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Leeswijzer
Hoofdstuk 1: Het Friesland College
Dit hoofdstuk richt zich op de juridische structuur van het Friesland College en beschrijft haar visie 

en onderwijsconcept ‘Waar leren werkt.’

U leest hier het verslag van de Raad van Toezicht. Ook vindt u hier onder meer informatie over 

medezeggenschap en vertrouwenspersonen, de vormgeving van planning en verantwoording 

binnen het Friesland College, alsmede een overzicht van de stakeholders. Als laatste wordt 

stilgestaan bij de impact van corona op het onderwijs, de studenten, de medewerkers en de 

instelling zelf.

Hoofdstuk 2: Waar leren werkt
Hier leest u de reflectie van het College van Bestuur op onder meer de Kwaliteitsagenda en hoe het 

koersplan vorm heeft gekregen binnen het Friesland College en in relatie met de stakeholders. De 

ontwikkeling van de kwaliteitszorg wordt hier eveneens beschreven.

Hoofdstuk 3: Waar leren werkt voor de student
Dit hoofdstuk biedt zicht op ontwikkelingen in lijn C van de Kwaliteitsagenda, gericht op versterken 

van het persoonlijk leiderschap bij de student en de bijbehorende speerpunten ‘Jongeren in een 

kwetsbare positie’ en ‘Gelijke kansen’.

Hoofdstuk 4: Waar leren werkt voor onze regio
Hoofdstuk 4 geeft een reflectie op lijn A in de Kwaliteitsagenda: ‘Partners in leren en innoveren’. 

Onder het speerpunt ‘Arbeidsmarkt van de toekomst’ uit de Kwaliteitsagenda worden de resultaten 

op dit gebied benoemd.

Hoofdstuk 5: Waar leren werkt voor de medewerker
In dit hoofdstuk ligt de focus op lijn D in de Kwaliteitsagenda: ‘Op weg naar zelforganisatie’. Onder 

het speerpunt ‘Gelijke kansen’ staan twee resultaten die we in dit jaarverslag hebben geplaatst in 

dit hoofdstuk, omdat ze veel impact hebben op de werkzaamheden van onze medewerkers en 

ondersteunend werken aan de andere speerpunten in de Kwaliteitsagenda.

Hoofdstuk 6: Personeelsbeleid Friesland College
Dit hoofdstuk, dat ook is te lezen als sociaal jaarverslag, beschrijft het personeelsbeleid, 

arbeidsomstandigheden (corona) en het Medewerkers Tevredenheidsonderzoek. Ook vindt u hier 

gegevens over ziekteverzuim, inzet en samenstelling van personeel zoals in-, door-, en uitstroom.

Hoofdstuk 7: Financiën (Financieel jaarverslag 2020)
Hier vindt u de financiële kengetallen van het Friesland College,waarin ook de financiële 

verantwoording van de Kwaliteitsagenda 2020.

Hoofdstuk 8: Continuïteitsparagraaf
In deze continuïteitsparagraaf worden onder andere onderwerpen besproken als ‘Impact 

van de coronacrisis’, het koersplan en Kwaliteitsagenda 2019 – 2022, de ontwikkeling van 

studentenaantallen, organisatie- en formatieontwikkeling en ICT.
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Het jaarverslag 2020 ligt hier voor u. Het is het verslag van een jaar waarin de coronacrisis ons op 

vele fronten parten speelde. In de eerste plaats geldt dat het ‘normale schoolleven’ werd omgezet 

naar periodes waar het lesgeven vooral online plaatsvond. De beroepspraktijk voor onze studenten 

was eveneens geen zekerheid. Dit alles heeft natuurlijk invloed op de voortgang van de studie.

Voor de medewerkers van het Friesland College was, en is het nog steeds, een behoorlijke opgave 

om het optimale leerproces op gang te houden. Onze waardering voor de inzet van al onze 

medewerkers is hier dan ook op zijn plaats. Waardering ook voor onze studenten en onze partners 

die in deze bijzondere periode allemaal dat stapje extra hebben moeten zetten.

We kunnen met trots terugkijken op alles wat we wél hebben bereikt in het jaar 2020. Dat alles 

staat uitgebreid beschreven in de pagina’s die hierop volgen. In dit voorwoord alvast aandacht voor 

een aantal belangrijke ontwikkelingen in het kalenderjaar 2020.

Er zijn behoorlijke stappen voorwaarts gezet, ondanks de crisis, met het koersplan ‘Waar leren 

werkt’ in samenhang met de doelen van de Kwaliteitsagenda. De vsv-cijfers zijn ten opzichte van 

2019 verbeterd. Voor niveau 2 en entree is verdere verbetering echter noodzakelijk en zien we dat 

fysieke ontmoetingen, waarvan er in 2020 te weinig waren, van grote invloed zijn. De aandacht 

voor kwetsbare doelgroepen kwam afgelopen jaar naar voren binnen burgerschap en de nieuwe 

opzet van het Excellentieprogramma.

De ontwikkeling met partners in de regio gaat niet alleen over het verzorgen van plekken 

voor de beroepspraktijkvorming. Strategisch partnerschap vraagt om samen met partners een 

ontwikkelagenda op te stellen. Het gaat om het ontwikkelen van studenten en medewerkers zodat 

het effect heeft op de ‘vitaliteit van onze partners’. Het Leven Lang Ontwikkelen (LLO) heeft in 2020 

in samenwerking met onze partners een behoorlijke boost gehad. We zien ook, door middel van 

een extern onderzoek, dat onze reputatiescore van ‘redelijk’ (2017) naar ‘solide’ (2020) is verbeterd.

Een goede basisondersteuning voor de teams en het ontvouwen van de relevante data voor 

ieder team stond in 2020 ook op de agenda. Voor ieder team zijn de benodigde data op een 

teamdashboard inzichtelijk en beschikbaar. Bovendien worden de teams door de ondersteuning 

begeleid om de PDCA-cyclus scherper in te zetten en te volgen.

Tot slot, in de tweede helft van het jaar is er een dataonderzoek gehouden, een toekomstverkenning 

voor het Friesland College. Eind 2020 is aan de hand van de resultaten besloten een vooronderzoek 

te starten naar een mogelijke (vergaande) samenwerking met Friese Poort. In het jaar 2021 zal 

blijken op welke wijze de twee instellingen de samenwerking kunnen en willen oppakken.

Wij wensen u veel leesplezier.

 

Carlo Segers Frank van Hout
Voorzitter Lid

Voorwoord College van Bestuur

Heeft u opmerkingen of suggesties na het lezen van het jaarverslag? 
Graag! U kunt hierover contact opnemen met r.bloem@fcroc.nl.
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Hoofdstuk 1 Het Friesland College
1.1 Juridische structuur en organisatie
Het Friesland College is een stichting, met als statutaire naam Stichting voor Algemeen Voortgezet 

Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie. Het College van Bestuur is het bevoegd 

gezag van het Friesland College en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

Het Friesland College is georganiseerd in zes scholen en kent hiernaast de organisatieonderdelen 

‘FC Studenten Services’ en ‘Ondersteuning’. In FC Studenten Services zijn de niet-kwalificerende, 

aanvullende onderwijsinhoud en een aantal ondersteunende voorzieningen voor studenten 

ondergebracht. Het onderdeel Ondersteuning omvat de instellingsbrede ondersteuning op de 

terreinen van onder meer onderwijs(innovatie), financiën, bedrijfsvoering, automatisering, HR, 

personeelsadministratie en marketing & communicatie.

Eind 2020 kent de instelling de volgende scholen: 
• School voor Commercie & Dienstverlening

• School voor Zorg, Service & Welzijn

• FC Extra, school voor Volwasseneneducatie 

• CIOS, school voor Sport & Bewegen

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

• School voor Techniek & Technologie*

*  MBO Life Sciences, een samenwerkingsverband met het Nordwin College, is in 2020 voor  

wat betreft de opleidingen van het Friesland College ondergebracht bij de School voor  

Techniek & Technologie.

In onderstaande organogram wordt dit in beeld gebracht.
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1.2 Visie en onderwijsconcept 

Waar leren werkt…!

Het Friesland College leidt studenten op tot zelfbewuste, praktische wereldburgers met een 

positieve, zelfstandige en initiatiefrijke houding. Praktische wereldburgers, die in hun vak én in de 

samenleving goed hun weg kunnen vinden en die met een open blik om zich heen kijken en weten 

dat de wereld groter is dan hun eigen vertrouwde omgeving. Betrokken burgers die zich realiseren 

dat er overal - dichtbij huis of veel verder weg - van alles is te verbeteren, individueel en collectief. 

Zelfbewuste vakmensen ook, die het vertrouwen hebben dat zij met hun opgedane kennis en 

vaardigheden hun bijdrage kunnen leveren door te dóen.

In deze koers omarmen wij de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s). 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 hen de mogelijkheid om hieraan actief bij te 

dragen.  We sluiten hierbij aan op een belangrijke ontwikkeling in de samenleving, en lopen ook 

graag voorop waar dat kan en waar wij waarde kunnen toevoegen. Als school nemen we die 

verantwoordelijkheid, als integraal onderdeel van onze visie: Waar leren werkt…

Het 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. 

Ervaringen zien we als basis van de persoonlijkheid en het toekomstperspectief van de student. 

Uiteindelijk is het de praktijk die telt. Relevante kennis is een voorwaarde, maar de praktijk is nodig 

om tot resultaten te komen.

Dit concept vraagt nauwe samenwerking met en betrokkenheid van bedrijven en instellingen. 

Samenwerking en betrokkenheid om de inhoud van onze opleidingen actueel te houden én om 

vakmensen op te leiden, die toegerust zijn op wat het vak vraagt, nu en in de toekomst. Het 

Friesland College investeert daarom voortdurend in goed en duurzaam partnerschap.

1.3 Bericht van de Raad van Toezicht
Samenstelling
De samenstelling van de Raad van Toezicht was in 2020 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 

Taken en bevoegdheden
De Raad van Toezicht houdt toezicht, adviseert het College van Bestuur 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. 
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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 vergadering bij waarin de jaarrekening wordt 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 2020 vijf keer. Onderwerp van 

gesprek waren onder meer de impact van corona, hoofdlijnen van de begroting, de begroting, 

de managementletter, de jaarrekening, de financiële kwartaalrapportages, de bedrijfsvoering in 

algemene zin, de kaderbrief 2021 en het financieel beleid van de toekomst. 

• Een commissie kwaliteit onderwijs/innovatie. Deze commissie kwam in 2020 vijf keer bijeen. 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, 

de uitkomsten van de JOB Monitor en het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), de 

examinering en impact van corona op de verschillende facetten van het onderwijs. 

• Een remuneratiecommissie. Deze commissie komt bijeen of heeft telefonisch of per mail contact 

wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld ter voorbereiding van besluitvorming over de bezoldiging van 

het college. De commissie heeft verder als taak het voeren van het jaarlijkse functionerings- en 

voortgangsgesprek met de individuele leden van het college. 

Vergaderingen en bijeenkomsten
Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht over actuele zaken rondom onderwijs, 

personeel, financiën, organisatie en externe ontwikkelingen die voor het Friesland College van 

belang (kunnen) zijn.

De raad vergaderde in 2020 vier keer met het college. Normaliter vinden er vijf vergaderingen 

plaats en gebeurt dit op één van de locaties van de instelling. Gelet op het begrotingsproces en het 

goedkeuren van de begroting door de raad is besloten om de reguliere ‘decembervergadering’ te 

verplaatsen naar januari 2021. Bovendien vonden de vergaderingen - gezien de omstandigheden - 

deels online en/of schriftelijk plaats. Voor deze vergaderingen verzorgde het college rapportages en 

(schriftelijke) mededelingen.

In november 2020 vond een extra bijeenkomst plaats. De raad liet zich tijdens deze bijeenkomst 

informeren over de resultaten van het data-onderzoek dat in opdracht van het College van Bestuur 

is uitgevoerd. Mede op basis van de resultaten van dit onderzoek hebben de Colleges van Bestuur 

van het Friesland College en ROC Friese Poort besloten tot een vooronderzoek naar een mogelijke 

(vergaande) samenwerking tussen beide instellingen. De raad is hierover geïnformeerd en is akkoord 

gegaan met de uitgangspunten die het kader vormen voor het vooronderzoek.

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 maandelijks 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.
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Tijdens een vergadering in mei maakte de raad kennis en ging in gesprek met mevrouw D. Derks 

(practor Duurzaam Denken, Duurzaam Doen).

De heer M. Broersma, benoemd op voordracht van de OR, had geregeld contact met de OR en werd 

zo op de hoogte gehouden van OR-activiteiten.

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.

Toezichtsarrangement en overige belangrijke onderwerpen
De raad en het college stellen 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 van Toezicht 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 2020 werd extra ‘ingezoomd’ op de onderwerpen:

Thema Doelstelling

Kwaliteitsverbetering 
onderwijs & begeleiding

•  Begeleiding is dusdanig verbeterd dat ongediplomeerd schoolverlaten 
afneemt met minimaal 10 procent (huidig niveau: 1200 op jaarbasis)

•  80 procent van de eerstejaars is tevreden over start van de opleiding
•  Startersresultaat niveau 2 is minimaal 80 procent en niveau 3-4 is minimaal 

85 procent
•  Alle FC-scholen scoren op ‘tevredenheid over begeleiding’ in de JOB Monitor 

minimaal op het landelijk gemiddelde

Ontwikkeling 
personeelsbeleid 
(loopbaanfases, 
reorganisatie)

•  In 2020 wordt leeftijdsbewust personeelsbeleid vastgesteld en actief 
gecommuniceerd met personeelsleden

•  Voor 1-1-2021 hebben alle voormalige opleidingsmanagers een passende 
functie aangeboden gekregen

Professionalisering Professionalisering wordt FC-breed aangeboden
Professionalisering is een herkenbaar onderdeel van teamplannen
Professionalisering is gericht op verbetering van onderwijskwaliteit  
en begeleiding
Het beoogde effect hiervan is opgenomen bij thema ‘kwaliteitsverbetering “

Om resultaatverantwoordelijk werken te bevorderen vindt daarnaast 
professionalisering plaats op de volgende twee thema’s:
• Onderwijskundig leiderschap 
• Datagestuurd werken (mbv Power BI)

Heroriëntatie 
praktijkgestuurd leren

•  Reflectie op de activiteiten in lijn A en lijn B uit Kwaliteitsagenda leidt, indien 
nodig, eind 2020 tot herformulering van de zes leerprincipes

•  Onderwijsteams evalueren vervolgens hun aanbod in relatie tot deze 
principes en nemen daar waar nodig aanpassing op in teamplan

Relatiebeheer •  Uit onderzoek onder partners blijkt eind 2020 dat het Friesland College  
een solide reputatie heeft

•  In 2020 wordt een nieuwe aanpak van relatiebeheer richting  
VO-scholen geïmplementeerd
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Belangrijke onderwerpen die in 2020 verder aan de orde kwamen, waren het geïntegreerd 

jaarverslag en de jaarrekening 2019, de aanpassing van het bestuursreglement en het wijzigen van 

de statuten waaraan door de raad goedkeuring werd verleend. 

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

onderwerpen aan de orde. Zo werd de Kaderbrief 2021 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 2021.

Overleg Ondernemingsraad en Centrale Studentenraad
Op grond van Wet versterking bestuurskracht vindt tweemaal per jaar overleg plaats met 

de medezeggenschapsorganen. De raad acht het wenselijk om de Ondernemingsraad en 

Centrale Studentenraad éénmaal afzonderlijk en éénmaal gezamenlijk te ontmoeten. Gezien de 

omstandigheden is in 2020 in overleg besloten dat alleen de gezamenlijke ontmoeting plaatsvond. 

Functioneren
Na de begeleide zelfevaluatie in 2019 heeft de raad begin 2020 besloten de evaluatie dit jaar 

zelf ter hand te nemen. Aangezien het vanwege de bijzondere omstandigheden erg lastig en op 

momenten onmogelijk was om op een verantwoorde wijze fysiek bij elkaar te komen, is besloten de 

evaluatie te laten plaatsvinden in 2021.

Het jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprek met de individuele leden van het College van 

Bestuur is om dezelfde reden verplaatst naar het eerste kwartaal van 2021. Met de collegeleden zijn 

afspraken gemaakt over het verkrijgen van input bij interne- en externe stakeholders.

Verlening benoemingstermijn mevr. Biegel
De raad heeft besloten de (tweede) termijn van mevr. Biegel éénmalig te verlengen met zes 

maanden. Dit vanwege de impact van het coronavirus op de instelling en het werven van een nieuw 

lid, in combinatie met de nadrukkelijke wens om het lopende proces naar de begroting 2021 met 

de bestaande leden van de auditcommissie te doorlopen en af te ronden.

Vacature lid Raad van Toezicht
In het laatste kwartaal van 2020 is de procedure gestart voor de werving van een nieuw lid van de 

Raad van Toezicht, met als aandachtsgebied financiën. De raad hoopt de procedure in het eerste 

kwartaal van 2021 af te kunnen ronden.

Trainee
In 2019 besloot de raad, in eerste instantie voor één jaar, een trainee bij de Raad van Toezicht aan 

te stellen. Dit vanuit de gedachte om een trainee nader kennis te laten maken met de functie van 

toezichthouder. Gelet op een verschil van inzicht en verwachting over de invulling en inhoud van het 

traineeship is besloten dit te beëindigen.

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

raad besloot in 2020 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 2 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.
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Tot slot 
Ook voor het Friesland College was 2020, als gevolg van corona, een zwaar jaar waarin veel van de 

medewerkers werd gevraagd. De Raad van Toezicht spreekt haar waardering uit voor de enorme 

inzet van alle medewerkers om in moeilijke omstandigheden het onderwijs zo goed mogelijk 

doorgang te laten vinden. 

Namens de Raad van Toezicht,

M.A. Berndsen-Jansen, voorzitter

1.4 Governance Code 
Governance duidt op het handelen van het bestuur, de gedragscode en het toezicht op organisaties. 

In 2014 is de Branchecode goed bestuur in het mbo ingesteld. Deze code is met ingang van 1 

januari 2019 tussentijds aangepast en is complementair aan de geldende wetgeving voor het mbo. 

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 onderschrijft de branchecode en past de principes, uitgangspunten, 

verantwoordelijkheden en aanbevelingen uit de code toe. Diverse voorbeelden hiervan zijn terug te 

vinden in dit jaarverslag, zoals 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.

Eén van de in de branchecode opgenomen aanbevelingen voor de Raad van Toezicht is dat de leden 

niet langer dan twee periodes van vier jaar zitting hebben in de raad. Zoals aangegeven in paragraaf 

1.3 heeft de raad besloten van deze aanbeveling af te wijken door de tweede termijn van één van 

de leden met zes maanden te verlengen in verband met de bijzondere omstandigheden.    

In maart 2021 is de ‘Code goed bestuur mbo 2020’ gepubliceerd. De code is waardegedreven en 

geeft richting en houvast aan de belangenafwegingen die het College van Bestuur van instelling 

maakt om positie te bepalen en keuzes te maken bij het realiseren van de publieke taak.

1.5 Medezeggenschap
Binnen het Friesland College is sprake van een gedeelde medezeggenschap, in de vorm van een 

Ondernemingsraad (OR) en een Centrale Studentenraad (CSR). 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 2020 was er op het niveau van de 

instelling geen formele ouderraad actief. 

Ondernemingsraad
Het College van Bestuur en de Ondernemingsraad voeren periodiek overleg, zowel informeel als 

formeel. De agenda’s daarvoor stellen zij samen op. 

De OR, het College van Bestuur en een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht hebben 

jaarlijks overleg in het zogenoemde artikel 24 overleg. In dit overleg wordt de algemene gang van 

zaken van de instelling besproken, waarbij het college aangeeft in welke richting de instelling gaat 

en welke ‘bijzondere’ besluiten zijn te verwachten. De OR kan vervolgens beter inspelen op deze 

ontwikkelingen. Vanwege corona is dit overleg in 2020 niet doorgegaan en is de OR op een andere 

wijze geïnformeerd over de verwachtingen voor de komende periode. 
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Hiernaast heeft de OR jaarlijks overleg met de gehele Raad van Toezicht. Het College van Bestuur is 

daarbij niet aanwezig.

Deze verschillende vormen van overleg droegen bij aan een positieve, constructieve en transparante 

samenwerking. 

Centrale Studentenraad
Het Friesland College kent een actieve Centrale Studentenraad, die door het Leerbedrijf Invloed 

Studenten (LIS) wordt ondersteund. De CSR houdt zich niet alleen bezig met het uitoefenen van 

haar formele bevoegdheden, maar probeert ook jaarlijks verschillende activiteiten te organiseren 

om de invloed van studenten onder de aandacht te brengen. Vanwege corona konden in 2020 

geen instellingsbrede activiteiten uitgevoerd worden. Zo is het jaarlijkse event Global Land , waarin 

aandacht wordt 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, uitgesteld naar 2021.

In de tweede helft van 2020 heeft de CSR te maken gehad met een krimpende samenstelling. Een 

aantal leden behaalde het diploma en verliet het Friesland College. Het bleek lastig om in deze 

coronatijd nieuwe leden te werven. 

Naast de CSR wordt getracht de studenteninvloed binnen de FC-scholen te vergroten. Dit gebeurt 

bijvoorbeeld door het organiseren van studentenpanels of 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.

De eigen verslagen van de OR en de CSR leest u in bijlagen 3 en 4.

1.6 Vertrouwenspersonen medewerkers en studenten
Het Friesland College streeft naar een werkklimaat en -omgeving waarin studenten en medewerkers 

elkaars integriteit respecteren en prettig met elkaar omgaan. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat 

zowel medewerkers als studenten eventuele problemen en misstanden kunnen bespreken.

De vertrouwenspersonen fungeren als aanspreekpunt voor studenten en medewerkers die in 

aanraking zijn gekomen met ongewenst gedrag en/of ongewenste omgangsvormen, staan 

studenten en medewerkers bij en adviseren waar nodig. 

Vertrouwenspersonen studenten
Tien studenten hebben een beroep gedaan op het team van vertrouwenspersonen voor studenten 

van het Friesland College.

Het aantal is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Toen deden twintig studenten een beroep op de 

vertrouwenspersoon. Alle voorkomende kwesties zijn naar tevredenheid van de student opgelost. Er 

is dit jaar door de vertrouwenspersonen extra aandacht besteed aan LHBTI, sociale veiligheid en het 

voorkomen van pesten.

Vertrouwenspersonen personeel
In 2020 hebben elf personeelsleden een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon voor personeel. 

Ter vergelijking: in 2019 hebben 23, in 2018 30 en in 2017 11 personeelsleden ondersteuning 

gevraagd. Drie cases waren aan het einde van het verslagjaar nog niet afgerond.
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In onderstaande tabel worden probleemsituaties genoemd die medewerkers in het verslagjaar 

hebben ervaren. Per medewerker werden (soms) meerdere items aangekaart. De meeste problemen 

zijn in samenspraak met de leidinggevenden opgelost. Waar nodig is verwezen naar andere 

professionals. Een enkele medewerker heeft besloten ontslag te nemen.

Aard van de problematiek Scores

Niet gewaardeerd voelen door leidinggevende en teamleden 2

Last van pestgedrag 1

Ongewenst gedrag van collega 2

Complexe problematiek bij herplaatsing en re-integratie 3

Conflict met leidinggevende, c.q. directeur 4

Uitblijven beoordeling waardoor persoonlijk belang werd geschaad 1

Persoonlijke omstandigheden 1

Verstoorde communicatie met leidinggevende 7

Verstoorde communicatie met team(leden) 2

Rechtspositioneel conflict 1

Persoonlijke problemen als gevolg van veranderingen in de organisatie 4

Ondersteuning bij indiening klacht bij de commissie sociale veiligheid 1

Gezien de geringe aantallen is het niet mogelijk een trend te duiden. Wel kan worden gesteld dat 

de individuele werkbeleving door het thuiswerken anders was en dat wellicht hierdoor stereotiepe 

samenwerkingsproblemen minder op de voorgrond traden. In alle gesprekken kwam aan de orde 

dat de vorming van de nieuwe teamstructuur vaak een rol speelde en soms voor onduidelijkheid en 

onveiligheid zorgde.

1.7 Klachten en bezwaren 
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 2020 registreerde FC Studenten Services 25 klachten. In 2019 waren dat er 27 en daarmee is 

er sprake van een vergelijkbaar aantal klachten. Ook de aard van de klachten is vergelijkbaar met 

voorgaande jaren. De klachten gingen met name over communicatie en organisatie van  

het onderwijs. 

Het Friesland College wil dat de klachtenmelding laagdrempelig is. FC Studenten Services bewaakt 

of de klachten tijdig en correct worden afgehandeld. Met uitzondering van twee klachten die aan 

het einde van het jaar zijn ontvangen, zijn alle klachten 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 2020 is bij deze commissie één klacht 

ingediend en deze klacht is door de commissie niet-ontvankelijk verklaard. De samenstelling van de 

Onafhankelijke klachtencommissie vindt u in bijlage 2.

Klachtencommissie Sociale Veiligheid
Bij deze commissie, die klachten behandelt die liggen op het terrein van bijvoorbeeld discriminatie, 

(seksuele) intimidatie, geweldpleging of bedreiging, is eind 2020 een klacht ingediend. De 

behandeling van deze klacht loopt nog.
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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 2.

In 2020 dienden twee studenten een bezwaarschrift in bij de interne bezwarencommissie, sectie 

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

bezwaar is ongegrond verklaard. In de andere zaak is het bezwaar niet inhoudelijk behandeld 

wegens het niet herstellen van verzuim.

Bij de interne bezwarencommissie personeel werden in 2020 geen bezwaren ingediend.  

Dit geldt ook voor de Commissie van Beroep voor de Examens. Vergeleken met 2019 is het aantal 

zaken dan ook gedaald. Tenslotte geldt dat ook in 2020 geen gebruik is gemaakt van  

de Klokkenluidersregeling.

1.8 Planning en Verantwoording
Het Friesland College is een lerende en missiegestuurde 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 zijn 

te vinden 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 ingezet op basis van kwaliteiten 

(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 Friesland College.

Lopende de uitvoering (do) wordt 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.

Inmiddels werken de meeste teams al meer dan een jaar met regiegebieden en regisseurs. Eind 

2020 is een start gemaakt met het verzamelen van input om het werken met regiegebieden en de 

rol van de regisseur te evalueren. 
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In de kwartaalrapportages wordt de stand van zaken weergegeven in de uitvoering en realisatie 

van de doelen uit het koersplan en de Kwaliteitsagenda. In deze rapportages wordt - meer dan 

voorheen - ook ingegaan op verschillende financiële en personele kengetallen, zowel 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. Verder 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. Corona is van invloed geweest op de realisatie van de verschillende 

activiteiten in 2020 waarbij grotendeels alleen online kon worden gewerkt. Zo heeft een groot deel 

van de activiteiten online plaatsgevonden aan de hand van een aangepast kwaliteitskader. 

Op de uitkomsten van de evaluaties wordt gereflecteerd. 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 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 jaar verantwoording af aan de Raad van 

Toezicht. Dat gebeurt door de stand van zaken ten aanzien van het toezichtsarrangement weer 

te geven en te reflecteren op de daarin opgenomen thema’s. Over hoofdthema’s als strategie, 

onderwijs, personeel en bedrijfsvoering wordt middels de kwartaalrapportages gerapporteerd. 

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

het sluitstuk van de cyclus.
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1.9 Stakeholders
Het Friesland College kent als onderwijsinstelling veel verschillende stakeholders, met ook 

verschillende belangen. In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste stakeholders, hun 

belangen en 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.

•  Periodiek overleg tussen College van 
Bestuur en de Centrale Studentenraad. 

•  Het bespreken van de uitkomsten van 
de Job Monitor of FC Monitor en op 
basis van de uitkomsten formuleren en 
volgen van verbeterpunten. 

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.

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.

Ministerie
•  De instelling is in de arbeidsmarktregio 

Friesland de aanbieder als het gaat om 
de zogenoemde ‘overige educatie’: 
opleidingen voor mensen die moeite 
hebben met de Nederlandse taal en 
rekenen.
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Stakeholder Belang

Hoe houdt de instelling rekening met de 

belangen van de stakeholders

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 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.

• Eind 2020 is door bureau Hofkes 
gestart met het vervolg op het 
relatie- en reputatieonderzoek onder 
samenwerkingspartners. 

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. 

• Het Friesland College participeert 
samen met andere mbo-instellingen, 
het voortgezet onderwijs en het 
regionale bedrijfsleven in het project 
‘Sterk Techniek Onderwijs’. Dit met 
het doel gezamenlijk te werken aan 
sterk, aantrekkelijk en innovatief 
techniekonderwijs. 

• Het Friesland College participeert in en 
is penvoerder van het project Technisch 
Beroepsonderwijs Friesland  
(zie verder 3.6.2).

Scholen waar studenten naar 
doorstromen (andere mbo-scholen 
of hbo) (externe horizontale 
belanghebbenden)

Goede aansluiting 
bij het onderwijs dat 
het Friesland College 
aanbiedt.

• Een goede aansluiting vereist een nauwe 
samenwerking tussen de verschillende 
scholen. In 2020 was er daarom 
periodiek overleg met Nordwin College 
en ROC Friese Poort.

• 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 in de drie noordelijke 
provincies over verdere verbetering van 
samenwerking tussen en aansluiting van 
de verschillende scholen.
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Stakeholder Belang

Hoe houdt de instelling rekening met de 

belangen van de stakeholders

Eigen medewerkers  
(interne belanghebbenden)

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

• In 2020 werden met enige regelmaat 
workshops en meetups georganiseerd 
rondom thema’s als het voeren van 
loopbaangesprekken, thuiswerken, 
examinering en privacy. 

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

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

• Het Friesland College organiseerde in de 
week van 16 november 2020 de week 
van het werkplezier.

• In 2020 werd het 
medewerkerstevredenheids-onderzoek 
afgenomen

2.0 Corona
Vanzelfsprekend stond 2020 ook voor het Friesland College in het teken van corona en de impact  

hiervan op het onderwijs, de studenten, de medewerkers en de instelling zelf. 

Vanaf medio maart 2020 was er sprake van een nieuw ‘normaal’, waarin het onderwijs voor 

het overgrote deel online plaatsvond en door het merendeel van de medewerkers vanuit huis 

werd gewerkt. Het Friesland College heeft vanaf het begin ingezet op het inrichten van een 

online omgeving waarbinnen de onderwijsactiviteiten zoveel en zo goed mogelijk online werden 

voortgezet. Binnen de mogelijkheden is in de gebouwen ruimte geboden voor praktijklessen, zijn 

fysieke onderwijsactiviteiten georganiseerd voor examenkandidaten en zijn kwetsbare leerlingen 

opgevangen en begeleid. 

Ondanks de enorme inzet en inventiviteit is ook duidelijk dat de impact van corona groot is en een 

aantal risico’s met zich meebrengt. Risico’s ten aanzien van: 

• de kwaliteit van onderwijs

• het welzijn van studenten

• het welzijn van medewerkers

• eventuele financiële risico’s

De kwaliteit van onderwijs
Zoals gezegd hebben de studenten in 2020 grotendeels online onderwijs moeten volgen. Online 

onderwijs is echter bij uitstek minder geschikt voor praktische opleidingen. Praktijkonderwijs is 

immers het hart van het mbo. Fysiek praktijkonderwijs heeft slechts in beperkte mate plaats kunnen 

vinden en daar waar het mogelijk is, vraagt het vooral vanwege de afstandsregels veel meer tijd. 

Met het langer duren van alle maatregelen, is de kwaliteit van het onderwijs dan ook steeds verder 

onder druk komen te staan. Dit effect is – ook binnen het Friesland College – versterkt doordat 

het in verschillende opleidingen en sectoren steeds moeilijker werd om stageplaatsen te vinden. 

Ondanks alle inspanningen en creativiteit valt het dan ook niet uit te sluiten dat studenten in 

bepaalde sectoren studievertraging oplopen. Meer over de kwaliteit van onderwijs en de impact die 

corona daarop heeft, leest u in de hoofdstukken 3 en 4.
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Het welzijn van studenten
De onderwijsteams hebben alle zeilen bijgezet om contact te houden met de studenten en het 

programma zoveel mogelijk door te laten gaan. Thuis studeren wordt echter door velen als lastig 

ervaren en studenten kampen vaker met stress en depressieve gevoelens. Het aantal vragen om 

extra begeleiding neemt toe. Van de mogelijkheid om kwetsbare studenten op school op te vangen 

wordt door een steeds grotere groep gebruik gemaakt. Ondanks alle inzet is het een reëel risico dat 

studenten uit beeld raken. Hoofdstuk 3 besteedt onder meer aandacht aan de gevolgen van corona 

voor studenten en de maatregelen die het Friesland College in 2020 in dat verband heeft getroffen.

Het welzijn van medewerkers
De coronamaatregelen leggen een grote druk op de personele organisatie. Het organiseren van het 

online onderwijs en het grotendeels op afstand begeleiden van studenten vraagt ontzettend veel 

van medewerkers. De combinatie van fysiek en online onderwijs maakt het werk voor medewerkers 

extra zwaar. De werkdruk en de vermoeidheid nemen toe, al dan niet als gevolg van de combinatie 

van werk en zorgtaken. Docenten missen het contact met de studenten en het online werken zorgt 

voor een gebrek aan scheiding tussen werk en privé. In het sociaal jaarverslag leest u onder andere 

meer over de impact van corona op het welzijn van medewerkers en de activiteiten die het Friesland 

College in dat kader heeft ondernomen.

Eventuele financiële risico’s:
De financiële risico’s als gevolg van de coronacrisis zijn tot nu toe beperkt. De bekostiging vindt 

plaats uit de rijksbijdrage en het afgelopen jaar zijn er daarnaast verschillende aanvullende – corona 

gerelateerde – subsidies beschikbaar gesteld vanuit de rijksoverheid. 

Anderzijds zijn er in 2020 incidentele kosten gemaakt als gevolg van corona. De financiële situatie 

van het Friesland College laat dat echter toe. Het Friesland College is een financieel gezonde 

organisatie en van een financieel risico is op dit moment dan ook geen sprake. Meer over de 

financiële situatie van de instelling en de impact die de coronacrisis daarop heeft, leest u in het 

hoofdstuk Financiën en de Continuïteitsparagraaf.
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Hoofdstuk 2 Waar leren werkt
Inleiding 
‘Waar leren werkt’ is de titel van het Koersplan 2019 – 2022 van het Friesland College en geeft 

kernachtig samen waar we voor staan. Achterliggende visie bij ‘Waar leren werkt’ is dat we als 

Friesland College studenten opleiden 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.

Deze visie is in het koersplan 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.

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 wordt vanuit de drie perspectieven verslag gedaan over 2020. 

Het koersplan vormt ook de basis voor de Kwaliteitsagenda 201-2022. Met de Kwaliteitsagenda 

geeft het Friesland College uitvoering aan het Bestuursakkoord ‘Trots, vertrouwen en lef’ en de 

daarin opgenomen speerpunten. Ten aanzien van ieder speerpunt zijn resultaten afgesproken 

en vastgelegd in de Kwaliteitsagenda. Het Friesland College heeft ervoor gekozen om in de 

Kwaliteitsagenda vier hoofdlijnen te onderscheiden, waarbinnen activiteiten en maatregelen zijn 

geformuleerd die ervoor moeten zorgen dat de afgesproken resultaten worden gerealiseerd. 

Naast een reflectie van het College van Bestuur in paragraaf 2.1, vindt de inhoudelijke 

verantwoording plaats in de hoofdstukken 3, 4 en 5. Een financiële verantwoording is in  

hoofdstuk 7 opgenomen. 

2.1 Reflectie College van Bestuur op de Kwaliteitsagenda
Inleiding
Bij het opstellen van de Kwaliteitsagenda heeft het Friesland College ervoor gekozen om de 

landelijke prioriteiten in te passen in de strategische keuzes van de school. Naast de aandacht voor 

kwetsbare studenten en kansengelijkheid wordt hierbij door alle scholen gewerkt aan partnerschap 

met de regio om opleidingen actueel te houden en studenten voor te bereiden op de arbeidsmarkt 

van vandaag én morgen. 

Al eerder hebben we ervoor gekozen om ook de organisatie zelf klaar te maken voor de toekomst. 

Een toekomst waarin flexibel en snel reageren op veranderende omstandigheden steeds belangrijker 

wordt. Hier moet een organisatie op zijn ingericht. Daarom bevat de Kwaliteitsagenda ook projecten 

die de ontwikkeling van zelforganisatie binnen het Friesland College beogen en bevorderen.

Op het moment van opstellen konden we niet bedenken dat het beroep op flexibiliteit zo snel en 

zo groot gedaan zou worden als het geval was in 2020. De coronacrisis raakte alle betrokkenen en 

had een grote invloed op ontwikkelingen die ook centraal staan in het Koersplan 2019-2022. Hierin 

is de Kwaliteitsagenda geïntegreerd in de koers van de school. Onder het motto ‘Waar leren werkt’ 

richt dat koersplan zich op drie doelgroepen: de regio, de studenten en de medewerkers. 

Alhoewel de crisis op een aantal momenten zeker een vertragend effect had, zijn we als school trots 

op de manier waarop we de ingezette koers op alle vlakken vast hebben weten te houden. Hiermee 

tonen we dat we al flink op weg zijn, als het gaat om de gewenste flexibiliteit. Uiteraard ging dat 

niet zonder aanpassingen en vroeg het veel van alle betrokkenen. We realiseren ons dan ook dat we 

een groot beroep deden op de drie eerdergenoemde doelgroepen. 
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We zijn onze partners dan ook erkentelijk voor het feit dat we met elkaar de uitdagingen aangingen 

die de coronacrisis met zich meebracht. En we zijn trots op onze medewerkers, die de veerkracht en 

extra inzet konden leveren om steeds weer door te gaan onder snel veranderende omstandigheden. 

Tenslotte zijn we natuurlijk blij dat onze studenten grotendeels aangehaakt bleven. Ondanks het 

vaak wegvallen van stages en het gemis aan ontmoeting in fysieke lessen brachten zij de motivatie 

op om door te gaan met hun leerproces.

Waar leren werkt voor de student
Als we kijken naar het gemiddelde VSV-cijfer van het Friesland College in het schooljaar 2019-2020, 

dan zien we dat dit lager ligt dan voorheen. Met name de grotere uitval die we vorig jaar zagen op 

niveaus 2 en 4, lijkt gekeerd. Al eerder bleek dat de werkwijze die we ontwikkeld hebben binnen 

het project School als Werkplaats succesvol is, als het gaat om het voorkomen van schoolverlaten. 

Een intensivering van de inzet in dat project leidde dan ook tot een situatie waarin op niveau 4 het 

aantal schoolverlaters weer onder de geformuleerde ambitie ligt. Bij niveau 2 moet daar nog een 

(kleine) stap voor gezet worden, maar is ook sprake van een trend in de goede richting. We denken 

dan ook dat het hier vooral gaat om volhouden op de ingeslagen weg.

Zorgelijker is de situatie bij studenten in de Entree-opleidingen. We zien daar dat veel studenten die 

de school verlaten niet in staat zijn om werk te vinden. Hierin weerspiegelt zich het gegeven dat 

juist deze groep vaak als eerste de dupe is van een slechte conjunctuur (en de laatste om profijt te 

hebben van een aantrekkende arbeidsmarkt).

Inmiddels kunnen we wel lessen trekken uit een aanpak die in de afgelopen jaren is ontwikkeld en 

onderzocht. De werkende principes die gehanteerd worden bij de mbo Fier-school, zijn inmiddels 

beschreven. De eerste pilots om de principes van de  ‘Fieraanpak’ in praktijk te brengen binnen het 

reguliere mbo lopen. Helaas is door corona wel vertraging opgetreden in een vergelijkbare ambitie 

bij de aanpak van School als Werkplaats. Het externe onderzoek dat daarvoor is ingericht, loopt  

enige vertraging op omdat de aanpak vroeg om meer fysieke ontmoeting dan in de afgelopen 

periode mogelijk was. Dit zou in 2021 ingehaald moeten worden, zodat het onderwijs ook uit die 

aanpak lering kan trekken.

Tenslotte is er ten behoeve van de versterking van de positie van kwetsbare studenten en het 

vergroten van kansengelijkheid een intern netwerk ingericht, dat de expertise in  verschillende 

opleidingen op niveaus Entree en 2 moet bundelen. Ambitie is om vanuit dit netwerk toe te werken 

naar een gezamenlijke aanpak, waarin de eerdergenoemde werkprincipes geïntegreerd zijn. 

Voor de opleidingen op Entree-niveau denken we dat het van belang is om de ambitie nog meer 

te richten op het vasthouden van studenten, zodat zij na de Entree-opleiding tenminste nog 

een opleiding op niveau 2 gaan volgen. Dit lijkt meer en meer een basisvoorwaarde om op de 

arbeidsmarkt een weerbare positie in te kunnen nemen.

Naast de aandacht die we het afgelopen jaar hebben gehad voor deze kwetsbare jongeren, is er 

binnen ons ROC ook een sterke ontwikkeling ontstaan waarin we juist ook ‘andere’ jongeren de 

kans bieden hun mogelijkheden te vergroten. Onder invloed van projecten in de Kwaliteitsagenda 

hebben docenten van verschillende scholen hun krachten gebundeld om andere uitdagingen te 

verwerken in onderwijsprogramma’s. Concreet zien we dit terug in de  ontwikkeling van een brede 

lijn voor het thema Wereldburgerschap en in een nieuwe opzet van excellentieprogramma’s.  

Uit alle scholen konden studenten in dergelijke ontwikkelingen het afgelopen jaar nieuwe 

uitdagingen aangaan.



24

Waar leren werkt voor de regio
Van oudsher streeft het Friesland College ernaar om ontwikkeling en uitvoering van onderwijs 

zoveel mogelijk ter hand te nemen met partners in de regio. De diversiteit van scholen, 

opleidingen en branches maakt het onmogelijk om hierin een uniforme aanpak te hanteren. In de 

Kwaliteitsagenda is er dan ook voor gekozen om ten behoeve van het speerpunt ‘arbeidsmarkt van 

de toekomst’ in het onderdeel  ‘Partner in leren en innoveren’ voor iedere FC-school een project te 

definiëren, waarin toegewerkt wordt naar strategisch partnerschap van de desbetreffende school 

met een bedrijf/instelling of een aantal daarvan.

Kenmerkend voor een strategisch partnerschap is dat er niet alleen sprake is van het bieden 

van BPV-plekken en al dan niet vrijblijvend overleg. Een strategisch partnerschap vraagt om een 

gezamenlijke ontwikkelagenda, waarin het gaat om de ontwikkeling van mbo-studenten én van 

medewerkers. Hiermee heeft zo’n agenda ook direct effect op de ontwikkeling van de betrokken 

organisaties, zowel de school als bedrijven/instellingen. 

Een belangrijk effect van zo’n ontwikkelagenda zou dan ook moeten zijn dat werknemers van 

betrokken bedrijven leertrajecten volgen bij het Friesland College. We zien nu dat alle scholen 

ontwikkelagenda’s met partners hebben, maar dat dit nog niet altijd leidt tot scholing van 

medewerkers. Waar dit wel het geval is, zien we dat er sprake is van grote tevredenheid bij  

de partners. 

Het versterken van het partnerschap heeft ook geleid tot de gewenste verbetering in onze 

reputatiescore. Conform de ambitie is deze score volgens extern onderzoek gestegen van ‘redelijk’ 

(2017) naar ‘solide’ (2020). Alle reden om op deze manier verder te bouwen, met de ambitie om in  

een volgend onderzoek door te groeien naar de score ‘goed”’. 

Het kostte aan onze kant meer tijd om de interne organisatie zo in te richten dat we ‘klaar waren’ 

voor binnenkomende vragen. Inmiddels is dat sterk verbeterd en zijn we blij met het aanbod dat we 

in het kader van ‘NL leert door’ uit gaan voeren.

Wat ook extra moeite kost, is het in beeld brengen van de doelgroep die we willen betrekken bij het 

onderzoek onder alumni. Het systeem voor dat onderzoek staat klaar. Maar om resultaten te leveren 

waarmee we beleidskeuzes kunnen onderbouwen, is een grotere groep nodig dan we nu hebben. 

Binnen teamplannen bestaat hier aandacht voor en de ambitie blijft staan dat we dit onderzoek van 

de grond willen krijgen.

Waar leren werkt voor medewerkers
Zoals in de inleiding beschreven, zien we in de versterking van zelforganisatie een belangrijk middel 

om de strategische doelen van het Friesland College te realiseren. Ook de toenemende diversiteit 

van onze studentenpopulatie vraagt om onderwijsteams die in staat zijn in te spelen op verschillen 

tussen studenten. Hiermee is het een beweging die ook van belang is als het gaat om het bieden 

van gelijke kansen aan studenten.

Binnen de Kwaliteitsagenda worden twee belangrijke voorwaarden benoemd om dit te realiseren. 

Teams moeten op elk moment kunnen beschikken over relevante informatie om keuzes op te 

baseren. Ook vraagt het beleggen van verantwoordelijkheden laag in de organisatie om een 

systeem van kwaliteitsborging, waarmee we tijdig zicht hebben op geleverde kwaliteit en mogelijke 

verbeteracties om de kwaliteit op peil te houden of te brengen.

Via Power BI zijn inmiddels teamdashboards ingericht die teams voorzien van actuele data op het 

gebied van rendementen, studentenaantallen, et cetera. Daarbij blijkt het complex om deze data 

ook echt te gebruiken in het kader van kwaliteitsverbetering.
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Om deze complexiteit het hoofd te bieden, hebben we in 2020 een begin gemaakt met de 

zogenoemde basisondersteuning. Hierin zijn voor iedere school teams gevormd met een aantal 

specialismen, zodat collega’s uit het onderwijs en collega’s uit de ondersteuning samen kunnen 

werken aan vraagstukken als rendementen, aanstellingen en verzuim.

Het proces van kwaliteitsverbetering wordt steeds beter geborgd in een PDCA-cyclus waarin 

zelfevaluatie en teamplan voor de teams belangrijke elementen vormen. Om de kwaliteit hiervan te 

bevorderen worden teams inmiddels begeleid bij het opstellen van een zelfevaluatie en het daarop 

gebaseerde teamplan. Dit leidde in 2020 in veel gevallen tot een beter onderbouwd teamplan. Maar 

ook is het een weerbarstig proces, dat langere aandacht en ondersteuning vergt.

Tenslotte
Terugkijkend op het bijzondere jaar 2020 zijn we als CvB zeker tevreden en trots op de prestaties 

van de organisatie. Ondanks soms moeilijke en steeds weer onvoorspelbare omstandigheden is het 

gelukt om de tevredenheid én de kwaliteit te verhogen. Die hogere tevredenheid horen we terug in 

diverse onderzoeken in de regio én intern. Die hogere kwaliteit vertaalt zich in hogere rendementen 

en lagere uitvalcijfers. 

Als ROC staan we voor de ingewikkelde opgave om, óók in deze crisistijd, onze studenten 

perspectief te blijven bieden. Perspectief op een leven waarin zij in staat zijn zichzelf staande te 

houden, de juiste keuzes te maken en de consequenties van die keuzes voor hun rekening te 

nemen. En als beroepsopleiding streven we natuurlijk ook naar duurzame werkzekerheid van onze 

afstudeerders. 

We denken dat we op de goede weg zijn en zijn blij dat we die koers ook onder moeilijke 

omstandigheden vol konden houden. Daarin zijn we gesterkt door de geluiden uit de organisatie. 

Die maken duidelijk dat er nog het nodige werk aan de winkel is, maar ook dat de ingeslagen weg 

op veel draagvlak kan rekenen. 

Ook in de organisatie gaan we praktijkgestuurd te werk. Dit betekent dat we voortdurend met 

elkaar het gesprek blijven voeren over de vraag wat er - op basis van concrete ervaringen - beter 

kan. Juist het gegeven dat er ruimte is voor dat gesprek en de verbeteringen die we met elkaar 

formuleren, geeft het vertrouwen dat de beoogde resultaten in onze Kwaliteitsagenda gerealiseerd 

kunnen en zullen worden.

2.2 Kwaliteitszorg
In de ontwikkeling naar meer resultaatverantwoordelijk werken binnen de instelling spelen 

(onderwijs)teams in toenemende mate een centrale rol. Teams werken dagelijks aan de kwaliteit van 

het onderwijs. Drie onderdelen worden hier besproken.

1.  Wat was het voornemen? 

2.  Wat is gerealiseerd of wat is het resultaat geweest én wat was daarop van invloed? 

3.  Op welke wijze zijn de stakeholders betrokken en hoe hebben zij gereageerd? 
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2.2.1 Wat was het voornemen
Naast het zicht houden op en borgen van de onderwijskwaliteit op instellingsniveau was 

het voornemen teams te helpen meer grip te krijgen op hun eigen cyclus van planning en 

verantwoording.

Kwaliteitsontwikkeling bij teams
De kwaliteitsontwikkeling bij teams wordt vormgegeven door het ondersteunen en begeleiden bij 

professionaliseringsdagen, gespreksleider zijn bij zelfevaluaties, trainingen geven over het gebruik 

van digitale teamplannen en het gebruik van Power BI, inzet van teamcoaches, ontwikkelen van 

formats voor zelfevaluaties en het laten ontwikkelen van een tool voor digitale teamplannen. 

Ook wordt ingestoken op de ontwikkeling van servicedocumenten voor het analyseren van 

onderwijsdata en wordt instellingsbreed gezocht naar een passende organisatievorm bij de 

ondersteuning van scholen en teams.

Intern onderzoek naar kwaliteit
Naast stimulering van de ontwikkeling bij teams en scholen wordt ook ingestoken op de monitoring 

van de onderwijskwaliteit door het uitvoeren van interne audits conform de meerjarenagenda 2019-

2022. Voor 2020 stonden verifiërende interne audits gepland bij zeventien onderwijsteams. Zo 

krijgt niet alleen het onderwijsteam feedback, maar krijgt ook het College van Bestuur een breder 

en objectief inzicht in de kwaliteit van het onderwijs in de instelling. Ook kunnen mogelijk trends 

worden gesignaleerd. 

Extern onderzoek naar kwaliteit
Om de kwaliteitsborging op instellingsniveau te onderzoeken stond een instellingsdialoog van het 

kwaliteitsnetwerk MBO gepland. Ook was de verwachting dat de Inspectie van het Onderwijs in het 

kader van het vierjaarlijks onderzoek onze instelling zou bezoeken. Qua tevredenheidsonderzoeken 

stonden de JOB Monitor en het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) op het programma. 

2.2.2 Wat is gerealiseerd
Aanpassingen
Ook op de realisatie van geplande activiteiten in de kwaliteitszorg heeft corona invloed gehad. Er 

zijn uiteindelijk verifiërende audits uitgevoerd bij zeven onderwijsteams. Omdat het voorbereiden 

en uitvoeren van reguliere (fysieke) audits tijdelijk niet mogelijk bleek, is besloten meer risicogericht 

onderzoek uit te voeren. Daarvoor is een beknopt kwaliteitskader ontwikkeld en vastgesteld, waarbij 

de focus lag op de gebieden ‘Onderwijs en organisatie’, ‘Begeleiding’, ‘Examinering’  

en ‘Teamontwikkeling’. Als vorm is gekozen voor de QuickScan, waarin - naast 

documentenonderzoek - door een beperkt aantal gesprekken de balans is opgemaakt.  

Bijzondere aandacht is er ook geweest voor het online verzorgen van onderwijsactiviteiten. 

Realisatie intern onderzoek 
Er zijn uiteindelijk Quickscans uitgevoerd bij vijftien onderwijsteams, waarvan dertien op basis van 

mogelijke risico’s in vooral het gebied van studiesucces. Daarnaast hebben twee teams gevraagd 

om een QuickScan als onderdeel van hun kwaliteitscyclus. Om begrijpelijke redenen is een groot 

deel van de QuickScans online uitgevoerd. De ervaringen met de aanpassingen in de wijze van 

onderzoek zijn positief. De QuickScan zorgde voor een snel inzicht, zonder een te grote belasting 

van de onderwijsteams. Op basis van feedback is wel besloten onder meer ook (online) lesbezoeken 

toe te voegen aan het palet van de QuickScan. 
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De uitkomsten van de onderzoeken waren over het algemeen positief. Kleine verbeterpunten 

konden worden opgenomen in de teamplannen. Met twee opleidingen uit de QuickScan is een 

intensiever verbetertraject afgesproken en zal herstelonderzoek in 2021 worden uitgevoerd. Bij 

één opleiding uit de audit zal ook vervolgonderzoek nodig zijn. Bij de interne audits zijn externe 

onafhankelijke deskundigen ingezet uit de auditpool ‘Diagonaal’. 

Realisatie extern toezicht
De Inspectie van het Onderwijs heeft het vierjaarlijks onderzoek uitgesteld tot 2021. Wel is er, als 

onderdeel van het herstelonderzoek bij Nordwin College, onderzoek uitgevoerd bij opleidingen 

van MBO Life Sciences. Op het gebied van kwaliteitszorg en examinering zijn hier verbeterpunten 

benoemd en gezien de samenwerking is vervolgens afgesproken ook de opleidingen van het 

Friesland College mee te nemen in het hieraan gekoppelde verbetertraject en door inspectie uit te 

voeren onderzoek in januari 2021. Een interne audit die in november met externe deskundigen is 

uitgevoerd, laat ondertussen zien dat - uitgezonderd enkele kleine verbeterpunten - het onderwijs 

van voldoende kwaliteit is. 

Door de bijzondere omstandigheden waarin het onderwijs in coronatijd vormgegeven moest 

worden, heeft onze contactinspecteur een aantal gesprekken gevoerd met de voorzitter van 

het College van Bestuur. Hierin is aangeven hoe we het onderwijs hebben ingevuld onder de 

beperkingen. Het Friesland College bleek in staat voor alle opleidingen zeer snel te schakelen en 

al binnen een paar dagen online onderwijs te verzorgen. Ook was er landelijke bewondering voor 

de wijze waarop het omschakelen werd vormgegeven en de manier waarop we onze aanpak snel 

hebben geëvalueerd en bijgesteld. 

Het oorspronkelijk in maart geplande onderzoek van het Kwaliteitsnetwerk MBO naar de interne 

kwaliteitsborging op instellingsniveau heeft uiteindelijk plaatsgevonden in oktober, november 

en december. Hoewel we nog wachten op het definitieve rapport, kunnen we met tevredenheid 

terugkijken op de dialoog waarin we bewuster zijn gaan kijken naar de ontwikkeling van 

resultaatverantwoordelijkheid in teams, waarbij ook gewerkt moet worden aan verbetering van de 

onderwijsresultaten. Op basis van de bevindingen zal een ontwikkelagenda worden opgesteld rond 

drie thema’s: ‘toekomstbestendig optimaliseren van de relatie met het bedrijfsleven’, ‘creëren van 

helderheid en richting’ en ‘verbeteren van de onderwijsresultaten’. 

Realisatie kwaliteitsontwikkeling bij teams 
Het stimuleren en begeleiden van teams bij de kwaliteitsontwikkeling heeft doorgang kunnen 

vinden. Door de pandemie is het veelal online geweest, maar daardoor konden wel meer 

teams en collega’s tegelijk worden ondersteund. Er is meer ingestoken op groter opgezette 

ondersteuning, met meerdere ondersteuners van verschillende disciplines tegelijk, met bijvoorbeeld 

professionaliseringsdagen voor scholen. De scholen en teams konden aangeven op welke wijze de 

ondersteuning vorm zou krijgen. 

De meeste ondersteuning is ingezet bij het begeleiden van zelfevaluaties en het ontwikkelen van 

teamplannen. Voor de teamplannen is gebruik gemaakt van een digitale tool die hiervoor speciaal 

is ontwikkeld. Daarmee is een snelle koppeling te maken naar de zelfevaluatie op basis van de 

indeling in regiegebieden, maar ook de koppeling naar de Kwaliteitsagenda is aangebracht. Voor 

het analyseren van onderwijsdata zijn meet-ups georganiseerd en konden teams een beroep doen 

op maatwerkondersteuning. Teams zijn nu beter in staat de onderwijsresultaten te bespreken en 

met gerichtere verbeteracties te komen. Alle ondersteunde onderwijsteams beschikken nu over een 

actuele zelfevaluatie en een teamplan waarin bewust is geprioriteerd.
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In de loop van 2020 is begonnen met de ontwikkeling van een digitale evaluatie-app die vanaf 

2021 breed kan worden ingezet. Aan het einde van 2020 is een aantal pilots uitgevoerd om de 

evaluatie-app ook voor interne audits te gebruiken, waarmee met name sneller en toegankelijker 

kan worden gerapporteerd. Ook zijn deze rapportages dan direct beschikbaar voor de teams in het 

team-dashboard (Power BI). 

Om scholen en teams beter te faciliteren is in 2020 een begin gemaakt met op de onderwijslocatie 

georganiseerde nauwere samenwerking tussen onderwijs en ondersteuning in de vorm van 

ondersteuningsteams. Zo kunnen specialisten worden ingezet om taken uit te voeren of te 

begeleiden die nu vallen onder de resultaatverantwoordelijkheid van teams. Te denken valt aan 

vraagstukken rond personeelszaken, financiën of kwaliteitszorg. Naar verwachting zijn de effecten 

in 2021 goed merkbaar.

2.2.3 Betrokkenheid stakeholders
In het begin van 2020 zijn zowel de JOB Monitor voor studenten als het 

medewerkerstevredenheidsondezoek (MTO) onder het personeel uitgevoerd. Studenten geven 

het Friesland College als rapportcijfer een 6,4 en voor hun opleiding geven ze gemiddeld een 6,6. 

Voor ‘bevlogenheid’ en ‘betrokkenheid’ wordt er volgens de medewerkers gemiddeld een 7,8 

gescoord; voor ‘Alignment’ een 6,9; voor ‘veranderingsbereidheid’ een 7,1 en voor ‘Tevredenheid’ 

en ‘Werkgeverschap’ een 7,3. De uitkomsten van zowel JOB als MTO zijn input voor de zelfevaluatie 

en het teamplan. 

Als onderdeel van de ontwikkeling naar meer resultaatverantwoordelijkheid in teams is een evaluatie 

uitgevoerd naar de rol van regisseurs en de indeling van de regiegebieden. Het onderzoek loopt 

nog door in 2021, maar het personeel is overwegend positief. Best scorende onderdelen zijn onder 

meer ‘Teambelang boven individueel belang’, ‘Keuzevrijheid bij de verdeling van de regisseursrollen’ 

en ‘delen van informatie’. Verdiepend onderzoek is er nog naar met name ‘de deskundigheid 

van de regisseur’, ‘de communicatie met de directeur’, ‘de invulling van het regiegebied 

bedrijfsvoering’ en ‘werkplezier’. Doel is uiteindelijk te komen tot praktische voorstellen waarmee 

resultaatverantwoordelijk werken kan worden versterkt en in de ontwikkeling van onze organisatie 

weer een stap kan worden gezet. Zo werken we ook aan het belangrijkste doel: bouwen aan goed 

en mooi onderwijs waar studenten graag gebruik van willen maken. 

Naast grotere onderzoeken is er regelmatig overleg geweest tussen het College van Bestuur, de 

CSR, de OR en de Raad van Toezicht. Er worden ‘checks and balances’ ingebouwd die de organisatie 

sterker en professioneler maken, als onderdeel van de professionele kwaliteitscultuur. Het zorgt 

daarnaast ook voor meer draagvlak, begrip, een verhoging van betrokkenheid en gedeelde 

verantwoordelijkheid in de besluitvorming.

De samenwerking met en betrokkenheid van het bedrijfsleven is nog steeds groeiende en er is eind 

van 2020 een start gemaakt met een vervolgonderzoek hiernaar door Bureau Hofkes.
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Hoofdstuk 3 Waar leren werkt voor de student. 
versterken van persoonlijk leiderschap bij studenten.

Inleiding
Dit hoofdstuk biedt een reflectie op onze kwaliteitsagenda lijn C: ‘Versterken van persoonlijk 

leiderschap bij de student.’ Speerpunten hierin zijn twee thema’s: Jongeren in een kwetsbare positie 

en Gelijke kansen.  

Twee resultaten die in de Kwaliteitsagenda onder ‘Gelijke kansen’ zijn genoemd, zijn verplaatst 

naar hoofdstuk 5 in dit jaarverslag. Ze hebben een grote focus op de werkzaamheden van onze 

medewerkers en werken ondersteunend aan de andere speerpunten in de Kwaliteitsagenda.  In 

de tekst volgend op onderstaande tabellen wordt de ‘Stand van Zaken 2020’ en de ‘Verklaring 

afwijking’ van een reflectie en toelichting voorzien. 

In 2020 ging de aandacht vooral uit naar de bundeling van expertise voor niveau 1 en 2, en naar 

onderzoek naar de werkende principes achter de aanpak van School Als Werkplaats (SAW)en de 

Fier-school in het kader van Inclusief Onderwijs.
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3.0 Reflectie op de kwaliteitsagenda   

Jongeren in een kwetsbare positie 

Beschrijving 

nul-situatie

Beschrijving 

ambities 2020 

Beschrijving 

ambities 2022

Stand van zaken 2020 Verklaring afwijking

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

VSV
Entree < 20%
Niveau 2 <8%
Niveau 3 < 3%
Niveau 4 < 3%

VSV minimaal 
blijvend beperken 
tot het voor 2020 
beoogde niveau

In 2019/2020:
VSV
Entree: 24,10%
Niveau 2: 8,33%
Niveau 3: 3,90%
Niveau 4: 2,66%

Gemiddelde vsv FC:
4,67%

In 2018/2019:
VSV
Entree: 20,17%
Niveau 2: 10.66%
Niveau 3: 3,92%
Niveau 4: 3,36%

Gemiddelde VSV FC: 5,40%

In het meetjaar 2019/2020 is 
het gelukt om met name voor 
niveau 2 en 4 de stijging van 
het voorgaande jaar te keren.  
Onder andere door groenpluk 
tegen te gaan en meer met BBL 
te werken. Tegelijk bleek de 
multi-problematiek op niveau 
4 toe te nemen. SAW heeft 
daarop haar aanpak aangepast. 
In 2019/2020 heeft er een 
inhaalslag plaatsgevonden door 
o.a. meer inzet van SAW op 
niveau 2 en 4.

Op Entree is de VSV gestegen 
hoewel nog steeds onder 
de landelijke norm. Voor de 
stijging zijn twee redenen aan 
te wijzen. Ten eerste werden 
jongeren veel te lang in de 
opleiding gehouden in de 
hoop dat ze het uiteindelijk wel 
zouden redden. In dit voorbeeld 
is de aanleiding te vinden 
voor het project C10 van de 
kwaliteitsagenda. Ten tweede is 
het aantal studenten gestegen 
dat werk probeerde te vinden 
en daarin niet is geslaagd (voor 
1 oktober 2020) door gebrek 
aan banen in verband met 
Corona. In zowel de technische 
sector als in de Horeca en de 
handel.
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Beschrijving 

nul-situatie

Beschrijving 

ambities 2020 

Beschrijving 

ambities 2022

Stand van zaken 2020 Verklaring afwijking

Fier en SAW 
zijn losse 
onderdelen 
die samen-
werken met 
de SLB binnen 
de scholen

De werkende 
principes van 
FIER en SAW 
zijn onderzocht 
en vastgesteld 
met het oog 
op bredere 
inzetbaarheid 
in SLB

Aanpak inclusief 
onderwijs is 
ontwikkeld en 
wordt succesvol 
ingezet. 
Docenten zijn ge-
professionaliseerd. 

De werkende principes 
van de mbo Fieraanpak 
zijn beschreven en in 
ontwerpsessies met 
studenten en docenten 
van verschillende 
opleidingen besproken. 

Bij D’Tour is een start 
gemaakt met de 
implementatie van deze 
werkende principes 
binnen hun aanpak om 
uitval binnen D’Drive 
te voorkomen. Er is 
een uitrol-programma 
ontwikkeld dat in 2021 
start met  verschillende 
pilots

SAW-onderzoek is eind 
2020 bijna afgerond.

Voorgenomen was om al 
najaar 2020 te starten met 
de implementatie van de 
werkzame principes van 
de mbo Fier school in een 
vijftal pilots. Wederom door 
corona is deze eerst gestart 
bij 1 pilot, uitrol in 2021 met 
ondersteuning vanuit Cinop/
ECBO. 

Het NRO-onderzoek waar 
SAW deel van uitmaakt, 
heeft door corona vertraging 
opgelopen. Het gaat hier om 
een al langer lopend onderzoek 
waarin het elkaar fysiek 
opzoeken, gesprekken voeren, 
vergelijken en analyseren van 
de verschillende aanpakken bij 
andere ROC’s een belangrijk 
element vormen. Deze hebben 
niet kunnen plaatsvinden, 
online bezoeken zijn er wel 
aan elkaar geweest. Een te 
grote wijziging in de aanpak 
zou het kunnen vergelijken van 
resultaten bemoeilijken. De 
verwachting is dat in 2021 de 
verdieping plaats zal vinden. 

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

Expertise- 
centrum niveau 
1-2 is ingericht 
(C10)

De expertise van 
het expertise-
centrum wordt 
breed benut. 
Doorstroom van 
Entree naar niveau 
2 is verhoogd 
van 50% naar 
minimaal 75%.
Uitstromers niveau 
1-2 worden nog 
twee jaar gevolgd 
en begeleid.
(C10)

De benaming is 
veranderd van het meer 
als statisch ervaren 
‘expertise-centrum’ in 
een meer dynamische 
‘werkgroep’ met 
deelname uit de scholen 
en groeit naar een 
netwerk waarin expertise 
wordt gedeeld en verder 
uitgebouwd. 
Er ontstaat een 
bundeling van de 
expertise voor niveau 1 
en 2. 
Deze werkgroep 
wordt geleid door een 
projectleider en kent 
een aantal deelprojecten 
waarbinnen gewerkt 
wordt aan de inrichting 
van de monitoring van 
resultaten, de versterking 
van de begeleiding en 
de uitvoering van het 
onderwijs. 

Ondanks de verandering van 
de projectleiding is het project 
op koers. Per school en per 
team zijn er verschillen te zien 
in de mate van ontwikkeling, 
in zowel aanpak als uitvoering. 
Andere scholen haken 
inmiddels ook aan om dezelfde 
werkwijze over te nemen dan 
wel in samen te werken.
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Gelijke kansen

Beschrijving 

nul-situatie

Beschrijving 

ambities 2020 

Beschrijving 

ambities 2022

Stand van zaken 2020 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%.

SR gemiddeld is  
81,70% en na een 
aantal jaren met daling is 
er weer een stijgende lijn 
te zien. 
SR niveau 2: 77,93%
SR niveau 3: 81,03%
SR niveau 4: 83,92%

In een aantal grote 
opleidingen (ZSW en CIOS) zijn 
aanpassingen in het onderwijs 
doorgevoerd, waardoor de 
tevredenheid onder studenten 
is toegenomen.

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

80% van de 
eerstejaars 
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 
eerstejaars 
studenten is 
tevreden over 
de start van de 
opleiding. 
  
De Job Monitor 
laat een toename 
in tevredenheid 
zien. 

Het cijfer in de Job 
Monitor voor Friesland 
College 2020 kwam  op 
6,4, was in 2018 6,5

Eigen opleiding in 
2020: 6,9. Dit was in 
2018 6,6

De vragenlijst van de JOB 
Monitor voor 2020 is 
aangepast.  
Deze is daardoor niet 
meer vergelijkbaar met 
de score in onze nul-
situatie. We benutten 
om die reden een 
ander indicator uit de 
JOB Monitor, nl het 
gemiddelde rapportcijfer 
voor ROC en ‘eigen 
opleiding’. Deze wordt 
ook verder in het 
jaarverslag gebruikt. 
Daarnaast kijken we naar 
de waarderingen die 
eerstejaars geven in de 
JOB monitor

We zien een dalende trend 
in JOB bij een aantal grote 
opleidingen. 
Analyse laat zien dat eerstejaars 
tevreden zijn, maar ouderejaars 
minder tevreden. De eerstejaars 
waarderen de begeleiding 
en het goede contact met 
hun docenten. Naar mate de 
opleiding vordert worden de 
studenten kritischer en hebben 
ze andere verwachtingen. 
Studenten noemen dan onder 
andere de onduidelijkheden in 
het rooster of de grote mate 
van zelfstandigheid die van hen 
verwacht wordt.
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3.1 Versterken van persoonlijk leiderschap van studenten
Eén van de uitgangspunten van het Friesland College in het vormgeven van het onderwijs is dat 

‘de regie ligt bij de student’. Hij of zij kiest en leert kiezen voor wat hij wil leren, hoe hij wil leren en 

waar hij wil leren. Maar kiezen veronderstelt ook dat je weet wat je wil en dat je jezelf goed kent. In 

het reputatieonderzoek van Hofkes (2020) verwoordt een student het treffend: 

‘Het Friesland College is een prima school voor studenten die weten wat ze willen, dan kun je snel 

bezig met wat je belangrijk vindt. Voor studenten die nog niet zo ver zijn, kan het Friesland College 

voelen als een eindeloze zoektocht.’ 

Om die reden is lijn C in onze Kwaliteitsagenda van groot belang: hoe versterken we het persoonlijk 

leiderschap van onze studenten? Hoe zorgen we ervoor dat jongeren die nog zoekende zijn toch 

grip krijgen op hun toekomst en een pad kunnen uitzetten op weg daar naartoe? Een vraag die 

voor al onze studenten van belang is, voor zowel de jongere in een kwetsbare positie als de  

jongere die een betere uitgangspositie heeft. We willen hen allen gelijke kansen bieden en uitdagen 

waar nodig. De verschillende projecten dragen alle bij aan het formuleren van een antwoord op 

deze vragen. 

We hebben dan wel wat te doen, zo laten onze resultaten van het afgelopen jaar zien. De VSV-

cijfers en de startersresultaten van het vorige schooljaar vragen om aandacht. 

Tegelijkertijd is in het afgelopen jaar al het nodige gebeurd ter verbetering van de begeleiding van 

met name de kwetsbare jongeren. Met de ontwikkeling van C10, het netwerk van scholen wat zich 

heeft verzameld in de Werkgroep Entree en niveau 2, ontstaat een FC-brede werkwijze voor Entree 

en niveau 2 met allerlei positieve effecten in de begeleiding van deze jongeren. Datzelfde geldt 

voor de programma’s die vallen onder Inclusief onderwijs. De werkende principes van zowel de 

Fier-school als de School als Werkplaats (SAW) beginnen duidelijk te worden uit de onderzoeken die 

ernaar zijn gedaan. 

De aanpak van de mbo Fierschool, waar studenten (meiden) met een afgebroken vooropleiding, 

als slachtoffers van seksueel geweld en eergerelateerd geweld onderwijs op maat ontvangen 

en tegelijkertijd therapie volgen, is al een aantal jaren succesvol. Studenten met leer- en 

studieachterstanden, witte vlekken in hun schoolcarrière worden in een integrale aanpak zorg 

en onderwijs op maat begeleid naar succesvolle afrondingen (van delen) van hun opleiding en 

vervolgonderwijs of werk. 

In 2020 heeft Cinop een onderzoek uitgevoerd naar de werkzame elementen van deze aanpak 
bij de MBO Fier-school. In dit onderzoek zijn interviews en (focus) gesprekken gehouden met 

stakeholders als studenten, docenten en medewerkers van Fier. 

De werkzame elementen die in de aanpak van de Fierschool naar voren komen, zijn te verdelen in 

vier hoofdcategorieën:   

• Sturen op persoonlijk leiderschap: onder meer van regie geven naar regie nemen 

• Betekenisvol maatwerk: onder meer gebruik maken van de competenties van de studenten  

bij het uitzetten van een gepersonaliseerd traject 

• Normaliseren: onder meer de wijze waarop docenten ervoor zorgen dat studenten aansluiting 

houden bij hun sociale netwerk en bij de normale ontwikkeling in de leeftijdsgroep.  

Specifiek voor onderwijs in de jeugdzorg 

• Docent – studentrelatie: onder meer de balans tussen regels en ruimte, positieve aandacht en 

professionele distantie 
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Onder elke hoofdcategorie zijn deze elementen verder uitgewerkt. Deze zijn in het tweede deel 

van het onderzoek ingebracht. Dit tweede deel bestond uit ontwerpsessies waarbij collega’s uit het 

Friesland College van de afdeling zakelijke dienstverlening en handel/logistiek, pedagogisch werk 

en Studenten Services samen met studenten hebben onderzocht of en op welke wijze de werkzame 

mechanismen bruikbaar zijn binnen de reguliere aanpak op het Friesland College. De eerste 

vertaling hiervan is gemaakt binnen het project D’Tour (begeleiding bij maatwerkonderwijs voor 

studenten met een hulpvraag), gestart in najaar 2020 binnen D’Drive: een mooi resultaat waarmee 

we vooruitlopen op het afgesproken resultaat in 2022.  

School Als Werkplaats voert jaarlijks een monitor uit en er worden twee keer per jaar 

stakeholdersbijenkomsten georganiseerd, waarin de voortgang van SAW wordt besproken. 

Onderdeel van de monitor is dat interviews worden afgenomen bij stakeholders van SAW: 

studenten en docenten van het Friesland College. In deze interviews wordt onder meer gevraagd 

naar ervaringen en verbeterpunten in de begeleiding van en samenwerking met SAW. Aan de hand 

van deze feedback wordt gekeken naar wat goed werkt en waar mogelijke verbeterpunten liggen. 

Uit deze monitor en in overleg met andere mbo-instellingen met een vergelijkbare aanpak als SAW 

komen de volgende werkzame principes naar voren: 

Ten eerste ligt de regie bij de jongere zelf. Vertrekpunt zijn diens ondersteuningsbehoeften in 

gebieden als onderwijs, sociaal-emotionele ontwikkeling, thuissituatie, wonen, financiën, vrije tijd.

De kenmerken van de succesvolle aanpak zijn: 

• Laagdrempelige ondersteuning  

• Normalisering en oplossingsgerichte benadering  

• Samenhangende doorlopende ondersteuning Zorg en Onderwijs, een integrale en 

interdisciplinaire samenwerking tussen school en hulpverleners 

• Eigen kracht: de levenservaringen van de jongeren zelf fungeren als bron van kennis en kracht.  

De verbinding tussen beide onderzoeken, van zowel FIER als SAW, moet nog worden gemaakt 

zodat deze uiteindelijk elementen opleveren voor de reguliere begeleiding van studenten met een 

ondersteuningsvraag. 

De andere verbinding die moeten worden gemaakt is die met het project C10 in de volgende 

paragraaf. 

3.1.2 Reflectie op Expertisecentrum niveau 1 en 2

C 10: een structurele plek op de arbeidsmarkt voor Entree en niveau 2 studenten 

C 10, dat mikt op een structurele plek op de arbeidsmarkt voor studenten niveau 1 en 2, is een 

samenwerkingsproject van de FC-scholen, onder regie van FC Extra. Tot de zomer van 2020 

waren hier met name de scholen bij betrokken die een Entree-opleiding hebben: de School voor 

Commercie & Dienstverlening, voor Zorg, Service & Welzijn en voor Techniek & Technologie. Rond 

de zomer zijn ook het CIOS en D’Drive betrokken geraakt en is er een samenwerking ontstaan met 

Studenten Services en met het practoraat LLO. Daarmee is dit project een spannend ontwikkeltraject 

waar het Friesland College trots op is. Alle scholen zijn betrokken om de meest kwetsbare jongeren 

een structurele plek te geven op de arbeidsmarkt door hun een goede basis te bieden en hun 

persoonlijk leiderschap te versterken. 
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De focus lag daarmee in het eerste deel van het project op het versterken van de begeleiding 

van Entree-studenten en het uitbreiden van het aanbod Nederlands & rekenen voor met name 

de anderstalige studenten binnen de Entree-opleidingen. Deze aanbevelingen op het gebied van 

begeleiding zijn vooral opgepakt door de School voor Commercie & Dienstverlening. Bij Handel 

worden Entree en niveau 2 nu aangeboden vanuit gezamenlijkheid, waardoor de voorwaarden zijn 

geschapen voor het versterken van de doorstroom van Entree naar niveau 2. Horeca volgt, maar is 

nog minder ver in deze ontwikkeling. 

Inhoudelijk is er een sterkere focus aangebracht op doorstroom naar vervolgonderwijs en naar de 

arbeidsmarkt. Tot dan toe bleef de aanpak van de doorstroom naar de arbeidsmarkt beperkt tot 

studenten die uitvielen op niveau 1 of 2. De volgende vraag is centraler komen te staan: wat maakt 

studenten succesvol op de arbeidsmarkt en op niveau 3-4, en wat betekent dat voor het opleiden 

op niveau 1 en 2? Onderzoek vanuit het practoraat LLO gericht op “agency” kan hierbij helpen. 

Ook is in het project meer focus gelegd op het monitoren van de resultaten binnen het project en 

op het realiseren van de mogelijkheden om studenten ook na het afsluiten van hun leertraject bij 

het FC te kunnen blijven volgen.

Samenvatting
• Alle scholen zijn inmiddels betrokken en de focus ligt niet meer alleen op Entree, maar ook op 

niveau 2. FC Studenten Services en lectoraat LLO zijn intensief betrokken.

• De door werkgroepen ontwikkelde aanbevelingen worden nog beperkt uitgevoerd binnen  

de scholen. Hierin speelt met name het kunnen vertalen van de aanbevelingen in de eigen  

context een rol. 

• De focus lag sterk op de kwaliteit van begeleiden. De focus op doorstroom naar vervolgonderwijs 

en arbeidsmarkt begint te komen.

• Het is onduidelijk of de geleverde inspanningen zich vertalen in verbetering van de VSV-cijfers. 

Corona speelt hierin een versluierende rol. De jongeren blijven nu langer op school als houvast in 

deze tijd. 

• Bedrijven en studenten zijn nog weinig betrokken bij de ontwerpprocessen.

• Er ontstaat meer samenwerking tussen de scholen, bijvoorbeeld de samenwerking tussen  

Handel en D’Drive in een nieuwe Entree-opleiding ‘Creatief Retail’.

• De focus op het inzichtelijk maken en analyseren van resultaten groeit.

• Entree voor Anderstaligen is gestart, waardoor anderstalige studenten straks beter beslagen 

ten ijs komen in de reguliere opleidingen. Er ontstaat meer focus op doorstroom vanuit de 

inburgeringstrajecten.

• Het uitvoeren van taalstages voor anderstaligen is in ontwikkeling, maar werd gehinderd door 

corona, onder invloed waarvan minder stageplaatsen beschikbaar waren.

• Ontwikkelprocessen hebben last van tijdsdruk bij docenten als gevolg van ziekteverzuim en  

het wegvallen van teamleiders.
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3.1.3 Reflectie op VSV, Startersresultaat en Job Monitor 
De afgelopen jaren lieten de KPI’s van het Friesland College dalende resultaten zien: minder 

inschrijvingen, dalend startersresultaat, toenemend VSV, dalende waardering in de JOB Monitor. 

Het afgelopen jaar was een kleine trendbreuk zichtbaar: het startersresultaat op het Friesland 

College laat over de gehele instelling een stijgende lijn zien. Nog zeker niet op het beoogde niveau 

voor 2020, zoals vastgelegd in de ambities binnen de Kwaliteitsagenda, maar wel stijgend.  

VSV
De ambities voor 2020 waren stevig, maar niet zonder basis. Immers: de voorgaande jaren was het 

ook gelukt om het percentage terug te dringen. Dat is ook in het gemiddelde cijfer te zien. Het 

Friesland College laat in 2019/2020 een daling zien in het aantal VSV’ers. Waren er in 2018/2019 

nog 381 vsv‘ers (5,38 procent van het FC-gemiddelde), in 2019/2020 is dit gedaald naar 327  

(4,67 procent FC-gemiddelde) 

Ten opzichte van  2018/2019 is er een stijging te zien in de VSV-cijfers Entree en een daling op 

mbo 2 en 4. Op mbo 3 blijven de VSV-cijfers stabiel, maar te hoog in vergelijking met landelijke 

gemiddelde en streefnormen.

Er is wel een kanttekening te plaatsen bij de cijfers die nu bekend zijn: deze vormen een 

afspiegeling van 2019/2020, het jaar waarin het Friesland College de Kwaliteitsagenda is gaan 

uitvoeren. Effecten van projecten in lijn C zijn niet direct hieraan te relateren. Tegelijkertijd geven 

deze cijfers wel zicht op wat nodig is om de VSV-cijfers positief te beïnvloeden.  

Redenen van de stijging bij Entree zijn onder meer dat deelnemers Entree met een langere 

verblijfsduur dan 1 jaar die zonder diploma zijn uitgestroomd en gediplomeerde Entree-deelnemers 

die er door corona - door een lastiger startsituatie voor deze doelgroep op de arbeidsmarkt - niet 

in zijn geslaagd werk te vinden meetellen als VSV’ers. Beide redenen vormen de aanleiding voor 

project C10: studenten werden onvoldoende effectief begeleid én hadden moeite een structurele 

plek in te nemen op de arbeidsmarkt. Waarbij natuurlijk het verdwijnen van laaggeschoold werk in 

tijden van Corona ook een rol speelt. 

MBO 2 liet de laatste jaren een stijging aan VSV-aantallen zien. Was er eerst vooral een toename 

van VSV door onder meer groenpluk en meer multiproblematiek, na de uitbraak van corona ging 

het vooral om verlies van de BBL-plek, geen stageplaats en veel online les met verlies aan motivatie 

en andere problematiek tot gevolg.

Studenten in de opleidingen op niveau 3 en 4 vallen niet per definitie onder de doelgroep 

‘Kwetsbare jongeren’. Maar deze groep is ook zichtbaar in de cijfers van VSV: landelijk nam het 

percentage VSV de laatste jaren bij niveau 4 toe, ook binnen het Friesland College. Oorzaken 

werden gezocht in multiproblematiek, waardoor het steeds moeilijker voor deze jongeren wordt om 

hun studie succesvol te laten verlopen. 

Het afgelopen jaar hebben de VSV-cijfers voor deze doelgroep zich weer positief ontwikkeld. Het 

VSV-percentage in mbo 4 op het Friesland College is gedaald van 3,84 procent naar 2,66 procent. 

Met extra inzet van VSV-jobcoaches, meer inzet van SAW-medewerkers, uitbreiding van 

werkzaamheden daarin (waaronder huisbezoeken), en speciale opvangklassen voor studenten die 

door thuissituatie en andere persoonlijke omstandigheden groter risico liepen uit te vallen, is in het 

afgelopen jaar de uitval verminderd. 



38

Het gemiddelde VSV-cijfer van het Friesland College is gedaald van 5.4 procent naar 4.67 procent. 

De ambitie om minimaal op de VSV-percentages van 2020 te blijven, is echter niet behaald. Het jaar 

2020, en ook 2021, heeft laten zien hoe moeilijk VSV beïnvloedbaar is. Groenpluk als gevolg van 

een goede economie in 2019 is iets wat we als ROC niet in de hand hebben. Corona ook niet. De 

verwachting is dat de cijfers voor 2020 – 2021 positief zullen zijn. Ten dele is dit toe te schrijven aan 

een veranderende aanpak op Entree en niveau 2 als gevolg van C10. Het lukt de docententeams 

om die jongeren veel beter aan zich te binden. Met die aanpak gaan we dan ook verder, en zullen 

dat versterken met de inzichten die zijn opgedaan in de onderzoeken naar de werkende principes 

van SAW en de Fierschool (volgende paragraaf). Een andere versterking is te vinden in een betere 

begeleiding naar vervolgopleiding en werk, samen met RMC, bedrijven, gemeentes en provincie. 

Het belangrijkste resultaat in 2022 zal zijn dat de docententeams Entree, niveau 2 nauw 

samenwerken met de verschillende partners in het werkveld en het sociaal domein om hun 

studenten een structurele plek te bieden op de arbeidsmarkt. Daartoe kennen ze de data, kunnen 

deze van een analyse voorzien en zijn in staat om bij te sturen. 

Startersresultaat en Job Monitor
Niet alleen de VSV-cijfers vroegen om aandacht, dat gold ook voor de JOB Monitor en het 

startersresultaat. Om die reden hebben we goed gekeken naar twee grote opleidingen: de 

sportopleidingen en de zorgopleidingen. Want in de JOB Monitor was een lage waardering te zien 

bij de sportstudenten in Heerenveen en de zorgstudenten in Leeuwarden. Deze was in 2018 laag, 

maar liet een stijgende lijn zien in 2020. Dat geldt ook voor het startersresultaat voor niveau 4, in 

het afgelopen jaar. Een stijgende lijn die voortkomt uit aanpassingen in de betreffende opleidingen. 

Beide opleidingen hebben goed geluisterd naar wat studenten in gesprekken hebben aangegeven 

over hun ontevredenheid en hun wensen. Naar aanleiding daarvan is bij de sportopleiding het 

eerste jaar aangepast en is bij de zorgopleiding een herontwerp gestart van de praktijkroute, een 

praktijkroute 2.0. 

Hoe vreemd het misschien ook klinkt, corona heeft eveneens een positieve invloed gehad op 

de waardering van de student voor het Friesland College. Uit verschillende interne enquêtes, 

gehouden onder studenten, blijkt waardering voor de wijze waarop de overgang is gemaakt naar 

online onderwijs. Studenten waarderen de geboden kwaliteit van het online onderwijs en de grote 

bereikbaarheid van docenten. Ze hebben ook tips gegeven om het online-onderwijs nog beter te 

laten verlopen. Deze zijn verzameld en gedeeld met alle docenten, waarmee velen hun voordeel 

hebben gedaan. 

Uit het reputatieonderzoek van Hofkes (najaar 2020) krijgt het Friesland College van studenten 

terug dat zij de deskundigheid en betrokkenheid van de docenten een grote kracht in de 

begeleiding vinden. Ook waarderen zij de aansluiting van de opleiding op en ondersteuning naar de 

arbeidsmarkt, evenals de open en persoonlijk sfeer op de instelling. Verbeterpunt voor het Friesland 

College is de organisatie van de opleidingen. 

Student: ‘Ik verwacht bevlogen leraren die echt weten waar ze het over hebben. Dit

herken ik goed bij het Friesland College´
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3.2 Thema’s in samenhang met de Kwaliteitsagenda

3.2.1 Internationalisering en wereldburgerschap, burgerschap
Het project ‘Internationalisering & wereldburgerschap’ is onderdeel van de Kwaliteitsagenda van het 

Friesland College. De overkoepelende doelstelling van dit project is dat internationalisering binnen 

de hele instelling wordt verankerd. Oftewel, dat de leeromgeving en/of de lesinhoud van onze 

opleidingen een internationale dimensie heeft en iedere student de kans heeft om internationale 

competenties te verwerven die nodig zijn om te leren, leven en werken in een interculturele 

samenleving en internationale arbeidsmarkt. 

Het International Office wil het internationaliseringsbeleid waar nodig verbeteren. Daarom 

onderzocht bureau Labyrinth hoe intercultureel bewust onze studenten zijn, hoe zij onze 

internationaliseringsactiviteiten ervaren en wat de effecten zijn van de huidige programma’s 

en opgedane buitenlandervaringen op de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en 

wereldburgerschap. Dit onderzoek is bijna afgerond.  

Expertiseplatform Praktische Wereldburger
Hoewel het in eerste instantie de bedoeling was om vanuit internationalisering een 

Expertiseplatform Wereldburgerschap te starten, is het afgelopen jaar voor een andere, completere 

invulling gekozen. Verschillende afdelingen werken immers samen vanuit een gemeenschappelijke 

doelstelling: wij leiden onze studenten op tot praktische wereldburgers. 

Vanuit die gedachte ontstond een samenwerking tussen internationalisering, persoonlijk 

leiderschap/ondernemerschap, burgerschap, het practoraat Duurzaam Denken, Duurzaam Doen 

en opleidingsschool (zie hst 6) en excellentie. In 2020 zijn de contouren voor het Expertiseplatform 

Praktische Wereldburger ontwikkeld – onder gedeeld leiderschap van het practoraat Duurzaam 

Denken, Duurzaam Doen (DDDD), internationalisering en ondernemerschap – en kwam het 

‘Servicedocument Expertiseplatform Praktische Wereldburger’ tot stand. 

Het platform stimuleert praktijkgericht onderzoek en verzamelt, bundelt en deelt kennis over 

het integreren van ‘praktisch wereldburger thematiek’ in het middelbaar beroepsonderwijs. Eén 

docent-onderzoeker is inmiddels aangesteld en er is een eerste opzet gemaakt om netwerkleren in 

expertgroepen te faciliteren.

Brede Basislijn Burgerschap
Het afgelopen kalenderjaar ontwikkelden burgerschapsdocenten en studenten uit de 

verschillende FC-scholen met de practor Duurzaam Denken, Duurzaam Doen één duidelijke en 

gemeenschappelijke burgerschapsvisie:

• Het burgerschapsonderwijs zoekt aansluiting bij de student. De student leert onderzoeken  

wat voor burger hij of zij wil zijn.

• Vakmanschap en burgerschap gaan hand in hand. Het burgerschapsonderwijs zoekt aansluiting 

bij het vakonderwijs. 

• Er is niet één goede vorm of uiting van burgerschap. Burgerschapsonderwijs biedt  

ruimte tot flexibiliteit.

Deze visie draagt op twee manieren bij aan de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap van 

studenten: als je zicht krijgt op wie je bent of wil zijn, in je omgeving en in je beroep, dan ben je 

beter in staat ergens voor te staan en durf je keuzes te maken. Sterker nog, dan durf je ergens aan 

bij te dragen. 
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Ook ontwikkelden zij een Brede Basislijn Burgerschap, waarbij rekening is gehouden met de 

wettelijke verplichtingen en de pedagogisch-didactische visie van het Friesland College. Zo zijn de 

Global Goals prominent geïntegreerd in de burgerschapslijn. Ook internationalisering is binnen 

de burgerschapslijn geïntegreerd.  De student maakt tijdens zijn opleiding kennis met zeven 

burgerschapsthema’s, zoals identiteit en cultuur, klimaat en milieu en ook vitaal burgerschap. De 

thema’s worden behandeld vanuit vier perspectieven: persoonlijk, vakmanschap, samenleving en 

wereldburgerschap.

Voor de doorontwikkeling van de burgerschapslijn startte een werkgroep van burgerschapsdocenten 

uit het hele Friesland College. Samen brengen zij kritisch in kaart hoe het burgerschapsonderwijs 

er op dit moment binnen het Friesland College uitziet en onderzoeken zij hoe de verschillende 

vormen van burgerschap meer op elkaar afgestemd kunnen worden. Het doel is om een eenduidig 

kwaliteitskader op te stellen en afspraken te maken over de burgerschapsontwikkeling van  

de student.

Uitgaande mobiliteit
Helaas bleef de uitgaande mobiliteit van collega’s en studenten naar het buitenland flink 

achter. Dit was uiteraard een direct gevolg van de coronacrisis. Vanaf maart zijn alle geplande 

buitenlandactiviteiten geannuleerd en is besloten dat alle studenten die op dat moment nog in het 

buitenland waren terug moesten keren naar Nederland. Zodra het weer veilig en verantwoord is om 

onze studenten en collega’s naar het buitenland te laten reizen, zal het Friesland College dit weer 

stimuleren. In totaal waren ruim 120 studenten en collega’s in 2020 voor onderwijsactiviteiten  

in het buitenland. 

Europese projecten
In 2020 startten weer enkele nieuwe Europese projecten, zoals het Erasmus+ KA3-project Giggin’ 

Policy (jongeren ontwikkelen strategieën die helpen bij werken in een ‘GIG’-, oftwel ZZP-economie) 

en het Erasmus+ KA2-project Story Valley. Hierin maken laaggeletterde jongeren met studenten 

van Media & Design verhalen over cultureel erfgoed en hun eigen culturen om hun lees- en 

schrijfvaardigheden te vergroten. 

In totaal is het Friesland College penvoerder of partner in bijna twintig Europese projecten. Met 

veel partners is ondertussen een goede, duurzame samenwerking opgebouwd. Uitgangspunt bij 

het aangaan van nieuwe projecten is dat wordt gekeken naar wat de meerwaarde is voor onze 

studenten, onze teams en onze strategische partners én dat wordt samengewerkt met partners in 

de regio (provincie, gemeente, bedrijven). Zo werken het Friesland College en partners in de regio 

gezamenlijk aan innovatie die weer voor de regio kan worden ingezet.

3.2.2 Excellentieprogramma 
Het Excellentieprogramma heeft zich dit jaar sterk gericht op het versterken van persoonlijk 

leiderschap bij de student én docent van het Friesland College. Studenten (en docenten) konden 

aan de slag met complexe vraagstukken (challenges) afkomstig van partners uit de omgeving, zoals 

Omrin, ROC Friese Poort, Alfa-college, Noorderpoort, Drenthe College, NHL Stenden, gemeente 

Leeuwarden, Vrienden van Fossielvrij Friesland, FrieslandPop, De Westerkerk, EnergieInspectie, 

BrainFuel, Circular Engine, Founded in Fryslân, Ekwadraat. Veel van deze complexe vraagstukken 

hadden een koppeling met de Global Goals.

De challenges die we aanbieden, zorgen voor een boost in de persoonlijke ontwikkeling, waarbij de 

student wordt uitgedaagd, grenzen verlegt en actief aan de slag gaat met zijn/haar drijfveren, passie 

en kwaliteiten. 
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Niet alleen vormt deze manier van werken een uitdaging voor studenten. Dat geldt ook voor 

docenten. Een mooi voorbeeld hiervan was de hackathon tijdens de week van de circulaire 

economie, waaraan verschillende docenten van zowel het Friesland College als ROC Friese Poort 

deelnamen als coach (en deelnemer).

3.2.3 Global Goals 
Het Friesland College wil in het opleiden van studenten, in zijn eigen bedrijfsvoering en in de 

relaties met bedrijven en instellingen een groter accent leggen op duurzaamheid, het realiseren van 

een circulaire economie en een eerlijke en rechtvaardige samenleving. Daarmee sluit het Friesland 

College aan bij de sociaaleconomische agenda van de regio. Deze ambities zijn gerepresenteerd in 

de slogan ‘Waar leren werkt’:  

“Wij leiden studenten op tot zelfbewuste, praktische wereldburgers met een positieve, zelfstandige 

en initiatiefrijke houding. De integratie van de Sustainable Development Goals in de school laat 

studenten en medewerkers ervaren wat - in hun vak én in de samenleving - hun persoonlijke en 

collectieve impact is en geeft hen de mogelijkheid om hieraan actief bij te dragen.”

3.2.4 Practoraat DDDD
Het practoraat DDDD heeft als doelstelling om door middel van praktijkgericht onderzoek de Global 

Goals te integreren in het DNA van het Friesland College. Hieronder staan verschillende activiteiten 

omschreven die hebben bijgedragen aan het realiseren van deze doelstelling. (zie ook hoofdstuk 

practoraat)

• Brede Basislijn Burgerschap 
Gerealiseerd in samenwerking met Internationalisering (paragraaf 3.2.1)

• Expertiseplatform Praktische Wereldburger 
Gerealiseerd in samenwerking met Internationalisering (paragraaf 3.2.1)

• Bedrijfsvoering 

Ook binnen bedrijfsvoering gebeurt het nodige om aan de Global Goals te voldoen. Zo zijn er dit 

jaar automatische kranen geïnstalleerd wat beter is voor hygiëne en het milieu, wordt gekeken 

hoe de gebouwen van het Friesland College verduurzaamd kunnen worden, hoe ruimtes efficiënt 

gebruikt kunnen worden, et cetera.

• SustainaBul 
Sinds 2019 kent het mbo-onderwijs de SustainaBul. De landelijke ranking brengt in kaart hoe 

duurzaam de verschillende ROC’s in Nederland zijn. Tijdens de uitreiking van de SustainaBul wordt 

gelet op de ‘whole school approach’. Dat houdt in dat alle organisatieonderdelen onder de loep 

worden genomen: van onderwijs, stages/BPV tot aan bedrijfsvoering. 

Ondanks de turbulente coronatijd is de SustainaBul dit jaar flink gegroeid. Zo deden er vorig jaar 

nog negen ROC’s mee, dit jaar waren dat er negentien. Afgelopen jaar behaalden we een mooie 

vierde plek! We zijn dit jaar helaas een plaatsje lager geëindigd dan vorig jaar, maar in de totaalscore 

hebben we het wel beter gedaan. Weer een stapje duurzamer dus!
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3.2.5 Mentorprogramma Friesland European Center for Evidence-Based Mentoring

Resultaten 2020
In 2020 maakten ruim zevenhonderd mbo- en hbo-jongeren kennis met mentoring door workshops, 

evenementen met rolmodellen en netwerkmomenten. Een deel van deze jongeren is student of 

voormalig student van het Friesland College. 

European Center for Evidence-Based Mentoring bood in 2020 online gesprekken, zeven workshops,  

twee webinars, de tweejaarlijkse European Mentoring Summit en een boeklancering aan, met 

partners uit Europa. Deze werden ondersteund door studenten uit mbo en hbo, met in totaal meer 

dan driehonderd deelnemers uit Europa en Friesland. 

De leerbedrijven van MentorProgramma Friesland en European Center hebben in totaal 68 

studenten de kans gegeven om stage te lopen, onderzoek te doen of een activiteit uit te voeren in 

het kader van een keuzedeel of minor. Bijzonder product van de studenten is een verzameling van 

tools, activiteiten en games voor het ondersteunen van de online mentorrelaties. Deze verzameling 

is gedeeld met het netwerk mentorprogramma’s van het European Center en wordt toegepast door 

eigen mentoren in Friesland. 

MentorProgramma Friesland leidde in 2020 vijf Europese innovatieve projecten om kennis 

te ontwikkelen en te werken aan nieuwe instrumenten. Hierdoor kunnen studenten mbo en 

hbo een nieuwe mind-set en vaardigheden ontwikkelen op het gebied van soft skills, ethisch 

ondernemerschap en ondernemend handelen, rolmodellen en ‘students in the lead’. De projecten 

dragen bij aan gelijke kansen in het onderwijs en creëren nieuwe rolmodellen. Deelnemende 

studenten hebben het Europees erkende ‘Europass’ ontvangen voor hun inzet; hiermee kunnen zij 

hun competentie-ontwikkeling aantonen aan opleiding en beroepspraktijk. 

3.3 Studenten Services 

Passend Onderwijs
Passend onderwijs = Passend Onderwijzen

‘Iedere student een weRkend perspectief’: Dit is de ondertitel van de notitie ‘Toelatingsbeleid & 

Passend Onderwijs’ van het Friesland College. Deze ondertitel maakt duidelijk wat de visie op 

toelating en passend onderwijs en daarmee op passend onderwijzen op het Friesland College is. Dit 

betekent dat alle studenten het hele jaar door welkom zijn en op eenzelfde wijze recht hebben op 

toelating tot de gekozen opleiding, ongeacht of ze een beperking, handicap en/of chronische ziekte 

of hulpvraag hebben. Dat iedere student welkom is en dat de student de ruimte krijgt om keuzes te 

maken. Het Friesland College biedt, naast inhoudelijke begeleiding, ruim begeleiding bij persoonlijke 

en sociale ondersteuningsvragen. Studenten verdienen maatwerk. Dit betekent: aandacht voor het 

ontwikkelen van beroepsgerichte kennis en vaardigheden én aandacht voor persoonlijke kwaliteiten 

en loopbaanontwikkeling.

Het kan voorkomen dat een student (tijdelijk) extra ondersteuning, begeleiding of een aanpassing 

nodig heeft om de gekozen opleiding te kunnen volgen. Tijdens de welkomstfase, start of tijdens 

de duur van het onderwijstraject zal dit naar voren komen. Welke ondersteuning, voorzieningen en 

aanpassingen zijn nodig? Het is belangrijk dat de student zelf een grote rol vervult in het bedenken 

en bepalen van de nodige aanpassingen en/of voorzieningen en hier 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 
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de juiste ondersteuning of aanpassing in te richten, wordt gekeken naar alternatieve mogelijkheden 

- zowel binnen als buiten het Friesland College. De benodigde aanpassing of ondersteuning wordt 

vastgelegd in het addendum behorende bij de onderwijsovereenkomst van de student. 

Organisatie Passend Onderwijs 
Het Friesland College heeft oog voor elke student. De begeleiding is gericht op het ontwikkelen 

en versterken van persoonlijk leiderschap, het ontdekken van talenten en het vinden van haar/zijn 

passie.

Passend onderwijzen vindt, waar mogelijk, bij voorkeur plaats tijdens of anders dicht op het 

onderwijstraject van de student. Inclusie is daarmee een sleutelbegrip, waardoor de student in 

het eigen onderwijstraject blijft. Studenten Services heeft hierbij als taak de inzet van passend 

onderwijzen te coördineren, te regisseren en daar waar nodig ondersteuning te geven in de school. 

In de Kwaliteitsagenda zetten we in op een aantal projecten om nog meer invulling te geven aan 

passend en inclusief onderwijs. Zodat nog meer studenten de juiste begeleiding en een (maatwerk) 

onderwijsprogramma geboden krijgen, waarmee ze hun diploma kunnen behalen. 

Er wordt volop ingezet op persoonlijke begeleiding en maatwerkoplossingen om onderwijs te 

kunnen volgen. Time out voorzieningen blijven nodig, daar waar medewerkers (nog) niet in staat 

zijn om ook deze jongeren passend te onderwijzen in de reguliere setting van de school. 

Om de kwaliteit van de inzet van passend onderwijs middelen binnen de FC-scholen te 

monitoren en te borgen, maakt passend onderwijs deel uit van het managementcontract van de 

desbetreffende school. Twee keer per jaar vindt monitoring en evaluatie ten aanzien van  

de voortgang van passend onderwijs plaats aan de hand van in het managementcontract 

opgenomen doelstellingen. 

Omvang en bereik
Passend Onderwijsgelden worden zo dicht mogelijk bij en voor de student ingezet: in eerstelijns-

voorzieningen binnen de aanpak School als Werkplaats en in de inzet van Contactpersonen 

Studentenzorg. Hiernaast in 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, extra ondersteuning en/

of voorzieningen die nodig zijn om de opleiding goed te kunnen volgen.

School als Werkplaats: SAW bestaat uit een mix van (jeugd)hulpverleners, jongerenwerkers en 

medewerkers van het Friesland College van Studenten Services. Zij zijn wekelijks aanwezig op alle 

scholen en in de klas. SAW is beschikbaar voor alle studenten van het Friesland College. Zij kunnen 

de SAW’ers direct of via hun slb-er/docent/coach benaderen voor zowel ondersteuning als een 

luisterend oor. 

Contactpersonen studentzorg hebben in de scholen de opdracht om passend onderwijs, 

begeleiding en ondersteuning inhoud en vorm te geven, dit in nauwe samenwerking met de school 

als werkplaatsmedewerker en de zorgcoördinatoren die FC-breed actief zijn.

Deze zorgcoördinatoren hebben de opdracht om met de contactpersonen studentenzorg het beleid 

en uitvoering passend onderwijs te monitoren, verbeteren en instellingsbrede vraagstukken op 

het gebied van passend onderwijs - onder andere scholings- en trainingsaanbod, inzet in opstellen 

addenda en dergelijke - te organiseren.
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Er is een dyslexiecoördinator en een dyslexienetwerk met een daarbij ontwikkelde drie-

gespreksmethode waar studenten met dyslexie (en dyscalculie) gebruik van kunnen maken. 

Met al deze inzet worden meer dan tweeduizend studenten bereikt. Dit is een op de vier studenten 

van het Friesland College. 

Financiële verantwoording passend onderwijs 
Het Friesland College heeft een bedrag van 1,2 miljoen euro geoormerkt voor Passend Onderwijs. 

Dat is als volgt verdeeld:

 

School als Werkplaats : 40 procent

Zorg coördinatie: 10 procent

Dyslexie: 10 procent

Contactpersoon studentenzorg 35 procent

Trainingen en scholingen 2 procent

Aanpassingen 3 procent

Daarnaast zet het Friesland College regulier budget, VSV-subsidie en andere subsidies in om een 

goede zorgstructuur voor studenten te bieden.

MBO Rebound Fryslân
MBO Rebound Fryslân is een onderwijsvoorziening die mbo-studenten van niveau 2,3 en 4 met 

overbelasting aan problematiek een veilige omgeving en pedagogisch klimaat biedt, van waaruit 

het fundament gelegd kan worden om onderwijs weer 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 de student begeleid naar een ander passend traject.

In 2020 is na de eerste coronaperiode MBO Rebound vanaf maart gestart met een volledig digitaal 

programma van vijf dagen in de week. Na de meivakantie heeft MBO Rebound in het kader van 

‘werken met een kwetsbare doelgroep’ fysiek onderwijs aangeboden. Door de coronamaatregelen is 

de toegestane capaciteit op de locatie gehalveerd.

Van de 44 studenten die in 2020 het MBO Rebound Fryslân hebben gevolgd:

• zijn 3 studenten wel aangemeld maar nooit met het traject begonnen;

• zijn 7 studenten na een proefperiode niet begonnen met het traject;

• zijn er 4 studenten teruggekeerd naar de opleiding van herkomst;

• zijn er 11 studenten naar een andere opleiding of het VAVO gegaan;

• zijn er 3 studenten uitgeschreven van de opleiding en worden begeleid door RMC ;

• zitten er 16 studenten nog in het traject en zullen in 2021 uitstromen.  
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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 2020 hebben 133 studenten 

bij Pitstop een traject gevolgd, met de volgende uitstroom: 

MBO Fierschool
Fier biedt opvang, hulp, behandeling en begeleiding bij geweld in afhankelijkheidsrelaties en is 

gespecialiseerd in het bieden van veiligheid en bescherming bij zeer ernstige dreiging.  

Binnen de Veilige Veste biedt Fier een hoog veiligheidsniveau voor bedreigde en getraumatiseerde 

(jonge) mensen. De (sociale) leerbedrijven die binnen Fier georganiseerd worden en de 

MBO Fierschool maken het mogelijk dat deze jongeren tegelijk met behandeling ook (weer) 

toekomstperspectief krijgen op gebied van onderwijs en maatschappelijk functioneren. 

De MBO Fierschool is een schakel tussen onderwijs op locatie Fier naar 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 schooljaar 2019-2020 begeleid zijn:

• hebben 5 studenten een diploma behaald (4 entree en 1 mbo niveau 4)

• hebben 2 studenten een mbo-verklaring gekregen met daarop behaalde keuzedelen, 

overige examenonderdelen en afgeronde bpv-perioden

• Verder zijn er 17 keuzedelen afgerond door 14 studenten.

Budgetloket
Met het budgetloket helpt het Friesland College studenten hun schulden aan te pakken en 

voorkomt zo dat zij vanwege schulden met hun opleiding stoppen. Medewerkers van de 

welzijnsorganisaties Amaryllis (Leeuwarden) en Caleidoscoop (Heerenveen) organiseren hiervoor 

spreekuren en geven gastcolleges aan groepen studenten. In Heerenveen hebben 25 studenten 

gebruik gemaakt van het budgetloket. In Leeuwarden 43 studenten. Naast deze ‘face to face’ 

gesprekken hebben de medewerkers van het budgetloket binnen de opleidingen meerdere 

workshops/lessen verzorgd: in Leeuwarden zeventien keer, in Heerenveen vijf.

http://fier.nl/over-fier/veilige-veste
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Loopbaanadvies 
We hebben in 2020 gedurende 38 werkweken loopbaantrajecten aangeboden, tot half maart 

afwisselend in Heerenveen en Leeuwarden. Vanaf half maart is het grootste deel van de trajecten 

online uitgevoerd. In totaal hebben 257 studenten deelgenomen aan een loopbaantraject, 

waarvan 87 in Leeuwarden en 71 studenten in Heerenveen. De overige 99 studenten hebben 

online deelgenomen. Er hebben zes externen meegedaan. In totaal zijn er ten opzichte van 2019 

meer deelnemers geweest aan de loopbaantrajecten en hebben minder loopbaangesprekken 

plaatsgevonden. 

De resultaten van het loopbaantraject zijn als volgt: 

  

Na afloop van het traject zijn 118 studenten gestart met een nieuwe opleiding binnen de instelling, 

hebben 66 studenten hun studie vervolgd bij de eigen opleiding, hebben 18 studenten het Friesland 

College verlaten voor hulp of werk en hebben 46 studenten extern een andere opleiding gevonden.

 

Nieuw dit jaar zijn de loopbaangesprekken in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. Dit jaar 

hebben 125 volwassenen zich aangemeld voor een loopbaangesprek. Deze zijn grotendeels online 

gevoerd. Hiernaast is geïnvesteerd in een goede studiekeuze voor vo-scholieren die in het mbo 

starten, bijv. door algemene voorlichtingsbijeenkomsten, workshops ‘Hulp bij Studiekeuze’ en 

studiekeuze-advies. Ook begeleiden de loopbaanadviseurs studenten naar werk, o.a. door een 

workshop ‘Op weg naar Werk’.

Aanvullende werkzaamheden 
In samenwerking met team Marketing, Communicatie & Online (MC&O) heeft team Loopbaan 

en Advies meerdere algemene voorlichtingen verzorgd op diverse vo-scholen. Bovendien hebben 

we de workshop ‘Hulp bij Studiekeuze’ aangeboden tijdens de open dagen. Hiernaast is met 

loopbaanadvies deelgenomen aan de Alkmaar Studie Experience en de Skills wedstrijden. Ook 

is tijdens de Summerschool een workshop ‘Op weg naar werk’ gegeven. Bij het Kei College in 

Heerenveen is een project uitgevoerd om leerlingen die geen duidelijk plan hadden voor vervolg in 

het mbo te ondersteunen met studiekeuze-advies. 
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Aantallen 

Loopbaangesprekken Loopbaantraject Totalen 

Screening aanmeldingen en 
loopbaantrajecten 

688 257 
Waaronder 99 online.

Inloopspreekuur 
• Adviescentrum 

300 506 

Adviescentrum - Online 206 4000

Afname capaciteitentest voor jongeren 4000 24

Afname beroepskeuzetest voor jongeren 251

Workshop kort keuzemoment 36

LLO-ontwikkelgesprekken voor volwassenen 125

LLO Capaciteitentesten 76

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’.

Het Friesland College wil voor alle studenten toegankelijk zijn. Dit betekent dat we in 2020 de 

voorbereidingen zijn gestart voor een ‘Warm Welkom’, de titel voor een nieuwe aanmeld- en 

inschrijfprocedure. Het verplichte intakegesprek voor inschrijving komt in 2021 te vervallen. 

Een student kan zelf een gesprek aanvragen of wordt uitgenodigd voor de maandelijkse 

welkomstbijeenkomsten van de scholen. 

Leerbedrijf Invloed Studenten en Jip’per
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 met het plannen 

en organiseren van hun studie. De studenten worden gekoppeld aan een stagiair Social Work van 

LIS. Dit noemen wij ‘Peer to Peer’. In 2019 en 2020 is geïnvesteerd in de samenwerking met School 

Als Werkplaats (SAW). De studenten volgen workshops van SAW-hulpverleners en wonen intervisie 

bij, zodat ze goed toegerust zijn op hun taak om andere studenten te helpen. 

 

In mei 2019 organiseerde LIS een fantastisch evenement: Global Land. Een festival waar de Global 

Goals centraal stonden en duurzaamheid als rode draad fungeerde. Helaas kon een tweede editie 

van dit evenement in 2020 niet doorgaan door de coronamaatregelen. Hier is een goed alternatief 

voor bedacht: GlobalGoalTV (GGTV). In maandelijkse uitzendingen van ongeveer 12 minuten 

bespreken de studenten thema’s met betrekking tot de Global Goals en betrekken hierbij zowel 

interne als externe partijen. Van mensenrechten tot goede gezondheid, alles wat te maken heeft 

met de Global Goals komt voorbij in de uitzendingen. Een groot succes!
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Resultatenbox Friesland College (Bron: DUO)
Jaarresultaat

Friesland College Landelijk

2017 - 2018 67,5% 70,8%

2018 - 2019 67,8% 70,3%

2019 - 2020 69,6% 73,0%

Diploma resultaat

Friesland College Landelijk

2017 - 2018 68,3% 71,6%

2018 - 2019 68,9% 71,0%

2019 - 2020 70,0% 73,4%

VSV
Percentage nieuwe VSV’ers

Friesland College Landelijk

2017 - 2018 4,8% 5,9%

2018 - 2019 5,1% 5,8%

2019 - 2020 4,7% 4,8%

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.

Resultaten 2020 centrale examinering Nederlands en rekenen
In het algemeen is de conclusie dat er in de resultaten van zowel Nederlands als rekenen geen 

opmerkelijke veranderingen zijn ten opzichte van voorgaande jaren. Als gevolg van corona is de 

bezetting tijdens de verschillende afnameperiodes wel iets veranderd, namelijk dat de periodes 1 en 

5 naar verhouding meer werden benut voor de examens. 

Voor de resultaten van Nederlands geldt dat het Friesland College over de gehele linie - zowel  

voor 2 als 3F en voor alle afnameperiodes - gelijk scoort aan het landelijk gemiddelde of (in de 

meeste gevallen) hoger. Hierin is een verfijning aan te brengen. 

• Bij 2F liggen de resultaten ten opzichte van het landelijk gemiddelde hoger dan bij de resultaten 

van 3F. 

• Hierbij geldt dat de resultaten van 2F een vertekend beeld kunnen geven omdat er voor 

kandidaten van Entree- en niveau 2-opleidingen cijferdifferentiatie geldt voor Nederlands 2F:  er 

wordt een punt opgeteld bij het behaalde resultaat.

• Bij 3F valt op dat een school nagenoeg over alle periodes iets boven het landelijk gemiddelde blijft 

scoren en een andere school - bijna structureel - daaronder blijft.

In 2020 hebben Entreekandidaten examen op 1F gemaakt. Hier zijn te weinig gegevens van bekend 

om er een goed beeld van te geven.

De resultaten van rekenen blijven onveranderd ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Bij 2F ligt 

het gemiddelde van de drukst bezette periodes boven dat landelijk gemiddelde. Voor rekenen 3F 

geldt dat in een afnameperiode met de meeste kandidaten het gemiddelde resultaat binnen het 

Friesland College hetzelfde is als het landelijke cijfer. Over de andere afnameperiodes ligt het FC-

resultaat 0,2 of 0,3 onder het landelijk gemiddelde.
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Om beter te kunnen inzoomen op resultaten zodat hier gerichte acties op ondernomen kunnen 

worden, is het nodig om toegang te krijgen tot de juiste data. De resultaatverantwoordelijke teams 

zouden op basis van deze data zicht moeten krijgen op de inzet die zij gezamenlijk plegen om de 

reken- en taalvaardigheden van de studenten te verbeteren. Bij verschillende scholen valt winst te 

boeken, als het gaat om het vormgeven van praktijkgestuurd onderwijs waar Nederlands en rekenen 

onlosmakelijk aan verbonden moeten zijn (Drieslag Taal). Dit heeft zich nog niet direct vertaald in 

zichtbare verbetering van de resultaten van centrale examinering Nederlands. Maar het zorgt er wel 

voor dat studenten beter de opleiding kunnen volgen en deel kunnen nemen aan het geheel. 

De monitor om zicht te krijgen op de effecten van het werken in werkplaatsen Nederlands en 

rekenen, is klaar. Een eerste afname heeft plaatsgevonden, maar de respons hierop was laag. Een 

van de redenen om deze monitor niet in te vullen, had te maken met de online-werksituatie waarin 

de collega’s verkeren. Hierdoor zagen zij geen verband tussen de vragen in de monitor en de realiteit 

van het afnamemoment. In 2021 zal de monitor wederom worden ingezet.  

Verder verdient het aandacht om een goed beeld te krijgen van de resultaten van studenten  

die doorstromen: van Entree (waar resultaten Nederlands niet meetellen voor diplomering) naar 

mbo-niveau 2, maar uiteraard ook van mbo 2 (incl. cijferdifferentiatie voor Nederlands) naar  

mbo 3 en van mbo 3 naar mbo 4 (een verschil van referentieniveau, nl. van 2F naar 3F). 

Afwijken van de urennorm
Binnen de ruimte van de wet is het College van 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 - voor het eerste jaar van deze trajecten af te 

wijken van deze wettelijke urennorm.
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Hoofdstuk 4: Waar leren werkt voor onze regio

Inleiding
Dit hoofdstuk biedt een reflectie op onze Kwaliteitsagenda lijn A: ‘Partner in leren en innoveren.’ 

Onder het speerpunt ‘Arbeidsmarkt van de toekomst’ uit de Kwaliteitsagenda staan de resultaten 

die we voor dit jaarverslag hebben geplaatst in dit hoofdstuk, omdat ze een grote focus hebben op 

de samenwerking met onze regio.

In de tekst volgend op onderstaande tabel wordt de ‘Stand van Zaken 2020’ en de  

‘Verklaring afwijking’ van een reflectie en toelichting voorzien. 

4.1 Reflectie op de Kwaliteitsagenda 
Arbeidsmarkt van de toekomst

Beschrijving 
nulsituatie 

Beschrijving 
ambities 2020 

Beschrijving 
ambities 2022

Stand van 
zaken 2019

Verklaring 
afwijking

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

Alle scholen 
werken in hun 
domeinen samen 
met hun partners 
en hebben een 
ontwikkelagenda. 
Deze agenda’s 
kennen verschil-
lende vormen, 
afhankelijk van 
domein en aard 
van samen-
werking. Van 
samenwerkings-
overeenkomst tot 
contract, van STO 
tot RIF. Daarbij 
wordt verbinding 
gemaakt met de 
agenda’s van de 
partners en hun 
belangen. Nog 
niet overal heeft 
dit geleid tot  
scholingstrajecten.

Het begrip stra-
tegische part-
ner is opnieuw 
gedefinieerd. 
Het inrich-
ten van een 
organisatie-
structuur voor 
LLO heeft meer 
tijd gekost 
dan verwacht. 
Daardoor zijn 
scholingstra-
jecten in een 
aantal domei-
nen wat later 
van de grond 
gekomen.  

Reputatiescore 
is ‘Redelijk’ 
(onderzoek 
gehouden in 
2017)

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

Reputatiescore is 
‘goed’. 

Reputatiescore 
is gestegen naar 
‘solide’ en in een 
aantal gevallen 
naar ‘goed’. 
Tegelijk hebben 
we juist in de 
aansluiting op de 
arbeidsmarkt een 
verbeterslag te 
maken.

Dankzij de 
projecten in 
Lijn A  
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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 drie 
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.

Het systeem 
is gerealiseerd 
en er wordt 
actief geworven 
om alumni te 
verbinden aan het 
Friesland College. 
Verschillende 
teams hebben 
het als resultaat 
opgenomen in 
hun teamplan.

Het werven 
van alumni 
heeft meer 
tijd gekost 
dan verwacht. 
Ook waren er 
minder alumni 
in beeld dan 
verwacht. 
Daardoor is 
er nog geen 
onderzoek 
uitgezet, 
omdat de 
groep eerst in 
beeld gebracht 
moet worden.  

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

De relevante 
certificaatgerichte 
trajecten kunnen 
worden aangeboden 

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

Met het sluiten 
van het jaar is 
in elk domein 
een aanbod 
gerealiseerd in 
certificeerbare 
keuzedelen en in 
sommige gevallen 
MBO-certificaten. 
Met name in 
het zorgdomein 
zijn een aantal 
trajecten 
inmiddels 
gerealiseerd.

Hierbij heeft 
‘NL leert door’ 
een positieve 
invloed gehad 
op dit resultaat.  

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 

Er is een evaluatie-
app gemaakt. 
Deze is het 
afgelopen jaar 
in een aantal 
situaties getest 
en geschikt 
bevonden.

Korte periode 
van uitvoering, 
maar wel op 
schema. 

4.1.1 Strategisch partnerschap 
Het Friesland College investeert al jaren in duurzame relaties met de bedrijven in haar regio. In het 

vorige kwaliteitsplan (2015-2018) werd vooral gesproken over strategische partners, waarmee met 

name bedrijven of instellingen werden aangeduid met een sleutelpositie in de markt of het werkveld 

én waarmee een gezamenlijke visie werd gedeeld op onderwijs en opleiden. Het ging daarbij om 

samen opleiden van nieuwe medewerkers vanuit de principes van praktijkgestuurd leren. 

Daarop ligt nog steeds de nadruk,  maar de ervaring leerde in die periode ook dat het aangaan 

van strategische partnerschappen in de ene sector eenvoudiger is te realiseren dan in de andere. 

De zorgsector kent een aantal grote instellingen waarmee al vrij snel een partnerschap was op 

te bouwen in samen opleiden. Een sector als techniek wordt gekenmerkt door veel midden- en 

kleinbedrijf, waardoor het aangaan van partnerschappen met een strategische betekenis veel 

moeilijker is gebleken. 
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Deze ervaring heeft ertoe geleid dat we in de Kwaliteitsagenda 2019–2022 ervoor hebben gekozen 

het begrip strategische partnerschappen anders te definiëren. In de nieuwe definitie is de oude nog 

steeds herkenbaar, maar is deze aangepast aan de kenmerken van de noordelijke arbeidsmarkt. 

We spreken nu van partners in het werkveld, die van strategische betekenis willen zijn voor de 

ontwikkeling van hun sector en langdurig willen investeren in samen opleiden van nieuwe en 

huidige werknemers. Dit betekent dat er enerzijds bedrijven en instellingen zijn die op zichzelf 

groot genoeg zijn om deze rol te kunnen vervullen en anderzijds dat er samenwerkingsverbanden 

ontstaan van kleinere en grotere bedrijven en instellingen, waaronder het onderwijs. Veel 

van deze samenwerkingsverbanden zijn samengevat in projecten waarvan een aantal in deze 

Kwaliteitsagenda wordt genoemd. 

Het afgelopen jaar is het in verschillende sectoren gelukt om zulke strategische partnerschappen te 

realiseren. Een kleine (en niet volledige) opsomming laat het volgende beeld zien: 

• ‘TIM doet’ verenigt bedrijven en opleidingen gericht op mobiele werktuigen,  

binnen de landbouwsector; 

• Media Innovatie Campus met als grote aanjager NDC brengt een aantal kleinere bedrijven  

bij elkaar in de creatieve sector; 

• Grote zorginstellingen zoals de Kwadrantgroep, Zorggroep Alliade en ZuidOostZorg zijn 

strategisch partner van het Friesland College en een voorbeeld in samen opleiden;

• Het Knooppunt in Heerenveen als plek waar onderwijs, ondernemers en gemeente elkaar 

ontmoeten en samen het ondernemerschap in de regio versterken;

• Toerisme Collectief Fryslân, dat via team PR!O met MBO en HBO samenwerkt aan  

vraagstukken uit het werkveld;

• Werkveld Advies Commissie van het CIOS, waarin zeer diverse bedrijven en instellingen uit de 

sector bij elkaar zijn gekomen om met elkaar en met de opleiding te sparren over de kwaliteit  

van het onderwijs en het eigen werkveld.

Deze voorbeelden laten elk op zich zien wat het betekent om een partnerschap aan te gaan. Het 

afgelopen jaar is veel geïnvesteerd in het opstellen van een ontwikkelagenda waarin alle partners 

binnen een project zich kunnen herkennen. De wijze waarop zo’n agenda tot stand komt, is 

verschillend geweest en loopt uiteen van een eenvoudige uitnodiging van ‘kom eens langs’ tot 

een meer complexe projectorganisatie met daarbinnen allerlei werkgroepen. We hebben dat het 

afgelopen jaar op allerlei manieren ervaren. Daarin hebben we gezien dat diverse factoren als de 

complexiteit van een sector en de verschillende - en soms concurrerende – belangen een rol spelen. 

De ontwikkelagenda’s hebben verschillende verschijningsvormen gekregen zoals een stichting, 

een RIF, een samenwerkingsovereenkomst, een campus of een collectief. Wat hen bindt, is van 

strategisch belang willen zijn voor de ontwikkeling van hun sector. 

Ervaring met het werken
De werkwijze zoals ik, als projectleider vitale vakantieparken Westerveld, deze heb ervaren is 
enorm positief. Deze MBO studenten geven mij de mogelijkheid ‘out of te box’ mee te denken. 
Het proces wat ze doorlopen is geen ‘normaal’ proces dat op scholen wordt aangeboden. Dit is een 
les voor het leven! Mijn stellige overtuiging is dat, ook al ervaren studenten dit nog niet zo ze op 
een hoog niveau hebben nagedacht.

Het nadenken over een vrij abstracte opdracht. Daar handen en voeten aangeven en te komen tot 
een bruikbaar producht heeft deze groep studenten uitstekend opgepakt.

In de vragen die ik gesteld heb bleek wel dat niet alle studenten daar, vooral in het begin, dat 
prettig vonden. Maar het doorlopen van zo’n leerproces is...

A lesson for Life!
Roelof Veldhuis
Projectleider vitale vakantieparken  
gemeente Westerveld
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Binnen de scholen hebben deze ontwikkelagenda’s verschillende effecten gehad op teams en op 

onderwijs. Binnen de School voor Zorg, Service & Welzijn is samen met zorgpartners in de regio een 

stevig ontwikkeltraject ‘Doorontwikkeling praktijkgestuurd leren’ ingezet, voortbouwend op het 

landelijke experiment ‘Ruimte voor de regio’, waarin het  Friesland College kartrekker was op het 

snijvlak van onderwijs en werkveld. Dit gaf voor docenten en werkbegeleiders nieuwe betekenis aan 

‘samen opleiden’. 

Ook de samenwerking binnen het CIOS met het werkveld, onderwijs en studenten heeft ervoor 

gezorgd dat er opnieuw gekeken werd naar praktijkgestuurd leren, gericht op het doorontwikkelen 

van de leereenheden. 

De onderwijsteams van de School voor Techniek & Technologie zagen de verschillende projecten met 

het werkveld vooral als een inspanning voor externen, niet zozeer ten dienste van de ontwikkeling 

van het initieel onderwijs. Er zijn echter volop kansen om de teams juist mee te nemen in die 

samenwerkingen en daarmee vertalingen in het initiële onderwijs vorm te geven. Docenten die nu 

in de bedrijven opleidingen verzorgen, komen in de teams terug met inzichten die invloed beginnen 

te krijgen. 

Betrokkenheid van onze stakeholders
De ontwikkelagenda’s hebben een dubbel effect. Aan de ene kant worden de partnerschappen 

versterkt en leidt dat tot verschillende vormen van opleiden. Dit gebeurt in alle gevallen met 

docenten die meebouwen aan deze partnerschappen, rondlopen in de bedrijven en instellingen 

en met hun kennis van leren bijdragen aan de ontwikkeling van dat werkveld. Aan de andere 

kant is het effect dat studenten met echte vraagstukken in het werkveld bezig zijn. Ze werken aan 

vraagstukken als ’Hoe kunnen we met 1 hectare land voor de camping It Wiid een beleving voor 

kinderen creëren? Ook geven zij bijvoorbeeld trainingen in digitale weerbaarheid aan leerlingen 

uit het voortgezet onderwijs in Heerenveen, tot volle tevredenheid van de ondernemers die deze 

opdrachten hebben gegeven. 

4.1.2 Hofkes – reputatieonderzoek naar Stakeholders
In het najaar hebben we opnieuw een reputatie-onderzoek laten uitvoeren door bureau Hofkes, 

in opvolging van het vorige onderzoek uit 2017. Het vorige onderzoek richtte zich vooral op de 

strategische partners van het Friesland College. Nu werd een bredere groep van bedrijven en 

instellingen uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Naast de verschillende werkvelden 

zijn ook instellingen uit het Sociaal Domein en het onderwijs meegenomen. 

Over het algemeen laat het onderzoek zien dat onze reputatie is gegroeid van ‘Solide’ naar ‘Goed’ 

in sommige sectoren. Hofkes gebruikt wat zij noemen een BHRM Reputatiebarometer die zich 

ontwikkelt van ‘Slechte reputatie’ naar ‘Topreputatie’ op een schaal van 0 – 100. Een ‘Solide 

reputatie’ betekent een score tussen 61 en 70 punten, een ‘Goede reputatie’ scoort tussen 71 

en 80. Daarin laten we als ROC een mooie en waardevolle ontwikkeling zien in wat voor ons een 

belangrijk speerpunt is. De effecten van samenwerken en samen opleiden wordt door onze partners 

herkend en gewaardeerd. 

In het Sociaal Domein zien de partners het Friesland College als een goede en betrouwbare partner. 

De bedrijvenpartners in de verschillende sectoren geven aan het Friesland College te zien als een 

solide partner.  
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Per sector zijn er duidelijke verschillen te herkennen die overeenkomen met de mate waarin die 

school in staat is geweest op strategische wijze samen te werken met haar partners in het werkveld. 

Daar waar al langer samen wordt opgetrokken in het opleiden van jongeren en medewerkers, is de 

waardering hoger voor ‘de vakkennis en deskundigheid van docenten’, ‘het zichtbare en actieve 

relatiebeheer met de bedrijven’ en ‘de positieve houding die veel van de studenten’ in hun bedrijven 

laten zien. 

4.1.3 Alumnibeleid
Het voeren van een actief alumnibeleid is nodig om meerdere redenen, maar vooral om te kunnen 

volgen of het Friesland College daadwerkelijk in staat is om bij te dragen aan de arbeidsmarkt van 

de toekomst. Hoe doen onze studenten het in het werkveld, hebben wij hen voldoende voorbereid, 

hoe worden ze ontvangen door hun werkgevers en ook: welke nieuwe scholingsvragen hebben zij? 

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van inrichten van systemen en trainen van collega’s 

in het hanteren van die systemen. Er is een digitaal platform ingericht waar alumni terecht kunnen. 

Tegelijkertijd moet de slag gemaakt worden van het inrichten van instrumenten naar omarmen van 

dit beleid door de teams. Sommige teams hebben die stap al gezet vanuit een gevoeld belang om 

hun studenten na diplomeren nog te willen volgen. Andere teams ervaren dat nu nog niet op die 

manier. De ontwikkelingen van een Leven Lang Leren zullen daar naar verwachting, een positief 

effect op hebben.  

4.1.4 Leven Lang Ontwikkelen
De ontwikkeling van Leven Lang Ontwikkelen past binnen onze agenda van strategisch 

partnerschappen in de nieuwe betekenis. In het begin van het jaar werd LLO vooral gezien als een 

vorm van contractonderwijs, waarbij opleiden voor de markt centraal stond. Aan het eind van 2020 

is dat wat opgeschoven naar opleiden mét de markt. Zeker in de laatste maanden is onder invloed 

van de coronamaatregelen en ‘NL Leert door’ een versnelling ontstaan in het denken. Het aanbod 

in certificeerbare keuzedelen en hier en daar mbo-certificaten is in elke sector gerealiseerd en maakt 

het mogelijk om met bedrijven en instellingen een eigen kleuring te geven aan het onderwijs. De 

stap naar opleiden met de sector is ook langs deze weg voorbereid.

 

Eén van de resultaten die in onze belofte aan de minister van onderwijs wordt toegezegd, is de 

ontwikkeling van een instrument waarmee we de kwaliteit van onze leertrajecten willen meten. We 

hebben het hierbij over leertrajecten voor onze strategische partners, maar ook over de trajecten die 

we opzetten in het kader van LLO, Leven Lang Ontwikkelen. Deze is nog niet ontwikkeld en zal het 

komende jaar aandacht krijgen, zeker nu de eerste trajecten werkelijk tot stand komen. 

4.1.5 Keuzedelen en certificaatgerichte trajecten
Binnen het Friesland College zijn verschillende keuzedelen en certificaatgerichte trajecten 

ontwikkeld, die geschikt zijn voor partners in de regio. Enkele voorbeelden:

• De school voor Zorg, Service & Welzijn is vanuit arbeidsmarktvraagstukken ‘preferred supplier’ 

geworden van twee grote instellingen binnen de zorg, voor het verzorgen van scholingstrajecten 

voor zittende medewerkers en zij-instromers. Het aanbod hierin is toegenomen  

(waaronder vijf certificaatgerichte trajecten) en verder geprofessionaliseerd. 

• Techniek & Technologie heeft in de procesindustrie zittende medewerkers geschoold via een 

keuzedeel Productietechniek. Dit keuzedeel is aangepast aan de processen in het bedrijf  

(Joure Douwe Egberts) met behoud van de examinering. Het gevolg is een scholingstraject dat 

past bij het bedrijf en door de medewerkers als zinvol is ervaren, omdat het om hun werk ging. 

• Het keuzedeel ‘Combifunctionaris IKC/Brede school’ dat is uitgewerkt met en voor  

enkele organisaties in de kinderopvang.
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4.2 De effecten van corona
In het afgelopen jaar heeft corona  soms een vertragende en een andere keer een versnellende 

rol gespeeld in de uitvoering van de diverse ontwikkelagenda’s. In de gastvrijheidseconomie heeft 

een aantal bedrijven de ruimte gevoeld om met het onderwijs een aantal toekomstscenario’s te 

ontwikkelen en het aanbod te verrijken. Aan de andere kant voelde een aantal ondernemers in 

Heerenveen die ruimte minder, vanwege de lockdown en daarmee een gebrek aan inkomsten. Hun 

aandacht ging vooral uit naar de vraag: hoe overleef ik als ondernemer?

 

Corona is voor het onderwijs een versneller geweest in de ontwikkeling van ‘blended’ of hybride 

leren: in de klas, in het bedrijf en online. De wijze waarop onderwijs wordt vormgegeven, is in het 

afgelopen jaar flink veranderd. Docenten en studenten zijn in relatief korte tijd vaardig geworden in 

het verzorgen van online onderwijs, met alle voordelen van dien. Zoals een docent zei: ‘Ik kan  

nu op één dag meerdere gesprekken voeren met bedrijven, verspreid over de provincie, en 

de kwaliteit ervan is nog steeds goed.’ Het geven van een college of het voeren van een 

begeleidingsgesprek binnen een bedrijf is veel eenvoudiger geworden. Werknemers hoeven niet 

per sé uit het productieproces, maar kunnen even inloggen. Deze voordelen zullen in 2021 verder 

worden uitgebouwd. 

Dit geeft ook aan welke stap in het komende jaar moet worden gezet. We hebben het afgelopen 

jaar een aantal relevante samenwerkingen kunnen realiseren in verschillende sectoren. Nu moeten 

we ervoor zorgen dat deze een duurzaam karakter krijgen. Dit kan alleen door te doen wat we 

beloven en mee te bewegen met ontwikkelingen in de markt. Dat vraagt veel onze medewerkers, 

die in elk geval goed onderwijs moeten verzorgen dat past bij de verwachtingen in de markt. Voor 

het Friesland College betekent dit dat onder invloed van een samenwerking de ontwikkeling van 

praktijkgestuurd leren wordt vormgegeven met één of meer onderwijsteams. Dat vraagt van teams 

aanpassingen in hun manier van doen, dit vraagt een zekere mate van wendbaarheid.

 

Om het vanuit de opbouw van onze Kwaliteitsagenda te verwoorden: de ontwikkelingen in het 

onderwijs onder invloed van initiatieven in lijn A met partners en lijn C gericht op studenten 

kunnen niet zonder te ontwikkelen op lijn B en D. Zo ontstaat een geïntegreerde aanpak van 

teamontwikkeling en verdieping van het leren in de praktijk, gericht op versterken van persoonlijk 

leiderschap bij studenten en samen opleiden in bedrijven. 

4.3 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.

Ook dit jaar zijn we als Friesland College stevig betrokken bij de ontwikkelingen in de regio, 

schrijven we mee aan de beleidsbrief ‘Economie en brede welvaart’ waar ondernemerschap in het 

mbo nu hoog op de agenda staat en werken we nog steeds samen met het Innovatiepact Fryslân 

(IPF). Sinds dit jaar doen we dat met het programma ‘Founded in Friesland’, in 2019 vermeld als 

‘Sterk Fries Ondernemerschap’. Ondanks het feit dat we met de effecten van corona te maken 

hadden, merkten we een sterke toename in de ondernemende ambities van onze studenten. 

Dit merkten we onder andere door de vele studenten in de keuzedelen ondernemerschap, veel 

aanmeldingen voor de student ondernemersprijs (Enterprijs), de interesse in online programma’s  

en de programmering van ‘Founded in Friesland’.
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Toen de eerste lockdown ons overkwam, konden we snel schakelen en hebben we het online 

ondernemerschapsprogramma ‘StartUP Program’ gelanceerd. Hierin konden docenten hun 

studenten innovatief onderwijs aanbieden. Dit was iets dat al langer op de agenda stond om te 

testen, maar waartoe we nu werden gedwongen. Dit sloeg enorm aan. Zelfs individuele studenten 

melden zich aan om dit programma in eigen tijd te kunnen volgen. 

Vanuit de mbo Inqubator gingen de evenementen gewoon door, veelal online of hybride, zodat 

studenten en docenten ook op een later tijdstip konden meekijken. De vergroting van zichtbaarheid 

rondom ondernemerschap die we vorig jaar stevig ingezet hebben, is nu vooral online. Hierin 

hebben we nu wel een mooie slag gemaakt door intern alle online omgevingen goed in te richten. 

We hebben vele gastsprekers mogen ontvangen en ook het inspiratie- en educatieprogramma is 

volop ingezet.

Ondernemerschap in de zin van persoonlijk leiderschap
Meer dan ooit is het zaak onze studenten te ondersteunen en voldoende bagage mee te geven 

wanneer ze van school gaan. Juist nu we elkaar fysiek zo weinig treffen en studenten veelal online 

les krijgen, is het aan ons om ook te focussen op meer dan alleen vakkennis en vaardigheden.

Om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van deze zogenoemde ‘T-Shaped professional’  

zetten we vanuit ondernemerschap nog steviger in op persoonlijk leiderschap en de ontwikkeling 

van soft skills.

In 2020 is er vanuit de thema’s ondernemerschap, internationalisering, Excellentie en het practoraat 

Duurzaam Denken Duurzaam Doen, hard gewerkt aan de inrichting van het Expertiseplatform 

Praktische Wereldburger. Een plek waar we integraal en vanuit een gezamenlijk gedachtegoed 

zoeken naar hoe we vakkennis en vaardigheden dusdanig integreren dat het bijdraagt aan de 

ontwikkeling van de T-Shaped professional, oftewel onze student én onze collega.

Binnen het expertiseplatform worden verschillende activiteiten georganiseerd om op een 

inspirerende en uitdagende manier van en met elkaar te leren. Informatie, kennis en kunde uit 

projecten en activiteiten worden verzameld in een online expertiseplatform. Eens per jaar zal een 

evenement plaatsvinden waar ruimte is om kennis intern en extern te delen. Waar behoefte is aan 

verdiepende kennis, zullen gastsprekers, lezingen en workshops worden georganiseerd. Daarnaast 

faciliteert en ondersteunt het expertiseplatform bij de integratie van praktisch wereldburgerschap in 

het vakonderwijs.

Voor het thema persoonlijk leiderschap betekent dit: samen met collega’s overbrengen 

dat persoonlijk leiderschap begint bij de student of collega zelf. Het nemen van regie en 

verantwoordelijkheid stimuleren om zo persoonlijk en professioneel te kunnen groeien.

In 2019 zijn we daarom gestart met onderzoek naar persoonlijk leiderschap en het belang hiervan. 

Wat is er veranderd ten opzichte van tien jaar geleden en hoe ontwikkelen en stimuleren we 

persoonlijk leiderschap? In 2021 lanceren we het platform officieel. Maar het afgelopen jaar hebben 

we al mooie stappen gezet, gewerkt aan zichtbaarheid en een team ontwikkeld dat zich inzet voor 

het thema.

Ondernemerschap en innovatie
In 2020 zijn we met drie Europese trajecten verder gaan werken aan nieuwe tools en diverse 

soorten lesmateriaal. Binnen deze projecten werken we nauw samen met collega’s vanuit diverse 

opleidingen en uit diverse Europese landen om ondernemerschap steviger te positioneren. In 2020 

hebben we hard gewerkt aan een traject waarin we steviger inzetten op het beleid in de regio. 

Beleid waar onze jongeren over mee kunnen en mogen denken, eigen regie en leiderschap kunnen 

inzetten. Dit betreft een vervolg op ‘Entering de GIG Economy’: ‘Giggin Policy’.
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• 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 ontwikkeling van internationale competenties.  

Daarnaast lesmateriaal ontwikkelen ter bevordering van persoonlijk leiderschap en ontwikkeling 

van ondernemend gedrag. Van Ondernemendheid naar Ondernemerschap. 

• Giggin Policy: Samen met overheden en studenten uit heel Europa werken we aan 

beleidsverandering en gezamenlijk trekken we op om bewustwording te creëren rondom het 

thema ondernemen in de 21e eeuw.

Daarnaast zijn en/of hebben we in 2020:
• De samenwerking verder uitgewerkt met het Center for Entrepreneurship van NHL Stenden 

waarin we nog steeds best practises uitwisselen om de overgang van ondernemerschap van mbo 

naar hbo kleiner te maken. 

• Gestart met het updaten van de keuzedelen ondernemerschap

• Toegetreden tot de ledencommissie van Friese Zaken, waarin we samen met het bedrijfsleven 

strategische partnerschappen en vraagstukken verkennen.

• Via de regiegroep Friese Projectenmachine zijn we onder andere gestart met het project ‘Giggin 

Policy’ en hebben we een sterk nieuw netwerk binnen de provincie gebouwd.

• De samenwerking gezocht met ROC Friese Poort in ‘Giggin Policy’ om zo ondernemerschap 

breder te kunnen ontwikkelen en ontmoetingen te faciliteren. Ook kijken we samen naar de start 

van het keuzedeel ondernemerschap mbo in samenwerking met ‘Founded in Friesland’.

• Zijn we gestart met de ontwikkelen van een docenten-journey, waarin we samen met ROC Friese 

Poort en ‘Founded in Friesland’ een trainingsprogramma voor docenten ondernemerschap gaan 

ontwikkelen. Doel is om in mei 2021 te starten.

4.4 Doorlopende leerlijnen  
Om de relatie met de (directies van de) scholen voor voortgezet onderwijs in Friesland te versterken, 

werkt het Friesland College vanaf juni 2020 met een adviseur strategische allianties. 

Het Friesland College wil voor het voorgezet onderwijs een zichtbare, betrouwbare, duurzame en 

betrokken partner zijn. Dat wordt nu, zo blijkt uit de gevoerde gesprekken, niet altijd ervaren. De 

adviseur strategische allianties speelt een belangrijke rol in het opbouwen of versterken van de 

relatie. Als eerste aanspreekpunt voor het hele Friesland College is de adviseur ook verantwoordelijk 

voor het uitzetten van vervolgstappen in geval van een samenwerking. 

Uit de gesprekken die tot nu toe gevoerd zijn, blijkt dat een samenwerking vooral kan worden 

gezocht op thema’s als: gelijke kansen voor leerlingen, doorlopende leerlijnen, warme overdracht 

(LOB), de beroepshavo, de uitwisseling van docenten (deskundigheidsbevordering) en het 

ontwikkelen van versnelde (opleidingen) trajecten

Enige eerste resultaten zijn:

• een verkenning met Piter Jelles, locatie Leeuwarder Lyceum over de ‘beroepshavo’;

• de samenwerking van de School voor Techniek & Technologie met het voortgezet onderwijs in 

een vijftal regio’s binnen het programma ‘Sterk Techniek Onderwijs’;

• samenwerking in de regio rondom Heerenveen in het opzetten en verzorgen van keuzevakken en 

keuzedelen en de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn. 
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4.5 VAVO - voortgezet algemeen volwassenenonderwijs in 2020
Binnen het Friesland College verzorgt FC Extra onder meer het Voortgezet Algemeen 

Volwassenenonderwijs (VAVO). Hierbinnen verzorgt de school examenprogramma’s voortgezet 

onderwijs voor per schooljaar 400 – 450 studenten uit de regio, die niet zijn geslaagd of hun 

schoolcarrière weer willen oppakken. Kenmerkend zijn de persoonlijke aanpak, maatwerk in (loop)

baanbegeleiding en de extra begeleiding voor de Bètavakken. Het VAVO besteedt verder veel 

aandacht aan een goede aansluiting bij het vervolgonderwijs en is proactief waar het gaat om 

deelnemen aan betekenisvolle samenwerkingsverbanden binnen het Friesland College.

Naar aanleiding van de uitbraak van de coronapandemie in maart van dit jaar besloot het kabinet 

om de centrale examens in het vmbo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) in mei niet door te 

laten gaan en de schoolexamens te laten bepalen of leerlingen hun diploma haalden. Landelijk bleek 

dat circa 93 procent van alle examenkandidaten was geslaagd, met in Friesland vo-scholen met 

slagingspercentages van 97 tot 100 procent.

Gevreesd werd voor de gevolgen hiervan, wat betreft de instroom van gezakte vo-leerlingen in het 

VAVO in het najaar. Waar het VAVO jaarlijks circa 250 door het voortgezet onderwijs ‘uitbestede’ 

leerlingen in kan schrijven, werd voor de zomer gerekend op een instroom van ‘slechts’ 50 

leerlingen. Dit was aanleiding voor het VAVO-team om te gaan onderzoeken of door het aanbieden 

van nieuwe en specifieke maatwerktrajecten (zowel voor de externe markt als de mbo- en hbo-

scholen) mogelijk nieuwe leerlingen c.q. doelgroepen bereikt konden worden.

Per peildatum 1 oktober konden er uiteindelijk 239 studenten worden ingeschreven, waarvan 107 

op vo-uitbesteding. De financiële effecten van deze verlaagde instroom zijn zoveel als mogelijk 

opgevangen door een deel van de teamformatie elders binnen FC Extra of het Friesland College in 

te zetten, waaronder met additionele middelen vanuit het ministerie van onderwijs voor aanvullende 

inhaal- en ondersteuningsprogramma’s om tijdens de coronacrisis opgelopen achterstanden weg te 

nemen. Aangenomen wordt dat deze verlaagde instroom eenmalig zal zijn en dat deze zich in het 

nieuwe schooljaar zal herstellen naar de situatie van voor de coronapandemie.
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Hoofdstuk 5  Waar leren werkt voor  
de medewerker

Inleiding
Dit hoofdstuk biedt een reflectie op onze Kwaliteitsagenda lijn D: ‘Op weg naar zelforganisatie’. 

Onder het speerpunt ‘Gelijke kansen’ uit de Kwaliteitsagenda staan twee resultaten die we voor 

dit jaarverslag hebben verplaatst naar dit hoofdstuk, omdat ze een grote focus hebben op de 

werkzaamheden van onze medewerkers en ondersteunend werken aan de andere speerpunten uit 

de kwaliteitsagenda.  

In de tekst volgend op onderstaande tabellen wordt de ‘Stand van Zaken 2020’ en de ‘Verklaring 

afwijking’ van een reflectie en toelichting voorzien. 

5.1. Reflectie op de Kwaliteitsagenda  

Beschrijving 

nul-situatie

Beschrijving 

ambities 2020 

Beschrijving 

ambities 2022

Stand van zaken 2020 Verklaring afwijking

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 Elk team heeft een 
teamdashboard met 
daarop relevante 
informatie. Een aantal 
teams benut de 
informatie ten dienste 
van hun analyse en evt 
aanpak ter verbetering. 

Het leren werken met 
kwantitatieve data is voor 
teams een heel proces 
gebleken. Daarbij speelt 
ook dat beschikbare data 
geen 1 op 1 relatie met de 
kwaliteit van het onderwijs 
laten zien. Wel een trend 
en in ieder geval een 
indicatie om beter te kijken. 
Dit leerproces is in het 
ene team sneller gegaan 
dan in een ander, vaak 
beïnvloedt door noodzaak 
(slechte rendementen, 
arbeidsmarktrelevantie) of 
aanwezigheid van docent 
met gevoel voor data.  

De kwaliteits-
borging is op 
orde.

De kwaliteits-
borging is op 
orde naar het 
oordeel van de 
inspectie.

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

Elk team werkt met 
een teamplan met 
daarin opgenomen 
een PDCA-cyclus ten 
dienste van projecten 
ter ontwikkeling of 
implementatie. Elk team 
heeft een zelfevaluatie 
uitgevoerd dat als basis 
dient voor het teamplan. 
Ieder vier jaar wordt 
in een team een audit 
afgenomen.  

Door de effecten van 
corona is het bezoek van 
de inspectie met een jaar 
vertraagd en wordt dit een 
resultaat van 2021
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5.1.1 Reflectie op het teamdashboard
Het teamdashboard in Power BI is in 2019 ontwikkeld en heeft in 2020 bijgedragen aan het 

gesprek tussen directeur en team en binnen de teams zelf. De beschikbaarheid van data op 

gebied van rendementen, VSV en bijvoorbeeld studenttevredenheid heeft ervoor gezorgd dat er 

door teams verschillende vragen werden gesteld ter verdieping van wat er zichtbaar werd. Binnen 

het CIOS heeft dat bijvoorbeeld geleid tot een herontwerp van het eerste jaar, met als doel het 

startersrendement van de opleiding te vergroten. Bij D’Drive is het teamdashboard ingezet in de 

voorbereiding van een interne audit. 

De teams werken er steeds meer mee en geven terug dat het hen helpt om inzicht te krijgen in 

hun scores op verschillende KPI’s. Tegelijkertijd vraagt het werken met het teamdashboard ook een 

zekere mate van deskundigheid die nog niet iedereen beheerst. Dat moet nog groeien, in het kader 

van werkelijk resultaatverantwoordelijk kunnen werken. 

5.1.2 Reflectie op de kwaliteitsborging, gericht op teamplannen
Rond de zomer van 2020 heeft elk team - na onder andere een zelfevaluatie gedaan te hebben -  

een teamplan opgesteld in de nieuwe digitale omgeving die daarvoor in het begin van dat 

jaar is ingericht. De basis van elk teamplan is een verzameling projecten met een PDCA-cyclus 

om vraagstukken in ontwikkeling te brengen of goed te implementeren. Na de zomer zijn alle 

managementcontracten - gedestilleerd uit de diverse teamplannen - ondergebracht in dezelfde 

digitale omgeving. 

Het maken van een teamplan of een managementcontract is begeleid en ondersteund door zowel 

innovatiebegeleiders, teamcoaches als medewerkers van kwaliteit en innovatie. 

Wat we zien, is dat de eerste stappen zijn gezet in die kwaliteitsslag. In sommige teams zijn 

heldere resultaten afgesproken en stappen geformuleerd om deze ook te verwezenlijken. In andere 

teams is dit moeilijker gebleken. In beide gevallen spelen een aantal factoren een rol: de mate 

van teamvorming, het hebben van een gedegen zelfevaluatie en goed kunnen duiden wat de 

resultaten moeten zijn, naast het kunnen formuleren van een ambitie. Het vraagt in alle gevallen 

een andere manier van denken en handelen dan teams tot nu toe gewend zijn. De ondersteuning 

van teamcoaches, innovatiebegeleiders en medewerkers van kwaliteit en innovatie is ook in 2021 

noodzakelijk om dit proces verder te helpen. 

5.2 Organisatieontwikkeling en resultaatverantwoordelijke teams
Het jaar 2020 heeft voor wat betreft de ontwikkeling van onze organisatie in het teken gestaan van 

enerzijds ‘inrichten’ en anderzijds ‘verrichten’. De veranderingen die in 2019 zijn ingevoerd, hebben 

in het eerste deel van 2020 nog vragen opgeleverd. Teams en directeuren waren op zoek naar 

antwoorden op de vraag ‘hoe doen we onze dingen?’ en zijn vooral aan de slag gegaan om het 

werk gedaan te krijgen. 

Dit betekende dat vrijwel alle onderwijsteams in hun nieuwe samenstelling zijn gaan werken, op 

basis van de uitgangspunten die zijn geformuleerd in het inrichtingskader. Zo is de grootte van een 

onderwijsteam beperkt tot maximaal 12 collega’s met een aanstelling groter dan 0,5 fte, werkt elk 

team vanuit de zes regiegebieden en is voor elk regiegebied een regisseur benoemd. 

Teams hebben in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van ondersteuning door teamcoaches als 

het gaat om het ontwikkelen van resultaatverantwoordelijk werken. De teamcoaches hebben in 

eerste instantie vaak ook de functie van wegwijzer vervuld: wie vanuit de ondersteuning sluit aan 

bij een vraagstuk van een regisseur of een heel team? Er is vaak gebruik gemaakt van expertise op 

het gebied van teamtaak en jaartaken. In toenemende mate worden collega’s van HR en financiën 

benaderd door teams. 
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In het najaar van 2020 is een onderzoek uitgevoerd naar de (door)ontwikkeling van 

resultaatverantwoordelijk werken. In oktober is een enquête uitgezet en uit de resultaten daarvan zijn 

vijf thema’s geselecteerd die vervolgens met veertien teams en/of regisseurs verdiepend zijn besproken. 

Deze thema’s zijn: de deskundigheid van de regisseur, de communicatie met de directeur, het regiegebied 

bedrijfsvoering, werkplezier en ook wat werkt mee en wat werkt tegen. 

De voorlopige uitkomsten? Het algemene gevoel is dat het College van Bestuur wordt gevraagd om 

deze ontwikkeling voort te zetten. Er zijn zeker collega’s die deze ontwikkeling niet zien zitten, maar 

dat is toch een kleinere groep dan de andere. Helder is dat collega’s vragen om duidelijkheid en hulp. 

Duidelijkheid over wat mag worden verwacht van de regisseur, wat er in het regiegebied aandacht moet 

krijgen vanuit het team en wat door anderen wordt opgepakt. Hulp moet worden gezocht in een verdere 

samenwerking met collega’s in de ondersteuning en in het kunnen groeien in de nieuwe rol. Men wil 

graag deskundiger worden. 

Deze vragen spelen in elk regiegebied, maar met name in het gebied van bedrijfsvoering. Dit regiegebied 

lijkt het verdwijnen van de opleidingsmanager grotendeels op te vangen als het gaat om vragen als 

vacatures, jaartaken, roosters en verwante zaken. Voor veel collega’s in dit regiegebied zijn deze vragen 

nieuw, waardoor veel tijd wordt geïnvesteerd om tot goede antwoorden te komen. De samenwerking 

met de Ondersteuning is hierin groeiende.

Speciale aandacht vragen de medewerkers van de directeur als enige leidinggevende. Zijn of haar rol is 

een bijzondere in deze organisatieontwikkeling. In deze fase van de ontwikkeling waarin vooral ‘inrichten’ 

centraal staat in de overgang naar ‘verrichten’, is het nodig dat een directeur goed op de hoogte is van 

wat in een team speelt en meehelpt in te richten. Tegelijk is de span of support van elk mens beperkt. 

Het opbouwen (en daarmee inrichten) van de samenwerking tussen teams via regisseurs-overleggen en 

het betrekken van de collega’s van de basisondersteuning en de samenwerking met de teamcoaches en 

innovatiebegeleiders is noodzakelijk om te zorgen dat een directeur zijn of haar rol beter kan invullen. 

5.3 Professionalisering praktijkgestuurd leren 
Doordat het Friesland College onder invloed van de coronacrisis noodgedwongen de omslag moest 

maken naar volledig online onderwijs, lag er een grote nadruk op professionalisering rondom 

digitale vaardigheden, online didactiek en begeleiding. Deze professionalisering is in 2018 breed 

ingezet middels een professionaliseringsprogramma met mediacoaches onder leiding van een 

innovatiebegeleider. Hierdoor lag er in maart een stevige basis om deze omslag te kunnen realiseren.

Door onlinebijeenkomsten, workshops, video’s, digitale bronnen en de inzet van de 

eerdergenoemde mediacoaches hebben medewerkers zich vrij snel kunnen bekwamen in het 

verzorgen en ondersteunen van online onderwijs. In totaal hebben ruim 600 collega’s gebruik 

gemaakt van online bijeenkomsten en zijn door het Friesland College gedeelde bronnen over het 

online lesgeven ruim 40.000 keer online bekeken. Mede door deze professionalisering kon een 

groot deel van het onderwijs doorgang vinden, om zo de studievertraging bij studenten zoveel 

mogelijk te beperken. 

In een onderzoek gehouden in april hebben ruim 1100 studenten feedback gegeven over het online 

onderwijs en is die feedback in mei en juni gebruikt om met concrete verbeteracties de kwaliteit 

te verhogen van het onlineonderwijs. Studenten gaven bijvoorbeeld aan dat ze ‘meer interactie’ 

zouden willen tijdens de les en ook ‘meer groepsopdrachten’ wilden krijgen om ook het contact 

met medestudenten te behouden. Hiernaast gaf een groot deel van de studenten aan dat ze de 

inspanningen vanuit het Friesland College erg hebben gewaardeerd. Ook hebben we medewerkers 

in april bevraagd over hun ervaringen met online onderwijs en van de 444 medewerkers die aan 

het onderzoek mee hebben gedaan, gaf 80 procent aan zich door het Friesland College (ruim) 

voldoende ondersteund te voelen om online onderwijs te kunnen verzorgen. 
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Naast deze ROC-brede professionalisering zijn ook twee ‘Learning Communities’ gestart rond de 

thema’s begeleiding en ‘praktische wereldburger’, die onder andere tot doel hebben de begeleiding 

en de verdieping in de praktijk te verbeteren. De community rond praktische wereldburger is 

gekoppeld aan het practoraat Duurzaam Denken Duurzaam Doen, om ervaringen en onderzoek 

dichter bij elkaar te brengen. De community rond begeleiding komt onder meer voort uit de groep 

collega’s die deel heeft genomen aan de interne professionaliseringstrajecten voor het voeren van 

loopbaangesprekken. 

Tot slot zien we dat bij nagenoeg alle scholen dat de projecten in de kwaliteitsagenda lijn A hebben 

geleid tot professionaliseringstrajecten binnen de school.  De benadering en omvang van al deze 

professionaliseringstrajecten verschilt per school, maar ze zijn allemaal gericht op het verbeteren van 

onderwijskwaliteit en met name de begeleiding en de uitvoering van praktijkgestuurd leren. 

• Bij het CIOS is professionalisering ingericht op het begeleiden van eerstejaars studenten middels 

de methode ‘5x eigenwijs’ en het vormgeven aan werken in werkplaatsen. 

• Bij de School voor Commercie & Dienstverlening wordt gewerkt aan een traject om een visie te 

ontwikkelen op het creëren van een rijke leeromgeving binnen de horeca. 

• Binnen de School voor Zorg, Service & Welzijn is met partners in de regio een stevig 

ontwikkeltraject ontstaan om enerzijds de begeleiding van studenten in de praktijk te versterken 

en anderzijds de kennis van de docenten te versterken van innovaties in het werkveld. 

• Bij de School voor Techniek & Technologie is mede door project C10 in de Kwaliteitsagenda een 

andere begeleidingswijze ontwikkeld voor de praktijk en krijgt het hybride leren met bedrijven 

steeds meer vorm. 

5.4 Verdraaid goede ondersteuning 
Om de scholen en de teams te ondersteunen in hun werkzaamheden, zijn met betrokkenen  

verschillende gesprekken gevoerd om te komen tot een passend voorstel voor een ‘Verdraaid 

goede ondersteuning’. Als uitkomst van de verkenning en vanuit het besef dat de ondersteuning 

werkt vanuit partnerschap en nabijheid bij de scholen, is in het najaar van 2020 gestart met de 

basisondersteuning per school. 

De basisondersteuning biedt nabije expertise, advies op maat, up to date kennis van wet- en 

regelgeving, samen optrekken, monitoring en borging. Sinds september heeft iedere school nu 

een basisondersteuning ingericht op de thema’s HR, Onderwijskwaliteit, Relatiebeheer en externe 

contacten, Financiën en Studentenadministratie. In die basisondersteuning zitten collega’s uit de 

Ondersteuning met de genoemde expertise, aangevuld met collega’s uit de scholen. 

In het najaar van 2020 is een monitoringstraject ingericht om de effecten van deze vorm van 

ondersteuning te meten en te verbeteren, waarbij we uitgaan van vier keer meerwaarde: voor de 

teams, voor de ondersteuning, voor leidinggevenden en voor het Friesland College in het geheel. 

Deze monitoring zal bestaan uit focusgroep-gesprekken met de verschillende betrokkenen.

5.5 Opleidingsschool FC-NHL Stenden
Binnen de Opleidingsschool FC-NHL, het partnerschap voor samen opleiden van het Friesland 

College en NHL Stenden Hogeschool, hebben dit jaar 171 leraren in opleiding geleerd in en over de 

praktijk van de docent in de context van het Friesland College. In hoofdstuk 6, paragraaf 2 wordt 

nader ingegaan op de opleidingsschool FC- NHL Stenden.
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Hoofdstuk 6  personeelsbeleid 
Friesland College 

Inleiding
Onze studenten zijn de motivatie voor onze medewerkers om iedere dag aan het werk te zijn. Of 

het is in de functie van docent, administrateur, gebouwenbeheerder of adviseur, allemaal dragen 

ze graag hun steentje bij aan onze slogan: ‘Waar leren werkt’. Voor al deze medewerkers wil het 

Friesland College een goed werkgever zijn. Onderstaand zijn de belangrijkste feiten en cijfers over 

2020 en vooral ook de ingezette ontwikkelingen en voortgang op personeelsgebied verwoord. Dit 

hoofdstuk is ook als sociaal jaarverslag te lezen. 

6.1 Personele zaken
Duurzame Inzetbaarheid
In 2020 is onze aandacht in verband met corona voornamelijk uitgegaan naar het aanbieden van 

passende activiteiten die onze medewerkers helpen hun (individuele) ‘huis van werkvermogen’ te 

verstevigen. Een aantal activiteiten en acties in 2020:

• meet-ups/workshops en ander aanbod op het gebied van online lesgeven en werken;

• aandacht voor vitaliteit tijdens thuiswerken: informatievoorziening op ergonomisch vlak, 

workshops over bewegen achter het bureau, workouts vanuit het CIOS; 

• informatievoorziening over gezonde leefstijl en balans, waaronder scheiding werk/privé: hoe doe 

je dat onder de omstandigheden van noodgedwongen thuiswerken; 

• mentale ondersteuning tijdens de coronacrisis in de vorm van een luisterlijn en het aanbieden van 

diverse workshops;

• het beschikbaar stellen van diverse ergonomische en digitale middelen voor thuiswerken; 

• inzet van teamcoaches;

• start van de implementatie van het beleid waarderen en beoordelen: in deze gesprekken is 

(duurzame) inzetbaarheid onderwerp van gesprek; 

• gestart met de opzet van ‘Ontwikkelpunt’, een platform voor ontwikkeling en professionalisering 

waar in de toekomst iedere medewerker voor het op peil houden van zijn of haar competenties 

terecht kan. In 2021 vindt een doorontwikkeling plaats voor wat betreft de inrichting.

Werkdrukreductieplan
In het werkdrukreductieplan ‘Van minder werkdruk naar meer werkplezier’ zijn diverse interventies 

opgenomen die in 2020 een vervolg hebben gekregen. Sommige interventies komen overeen met 

die van onze aandacht voor duurzame inzetbaarheid: werkdrukreductie is een van de pijlers uit ons 

huis van werkvermogen. 

Aandacht voor werkplezier en het verminderen van werkdruk is opgenomen in de teamplannen, 

onderwerp van gesprek in teamvergaderingen en tijdens professionaliseringsdagen. Daarnaast komt 

werkplezier terug in de waarderingsgesprekken.

Verder is een pilot gestart voor het ontdekken en uitdiepen van persoonlijke drijfveren. Dit vanuit 

het idee: waar krijg je energie van en waar lek je energie…

De belangrijkste interventies in 2020 zijn door corona-omstandigheden en het vele thuiswerken 

gelegen in aanbod van workshops/informatie en tools voor online-lesgeven en vergaderen. 

Daarnaast is de nodige ondersteuning geboden op mentaal vlak (luisterlijn, individuele coaching 

en teamcoaching), het stimuleren van afstand nemen (balans werk/privé), tips bij thuiswerken, 
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aandacht hebben voor elkaar en wandelen met een maatje stimuleren. Ook is enkele keren in het 

jaar vanuit het Friesland College een attentie naar de medewerkers toegestuurd, om de (extra) druk 

op het werkplezier door de veranderende werkomstandigheden en de vaardigheden die daarbij 

nodig zijn te verlichten. 

Tot slot is er eind 2020 nagedacht over creëren van de mogelijkheid tot een zogenoemde ‘time-

out’, waarin alle teams de gelegenheid krijgen om vijf dagen onderwijsvrij te plannen. Deze dagen 

kunnen zij gebruiken voor dat wat zij van belang achten om onderwijs en begeleiding een impuls te 

geven. Begin 2021 is besloten dat alle teams gebruik kunnen maken van een ‘time-out’. 

Preventie en verzuim 
Waar het verzuim in 2019 uitkwam op 6,24 procent, is 2020 afgesloten met een percentage van 

5,07 procent verzuim. Een flinke daling ten opzichte van 2019.
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Het kort verzuim (1-7 dagen) is ten opzichte van vorig jaar gedaald van 0,66 procent in 2019 

naar 0,35 procent in 2020. Het middellange verzuim (8-42 dagen) is licht gedaald, te weten van 

0,54 procent in 2019 naar 0,45 procent in 2020. Het langdurig verzuim (>43 dagen) daalde van 5 

procent naar 4,27 procent. 

De verzuimfrequentie laat ten opzichte van 2019 eveneens een daling zien. In 2019 lag de 

frequentie van ziekmelden op 1,51. Over 2020 zien we een verzuimfrequentie van 1,17. 

LINK! – het loopbaancentrum van het Friesland College
LINK! droeg ook in 2020 bij aan het duurzaam inzetbaarheidsbeleid van het Friesland 

College. Medewerkers weten LINK goed te vinden voor loopbaanvragen en andere talent- en 

ontwikkelvragen, veelal gerelateerd aan hun loopbaan. De loopbaancoach zorgt voor vertrouwen bij 

de medewerkers om verhelderende gesprekken te voeren en biedt zo ruimte om stappen te maken.

De één vindt een nieuwe baan, de ander versterkt zijn of haar positie in de huidige functie.

Je kunt ook bij de loopbaanadviseur terecht voor handige sollicitatietools. Een goed cv, wervende 

brief, een aantrekkelijk LinkedIn profiel is belangrijk of hulp bij een promo (filmpje). 

Professionele en persoonlijke ontwikkeling gaan hand in hand. LINK! ondersteunt hiermee de Global 

Goals van het Friesland College: gezonde balans van de medewerkers staat hoog in het vaandel.

Vanaf maart 2020 hebben we te maken gekregen met corona. LINK! is samen met drie collega’s 

gestart met het uitwerken van aandacht voor de soft skills. Aandacht dus voor de medewerker en 

zijn persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden. Wat heb jij bijvoorbeeld nodig 

als collega om naast een passende werkplek ook aandacht voor je gezondheid en welbevinden 

te krijgen of te houden? Workshops en bijeenkomsten worden sindsdien aangeboden om 

medewerkers te faciliteren in deze periode van hun werkzame leven.
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Cijfers
55  medewerkers zijn bij de loopbaanadviseur op gesprek 

geweest. Sommige collega’s voor één of twee gesprekken, 

anderen voor een volledig loopbaantraject.

20  WW/BWW gesprekken: de loopbaanadviseur begeleidde 

20 (ex-) medewerkers met een WW/BWW uitkering. Bijna 

allemaal hebben zij een nieuwe betrekking gevonden.

2   mobiliteitsadviesgesprek: de loopadviseur begeleidde  

2 medewerkers in mobiliteitsondersteuning, 

28  workshops/ trainingen zijn aangeboden in samenwerking  

met LINK, 

160 actieve deelnames aan de Week van het Werkplezier

Ter ondersteuning bij re-integratie vinden (ex-)medewerkers niet 

alleen een nieuwe baan, ook onderzoeken (ex-)medewerkers de 

mogelijkheid tot starten als zelfstandig ondernemer of beginnen met 

een eigen bedrijf. Vanuit goed werkgeverschap wordt 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.

LINK! probeert binnen de organisatie zichtbaar te zijn via interne 

communicatie, mond tot mond bekendheid, actieve deelname door het geven van workshops, 

aandragen van ontwikkeltrainingen voor het personeel, het organiseren van de Week van het 

Werkplezier en de Week van de Uitwisseling et cetera. De loopbaanadviseur is dit jaar met name 

online werkzaam geweest en is beschikbaar voor iedereen binnen het Friesland College met een 

vraag. 

Week van het Werkplezier

In de derde week van november heeft LINK! samen met veel betrokken collega’s de ‘Week van 

het werkplezier’ georganiseerd. Van origine en ‘in het land’ heet deze week de ‘Week van de 

werkstress’. Het Friesland College heeft de naam veranderd in de ‘Week van het werkplezier’. Er 

waren meer dan 160 actieve deelnames voor 24 workshops zoals meditatie, ademhaling, yoga, 

koken, livemuziek door studenten, effectief communiceren met plaatjes, masterclass Drijfveren et 

cetera. Op twee workshops na is alles verzorgd door het eigen personeel. Een resultaat waar we 

trots op kunnen zijn: door collega’s voor collega’s!
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6.2 Opleidingsschool FC-NHL Stenden
Binnen de Opleidingsschool FC-NHL, het partnerschap voor samen opleiden van het Friesland 

College en NHL Stenden Hogeschool, hebben dit jaar 171 leraren in opleiding geleerd in en over de 

praktijk van de docent in de context van het Friesland College. Voor studiejaar 2019-2020 was de 

verdeling als volgt:

eerstejaars studenten voltijd 25

tweedejaars studenten voltijd 23

derdejaars studenten voltijd 17

lio’s (in dienst) 22

studenten kopopleiding 3

studenten deeltijdopleiding 29

deeltijdopleiding eigen docenten 17

deelnemers PDG (in dienst) 35

De lockdown van maart 2020 stelde alle begeleiders voor een probleem: hoe bied je studenten 

van de lerarenopleiding toch de mogelijkheid om te leren in de praktijk, terwijl het hele onderwijs 

opeens online plaatsvindt? Het is mogelijk gebleken het leerproces toch door te laten gaan, waarbij 

ook alle begeleidende bijeenkomsten online werden gehouden. Studenten oordeelden positief over 

de wijze waarop ze waren opgevangen en begeleid. Ze leerden vaardigheden in het verzorgen van 

online onderwijs.

De coronacrisis zorgde ook in het najaar nog voor uitdagingen. Het plaatsen van studenten in teams 

die zelf worstelden met het vormgeven van onderwijs in wisselende online en offline settingen, 

bleek lastig, met name omdat de docenten de hbo’ers een rijke leerplek wilden bieden. Niettemin 

zagen de betrokkenen de noodzaak in van het doorgaan van stages en zijn er in het najaar 

nagenoeg evenveel stageplekken gerealiseerd als in dezelfde periode van het jaar daarvoor.

Er zijn in 2020 stevige vorderingen geboekt bij de ondersteuning van startende bevoegde docenten 

in de vorm van maatwerk. In het voorjaar is het beleid hiervoor vastgesteld door het College van 

Bestuur en de OR, waardoor de rechten van starters geborgd zijn en alle afdelingen actief bezig zijn 

geweest met het vormgeven van de opvang en ondersteuning. Met elke directie van de FC-Scholen 

zijn gesprekken gevoerd, is in kaart gebracht wat er nodig is en zijn afspraken gemaakt, waarbij de 

docent-opleiders in de afdelingen een grote rol spelen bij het uitvoeren van het beleid.

FC-breed is een aanbod gerealiseerd van workshops, waaraan ook ervaren docenten deelnamen. 

Het aantal deelnemers aan de workshops is door de coronacrisis wel beperkter gebleven dan de 

bedoeling was. Intervisie voor starters is echter online steeds doorgegaan; twintig nieuwe starters 

hebben hieraan deelgenomen. De kwaliteit van de begeleiding in de inductiefase is gevolgd door 

gesprekken met starters, docent-opleiders en regisseurs Teamontwikkeling en Professionalisering. 

Vanaf nu gebeurt dat ook door enquêtes op basis van de startwijzer mbo.

In samenwerking met NHL Stenden is een start gemaakt met een doorlopende lijn van docent 

in opleiding naar startende bevoegde docent (inductie) naar expert. Medewerkers vanuit HR, 

Opleidingsschool, practoraten, en teamcoaches hebben een netwerk gevormd om een voortdurende 

professionele ontwikkeling van medewerkers in het Friesland College te bevorderen. Vanuit de 

financiën in het kader van de Kwaliteitsagenda zijn investeringen gedaan voor een aanbod voor 

alle medewerkers. Naast de workshops zijn er daardoor diverse professionaliserings-bijeenkomsten 

geweest, zoals de zogenoemde meet-ups, webinars en netwerkbijeenkomsten. Online werken en 

onderwijs verzorgen waren daarbij belangrijke onderwerpen; de  meet ups daarover werden druk 

bezocht. Sinds de lockdown van maart 2020 hebben mede daardoor medewerkers geleerd om 

zowel lesgeven als coachen als samenwerken op een effectieve manier online te doen.
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6.3 Nieuwe medewerkers 
Er zijn in 2020 twee introductiebijeenkomsten (Primus) georganiseerd voor nieuwe medewerkers. 

Eén was ‘live’ in februari, met ongeveer 20 collega’s, en één online in het najaar met zo’n 25 

collega’s. Deze collega’s 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. Voor startende docenten heeft de verdere 

implementatie van het beleid voor starters in 2020 vorm gekregen binnen de scholen. 

Verder worden nieuwe medewerkers binnen hun team opgevangen en ingewerkt, en is er in 2020 

nagedacht over het invoeren van een buddysysteem, om zo nieuwe medewerkers te helpen om snel 

in onze organisatie gewend te raken. Door corona is dit nog niet geëffectueerd.

6.4 Arbeidsomstandigheden
Goede arbeidsomstandigheden zijn een belangrijke voorwaarde voor gezond en veilig werken. Als 

gevolg van corona werken veel medewerkers sinds medio maart 2020 (gedeeltelijk) thuis. In 2020 is 

op verschillende manieren aandacht besteed aan veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. 

Sinds juni 2020 is binnen het Friesland College de rol van werkplekadviseur verkend. Deze adviseur 

voert (online) werkplekonderzoeken uit, die meer of minder complex kunnen zijn.  

Deze onderzoeken gebeuren zowel preventief als curatief. Hierbij geeft deze adviseur ergonomisch 

advies. De werkplekadviseur signaleert of sprake is van gezondheidsrisico’s, met als doel 

ziekteverzuim te voorkomen. 

Vanwege corona moesten medewerkers zoveel mogelijk thuis werken. De zorgplicht die voortvloeit 

uit de Arbeidsomstandighedenwet is in beginsel ook van toepassing op thuiswerkplekken. Dit 

betekent dat het Friesland College ook thuis bij de medewerkers dient te zorgen voor een werkplek 

die aan de Arbowetgeving voldoet. Om aan onze verplichtingen te voldoen, voorziet het Friesland 

College haar medewerkers zoveel mogelijk van de juiste middelen en informeert zij de medewerkers 

- via intranet, Teams en andere digitale omgevingen - over hoe zij thuis veilig en gezond hun 

werkplek dienen in te richten. Daarnaast worden handvatten geboden voor het creëren van die 

omgeving. Ook kunnen medewerkers advies inwinnen via een werkplekonderzoek bij de adviseur. 

Aan Arbobeleid gerelateerde onderzoeken die in 2020 hebben plaatsgevonden, zijn: 

• Individueel werkplekonderzoek (97). Hierbij ging het vaak om klachten in de zithouding,  

nek, schouders en rug. 

• Eerstelijns oogonderzoeken (27). 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.

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 een resultaatverantwoordelijk team. Binnen dit team wordt gewerkt aan een 

integraal veiligheidsbeleid, aan de hand van de vier pijlers: een veilige leer- en werkplek, sociale 

veiligheid, fysieke veiligheid en ook crisisbeheersing en calamiteiten. Onderlinge afspraken, 

afstemming en samenwerking zijn van groot belang. 
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Nieuw registratiesysteem
Als Friesland College hebben we een algemene zorgplicht voor veilige arbeidsomstandigheden 

en gelden 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 en zijn er inmiddels zo’n veertig 

meldingen geregistreerd. Dit betreft veelal incidenten onder de categorie vernielingen. Door deze 

juiste en uniforme registratie van incidenten, kunnen cijfers worden geanalyseerd en trends worden 

gesignaleerd die zijn te vertalen naar beleid, maatregelen en voorzieningen rondom veiligheid. 

6.5 Medewerkers Tevredenheids Onderzoek
Begin 2020 heeft een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) plaatsgevonden. 70,4 procent 

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

de scores en respons zijn gestegen ten opzichte van het vorige MTO in 2018 en de scores zijn hoger 

dan de Benchmark MBO. De uitkomsten zijn onderverdeeld in zes thema’s:

Opvallend is dat de werkdruk door 63,2 procent van de medewerkers wordt ervaren als goed 

(t.o.v. 59,2 procentin 2018). Een mooi resultaat, maar uiteraard valt er ook nog zeker wat te 

verbeteren. De resultaten zijn uitvoerig besproken binnen de teams en meegenomen in de digitale 

teamplannen, waardoor de verbeterpunten gedurende het jaar onderwerp van gesprek blijven 

binnen de teams. 

Met enige trots heeft het Friesland College 

het keurmerk Wold-Class Workplace 2020 

mogen ontvangen. Dit keurmerk wordt elk jaar 

toegekend aan bedrijven naar aanleiding van de 

werkgeversscore uit het MTO. Als organisatie 

hebben we (t.o.v. MBO benchmark) vooral goed 

gescoord op de vragen rondom goed werkgeverschap;  

‘Tevreden over werkzaamheden binnen het Friesland College’ en ‘Kans krijgen tot presteren’.

Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)
Door corona was 2020 een bijzonder jaar. Nadat in het begin van dat jaar steeds duidelijker werd 

dat dit virus grote gezondheidsrisico’s kon opleveren, heeft het Friesland College tal van maatregelen 

genomen om verdere verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan. Op het gebied van hygiëne zijn 

grote hoeveelheden ontsmettingsmiddelen en mondkapjes aangeschaft, apparaten en automatische 

waskranen geïnstalleerd, looproutes in gebouwen aangebracht en is er op onderwijskundig gebied 

een grote ontwikkeling in gang gezet richting hybride/online thuisonderwijs.
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Daarbij is zoveel mogelijk gehandeld volgens de richtlijnen, zoals die werden uitgevaardigd door het 

RIVM. Die hadden ook gevolgen voor de uitvoering van de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie 

& Evaluatie (RI&E). Niet op alle onderdelen kon aan de verplichtingen en aanbevelingen van 

de aangepaste RI&E-richtlijnen worden voldaan. In het algemeen is er echter, binnen de (on)

mogelijkheden die er aan waren verbonden, op een uitstekende en verantwoorde wijze invulling 

aan gegeven. 

Door een inhaalslag die de afgelopen jaren is uitgevoerd, zijn de reguliere RI&E’ s inmiddels 

voor alle locaties en opleidingen ‘up to date’, gecontroleerd én gecertificeerd door een extern 

arbeidsdeskundige. 

In 2020 is bij het Friesland College alleen een RI&E uitgevoerd voor het Leerbedrijf Catering van 

de Middelbare Hotelschool Friesland. Door een verbouwing van de leskeuken (LEF restaurant) was 

het wettelijk verplicht een nieuwe RI&E uit te voeren. Hiernaast zijn er nieuwe RI&E ’s doorlopen 

in keukens Atrium, de bedrijfskantine en de keuken op Kalmoes. Niet alles is hier perfect in 

orde bevonden, maar het team van het Leerbedrijf is enthousiast begonnen met de aanpak en 

verbetering van geconstateerde tekortkomingen. De meeste daarvan zijn inmiddels verholpen.  

Aan de overgebleven punten wordt hard gewerkt.

Ook heeft het Leerbedrijf de organisatie rond de RI&E opgepakt, waarbij de verantwoordelijkheid 

voor de uitvoering is ondergebracht bij enkele medewerkers. Die werken ook met het voor de 

uitvoering van de RI&E - in samenwerking met de MBO Raad - ontwikkelde landelijke programma. 

Een positieve ontwikkeling, die als voorbeeld kan dienen voor de overige opleidingen van het 

Friesland College.

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. 

SOORT DIPLOMA 2019 2020

BHV DIPLOMA 132 136

EHBO DIPLOMA 94 90

ONTRUIMERS 36 Geen gegevens beschikbaar

6.6 Participatiewet/Wet banenafspraak
Dit jaar hebben we het aantal plekken voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt 

binnen het Friesland College weten te vergroten, en zijn we uitgekomen op 20 fte van 25 klokuren. 

De norm vanuit de overheid is vastgesteld op 24 fte van 25 klokuren, die we op de gestelde 

einddatum van 2022 willen behalen. 

6.7 Functiehuis
In 2020 zijn er geen wijzigingen in het functiehuis doorgevoerd. Er is wel geanticipeerd op het 

vervallen van de functie van Opleidingsmanager per 1 januari 2021. In december zijn aan de 

functiehouders passende functies aangeboden die passen in het bestaande functiehuis. 

Verder is in 2020 invulling gegeven aan het promotiebeleid voor docenten LB, LC en LD. Hiermee 

is beter inzichtelijk gemaakt wat de verschillen in de docentfuncties zijn en hoe doorstroom naar 

andere docentfuncties kan plaatsvinden.
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6.8 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.

6.9 In-, door- en uitstroom (grafieken en tabellen)
Onderstaande cijfers zijn op heel 2020 gebaseerd

Arbeidsvoorwaarden 2020

Salderings- en uitruilregeling 704

Uitruil - tablets, mobiele telefoons en computers 211

Uitruil - Fiets 117

Uitruil - Fitness 146

Uitruil - Sportkleding en sportattributen 89

Levensloopregeling - sparen 9

Levensloopregeling - opname i.v.m. verlof 8

Salderings- en uitruilregeling woon-werk 2020

Kandidaten 1139

Deelnemers 704

Percentage deelname 62%

Cijfers over specifieke arbeidsvoorwaardelijke zaken over 2020

2020

Professionalisering FTE

Leraar in opleiding 5,27 

2020

Uitkeringen Aantal Kosten

WW uitkeringen 34 e287.183

BW uitkeringen 8 e59.856

2020

Verlofregelingen Aantal FTE

Overgangsregeling BAPO/Seniorenverlof 208 17,43

Extra Seniorenverlof 45 3,13

Betaald ouderschapsverlof 30 2,91

Onbetaald verlof (inclusief aanvullend geboorteverlof) 93 15,97

2020

Inlenen Aantal FTE

Detacheringen naar andere organisaties 19 5,78

Detacheringen vanuit andere organisaties 15 2,91

Freelancers 39 9,16

Uitzendkrachten 5 1,42

Medewerkers via payroll-contract 27 6,85
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Vaste - tijdelijke aanstelling 2020
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Grafiek leeftijdsopbouw 2017 - 2020

2020

Ontslagen FTE Aantal

Ontslag uit tijdelijke dienst 54,62 132

Ontslag uit vaste dienst - op eigen verzoek 20,04 41

Ontslag uit vaste dienst - pensioen/FPU/Keuzepensioen 47,27 58

Ontslag uit vaste dienst - overlijden 1,80 2

Ontslag uit vaste dienst - Ziekte 2,53 4

Rechter - -

2020

Aanstellingen FTE Aantal

Nieuwe tijdelijke contracten 73,95 168

Uitbreiding van de tijdelijke aanstelling 8,27 38

Van tijdelijk naar vast 31,79 59

Direct vast  ( voornamelijk vanuit Randstad ) 5,74 14
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Vaste tijdelijke aanstellingen

Personeel in vaste loondienst Inzet Bapo Verlof Eindtotaal

Management  13,18  13,18 

Management met onderwijskundige taken  12,42  0,18  12,60 

Personeel primair proces  512,71  13,43  14,67  540,81 

Direct onderwijsondersteunend personeel  89,64  2,13  1,00  92,77 

Indirect onderwijsondersteunend personeel  103,30  2,67  0,94  106,91 

Subtaal vast  731,25  18,41  16,61  766,27 

Personeel in tijdeljke loondienst Inzet Bapo Verlof Eindtotaal

Management  2,00  2,00 

Management met onderwijskundige taken  0,10  0,10 

Personeel primair proces  103,82  0,20  104,02 

Direct onderwijsondersteunend personeel  12,93  12,93 

Indirect onderwijsondersteunend personeel  20,80  20,80 

Subtaal vast  139,65  -    0,20  139,85 

Totaal in loondienst  870,90  18,41  16,81  906,12 
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Hoofdstuk 7 Financiën

7.1 Inleiding
Het uitgangspunt van het Friesland College blijft dat de school op financieel gebied de zaken op 

orde heeft. In de komende jaren wordt een lichte stijging van het eigen vermogen verwacht, waarbij 

de liquiditeit enigszins daalt. 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 stabiele situatie zien. Hiernaast wordt rekening gehouden met 

een weerstandsbuffer die is onderbouwd middels een zogeheten flexibiliteitsratio.

De meerjarenbegroting geeft voor de komende jaren een stabiel 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. Hierdoor zal het totale aantal studenten, 

zonder aanvullend beleid, de komende jaren afnemen.

De begroting 2020 ging uit van een nul-resultaat. 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 2021 tot en met 2024 gaat uit van een neutraal tot licht positief 

resultaat tot +1 procent van de opbrengsten per jaar.

De jaarrekening 2020 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.

Paragraaf 7.5 licht het exploitatietekort toe. Het boekjaar 2020 sluit af met een negatief financieel 

resultaat van € 2,1 mln. Het resultaat is eind 2020 onttrokken aan de algemene reserve.

7.2 Financiële verantwoording kwaliteitsagenda 2020
Onderstaand volgt een tabel met het budget en de realisatie van de kwaliteitsagenda per lijn. 

Kwaliteitsagenda
Bedragen in e

Totaalbudget
2020

Realisatie
2020

Verschil

%

Lijn A: Partner in leren en innoveren in de sector 2.883.829 2.437.520 -446.309 85%

Lijn B: Verdiepen van het leren in de praktijk 1.656.019 1.569.519 -86.500 95%

Lijn C: Versterking persoonlijk leiderschap van studenten 2.762.376 1.871.826 -890.550 68%

Lijn D: Op weg naar zelforganisatie 1.824.814 1.750.814 -74.000 68%

Totaal 9.127.037 7.629.678 -1.497.359 84%

Het totaalbudget van 2020 is opgebouwd aan de hand van het resterende (en doorgeschoven) 

budget van 2019 en het beschikbare budget van 2020. Het Friesland College had daarmee in totaal 

ruim € 9,1 miljoen aan Kwaliteitsagenda-middelen in 2020 te besteden. Hiervan is circa € 7,6 

miljoen besteed, wat neerkomt op ongeveer 84 procent.

De belangrijkste verklaring voor het verschil is dat sommige geplande activiteiten als gevolg van 

de coronacrisis geen doorgang konden vinden. In lijn A betrof dit voornamelijk de projecten van 

de scholen voor Commercie & Dienstverlening (€ 137.000) en Techniek & Technologie (€ 84.000). 

Daarnaast is een vierjarig project van de School voor Zorg, Service & Welzijn later op gang gekomen. 

De verwachting is dat de activiteiten in deze projecten op een later moment kunnen plaatsvinden en 

het budget in 2021 alsnog wordt besteed (€ 170.000). 
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Het verschil in lijn C is door twee omvangrijke projecten te verklaren. Eén project (C10) betreft 

een samenwerking tussen meerdere scholen binnen het Friesland College die in 2020 nog 

onvoldoende van de grond is gekomen. Inmiddels zijn alle scholen aangehaakt en is de verwachting 

dat het budget (zo’n € 300.000) in 2021 alsnog zal worden benut. Het tweede project, School 

Als Werkplaats (SAW), had nog een flink budget vanuit 2019 beschikbaar om opleidingen voor 

medewerkers te organiseren. Helaas konden deze opleidingen als gevolg van de coronacrisis in 2020 

niet starten. Dit is uitgesteld naar 2021 (budget van circa € 300.000). In de begroting is dit budget 

volledig opgenomen en zal naar verwachting worden uitgenut. Daarnaast zijn er nog enkele andere 

kleine projecten die genoodzaakt waren om activiteiten uit te stellen.  

7.3 Positie op balansdatum
Op 31 december 2020 bedroeg het balanstotaal € 75,7 mln. Hiervan is 71 procent vastgelegd in 

vaste activa (gebouwen en inventaris), 29 procent bestaat uit vorderingen en liquide middelen. Door 

de in de begroting genoemde resultaten in de jaren 2019 tot en met 2023 zal het eigen vermogen 

geleidelijk toenemen. De langlopende schulden dalen elk jaar door lineaire aflossing met € 1,7 mln. 

In figuur 8.7 wordt een balansoverzicht getoond over de jaren 2019 t/m 2024.

De inspectie van het onderwijs heeft een signaleringswaarde ontwikkeld voor bovenmatige reserves 

bij onderwijsinstellingen. Dit bedrag is het normatieve publieke eigen vermogen. Wij hebben het 

normatieve eigen vermogen uitgerekend en komen uit op € 69,8 mln. Het feitelijke vermogen van 

Friesland College ultimo 2020 bedraagt € 41,4 mln. Dit houdt in dat volgens de Inspectie van het 

Onderwijs bij Friesland College geen sprake is bovenmatig eigen vermogen.

7.4 Kengetallen
De meerjarenbegroting 2020-2023 geeft een vooruitzicht van zowel jaarresultaten als een 

verantwoorde 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 daalde in 2020 van 57 procent naar 55 procent.

Figuur 7. 1 Solvabiliteit 2018-2023 
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Bovendien leiden de cijfers uit de meerjarenbegroting 2021-2024 tot een verwachte verdere stijging 

van de solvabiliteitsratio. De solvabiliteit kan dus solide worden genoemd (zie figuur 7.1). Door 

periodieke afschrijvingen op de eigen gebouwen, lineaire aflossing van langlopende schulden en 

toename van het eigen vermogen blijft de solvabiliteit ook de komende jaren stijgen.

Liquiditeit
De liquiditeitsratio geeft de totale vlottende activa weer als percentage van de kortlopende 

schulden. In de notitie ‘Weerstandsvermogen’ heeft het Friesland College aangegeven welke 

ondergrens voor de liquiditeitsratio noodzakelijk is. Deze ondergrens leidt tot een FC-norm van 0,7.

figuur 7.2 Liquiditeit 2018-2023

Ondanks de stijging van liquide middelen (€+ 2,1 mln.) zorgden de stijging van kortlopende 

schulden (€+ 1,9 mln.) en de daling van kortlopende vorderingen (€ - 0,8 mln.) ervoor dat de 

liquiditeitsratio in 2020 daalde van 1,31 naar 1,25.

De meerjaren-liquiditeitsbegroting geeft aan dat tussen 2021 en 2023 een verantwoorde kleine 

afname van de liquiditeitsratio verwacht wordt, waardoor aan de normen voldaan blijft worden.

Rentabiliteit
Het negatieve rendement over 2020 (resultaat ten opzichte van totale baten) van de instelling 

bedroeg -2,3 procent. Ten opzichte van de begroting daalde het resultaat met € 2.1 mln. door:

• hogere rijksbijdragen (€ + 2,8 mln.), veroorzaakt door loon- en prijsbijstelling en een toename van 

cursusgelden;

• lagere baten werk voor derden (€ - 0,3 mln.), wegens verminderde omzet inburgering  

en verminderde omzet WvD;

• hogere personeelslasten (€ - 4,8 mln.), veroorzaakt door loonbijstelling van de salarissen,  

hogere kosten voor inhuur en extra dotaties aan personele voorzieningen;

• lagere afschrijvingen (€ + 0,1 mln.);

• lagere materiële kosten (€ + 0,2 mln.);

• hogere rentelasten (€ - 0,1 mln.).
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Voor 2021 is een 0-rendement begroot en voor jaren 2022 en 2023 een positief rendement  

van 1 procent per jaar. 

Figuur 7.3 Rentabiliteit 2018-2023

7.5 Exploitatie
Het genormaliseerde jaarresultaat 2020 bedroeg min € 2,1 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 2020 zijn geen 

afwijkende activiteiten vastgesteld, waardoor het genormaliseerd jaarresultaat gelijk is aan het 

werkelijke resultaat.

In figuur 8.6 in hoofdstuk 8 wordt een exploitatieoverzicht getoond over de jaren 2019 tot en  

met 2024.

Rijksbijdrage beroepsonderwijs: 
De reguliere rijksbijdragen, inclusief cursusgelden (€ 84,7 mln.), daalden in 2020 ten opzichte 

van 2019 (€ 85,7 mln.) met -1 procent. Ten opzichte van de begroting 2020 (€ 82,0 mln.) was 

de toename 3 procent. De daling van rijksbijdragen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat een 

aantal projecten van de Kwaliteitsagenda door de corona-pandemie later is gestart of is uitgesteld, 

waardoor een deel van de opbrengsten voor Kwaliteitsagenda-gelden naar 2021 verschoven is.  

De omzet Educatie is in 2020 conform de begroting en hoger dan de omzet van 2019.

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 € 5,0 mln. De opmaak van de jaarrekening gaf een 

totale realisatie Inburgering/Contractonderwijs van € 4,6 mln. (afname € - 0,4 mln.). De omzet 

van inburgering daalde hierin vanwege de corona-pandemie met € - 1,1 mln., terwijl de overige 

baten in opdracht van derden stegen met € + 0,7 mln.

• Overige Baten: de overige baten waren in 2020 gelijk aan de begroting 2020 en de omzet van 

2019 (€ 1,6 mln.).
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Stijging personele kosten:
Een stijging van de personele lasten (€ + 4,8 mln.) ten opzichte van de begroting bestaat uit lonen, 

salarissen, sociale lasten en pensioenlasten (€ + 1,5 mln.); dotaties personele voorzieningen (€ + 

1,1 mln.); personeel, niet in loondienst(€ + 2,0 mln.), overige loonkosten (€ + 0,3 mln.) en hogere 

overige uitkeringen (€ - 0,1 mln.). De stijging van de personele kosten wordt vooral veroorzaakt 

door de CAO loonstijging en extra personele inzet bij de afwikkeling van projecten in 2020, 

waar baten tegenover staan. Daarnaast hebben extra dotaties plaatsgevonden aan de bestaande 

personele voorzieningen en de nieuwe voorziening “Langdurig zieken”.

Materiële kosten: 
De materiële kosten in 2020 (€ 19,5 mln.) zijn lager uitgevallen dan begroot ( 19,9 mln.).  

Het betreft lagere kosten voor afschrijvingen (€ - 0,2 mln.) en lagere kosten voor Administratieve 

lasten/beheerslasten en inventaris/apparatuur (€ - 0,2 mln.).

Rentekosten: 
De rentekosten (€ 0,75 mln.) waren in 2020 hoger dan de begroting (€ 0,68 mln.). 

Een overzicht van de verschillen tussen de begroting en de realisatie in 2020 wordt weergegeven  

in figuur 7.4.

(* € 1.000.000) Begroting Jaarrekening Verschil

Opbrengsten  90,5  92,9  2,4 

- beroepsonderwijs  82,0  84,7  2,7 

- educatie  1,9  1,9  -   

- werk voor derden / overig  6,6  6,3  0,3-

Kosten  90,5  95,0  4,5 

- personeel  69,9  74,7  4,8 

- materieel  19,9  19,5  0,4-

- rente (saldo)  0,7  0,8  0,1 

Resultaat gewone bedrijfsvoering  -    2,1-  2,1-

Buitengewone baten  -    -    -   

Exploitatieresultaat  -    2,1-  2,1-

Figuur 7.4 Begroting en realisatie 2020

7.6 Investeringen
De boekwaarde van de vaste activa daalde in 2020 van € 55,7 mln. naar € 53,5 mln.; een gevolg 

van afschrijving van gebouwen en overige inventaris (€ - 4,9 mln.). Tegenover de waardedaling 

stonden investeringen met een totale waarde van € 2,7 mln.:

• gebouwen/onderhoud (€ 1,4 mln.)

• onderwijsinventaris (€ 0,2 mln.)

• beheerinventaris (€ 0,3 mln.)

• hardware (€ 0,5 mln.)

• software (€ 0,3 mln.)

7.7 Treasury-management

7.7.1 Kasstromen
In 2020 namen de liquide middelen toe van € 17,3 mln. naar € 19,4 mln.; een positieve kasstroom 

van € 2,1 mln. Tot 2024 wordt een verantwoorde daling van de liquide middelen verwacht van in 

totaal € 1,7 mln.
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7.7.2 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 vindt plaats bij betrouwbare partners.

• De instelling belegt niet in effecten.

• De financiële reserves worden in liquide middelen aangehouden

Het Friesland College voldeed in 2020 aan deze beleidsuitgangspunten. Er zijn er in 2020 geen 

nieuw aangetrokken leningen. Er is conform voorgaande jaren geen sprake van afgesloten 

derivaten. De mutatie in liquide middelen ten opzichte van vorig jaar is het gevolg van reguliere 

activiteiten in het boekjaar.

7.8 Interne beheersing
In de managementletter van 2020 vermeldt de accountant zeven aandachtspunten die in 

2020/2021 door het Friesland College worden opgepakt. Dit betreft: aandachtspunten rondom 

General IT-controls, controle crediteuren-stamgegevens, functiescheiding memoriaalboekingen, 

controle betaaladvieslijst, maandelijkse controle salarisadministratie, invoercontrole personeelsproces 

en kwaliteit van de tussentijdse rapportages. In 2021 worden deze punten opgepakt en zo mogelijk 

afgerond.

7.9 Wet Normering Topinkomens
In de onderstaande figuur wordt de bezoldiging getoond van het College van Bestuur en de Raad 

van Toezicht in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) over kalenderjaar 2020. 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 2020 waren geen interim-bestuurders werkzaam bij het 

Friesland College.

Vermelding alle bestuurders en toezichthouders:

Figuur 7.6 WNT bestuur en toezichthouders

Bestuurders

Functie voor-

zitter 

J/N

Naam Ingangs-

datum 

verslagjaar

Einddatum 

verslagjaar

 Omvang 

dienst-

verband in 

FTE 

 Beloning 

2020 

 Belastb. 

Vaste 

en var. 

onkosten 

 Beloning 

betaalbaar 

op termijn 

Totale 

beloning 

2020

Uitk. 

Beëindigd 

dvb

Norm Totale 

beloning 

2019

Voorzitter CvB J C. Segers 01-01-2020 31-12-2020  1  156.627  -    21.208  177.835  -   183.000  169.145 

Lid CvB N F.J.M. van Hout 01-01-2020 31-12-2020  0,7  100.893  -    19.660  120.553  -   183.000  155.894 

Toezichthouders

Voorzitter RvT J J.M. Berndsen-Jansen 01-01-2020 31-12-2020  9.920  -    -    9.920  -   27.450  9.619 

Lid RvT N K. Biegel 01-01-2020 31-12-2020  6.614  -    -    6.614  -   18.300  6.408 

Lid RvT N M. Broersma 01-01-2020 31-12-2020  6.614  -    -    6.614  -   18.300  6.408 

Lid RvT N J. van Eijndhoven 01-01-2020 31-12-2020  6.614  -    -    6.614  -   18.300  6.408 

Lid RvT N R. Hageman 01-01-2020 31-12-2020  6.614  -    -    6.614  -   18.300  6.408 

Lid RvT N R.J. Landeweerd 01-01-2020 31-12-2020  6.614  -    -    6.614  -   18.300  4.806 
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7.10 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 2020 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 1503 studenten in de bbl-opleidingen een rekening voor het verschuldigde 

cursusgeld. De instelling ontving van 680 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.

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 niet-bekostigd.

Thema 6. De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven (Omzwaaiers): 

Mutaties tussen opleidingen in de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020 worden als volgt 

weergegeven:

Mutaties
periode okt t/m dec 2020

oktober november december Totaal

Uitgestroomd met diploma 15 59 65 139

Uitgestroomd zonder diploma 25 88 37 150

Mutaties (op Crebo-niveau) 41 61 20 122

81 208 122 411

Figuur 7.7 Omzwaaiers
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Thema 7. Maatwerktrajecten voor bedrijven: 

• De School voor Zorg, Service & Welzijn verzorgde in 2020 maatwerktrajecten voor                 

Kwadrantgroep, Wijkleerbedrijf Bilgaard, ZuidOostZorg, Talant, Medical Groep en Meriant.

• Daarnaast werden trajecten en trainingen verzorgd voor het Fries Museum, 

Noorderbreedte, ROC Friese Poort en Alliade.

Thema 8. Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland:

Het Friesland College verzorgd alleen onderwijs in Nederland dat onder toezicht van de Nederlandse 

overheid uitgevoerd wordt.

Voor zover buitenlandse studenten ingeschreven en bekostigd worden, betreft het altijd  zich 

rechtmatig in Nederland verblijvende deelnemers.

7.11 Verbonden partijen
Voor een overzicht van de verbonden partijen verwijzen wij naar de financiële jaarrekening. Naast 

de bestaande samenwerkingsverbanden (Kanselarij en Coöperatieve Zuivelopleidingen Nederland) 

is in 2019 stichting Knooppunt Heerenveen opgericht, waarin het Friesland College voor 20 procent 

participeert.

7.12 Goedkeurende verklaring accountant
Bij de jaarrekening 2020 heeft de accountant op 4 juni 2021 een goedkeurende verklaring verstrekt. 

De jaarrekening is opgesteld conform de voorschriften van het ministerie van onderwijs.
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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 naar financiële indicatoren plaats. 

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:

• Impact coronacrisis

• 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.

8.1 Impact coronacrisis

8.1.1 Inleiding
Ten tijde van de jaarrekeningcontrole 2019 in maart 2020 ontstond er een wereldwijde impact 

op de samenleving door de uitbraak van het coronavirus. Waar in eerste instantie werd gedacht 

dat de impact op het onderwijs mogelijk van tijdelijke aard zou zijn, zitten we ten tijde van de 

jaarrekeningcontrole 2020 nog middenin een tweede en mogelijk aanstaande derde golf. Dit 

heeft tot gevolg dat het mbo-onderwijs niet gegeven kan worden zoals dat onder normale 

omstandigheden het geval zou zijn geweest. Het kabinetsbeleid is leidend en wordt zo goed 

mogelijk uitgevoerd. Wat in het onderwijs online kan, dus veelal theorie, moet ook online. Maar 

waar les in de praktijk belangrijk is, wordt de ruimte zo goed mogelijk benut. Die praktijk is en blijft 

immers de basis van ons onderwijsconcept.

In het Friesland College is een crisisteam actief bestaande uit leden van het CvB, de directie en de 

staf. Regelmatig wordt overleg gevoerd over te nemen maatregelen en over bijstelling bij eventuele 

vervolgmaatregelen vanuit landelijke en regionale (nood-)regelgeving. 

8.1.2 Onderwijs
Er is nog steeds sprake van veel onzekerheid voor studenten, docenten en ondersteunende 

diensten. De onderwijsteams zetten alle zeilen bij om met hun studenten contact te houden en het 

programma zoveel mogelijk online door te laten gaan. Naast ruimte voor praktijklessen is er extra 

aandacht voor examenkandidaten en kwetsbare leerlingen die op alle niveaus en in alle opleidingen 

kunnen zitten. Binnen de gegeven ruimte wordt ook het onderwijs aan VAVO, inburgeraars en 

binnen educatie zo goed mogelijk gecontinueerd.
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8.1.3 Personeel
De coronamaatregelen leggen een grote druk op de personele organisatie. Het reorganiseren 

van onderwijs en het begeleiden van studenten op afstand vraagt veel van de medewerkers. Ook 

verwachten we een grote druk op het personeel zodra de scholen weer opengaan. Gemiddeld 

genomen is de invloed van het coronavirus op het ziekteverzuim vooralsnog beperkt. 

8.1.4. Financiën
Ondanks de enorme impact van de coronacrisis op de organisatie en het onderwijs zijn de gevolgen 

voor de financiële resultaten en het vermogen van Friesland College beperkt. De organisatie 

wordt voor circa 93 procent uit rijksbijdragen bekostigd, waarbij de bekostiging voor 2021 op de 

studenten- en diploma-aantallen per 1 oktober 2019 is gebaseerd. Daarnaast wordt er beroep 

gedaan op diverse coronacrisis-gerelateerde subsidies die vanuit de overheid worden aangeboden. 

Hierdoor beschikt het Friesland College over voldoende middelen om het onderwijs te kunnen 

bieden dat nu nodig is. Tevens is de organisatie financieel gezond en blijft goed in staat om aan haar 

betalingsverplichtingen te voldoen. Een uitgevoerde risicoanalyse in 2020 heeft uitgewezen dat we 

over voldoende liquide middelen beschikken om financiële tegenslagen op te kunnen vangen.  

8.2 Koersplan en Kwaliteitsagenda 2019 – 2022 
Eerder in dit jaarverslag is in detail ingegaan op de strategie en de koers van het Friesland College 

zoals deze in het koersplan beschreven staan. 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: 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 er extra acties ondernomen om de 

doelen te behalen. 

Synchroon aan het opstellen van het koersplan is de Kwaliteitsagenda 2019-2022 opgesteld. 

Hiermee 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 

Eerder in het jaarverslag is ook uitgebreid bij de voortgang van de Kwaliteitsagenda stilgestaan. 

Net zoals het koersplan worden de projecten van deze agenda nauwgezet gevolgd. Daarbij is het 

uitgangspunt dat projecten bijdragen aan het realiseren van de eerdergenoemde 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 een goede 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 
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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.

8.3 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 is gebruik gemaakt van de mbo-prognosetool die door DUO wordt verstrekt. De volgende 

uitgangspunten zijn gehanteerd: 

• De aantallen van 2019 zijn op de accountantstelling gebaseerd. 

• De aantallen van 2020 zijn op interne cijfers gebaseerd. 

• De prognose is berekend aan de hand van referentieramingen. 

• Historische marktaandelen zijn op de prognose geprojecteerd. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

BBL 1856 1828 1724 1609 1522 1419

BOL 7047 6859 6763 6657 6617 6454

Totaal 8903 8687 8487 8266 8039 7873

Tabel 8.1 Prognose studentenaantallen 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

BBL 21% 21% 20% 19% 19% 18%

BOL 79% 79% 80% 81% 81% 82%

Tabel 8.2 Verhouding BBL en BOL

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. 

De bekostiging is gebaseerd op het aantal studenten van twee jaar daarvoor. Tot en met het jaar 

2020 was het effect van de daling van het aantal studenten op de opbrengsten nog gering. Voor 

de komende periode is daarentegen een groter effect te verwachten. Overigens is de verwachting 

dat de toenemende aandacht voor Leven Lang Ontwikkelen een positief effect zal hebben op het 

aantal studenten. Gezien de onzekerheden hierover is dit nog niet meegenomen bij de toekomstige 

projectie van het aantal studenten. In de meerjarenbegroting is het toenemende effect van LLO in 

de post ‘Werk voor derden’ opgenomen.

8.4 Organisatie- en formatieontwikkeling
In 2020 is verder invulling gegeven aan het koersplan ‘Waar leren werkt’. In eigentijds en innovatief 

beroepsonderwijs dat aansluit bij de ontwikkelingen in de praktijk, hebben professionals in de 

teams ruimte nodig om initiatieven te nemen. Dit betekent dat de regie bij de teams komt te liggen 

vanuit resultaatverantwoordelijkheid. Zij zijn immers de motor, die het leren voor studenten mogelijk 

maakt. Aansluiten bij veranderingen in het werkveld en - breder - in de samenleving is hier een 

belangrijke factor in. 

Teams zorgen voor relevant en betekenisvol onderwijs, dat studenten uitdaagt om zich te 

ontwikkelen. Binnen de kaders van het Friesland College hebben teams ruimte voor eigen 

beslissingen. Het team krijgt geen leiding, maar neemt deze en vraagt waar nodig ondersteuning 
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(de faciliterende en adviserende dienst). Zowel de scholen als de ondersteuning in het Friesland 

College zijn erop 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. Dit 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. 

In 2020 zijn de basisteams ondersteuning voor de scholen geïntroduceerd, om vanuit nabijheid 

samen te werken aan de resultaten van onze studenten. In deze basisondersteuning zijn 

Onderwijs op orde, Financiën, Relatiebeheer en externe contacten, Studentenadministratie en 

HR vertegenwoordigd. Samen met enkele docenten uit de teams vormen zij het basisteam van 

een school of onderdeel. Zij zorgen voor nabijheid, korte lijnen, geven integrale adviezen aan 

de onderwijsteams en brengen hun expertise op de gebieden mee naar de school om zo op alle 

concrete vragen met elkaar tot een passend antwoord te komen.

Medewerkers van het Friesland College worden uitgedaagd om zich te blijven ontwikkelen. 

De in 2020 geïntroduceerde gesprekscyclus waarin het ‘Waarderingsgesprek’ een belangrijk 

onderdeel is, ondersteunt dit proces. Medewerkers gaan met elkaar de dialoog aan over waarin 

zij gewaardeerd worden, welke bijdrage geleverd wordt aan het teamresultaat en de eigen 

persoonlijke ontwikkeling. Ook is in 2020 gestart met de opzet van ‘Ontwikkelpunt’, een platform 

voor professionalisering waar in de toekomst iedere medewerker voor het op peil houden van 

zijn/haar competenties terecht kan. Het verbreden van competenties en blijven leren is van 

belang voor zowel de medewerker als de organisatie. Het Friesland College ziet een dalende 

trend in de studentenaantallen en wil medewerkers breder inzetbaar maken om de variatie aan 

werkzaamheden intern op te kunnen vangen.

In tabel 8.3 is een overzicht opgenomen van het gemiddeld aantal juridisch personeel (netto fte) 

over de afgelopen periode als ook een verwachting van het aantal fte’s voor de komende periode. 

Voor alle 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. Aan de hand van prognoses zal per organisatieonderdeel worden uitgewerkt welke 

formatie nodig is om op ontwikkelingen te kunnen anticiperen.

Personele bezetting 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Bestuur / Management 25 15 15 15 14 14 13

Personeel primair proces 634 634 612 610 567 559 550

Ondersteunend personeel 246 221 240 239 222 219 216

Totaal 905 870 867 864 803 791 779

Tabel 8.3 Meerjarig overzicht juridisch personeel (netto fte), gemiddeld per jaar
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Voor wat betreft de verhouding tussen het onderwijzend personeel en het totale personeel houdt 

het Friesland College een gemiddelde aan van ongeveer 70 procent. Als onderdeel van het meerjarig 

formatieplan zal worden onderzocht of de huidige ratio van 70/30 toekomstbestendig is. 

8.5 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. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van popcentrum 

Neushoorn aan het Ruiterskwartier. 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 54.000 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

37.000 m2 12.000 m2 5.000 m2 54.000 m2

Tabel 8.4 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 2030 op nul te hebben.  

In de tussenliggende periode zal er voor ongeveer € 0,8 miljoen extra moeten worden geïnvesteerd 

om gebouwen beter te kunnen 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. 

Aan de hand van dit plan wordt de huisvesting aangepast op de wijzigende omstandigheden. 

Zo is in 2020 een begin gemaakt met de reductie van het aantal vierkante meters. In de 

onderstaande tabel wordt een prognose getoond van de besparingen in vierkante meters op de 

korte, middellange en lange termijn. Qua potentiële besparing van kosten komt dit neer op circa 

€ 1 miljoen. De daadwerkelijke besparing die zal worden gerealiseerd, hangt natuurlijk nog af van 

eventuele strategische en onderwijskundige keuzes die worden gemaakt. Tegelijkertijd is gestart met 

het anders indelen en gebruiken van de gebouwen. Daarbij is rekening gehouden met de tijdelijke 

coronamaatregelen en is op online werken en lesgeven geanticipeerd.

Korte termijn 
2021

Middellange termijn 
2022-2023

Middellange termijn 
2024-en verder

Besparing m2 1.800 m2 3.900 m2 1.500 m2

Tabel 8.5 Prognose besparing aantal vierkante meters
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8.6 ICT
In 2020 heeft de digitalisering (mede) door de coronacrisis een vlucht genomen. Afstandsonderwijs 

werd veelvuldig ingezet om zo het leren te kunnen faciliteren, ongeacht locatie. De opgebouwde 

infrastructuur en ingezette professionalisering hebben geleid tot een ‘vrij soepele’ omslag 

naar volledig online werken en lesgeven. Om de kwaliteit op een hoger niveau te krijgen, is er 

feedback opgehaald bij studenten en zijn vele online workshops en meet-ups georganiseerd 

voor medewerkers om zich verder te bekwamen. Verder zijn er veel laptops en andere faciliteiten 

uitgeleend aan zowel studenten als medewerkers om thuis te kunnen werken en leren. Hoewel 

online studeren en werken veel mogelijkheden biedt, hebben we het afgelopen jaar ook geleerd  

dat niet alles online kan worden gedaan. Zodra de mogelijkheden er weer zijn, zal er zoveel 

mogelijk voor een hybride vorm worden gekozen. 

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 2020 zijn diverse ontwikkelingen in gang 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 en daar 

keuzes in kan maken. 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 Hololensen 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, maar ook met. 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 eenieder begrijpelijk 

verwoord, waardoor de gebruikers optimaal kunnen organiseren, plannen, coachen, doceren en 

studeren. Digitalisering is hiermee geen ‘geïsoleerde taak’ meer binnen het Friesland College, maar 

maakt integraal onderdeel uit van de onderwijsuitvoering en -ontwikkeling. 
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Om de digitale veiligheid voor studenten, medewerkers en externen te waarborgen heeft het 

Friesland College een uitgebreid Informatie Beveiliging en Privacy (IBP) beleid. Onder IBP vallen 

technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de ICT-infrastructuur. De ICT-

omgeving van het Friesland College is ingericht naar de huidige beveiligingsstandaarden. 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 score is 

gestegen van 1,7 in 2017 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. Dit wordt onder andere gerealiseerd door medewerkers en studenten voor te lichten middels 

een bewustwordingscampagne, scholing en meet-ups waarin veilig gebruik van de digitale 

omgeving centraal staat. Hiernaast is het toegangsbeveiligingsbeleid door het College van Bestuur 

goedgekeurd en is er met de implementatie gestart. Een verbeterslag op het gebied van controle en 

logging staat voor het jaar 2022 op de planning. 

8.7 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 beheerst en gemonitord worden. Met een kernteam zijn de geïdentificeerde 

risico’s vanuit 2019 opnieuw beoordeeld en gerangschikt. Vervolgens is per risico vastgelegd welke 

maatregelen al worden ondernomen en moeten worden ondernomen om de risico’s 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 van het Friesland College te realiseren. Daarnaast kunnen ze invloed hebben op 

doelstellingen 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;

• Duurzaamheidsaspecten.

Operationele risico’s
Dit zijn risico’s en onzekerheden die de effectiviteit en efficiëntie van de operationele activiteiten van 

het Friesland College beïnvloeden. Deze omvatten onder meer risico’s gerelateerd aan: 

• de interne organisatie en administratie;

• fraudegevoeligheid;

• implementatie van nieuwe informatiesystemen;

• de kwaliteit van personeel.
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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, renterisico’s, ongebalanceerde kostenstructuur 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.

Voor het in kaart brengen van de belangrijkste risico’s in 2020 zijn de volgende stappen 

ondernomen:

1. De risico’s vanuit 2019 zijn opnieuw geanalyseerd en gerangschikt.

2. De voortgang van de gestelde beheersmaatregelen uit 2019 is getoetst.

3. Bestaande beheersmaatregelen zijn aangescherpt en er zijn nieuwe  

beheersmaatregelen voor 2020 geformuleerd.

4. Er zijn vervolgacties bepaald om de risico’s en beheersmaatregelen te monitoren.

Op basis van deze stappen zijn samengevat de volgende vijf risico’s als meest belangrijk onderkend. 

Daarnaast wordt bij elk van de risico’s aangegeven welke beheersmaatregelen worden gehanteerd. 

1.  Toekomstbestendigheid van de kostenstructuur 

Conform de meerjarenplanning van het ministerie van onderwijs zal het landelijk aantal 

leerlingen in het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en het middelbaar 

beroepsonderwijs (mbo) in de komende jaren afnemen als gevolg van demografische 

krimp. Daarnaast neemt het risico op verminderde inkomsten toe als gevolg van een 

nieuw aanbestedingstraject van inburgering en de toekenning van het tweede deel van de 

Kwaliteitsagenda. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de kostenstructuur van het 

Friesland College. Hierbij kan worden gedacht aan de opbouw van het personeelsbestand, 

geplande investeringen en structurele materiële kosten. Er wordt hard aan gewerkt om te 

zorgen dat de kostenstructuur van het Friesland College voldoende wendbaar is om deze in 

lijn te brengen met de toekomstige inkomstendaling. Om dit te realiseren worden de volgende 

maatregelen genomen:

 •  In 2020 is onderzoek ingesteld om de kosten beter inzichtelijk te maken. 

 •  Onder begeleiding is een proces gestart om de kostenstructuur meer in lijn te  

brengen met de dalende studentenaantallen. 

 •  Door resultaatverantwoordelijke teams met budgetten te laten werken,  

wordt het kostenbewustzijn vergroot. 

2.  Ontwikkeling van het aantal studenten  

Zoals in het voorgaande risico werd aangegeven, zal door de demografische krimp het aantal 

potentiële studenten in de komende jaren verder dalen. Mogelijk is deze daling voor het 

Friesland College groter als het verlies van marktaandeel aan andere mbo-scholen zich doorzet. 

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 en aanboren van nieuwe doelgroepen door 

middel van Leven Lang Ontwikkelen. Om dit te bewerkstelligen wordt actief beroep gedaan 

op diverse subsidiemogelijkheden. 

 •  Aanbestedingstrajecten (van onder andere inburgering) uitstekend uit te voeren.

 •  Ontplooien van diverse marketingactiviteiten om nieuwe studenten aan te trekken en waar 

mogelijk het marktaandeel te vergroten. 

 •  Optimaliseren van het instroomproces en begeleiding van studenten om ongediplomeerde 

uitstroom te beperken (centraal aanmeldproces). 
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 •  Intensiveren van samenwerking met onderwijsinstellingen (vo, mbo, hbo), bedrijven en 

lokale/regionale overheden. 

3.  Het aanbod en de kwaliteit van de opleidingen 

Door ontwikkelingen in het politieke landschap, de arbeidsmarkt, conjunctuur, maatschappij en 

in de regio zal het aanbod en de vorm van opleidingen voortdurend moeten 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 er diverse acties ondernomen. 

 •  Versterken van relatiebeheer en samenwerking richting onderwijsinstellingen, bedrijven 

en lokale/regionale overheden. Dit komt onder andere tot uiting door deelname aan RIF-

projecten te continueren. Vanuit de Kwaliteitsagenda worden eveneens initiatieven ontplooid 

om de aansluiting met de arbeidsmarkt aantoonbaar te borgen.

 •  Doorlopend moderniseren en digitaliseren van opleidingen op basis van de meest recente 

ontwikkelingen. In de Kwaliteitsagenda zijn innovatie en vernieuwing belangrijke thema’s en 

worden daarmee ook budgettair ondersteund. 

 •  Verder professionaliseren van medewerkers om kwaliteit te waarborgen, bijvoorbeeld door de 

transitie naar resultaatverantwoordelijke teams en online werken.

 •  Continu beoordelen van de balans tussen kwaliteit en kwantiteit van opleidingen ten 

behoeve van onder andere macrodoelmatigheid. Dit komt onder andere tot uiting door 

gesprekken met het werkveld, JOB Monitor, interne enquêtes en audits. 

4.  Ontwikkeling van het personeelsbestand 

Een belangrijk onderdeel van risico 1, ‘toekomstbestendigheid van de kostenstructuur’, is 

de ontwikkeling van het personeelsbestand. Door 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. Hierin speelt de dalende trend in het aantal studenten een 

belangrijke rol. Om dit risico te beheersen werkt het Friesland College aan de onderstaande 

oplossingsrichtingen:

 •  Ontwikkelen van financiële en formatieve kaders om de kwaliteit en ambitie van onderwijs te 

kunnen realiseren. 

 •  Waar mogelijk komt de regie zoveel mogelijk bij teams te liggen vanuit 

 resultaatverantwoordelijkheid, met als doel optimale inzet van kwaliteiten en ambities van 

medewerkers.

 •  In 2020 zijn basisteams ondersteuning voor scholen geïntroduceerd om vanuit nabijheid 

samen te werken aan de resultaten van studenten. 

 •  In 2020 is het ‘Waarderingsgesprek’ gestart, waarin medewerkers met elkaar de dialoog 

aangaan over waardering, teamresultaat en persoonlijke ontwikkeling. 

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 intern programma waarin onder andere de implementatie van veranderende 

wet- en regelgeving een terugkerend thema is.
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8.8 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. Mede als gevolg van de coronacrisis zijn de 

investeringen in 2020 sterk achtergebleven. In vergelijking met voorgaande jaren (circa € 4 miljoen) 

is in 2021 daarom rekening gehouden met een relatief grotere investeringsruimte van  

ongeveer € 4,4 miljoen. 

Als onderdeel van de totale investeringsruimte is voor schoolspecifieke investeringen ruim € 

1,1 miljoen gereserveerd. Dit bedrag is opgebouwd vanuit vervangingsbudgetten en daarmee 

kaderstellend. Aan elke school wordt ieder jaar een budget ter beschikking gesteld voor het doen 

van vervangingsinvesteringen, ter omvang van de in dat jaar volledig afschreven activa. Op die 

manier blijft het voorzieningenniveau op peil en kunnen daarnaast de afschrijvingslasten per school 

niet al te sterk gaan fluctueren.

Voor organisatiebrede investeringen is in 2021 circa € 3,3 miljoen gereserveerd. De helft daarvan 

zal conform de meerjareninvesteringsbegroting aan meubilair en groot onderhoud worden besteed. 

De overige investeringen zijn gericht op automatisering en audiovisuele middelen. De enorme 

vlucht van hybride onderwijs en thuiswerken heeft ertoe geleid dat de vraag naar laptops, tablets, 

toetsenborden en muizen is toegenomen. 

Zoals eerder in de continuïteitsparagraaf naar voren is gekomen, dient het Friesland College de 

komende jaren rekening te houden met lagere inkomsten door dalende studentenaantallen. Dit 

heeft logischerwijs gevolgen voor de beschikbare investeringsruimte. In de exploitatie van de 

meerjarenbegroting (tabel 8.6) is dit zichtbaar door de dalende afschrijvingslasten. Daarnaast wordt 

er in de meerjareninvesteringsbegroting kritisch gekeken welke investeringen op de korte en lange 

termijn noodzakelijk zijn.
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8.9 Financieel meerjarenperspectief

8.9.1 Meerjarenbegroting
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 8.6 is in samengevatte vorm het meerjarig exploitatieoverzicht 

opgenomen.

Meerjaren exploitatie overzicht
(Bedragen x € 1.000)

Realisatie
2019

Realisatie
2020

Prognose
2021

Prognose
2022

Prognose
2023

Prognose
2024

Baten:

Rijksbijdragen  74.847  73.094  70.450  68.852  67.254  65.656 

cursusgelden  636-  723-  812-  793-  775-  757-

Overgangsregeling  1.490-  993-  497-  -    -    -   

Wachtgeld  2.386  2.172  2.252  2.252  2.252  2.252 

VAVO  884  982  1.018  1.018  1.018  1.018 

Kwaliteitsagenda  7.081  7.630  10.112  7.366  7.366  7.366 

Geoormerkte bedragen  1.810  1.701  962  -    -    -   

3.1 Rijksbijdragen OCW  84.882  83.863  83.485  78.695  77.115  75.535 

3.2 Overige overheidsbijdragen  1.845  1.935  1.972  1.972  1.972  1.972 

3.3 Cursusgeld  834  874  800  782  764  746 

Werk voor derden inburgering  1.832  812  325  325  325  325 

Werk voor derden FC-Extra overig  1.016  -    683  683  683  683 

Werk voor derden overig  3.879  3.804  4.042  4.082  4.122  4.162 

3.4 Werk voor derden/inburgering  6.727  4.616  5.050  5.090  5.130  5.170 

3.5 Overige baten  1.605  1.617  1.126  1.126  1.126  1.126 

Totaal baten  95.893  92.905  92.433  87.665  86.107  84.549 

Lasten:

Lonen en salarissen  65.911  66.835  66.825  61.721  60.720  59.719 

Overige personele lasten  8.416  8.257  5.930  5.930  5.930  5.930 

Uitkeringen personeel  316-  332-  387-  387-  387-  387-

4.1 Personeelslasten  74.011  74.760  72.368  67.264  66.263  65.262 

4.2 Afschrijvingen  5.001  4.967  4.642  4.537  4.431  4.326 

4.3 Huisvestingslasten  7.143  7.031  6.945  6.787  6.630  6.472 

4.4 Overige kosten  8.371  7.535  7.871  7.692  7.514  7.335 

Totale lasten  94.526  94.293  91.826  86.280  84.838  83.395 

Saldo baten en lasten  1.367  1.388-  607  1.385  1.269  1.154 

Financiële baten  -    -    -    -    -    -   

Financiële lasten  1.081  753  607  508  408  308 

Totaal resultaat  286  2.141-  -    877  861  846

Tabel 8.6 Meerjarenbegroting 2021-2024
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Baten
Binnen de prognoses wordt uitgegaan van een dalende rijksbijdrage vanwege de studentenaantallen 

in 2020. De rijksbijdrage van 2022 is hierop gebaseerd. Voor de jaren erna is gerekend met 

eenzelfde daling van 200 studenten per jaar. 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 en 2024 opgenomen. Verder is 

rekening gehouden met een stijgend aantal LLO-activiteiten (jaarlijkse toename van 5 procent). 

Lasten
Qua lasten zijn de verschillende onderdelen zo opgenomen dat deze meebewegen met de dalende 

opbrengsten, en zodanig dat er weer een rendement van 1 procent resteert. Op basis hiervan zullen 

de personele lasten teruglopen van € 72,4 miljoen in 2021 naar € 67,3 miljoen in 2022. Deze 

terugloop is groot (€ 5,1 miljoen), maar enigszins vertekend doordat in 2021 de volledige inzet van 

de extra middelen uit de Kwaliteitsagenda is opgenomen; dit effect draagt voor € 2,7 miljoen bij 

aan het getoonde verschil. Als er wederom middelen worden doorgeschoven, wordt het hiervoor 

genoemde verschil kleiner.

De verwachting is dat het resterende deel voor een belangrijk deel kan worden opgevangen door 

natuurlijk verloop in de komende jaren. Het is echter evident dat de strategische personeelsplanning 

waar op dit moment aan wordt gewerkt, van essentieel belang is om de komende jaren invulling te 

geven aan krimp van het personeelsbestand zonder dat dit tot vermindering van kwaliteit leidt.

Voor wat betreft de materiële lasten is ervan uitgegaan dat deze zullen meebewegen met de 

dalende studentenaantallen. Het realiseren van deze besparing is geen vanzelfsprekendheid; 

kostenbewustzijn in de gehele organisatie en het tijdig nemen van noodzakelijke (strategische) 

keuzes zijn hiervoor cruciaal. In de risicoparagraaf is aangegeven welke maatregelen worden 

getroffen om hier beter grip op te krijgen. Verder lopen de financiële lasten (rentelasten) gestaag 

terug vanwege de aflossingen op de leningen die jaarlijks plaatsvinden.

Resultaat
Op basis van de bovenstaande uitgangspunten wordt in de jaren na 2021 rekening gehouden met 

een positief rendement van 1 procent. Gezien de teruglopende inkomsten en de uitdaging om 

de kostenstructuur hiermee in lijn te brengen, wordt er in 2021 nader onderzoek gedaan of dit 

realistisch is.   
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8.9.2 Meerjarenbalans 
In tabel 8.7 is het samengevat meerjarig balansoverzicht zichtbaar. De begrote balans 2021 is 

aangepast met de meest recente bedragen vanuit de realisatie 2020. De overige bedragen sluiten 

aan bij de hierboven toegelichte meerjarenbegroting. De constante variabelen betreffen de 

onderdelen voorraden, vorderingen, voorzieningen en kortlopende schulden. Voor de rest van de 

onderdelen geldt een dalende dan wel stijgende trend op basis van verwachte ontwikkelingen.

Verkort balansoverzicht
(Bedragen x € 1.000)

Realisatie
2019

Realisatie
2020

Prognose
2021

Prognose
2022

Prognose
2023

Prognose
2024

Activa

Materiële vaste activa 55.732 53.497 52.855 52.319 51.887 51.561

Voorraden 72 119 119 119 119 119

Vorderingen 3.478 2.671 2.488 2.488 2.488 2.488

Liquide middelen 17.315 19.409 18.309 17.981 17.532 16.962

Totaal activa 76.597 75.696 73.771 72.907 72.026 71.130

Passiva

Eigen vermogen 43.515 41.373 41.373 42.250 43.111 43.957

Voorzieningen 3.805 4.905 3.794 3.794 3.794 3.794

Langlopende schulden 13.346 11.605 9.863 8.122 6.380 4.638

Kortlopende schulden 15.931 17.813 18.741 18.741 18.741 18.741

Totaal passiva 76.597 75.696 73.771 72.907 72.026 71.130

Tabel 8.7 Samengevat meerjarig balansoverzicht

8.9.3 Financiële prestatie-indicatoren 
De meerjarige financiële prestatie-indicatoren zijn een afgeleide van de zojuist toegelichte 

meerjarige begroting en balans. Na de tabel volgt een toelichting op de belangrijkste indicatoren. 

Kengetallen financiële positie 
Norm

2019  
Realisatie

2020   
Realisatie

2021   
Prognose

2022   
Prognose

2023   
Prognose

2024   
Prognose

Netto werkkapitaal >0 4.934 4.220 3.121 2.793 2.344 1.774

Solvabiliteit I >35% 57% 55% 58% 59% 61% 63%

Solvabiliteit II  
(inclusief voorzieningen)

>35% 62% 61% 63% 65% 67% 69%

Liquiditeit (current ratio) > 0,7 1,31 1,24 1,19 1,17 1,14 1,11

Liquiditeit (quick ratio) > 0,7 1,31 1,23 1,18 1,16 1,13 1,10

Rentabiliteit > 0% 0,30% -2,48% 0,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Tabel 8.8 Financiële prestatie-indicatoren 

Solvabiliteit 
Vanuit het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs worden twee definities voor de 

solvabiliteit gehanteerd: solvabiliteit I (eigen vermogen uitgedrukt in percentage van het totaal 

vermogen) en solvabiliteit II (eigen vermogen vermeerderd met voorzieningen als percentage van 

het totaal vermogen). De komende jaren wordt een stijging van de solvabiliteit verwacht. Dit wordt 

enerzijds veroorzaakt door het positieve rendement na 2021 en anderzijds doordat er op leningen 

wordt afgelost. 
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Liquiditeit
De liquiditeit wordt genormeerd via de indicator current ratio (verhouding vlottende activa en 

kortlopend vreemd vermogen) en quick ratio (verhouding vlottende activa exclusief voorraden en 

kortlopend vreemd vermogen). Het Friesland College hanteert hiervoor de norm 0,7. Voor beide 

indicatoren 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. 

Rentabiliteit
De rentabiliteit is gedefinieerd als het exploitatieresultaat, uitgedrukt als percentage van de totale 

baten. Het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs hanteert als meerjarige norm een 

rentabiliteit van meer dan 0 procent. Vanwege het negatieve resultaat in 2020, is er ook een 

negatieve rentabiliteit zichtbaar. Zoals eerder aangegeven wordt in de jaren na 2021 rekening 

gehouden met een rentabiliteit van 1 procent.

8.10 Vaststelling jaarverslag door College van Bestuur
Het College van Bestuur heeft het Algemeen Jaarverslag 2020 vastgesteld op 21 mei 2021.
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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 2020 en het Geïntegreerd Jaarverslag 2020 in de 

vergadering van 4 juni 2021 goedgekeurd.
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Bijlage 2 Samenstelling en personele mutaties
Raad van Toezicht: samenstelling, hoofd- en nevenfuncties per 31-12-2020

Naam Hoofdfunctie/nevenfuncties 

Mevrouw M.A. Berndsen-
Jansen, voorzitter
Benoemd: november 2015 
Herbenoemd: november 2019
Herbenoembaar: nee

Nevenfuncties:
• Lid Raad van Toezicht De Zijlen te Tolbert
• Voorzitter RvT cultuur historisch centrum de Tiid in Bolsward
• Voorzitter commissie procesevaluatie incident politie eenheden Oost 

Nederland en Amsterdam
Functies bij Raad van Toezicht Friesland College:
• Voorzitter Raad van Toezicht
• Lid remuneratiecommissie

Mevrouw mr. K. Biegel, 
vicevoorzitter 
Benoemd: oktober 2012 
Herbenoemd: oktober 2016
Herbenoembaar: nee

De raad heeft op 2 oktober 
2020 besloten om de termijn 
van mevr. Biegel wegens de 
bijzondere omstandigheden 
éénmalig met 6 maanden  
te verlengen tot en met  
31 maart 2021

Hoofdfunctie:
• Eigenaar organisatie adviesbureau Biegel IO
• Aandeelhouder/directeur DNHS Businessschool
Nevenfuncties:
• Jurylid VvAA MBA
Functies bij Raad van Toezicht Friesland College:
• Lid Raad van Toezicht
• Vicevoorzitter 
• Lid auditcommissie
• Lid remuneratiecommissie

De heer dr. ir.  
J.H.M. van Eijndhoven
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 ing. R.J. Hageman
Benoemd: augustus 2014 
Herbenoemd: augustus 2018
Herbenoembaar: nee

Hoofdfunctie:
• CEO Dokkumer Vlaggen Centrale (t/m 1 juni 2020)
• Eigenaar BlueSee company (vanaf 1 juni 2020)
• Regiomanager Friesland VNO-NCW MKB Noord (per 1 november 2020)
Nevenfuncties:
• Lid Raad van Commissarissen Caparis (vanaf 1 juli 2020)
• Bestuurslid/penningmeester GRQ Business Network 
Functies bij Raad van Toezicht Friesland College:
• Lid Raad van Toezicht
• Lid commissie kwaliteit onderwijs

De heer prof. dr.  
M.J. Broersma
Benoemd: oktober 2015 
Herbenoemd: oktober 2019
Herbenoembaar: nee

Hoofdfunctie:
• Hoogleraar Media en Journalistieke Cultuur, Rijksuniversiteit Groningen
Nevenfuncties:
• Directeur bestuur Research School for Media Studies (RMeS)
• Lid Raad van Commissarissen De Correspondent
• Lid bestuur Stichting Pier Pander
• Secretaris-penningmeester Stichting Groninger Studie Journalistiek
• Voorzitter Digital Literacy Coalition
• Voorzitter eHumanities.NL
Functies bij Raad van Toezicht Friesland College:
• Lid Raad van Toezicht
• Lid commissie kwaliteit onderwijs
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Mevrouw dr.  
R.J. Landeweerd
Benoemd: maart 2019
Herbenoembaar: ja

Hoofdfunctie: 
• directeur bedrijfsvoering Koninklijk Nederlands Instituut te Rome.
Nevenfuncties:

Functies bij de Raad van Toezicht Friesland College: 
• Lid Raad van Toezicht
• Lid commissie kwaliteit onderwijs

*  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 31-12-2020

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 coöperatie Zuivelopleidingen Nederland
• Lid innovatiepact Fryslân 
• voorzitter van Stichting examenservice MEI  

(per 1-9-2020)

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 bestuur Stichting Knooppunt Heerenveen

* 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.
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Samenstelling Interne Bezwarencommissie/Commissie van Beroep voor de Examens

De heer mr. M. Brinksma voorzitter (herbenoemd per 1-3-2020)

De heer J. Metzlar plaatsvervangend voorzitter (herbenoemd per 1-8-2020)

Mevrouw mr. Y.E. van Dijk ambtelijk secretaris

De heer D. Venema lid (herbenoemd per 1-8-2020)

De heer B. Klaassens lid (benoemd per 1-9-2020) 

De heer R. Brouwer lid (herbenoemd per 1-1-2020)

Mevrouw A.C.K. Kalloe lid 

Mevrouw J.G. Nater-Hak lid (herbenoemd per 1-9-2020)

Mevrouw W. van ’t Veer lid 

Samenstelling Onafhankelijke klachtencommissie

Mevrouw A.C.K. Kalloe lid Interne bezwarencommissie (herbenoemd per 1-1-2020)

Mevrouw J.G. Nater-Hak lid Interne bezwarencommissie (benoemd per 1-1-2020)

Mevrouw Y. Bouwmeester medewerker Friesland College (herbenoemd per 1-7-2020)
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Bijlage 3 Jaarverslag 2020 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. De OR voert namens het personeel overleg met het College van 

Bestuur over het organisatiebeleid en de personeelsbelangen. Hiervoor onderhouden wij contact 

met medewerkers, studenten(raad), directeuren 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 of de vakbond 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.

Samenstelling OR
De ondernemingsraad bestaat uit de volgende elf OR-leden: Stanko Zeljak, Jelte Hiemstra 

(voorzitter), Ineke Baas, Joost Agema (secretaris), Thea Hommema, Jan Egbert Weitering 

(plaatsvervangend voorzitter), Anna Visser, Margreet Klaver, Bert van den Berg en Klaas Vaatstra. 

Bert Scheepers heeft afscheid genomen i.v.m. zijn pensionering en zijn plaats is ingenomen door 

Klaas Vaatstra. Janny Schulp verzorgt de secretariële ondersteuning.

Werkwijze
De OR komt wekelijks op dinsdag bijeen, eerst in de 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 Friesland College 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 in 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: Thea Hommema, Ineke Baas, Stanko Zeljak, Klaas Vaatstra

• Bedrijfsvoering: Jelte Hiemstra, Joost Agema, Jan Egbert Weitering

Scholing
In december zijn vier OR-leden aanwezig geweest bij het noordelijk platform OR mbo. 
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FC Flits
In 2020 heeft de OR achtmaal een FC Flits geplaatst op FCLive. 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. Onderstaande onderwerpen zijn hierin aan de orde geweest: 

• transitie naar resultaatverantwoordelijke teams

• teamcoaches

• branchecode Goed Bestuur

• verhouding LB-LC-LD en verhouding onderwijsgevend en ondersteunend personeel

• hoofdlijnen begroting 2021

• School Als Werkplaats

• participatiewet

• OR reglement

• beleid startende docenten

• vervolg onderzoek stand van zaken resultaatverantwoordelijkheid teams

• De OR heeft binnen de teams contactpersonen die op bepaalde onderwerpen zijn benaderd om 

input te leveren.

Overleggen 
• In 2020 overlegde de OR vijf keer officieel met het CvB en is tweemaal een themaoverleg 

gehouden over de effecten van de reorganisatie. Daarnaast hebben de voorzitter, de vicevoorzitter 

en een wisselend OR-lid tweewekelijks een informeel overleg gehad met het CvB.

• De voorzitter van de OR heeft een aantal malen contact gehad met het door de OR  

voorgedragen RvT-lid. 

• De OR is in juni en november 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 van één team is de OR uitgenodigd om aan te schuiven en is de OR 42 keer benaderd 

door individuele medewerkers of een groepje medewerkers met een vraag of een signaal.  

• De commissie Personeel heeft zes keer overleg gehad met de directeur HR, en is met 

medewerkers van de ondersteuning meerdere malen in gesprek geweest over o.a. 

duurzaam inzetbaarheidsbeleid, beleid waarderingsgesprekken, beleid startende docenten, 

seniorenbeleid, MTO, participatiewet. Ook heeft de personele commissie overleg gevoerd met de 

vertrouwenspersonen en de bedrijfsarts. 

• De commissie Bedrijfsvoering heeft vijf keer overleg gehad met de concerncontroller over de 

financiële rapportages, de kaderbrief, en de begroting. 

• De commissie Onderwijs heeft drie keer overleg gevoerd met de verantwoordelijke directeur 

ondersteuning over het herijken van het praktijkgestuurd leren, urennorm SLB, kwaliteit van 

onderwijs en de uitslagen van het MTO en JOB Monitor. Daarnaast is met medewerkers van de 

ondersteuning gesproken over de instellingsaudit, loopbaan & burgerschap, examinering en 

School Als Werkplaats en centrale intake. 

• De OR heeft alle directeuren en een tweetal teamcoaches uitgenodigd voor een gesprek. Met alle 

nieuwe directeuren en een nieuw RvT-lid is kennisgemaakt. 

• In oktober heeft de OR samen met de CSR en het CvB een bijeenkomst gehad, waar beide raden 

al dan niet hun instemming konden verlenen op de hoofdlijnen van de begroting voor het nieuwe 

jaar. Na een uiteenzetting door het CvB, een vragenronde en intern beraad hebben zowel de OR 

als de CSR ingestemd met deze begroting op hoofdlijnen. 

• De OR is met regelmaat als toehoorder aanwezig geweest bij professionaliseringsdagen voor 

leidinggevenden, het CvB-directeurenoverleg en het formele CvB-overleg. 

• In oktober is er een bijeenkomst geweest met de RvT en delegaties van de OR en CSR. 

• Op verzoek van de OR is er een OR-lid toegevoegd aan het overleg van het crisisteam corona.  
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Corona
De coronacrisis heeft impact gehad op het OR-werk. Door de coronamaatregelen zijn zaken anders 

verlopen dan gebruikelijk en heeft de OR vooral online overleg gevoerd. De volgende gebruikelijke 

bijeenkomsten/trainingen zijn niet doorgegaan: 

• Het tweejaarlijkse artikel 24 overleg in maart en oktober dat de OR gebruikelijk heeft samen met 

het CvB en een delegatie van de RvT. Dit overleg is bedoeld om elkaar te informeren over welke 

ontwikkelingen er het komende halfjaar zijn te verwachten. Dit laatste is in december aan de orde 

geweest tijdens een formeel overleg met het CvB.

• De jaarlijkse tweedaagse scholing van het platform OR-mbo en themadag. 

• De bijeenkomsten met contactpersonen van de OR. 

• De actiedagen of andere contactmomenten met medewerkers. 

Adviezen en instemming: 
De OR heeft ingestemd met: 

1819-122D beleid startende docenten (geen instemming op eerdere versie)

1920-064 onderwijsvrij 2020-2021 

1920-067A promotiebeleid LB-LC-LD (geen instemming op eerdere versie) 

1920-056A beleid waarderen en beoordelen

1920-089 online examinering

1920-091 stopzetten reiskosten en eenmalige vergoeding voor thuiswerken

1920-091-1 aanvulling stopzetten reiskosten en eenmalige vergoeding voor 
thuiswerken

1920-103 format examenplan

1920-118 examenreglement 2020-2021

1920-121 handboek examinering 2021 

1920-124 OER 2020-2021 

2021-1 hoofdlijnen begroting 2021 

2021-009-1 reiskostenvergoeding per 15-09-2020

2021-14 handboek examinering vavo 2020-2021 

2021-009-2 notitie reiskosten

2021-013-1 huisregel mondkapjesplicht

2021-17 diplomanotitie mbo Friesland College 2020

1920-09-01 toegangsbeveiligingsbeleid

2021-33 onderwijsvrije periode 2021-2022

De OR heeft geadviseerd m.b.t.:

1920-031B procuratieregeling en regeling ondermandatering

1920-095 alternatieve kwaliteitsborging onder Covid-19

1920-RvT profiel lid Raad van toezicht

2021-27 samenwerkingsovereenkomst mbo life sciences
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Bijlage 4  Jaarverslag 2020 Centrale 
Studentenraad

2020 was een bijzonder jaar. Waar de studentenraad aan het begin van het studiejaar groots 

uitpakte voor de JOB Monitor met Bram Krikke, werden we naarmate het jaar vorderde steeds meer 

geconfronteerd met beperkingen vanwege het coronavirus. 

Grote evenementen als The Voice of Students en Global Land konden vanwege corona niet 

doorgaan. Toch heeft de Studentenraad niet stil gezeten. We bleven betrokken bij alle acties  

die studenten binnen het Friesland College aangaan. Ook stukken waarop instemming vanuit  

de studentenraad nodig is, werden als vanouds behandeld. In diverse werkgroepen is de raad  

actief gebleven.

In dit moeilijke jaar voor studenten, heeft ook de studentenraad de nodige uitdagingen gehad. 

Enkele zeer actieve leden van de raad behaalden het diploma en verlieten de school, andere leden 

kregen meer werkuren in hun baan en anderen richtten zich meer op hun studie. Hierdoor heeft de 

studentenraad te maken gehad met krimp in het ledental.

Maar.... na regen komt ook weer zonneschijn. Er wordt langzamerhand wat meer mogelijk in het 

onderwijs, waardoor deelname aan de studentenraad weer aantrekkelijk wordt.

De aanmeldingen voor deelname in de raad lopen weer op! De komende tijd zullen we er weer alles    

aan doen om nog meer zichtbaar te zijn voor alle studenten van het Friesland College.
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Bijlage 5 instellingsgegevens

Statutaire naam instelling: Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs  
en Volwasseneneducatie

Vestigingsplaats stichting: Leeuwarden

Naam instelling: Friesland College

Adres: Julianalaan 99

Postadres: Postbus 1781

Postcode/Plaats: 8901 CB  Leeuwarden

Telefoon: 088-060 22 22

Website: www.frieslandcollege.nl

Bestuursnummer: 40295

Brinnummer: 25LG

Contactpersoon: A.C. van Staalduinen, secretaris College van Bestuur

Telefoon: 088-060 2366

E-mail: a.c.vanstaalduinen@fcroc.nl

http://www.frieslandcollege.nl
mailto:a.c.vanstaalduinen@fcroc.nl
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Bijlage 6 Verklarende woordenlijst
 

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

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.

CvB College van Bestuur

DUO Dienst Uitvoer Onderwijs

Global Goals De SDG’s ( Global Goals) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek 
te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, 
onderwijs en de klimaatcrisis.

JOB Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs

FPU Flexibel Pensioen en Uittreden

Fte Fulltime Equivalent

HBO Hoger beroepsonderwijs

Lio Leraar in opleiding

OBP Onderwijs- en beheerspersoneel

OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OR Ondernemingsraad

OP Onderwijzend personeel

PDCA Plan-Do-Check-Act cyclus 

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
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