen.

In het eerste halfjaar zijn we gestart met educatietrajecten in zogenoemde werkplaatsen met 

ondersteuning door docenten in de vorm van co-teaching. Dit gebeurde zowel voor de dag- als de 

avondgroepen. Met ingang van september is dit aanbod geïntensiveerd, wat met name voor de 

avondgroepen resulteert in een flexibeler aanbod voor werkenden.

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

het Friesland College. Dit naar aanleiding van een ingediende inschrijving in het kader van een 

openbare aanbesteding van de Volwasseneneducatie (Web) voor de arbeidsmarktregio Friesland. 

Hierin zijn de Web-middelen voor een periode van 2 jaar aan het Friesland College gegund, met de 

optie dit nog eens twee keer met een jaar te verlengen. De verlenging voor het 3e uitvoeringsjaar 

(2020-2021) is inmiddels door de gemeente afgegeven.

Inburgering
Zoals verwacht heeft de in 2018 ingezette daling van het aantal studenten binnen de 

inburgeringsopleidingen zich in 2019 doorgezet. Er was sprake van een verloop van 613 in het 

begin van het jaar naar 373 per december 2019.

In 2021 wordt in het kader van nieuwe wetgeving de regie over inburgering bij de gemeenten 

neergelegd. De verwachting is dat partijen via aanbesteding kunnen inschrijven. Er zullen drie 

leerroutes ontstaan, waaronder een route richting taalniveau B1, een onderwijsroute richting 

Nederlands diploma en een route naar het zelfstandig kunnen omgaan met taal (de zgn. Z-route). 
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Mede ter voorbereiding hierop, maar ook om een adequaat antwoord te bieden op de krimp binnen 

de inburgering, is in november 2019 een pilot Onderwijsroute in Leeuwarden gestart. Met daarnaast 

een aantal pilots Z-route in de gemeenten Heerenveen, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Parallel 

hieraan worden werksessies gehouden rond de thema’s aanbod, externe markt en organisatie, om 

ons voor te bereiden op de naderende aanbestedingen.

FC Extra biedt ook geïntegreerde trajecten aan, met een combinatie van inburgering en 

beroepsonderwijs. Hierin is veel aandacht gegeven aan de doorstroom van de inburgering naar 

de entreeopleiding door middel van informatie voor studenten en docenten. Na een groei van de 

deelname in het vorig verslagjaar vond in 2019 op dit gebied een terugloop plaats van 118 naar 74 

statushouders per december in de flex-entree, oftewel een daling met 37 procent. De daling binnen 

de inburgeringstrajecten werkt ook hierin door. Hiernaast is er bewust voor gekozen om niet extra 

te investeren in werving en ruimte te geven aan de eigen team- en organisatieontwikkeling. 

In samenwerking met NHL Stenden Hogeschool is een schakeltraject voor hoogopgeleide 

statushouders uitgevoerd. Gedurende 2019 zijn hiervoor een 15-tal studenten ingeschreven.

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

voortgezet onderwijs. Kenmerkend zijn de persoonlijke aanpak, het aanbod van 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. 

 

Talencentrum
Het Talencentrum heeft naast het reguliere taalaanbod in het afgelopen jaar ongeveer dertig 

keuzedelen Engels, Duits, Frans, Spaans en Frysk aangeboden. De belangstelling van de studenten 

voor de keuzedelen Moderne Vreemde Talen (MVT) is groot. De aangeboden keuzedelen waren 

generiek, maar een aantal was ook gekoppeld aan specifieke sectoren en opleidingen. Over de 

periode tot en met november 2019 zijn er (zowel regulier als keuzedelen) 4.480 kandidaten 

voor een examen uitgenodigd. Met een no-show van gemiddeld 30 procent hebben 3.122 

studenten uiteindelijk deelgenomen aan 15.610 examens. Het aandeel keuzedelen hierin betrof 

611 deelnemende studenten aan 3.055 examens. Het slagingspercentage lag op 68 procent 

binnen het reguliere taalaanbod en 85 procent binnen de uitgevoerde keuzedelen (na herkansing, 

examentraining en remedial teaching).

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

examen. Inmiddels is sprake van een geprofessionaliseerde examenorganisatie met voldoende 

opgeleide docenten in de rol van assessor. In 2019 zijn vijf examenmomenten gehouden. Hiervoor 

hebben zich 240 studenten aangemeld en zijn in totaal 617 deelexamens afgenomen. Het resultaat 

van 69 behaalde diploma’s en 461 deelcertificaten levert een slagingspercentage op van 75 procent.

De centrale examens Nederlands lezen en luisteren en rekenen (alle vaardigheden) en mbo-niveau 

4 Engels lezen en luisteren van alle mbo-studenten worden ook door FC Extra georganiseerd en 

afgenomen. In het examenjaar zijn 17.747 kandidaten uitgenodigd voor een examen, waarvan 

er 14.615 (82 procent) hebben deelgenomen, wat een no-show betekent van 18 procent. 

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

slagingspercentages binnen de diverse opleidingsniveaus vmbo, havo, vwo/atheneum liggen tussen 

de 78 en 89 procent.

We zijn op weg met de resultaatverantwoordelijke teams. Aandachtspunten zijn het ontwikkelen en 

neerzetten van een goede ondersteuning. FC Extra heeft te maken met dynamische activiteiten in 

een complexe omgeving (wetgeving, marktwerking, externe opdrachtgevers, et cetera.).
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Dit vraagt soms een specifieke kennis en ondersteuning en adequate sturingsinformatie voor zowel 

de school als de teams.

5.4 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 brengt met ingang van studiejaar 2018/2019 het concept Dreamskoalle in de praktijk. 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 deze wettelijke urennorm.

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

voorbereiden op een loopbaan 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’ beide geïntegreerd 

als spoorboekje te gebruiken. De vorm die daarvoor gekozen is, sluit aan bij onze visie van 

praktijkgestuurd leren en –ontwikkelen van student en organisatie. 

In het koersplan van het Friesland College 2019-2022 ‘Waar leren werkt’ staat: ‘Wij leiden 

studenten op tot zelfbewuste, praktische wereldburgers met een positieve, zelfstandige en 

initiatiefrijke houding. De integratie van de SDG’s in de school laat studenten en medewerkers 

ervaren wat - in hun vak én in de samenleving - hun persoonlijke en collectieve impact is en geeft 

hun de mogelijkheid om hieraan actief bij te dragen’. Voorbeelden van een aantal acties die in gang 

gezet zijn:

•  Op initiatief van bevlogen docenten en ondersteuners zijn de eerste stappen gezet naar 

een kwaliteitsverbetering L&B door te werken aan een FC- brede basislijn burgerschap. Het 

resultaat van L&B-ontwikkeling is samen met studenten tot stand gekomen en met de centrale 

studentenraad besproken. 

•  Kelly de Haan (student) heeft namens het Friesland College meegedaan aan het jaarlijkse ‘Prinsjes 

Festival’. De opdracht was: deel in een ultrakorte pitch de parels uit je burgerschapsonderwijs. 

Kelly, student van LIS, heeft de hoofdprijs gewonnen met haar presentatie. Naast de ervaring 

en alle waardering die ze heeft gekregen, is een videoclip gemaakt waarin een beeld over 

Burgerschapsonderwijs in het Friesland College.Zie ook: 

https://burgerschapmbo.nl/nieuws/burgerschap-en-global-goals-op-het-friesland-college/
•  In november van dit jaar was binnen het Friesland College een meet-up ‘Waar 

loopbaanbegeleiding werkt’. Deze meet-up is een voorbeeld van laagdrempelig 

professionaliseringaanbod voor docenten. Circa honderd docenten hebben deelgenomen aan de 

diverse workshops over loopbaanbegeleiding. 

5.6  Doorstroom mbo-hbo
Met de toekenning van de subsidie ‘Soepele doorstroom mbo- hbo’ van het ministerie van 

onderwijs, met een activiteitenplan als basis, is binnen alle FC-scholen gewerkt aan bewustwording 

bij docenten en studenten over de keuze: uitstromen naar de arbeidsmarkt of een vervolgstudie 

doen in een hbo-opleiding. 
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Voorbeelden hiervan zijn:

•  In samenwerking met andere roc’s en hbo-instellingen in de regio zijn keuzedelen doorontwikkeld, 

die gericht zijn op voorbereiding hbo. Hierin is ook opgenomen dat mbo-studenten een deel 

van het keuzedeel doen bij een hbo-instelling in de sector van keuze. Uit de evaluatie blijkt dat 

studenten goede ervaringen opdoen om bewust te kunnen kiezen. 

•  Studenten hbo (alumni van mbo) worden in contact gebracht met niveau 4-studenten die willen 

doorstuderen. Omdat het aantal individuele matches beperkt bleef, is een werkvorm ontwikkeld 

die in groepsverband (coachgroep) kan worden aangeboden. Reacties van mbo en hbo studenten 

en docenten schetsen een positief beeld van de opbrengst.

•  Het thema Studieloopbaanbegeleiding heeft een aantal gerichte acties opgeleverd. Samengevat: 

gericht op vergroten van vertrouwen in eigen kunnen, studievaardigheden en beeldvorming over 

hbo-niveau bij studenten.

5.7  Extra Uitdaging voor studenten: ‘verleg je grenzen’ 
Het Friesland College biedt voor de studenten programma’s en kansen voor extra uitdaging in en 

naast je studie en het werken aan persoonlijke ontwikkeling. Het Friesland College zet in op: 

• Excellentieprogramma

• Internationalisering

• Ondernemerschap 

• Mentorprogramma 

Excellentie 
In de periode 1-1-2019 t/m 31-7-2019 zijn de volgende programma’s aangeboden binnen Friesland 

College: 

• Ambassadeurs, 

• FC Duurzaam, 

• Overdrive, 

• Healthcare, 

• Laat je talenten zien, 

• Boek & bezoek, 

• Vital Works en 

• Skills. 

Om meer studenten te bereiken, is er vanaf 1-8-2019 gekozen voor een doorontwikkeling van het 

Excellentieprogramma. Hierbij was de wens om meer schooloverstijgend te werken en de krachten 

te bundelen van verschillende docenten die betrokken zijn bij het Excellentieprogramma. Dit heeft 

geresulteerd in een aanpak met krachtweken, met hiernaast een aantal programma’s in de scholen 

zoals Overdrive en Boek & Bezoek.

In 2019 hebben reeds twee krachtweken plaatsgevonden. De reacties van studenten zijn zeer 

positief. 

We hebben in 2019 tegen de driehonderd studenten bereikt die hebben deelgenomen aan 

(onderdelen van) het Excellentieprogramma. 

Succesmomenten 2019:

•  Studenten van programma Ambassadeurs hebben FC Awards gepresenteerd: Gerbrich de Vries en 

Tim Nauta

•  Ambassadeurs kregen als feedback dat ze overtuigend, professioneel en daarmee positief 

bepalend waren in de keuze van ‘aankomende’ studenten. 

•  Studenten die naar Malta zijn gegaan, komen met trots en zelfvertrouwen terug op school.
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•  Tynke Miedema die ‘Laat je Talenten zien met vlag en wimpel heeft afgesloten en ook haar 

opleiding versneld heeft kunnen afronden.

5.8  Internationalisering
Het Friesland College stelt zich tot doel om studenten op te leiden tot praktische wereldburgers die 

in hun vak én in de samenleving goed hun weg kunnen vinden. Interculturele competenties zijn 

daar vanzelfsprekend onderdeel van. Het Friesland College vindt dat alle studenten én medewerkers 

interculturele competenties zouden moeten opdoen. ‘Dat kan bijvoorbeeld door een internationale 

stage of excursie naar het buitenland, maar ook door 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 normen en waarden van andere culturen leren kennen. Deze ambitie is terug te vinden 

in het koersplan ‘Waar leren werkt’. De 17 SDG’s geven richting aan de koers. Dit biedt goede 

kansen om wereldburgerschap in het hele onderwijsaanbod steviger neer te zetten, waarbij ook 

wordt gekeken naar de internationale dimensie. Ook in de Kwaliteitsagenda mbo 2019-2022 zijn 

maatregelen opgenomen om internationalisering en wereldburgerschap binnen de instelling verder 

te verankeren.

In 2019 waren weer veel studenten en medewerkers internationaal actief en de belangstelling voor 

internationale projecten op school groeide. In totaal ging ongeveer 8 procent van de studenten en 

medewerkers voor een korter of langer verblijf naar het buitenland. Een mooi resultaat!

In de meeste gevallen ontvingen zij financiële ondersteuning vanuit het Erasmus+-programma, 

mogelijk gemaakt door de Europese Unie. Als stageland waren vooral België, Malta en Spanje 

populair. 

Bijzonder geslaagd was het project waarbij twintig studenten Pedagogisch werk naar een 

partnerschool in Noord-Ierland gingen. Zij volgden daar de leereenheid ‘Groen moet je doen en 

communiceren moet je niet laten’ en werden ondergedompeld in de thema’s ‘Natuur, Wetenschap 

& Techniek’ en ‘Duurzaamheid’ bij kinderopvanglocaties en basisscholen in en rondom Londonderry. 

Ook volgden ze lessen met de Early Years Education-studenten van NWRC. Tijdens hun reis maakten 

zij een film die na terugkomst werd vertoond. Daarin was te zien hoe studenten lessen volgden, 

op excursie gingen en hun eindpresentatie in het Engels gaven aan hun Ierse medestudenten. 

Een prachtige ervaring voor de studenten, met een positieve impact op hun persoonlijke en 

professionele ontwikkeling, zelfstandigheid en zelfbeeld. 

Niet alle studenten willen of kunnen naar het buitenland. Het Friesland College vindt het 

belangrijk dat ook zij leren over andere culturen en organiseert daarom ook binnen de school 

internationaliseringsactiviteiten, zoals een Internationale Dag van de Rechten van de Mens in 

december.

Het Friesland College ontving in 2019 ook studenten van partnerscholen in onder meer Finland, 

Duitsland en Malta. Zij deden mee aan een project bij één van de FC-opleidingen of liepen via 

het Friesland College stage bij bedrijven in de regio. Deze studenten worden - waar mogelijk - 

gekoppeld aan onze eigen studenten, zodat zij op die manier ook leren over elkaars land, cultuur 

en gebruiken. Verder 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, stonden hier centraal.

Het Friesland College werkt al jaren met verschillende internationale partners samen in strategische 

partnerschappen, gefinancierd met Erasmus+-subsidie. Dit jaar startten weer een aantal nieuwe 

Europese projecten, zoals What the Hack?!, met als thema het herkennen en omgaan met 
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cybercrime, en Entering the GIG-economy, gericht op het voorbereiden van de student én 

de samenleving op de kansen en bedreigingen van de ‘GIG-economie’ (oftewel, de huidige 

maatschappij waarin veel zzp’ers werkzaam zijn). 

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen ondersteunt het Friesland College 

een aantal projecten in ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld in Indonesië. Met de National Soccer 

Academy in Suriname tekende het Friesland College onlangs een intentieverklaring. Het komende 

jaar wordt toegewerkt naar een samenwerking waarbij CIOS-studenten in Paramaribo gaan helpen 

bij de voetbaltraining, talentherkenning en begeleiding van kansarme kinderen.

5.9 Ondernemerschap
Ondernemerschap is een breed thema en komt binnen alle onderdelen van het Friesland College 

terug. Persoonlijk Leiderschap is immers één van de grote pijlers in ons koersplan. Van ondernemend 

gedrag naar ondernemend handelen, tot het daadwerkelijk starten van een eigen bedrijf, studenten 

kunnen van inspiratie tot educatie diverse programma’s volgen.

Het Friesland College is ook intensief betrokken bij het Innovatiepact Fryslân (IPF) en haar 

programma Sterk Fries Ondernemerschap. Dit samenwerkingsverband van het Friese 

beroepsonderwijs, bedrijfsleven, provincie en F4-gemeenten is een strategisch platform om de 

innovatiekracht en het ondernemerschap in de provincie te versterken. In samenwerking met het 

programma Sterk Fries Ondernemerschap is er een verdubbeling qua deelname geweest vanuit het 

mbo in 2019. Door zichtbaarheid te vergroten en kansen te laten zien, zijn steeds meer Friesland 

College studenten geïnteresseerd in de extra programma’s die we aanbieden dankzij diverse 

strategische partnerschappen in de regio. 

Vanuit de MBO Inqubator zijn behoorlijk wat studenten actief bezig geweest met het thema 

ondernemerschap. Het Friesland College heeft samen met onze regionale partners Business 

Development Friesland en ROC Friese Poort diverse workshops aangeboden, waar studenten 

van techniek, zorg, handel en ondernemen, zakelijke dienstverlening en D’Drive aan de slag 

zijn gegaan met diverse thema’s. Van het testen van een prototype, het op zoek gaan naar 

leiderschapskwaliteiten tot het ontwikkelen van een website. Er is adequaat op vragen van onze 

studenten geanticipeerd, waardoor ruim 150 studenten deelgenomen hebben aan de diverse 

workshops.

Ondernemerschap en innovatie
In 2019 is het Friesland College gestart met een drietal strategische innovatietrajecten op Europees 

niveau. Binnen deze projecten werken we nauw samen met collega’s van diverse opleidingen en uit 

diverse Europese landen om ondernemerschap steviger te positioneren. Ook zijn we in 2019 gestart 

met het zoeken naar antwoorden op vragen uit onze regio en eigen organisatie. Hoe kunnen we 

onze studenten die als ZZP’er aan de slag gaan beter ondersteunen? Op welke manier kunnen we 

migranten de kans geven sneller te starten als ondernemer? Ook de vraag vanuit het bedrijfsleven 

om meer aandacht te schenken aan ondernemend gedrag en persoonlijk leiderschap hebben we 

opgepakt in de volgende Europese projecten:

-  Self Regenerate: mbo-studenten en migranten door middel van mentoring en lessenmodules 

ondersteunen in de stap richting ondernemerschap. Ondersteuning in het opzetten van een eigen 

bedrijf en de ontwikkeling van Business Engels. 

-  Entering the GIG Economy: Focust zich op het voorbereiden van individuen en community ’s op 

de kansen en bedreigingen van de gig-economie, vooral gericht op cross sectorale samenwerking 

en voorbereiding op ZZP- schap.

-  LEADER: Gaming inzetten voor de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap binnen het onderwijs 

door gedragsbeïnvloeding en internationale ontwikkeling van competenties. Hiernaast lesmateriaal 

ontwikkelen ter bevordering van persoonlijk leiderschap en ontwikkeling van ondernemend 

gedrag: van Ondernemendheid naar Ondernemerschap. 
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In 2019

•  is de samenwerking gezocht met het Center for Entrepreneurship van NHL Stenden Hogeschool, 

waarbij best practises zijn uitgewisseld om de overgang van ondernemerschap van mbo naar hbo 

kleiner te maken. 

•  is een start gemaakt met onderwijsvernieuwing binnen diverse opleidingen bij D’Drive over het 

inbedden van ondernemerschap in het curriculum.

•  lid geworden van Friese Zaken waar samen met het bedrijfsleven strategische partnerschappen en 

vraagstukken worden verkend.

•  via de club van ELF (Europe Leeuwarden Fryslân) in contact gekomen met diverse partners zoals 

NHL Stenden Hogeschool en vo-scholen in de regio, waarmee verkend wordt of gezamenlijke 

trajecten gestart kunnen worden.

•  met ROC Friese Poort diverse gesprekken gevoerd over de start van een kopopleiding en de 

organisatie van workshops.

•  een start gemaakt om met het Excellentieprogramma programma’s te ontwikkelen.

5.10  MentorProgramma Friesland en European Center for Evidence-Based Mentoring 
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 voor studenten. Het European Center for 

Evidence-Based Mentoring, een Europees netwerk voor onderzoek en kennisdeling verbonden aan 

lectoraten van NHL Stenden Hogeschool, richt zich op kennisontwikkeling en professionalisering van 

mentorprogramma’s waarbij het MentorProgramma Friesland een proeftuin is van innovatie.

MentorProgramma Friesland heeft in 2019 een grote ontwikkeling doorgemaakt. Mentoring - 

specifiek door en voor studenten - is mede dankzij onze lobby een erkend instrument van het 

ministerie van onderwijs geworden in de aansluiting mbo-hbo: de studentlabs. Participerende 

instellingen van MentorProgramma Friesland hebben de studentlabs opgenomen in hun aanvragen 

naar het ministerie, waardoor wij gezamenlijk de doorstroom kunnen versterken. De 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. Het 

lidmaatschapsmodel met betalende partners uit Europa bestaat inmiddels twee jaar met eigen 

onlineactiviteiten van ‘peer learning’. Het netwerk van het Center bestaat inmiddels uit ruim 800 

professionals en onderzoekers in mentoring.

Enkele resultaten zijn:

•  2400 studenten mbo en hbo maken kennis met mentoring

•  425 nieuwe mentorkoppelingen

•  22 nieuwe bedrijfs- en algemene mentoren waardoor ons mentoren-netwerk 275 mensen telt

•  148 nieuwe studentmentoren mbo en hbo

•  7 online EU webinars, 44 regionale en 12 Europese events.

Voorbeelden van incidentele projecten in 2019 zijn:

•  onderzoeksproject ‘Move 21’ in samenwerking met ECBO over de meerwaarde van mentoring in 

relatie tot 21e eeuwse vaardigheden en onderwijs op maat;

•  strategische partnerschap Claim Your Future, een Erasmus+ KA2 project over sociaal 

ondernemerschap en ‘students in the lead’;

•  strategisch partnerschap in samenwerking met het Ondernemerscollege VIP@Work, over 

netwerkmodellen onderwijs en bedrijfsleven;

•  strategisch partnerschap in samenwerking met het Ondernemerscollege Self-Regenerate, over 

migranten, rolmodelschap en internationaal ondernemerschap;
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5.11 Leerbedrijf Present Promotions
Present Promotions is intern een leerbedrijf voor studenten waarvoor de stap naar een externe stage 

te groot is. Er is meegewerkt aan tal van activiteiten, events en workshops in en om het Friesland 

College, ROC Friese Poort, Nordwin College en NHL Stenden Hogeschool. De mix van studenten 

van verschillende opleidingen en niveaus zorgde ervoor dat ‘er van en met elkaar’ werd geleerd. 

Deze mix zorgde er ook voor dat de workshops en ondersteuning bij FC Extra in de vorm van 

‘peerteaching’ succesvol waren.

Enkele hoogtepunten van het afgelopen jaar zijn

•  de eerste samenwerking met ‘Leeuwarden Student City’ tijdens de Gay Pride, 

•  de medewerking aan de opening van de eerste Hindoestaanse Mandir,

•  deelname aan de mbo-Challenge Food waste in samenwerking met Fier leidde tot een 

finaleplaats, 

•  het opzetten van een eenvoudige administratie voor Blooming Bakery (Fier).

•  medewerking aan het festival Global Land.

5.12 Afspraken valide exameninstrumenten mbo
Er zijn drie routes die leiden tot gevalideerde examenproducten. In het Friesland College wordt voor 

een deel gebruik gemaakt van inkopen examens (route 1) en voor een deel van zelf geconstrueerde 

examens (route 2). Van route 3, te weten ‘zelf ontwikkelde exameninstrumenten worden extern 

gevalideerd’, wordt geen gebruik gemaakt. Om invulling te geven aan de afspraken in het 

document ‘Afspraken valide exameninstrumenten mbo’ zijn drie onafhankelijke adviesgroepen 

in het leven geroepen die - conform heldere procesbeschrijvingen en kwaliteitsnormen in het 

document ‘Route 2 Friesland College’ - zelf geconstrueerde instrumenten voor examinering 

controleren en adviezen opstellen voor vaststelling. Het Friesland College kent adviesgroepen 

‘valideren examenproducten’ voor respectievelijk de beroepsgerichte examens, examens moderne 

vreemde talen en de instellingsexamens Nederlandse taal.

Het betreft alle zelf geconstrueerde exameninstrumenten die zijn geconstrueerd na 1 augustus 

2016. Zelf geconstrueerde instellingsexamens ten behoeve van keuzedelen vallen dit jaar nog buiten 

Route 2. Deze worden door de examencommissies gecontroleerd en vastgesteld.

De adviesgroepen zijn ingericht conform de afspraken vastgelegd in het document ‘Werkwijze 

Adviesgroepen valideren examenproducten’.

De adviesgroepen werken resultaatgericht met duidelijke vastgestelde resultaatafspraken. De 

beschikbare formatieve ruimte kan flexibel worden ingezet, waardoor de inzet goed is af te 

stemmen op de dynamiek van het aantal te valideren examenproducten.

Het proces van valideren duurt maximaal twee weken. Indien het valideren leidt tot een negatief 

advies, vertraagt dit het constructie-, validatie- en vaststellingsproces. 

Samenstelling.

Een adviesgroep valideren examenproducten bestaat uit medewerkers van de verschillende scholen 

die op een vast dagdeel beschikbaar zijn voor het valideren van binnen het Friesland College zelf 

geconstrueerde exameninstrumenten. Eén van de leden wordt aangewezen als contactpersoon. 

Medewerkers worden geselecteerd op basis van deskundigheid en hun interesse voor examinering 

in het algemeen en examenproducten in het bijzonder. Ervaring in en/of betrokkenheid bij het 

construeren en/of vaststellen van examenproducten is een pre. Leden mogen een dubbelrol vervullen. 

Dat wil zeggen: construeren voor de eigen school en valideren voor een andere. Eén van de 

directeuren van de ondersteuning is functioneel leidinggevende van de leden van de adviesgroepen 

valideren examenproducten en daarop, bij disfunctioneren van één van de leden, aanspreekbaar. 
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5.13 Kwaliteitszorg

Interne audits
Op basis van het nieuwe koersplan ‘Waar leren werkt’ en het FC-kwaliteitskader 2019 is 

afgesproken dat bij ieder onderwijsteam in de periode 2019-2022 een interne audit uitgevoerd 

wordt. Eén van de auditoren is een extern onafhankelijk deskundige. Zo nodig worden op basis van 

resultaten of op verzoek van een team of leidinggevende aanvullende acties ingezet. In totaal zijn in 

2019 bij elf teams interne audits uitgevoerd naar de kwaliteit van het onderwijs en de examinering. 

In de afgelopen jaren was een leidinggevende van het Friesland College voorzitter van 

de interne auditcommissie. Door veranderingen in de organisatie waardoor per school 

nog één onderwijsdirecteur beschikbaar is, gecombineerd met de ontwikkeling naar 

resultaatverantwoordelijkheid bij onderwijsteams, is besloten deze opzet te wijzigen. In 2019 

hebben totaal veertien (veelal) docenten uit de scholen geparticipeerd in de door auditpool 

Diagonaal georganiseerde scholingsbijeenkomsten tot auditor. Daarnaast hebben drie bestaande 

auditoren een training tot lead-auditor gevolgd. Zij kunnen waar nodig het voorzitterschap van een 

auditcommissie op zich nemen.

Deze scholingen maken het mogelijk deskundigheid meer in de teams te organiseren. Teams kunnen 

leren van elkaar. Bij elke audit wordt gebruik gemaakt van een ervaren auditor uit de ondersteuning 

in de rol van voorzitter, een auditor uit de interne pool (niet werkzaam bij de te onderzoeken 

school), een interne auditor-schrijver en een externe onafhankelijke deskundige afkomstig van de 

auditpool Diagonaal of van de lerarenopleiding van NHL Stenden Hogeschool. 

Vanaf 2019 is een nieuwe cyclus opgestart van interne audits, passend bij het nieuwe koersplan. 

Op basis van het FC-kwaliteitskader 2019 wordt bij elk onderwijsteam in een periode van 4 jaar een 

interne audit afgenomen. Over 2019 waren dat in totaal 11 audits. Bij het team 210-215 Bouw, 

hout en interieur is de audit nog uitgevoerd op basis van het vorige kwaliteitskader omdat hier 

sprake was van een herstelonderzoek na eerdere tekortkomingen. 

Opbrengsten uit de audits 2019 zijn onder andere dat teams nog onvoldoende zelforganisatie en 

resultaatverantwoordelijkheid tonen. Bij veel teams zien we dat deze nog in een beginstadium 

staan. Bij de onderwijsresultaten bleek een deel hiervan onder de inspectienorm te liggen, waardoor 

er onvoldoende werd gescoord. Wanneer teams zich hiervan bewust waren, werd de ontwikkeling 

naar een voldoende score ingezet. Het meten van (student-)tevredenheid verdient ook de nodige 

verbetering. Er wordt vaak wel geparticipeerd in JOB en mto (medewerkerstevredenheid) maar de 

resultaten daaruit worden niet adequaat verwerkt tot verbeteracties of worden niet teruggekoppeld 

aan de betrokkenen. Bij de examinering valt op dat het bij studenten vaak nog niet altijd duidelijk is 

of toetsen nu meetellen voor het diploma of niet. Studenten zijn tevreden over de begeleiding door 

de teams.

FC Monitor
Het Friesland College neemt deel aan de tweejaarlijkse, landelijk georganiseerde JOB-monitor. Deze 

enquête is voor het laatst in het voorjaar van 2018 afgenomen. In het tussenliggende jaar neemt het 

Friesland College aan de hand van vragen uit de JOB-monitor en op het eigen onderwijs gerichte 

vragen zelf een interne monitor af. 

De vragen luiten in taalgebruik specifiek aan bij de beleving van onze studenten. Er werden twee 

groepen onderscheiden: de groep ‘algemeen’ en de groep ‘praktijkroute’. De uitkomsten van deze 

monitor zijn op hoofdlijnen te vergelijken met de uitkomsten van de JOB-monitor. De gemiddelde 

respons van de FC-monitor bedroeg 46 procent. Het gemiddelde rapportcijfer van studenten voor 

de opleiding is een 6,6, waarbij de uitkomsten per school variëren tussen een 6,2 en een 6,9.
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Over het algemeen kan worden gesteld dat de studenten de sfeer als goed kwalificeren. Studenten 

geven het Friesland College in de FC-Monitor een dikke voldoende voor sfeer en veiligheid. Ook over 

de begeleiding oordelen zij vooral positief. Maar net als in de JOB-monitor benoemen studenten 

ook in dit eigen onderzoek verbeterpunten als het gaat over de organisatie van het onderwijs en de 

communicatie hierover. Het onderwijs biedt volgens de ondervraagde studenten soms ook te weinig 

uitdaging en als het gaat om inspirerend onderwijs, maakt het Friesland College die ambities niet 

altijd waar.

MBO Life Sciences
De Inspectie van het Onderwijs heeft in het kader van het 4JO onderzoek uitgevoerd bij opleidingen 

van het Nordwin College. Eén van de onderzochte opleidingen betrof een kwalificatie van MBO 

Life Sciences, een gezamenlijk initiatief van het Nordwin College en Friesland College op het gebied 

van food, laboratorium, water, milieu en techniek. Omdat er sprake is van een samenwerking 

waarbij medewerkers van twee organisatie in één team samenwerken, is afgesproken dat er bij 

alle teams van MBO Life Sciences een interne quick-scan werd uitgevoerd. Van deze quick-scans is 

een rapportage gemaakt en naar de inspectie gestuurd. Voor de onderdelen die voor verbetering in 

aanmerking kwamen, is een verbeterplan opgesteld. 

Extern toezicht
Het regulier toezicht van de Inspectie van Onderwijs zal naar verwachting in het najaar van 2020 

plaatsvinden. In 2019 heeft geen onderzoek in dit kader plaatsgevonden. Het Friesland College 

heeft vrijwillig geparticipeerd in het themaonderzoek ‘differentiatie’ in november 2019 met de 

opleidingen Wellness & Lifestyle en Applicatieontwikkeling. Op basis van deze onderzoeken naar 

‘goodpractices’ wordt door de inspectie een landelijk rapport opgesteld dat in kaart brengt hoe 

studenten met verschillende leerbehoeften zo goed mogelijk bediend kunnen worden. 

Daarnaast heeft het Friesland College geparticipeerd in de themaonderzoeken ‘kwaliteitsborging en 

zelfbeoordeling’ en ‘Governance Raden van Toezicht’. 

In het themaonderzoek ‘kwaliteitsborging en zelfbeoordeling’ wordt onderzocht hoe 

onderwijsinstellingen de eigen kwaliteit beoordelen en hoe de resultaten daarvan doorwerken in de 

onderwijskwaliteit. Ook wordt onderzocht hoe onafhankelijke deskundigen betrokken worden bij 

de zelfbeoordeling.

Bij het landelijke themaonderzoek rond ‘Governance in het mbo’ is onderzoek gedaan naar de 

veranderende rol van raden van toezicht en het samenspel met het college van bestuur daarbij. 

Er is gesproken over de verdere professionalisering van het toezicht en veranderingen naar een 

kwaliteitscultuur.

5.14  Resultaten 2019 centrale examinering Nederlands en rekenen
De resultaten van de centrale examens Nederlands 2F over 2019 blijven gemiddeld genomen 

vergelijkbaar met de resultaten van 2018, maar ook vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. De 

resultaten Nederlands op 3F blijken ten opzichte van 2018 een vergelijkbaar beeld geven, waarbij 

het Friesland College gemiddeld een tiende punt boven het landelijk gemiddelde scoort. 

Voor rekenen 2F geldt dat het Friesland College in resultaat achterblijft bij het landelijk gemiddelde. 

Bij rekenen 3F blijven de resultaten onder het landelijk gemiddelde. Studenten die in 2019 examen 

hebben gemaakt in het keuzedeel rekenen 3F, behaalden een gemiddelde dat boven het landelijk 

gemiddelde ligt. 
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Maatregelen die deels in 2019 zijn ingezet en in kalenderjaar 2020 doorlopen:

•  Vanuit de Kwaliteitsagenda is de aanbeveling gekomen om minimaal 6 uur begeleiding op het 

gebied van Nederlands te realiseren, aangeboden vanuit een werkplaats Nederlands en rekenen. 

•  Drieslag Taal (dat ook geldt voor rekenen) heeft nog onvoldoende vorm gekregen binnen de 

meeste scholen. 

•  De mogelijkheid om studenten van entreeopleidingen te examineren op 1F is met ingang van 

periode 2 ingegaan, maar dit is nog niet binnen elke school gerealiseerd.

5.15  Extra ondersteuning voor studenten 
Een deel van onze studenten heeft te maken met problematiek die het leren in de weg staat. 

Het Friesland College heeft een groot palet aan voorzieningen en hulp om deze studenten een 

steuntje in de rug te bieden. Dit gaat van hulp in de klas, naar time-outvoorzieningen. Alles gericht 

op het volgen van onderwijs, het werken aan persoonlijke ontwikkeling en het behalen van een 

startkwalificatie. 

5.16 Passend Onderwijs 
De notitie Toelatingsbeleid & Passend Onderwijs van het Friesland College heeft als ondertitel ‘iedere 

student een weRkend perspectief’. Deze ondertitel maakt duidelijk wat de visie op toelating en 

passend onderwijs in het Friesland College is: studenten zijn het hele jaar door welkom. Dit betekent 

dat alle studenten, ongeacht of ze een beperking, handicap en/of chronische ziekte of hulpvraag 

hebben, allen op eenzelfde wijze recht hebben op toelating tot de gekozen opleiding. 

Het kan voorkomen dat een student extra ondersteuning, begeleiding of een aanpassing nodig 

heeft om de gekozen opleiding te kunnen volgen. Tijdens de intake zal dit naar voren komen. 

Er wordt dan met de student besproken of de gekozen opleiding geschikt is om te volgen: is de 

student bekwaam, is de student in staat om de voor de opleiding en het beroep noodzakelijke 

competenties te ontwikkelen en welke ondersteuning, voorzieningen en aanpassingen zijn hiervoor 

nodig? Het is belangrijk dat de student een grote rol vervult in het bedenken en bepalen van de 

nodige aanpassingen en/of voorzieningen en daar zelf de regie over heeft. 

 Bij iedere aanpassing wordt bekeken of deze niet onevenredig belastend is voor het Friesland 

College, of de aanpassing noodzakelijk is en welke alternatieven eventueel - indien van toepassing 

- beter uitvoerbaar en minder kostbaar zijn. Wanneer het Friesland College niet in staat is de juiste 

ondersteuning/aanpassing in te richten, wordt gekeken naar alternatieve mogelijkheden - zowel 

binnen als buiten het Friesland College. De benodigde aanpassing/ ondersteuning wordt vastgelegd 

in het addendum behorende bij de onderwijsovereenkomst van de student. In 2019 zijn 15 addenda 

opgesteld.

Organisatie Passend Onderwijs
Het Friesland College heeft oog voor elke student. Deze aandacht is gericht op het ontwikkelen van 

talenten en het vinden van zijn passie. Studenten Services heeft de taak om de inzet van passend 

onderwijs te coördineren en regisseren in de school. Er wordt ingezet op persoonlijke begeleiding, 

maatwerkoplossingen om onderwijs te kunnen volgen, en time-outvoorzieningen die jongeren met 

beperkingen/belemmeringen verder ondersteunen in het (ver)volgen - en soms terugkeer - naar hun 

opleiding.

Aan elke school binnen het Friesland College is een budget Passend Onderwijs toegekend, nadat 

een plan ‘Passend Onderwijs 2019 in de school voor …’ is opgesteld. Middels ‘Werkplaatsen 

Passend Onderwijs en Toelatingsbeleid Friesland College wordt de voortgang en uitvoering van de 

plannen geborgd. De plannen zijn onderdeel van de managementcontracten en daarmee ook van 

de teamplannen binnen de scholen.
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Omvang en bereik van ondersteuning
Gelden voor Passend Onderwijs worden ingezet in de aanpak School als Werkplaats, in inzet van 

contactpersonen Studentenzorg, tweedelijnsvoorzieningen als zorgcoördinatie, dyslexiecoördinatie 

en -ondersteuning, en trainingen en scholingen op het gebied van onder meer autisme, faalangst, 

assertiviteit. Daar waar nodig wordt budget vrijgemaakt voor aanpassingen in leslokaal en/of 

voorzieningen om de opleiding goed te kunnen volgen.

De aanpak van School als Werkplaats houdt in dat hulpverleners van verschillende instanties en 

instellingen (zoals MEE, REIK, Zienn, Amaryllis) en intern opgeleide hulpverleners werken in de 

scholen; direct naast, bij en met de docenten en studenten samen om (hulp) vragen en passend 

onderwijs of ondersteuning te bieden.

Contactpersonen studentenzorg hebben in de scholen de opdracht om passend onderwijs, 

begeleiding en ondersteuning inhoud en vorm te geven.

Zorgcoördinatoren hebben de opdracht om met de contactpersonen studentenzorg het beleid 

en uitvoering passend onderwijs te monitoren, te verbeteren en FC-brede vraagstukken op het 

gebied van Passend Onderwijs – onder meer het organiseren van een FC-breed scholings- en 

trainingsaanbod, inzetten in opstellen addenda en dergelijke - te organiseren.

Er is een dyslexiecoördinator en een dyslexienetwerk met een daarbij ontwikkelde 

3-gespreksmethode, waar studenten met dyslexie (en dyscalculie) gebruik van kunnen maken. 

Met deze inzet worden meer dan 2000 studenten bereikt. 

Financiële verantwoording:
Passend Onderwijsgelden, beschikbaar in 2019 €1.200.000.

Hiervan is ingezet op of in 

•  School als Werkplaats 45 procent

•  Zorgcoördinatie 10 procent

•  Dyslexieondersteuning 10 procent

•  Extra inzet Contactpersoon studentenzorg/passend onderwijs 25 procent

•  Trainingen en scholingen 5 procent

•  Aanpassingen en overige kosten Passend Onderwijs 5 procent

Overige beschikbare financiële middelen 2019

• Plusvoorziening mbo Rebound €250.000 

• waarvan bekostigd uit vsv/plusmiddelen 54.000

• Programmagelden VSV 77.031

• Extra OCW Subsidie mbo Fier school 117.000

• School Maatschappelijk Werk 156.038

Budgetloket
Met het budgetloket helpt het Friesland College studenten hun schulden aan te pakken en 

voorkomt zo dat zij vanwege schulden stoppen met hun opleiding. Medewerkers van de 

Welzijnsorganisaties Amaryllis (Leeuwarden) en Caleidoscoop (Heerenveen) organiseren hiervoor 

spreekuren en geven gastcolleges aan groepen studenten.

In Heerenveen hebben 32 studenten gebruik gemaakt van het budgetloket, in Leeuwarden 75 

studenten. Naast deze ‘face to face’ gesprekken, vaak meerdere keren, hebben de medewerkers van 

het budgetloket binnen de opleidingen meerdere workshops verzorgd. We zien een forse toename 

op beide locaties.
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School als Werkplaats (SAW)
School Als Werkplaats startte in 2010 bij de bol-opleidingen op niveau 2. In 2019 wordt deze 

methodiek toegepast bij alle bol-opleidingen in zowel Leeuwarden als Heerenveen. Op een totaal 

van 7700 bol-studenten had het SAW-team contact met 1655 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 2018 en liggen ruim 

onder het landelijk gemiddelde.

Binnen SAW zijn hulpverleners uit de eerste en de tweede lijn, jongerenwerkers en medewerkers 

van het Friesland College aanwezig op school, vooral in de klas. Studenten die extra zorg of 

ondersteuning nodig hebben, kunnen hen direct benaderen. Deze aanpak is uniek. Het 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 hiermee doorverwijzing naar tweedelijns begeleiding verminderen.

Zie voor verdere informatie 

www.frieslandcollege.nl/ons-onderwijs/begeleiding/extra-ondersteuning/school-als-werkplaats.

MBO Rebound Fryslân
MBO Rebound Fryslân is een onderwijsvoorziening die mbo-studenten van niveau 2,3 en 4 met 

problematiek van overbelasting een veilige omgeving en pedagogisch klimaat biedt, waar het 

fundament gelegd kan worden om weer onderwijs mogelijk te maken. Doel is dat de studenten 

in staat zijn om na terugkeer in het onderwijs een startkwalificatie te behalen. Is dit (nog) niet 

mogelijk, dan wordt begeleid naar een ander passend traject.

Van de 63 studenten die in 2019 het MBO Rebound Fryslân hebben gevolgd:

•  zijn 8 studenten na een proefperiode niet begonnen met het traject

•  zijn 18 studenten teruggekeerd naar de opleiding van herkomst

•  zijn 15 studenten naar een andere opleiding of het Vavo gegaan

•  zijn 2 studenten naar betaald werk gegaan

•  zijn 2 studenten begonnen aan een hulpverlenings- of een zorgtraject

•  zitten 18 studenten nog in het traject en zullen in 2020 uitstromen.

Pitstop
Pitstop is een traject van zes weken, gericht op persoonlijke ontwikkeling. Het programma is 

bedoeld voor studenten die dreigen vast te lopen in hun opleiding. In 2019 hebben 132 studenten 

bij Pitstop een traject gevolgd, met de volgende uitstroom:

Pitstop

FC Opleidingen hulp
Werk exit/stop
extern onderwijs overig
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Loopbaanadvies
2019 was een overgangsjaar naar een nieuw aanbod van loopbaanadvies. In de nieuwe vorm 

kunnen studenten wekelijks starten met een loopbaanoriëntatietraject. Tot oktober bood FC-

XL Switch begeleiding aan studenten die wilden overstappen van de ene mbo-opleiding naar 

de andere; FC-XL Search was er voor studenten die nog geen specifieke opleiding in gedachten 

hadden. Vanaf oktober is er één traject voor alle studenten.

Heerenveen Leeuwarden FC XL Search
Loopbaan- 
orientatie-traject 
vanaf oktober 2019

totalen

Aanmeldingen 
Switch en 
vervolgtrajecten

390 
(-62 t.o.v. 
2018)

507 
(-61 t.o.v. 
2018)

157 98 1152 

Afname 
capaciteitentest

43

Afname 
beroepskeuzetest

115

Workshop 
kort keuzemoment

19 39 58

Inloopspreekuur
(externen)

70 95 165

Totaal FC XL/
Loopbaanadvies

1375
(excl testen)

Workshop Kort Keuzemoment
In 2019 is gestart met het aanbod van een workshop Kort Keuzemoment. Speciaal voor leerlingen 

van het voortgezet onderwijs organiseren we voorafgaand aan de open dag een workshop Kort 

Keuzemoment; hulp bij studiekeuze. De workshop geeft vo-leerlingen en hun ouders inzicht in 

de stappen die ze kunnen zetten om een mbo-opleiding te kiezen. Met de uitkomst van deze 

workshop gaan ze aansluitend goed voorbereid naar de open dag. Uit de feedback van de open 

dag bezoekers blijkt dat er in toenemende mate vraag is naar ondersteuning bij studiekeuze. De 

workshop voorziet in een behoefte. Dit jaar hebben 58 vo-leerlingen de workshop gevolgd.

Resultaten Searchtraject
In totaal hebben 157 studenten in 2019 deelgenomen aan FC XL Search. Het grootste deel van de 

studenten start na het traject met een nieuwe opleiding binnen het Friesland College, of gaat terug 

naar de opleiding.

35%

21%11%

11%

22%

Resultaten FC XL Search

nieuwe opleiding FC

terug eigen opleiding

exit/hulp

exit werk

extern onderwijs

Van de studenten die in 2018 deelnamen aan Search en hierna een opleiding volgden binnen het 

Friesland College, is 80 procent nog steeds in de gekozen opleiding.
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Mbo Fierschool
Fier biedt opvang, hulp en behandeling aan jongeren die te maken hebben met geweld in 

afhankelijkheidsrelaties. Fier is gespecialiseerd in het bieden van veiligheid en bescherming bij zeer 

ernstige dreiging. Binnen de Veilige Veste biedt Fier een uniek veiligheidsniveau voor bedreigde en 

getraumatiseerde (jonge) mensen. De mbo Fierschool maakt mogelijk dat deze jongeren tegelijk met 

behandeling ook (weer) toekomstperspectief op het gebied van onderwijs opbouwen.

De mbo Fierschool is een schakel tussen onderwijs op locatie Fier tot volledig meedoen op de 

desbetreffende opleiding van het Friesland College of uitstroom naar een ander roc. Hierover 

worden op maat afspraken gemaakt. 

Van de 66 studenten die in 2019 begeleid zijn:

•  hebben 6 studenten een diploma (Entree) of startkwalificatie behaald.

•  hebben 6 studenten een mbo-verklaring gekregen met daarop behaalde keuzedelen, overige 

examenonderdelen en afgeronde bpv-perioden 

•  volgen 10 studenten hun opleiding geheel bij het Friesland College

•  volgen 16 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 7 studenten gestopt en/of in een hulpverlenings- of ander traject ingestroomd

•  hebben 8 studenten niet ingeschreven gestaan op het Friesland College, omdat de periode van 

verblijf hiervoor te kort was of omdat dit voor hun traject niet wenselijk was.

•  volgen 22 studenten nog een opleiding bij de mbo Fierschool

Summerschool
Voor jongeren die behoefte hebben aan een programma in de vakantieweken, bood het Friesland 

College samen met Fier in de zomervakantie 2019 een Summerschool ter ondersteuning van ritme 

en regelmaat, persoonlijke ontwikkeling, opdoen van ervaringen, gezelligheid, huiswerkbegeleiding, 

loopbaanondersteuning, bijspijkeren en achterstanden wegwerken. Het programma bestond uit een 

variatie van sport, bewegen, dansen, muziek maken in de ochtend en individuele begeleiding in de 

middag. In 2020 wordt het uitgebreid naar Heerenveen.

VSV-Team 
Gedurende het studiejaar is het VSV-Team zoveel mogelijk vooraf betrokken bij de exits van 

studenten. Daarnaast worden de exits achteraf gecontroleerd op gevolgde procedures en volgt 

terugkoppeling naar de scholen.

Het VSV-percentage is in het studiejaar schooljaar 2018-2019 licht gestegen. Het Friesland College 

voldoet nog wel aan de landelijke norm van 5,0 procent. 

Inmiddels wordt een analyse van de uitstroom gemaakt, met als doel om de totale uitstroom 

(inclusief VSV) vervolgens te kunnen verminderen. 

5.17 Vertrouwenspersonen studenten
Twintig studenten hebben een beroep gedaan op het team van Vertrouwenspersonen Studenten 

van het Friesland College.

Het aantal is licht gestegen: vier studenten meer dan het vorige jaar. Alle voorkomende kwesties 

zijn naar tevredenheid van de student opgelost. In 2019 is aandacht besteed aan zichtbaarheid 

in de school om vooral meer bekendheid te brengen bij studenten over waar de studenten-

vertrouwenspersonen voor zijn. Dat gebeurde via posters op alle FC-locaties, de praktijkroutes en op 

het studentenportaal.
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5.18  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.

5.19  Leerbedrijf Invloed Studenten en Jip’per
Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS) is een intern leerbedrijf voor studenten, gericht op invloed en 

zeggenschap van studenten. De studenten pakken ieder een eigen project op, gekoppeld aan de 

Global Goals. 

Het leerbedrijf is ook verantwoordelijk voor team SOS. Team SOS helpt studenten bij het plannen en 

organiseren van hun studie. De studenten worden gekoppeld aan een LIS-stagiair van de opleiding 

Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening. Dit noemen wij ‘peer to peer’. In 2019 is geïnvesteerd 

in de samenwerking met School Als Werkplaats (SAW). De studenten volgden workshops van 

SAW-hulpverleners en woonden intervisie bij, zodat ze goed toegerust zijn op hun taak om andere 

studenten te helpen. 

Hoogtepunten: 

In mei 2019 organiseerde LIS een fantastisch evenement: Global Land. Een festival waar de Global 

Goals centraal stonden en duurzaamheid als rode draad fungeerde. Van mensenrechten tot goede 

gezondheid… Alles wat te maken heeft met de Global Goals, was te vinden op het Friesland 

College. Een groot succes.

“We weten het vast allemaal nog wel: de zeecontainers die begin dit jaar van een vrachtschip 

zijn gevallen. De Noordzee kwam vol te liggen met speelgoed, autobanden, schoenen etc. 

Waar grote schepen en shovels de zee en het strand troepvrij maakten, bedacht LIS dat het 

microplastic bleef liggen. Laat er nou net iemand bij LIS een project hebben over water: ‘leven in 

het water’ (Global Goal 16). Zo gezegd, zo gedaan. LIS on tour! Op naar Terschelling. Bewapend 

met vuilniszakken en afvalgrijper op de boot. Aangekomen op Terschelling zijn we gelijk bezig 

gegaan, geen tijd te verliezen. Een groot deel van het microplastic is opgeruimd.“
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Hoofdstuk 6  personeelsbeleid 
Friesland College 

Inleiding
‘Praktijkgestuurd leren’ is onze visie op onderwijs en is al jaren het sturende principe voor het 

onderwijs en in toenemende mate ook voor de wijze van organiseren. De afgelopen jaren heeft de 

implementatie van het praktijkgestuurd leren (PGL) een grote boost gekregen.

Bij deze ontwikkeling is ook sterker ingezet op een versteviging van de kwaliteitscultuur op 

verschillende terreinen, zoals het professionaliseren van leidinggevenden in onderwijskundig 

leiderschap en het stimuleren van resultaatverantwoordelijkheid bij onderwijsteams.

Waar in het vorige koersplan al een stevige stap was gezet, is er met het huidige koersplan 

sprake van een toenemende stimulering naar meer zelforganisatie in de instelling met daarbij een 

belangrijke rol voor de resultaatverantwoordelijkheid van teams.

Deze omwenteling wordt steeds meer ondersteund door een verkleining van de ‘tussenlaag’. 

Inmiddels draagt per FC-school maar één onderwijsdirecteur de verantwoordelijkheid en is het 

totaal aantal directeuren in de ondersteuning teruggebracht naar drie. Daarnaast wordt toegewerkt 

naar een organisatievorm zonder opleidingsmanagers en kan een beroep worden gedaan op 

meer flexibele vormen van ondersteuning en facilitering zoals inzet van bijvoorbeeld teamcoaches, 

schoolondersteuners of innovatiebegeleiders. Afhankelijk van de behoefte kunnen teams een 

beroep doen op de ondersteuning, die daarmee ook een andere rol krijgt.

Tegelijk wordt ook toegewerkt naar een andere mindset in de ondersteuning en een verdere 

professionalisering van de onderwijsorganisatie. 

In dit hoofdstuk zoomen we verder in op deze organisatieontwikkeling en de professionalisering 

daarbij (deel A) en geven we in deel B inzicht in de personele zaken binnen het Friesland College, 

zoals inzet/ samenstelling personeel, ziekteverzuim, in-, door- en uitstroom, informatie over het 

functionerings- en beoordelingsbeleid, onze participanten en arbeidsvoorwaarden. 

6.1.  Organisatieontwikkeling 
Het Friesland College werkt toe naar een flexibele organisatie met resultaatverantwoordelijke teams 

die minder hiërarchisch is ingericht en waarin meer sturing uitgaat van een gemeenschappelijk 

gedragen visie en centraal afgesproken kaders. In deze ontwikkeling werken we niet met een 

blauwdruk vooraf, maar kijken we vanuit de praktijk naar wat werkt en wat de volgende stap moet 

zijn. 

Deze benadering vraagt flexibiliteit, commitment en vertrouwen van iedere medewerker. Werken 

vanuit een team om resultaten te bereiken, betekent onderlinge afhankelijkheid. Dat vraagt om een 

teamdialoog op het gebied van normen en waarden, fouten mogen maken, het aanspreken van 

elkaar en het afleggen van teamverantwoording aan elkaar en aan een directeur. Communicatie 

over de voortgang van de organisatieontwikkeling draagt positief bij aan het gezamenlijk werken.

Samen in dialoog ontdekken hoe processen het beste kunnen worden ingericht en waar ruimte 

is voor het maken van keuzen in het team, is het devies. Het jaar 2019 heeft met betrekking tot 

organisatieontwikkeling in het teken gestaan van transitie en uitvoering geven aan de afspraken 

die zijn gemaakt in de plannen ‘Op weg naar meer zelforganisatie’ en ‘Op weg naar meer 

zelforganisatie fase 2’.
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Om het proces te begeleiden en de betrokkenheid te waarborgen, worden meerdere stappen gezet. 

Een groot aantal hiervan is in 2019 uitgevoerd: 

•  Coachen van teams op weg naar resultaatverantwoordelijkheid, door middel van aangestelde 

teamcoaches;

•  Deskundigheidsbevordering directeuren/leidinggevenden: hoe stuur je een zelf organiserend team 

aan; 

•  Er is invulling gegeven aan drie nieuwe functies: Directeur, Bestuurssecretaris en 

Innovatiebegeleider A en B; 

•  Er is invulling gegeven aan de tijdelijke rol van schoolondersteuner in de scholen en teamcoach 

voor de teams;

•  Gesprekken tussen teams en het College van Bestuur (zijn gestart in 2018); 

•  Met alle opleidingsmanagers is in 2019 een loopbaangesprek gevoerd naar aanleiding van de per 

1 januari 2021 op te heffen functie van opleidingsmanager;

•  Dialoog tussen de ondernemingsraad en het College van Bestuur over de voortgang en wat er 

nodig is; 

•  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); 

•  Vormen van één directieteam van alle directeuren (gestart per 1-1-2019);

•  Ontwikkeling van een nieuwe HR-gesprekscyclus (deze wordt in 2020 geïntroduceerd);

•  Introductie van het digitale teamplan voor onderwijsteams, waarbij onder meer zelfevaluatie en 

een teamscan worden ingezet om tot een werkbaar teamplan te komen;

•  De teams hebben regisseurs benoemd voor de regiegebieden, tussen regisseurs en de 

ondersteuning zijn meerdere overlegmomenten geweest.

In 2019 is het veranderingsproces echt op gang gekomen en zijn de teams steeds meer zelf regie 

gaan nemen in het proces. De verschillen in de fase van teamontwikkeling tussen teams vragen om 

ondersteuning op maat. 

6.2  Professionalisering PGL (praktijkgestuurd leren) 
Vanuit de Kwaliteitsagenda heeft het Friesland College ambities gesteld ten aanzien van de 

professionele ontwikkeling van medewerkers. Zo willen we collectief leren versterken met behulp 

van learning community’s over onderwijs, begeleiding en teamontwikkeling/professionalisering. 

In het afgelopen jaar hebben we voorbereidingen getroffen om de eerste learning community 

rondom onderwijs te kunnen starten. Daarnaast willen we collectief leren versterken via het 

professionaliseringsaanbod, waarop iedere medewerker zich kan inschrijven. Dit aanbod bestaat uit 

meet-ups, workshops en trainingen. Het afgelopen jaar zijn er meet-ups geweest over onderdelen 

van PGL en heeft de training over loopbaanbegeleiding veel deelnemers getrokken. Het aanbod is 

altijd te verbinden aan één van de vier thema’s: didactiek, pedagogiek, begeleiding en werken in 

een organisatie. Hier zijn diverse collega’s mee aan de slag gegaan.
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Tot slot werken alle collega’s ook aan hun digitale geletterdheid, in samenwerking met de 

mediacoaches van het Friesland College. Middels een zelfevaluatie hebben collega’s eind 2019 

aangegeven waar ze staan. Hieruit blijkt dat we ten opzichte van de 0-meting nog steeds stappen 

maken richting digitaal bekwame medewerkers.

6.3  Opleidingsschool FC-NHL
Binnen het partnerschap voor samen opleiden van het Friesland College en NHL Stenden 

Hogeschool hebben dit jaar weer veel leraren in opleiding geleerd in en over de praktijk van de 

docent in de context van het Friesland College. Voor studiejaar 2018-2019 was de verdeling als 

volgt:

eerstejaars studenten voltijd 20

tweedejaars studenten voltijd 19

derdejaars studenten voltijd 25

lio’s (in dienst) 16

studenten kopopleiding 8

studenten flexopleiding 44

flexopleiding eigen docenten 20

deelnemers PDG (in dienst) 50

deelnemers PDA (in dienst) 7

Voor voltijds- en kopstudenten werden flankerend aan de activiteiten in de praktijk bijeenkomsten 

georganiseerd waarin intervisie en leren over lesgeven in het mbo centraal stonden. Voor studenten 

in de flexopleiding wordt de directe omgeving op de werkplek zoveel mogelijk benut voor het 

verrijken van het leren. Dat is bij het ene team inmiddels verder gevorderd dan bij het andere. Om 

hierin vorderingen te maken, zijn in het studiejaar 2018-2019 enkele bijeenkomsten gehouden voor 

werkplekbegeleiders en docent-opleiders over kwaliteit in opleiden.

In 2019 is aan startende docenten ondersteuning geboden. Het recht daarop wordt geborgd in een 

beleidsnotitie, waarin ook gevolg wordt gegeven aan vereisten in de cao. Die ondersteuning is op 

maat, aansluitend bij de behoefte van de starter. Het bestaat uit een combinatie van begeleiding 

in het eigen team, intervisie, workshops (onder meer praktijkgestuurd leren, begeleiding), een 

inwerkprogramma, of lesreductie. Starters hebben een persoonlijke uitnodiging gehad om hun 

behoefte in kaart te brengen en ongeveer 25 starters hebben daar gebruik van gemaakt. In 2020 

wordt de ondersteuning verder vanuit het eigen team en de eigen school vormgegeven. Scholen 

worden bij dat proces begeleid door de Opleidingsschool.

De instroom van docenten vanuit de praktijk van het mbo is nog steeds groot, waardoor diversiteit 

in de teams en recente kennis van het beroep versterkt worden. Dit jaar namen zo’n vijftig docenten 

2 3
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in opleiding deel aan het traject voor het behalen van een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift, in 

een samenwerking met andere roc’s in Noord-Nederland. Daarnaast levert het Friesland College een 

stevige bijdrage aan het ontwikkelen van een Associate Degree voor onderwijsmedewerkers. Dit 

traject komt in de plaats van het PDA en zorgt ervoor dat vanaf september 2020 ook praktijkexperts 

en instructeurs een opleiding op hbo-niveau kunnen volgen om hiermee hun kwaliteit te verbeteren.

6.4  Resultaatverantwoordelijke teams 
Het jaar 2019 heeft sterk in het teken gestaan van de volgende stap in de ontwikkeling naar 

resultaatverantwoordelijke teams. In januari is de herinrichting van onze organisatie zichtbaar en 

voelbaar geworden voor elke medewerker in onze organisatie. 

In elk team is het afgelopen jaar gesproken over de eigen samenstelling. Daarbij was het 

inrichtingskader het uitgangspunt. Er is gesproken over de teamopdracht en daarbij horende 

verantwoordelijkheid, teamgrootte, samenstelling en rolverdeling binnen het team. Deze gesprekken 

hebben ertoe geleid dat in een aantal situaties nieuwe teams zijn ontstaan. Een aantal teams is er 

nog niet uit wat de beste samenstelling van het team is.

In het eerdergenoemde inrichtingskader zijn ook nieuwe regiegebieden benoemd. Deze 

regiegebieden geven het team een kader waarbinnen zij hun werk en hun ontwikkeling kunnen 

organiseren en richting kunnen geven. Het FC-kwaliteitskader is op basis van deze nieuwe inrichting 

herzien en vastgesteld. 

Het herziene kwaliteitskader is uitgangspunt geweest voor de begeleide zelfevaluatie. Dit jaar is 

ervoor gekozen teams begeleiding aan te bieden bij het maken van een zelfevaluatie. Hoewel in 

het begin nog voorzichtig gebruik werd gemaakt van dit aanbod, is de vraag in de loop van het jaar 

flink gegroeid. De meeste teams waarderen deze begeleide gesprekken en geven aan dat het hen 

helpt de verbinding tussen hun werk en het kwaliteitskader te begrijpen. Ze kunnen daardoor beter 

bepalen wat de kwaliteit van hun werk is en waar mogelijk verbeterpunten te vinden zijn. 

Vanuit deze zelfevaluatie is het logisch om de aandachtspunten om te zetten in een teamplan. 

Het Friesland College heeft ervoor gekozen te werken met een digitale omgeving waarbinnen een 

teamplan gemaakt kan worden. Teams zien binnen die omgeving het kwaliteitskader weer terug en 

kunnen hun beoogde resultaten daaraan verbinden. 

Hoewel het werken in de digitale omgeving enige training vraagt, is dat niet de grootste drempel. 

Die drempel wordt meer gevormd door het leren werken met haalbare resultaten. Sommige teams 

hebben meer dan dertig resultaten die ze in het huidige schooljaar willen bereiken zonder zich af 

te vragen hoe ze die gaan realiseren, in tijd en kwaliteit. Daar waar gewerkt wordt met het digitale 

teamplan wordt zichtbaar dat een team kiest voor een beperkt aantal resultaten die ze werkelijk 

willen behalen. 

De inzet van het instrument Teamtaak helpt teams juist meer zicht te krijgen op de uren die zij tot 

hun beschikking hebben om hun werk gerealiseerd te krijgen. Dit instrument is het afgelopen jaar 

door een collega ontwikkeld en wordt in toenemende mate ingezet. 

Een ander instrument dat het afgelopen jaar is ontwikkeld en ingezet, is de teamscan. De scan is 

een hulpmiddel om als team een goed gesprek te voeren over de wijze waarop en de kwaliteit van 

de samenwerking in het team. Het advies is om zulke gesprekken te voeren met een gespreksleider, 

bijvoorbeeld een teamcoach. De scan wordt in toenemende mate door teams afgenomen. 

In september is een groep collega’s aan het werk gegaan als teamcoach. Teams kunnen gebruik 

maken van een teamcoach ter ondersteuning van hun proces om meer resultaatverantwoordelijk te 
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leren werken. Inmiddels zijn de teamcoaches in alle scholen aan het werk, maar nog niet met alle 

teams. Het uitgangspunt is de vraag van een team in het kader van resultaatverantwoordelijkheid. 

Vanaf september is een aantal professionaliseringsbijeenkomsten georganiseerd, waarbij is 

ingezoomd op het fenomeen resultaatverantwoordelijk team/resultaatverantwoordelijk werken. 

Deze bijeenkomsten zijn georganiseerd voor medewerkers (onder meer door meet-ups), voor 

directeuren, en voor directeuren, schoolondersteuners en teamcoaches, teamleiders en een enkele 

opleidingsmanager. Deze bijeenkomsten dragen bij aan een meer gezamenlijk begrip van het proces 

waarin we met elkaar zitten. Dat begrip helpt in het (bewust) zetten van de volgende stap in deze 

ontwikkeling naar meer resultaatverantwoordelijke teams. 

Kenmerkend voor 2019 was dat de aandacht sterk uitging naar het richten en inrichten van de 

teams. We verwachten dat 2020 meer in het teken zal staan van verrichten: de kwaliteit van het 

werk staat dan meer centraal. 

6.5  Verdraaid goede ondersteuning 
In lijn met de organisatieontwikkelingen zijn in 2019 ook voorbereidingen getroffen om de 

ondersteuning op een passende wijze vorm te geven. Hierin wordt gezocht naar een kanteling 

van een aantal sturende diensten naar gelijkwaardige samenwerking tussen scholen, teams en de 

gezamenlijke ondersteuning. Daarnaast wordt er op verschillende gebieden al veel samengewerkt 

door verschillende afdelingen in combinatie met scholen en teams, als het bijvoorbeeld gaat om 

onderwijslogistiek en huisvesting, keuzedelen en Leven Lang Ontwikkelen. Hierbij is er steeds meer 

sprake van gedeeld eigenaarschap.

Personele zaken
6.6. Preventie en verzuim 
Waar het verzuim in 2018 uitkwam op 6,23 procent, is 2019 afgesloten met een percentage van 

6,24 procent verzuim. Deze stijging over de laatste twee jaar is met name terug te zien in het 

middellange en lange verzuim.

Het korte verzuim is dit jaar gedaald ten opzichte van vorig jaar (aandeel van 0,74 procent in 2018 

versus 0,67 procent over 2019). Het middellange verzuim is licht gedaald, te weten van 0,66 naar 

0,61. Dit betekent automatisch dat het langdurige verzuim juist is gestegen. Lang verzuim neemt 

een aandeel van 3,61 procent voor haar rekening en het extra lange verzuim (meer dan een jaar) 

kwam op 1,55 (samen 5,16 versus 4,88 in 2018).

Dit verzuim is onder meer gestegen door een groter aantal medewerkers bij wie geen kans 

op herstel aanwezig is, door langer verzuim voor re-integratie en door meer meldingen van 

werkgerelateerde (mentale) problematiek.

De verzuimfrequentie laat ten opzichte van 2018 een lichte daling zien. In 2018 lag de frequentie 

van ziekmelden op 1,59. Over 2019 zien we een verzuimfrequentie van 1,49. 

In 2019 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 langdurig en/of frequent ziek zijn.

Week van het Werkplezier
In de week van 11 november 2019 organiseerde het Friesland College voor al haar medewerkers de 

Week van het Werkplezier. Dit is een positieve afgeleide van de nationale Week van de werkstress. 

Tijdens deze week zijn diverse workshops aangeboden op het gebied van ontspanning, bewegen, 

voeding (ademhaling, workshop koken, stoelmassage). Hierin werkt het Friesland College samen 

met CIOS-studenten van FC-Vitaal.
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6.7 Duurzame Inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid is binnen het Friesland College een thema in ontwikkeling. Beleid 

hierop heeft in 2019 concreet vorm gekregen. Dit beleid steekt in op een stevig ‘Huis van 

Werkvermogen’ voor iedere medewerker, in iedere fase van de loopbaan. Er is een actielijst 

geformuleerd om duurzame inzetbaarheid inhoudelijk vorm te geven vanuit de drie invalshoeken: 

‘arbeid en gezondheid’, ‘loopbaan&mobiliteit’ (Link!) en ‘arbeidsvoorwaarden’. In 2020 staat de 

verdere implementatie centraal, onder meer door aandacht te schenken aan bewustwording bij 

medewerkers voor dit thema en door de geformuleerde acties uit te voeren.

In juni 2019 heeft het Friesland College breed deelgenomen aan de Week van de Uitwisseling. In 

deze week zet een scala aan bedrijven en overheidsinstellingen de deuren open om anderen een 

kijkje in de keuken te laten nemen. Vanuit het Friesland College zijn vijftig plekken beschikbaar 

gesteld om werknemers uit andere branches een blik in ónze keuken te laten nemen. Wij kregen 

vragen wat de praktijkroute inhoudt en hoe dat werkt, hoe HR bij een grote organisatie is geregeld, 

hoe het secretariaat is ingericht et cetera. Opvallend was het grote aantal deelnemers (14!) bij de 

workshop zij-instromers/PDG/mobiliteit.

Ook zijn 38 medewerkers van het Friesland College op pad geweest. Naast mobiliteitsvragen was 

het vaak ook het delen van kennis met vakgenoten in een andere branche. Er ontstonden nieuwe 

contacten, inzichten en vooral ook veel enthousiasme.

LINK! – het loopbaancentrum van het FC
Het Friesland College stimuleert duurzame inzetbaarheid/mobiliteit en biedt medewerkers de kans 

om dit zowel intern- als extern te onderzoeken. Medewerkers wisten LINK! in 2019 wederom goed 

te vinden. Dit kwam niet alleen door de mond-tot-mond reclame, maar ook door de campagnes die 

LINK via FCLive uitzette, actieve deelname aan events, het geven van workshops en trainingen en de 

verwijzingen die via leidinggevenden, HR-medewerkers, coaches naar LINK! plaatsvonden. 

Een gesprek met de loopbaanadviseur geeft inzicht in eigen mogelijkheden, drijfveren, dilemma’s, 

keuzes, blokkades, wensen etcetera. Naast sparringpartner en 

kritische feedback helpt de loopbaanadviseur ook bij het aangaan 

van een mobiliteitswens: hoe maak ik een CV, kan ik een gesprek 

oefenen, wat wil ik eigenlijk? Met deze sollicitatietools kunnen onze 

medewerkers hun eigen regie pakken over hun (werkzame) leven en 

zich ontwikkelen. Ook is dit studiejaar aandacht geschonken aan het 

Ontwikkeladvies 45+: een gesubsidieerde adviesvorm voor mensen 

van 45 jaar en ouder.

Cijfers
•  69 medewerkers hebben een of meer loopbaangesprekken gevoerd met de loopbaanadviseur. 

•  28 WW/BWW-gesprekken: de loopbaanadviseur begeleidde 28 (ex-) medewerkers 

met een WW/BWW uitkering. 

•  1 mobiliteitsadviesgesprek: 1 medewerker is vanuit verplichte mobiliteit begeleid. 

•  6 workshops/ trainingen verzorgd. 

Ter ondersteuning bij re-integratie vinden (ex-)medewerkers niet alleen een nieuwe werkgever/

baan, ook zijn twee ex-medewerkers als zelfstandig ondernemer gestart. Er wordt vanuit goed 

werkgeverschap professionele ondersteuning geboden aan eenieder die een uitkering ontvangt. 

Door gemiddeld éénmaal in de drie weken gesprekken te voeren met de (ex-)medewerker, werkt 

het Friesland College nauw samen naar het beoogde resultaat: een nieuwe baan.
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Werkdrukreductieplan
Een grote groep medewerkers binnen het mbo ervaart werkdruk. Ook het Medewerkers 

Tevredenheids Onderzoek 2018 binnen het Friesland College toonde aan dat 41 procent van de 

werknemers werkdruk ervaart. Langdurige werkdruk kan leiden tot werkstress. Bij werkstress 

ontstaan op lange termijn negatieve effecten en werkstress kan leiden tot uitval en (langdurig of 

frequent) ziekteverzuim.

Het Friesland College erkent het belang van aandacht voor bovenstaande en heeft een 

werkdrukreductieplan ontwikkeld met als ambitie: minder werkdruk en meer werkplezier. Bij de 

ontwikkeling van dit plan, die gebaseerd is op het werkdrukmodel van TNO, zijn College van Bestuur, 

Ondernemingsraad en HR nauw betrokken. Ook medewerkers uit de verschillende scholen/teams 

en binnen de ondersteuning zijn betrokken bij de totstandkoming van dit werkdrukreductieplan 

door onder andere het invullen van vragenlijsten, het organiseren van een meet-up en een aantal 

werksessies. Het plan heeft een looptijd van vier jaar, tot 1 juli 2023, is dynamisch en wordt waar 

nodig verder ontwikkeld en/of aangescherpt. In 2020 vindt verdere implementatie plaats. Zo wordt 

het plan ‘van minder werkdruk naar meer werkplezier’ Friesland College breed opgenomen in de 

teamplannen, de gesprekscyclus en teamvergaderingen, zodat hierover concrete afspraken worden 

gemaakt en acties/interventies in gang worden gezet.

6.8 Nieuwe medewerkers 
HR heeft in 2019 een start gemaakt met het aansluiten bij arbeidsvoorwaardengesprekken met 

nieuwe medewerkers. Doel is om zo vooraf aan de indiensttreding te borgen dat relevante informatie 

altijd en eenduidig gedeeld wordt binnen de organisatie. In 2020 wordt deze werkwijze standaard 

onderdeel van het indiensttredingsproces. Daarnaast heeft het team ICT een Sway-presentatie 

ontwikkeld met belangrijke informatie over digitalisering binnen het Friesland College. Deze Sway 

ontvangen alle nieuwe medewerkers in de mail, zodra hun FC-account is aangemaakt. 

Er zijn in 2019 drie introductiebijeenkomsten (Primus) georganiseerd voor nieuwe medewerkers. 

Hieraan hebben per bijeenkomst gemiddeld vijftien medewerkers deelgenomen. Zij werden 

geïnformeerd over de visie en het onderwijsconcept van het Friesland College, de verschillende 

scholen, de ondersteuning 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, faciliteiten voor startende docenten, professionalisering, privacy, facilitaire zaken en HR. In 

2020 wordt deelname aan de Primusbijeenkomsten verplicht onderdeel van het inwerkprogramma.

6.9 Arbeidsomstandigheden
Goede arbeidsomstandigheden zijn een belangrijke voorwaarde voor gezond en veilig werken. Ook 

in 2019 is er op verschillende manieren aandacht besteed aan het komen tot veilige en gezonde 

arbeidsomstandigheden.

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 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 groeit. 

SOORT DIPLOMA 2018 2019

BHV DIPLOMA 130 132

EHBO DIPLOMA 88 94

ONTRUIMERS 40 36
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Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)
Het houden van Risico-Inventarisaties en Evaluaties (RI&E ’s) is een continu proces. De borging en het 

actueel houden van RI&E’s is onderdeel van het arbobeleid.

In 2019 zijn RI&E ’s uitgevoerd in de Maakhal van locatie Triangel ten behoeve van de opleidingen 

Metaal en Elektro. De RI&E ’s zijn verwerkt in het digitale dashboard “ArboManagementSysteem” 

(AMS).

Het Friesland College is huurder op de locatie Neushoorn in Leeuwarden. Daar is in januari 2019 

samen met de organisatie Neushoorn (exploitant) een RI&E doorlopen. De RI&E werd uitgevoerd 

door een extern bureau en leverde een behoorlijke hoeveelheid maatregelen op die door de 

betrokken partijen opgepakt moeten worden. Indien daartoe aanleiding is, worden onderwerpen uit 

de RI&E besproken in het bestuurlijk overleg tussen Friesland College, Neushoorn en de gemeente 

Leeuwarden (eigenaar). 

Ook is op Neushoorn voor de opleiding geluids- en lichttechnicus een functie-RI&E afgenomen in 

verband met de specifieke werkzaamheden voor medewerkers en studenten van deze opleiding. 

Eind 2019 zijn voorbereidingen getroffen voor het (opnieuw) doorlopen van RI&E ’s van alle 

bedrijfskeukens op de Campus in Leeuwarden. Deze worden in 2020 door een extern bureau 

uitgevoerd. 

 Aan arbobeleid gerelateerde onderzoeken die in 2019 hebben plaatsgevonden, zijn: 

•  Individueel werkplekonderzoek (15). 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 (15). 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 (1). Met ingang van 2015 vergoedt het UWV niet langer de kosten die 

werk gerelateerd zijn van aanpassingen ten behoeve van gehoorbeperkingen. Hiervoor heeft het 

Friesland College nieuw beleid ontwikkeld.

Team integrale veiligheid
Vanuit verschillende disciplines zijn collega’s bezig met het verbeteren van de veiligheid binnen 

het Friesland College. Deze disciplines zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en zijn in 2019 

samengevoegd tot resultaatverantwoordelijk team. Binnen dit team wordt gewerkt aan een 

integraal veiligheidsbeleid, aan de hand van de pijlers zoals die door de MBO Raad zijn aangereikt. 

Onderlinge afspraken, afstemming en samenwerking zijn van groot belang. 

Inspectieonderzoek psychosociale arbeidsbelasting

Eind 2017 is er door de Inspectie Sociale Zaken & Werkgelegenheid een inspectie uitgevoerd in het 

kader van de Arbeidsomstandighedenwet. Tijdens deze inspectie werd op het thema ‘Arbozorg 

en organisatie van de arbeid’ 3 overtredingen geconstateerd en werd een eis tot naleving gesteld. 

April 2019 is door de Inspectie SZW een herinspectie uitgevoerd in het kader van de bovenstaande 

punten. Hierin is geconstateerd dat deze punten voortvarend zijn aangepakt en dat er aan de in de 

eis genoemde punten is voldaan.

Nieuw registratiesysteem
Als Friesland College hebben we een algemene zorgplicht voor veilige arbeidsomstandigheden 

en gelden een aantal specifieke verplichtingen met betrekking tot het registreren en melden 

van (ernstige) arbeidsongevallen. In het kader van de Arbeidsomstandighedenwet is de regeling 

‘melding en registratie arbeidsongevallen’ opgesteld en is een systeem ontwikkeld waarin 

incidenten gemeld kunnen worden. Dit systeem is per december 2019 ‘live’ gegaan. Door deze 
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juiste en uniforme registratie van incidenten, kunnen cijfers worden geanalyseerd en trends worden 

gesignaleerd die zijn te vertalen naar beleid, maatregelen en voorzieningen. 

6.10 Participatiewet/ Wet banenafspraak
Jetta Kleinsma heeft als staatssecretaris het principe dat ‘mensen met afstand tot de arbeidsmarkt’ 

ook een kans verdienen in de werkende maatschappij vormgegeven door het invoeren van de 

participatiewet. Er zijn in de loop der jaren vele aanpassingen gedaan om deze wet werkbaarder te 

maken. Een van de laatste wijzigingen is het ‘quotum’. Niet halen van de norm betekent een boete, 

er bovenuit komen betekent een financiële beloning. 

Per 31 december 2019 is de huidige stand van zaken binnen het Friesland College dat we 20,5 fte 

van 25 klokuren in dienst hebben. Het quotum voor de instelling ligt op 24 Fte. We zijn dus een 

eind op weg, maar we zijn er nog niet. Hier is een grote variatie aan oorzaken voor te benoemen, 

zoals uitval door toch niet voldoen, mensen geen vast contract kunnen/willen bieden, lastige 

problematiek.

Naast de getallen gaat het ons ook om het maatschappelijke aspect, om mensen kansen te bieden 

die ze anders minder krijgen. Door een artikel en een aantal interviews met deelnemers uit de 

doelgroep te publiceren, willen we de eerste reacties op het inzetten van participanten positief 

duiden. Kern van de gesprekken is: in het verleden best veel problemen gekend, met hulp en eigen 

doorzettingsvermogen toch weer opgekrabbeld en nu fijn er weer toe doen, en dus onderdeel van 

de (werkende)maatschappij uit te mogen maken’. 

6.11 Functiehuis 
In 2019 is er een aantal wijzigingen in het functiehuis doorgevoerd. De volgende nieuwe functies 

zijn toegevoegd:

•  Directeur (schaal 14)

•  Innovatiebegeleider A en B (schaal 12 respectievelijk schaal 13)

•  Bestuurssecretaris (schaal 13)

De functies van directeur A en B zijn per 1 januari 2019 komen te vervallen. 

Verder is invulling gegeven aan een aantal nieuwe rollen: practor, informatiemanager, 

kwaliteitsmanager, teamcoach en de tijdelijke rol van schoolondersteuner. De competenties die 

deze rollen vragen, zijn voldoende beschreven in bestaande functies binnen het functiehuis, zodat 

hiervoor geen nieuwe functiebeschrijvingen zijn opgesteld. 

6.12 Vertrouwenspersonen personeel 
Het Friesland College streeft naar een arbeidsklimaat waarin studenten, medewerkers en 

management elkaars integriteit respecteren en waarin sprake is van gewenste omgangsvormen. 

Uitgangspunt daarbij is dat zowel de medewerkers, de studenten als het management het 

belangrijk vinden om problemen bespreekbaar te maken en op te lossen.

De vertrouwenspersoon personeel heeft vier basistaken:

1.  Het bieden van opvang en ondersteuning van een klager bij ongewenst gedrag binnen de 

school, zoals machtsmisbruik, pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie, 

onheuse bejegening, mishandeling en miscommunicatie;

2.  Het begeleiden van een klager bij de (interne) klachtenprocedure;

3.  Het geven van voorlichting;

4.  Het fungeren als gesprekspartner en adviseur voor personeelsleden met een hulpvraag in 

samenhang met (vormen van) psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Een van de vertrouwenspersonen is intern, de andere extern, Een van hen is vrouw de ander is man.
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In het verslagjaar hebben zich 23 personen gemeld bij de vertrouwenspersonen personeel. Ten 

opzichte van 2018 is dit een afname van 7.

De aandacht die door de actie #Me too is gegeven aan het begrip “ongewenste omgangsvormen” 

heeft bij het Friesland College in het verslagjaar niet geleid tot extra meldingen.

6.13 In- door en uitstroom (tabellen)

Grafiek vaste – tijdelijke aanstellingen 2019

Grafiek leeftijdsopbouw 2016 – 2019 
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2019

Uitkeringen Aantal Kosten

WW uitkeringen 34 € 237.608

BW uitkeringen 8 € 22.032

Figuur 6.13.1 Uitkeringen

6.14 Arbeidsvoorwaarden

Salderings- en uitruilregeling
Sinds 2013 neemt het Friesland College deel aan de 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 aanschaf van een smartphone, tablet of laptop.

2019

Aantal FTE

Overgangsregeling BAPO/Seniorenverlof 232 21,96

Extra Seniorenverlog 34 2,22

Betaald ouderschapsverlof 34 3,20

Onbetaald verlof 108 23,14

Figuur 6.13.2 Verlofregelingen

2019

Aantal FTE

Detacheringen naar andere organisaties 19 5,78

Detacheringen vanuit andere organisaties 23 4,48

Freelancers 39 7,66

Uitzendkrachten 8 1,45

Medewerkers via payroll-contract 37 14,02

Figuur 6.13.3 Inlenen

Arbeidsvoorwaarden 2019

Salderings- en uitruilregeling 769

Uitruil - tablets, mobiele telefoons en computers 191

Uitruil - Fiets 100

Uitruil - Fitness 186

Uitruil - Sportkleding en sportattributen 67

Salderings- en uitruilregeling woon-werk 2019

Kandidaten 1162

Deelnemers 769

Percentage deelname 66%

Figuur 6.13.2 Verlofregelingen
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Personeel in vaste loondienst Inzet Bapo Verlof Eindtotaal

Management 8,38 8,38

Management met onderwijskundige taken 17,42 0,44 0,10 17,96

Personeel primair proces 525,15 13,65 25,72 564,52

Direct onderwijsondersteunend personeel 61,29 1,12 0,52 62,93

Indirect onderwijsondersteunend personeel 138,20 4,72 1,80 144,72

Subtaal vast 750,44 19,93 28,14 798,51

Personeel in tijdelijke loondienst inzet Bapo Verlof Eindtotaal

Management 2,00 2,00

Management met onderwijskundige taken 0,10 0,10

Personeel primair proces 85,82 85,82

Direct onderwijsondersteunend personeel 7,60 7,60

Indirect onderwijsondersteunend personeel 18,65 18,65

Subtaal vast 114,17 114,17

Totaal in loondienst 864,61 19,93 28,14 912,68

Tabel aanstellingen in vaste en in tijdelijke dienst 2019

FTE

Onderwijs 720,87

Ondersteuning 163,37

Management met onderwijsk. taken 18,06

Management 10,38

Totaal 912,68

Tabel totaal FTE in 2019 (per 1-12-2019)

Leeftijdsopbouw

2019 2018 2017

Docent 49,3 49,2 49,1

Ondersteunend personeel 48,5 48,7 49,3

Totaal Friesland College 48,8 48,9 49,2

Verdeling naar geslacht in percentages

 2019

 Aantal FTE %

FTE - man 502 436,63 48%

FTE - vrouw 660 476,05 52%

FTE - totaal 1162 912,68 100%
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6.15 Lerarenregister
Per 4 januari 2019 staan alle docenten van het Friesland College bij DUO geregistreerd met hun 

benoemingsgrondslag. Alle docenten die na deze datum zijn aangenomen, worden meteen bij hun 

aanstelling geregistreerd. De gegevens worden dagelijks doorgegeven aan DUO.

Alle docenten zijn persoonlijk geïnformeerd over hun benoemingsgrondslag en over de 

gegevensaanlevering aan DUO.

Alle docenten hebben in januari een brief van het ministerie van onderwijs gekregen, waarin zij 

uitgenodigd worden om vrijwillig hun eigen persoonlijke lerarenportfolio bij te houden. 

6.16 Global Goals
In 2019 heeft het Friesland College in haar arbeidsvoorwaarden het gebruik van de NS-businesscard 

geïntroduceerd. Deze kaart geeft recht op al het openbaar vervoer, dus niet alleen in de treinen van 

NS. Het Friesland College wil met de introductie van deze kaart het reizen met het openbaar vervoer 

stimuleren en bijdragen aan het verminderen van de autokilometers.

Bij dienstreizen scheelt het onze medewerkers een rit met de auto, of het vooraf moeten bekostigen 

van het openbaar vervoer. Voor die medewerkers die het openbaar vervoer gebruiken voor hun 

woon-werkverkeer, geldt dat het Friesland College hun gehele reis betaalt. Voor deze manier 

van reizen geldt dus geen restrictie van 30 kilometer, zoals die wel wordt gehanteerd voor de 

kilometervergoeding voor verkeer tussen woonadres en werk per auto.

Naast de NS-businesscard is het ook mogelijk om via onze uitruilmogelijkheden een fiets of e-bike 

aan te schaffen.
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Hoofdstuk 7 Financiën
7.1 Inleiding
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 verantwoord toeneemt. Het 

liquiditeitssaldo zal daarbij 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. De financiële 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 het aantal 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 

topdown 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.

Het Koersplan 2019-2021 ‘Waar Leren Werkt’ noemt eigentijds en innovatief beroepsonderwijs 

dat aansluit bij alle ontwikkelingen in de praktijk, waar professionals in de teams ruimte nodig 

hebben om initiatieven te nemen. Dit betekent dat de regie bij die teams komt te liggen vanuit 

resultaatverantwoordelijkheid. Zij zijn immers de motor, die het leren voor studenten mogelijk 

maken en aansluiten bij veranderingen in het werkveld en - breder - in de samenleving. 

Teams zorgen voor relevant en betekenisvol onderwijs, dat studenten uitdaagt om zich te 

ontwikkelen. Binnen de kaders van het Friesland College hebben zij ruimte voor eigen beslissingen. 

Het team krijgt geen leiding, maar neemt deze en vraagt waar nodig ondersteuning. Zowel de 

scholen als de ondersteuning in het Friesland College zijn hierop ingericht, om inspirerend en goed 

georganiseerd onderwijs te bieden. 

Teams zijn hiermee ook verantwoordelijk voor het behalen van resultaten. Binnen de financiële en 

formatieve kaders van het Friesland College gaan teams de taken zodanig verdelen dat er sprake is 

van optimale inzet van kwaliteiten en ambities bij de uitvoering en ontwikkeling van onderwijs.

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.
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De begroting 2019 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 2020 tot en met 2023 gaat uit van een neutraal tot 

positief resultaat tot 1 procent van de opbrengsten per jaar.

De jaarrekening 2019 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.

Hoofdstuk 7.4 licht het exploitatieoverschot toe. Het boekjaar 2019 sluit af met een positief 

financieel resultaat van € 0,3 mln. Het overschot is eind 2019 aan de algemene reserve toegevoegd. 

7.2  Positie op balansdatum 
Op 31 december 2019 bedroeg het balanstotaal € 76,6 mln. Hiervan is 73 procent vastgelegd in 

vaste activa (gebouwen en inventaris), 27 procent bestaat uit vorderingen en liquide middelen. Door 

de in de begroting genoemde positieve resultaten in de jaren 2019 tot en met 2023 neemt het 

eigen vermogen geleidelijk 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 2019 is besloten de bestemmingsreserve op te heffen en toe te voegen aan het 

algemene eigen vermogen. In figuur 8.5 wordt een balansoverzicht getoond over de jaren 

2018 t/m 2023.

7.3  Kengetallen 
De meerjarenbegroting 2020-2023 geeft een vooruitzicht van zowel positieve jaarresultaten als een 

verantwoord stijgende 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 2019 van 56 procent naar 57 procent.

Figuur 7.1 Solvabiliteit 2017-2022

Bovendien geeft de meerjarenbegroting 2020-2022 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.
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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 (€ + 2,3 mln.) zorgde ervoor dat de liquiditeitsratio in 2019 

steeg van 1,29 naar 1,31. Toename van de kortlopende schulden (€ + 1,5 mln.), afname van 

de kortlopende vorderingen (€ - 0,07 mln.), alsmede de toename van de liquide middelen (€ 

+ 2,3 mln.) waren van invloed op de toename van de liquiditeitsratio in 2019. De meerjaren 

liquiditeitsbegroting geeft aan dat tussen 2020 tot en met 2022 elk jaar een verantwoorde toename 

van de liquiditeitsratio verwacht wordt, waardoor aan de normen voldaan blijft worden.

Rentabiliteit
Het positieve rendement over 2019 (resultaat ten opzichte van totale baten) van de instelling 

bedroeg 0,3 procent. Ten opzichte van de begroting daalde het resultaat met € 0,7 mln. door: 

•  hogere rijksbijdragen (€ + 0,8 mln.), veroorzaakt door loon- en prijsbijstelling en een toename van 

cursusgelden; 

•  hogere baten werk voor derden (€ + 0,7 mln.); 

•  lagere overige baten (€ - 0,2 mln.); 

•  hogere personeelslasten (€ - 1,9 mln.), veroorzaakt door loonbijstelling van de salarissen; 

•  lagere afschrijvingen € + 0,1 mln.); 

•  hogere rentelasten (€ - 0,2 mln.) vanwege het oversluiten van een lening. 

Ook voor de komende jaren is een positief rendement begroot: van 0 tot 1 procent per jaar tot en 

met 2022.

figuur 7.2 Liquiditeit 2017-2022 figuur 7.3 Rendabiliteit 2017-2022

7.4  Exploitatie 
Het genormaliseerde jaarresultaat 2019 bedroeg plus € 0,4 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 2019 is door het oversluiten van een langlopende lening een incidentele last 

ontstaan van 0,2 mln. In figuur 8.4 wordt een exploitatieoverzicht getoond over de jaren 2020 tot 

en met 2023.

Rijksbijdrage beroepsonderwijs: De reguliere rijksbijdragen, inclusief cursusgelden (€ 85,7 mln.), 

daalde in 2019 ten opzichte van 2018 (- 1 procent). Ten opzichte van de begroting 2019 (€ 85,0 

mln.) was de toename 1 procent. De daling van rijksbijdragen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt 

doordat een aantal projecten van de Kwaliteitsagenda later is gestart, waardoor een deel van 
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de kwaliteitsagenda-gelden naar 2020 verschoven is. De omzet Educatie is in 2019 conform de 

begroting en gelijk aan de omzet van 2018. 

Overige baten/Werk voor Derden 
•  Baten werk in opdracht van derden: in de begroting werd nog uitgegaan van een te realiseren 

omzet Inburgering/Contractonderwijs van € 6,0 mln. De opmaak van de jaarrekening gaf een 

totale realisatie Inburgering/Contractonderwijs van € 6,7 mln. (toename € + 0,7 mln.). 

•  Overige Baten: de overige baten daalden in 2019 met € 0,2 mln. ten opzichte van de begroting. 

Lagere baten voor deelnemersbijdragen (€ - 0,2 mln.) en lagere overige baten (€ - 0,3 mln.) 

veroorzaakten daling. Detacheringen van personeelsleden (0,4 mln.) waren hoger (€ + 0,3 mln.) 

dan begroot (€ 0,1 mln.). 

Stijging personele kosten: een stijging van de personele lasten (€ + 1,9 mln.) ten opzichte van de 

begroting bestaat uit lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten (€ + 0,9 mln.); dotaties 

personele voorzieningen (€ + 0,3 mln.); personeel, niet in loondienst (€ + 0,5 mln.) en overige 

loonkosten (€ + 0,2 mln.). De stijging wordt vooral veroorzaakt door extra personele inzet bij de 

afwikkeling van projecten in 2019, waar baten tegenover staan.

Materiële kosten: De materiële kosten zijn in 2019 (€ 20,5 mln.) lager uitgevallen dan begroot (€ 

20,6 mln.). Het betreft lagere kosten voor afschrijvingen (€ - 0,1 mln.).

Rentekosten: De rentekosten (€ 1,1 mln.) waren in 2019 hoger dan de begroting (€ 0,9 mln.). Door 

het oversluiten van een bestaande lening is in 2019 rente uit toekomstige jaren eerder betaald (€ + 

0,2 mln.). Dit oversluiten levert de komende jaren een verlaging van de rentekosten op.

Een overzicht van de verschillen tussen de begroting en de realisatie in 2019 wordt weergegeven in 

figuur 7.4.

7.5 Investeringen
De boekwaarde van de vaste activa daalde in 2019 van € 58,1 mln. naar € 55,7 mln.; een gevolg 

van afschrijving van gebouwen en overige inventaris (€ - 5,0- mln.). Tegenover de waardedaling 

stonden investeringen met een totale waarde van € 2,7 mln.: • gebouwen/ onderhoud (€ 1,2 mln.) 

• onderwijsinventaris (€ 0,3 mln.) • beheerinventaris (€ 0,7 mln.) • hardware (€ 0,4 mln.) • software 

(€ 0,1 mln.).

(* € 1.000.000) Begroting Jaarrekening Verschil

Opbrengsten 94,6 95,9 1,3

- Beroepsonderwijs 85,0 85,7 0,7

- Educatie 1,8 1,9 0,1

- Werk voor derden/overig 7,8 8,3 0,5

Kosten 93,7 95,6 1,9

- Personeel 72,1 74,0 1,9

- Materieel 20,7 20,5 0,2-

- Rente (saldo) 0,9 1,1 0,2

Resultaat gewone bedrijfsvoering 0,9 0,3 0,6-

Buitengewone baten - - -

Exploitatieresultaat 0,9 0,3 0,6-

Figuur 7.4 Begroting en realisatie 2019
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7.6 Treasury-management

7.6.1 Kasstromen
In 2019 namen de liquide middelen toe van € 15,0 mln. naar € 17,3 mln.; een positieve kasstroom 

van € 2,3 mln. Tot 2022 wordt een verantwoorde stijging van de liquide middelen verwacht.

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 2019 aan deze beleidsuitgangspunten. Ten opzichte van vorig jaar 

is er sprake van oversluiting van één bestaande lening. Verder zijn er geen 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 van 2019 vermeldt de accountant drie aandachtspunten die in 2020 door 

het Friesland College worden opgepakt. Dit betreffen nieuwe aandachtspunten rondom General 

IT-controls, gebruik bankpas van het CvB en een verbetering voor de controle loonstaat superuser 

salarisadministratie. 

Verder zijn de volgende aandachtspunten vanuit 2017 en 2018 volledig opgevolgd: een 

adequate inrichting van de projectadministratie met betrekking tot subsidieverantwoordingen, 

opname van voorziening seniorenverlof voor toekomstige participatie en het aanscherpen van 

procedures rond datalekken. De overige bevindingen vanuit 2018 zijn gedeeltelijk of nog niet 

opgevolgd. Dit heeft betrekking op het financial reporting process, tijdigheid uitregistratie 

verzuimers, informatiebeveiliging en general IT-controls, autorisatie en volledigheidscontrole 

op memoriaalboekingen, heroverweging bestemmingsreserve publiek en ontbreken analyse 

kostendekkendheid verhuur. In 2020 zullen deze verbeterpunten verder worden opgepakt.  

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 2019. De bezoldiging van 

zowel de voorzitter als het 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 2019 waren geen interim-bestuurders werkzaam bij het Friesland College.
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Vermelding alle bestuurders 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 2019 bestonden tussen het Friesland College en een externe organisatie 

afspraken over het verzorgen van onderwijsactiviteiten. CIOS, school voor Sport en Bewegen, 

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 1618 studenten in de bbl-opleidingen een rekening voor het verschuldigde 

cursusgeld. De instelling ontving van 739 studenten een machtiging. De hierin genoemde bedrijven 

zijn overeenkomstig gefactureerd. Het aanwezige fonds 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.

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 1-1-2019 31-12-2019 1 148.855 - 20.290 169.145 - 177.000 97.776

Lid CVB N F.J.M. van Hout 1-1-2019 31-12-2019 1 135,864 - 20.057 155.921 - 177.000 147.111

Toezichthouders

Voorzitter RvT J J.M. Berndsen-Jansen 1-1-2019 31-12-2019 7.209 - - 7.209 - 26.550 9.386

Lid Rvt N K. Biegel 1-1-2019 31-12-2019 6.408 - - 6.408 - 17.700 6.257

Lid Rvt N M. Broersma 1-1-2019 31-12-2019 6.408 - - 6.408 - 17.700 6.257

Lid Rvt N J. van Eijndhoven 1-1-2019 31-12-2019 6.408 - - 6.408 - 17.700 6.257

Lid Rvt N R. Hageman 1-1-2019 31-12-2019 6.408 - - 6.408 - 17.700 6.257

Lid Rvt N R.J. Landeweerd 29-3-2019 31-12-2019 4.806 - - 4.806 - 17.700 -

Figuur 7.6 WNT bestuur en toezichthouders
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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 2019 worden als volgt weergegeven:

Mutaties periode okt dec 2019

oktober november december Totaal

Friesland College verlaten met diploma 1 6 52 59

Friesland College verlaten 39 90 87 216

Mutaties van opleiding 28 48 28 104

68 144 167 379

Figuur 7.7 Omzwaaiers

Thema 7. Maatwerktrajecten voor bedrijven: De School voor Zorg, Service & Welzijn verzorgde in 

2019 maatwerktrajecten voor Alliade, Meriant, Talant, ZuidOostZorg, Medical Group, Wijkleerbedrijf 

Bilgaard, Tjongerschans, Kwadrant Groep en gemeente Leeuwarden ‘Eigen Kracht’. Daarnaast 

werden trajecten en trainingen verzorgd voor Domus Magnus en de Kwadrant groep.

7.10  Verbonden Partijen
Voor een overzicht van de verbonden partijen verwijzen wij naar de financiële jaarrekening.  Naast 

de bestaande samenwerkingsverbanden (Kanselarij en Coöperatieve Zuivelfabrieken) is in 2019 

stichting Knooppunt Heerenveen opgericht, waarin het Friesland College voor 20% participeert.

7.11  Goedkeurende verklaring accountant
Bij de jaarrekening 2019 heeft de accountant op 22 juni 2020 een goedkeurende verklaring 

verstrekt. De jaarrekening is conform de voorschriften.
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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 voor de komende drie tot vijf jaar. Waar mogelijk vindt er een vertaling van 

dit beleid plaats 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 en Kwaliteitsagenda 2019 – 2022 

•  Ontwikkeling studentenaantallen

•  Organisatie- en formatieontwikkeling

•  Huisvesting

•  ICT

•  Risicomanagement

•  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 en Kwaliteitsagenda 2019 – 2022
In hoofdstuk 4 van dit jaarverslag is in detail ingegaan op de strategie en de koers van het Friesland 

College waaraan het Koersplan een belangrijke bijdrage levert. In dit koersplan is aangegeven dat 

de visie van het Friesland College is verwoord in ‘Waar Leren Werkt’. Deze drie woorden vatten 

kernachtig samen waar het Friesland College voor staat. Hiermee loopt het Friesland College voorop 

in het opleiden van goede vakmensen, onder meer 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, de medewerker en 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. Door het jaar heen wordt de voortgang gemonitord en op 

directieniveau besproken. Waar nodig wordt de koers bijgesteld of worden extra acties ondernomen 

om de doelen te behalen. 

Synchroon aan het opstellen van het 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’. De Kwaliteitsagenda is opgebouwd aan de 

hand van vier onderling samenhangende lijnen, te weten:

•  Partner in leren en innoveren

•  Verdiepen in het leren in de praktijk

•  Versterking persoonlijk leiderschap van studenten 

•  Op weg naar zelforganisatie 
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Eerder in het jaarverslag is uitgebreid bij de voortgang van de Kwaliteitsagenda stilgestaan. Net 

zoals het koersplan worden de projecten van de Kwaliteitsagenda nauwgezet gevolgd. Daarbij is het 

uitgangspunt dat projecten bijdragen aan het realiseren van de eerder genoemde lijnen. Het gaat 

niet om de resultaten van de projecten zelf, maar om de bijdrage die ze leveren aan verbetering van 

de kwaliteit van het onderwijs. 

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 worden 

ingegaan op de ontwikkeling van de financiële positie van het Friesland College.

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 het voortgezet onderwijs is 

inmiddels een vergelijkbare daling waarneembaar. Deze daling zal, zij het met een vertraagd effect, 

een navenant gevolg hebben voor het mbo. Bij de totstandkoming van de onderstaande cijfers zijn 

de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

•  Gelijkblijvend marktaandeel. 

•  Een sterkere daling van BOL ten opzichte van BBL. 

Aantal studenten Friesland College 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Absoluut totaal 8957 8860 8801 8708 8609 8506 8411

BBL 1880 1867 1863 1856 1846 1834 1822

BOL 7077 6993 6938 6852 6763 6672 6589

Index 2019 = 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Totaal 100 98,9 98,3 97,2 96,1 95 93,9

BBL 100 99,3 99,1 98,7 98,2 97,6 96,9

BOL 100 98,8 98 96,8 95,6 94,3 93,1

        

Verhouding BBL/BOL 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BBL 21% 21% 21% 21% 21% 22% 22%

BOL 79% 79% 79% 79% 79% 78% 78%

Tabel 8.1 Overzicht studentenaantallen

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 zal hebben 

op het aantal studenten. Gezien de onzekerheden hierover is dit nog niet meegenomen bij de 
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toekomstige projectie van het aantal studenten. In de meerjarenbegroting is het toenemende effect 

van LLO in de post ‘werk voor derden’ opgenomen.   

Organisatie- en formatieontwikkeling

In 2019 is het koersplan ‘Waar Leren Werkt’ van kracht geworden. In eigentijds en innovatief 

beroepsonderwijs dat aansluit bij alle ontwikkelingen in de praktijk, hebben professionals in de 

teams ruimte nodig om initiatieven te nemen. Dit betekent dat de regie bij die teams komt te liggen 

vanuit resultaatverantwoordelijkheid. Zij zijn immers de motor, die het leren voor studenten mogelijk 

maken en aansluiten bij veranderingen in het werkveld en - breder - in de samenleving. 

Teams zorgen voor relevant en betekenisvol onderwijs, dat studenten uitdaagt om zich te 

ontwikkelen. Binnen de kaders van het Friesland College hebben zij ruimte voor eigen beslissingen. 

Het team krijgt geen leiding, maar neemt deze en vraagt waar nodig ondersteuning. Zowel de 

scholen als de ondersteuning in het Friesland College zijn hierop ingericht, om inspirerend en goed 

georganiseerd onderwijs te bieden. Dit is geen vrijblijvende zaak.

Teams zijn hiermee ook verantwoordelijk voor het behalen van resultaten. Wij zetten een zorgvuldig 

traject in om een vergevorderde mate van teamzelfstandigheid te realiseren. Dat betekent dat onze 

teams: 

•  Ruimte hebben om, binnen de leerprincipes van praktijkgestuurd leren, 

het onderwijs vorm te geven. 

•  Binnen de financiële en formatieve kaders van het Friesland College de taken zodanig verdelen 

dat er sprake is van optimale inzet van kwaliteiten en ambities bij de uitvoering en ontwikkeling 

van onderwijs. 

•  Hierin met elkaar komen tot een verdeling van rollen die zoveel mogelijk past bij 

ieders ambities en competenties. 

•  Met in achtneming van het bestaande beleid met elkaar het gesprek voeren over het 

functioneren van zowel het team als geheel als individuele teamleden. 

•  In afstemming met de verantwoordelijke leidinggevende(n) externe contacten onderhouden. 

Het aanbod aan ondersteuning en professionalisering is afgestemd op deze ontwikkeling. Daarbij 

wordt voortdurend een balans gezocht tussen scholing op FC-niveau, teamniveau en individueel 

niveau. 

Het Friesland College heeft in 2019 een werkdrukreductieplan opgesteld om de werkdruk bij alle 

medewerkers te verminderen. Daarbij is er extra aandacht voor startende docenten en instructeurs. 

Hiernaast is er een beleid opgesteld om de duurzame inzetbaarheid te vergroten. De implementatie 

hiervoor staat in 2020 gepland. 

De transitie van een kenniseconomie naar een betekeniseconomie is gaande. In de 

betekeniseconomie zoeken we steeds de balans tussen wat goed is voor ons als persoon en wat 

goed is voor het grote geheel en het algemeen belang dient. Als Friesland College willen wij hier 

zowel intern als extern een bijdrage aan leveren. Intern worden medewerkers gestimuleerd om zich 

voortdurend te blijven ontwikkelen. Hierbij is er aandacht voor competenties die men zelf belangrijk 

vindt en waar sprake is van toegevoegde waarde. Enerzijds voor medewerkers zelf en anderzijds 

voor het Friesland College om de beste kwaliteit te leveren aan onze studenten, collega’s en 

externe relaties. Het werken in het onderwijs is meer dan een baan. Extern zet het Friesland College 

zich in voor Leven Lang Ontwikkelen. Er worden partnerships gesloten en medewerkers worden 

gestimuleerd om kansen te zien en te benutten. Zoals eerder aangegeven heeft het Friesland 

College een projectbureau en practoraat LLO opgezet om hier verder invulling aan te geven.
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In tabel 8.2 is een overzicht opgenomen van de werkelijke (rechtspositionele) fte’s over de 

afgelopen periode als ook een verwachting van het aantal fte’s voor de komende periode. De 

categorie bestuur/management blijft voor de komende jaren vooralsnog vast staan. Voor de overige 

categorieën geldt dat ze met de teruglopende baten meebewegen. De voornaamste reden hiervoor 

is de verwachte daling van het aantal studenten. Het meebewegen van de personele bezetting is te 

realiseren door natuurlijk verloop en door waar mogelijk tijdelijke contracten niet te verlengen.

Personele bezetting 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Bestuur/Management 26 25 15 15 15 15 15

Personeel primair proces 662 634 634 595 589 584 584

Ondersteunend personeel 235 246 221 208 206 204 204

Totaal 923 905 870 818 810 803 803

Tabel 8.2 Overzicht personele bezetting

Voor wat betreft de verhouding tussen het onderwijzend personeel ten opzichte van het totale 

personeel houdt het Friesland College een gemiddelde aan van ongeveer 70 procent.

Huisvesting
Het Friesland College heeft haar primaire onderwijsactiviteiten verdeeld over locaties in Leeuwarden 

en Heerenveen. In Leeuwarden zijn dit de gebouwen Kalmoes, Triangel, Polaris en de sporthal op 

het campusterrein van de Julianalaan. In Heerenveen beschikt het Friesland College over Saturnus en 

Sportstad (onder andere CIOS). Naast de primaire locaties maakt het Friesland College gebruik van 

diverse praktijklocaties en een aantal kleine gebouwen in de provincie Friesland. In totaal heeft het 

de beschikking over 58.000 m2 met jaarlijkse afschrijvings- en huurkosten van respectievelijk 

€3 miljoen en €3,5 miljoen. De overige huisvestingskosten bedragen per jaar ongeveer €3,5 miljoen 

voor met name schoonmaak- en energiekosten.

Eigendom m2 Langdurige huur (15-20 jr.) Kortlopende huur (1-3 jr.) Totaal

40.000 m2 12.000 m2 6.000 m2 58.000 m2

Tabel 8.3 Overzicht aantal vierkante meters

Nederland maakt zich op voor een enorme energietransitie. De Nederlandse regering stuurt op het 

reduceren van CO2 uitstoot en wil onder andere het gebruik van aardgas minimaliseren. Ook van 

scholen wordt gevraagd de gebouwen te verduurzamen en over te gaan naar schonere energie. 

Het Friesland College heeft inmiddels een routeplan om de gebouwen duurzamer te maken, 

‘Friesland College Energieneutraal’, waarbij het doel is de CO2 teller in 2035 op nul te hebben. In de 

tussenliggende periode moet voor ongeveer € 0,5 miljoen extra worden geïnvesteerd om gebouwen 

beter te isoleren en de (stook)installaties aan te kunnen passen. Het meerjaren onderhoudsplan is 

hierop aangepast.  

In 2019 is een strategisch huisvestingsplan geschreven waarin op basis van diverse ontwikkelingen 

binnen en buiten het Friesland College naar de mogelijke gevolgen van de huisvesting is gekeken. 

Dit heeft geleid tot een overzicht van wanneer welk pand (huur en eigendom) in aanmerking kan 

komen om te worden afgestoten. Per jaar wordt bekeken wat opportuun is om vanuit dit plan uit te 

voeren.

ICT
Het Friesland College heeft in 2018 haar visie en strategie voor ICT voor de komende vijf jaar herijkt. 

Hierin 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.’ In 2019 zijn diverse ontwikkelingen in gang 
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gezet en voor de komende jaren wil het Friesland College deze lijn voortzetten. Hierbij is een 

belangrijk aspect dat studenten inzicht wordt gegeven in wat het Friesland College te bieden heeft. 

Momenteel wordt daarom hard gewerkt aan het inrichten en vullen van een onderwijscatalogus, het 

kloppend hart als het gaat om het onderwijsaanbod. Hierin worden onder andere keuzedelen en 

leereenheden opgenomen. In de nabije toekomst zou dit ook extern kunnen worden aangeboden in 

het kader van Leven Lang Ontwikkelen. 

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, augmented reality en mixed reality effectief leren door gesimuleerde ervaringen 

te realiseren. Dit is beter voor het milieu maar ook voor studenten en medewerkers zelf. Men hoeft 

immers minder te rennen en te vliegen. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van de HoloLenzen bij 

het CIOS, bouw en zorg. Met deze methodes wil het Friesland College stap-voor-stap voor iedereen 

onderwijs bereikbaar maken ongeacht hun woonplaats, kennisniveau of leerwens. De gelden 

van de Kwaliteitsagenda maken het mogelijk om de onderwijslogistiek verder te brengen en het 

praktijkgestuurd leren te flexibiliseren. 

Interactie tussen studenten, docenten en de praktijk is technologisch goed mogelijk in de online-

wereld en voegt ook extra dimensies toe aan het leren. Scholing in digitale online-vaardigheden 

en 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 over digitale technologie. Door hier praktijkgestuurd mee te werken, trainen ze hun 

vaardigheden en kunnen ze deze toepassen. 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.

Het Friesland College wil de ICT-voorzieningen vanuit de Cloud aanbieden, waardoor permanente 

beschikbaarheid is gewaarborgd. Iedere gebruiker kan met zijn of haar eigen apparaat de gewenste 

leerervaring opdoen op het moment en de plek dat dit het beste past. De systemen werken, de 

processen zijn afgestemd en de daarbij horende afspraken zijn helder en voor iedereen 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. 

Om de digitale veiligheid voor studenten, medewerkers en externen te waarborgen, heeft het 

Friesland College een uitgebreid beleid voor Informatie Beveiliging en Privacy (IBP). Onder IBP vallen 

technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de ICT-infrastructuur. De ICT-

omgeving van het Friesland College is naar de huidige beveiligingsstandaarden ingericht. Het doel 

is om een toekomstbestendige, veilige en veerkrachtige ICT-omgeving te hebben die tegen externe 

aanvallen bestand is.

Sinds 2017 wordt deelgenomen aan de IBP-benchmark voor het mbo (via saMBO-ICT). De IBP- 

Benchmark is gebaseerd op de wereldwijd erkende ISO/NEN 27001/27002 standaard, ook wel 

Code voor informatiebeveiliging genoemd. De score van het Friesland College is van 1,7 in 2017 

gestegen naar 2,5 in 2019. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde. Het Friesland College heeft 

de ambitie om naar niveau 3 door te groeien en levert hier een flinke inspanning voor. Jaarlijks 

wordt naar aanleiding van de benchmark score een plan van aanpak gemaakt. Onderdeel hiervan 

is het voorlichten van medewerkers en studenten middels een bewustwordingscampagne, scholing 

en meet-ups waarin veilig gebruik van de digitale omgeving centraal staat. Daarnaast wordt er 

gewerkt aan het toegangsbeveiligingsbeleid, inclusief het herziene wachtwoordbeleid en controle 

en logging.
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In het plan van aanpak zijn de volgende cyberrisico-gebieden benoemt die in 2020 extra belicht 

worden: toegang tot de (bron)systemen en extern auditeren van netwerken op digitale veiligheid. 

Naast de IBP-Benchmark is er in 2019 gestart met de aanbesteding voor het automatiseren, 

monitoren en auditeren van de levensloop van toegangsrechten en toegangsmiddelen. Gelijktijdig 

loopt een onderzoek voor het versterken van de beveiliging van toegangsmiddelen. Het beleid 

wordt volgens een PDCA-Cyclus aangepast aan veranderingen in de micro- en macro-omgeving.

Daarnaast zijn er vanuit het plan van aanpak een aantal trajecten gestart ter verbetering van de 

informatieveiligheid:

•  het verbeteren van het controle proces Back-up en Restore van on premise systemen;

•  het selecteren en inrichten van een Back-up en Restore oplossing voor Microsoft 365 producten;

•  het invoeren van een toegangsbeveiligingslaag (Network Access Control) binnen de 

netwerkomgeving;

•  het gebruik gaan maken (eind 2020) van een unified endpoint management omgeving waarmee 

de compliancy van apparaten van het Friesland College zowel intern als extern wordt bewaakt.

Tot slot geldt dat er een strategie rondom informatisering is geformuleerd, waarin de architectuur en 

de inrichting van het applicatie-  en datalandschap van het Friesland College is vastgelegd. Hiermee 

wordt een interne standaard afgesproken over hoe er wordt omgegaan met gegevens. 

Risicomanagement
Binnen het Friesland College is een op de toekomst gericht risicomanagementproces 

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 de in 2019 geïnventariseerde risico’s herijkt. 

Vervolgens is er per risico bepaald welke maatregelen kunnen en worden ondernomen om het 

risico te beheersen. Bij de inventarisatie en identificatie van de belangrijkste risico’s is er onderscheid 

gemaakt in de volgende risicocategorieën.

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

•  maatschappelijke ontwikkelingen

vduurzaamheidsaspecten

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
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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.

De volgende stappen zijn ondernomen:

1) Vaststellen of de risico’s van vorig jaar nog actueel zijn en kans/impact nog klopt. 

2) Ontwikkelen van concrete beheersmaatregelen. 

3) Bepalen van vervolgacties om de risico’s en beheersmaatregelen te monitoren. 

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, het aanbestedingstraject 

van inburgering, de ontwikkeling van contractonderwijs en de toekenning van het tweede deel 

van de kwaliteitsagenda. De beheersing van dit risico vindt plaats door: 

•  Ontwikkelingen van het aantal studenten grondig te monitoren (op basis van actuele tellingen 

aangevuld met voortschrijdend inzicht) en hierop adequaat in te spelen.

  • Meer prioriteit te geven aan contractonderwijs (Leven Lang Ontwikkelen). 

  • Aanbestedingstrajecten (van onder andere inburgering) uitstekend uit te voeren.

2.  De ontwikkeling van het aantal studenten 

Zojuist is aangegeven dat de ontwikkeling van het aantal studenten onder druk staat. Deze druk 

wordt veroorzaakt door onder andere demografische effecten. Los van het monitoren van dit 

effect kan het Friesland College hier weinig invloed op uitoefenen. De zaken waar het Friesland 

College wel invloed op heeft, worden onder andere de volgende maatregelen getroffen: 

•  Ontplooien van diverse marketingactiviteiten om nieuwe studenten aan te trekken.

  •  Optimaliseren van het instroomproces en begeleiding van studenten om ongediplomeerde 

uitstroom te beperken. 

  •  Aanboren van andere doelgroepen door middel van onder andere LLO.  

  •  Intensiveren van samenwerking met het voortgezet onderwijs. 

3.  Het aanbod en de kwaliteit van de opleidingen 

Door ontwikkelingen in het politieke landschap, de arbeidsmarkt, conjunctuur, maatschappij 

en in de regio moet het aanbod en de vorm van opleidingen voortdurend worden aangepast. 

Hierdoor ontstaat het risico dat het Friesland College zich niet snel genoeg aanpast en door de 

veranderingen wordt ingehaald. Om dit risico te beheersen, worden diverse acties ondernomen. 

•  Versterken van relatiebeheer richting scholen, bedrijven en lokale/regionale overheden om 

tijdig over relevante trends te worden geïnformeerd. 

  •  Doorlopend moderniseren van opleidingen op basis van de meest recente ontwikkelingen. 

  •  Beroep doen op statistieken van onder andere het CBS om zicht te krijgen op sectoren met 

personeelsschaarste. 

  •  Verder professionaliseren van medewerkers om kwaliteit te waarborgen (bijvoorbeeld door de 

transitie naar resultaatverantwoordelijke teams).

  •  Continu beoordelen van de balans tussen kwaliteit en kwantiteit van opleidingen ten behoeve 

van onder andere macrodoelmatigheid.   
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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. 

•  Investeren in digitale ontwikkelingen om andere manieren van onderwijs mogelijk te maken. 

  •  Intensiveren van samenwerking met het bedrijfsleven om de kwaliteit van docenten en 

studenten te vergroten. 

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 het: 

•  Volgen en monitoren van veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving. 

  •  Voortzetten van het intern programma waarin onder andere de implementatie van 

veranderende wet- en regelgeving een terugkerend thema is. 

Investeringen
Het Friesland College beschikt over een meerjareninvesteringsbegroting (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 miljoen. 

Mede met het oog op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties richten 

investeringen zich op duurzame alternatieven. In 2020 wordt daarom in zonnepanelen geïnvesteerd 

en wordt onderzoek verricht naar alternatieven voor gas. Gelet op de liquiditeitspositie en 

ontwikkeling daarvan kunnen deze investeringen vanuit de lopende middelen worden gefinancierd.

Op het gebied van automatisering worden de komende jaren diverse investeringen gedaan. In 2020 

wordt het netwerk doorontwikkeld en geschikt gemaakt voor onder andere online vergaderingen 

(spraak en beeld). Verder worden er IAM-oplossingen (Identity & Access Management) gezocht en 

geïmplementeerd om het gebruikersbeheer voor IT-applicaties te optimaliseren. Tot slot worden 

mogelijkheden gecreëerd om aan te sluiten op de wensen van digitaal onderwijs. Een voorbeeld 

hiervan is het inrichten van een opnamestudio om onderwijs op afstand mogelijk te maken.  

Financieel meerjarenperspectief
Mede op basis van de diverse bovenstaande onderwerpen heeft het Friesland College een financiële 

meerjarenraming gemaakt. Deze raming resulteert in een meerjarig exploitatieoverzicht en in 

een meerjarenbalans. In tabel 8.4 is in samengevatte vorm het meerjarig exploitatieoverzicht 

opgenomen. Waarin onder andere de onderstaande ontwikkelingen zijn opgenomen:

•  Belangrijke ontwikkelingen in de baten en lasten; mede op basis van de ontwikkeling van 

kengetallen en bekostigingsvariabelen. 

•  Huisvestingsbeleid en de financiering daarvan. 

•  Overige voorgenomen investeringen en projecten. 

•  Ontwikkelingen rondom werk voor derden.

•  Verwachte mutaties in reserves en voorzieningen.
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Meerjarige begroting
(bedragen x e1.000)

Realisatie
2019

Begroting
2020

Meerjarenbegroting

2021 2022 2023

Rijksbijdrage 74.847 70.935 69.891 69.891 69.891

Cursusgeld -636 -723 -723 -723 -723

Overgangsregeling -1.490 -993 - - -

Wachtgeld 2.386 2.097 2.097 2.097 2.097

VAVO 884 953 953 953 953

Kwaliteitsagenda 7.081 8.550 8.194 7.366 7.366

Geoormerkte bedragen 1.810 500 - - -

3.1 Rijksbijdrage OCW 84.881 81.319 80.414 79.585 79.585

3.2 Overige overheidsbijdragen 1.845 1.908 1.908 1.908 1.908

3.3 Cursusgeld 834 691 691 691 691

werk voor derden inburgering 1.832 1.000 1.000 1.000 1.000

Werk voor derden FC Extra overig 1.016 1.079 1.079 1.079 1.079

Werk voor derden Overig 3.879 2.874 2.914 2.954 2.994

3.4 Werk voor derden / inburgering 6.727 4.954 4.994 5.034 5.074

3.5 Overige baten 1.605 1.592 1.592 1.592 1.592

Totaal baten 95.892 90.464 89.598 88.810 88.850

Lonen en salarissen 65.911 65.389 63.728 63.048 63.187

Overige personele lasten 8.416 4.768 4.768 4.768 4.768

Uitkeringen personeel -316 -250 -250 -250 -250

4.1 Personele lasten 74.010 69.907 68.246 67.566 67.706

4.2 Afschrijvingen 5.001 5.091 5.091 5.091 5.091

4.3 Huistvestingslasten 7.143 7.040 7.040 7.040 7.040

4.4 Overige materiële lasten 8.371 7.750 7.750 7.750 7.750

Totaal lasten 94.527 89.789 88.127 87.447 87.587

Saldo baten en lasten 1.366 675 1.471 1.363 1.264

5.5 Saldo financiële baten en lasten -1.080 -675 -575 -475 -375

Resultaat 286 - 896 888 889

Tabel 8.4 Samengevat meerjarig exploitatieoverzicht
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Bij het opstellen van de meerjarenraming is uitgegaan van een dalende Rijksbijdrage vanwege 

de reeds bekende studentenaantallen in 2019. De Rijksbijdrage van 2021 is hierop gebaseerd. 

Voor de jaren erna wordt op een gelijkblijvend aantal studenten gerekend. De regeling rondom 

de kwaliteitsagenda loopt tot en met 2022. In de verwachting dat deze regeling zal worden 

opgevolgd door een verlengde of vergelijkbare regeling, is de toekenning van 2022 ook voor 2023 

opgenomen.

Bij werk voor derden (LLO) wordt de komende jaren een lichte stijging verwacht. Qua lasten zijn de 

verschillende onderdelen zo opgenomen dat deze meebewegen met de dalende opbrengsten, en 

zodanig dat er weer een rendement van 1% resteert. Op basis hiervan zullen de personele lasten 

teruglopen. Deze terugloop is substantieel, maar kan worden opgevangen door het natuurlijk 

verloop in de komende jaren. Voor wat betreft de materiële lasten zal vanwege indexatie op de 

verschillende onderdelen sprake zijn van kostenstijgingen. Gelet op de dalende opbrengsten zullen 

hier kostenbesparingen tegenover moeten staan. De totale materiële lasten worden op grond 

daarvan geacht gelijk te blijven aan het niveau van 2020. De financiële lasten (rentelasten) lopen 

gestaag terug vanwege de aflossingen op de leningen die jaarlijks plaatsvinden.

In tabel 8.5 is het samengevat meerjarig balansoverzicht zichtbaar. De cijfers sluiten aan bij de 

hierboven toegelichte meerjarenbegroting. De constante variabelen betreffen de onderdelen 

voorraden, vorderingen, voorzieningen en kortlopende schulden. Voor de overige onderdelen geldt 

een dalende dan wel stijgende trend op basis van verwachte ontwikkelingen.

De komende jaren wordt een lichte stijging van de solvabiliteit verwacht. Dit wordt enerzijds 

veroorzaakt door het positieve rendement na 2020 en anderzijds doordat er op leningen wordt 

afgelost. Ook voor de liquiditeit geldt een positieve ontwikkeling. Dit heeft te maken met een stabiel 

verloop van de kortlopende schulden en een stijging van de omvang van de liquide middelen. 

Impact COVID-19 / coronavirus
Ten tijde van de jaarrekeningcontrole 2019 in maart 2020 is er sprake van een wereldwijde impact 

op de samenleving door de uitbraak van het coronavirus. In Nederland zijn vanaf medio maart 

door het kabinet maatregelen getroffen die voor het mbo inhouden dat vanaf 16 maart de mbo-

scholen in Nederland tot in ieder geval 15 juni gesloten zijn en het onderwijs op afstand dient plaats 

te vinden. Een uitzondering werd echter al snel gemaakt voor noodzakelijke praktijkexamens en 

begeleiding van studenten in een kwetsbare positie.

Onderdeel Rubriek 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023

Activa 1.2 Materiële vaste activa 58.078 55.732 54.441 53.150 51.859 50.568

1.4 Voorraden 60 72 72 72 72 72

1.5 Vorderingen 3.552 3.478 3.478 3.478 3.478 3.478

1.7 Liquide middelen 14.988 17.315 16.364 16.809 17.246 17.684

Totaal Activa 76.678 76.597 74.355 73.509 72.655 71.802

Passiva 2.1 Eigen Vermogen 43.288 43.514 43.514 44.410 45.297 46.186

2.2 Voorzieningen 3.409 3.805 3.805 3.805 3.805 3.805

2.3 Langlopende schulden 15.597 13.346 11.105 9.363 7.622 5.880

2.4 Kortlopende schulden 14.444 15.931 15.931 15.931 15.931 15.931

Totaal Passiva 76.678 76.597 74.355 73.509 72.655 71.802

Tabel 8.5 Samengevat meerjarig balansoverzicht
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Operationele gevolgen
Er is een crisisteam opgezet bestaande uit leden van het CvB, de directie en de staf. Regelmatig 

werd/wordt overleg gevoerd over de te nemen maatregelen en over bijstelling bij eventuele  

vervolgmaatregelen vanuit landelijke en regionale (nood-) regelgeving. Het onderwijs vindt op dit 

moment zoveel mogelijk doorgang op afstand; het waarborgen van de kwaliteit van onderwijs en 

toetsing vraagt veel van het onderwijspersoneel. De ondersteunende diensten kunnen eveneens 

vanuit huis werken. 

Financiële gevolgen
Aangezien het Friesland College in overwegende mate van rijkswege wordt gefinancierd staat 

de omzet slechts in zeer beperkte mate onder druk. De omzet in de sfeer van contractonderwijs 

en projecten heeft echter wel in enige mate te lijden van de intelligente lockdown. Het Friesland 

College heeft een risicoanalyse uitgevoerd waarbij de risico’s zijn uitgesplitst naar kwantificeerbare 

risico’s, niet-kwantificeerbare risico’s en onzekere effecten. Als gevolg van deze risicoanalyse is de 

conclusie dat het Friesland College de risico’s uit hoofde van het coronavirus zoals het nu lijkt, kan 

dragen.

In aansluiting op deze risicoanalyse hebben we ook een worst-case scenario uitgewerkt. In deze 

worst- case scenario is uitgewerkt wat de financiële effecten zijn als de omzet uit hoofde van werk 

voor derden voor een groot deel wegvalt en het ziekteverzuim fors toeneemt. Uit dit worst-case 

scenario is ook de conclusie dat het Friesland College de risico’s kan dragen.

Conclusie
De financiële schade die door de coronamaatregelen lijkt te ontstaan, is naar onze inschatting, 

voor zover althans nu valt te overzien, goed te dragen; daarnaast verwachten we compensatie 

van het Rijk te ontvangen. Het Friesland College is financieel gezond en blijft goed in staat aan 

haar betalingsverplichtingen te voldoen. Wij benadrukken echter dat de duur en de omvang van 

de coronamaatregelen ongewis zijn en dat de gevolgen daarvan voor het schooljaar 2020/2021 

moeilijk zijn in te schatten. Elke inschatting van de impact van de coronacrisis is met onzekerheid 

omgeven.
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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. De 

gedragscodes en klachtenregelingen zijn te vinden op de website van het Friesland College. 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 2019 en het Geïntegreerd Jaarverslag 2019 in de 

vergadering van 29 mei 2020 goedgekeurd.
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Bijlage 3 Factsheet

Factsheet
2016 - 2019
Peildatum 26 februari 2020

Arbeidsmarktrendement 

Succes eerstejaars mbo

Kwalificatie winst Opstroom na diploma

VSV
15/16: 284
16/17: 304
17/18: 363
18/19: 363

VSV 1

2

3

4

16/17
22,22%

9,01%

2,47%

2,47%

17/18
22,77%

8,53%

3,35%

3,67%

46%

FC

NL

2016 2017 2018

40,4%

35,9%

40,2%

36,1%

46%

FC

NL

0,72

0,74
0,76
0,78

0,8
0,82
0,84
0,86

0,88

2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019

Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Friesland College

2

3

FC

15/16 16/17 17/18

44%

26%

18%

46%

25%

17%

18/19
42%

26%

16%

Uitval in
eerste jaar hbo

FC

15/16 16/17
18,9%FC 13,5%

91,1%

87,0%

FC

2016 2017 2018

88,0% 89,9%

2015

NL
84,5% 85,6%

69%

85% 78%

niveau 1 niveau 2

niveau 3 niveau 4

17/18
Nog niet 
bekend

2019
38,8%

18/19
21,66%

9,74%

3,79%

3,65%

Cijfers van 17/18

FC 18/19
76%

80%

81%

90,1%

87,6%

Nog niet 
bekend

Nog niet 
bekend

Nog niet 
bekend

42%

24%

15%

Doorstroom mbo-hbo
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Factsheet
2016 - 2019
Peildatum 26 februari 2020

Arbeidsmarktrendement 

Succes eerstejaars mbo

Kwalificatie winst Opstroom na diploma

VSV
15/16: 284
16/17: 304
17/18: 363
18/19: 363

VSV 1

2

3

4

16/17
22,22%

9,01%

2,47%

2,47%

17/18
22,77%

8,53%

3,35%

3,67%

46%

FC

NL

2016 2017 2018

40,4%

35,9%

40,2%

36,1%

46%

FC

NL

0,72

0,74
0,76
0,78

0,8
0,82
0,84
0,86

0,88

2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019

Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Friesland College

2

3

FC

15/16 16/17 17/18

44%

26%

18%

46%

25%

17%

18/19
42%

26%

16%

Uitval in
eerste jaar hbo

FC

15/16 16/17
18,9%FC 13,5%

91,1%

87,0%

FC

2016 2017 2018

88,0% 89,9%

2015

NL
84,5% 85,6%

69%

85% 78%

niveau 1 niveau 2

niveau 3 niveau 4

17/18
Nog niet 
bekend

2019
38,8%

18/19
21,66%

9,74%

3,79%

3,65%

Cijfers van 17/18

FC 18/19
76%

80%

81%

90,1%

87,6%

Nog niet 
bekend

Nog niet 
bekend

Nog niet 
bekend

42%

24%

15%

Doorstroom mbo-hbo

Ontwikkeling jaarresultaat

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

100 CIOS, school voor
Sport & Bewegen

200 School voor Techniek &
Technologie

300 D'Drive, school voor
Creatieve industrie &

Pedagogisch werk

400 School voor Zorg,
Service & Welzijn

500 School voor Commercie
& Dienstverlening

700 Life Sciences

Jaarresultaat per school

2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019

71,0%

64,9%

72,6%

66,1%

68,6%

74,4%

67,3%

63,9%

68,4%

63,5%

67,5%

68,5%

58,0%

60,0%

62,0%

64,0%

66,0%

68,0%

70,0%

72,0%

74,0%

76,0%

Niveau2 Niveau3 Niveau4

Jaarresultaat per niveau

2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019

78,0% 77,4%

72,2% 71,8%

68,5%
69,5%

65,4% 65,6%

58,0%

60,0%

62,0%

64,0%

66,0%

68,0%

70,0%

72,0%

74,0%

76,0%

78,0%

80,0%

2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019

Jaarresultaat per leerweg

BBL BOL

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
BBL 1301 1403 1616 1755 1859
Niveau1 24 13 34 25 45
Niveau2 414 401 469 484 424
Niveau3 551 636 735 796 894
Niveau4 312 353 378 450 496

BOL 8299 8343 7974 7468 7052
Niveau1 283 306 350 456 435
Niveau2 1132 1031 961 857 888
Niveau3 1708 1776 1677 1453 1356
Niveau4 5176 5230 4986 4702 4373

Totaal 9600 9746 9590 9223 8911

Ontwikkeling ingeschreven studentaantallen
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Bijlage 4 Samenstelling en personele mutaties
Raad van Toezicht: samenstelling, hoofd- en nevenfuncties per 31-12-2019

Naam Hoofdfunctie/nevenfuncties 

Mevrouw M.A. Berndsen - 
Jansen, 69 jaar, voorzitter
Benoemd: november 2015
Herbenoemd: november 2019
Herbenoembaar: nee

Nevenfuncties:
•  Lid Raad van Toezicht De Zijlen te Tolbert
•  Voorzitter commissie bezwaar en beroep van de Politieacademie te 

Apeldoorn
•  Lid Evaluatiecommissie Wet op de Veiligheidsregio’s (Ministerie Justitie en 

Veiligheid)
•  Lid Commissie Deetman/Berndsen (Commissie Langlopende zaken 

Defensie)
Functies bij Raad van Toezicht Friesland College:
•  Voorzitter Raad van Toezicht
•  Lid remuneratiecommissie

Mevrouw mr. K. Biegel, 53 
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. 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, 
63 jaar
Benoemd: augustus 2014
Herbenoemd: augustus 2018
Herbenoembaar: nee

Hoofdfunctie:
•  CEO Dokkumer Vlaggen Centrale
Nevenfuncties:
•  Vliegveld Ede, Bestuur GRQ Business Network / Treasurer
•  Lid Club Diplomatique Fan Fryslân
•  Lid VNO NCW
Functies bij Raad van Toezicht Friesland College:
•  Lid Raad van Toezicht
•  Lid commissie kwaliteit onderwijs

De heer prof. dr. M.J. 
Broersma, 46 jaar
Benoemd: oktober 2015
Herbenoemd: oktober 2019
Herbenoembaar: nee

Hoofdfunctie:
•  Hoogleraar media en journalistiek, 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

Mevrouw dr. R.J. 
Landeweerd, 56 jaar
Benoemd: maart 2019
Herbenoembaar: ja

Hoofdfunctie:
•  Bestuurder Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 

Rijksuniversiteit Groningen
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.

College van Bestuur: samenstelling, portefeuilleverdeling en nevenfuncties per 31-12-2019

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 Club Diplomatique Fan Fryslân
•  Lid Bestuur Stichting nieuwe Kanselarij
•  Lid Bestuur Fryslân Werkt! (tot 1 september 2019)
•  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

* 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.

Mutaties leidinggevenden
Onder meer in verband met de herinrichting van de organisatie vond er een behoorlijk aantal 

mutaties plaats. Mevrouw Visser, mevrouw Van Duuren, mevrouw Van Zonneveld, mevrouw 

Scholten en de heer Winius namen in dit verslagjaar afscheid van het Friesland College. 

Daarnaast werden een aantal leidinggevenden benoemd in een andere functie binnen de instelling. 

Dit betrof mevrouw Donkerbroek, mevrouw De Jong, de heer Van der Leest, de heer Smit, de heer 

Veldman, de heer Van der Heijden, de heer Van der Horst en de heer Van Staalduinen. 
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Samenstelling Ondernemingsraad
De samenstelling van de OR is als volgt: 

De heer J.W. Hiemstra voorzitter

De heer J.E. Weitering vicevoorzitter 

De heer H.B. Scheepers 

Mevrouw A.M. Visser

De heer S. Zeljak

Mevrouw I. Baas

Mevrouw M. Klaver

De heer J. Agema secretaris

Mevrouw T. Hommema

De heer B. van den Berg

De heer E. Hollander (afgetreden per juli 2019)

De heer M. Holtz (aangetreden per september 2019)

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 

Mevrouw J.G. Nater-Hak lid 

Mevrouw W. van ’t Veer lid (benoemd per maart 2019)

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 2019 Ondernemingsraad 

Een ondernemingsraad (OR) is een wettelijk geregeld onderdeel voor medezeggenschap binnen 

een organisatie. De OR van het Friesland College bestaat uit elf medewerkers, afkomstig uit diverse 

geledingen van onze school. Namens het personeel voert de OR overleg met het College van 

Bestuur over het organisatiebeleid en de personeelsbelangen. Hiervoor onderhouden wij contact 

met medewerkers, studenten(raad), management en de Raad van Toezicht.

De OR heeft een bijzondere rol in een organisatie. Enerzijds is onze invloed bij wet geregeld met 

instemming of adviesaanvragen en anderzijds zit onze toegevoegde waarde in de kennis en ervaring 

rondom (voorbereiding op) besluitvorming in het Friesland College. Je zou kunnen zeggen: we zijn 

er niet voor individuele gevallen (daarvoor moet je bij de vertrouwenspersoon zijn), maar voor alle 

zaken die teams, afdelingen of scholen aangaan.

Wij staan voor het belang van medewerker én organisatie. Als onafhankelijke gesprekspartner 

vinden we verbinding, betrokkenheid en transparantie cruciaal in de professionele dialoog.

Wij gaan voor een betrouwbare veilige school die met kwalitatief goed onderwijs én duurzaam 

personeelsbeleid zorgt voor een gezond werkklimaat voor werknemer en student.

OR verkiezingen februari 2019
De ondernemingsraad heeft sinds februari een andere samenstelling gekregen. De volgende leden 

zijn gekozen: 

Stanko Zeljak, Jelte Hiemstra, Ineke Baas, Bert Schepers, Edwin Hollander, Joost Agema, 

Thea Hommema, Jan Egbert Weitering, Anna Visser en Margreet Klaver en Bert van den Berg.

Helaas heeft Edwin Hollander zijn lidmaatschap moeten opgeven omdat zijn arbeidscontract bij het 

Friesland College niet werd verlengd. Zijn plaats is ingenomen door Maarten Holtz (niet op de foto). 

De leden van de Ondernemingsraad hebben Jelte Hiemstra tot voorzitter gekozen; 

Jan Egbert Weitering tot plaatsvervangend voorzitter en Joost Agema tot secretaris. Janny Schulp 

verzorgt de secretariële ondersteuning.
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Werkwijze
De OR komt wekelijk op dinsdag bijeen, eerst in verschillende commissies (onderwijs, personeel, 

bedrijfsvoering) en aansluitend plenair. Daarnaast is er regelmatig overleg met het CvB, zowel 

formeel als informeel. Ook met de Raad van Toezicht gaat de OR regelmatig in gesprek. De OR heeft 

verder beschikking over secretariële ondersteuning.

De OR ontvangt signalen van de achterban. Er passeren allerlei stukken van het CvB, de scholen, 

ondersteuning, enz. Deze zijn soms ter informatie, soms ter advies en soms ter instemming. 

Afhankelijk van de inhoud worden de stukken en signalen toebedeeld aan een commissie of aan de 

gehele OR. In de plenaire vergadering worden de standpunten ingenomen.

Indien nodig kan de OR medewerkers van het FC consulteren om tot een weloverwogen standpunt 

te komen. Ook draagvlak creëren is belangrijk. De OR is er voor alle medewerkers en we proberen 

dan ook ín de organisatie te staan. We staan open voor input van alle medewerkers en we zijn alert 

op arbeidsvoorwaardelijke of ondernemingsrelevante ontwikkelingen. 

Commissies

•  Personeel:  Maarten Holtz, Anna Visser, Bert van den Berg, Margreet Klaver

•  Onderwijs: Bert Schepers, Thea Hommema, Ineke Baas, Stanko Zeljak

•  Bedrijfsvoering: Jelte Hiemstra, Joost Agema, Jan Egbert Weitering

Scholing
In februari hebben twee OR-leden een themamiddag bezocht over het werkdrukplan en zijn vier 

OR-leden aanwezig geweest bij het noordelijk platform OR mbo. 

In maart hebben twee leden de jaarvergadering en de studiedag van het platform mbo-

medezeggenschap bijgewoond. In oktober is de voltallige Ondernemingsraad naar de tweedaagse 

scholing geweest van het platform OR-mbo.

FC Flits
In 2019 heeft de OR vijfmaal een FC Flits geplaatst op FC Live. Deze berichten 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. Onderstaand de onderwerpen die hierin aan de orde zijn 

geweest: 

•  Werkdrukplan

•  Nieuw beleid waarderingsgesprekken

•  FC-speerpunten 

•  Schoolkosten 2019-2020

•  Lief- en leedregeling

•  Proces achter het besluit ‘uitruil creatieve opleidingen D’Drive’

•  Transitie naar resultaatverantwoordelijke teams

•  Begroting 2020

•  Doorstroom LB-LC-LD

•  Duurzaam inzetbaarheidsbeleid

De OR heeft contactpersonen binnen de teams die op bepaalde onderwerpen zijn benaderd om 

input te leveren, een belangrijk onderwerp was hier de stand van zaken m.b.t. de transitie naar 

resultaatverantwoordelijke teams. 
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Overleggen 
•  In 2019 overlegde de OR vijf keer officieel met het CvB. Daarnaast hebben de voorzitter en de 

vicevoorzitter tweewekelijks een informeel overleg gehad met het CvB.

•  In maart en oktober heeft de OR samen met het CvB en een delegatie van de RvT een artikel-24 

overleg gehouden. Dit overleg is bedoeld om elkaar te informeren over welke ontwikkelingen er 

het komende halfjaar zijn te verwachten. De voorzitter van de OR heeft een aantal malen contact 

gehad met het door de OR voorgedragen RvT-lid. Daarnaast is er in december een bijeenkomst 

geweest met de RvT en delegaties van de OR en CSR. 

•  De OR is in juni als toehoorder aanwezig geweest bij het overleg tussen de vakbonden en het CvB 

(CvBO-overleg) en heeft voorafgaand vooroverleg gehad met de vakbonden. 

•  Op verzoek is de OR uitgenodigd bij teams van de scholen Commercie & Dienstverlening, mbo Life 

Sciences en een team uit de ondersteuning. 

•  De commissie Personeel heeft zeven keer overleg gehad met de directeur HR, en is met 

medewerkers van de ondersteuning meerdere malen in gesprek geweest over onder meer 

duurzaam inzetbaarheidsbeleid, werkdrukplan, beleid waarderingsgesprekken, beleid startende 

docenten, seniorenbeleid, MTO. 

•  De commissie Bedrijfsvoering heeft vijf keer overleg gehad met de concerncontroller over de 

financiële rapportages en de begroting. Hiernaast is er contact geweest met medewerkers van 

Bedrijfsvoering over stand van zaken met betrekking tot de RI&E (risico-inventarisatie & evaluatie) 

en Arbo & Veiligheid. 

•  De commissie Onderwijs heeft overleg gevoerd met de verantwoordelijke innovatiebegeleider over 

de Kwaliteitsagenda, met verschillende medewerkers van de ondersteuning over Taal- en rekenen, 

praktijkgestuurd leren en de instellingsaudit.

•  Een aantal malen is overleg gevoerd met de interim-directeur Marketing & Communicatie. 

•  De OR heeft alle directeuren, innovatiebegeleiders en vertrouwenspersonen uitgenodigd voor een 

gesprek. 

•  In oktober heeft de OR samen met de Centrale Studentenraad (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. Op advies 

van de OR is de begroting 2020 bijgesteld van een 1 procent rendement naar een 0-begroting.  

•  De OR is met regelmaat als toehoorder aanwezig geweest bij de MMB-sessies, 

professionaliseringsdagen voor leidinggevenden en het CvB-directeurenoverleg. 

•  De door de CSR georganiseerde bijeenkomsten ‘the Voice of students ‘en ‘Global Land’ zijn door 

vier leden bezocht.
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Adviezen en instemming: 
De OR heeft ingestemd met: 

1819-069 herziene reiskostenregeling

1819-030 lief- en leedregeling (geen instemming op eerdere versies)

1819-056 onderwijsvrije periode 2019-2020 (geen instemming op eerste versie) 

1819-115 format examenplan 2019-2020

1819-116 handboek examinering 2019 

1819-121 OER, algemeen deel 2019-2020

1819-141 werkdrukreductieplan

1819-144 OER Life Sciences

1819-145 diplomanotitie Life Sciences mei 2019

1819-147 handboek examinering 2019-2020

1819-148 examenreglement 2019-2020 Life Sciences 

1819-152 examenreglement 2019-2020

1819-153  regeling melding en registratie arbeidsongevallen

1819-014 handboek examinering vavo 2019-2020

1819-144 OER Life Sciences 2019-2020

1819-145 diplomanotitie Life Sciences 

1819-147 handboek examinering LS 2019-2020

1819-12D duurzaam inzetbaarheidsbeleid (geen instemming op eerste versie)

De OR heeft geadviseerd m.b.t.:
1819-119B adviesaanvraag ‘op weg naar meer zelforganisatie, fase 2’

034A  meerjarenbegroting

8   crossover KD eventproducer 

11  creatieve opleidingen; zorgplicht in het kader van macrodoelmatigheid
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Bijlage 6 Jaarverslag CSR Friesland College 2019

De JOB-monitor, de begroting, het nieuwe koersplan en het nieuwe servicedocument schoolkosten 

zijn zaken waar we als Centrale Studentenraad (CSR) 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. 

 

De CSR organiseerde op 17 april 2019 de jaarlijkse Voice of Students. Dit jaar was het op de locatie 

Saturnus te Heerenveen. We hebben The Voice of Students gehouden in een debatvorm. Er zijn 

veel dingen uitgekomen waar de studenten tegen aan liepen. Enkele voorbeelden: keuzedelen, 

burgerschap en goed onderwijs. De uitkomsten van The Voice hebben wij meegenomen in Global 

Land. Wij als raad hebben een bijdrage geleverd aan het evenement Global Land. Op Global Land 

hebben wij aangegeven en laten zien dat we een aantal mooie en goede dingen doen als Centrale 

Studentenraad.  

 

Het einde van het schooljaar kwam in zicht met natuurlijk veel studenten die afstuderen. Daarom 

moest er ook weer een nieuwe voorzitter gekozen worden. Wij hebben daarbij gekeken welke 

leden van de Centrale Studentenraad het leuk vinden om voorzitter te worden. De nieuwe gekozen 

voorzitter van de Centrale Studentenraad is Iris Boonstra. 

 

De raad kent een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur functioneert niet op één 

taakverantwoordelijkheid per bestuurslid, maar op een gemeenschappelijk verantwoordelijkheid 

voor de uitvoering van alle werkzaamheden van de Centrale Studentenraad. 

Het is een taak van de raad om daar waar nodig, in te stemmen met stukken dan wel te adviseren 

op beleidsstukken wat vanuit de College van Bestuur naar de Centrale Studentenraad wordt 

gestuurd. 

De raad heeft ingestemd met verschillende zaken. Twee voorbeelden hiervan zijn: schoolkosten en 

het studentenstatuut, waar de Centrale Studenten Raad erg bij betrokken is.   

De raad 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.   

Verder hebben wij in een eerder stadium het initiatief genomen om het keuzedeel 

medezeggenschap te ontwikkelen, op dit moment wordt daar onderwijs van gemaakt zodat we dit 

keuzedeel in schooljaar 2020-2021 kunnen aanbieden 

 

Door de raad is tijdens een bijeenkomst met de Raad van Toezicht aangegeven dat binnen het 

Friesland College het onderdeel burgerschap nog niet optimaal is ingevuld. Dit is gemeld bij 

het College van Bestuur. Het college heeft de opdracht gegeven om daar iets mee te doen en 

naar aanleiding daarvan is vanuit de Centrale Studentenraad een burgerschapsbijeenkomst is 

georganiseerd. Conclusie: “Onzichtbaar burgerschap zichtbaar maken + Flexibele maatwerk 

invulling”
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Bijlage 7  Resultatenbox Friesland College 
(bron: DUO)

Jaarresultaat

Friesland College Landelijk

2016 - 2017 71,7% 72,8%

2017 - 2018 67,5% 70,8%

2018 - 2019 67,8% 70,3%

Diploma resultaat

Friesland College Landelijk

2016 - 2017 73,1% 73,5%

2017 - 2018 68,3% 71,6%

2018 - 2019 68,9% 71,0%

VSV

Percentage nieuwe VSV-ers

Friesland College Landelijk

2016 - 2017 4,0% 5,4%

2017 - 2018 4,8% 5,9%

2018 - 2019 5,1% 5,8%
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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
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Bijlage 9 Verklarende woordenlijst

Auditpool  Diagonaal Samenwerkingsverband van dertien mbo-instellingen 

waarin auditoren worden uitgewisseld. Op die manier faciliteren we 

onafhankelijke beoordelingen en kennisdeling.

AD  Een associate degree (Ad) is een erkend hbo-diploma, dat student in 

twee jaar kan behalen. 

AOBP Algemeen ondersteunend en beheerspersoneel.

Bbl Beroepsbegeleidende leerweg

Bpv Beroepspraktijkvorming

Bol Beroepsopleidende leerweg

BVE Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

BOBP Bijzonder ondersteunend en beheerspersoneel.

BWW Bovenwettelijke WW-regeling.

CSR Centrale Studentenraad

CE Centrale examens

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.

CvB College van Bestuur

DUO Dienst Uitvoer Onderwijs

JOB Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs

FPU Flexibel Pensioen en Uittreden

Fte Fulltime Equivalent

HBO Hoger beroepsonderwijs

Kopstudenten Groep HBO-afgestudeerden die éénjarige lerarenopleiding volgen

L&B  Loopbaan en burgerschap

Lio Leraar in opleiding

OBP Onderwijs- en beheerspersoneel

OCW  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OR  Ondernemingsraad

OP  Onderwijzend personeel

PDCA  Plan-Do-Check-Actcyclus

RI&E  Risico-inventarisatie en -evaluatie

RvT  Raad van Toezicht

SBB  Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Slb’er  Studieloopbaanbegeleider

TOA  Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt

Vavo  Voortgezet Algemeen Onderwijs voor Volwassenen

Vo  Voortgezet onderwijs

Vsv  Voortijdig schoolverlaten

Web Wet Educatie en beroepsonderwijs


