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Voorwoord
In deze kwaliteitsagenda ‘Wendbaar onderwijs, waardevolle mensen 2019-2022’ van ROC Friese Poort 
geven wij invulling aan het landelijke Bestuursakkoord mbo: ‘Trots, vertrouwen en Lef 2019-2022’. 
De landelijke ontwikkelperspectieven voor het mbo uit dit Bestuursakkoord sluiten goed aan op de uitkom-
sten van onze eigen brede regionale consultatie over de toekomst van ons mbo.
Uitkomsten van deze consultatie - waarbij meer dan 500 stakeholders zijn betrokken - leren ons onder 
meer dat behoefte is aan betrokken en flexibele professionals, die in staat zijn met veranderingen binnen 
het werkveld mee te bewegen én dat het opleiden van deze professionals alleen kan in samenwerking met 
dit werkveld. 

In onze strategische visie 2017-2021, hebben we beloften gedaan aan onze studenten, ouders, instellin-
gen, bedrijven en overheden, die een uitstekende basis vormen voor de invulling van onze kwaliteitsagenda 
binnen ons werkgebied de regio’s Fryslân en Noordelijk Flevoland. Deels geven we een eigen invulling aan 
de thema’s binnen het landelijke Bestuursakkoord; en deels hebben we onze eigen regionale speerpunten 
toegevoegd. 

De uitvoering van deze kwaliteitsagenda vindt plaats vanuit relatief zelfstandige vestigingen. Deze vesti-
gingsstructuur zorgt voor een sterke verbondenheid met de eigen regio en de mogelijkheid om in te spelen 
op specifieke regionale behoeftes. Door het onderwijs af te stemmen met het regionale bedrijfsleven, met 
het toeleverend onderwijs en de regionale scholingsinfrastructuur, kan goed worden aangesloten bij de 
wensen van (potentiële) studenten, bedrijven en instellingen. Voor bedrijven en instellingen bieden wij via 
ROC Friese Poort bedrijfsopleidingen een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen, ten be-
hoeve van om-, her- en bijscholing, en re-integratie. 

Onze kwaliteitsagenda komt voort uit onze strategische visie, waar meer dan 500 personen over hebben 
meegedacht. Voorts is in- en extern draagvlak verkregen door bespreking in ronde tafelbijeenkomsten met 
stakeholders. Gezamenlijke met het Friesland College en Nordwin College is een pamflet gemaakt voor 
regionale overheden en bedrijfsleven. Het plan is goedgekeurd door de ondernemingsraad en de studen-
tenraad.

Deze kwaliteitsagenda is met inzet van velen – binnen en buiten ROC Friese Poort – tot stand gekomen, 
en we hebben er het volste vertrouwen in dat het ook met inzet van velen tot uitvoering wordt gebracht en 
leidt tot een verdere kwaliteitsverbetering van ons onderwijs.

Oktober 2018
Remco Meijerink
Alice Muller
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Leeswijzer
Deze kwaliteitsagenda bestaat uit drie delen: 

Deel 1 Kader

Deel 2 Plan

Deel 3 Realisatie

Hoofdstuk 1.1 geeft een beschrijving van ons ROC. Hier wordt de strategische visie van ROC 
Friese Poort weergegeven en de wijze waarop deze tot stand is gekomen.

Hoofdstuk 1.2 behandelt de regio’s waar wij ons op richten en de ontwikkelingen in die regio’s 
die van belang zijn voor ons onderwijs. In de beschrijving wordt steeds een onderscheid ge-
maakt tussen Fryslân en Noordelijke Flevoland, de twee belangrijkste werkgebieden van ons 
ROC. 

Achtereenvolgens komen aan de orde:
•  De economische ontwikkelingen.
•  De arbeidsmarkt – kwantitatief en kwalitatief.
•  Kwetsbare jongeren.
•  De kansen voor ons onderwijs.

In Hoofdstuk 1.3 komen de vier ontwikkelthema’s aan bod, zoals die door ROC Friese Poort 
zijn gekozen. Hier wordt ook beschreven hoe deze thema’s zich verhouden tot de in het lande-
lijk Bestuursakkoord benoemde thema’s. 

In dit deel worden in de hoofdstukken 2.1 t/m 2.4 de 4 ontwikkelthema’s uitgewerkt. 
Voor elk thema worden achtereenvolgens beschreven:
•  Het strategische doel.
•  De doelstellingen en de indicatoren.
•  Per doelstelling een overzicht van waar we nu staan, wat we gaan doen en een aantal  
 voorbeelden van wat we al in werking hebben gezet. 

In Hoofdstuk 3.1 wordt een schematisch overzicht gegeven van de ambities en de uitvoering 
daarvan gedurende de looptijd. Vervolgens komen in de Hoofdstukken 3.2, 3.3 en 3.4 respec-
tievelijk de organisatie in de vestigingen, het partnerschap in de regio en de financiering aan 
de orde.
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Deel 1
KaderKader

ROC Friese Poort is een Mbo-instelling met vier vestigingen in Leeuwarden/Dokkum, Drachten, Sneek en 
Emmeloord/Urk. Wij verzorgen beroepsonderwijs (mbo) voor jongeren en volwassenen in Friesland en 
Noordelijk Flevoland. 

In het volgende overzicht staan enkele kengetallen van ons ROC:

1.1  Dit zijn wij

Wij staan voor hoge kwaliteit

Onze basiskwaliteit is op orde en we werken op een structurele wijze aan het versterken van de kwaliteit-
scultuur. We hebben zowel in- als extern een open dialoog over onze kwaliteit. We zijn er trots op dat de 
Inspectie van het Onderwijs met ons een pilot is aangegaan voor een nieuwe wijze van toezicht.

Aantal studenten
13.894 in regulier onderwijs
✓ 10.278 BOL
✓ 3.616 BBL
2.148 in cursorisch onderwijs

Aantal medewerkers
1.643 
✓ 955 vrouw
✓ 688 man

Tevredenheid
Studenten   7,2
Medewerkers  7,6
Waardering BPV: 
door praktijkbegeleider 8
door student   8

Keuzegids
5e plek beste MBO-scholden
6 topopleidingen

Studiesucces
diplomaresultaat 80% 
(top 4  brede ROC’s)
jaarresultaat  78,8%  
(top 3 brede ROC’s)

Schoolverlaters
VSV-resultaat  3,6%
(4e plek landelijk)

Internationaal
Buitenlandse stages:
✓ 138 studenten
Internationale studiereis:
✓ 978 studenten
✓ 180 docenten

Financieel
✓ Liquiditeit:  1,1
✓ Solvabiliteit: 71,8%

Goede beoordeling inspectie
✓ Kwaliteiten en financiën goed
✓ Opleidingen voldoende
✓ Entree goed
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Onze opleidingsteams onderhouden intensieve 
contacten met het werkveld, onder andere via de 
onderwijsadviesraden (oar’s), om zo de kwaliteit 
van hun opleidingen te bewaken en om een zo 
goed mogelijke aansluiting te creëren tussen 
onderwijs, bedrijfsleven, overheid en arbeidsmarkt. 
Een belangrijk doel van deze besprekingen is 
om de bestaande curricula te spiegelen aan de 
ontwikkelingen in het werkveld en op basis van 
deze bespiegelingen in co-creatie tot nieuwe kennis 
en inzichten te komen.

In 2016/2017 hebben wij onze strategische visie 
geactualiseerd. Met inzet van meer dan vijfhonderd 
betrokkenen1 - studenten, ouders/verzorgers, 

studieloopbaanbegeleiders, docenten werkgevers, 
beleidsmedewerkers en regionale partners - hebben 
we gedebatteerd over onze rol voor nu en in de 
toekomst in Fryslân en Noordelijk Flevoland. Hierbij 
hebben we gebruik gemaakt van verfrissende 
werkmethoden en vernieuwende ICT-toepassingen.
Het samen debatteren over ons onderwijs is 
voor ons een continu proces. We organiseren 
bijeenkomsten – soms onder het genot van een 
lunch of diner – met ouders, met studenten, met 
onze docenten en met het bedrijfsleven op al onze 
vier vestigingen. Op deze wijze spreken we jaarlijks 
honderden stakeholders. Dit scherpt ons en helpt 
ons bij het bepalen of bijstellen van ons beleid.

Uit de bovengenoemde raadpleegsessies zijn de 
volgende ontwikkelperspectieven voor de toekomst 
benoemd voor ons mbo:
1 We zien dat het werkveld constant in beweging   
 is en onderhevig is aan sterke veranderingen. 
 Dat vraagt van onze studenten en medewerkers  
 om zich te ontwikkelen tot betrokken en flexibele 
 professionals, die in staat zijn met veranderingen
 mee te bewegen.
2 We zien in de maatschappij een groeiende   
 behoefte aan zin- en betekenisgeving. Studeren
 gaat verder dan het leren van een vak en verder   
 dan het vergaren van kennis. 
 Dat vraagt van ons om binnen ons onderwijs
  de persoonlijke vorming van onze studenten te
 stimuleren, zodat studenten meer leren over
 

 zichzelf, de ander en de wereld. Onze studenten
 werken aan hun morele conditie om zich te
 kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke   
 volwassenen die waardevast kunnen en willen 
 handelen. Zo verrijken ze de wereld met hun   
 talenten en maatschappelijk verantwoordelijk-  
 heidsbesef.
3 We zien dat we toekomstbestendig onderwijs   
 alleen samen met anderen kunnen vormgeven. 
 Dat vraagt van ons een open, nieuwsgierige 
 en betrokken houding. Door nauw samen te
  werken met vele partners halen we de    
 ontwikkelingen de school binnen en spelen we
  buiten de school een belangrijke rol van   
 betekenis voor onze regio.

1  In bijlage 6 zijn al de geconsulteerde bedrijven en instanties in ronde tafelsessies en bijeenkomsten opgenomen.

Wij verbinden ons aan wat de regio van ons vraagt

Wij betrekken Interne en externe stakeholders continu bij ons onderwijs

Wendbaarheid staat bij ons centraal

Ons onderwijs is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkelingen in de maatschappij en in het werkveld. 
We hebben de belangrijkste trends en ontwikkelingen in onze regio’s Fryslân en Noordelijk Flevoland 
vertaald in onze visie en strategie. Deze zijn niet in marmer gebeiteld, maar ontwikkelen continue mee; zijn 
wendbaar. Die wendbaarheid staat centraal of het nu gaat om ons onderwijs, om onze studenten of om 
onze medewerkers of om onze samenwerking met onze stakeholders. Vanuit ons Christelijk gedachtengoed 
stimuleren we een open dialoog en oriëntatie op ontwikkelingen en op mens- en levensvisie.
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De samenwerking tussen privaat en publiek wordt 
steeds belangrijker. Onze stakeholders zijn een 
natuurlijke partner waarmee we ons onderwijs 
gezamenlijk willen vormgegeven. Daarom doen wij 
aan onze stakeholders in de regio vier beloften, die 
onze focus bepalen voor de komende vier jaren.

1	 Wij	lopen	voorop	bij	de	ontwikkeling	in	het		 	
	 werkveld
We sluiten aan bij de ontwikkelingen in het 
werkveld en geven in nauwe samenwerking met 
het werkveld en onze studenten toekomstbestendig 
onderwijs vorm, waarbij leren in de praktijk en in de 
school nauw verweven zijn.

2	 Wij	garanderen	dat	studenten	bij	ons	het	beste		
	 uit	zichzelf	kunnen	halen
Bij ons volgt elke student een leerroute passend bij 
zijn of haar talenten en drijfveren. We stimuleren 
en inspireren de student om het beste uit zichzelf te 
halen en bieden daarbij intensieve begeleiding en 
maatwerk. Daarbij geven we studenten meer mee 
dan wat vanuit beroepsvorming vereist is.
De brede vorming die ROC Friese Poort biedt, 
richt zich op zingeving op drie niveaus: de student, 
de ander en de wereld. We leren studenten het 
belang van ondernemendheid en wendbaarheid. 
Omdat je het meest leert als je dat samendoet, 
maakt de student altijd deel uit van een groep. Wij 
ondersteunen daarbij door middel van maatwerk, 
aanvullende programma’s, cross-overs en 
intensieve begeleiding.

3	 Wij	zijn	het	opleidingsinstituut	waar	iedereen		
	 zich	een	leven	lang	kan	ontwikkelen
Jong en oud, werkend en niet werkend, individuen, 
bedrijven en organisaties: iedereen die zich wil 
ontwikkelen kan bij ons terecht voor persoonlijke 
en vakmatige ondersteuning. Het stimuleren van 
een leven lang ontwikkelen begint bij onze (jonge 
en volwassen) studenten. We bevorderen een 
bestendige relatie met onze oud-studenten. Ook 
na het behalen van hun diploma zijn zij welkom 
bij ROC Friese Poort om kennis en vaardigheden 
te halen én te brengen. Werkgevers vinden bij ons 
vanzelfsprekend goed opgeleide stagiaires en 
werknemers en kunnen terecht voor bijscholing op 
maat. We stimuleren uiteraard, als aantrekkelijke 
werkgever, ook onze eigen medewerkers om zich 
actief te blijven ontwikkelen. 

4	 Wij	verbinden	ons	aan	de	regio
Wij leveren talentvolle mensen af op de 
arbeidsmarkt, en participeren in maatschappelijke 
activiteiten.  We doen bij voorkeur zaken met lokale 
partijen en staan voor social return.
Alle studenten leren binnen hun opleiding 
een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de 
maatschappij. Onze medewerkers maken zich, 
samen met onze samenwerkingspartners, sterk 
voor het binden van onze studenten aan de regio. 

Gezamenlijk vertrekpunt: onze vier beloften
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Fryslân en Noordelijk Flevoland

Voor ROC Friese Poort kunnen Fryslân en Noordelijk Flevoland worden benoemd als de belangrijkste re-
gio’s. Tegelijkertijd kunnen we stellen dat regiogrenzen niet duidelijk af te bakenen zijn en de regio ook per 
opleiding kan verschillen. Zo richten we ons binnen de Maritieme sector op een veel groter werkgebied. In 
dit hoofdstuk beperken we ons tot de beschrijving van de twee bovengenoemde regio’s.

1.2.1 De Economie in Fryslân en Noordelijke Flevoland

Fryslân
De groei van de Friese economie zakt in 2018 naar verwachting terug van 2,3% naar 2,0% en is daarmee 
ook in 2018 bijna een procentpunt lager dan landelijk. Het aantal werklozen zakt in 2018 tot iets onder 
de 15.000. Dit komt overeen met 4,4% van de werkzame beroepsbevolking en is hoger dan het nationale 
werkloosheidspercentage.
De regionale economie kent een grote agrifood sector en juist in deze sector stagneert de groei sinds 
2017, onder meer vanwege de fosfaatwetgeving en de krimpende melkveestapel. Behalve door agrifood 
wordt de Friese economie gestut door een sterke bouw- en zorgsector. De zorg groeit vooral dankzij extra 
uitgaven voor ouderenzorg in 2018 met 3%, de hoogste groei in zeven jaar tijd. Andere sterk groeiende 
sectoren in 2018 zijn de zakelijke dienstverlening (waaronder de uitzendbranche), detailhandel, industrie, 
bouw, groothanden en horeca. Sectoren die verder krimpen zijn financiële diensten, onderwijs en openbaar 
bestuur 2.

Groei	in	het	Noorden	lager	dan	in	het	Zuiden	van	Friesland
De verschillen tussen de drie Friese regio’s zijn groot. Alleen de zorg is overal relatief goed 
vertegenwoordigd. De Noord-Friese economie is groter dan die van Zuidoost– en Zuidwest Friesland 
tezamen, maar groeit langzamer. 
• In Leeuwarden zijn overheid, onderwijs, zorg en financiële diensten sterk vertegenwoordigd.  
 Dit zijn krimpende sectoren, met uitzondering van de zorgsector.
• In het zuidoosten nemen de snel groeiende elektrotechnische- & machine-industrie en bouwnijverheid
 een prominente positie in. Pareltjes zijn onder meer het Innovatiecluster Drachten en VDL Bus
 Heerenveen. De zuivelindustrie speelt een belangrijke rol in deze regio, waar deze sector dominant 
 aanwezig is. In veel zuivelfabrieken werken echter weinig werknemers en zijn veel processen 
 geautomatiseerd.
• In het zuidwesten is het agrifood cluster goed voor bijna 11% van de regionale economie (versus 4% 
 landelijk). Bouw en detailhandel zijn in deze regio ook sterker vertegenwoordigd dan elders en groeien 
 in 2018 goed door, een gevolg van de opleving van de huizenmarkt en de consumentenbestedingen.2

1.2  Dit is onze regio

2  UWV, Regio in Beeld Friesland, oktober 2017.
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 Specifiek voor deze regio gelden de groeikansen in de maritieme sector. De maritieme sector 
 herbergt van oudsher een relatief omvangrijke scheepsbouw met toeleverende bedrijvigheid, 
 vooral gespecialiseerd in jachtbouw voor het hogere marktsegment.

Economische	uitdagingen	en	speerpunten	Fryslân	
De provincie Fryslân heeft de volgende sectoren benoemd als topsectoren:
1 De van oudsher aanwezige en kansrijke agrifood/dairy.
2 De relatief jonge maar veelbelovende watertechnologie. 
3 Het omvangrijke cluster hightech maakindustrie.

Naast deze topsectoren heeft Fryslân op de volgende markten een sterke positie:
1 Toerisme en recreatie, van oudsher sterk aanwezig.
2 De maritieme sector, ontstaan in het kielzog van watertoerisme en –recreatie kent al een lange traditie.
3 Serious gaming, een jonge sector, maar met grote groeipotentie vanwege de vele mogelijkheden voor 
 cross-overs met andere sectoren.3

Noordelijk	Flevoland
De economie van Flevoland laat in 2018 met 3,3% landelijk de sterkste groei onder de provincies zien. Na 
eerder een rem te zijn geweest, geven een lagere werkloosheid en hogere huizenprijzen de economie nu 
een flinke steun in de rug. Bovendien trekt de bevolkingsgroei ook weer aan. Consumenten besteden meer 
in de detailhandel en de groei van de zakelijke dienstverlening speelt de provincie met als economisch 
hart Almere in de kaart. Ook telt de provincie - als gunstig gelegen uitvalsbasis met ruimte - veel 
handelsbedrijven die profiteren van nationale als internationale groei. In 2018 draagt verder de zorgsector 
weer bij aan groei en liggen er kansen in de vrijetijdseconomie. Ook de logistiek biedt groeimogelijkheden 
zoals blijkt uit de recente vestigingen van distributiecentra van Inditex (moederbedrijf Zara) en Kloosterboer. 

Economische	uitdagingen	en	speerpunten	Noordelijk	Flevoland
1 Agrofood en het specifiek cluster rondom het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) en 
 composietenontwikkeling.
2 Maritiem en Visserij, van oudsher aanwezig op Urk.

Global	challenges
Global challenges die de komende jaren veel aandacht zullen krijgen, zowel in Fryslân als in 
Noordelijk  Flevoland zijn: de transitie naar een duurzame en circulaire economie, klimaatverandering, 
gezondheidsvraagstukken bij een ouder wordende bevolking, veiligheid en public safety.

3  Kennisagenda Fryslân 2015-2025.
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1.2.2 De Economie in Fryslân en Noordelijke Flevoland

Fryslân
Voor de arbeidsmarktregio Friesland verwacht UWV dat het aantal banen van werknemers in 2018 
met 1,2% toeneemt tot 256.000. Dat ligt onder de landelijke groei van het aantal banen met 1,8%. Dit 
komt vooral doordat sterk groeiende dienstverlenende sectoren (ICT, zakelijke dienstverlening), maar 
ook sectoren als groothandel en vervoer naar verhouding in de regio minder vertegenwoordigd zijn dan 
landelijk. De meeste nieuwe banen – in absolute aantallen gezien - ontstaan in 2018 in zorg & welzijn, 
hoewel binnen deze sector wel een aantal branches met krimp te zien zijn. Daarna volgen overige zakelijke 
dienstverlening (waaronder de uitzendbranche valt), detailhandel, industrie, bouw, groothandel en horeca. 
In 2016 ontstonden in Friesland 21.000 vacatures, gemiddeld 1.700 per maand. UWV verwacht dat de 
vacaturemarkt in 2017 en 2018 blijft groeien.4

Werkloosheid	daalt	naar	4,4	procent
De werkloosheid daalt in Friesland sinds de piek in 2014 (8,0%) voortvarend, naar verwachting tot 
gemiddeld 4,4% in 2018. De werkloosheid is verhoudingsgewijs hoog en de verschillen zijn groot. In 
Leeuwarden is het percentage bijna dubbel zo hoog als op de Waddeneilanden (circa 3,5%).5

Noordelijk	Flevoland
Voor de arbeidsmarktregio Flevoland verwacht het UWV dat het aantal banen van werknemers in 2018 
met 2,1% toeneemt tot 145.100. Dat ligt iets boven de landelijke groei van het aantal banen met 1,8%. 
Dit komt vooral doordat sterk groeiende dienstverlenende sectoren als zakelijke dienstverlening, zorg & 
welzijn en detail- en groothandel naar verhouding in de regio sterker vertegenwoordigd zijn dan landelijk. 
De meeste nieuwe banen – in absolute aantallen gezien - ontstaan in 2018 in zorg & welzijn, hoewel 
binnen deze sector wel een aantal branches met krimp te zien zijn. Daarna volgen overige zakelijke 
dienstverlening (waaronder de uitzendbranche valt), specialistische zakelijke dienstverlening, detailhandel 
en bouwnijverheid. 
In 2016 ontstonden in de regio 17.600 vacatures, gemiddeld bijna 4.300 per kwartaal. UWV verwacht dat 
de vacaturemarkt in 2017 en 2018 blijft groeien.6

4  UWV. Regio in beeld, oktober 2017. 
5  https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/jouw-provincie/vooruitzichten-regios/regios/friesland.html
6  UWV. Regio in beeld, oktober 2017.
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Voor Noordelijk Flevoland is met name de maritieme sector een relatief omvangrijke. Urk staat van oudsher 
bekend als vissersdorp aan de voormalige Zuiderzee. Naast visserij richt Urk zich ook op andere takken 
van de maritieme dienstverlening: scheeps- en jachtbouw, techniek en onderhoud, ICT en communicatie, 
onderzoek en innovatie. Urk profileert zich steeds meer op een totaalpakket van maritieme service. De 
komst van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland is de meest recente ontwikkeling die deze 
transitie naar een totaalpakket van maritieme service een extra boost geeft. Deze nieuwe buitendijkse 
servicehaven nabij Urk richt zich primair op (internationale) maritieme dienstverlening. De ontwikkeling 
van de servicehaven versterkt de regionale economie en is noodzakelijk voor het behoud en groei van de 
werkgelegenheid.

Vooral laagopgeleiden7, administratief opgeleiden, 
arbeid beperkten en ouderen 55+ vinden lastig 
werk. De opleiding, ervaring en competenties van 
de werkzoekenden sluiten niet aan bij behoefte van 
werkgevers. Werkgevers in Fryslân en Noordelijk 
Flevoland ervaren personeelstekorten. Op dit 
moment is in vrijwel alle sectoren (techniek, bouw, 
metaal, dienstensector, zorg, maritiem) een tekort 
aan arbeidskrachten. Het tekort is niet alleen 
kwantitatief, maar ook kwalitatief (vooral tekort 
aan mbo niveau 3 en mbo niveau 4 en hbo)8. 
Arbeidsmarktpartijen staan voor de uitdaging deze 
kwalitatieve mismatch te verkleinen. Er is een betere 
kwalitatieve afstemming nodig van vraag en aanbod 
op mbo-niveau.9 Ook kunnen deze werkzoekenden 
worden gestimuleerd om werk te zoeken in andere, 
kansrijke(re) beroepen. 
Het overbruggen van de afstand tussen de 
gevraagde en de genoten opleiding is een van de 
grootste uitdagingen in de huidige arbeidsmarkt.6 
De meeste werkzoekenden uit kwetsbare 
groepen zijn door een laag opleidingsniveau of 
arbeidsbeperking (nagenoeg) niet in staat te 
voldoen aan de eisen die werkgevers stellen aan de 
invulling van deze vacatures. Voor goed schoolbare 
werkzoekenden uit een beroepsklasse met beperkte 
arbeidsmarktperspectieven of met gedateerde kennis 
is overstap naar krapteberoepen met een intensief 
scholingstraject mogelijk wel haalbaar.

Als gevolg van robotisering en automatisering 
kunnen veel banen verloren gaan, maar tegelijkertijd 
ontstaan er kansen als gevolg van nieuwe 
ontwikkelingen.10 Omdat het opleidingsniveau in de 
noordelijke provincies lager ligt dan landelijk, is het 

goed mogelijk dat de gevolgen van robotisering en 
automatisering in Noord-Nederland groter zijn dan in 
andere delen van Nederland. 

Middelbaar (41%) en lager opgeleide (23%) 
medewerkers worden beduidend minder 
bijgeschoold dan hoger opgeleiden (60%).9 Over 
het algemeen geldt: hoe hoger het niveau van de 
opleiding die een student volgt, hoe kleiner de kans 
is dat deze wordt opgeleid voor banen die in de 
toekomst dreigen te verdwijnen.10

De regio heeft tevens te kampen met demografische 
ontwikkelingen.11 De bevolking vergrijst en ontgroent. 
In Fryslân en Noordelijk Flevoland is er per saldo tot 
2040 geen grote bevolkingsdaling te verwachten. 
Wél als het gaat om krimp in de leeftijdsgroep 
0-20 jaar. Openbaar bestuur, onderwijs en vervoer 
& opslag zijn sectoren die – gezien het hoge 
aandeel 60-plussers - op relatief korte termijn met 
een uitstroom van werknemers geconfronteerd 
worden. In de sectoren zorg & welzijn en industrie 
is het aandeel 60-plussers weliswaar beperkter 
van omvang, maar - gezien de omvang van beide 
sectoren – betreft het wel een omvangrijke groep. 
In de horeca en detailhandel speelt deze 
problematiek vrijwel niet. Dat zijn sectoren die zich 
juist kenmerken door een bovengemiddeld hoog 
aandeel jongere werknemers. 
Door de vergrijzing/ontgroening treedt een daling van 
het werknemerspotentieel op, waardoor bedrijven 
moeilijker aan personeel kunnen komen. Veel Friese 
bedrijven en bedrijven uit de Noordelijk Flevoland 
verwachten in de toekomst knelpunten op de 
arbeidsmarkt.

1.2.3 Arbeidsmarkt: Kwalitatieve vraagontwikkeling

6  UWV. Regio in beeld, oktober 2017.
7  Eén van de kernproblemen van onze regio is dat het opleidingsniveau van de beroepsbevolking onder het Nederlandse gemiddelde ligt.
8  ROA. Onderzoek ‘de arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022’, december 2017.
9  Het werkend alternatief voor Noord-Nederland, SER Noord Nederland, februari  2018.
10  Stand van zaken op de Noord-Nederlandse arbeidsmarkt, Update NOA 2017-2020, Etil arbeidsmarkt & onderwijs, september 2017.
11  https://sociaalplanbureaugroningen.nl
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Jongeren die onderwijs volgen in het praktijkonder-
wijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het vmbo 
(basisberoepsgerichte leerweg) en de entreeoplei-
ding. en na een jaar de overstap maken naar het 
(vervolg) mbo of de arbeidsmarkt behoren tot de 
definitie van een ‘jongere in een kwetsbare positie’.

Uit onderzoek12 blijkt dat deze jongeren vaak in een 
kwetsbare positie blijven; het aandeel dat geen werk 
heeft en niet in het onderwijs actief is, neemt naar 
verloop van tijd toe. Tegelijkertijd neemt het aandeel 
jongeren met een uitkering toe. Ook blijkt dat een 
mbo-1 of mbo-2 diploma een hogere kans geeft op 
arbeidsdeelname voor jongeren in een kwetsbare 
positie, dan geen diploma.

1.2.3 Jongeren in een kwetsbare positie

12  Loopbaanmonitor jongeren in kwetsbare positie; ministerie van OCW.
13 Het aandeel jongeren in kwetsbare positie wordt berekend door de jongeren die een kwetsbare overstap hebben gemaakt (naar of binnen

 het mbo (niveau 1 of 2) of uit het onderwijs) te delen door het totaal aantal jongeren die zijn door- of uitgestroomd uit pro, vso-profiel

 arbeidsmarkt en vervolgonderwijs, vmbo-basisberoepsgerichte leerweg en mbo-1.

Aandeel jongeren in kwetsbare positie naar 
RMC-regio, schooljaar 2016-2017 naar 2017-2018.
Bepaling 1 oktober.

In de figuur wordt het percentage jongeren in 
kwetsbare positie van de RMC-regio’s weergegeven.13

Het valt op dat de noordelijke regio’s een hoog 
percentage (boven de 80%) hebben, te weten: 

• RMC-regio Zuid-West 82%; 
• RMC-regio Friesland Noord 82%; 
• RMC-regio Friesland Oost 82%; 
• RMC-regio Flevoland 78%. 

In aantallen:
• RMC-regio Zuid-West: 363 jongeren
• RMC-regio Friesland Noord: 681 jongeren
• RMC-regio Friesland Oost: 672 jongeren
• RMC-regio Flevoland: 1.417 jongeren

In 2016-2017 zijn bij ons ROC ruim 800 jongeren 
in een kwetsbare positie ingestroomd in een niveau 
1 of 2 opleiding. De verdeling over de niveaus wijkt 
niet af van landelijke cijfers.  

67% 86%
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Opdracht	voor	het	MBO
Uit de kwantitatieve en kwalitatieve vraagontwik-
keling in de arbeidsmarktregio blijkt dat het aantal 
banen en vacatures stijgt. Werkgevers ervaren 
echter personeelstekorten doordat de opleiding, 
ervaring en competenties van de werkzoekenden 
niet aansluiten bij hun behoefte. 
In het adviesrapport van de SER Noord Nederland 
staan twee opgaven voor de toekomst centraal, 
namelijk het ontwikkelen van toekomstbesten-
dige scholing voor werknemers met een mbo-2 of 
mbo-3 diploma en het versterken van de positie van 
WW-ers en bijstandsgerechtigden op de regionale 
arbeidsmarkt. Dit vraagt flexibiliteit van het on-
derwijs door bv EVC, tussentijdse instroom, (korte) 
vakgerichte scholing en modulaire scholing. 

De SER Noord Nederland noemt de volgende con-
crete acties voor ROC’s:
• mede opzetten van bedrijfstakgewijze scholing
  en uitvoering;
• actief deelnemen aan het opzetten van een 
 programma voor scholing bij kleinere bedrijven;
 afsluiten van pacten per werkveld met sociale 
 partners;
• flexibiliseren van het onderwijsaanbod 
 (combinaties van werken en leren);
• bevorderen van de inzet van de bbl;
• bevorderen van de noodzakelijke cultuuromslag 
 bij het eigen personeel.

Wij sluiten ons volledig aan bij deze acties van de 
SER, waarbij we ons met name zullen richten op:
• instroom jongeren in kansrijke sectoren 
 (Zorg, ICT, Techniek, Bouw) door het aanbieden
 van kansrijke opleidingen; 
• bij- en herscholing van laagopgeleiden in ver-
 dwijnende beroepen (Zakelijke dienstverlening);
• bevorderen duurzame inzetbaarheid door om- 
 en bijscholing van zittende werknemers;
• verhogen kansen voor kwetsbare groepen door 
 inzet van extra begeleiding en ondersteuning;
• stimuleren van doorstroom naar hogere niveaus, 
 (mbo-mbo en mbo-hbo) vanwege toenemende 
 vraag hoger opgeleiden;
• verhogen arbeidsparticipatie door mensen met 
 een WW- of bijstandsuitkering, herintreders en 
 zij-instromers bij- of om te scholen. 

Inhoudelijk zijn daarbij het in co-creatie ontwikkelen 
van vormen van hybride leren en het flexibilise-
ren van het onderwijs (voor volwassenen) daarbij 
speerpunten. Samenwerkingsverbanden zijn voor 
ons een logische voorwaarden voor het realiseren 
van deze acties.

Vraag	naar	brede	persoonsvorming
De arbeidsmarkt verandert ook in sociaal-maat-
schappelijke zin. Arbeidsrelaties worden minder 
relationeel met vaste contracten. Kortere en los-
sere werkverbanden met verschillende werkgevers 
worden de norm voor onze studenten. Het aantal 
jonge ZZP-ers neemt toe. De geschetste ontwikke-
lingen vragen meer dan ooit tevoren van studenten 
en werknemers dat zij mee kunnen bewegen met 
de vele veranderingen en zich een leven lang blijven 
ontwikkelen.  Zowel in hun vaktechnische vaardig-
heden als in vaardigheden die hen leren omgaan 
met een continue veranderende arbeidsmarkt. Ook 
het Sociaal en Cultureel Planbureau14 geeft aan dat 
de veranderde arbeidsmarkt een breed palet aan 
vaardigheden van mbo’ers vraagt. Naast vakkennis 
en vakvaardigheden gaat het om doorzettingsver-
mogen, samenwerken, communiceren, probleem-
oplossend vermogen en kritisch denken (de zoge-
noemde 21ste eeuwse vaardigheden). 
Voor ons is brede vorming een belangrijke pijler van 
ons onderwijs.

Speerpunten	voor	de	vestigingen
De vestigingen maken in hun eigen vestigingsplan-
nen een nadere analyse van de regio. Hiervoor is in 
bijlage 3 een overzicht van de ontwikkelingen per 
domein opgenomen.

De speerpunten liggen hierbij als volgt:
• Sneek – Maritiem (technisch) en Horeca;
• Leeuwarden/Dokkum – Innovatie in de zorg;
• Drachten – Maakindustrie/Smart Industries, 
 Duurzaam en IT/Media;
• Emmeloord/Urk – Maakindustrie en Maritiem
 (visserij).

1.2.4 Kansen voor ons onderwijs

14  https://www.socialevraagstukken.nl/veranderende-arbeidsmarkt-vraagt-om-aanpassing-mbo/
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Samenwerking	met	college	mbo-instellingen	
in	de	regio
Naast ROC Friese Poort zijn in de provincie Fryslân 
het Friesland College en het AOC Nordwin College 
actief. Met het Friesland College zijn een aantal 
basis afspraken gemaakt over wie welke opleidin-
gen waar uitvoert. Initiatieven om veranderingen 
aan te brengen in het opleidingenaanbod worden 
tijdig met elkaar besproken. Om zoveel mogelijk 
jongeren een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt 
te laten halen, werken wij, het Friesland College 
en het Nordwin College samen met de vo-scholen. 

Samen wordt onder andere ingezet op een soepele 
overgang van het praktijkonderwijs naar de Entree-
opleidingen in het mbo. Daarbij zetten we in op een 
route naar de arbeidsmarkt of een route naar niveau 
in het mbo. We werken met het Friesland College en 
het Nordwin College in  noordelijkverband samen 
met het hbo om de aansluiting van het mbo naar 
het hbo succesvol te laten verlopen voor de jonge-
ren in onze regio. Tot slot (als voorbeeld) is er met 
het Friesland College (en het Alfa College in Gro-
ningen) een unieke samenwerking met de high tech 
bedrijven van Innovatiecluster Drachten.
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De regiovisie, de ontwikkelperspectieven voor ons mbo en onze vier beloften vormen de basis van onze 
kwaliteitsagenda. In het volgende worden de door ons gekozen ontwikkelthema’s benoemd en wordt de 
koppeling gelegd met de thema’s uit het landelijk Bestuursakkoord.

Ontwikkelthema’s

In de onze kwaliteitsagenda geven wij, samen met onze studenten, docenten en stakeholders richting aan 
vier ontwikkelthema’s, te weten:

1 Wendbaar onderwijs 
Dit thema omvat voor ons het in het Bestuursakkoord genoemde speerpunt: Opleiden voor de arbeidsmarkt 
van de toekomst. In het Bestuursakkoord worden daarbij onder meer genoemd het arbeidsmarktperspec-
tief van opleidingen en het versterken van opleidingen met de beroepspraktijk. Door ons thema Wendbaar 
onderwijs te noemen, geven we aan dat we nog een stap verder gaan, nl. het vooroplopen bij de ontwikke-
lingen op de arbeidsmarkt en onze studenten opleiden tot flexibele en betrokken werknemers.

2 Brede vorming 
Voor ons is dit een belangrijk thema, omdat zowel in onze sessies met stakeholders als ook de SER is 
aangegeven dat persoonlijke vorming van groot belang is om in een veranderende arbeidsmarkt je plek te 
kunnen vinden en behouden. Wij willen de brede vorming niet naast, maar geïntegreerd in de opleidingen 
vormgeven.

3 Gelijke kansen en kwetsbare jongeren 
Dit thema sluit naadloos aan bij de twee in het Bestuursakkoord genoemde speerpunten: Jongeren in een 
kwetsbare positie en Gelijke kansen. Het gaat hierbij onder meer om het terugdringen van VSV, bevorderen 
van doorstroom binnen de beroepskolom en extra ondersteunings- en stimuleringsprogramma’s.

4 Leven Lang Ontwikkelen 
Door een veranderende arbeidsmarkt, neemt de vraag naar her-, om- en bijscholing toe. We hebben we de 
ambitie om werknemers op een hoger niveau te brengen en nieuwe technieken te leren. Ons onderwijsaan-
bod voor volwassenen wordt daarvoor meer toegesneden op deze doelgroep: flexibel, toegankelijk, tijd en 
plaats onafhankelijk, in modules en duaal (op de werkplek, combinatie van werken en leren).

1.3  Dit zijn onze ontwikkelthema’s
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Deel 2
Plan

Dit	thema	sluit	aan	bij	onze	belofte	1:	wij	lopen	voorop	bij	de	ontwikkelingen	in	het	
werkveld	en	bij	belofte	4:	wij	verbinden	ons	aan	de	regio.

2.1  Ontwikkelthema 1:
 Wendbaar onderwijs

In dit deel van de kwaliteitsagenda beschrijven we de plannen voor de ontwikkelthema’s: wendbaar 
onderwijs, brede vorming, gelijke kansen en kwetsbare jongeren en een leven lang ontwikkelen. Elk ontwik-
kelthema is opgebouwd uit een strategisch doel, doelstellingen en indicatoren. Aangegeven wordt welke 
resultaten we beogen voor studenten, docenten, ondernemers en overheid. 
Bij elk doel wordt ingegaan op waar we staan, wat we gaan doen en wat we al hebben gedaan (enkele 
voorbeelden). We geven de vestigingen en teams de professionele ruimte om op eigen wijze in samenwer-
king met de regionale partners de plannen verder uit te werken in hun vestigings- en teamplannen. 
In bijlage I zijn de kengetallen van ambitie naar realisatie opgenomen.

Strategisch doel

Wendbaar onderwijs dat aansluit op de economi-
sche uitdagingen en speerpunten de in de regio.

Doelstellingen

1	 Inhoudelijke	vernieuwing	van	onze	opleidingen	
	 naar	meer	hybride	vormen	van	leren.
2	 Ondernemerschap	en/of	ondernemerschaps-
	 kwaliteiten	inbedden	het	curriculum	van	al		 	
	 onze	opleidingen.
3	 Vormen	van	duurzame	en	circulaire	economie	
	 verweven	in	de	bedrijfsvoering	van	de	vesti-
	 gingslocaties	en	in	het	curriculum	van	al	onze	
	 opleidingen
4	 Gebruik	van	moderne	ICT	toepassingen,	zowel			
	 in	het	onderwijs	als	in	de	ondersteuning.

Indicatoren 2022

• 75% van het bedrijfsleven is tevreden over de 
 kennis van ROC Friese Poort van de ontwikkelin-
 gen in het werkveld.

• 70% van de studenten geeft aan: Wat ik op 
 school heb geleerd, kon ik goed gebruiken tijdens 
 mijn bpv.                                                                              
• Het aantal BBL-ers stijgt met 10%.
• Waardering ICT: norm 7,5.

Resultaten voor studenten, 
docenten, ondernemers en 
overheid

• Studenten krijgen een beter arbeidsmarktper-
 spectief door aanpassingen in het onderwijs.
• Studenten krijgen de beste (praktijk)opleiding 
 met uitzicht op een baan.
• Ondernemers werken mee in de vormgeving van 
 het onderwijs en zien een sterkere verbinding 
 van onderwijs en beroepspraktijk.
• Opleidingstrajecten zijn flexibel en hybride en in 
 co-creatie ontwikkeld.
• Docenten hebben kennis van de beroepspraktijk 
 en zijn professionele begeleiders.
• De overheid ziet het voordeel van minder uitval 
 in het onderwijs, en minder werkloosheid.
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1 Inhoudelijke vernieuwing van onze opleidingen naar meer hybride vormen 
 van leren 

Hier	staan	we	nu
Met name in de Techniek en in de Zorg zijn de laatste jaren verschillende vormen van hybride leren ont-
wikkeld, in samenwerking met het werkveld. We kiezen daarbij niet voor een standaard vorm van hybride 
leren, maar voor vormen die passen bij het bedrijf en bij de studenten. Hierdoor kan de mate van leren op 
locatie verschillen, maar ook kan worden gekozen voor verhoging van het aantal BBL-ers, het opzetten van 
een leerbedrijf of een bedrijfsschool.
Naast het ontwikkelen van nieuwe vormen van leren, spiegelen we samen met het werkveld (bijvoorbeeld 
in de Onderwijsadviesraden) onze bestaande curricula aan de ontwikkelingen. Daarbij kijken we niet alleen 
naar de huidige vraag naar personeel, maar denken we ook na over de werknemers van de toekomst.

Dit	gaan	we	doen
1 Doorgaan met het in co-creatie ontwikkelen van flexibele maatwerktrajecten, zoals leren op locatie, 
 leerbedrijven, bedrijfsscholen, versterking BBL en andere vormen van vernieuwend onderwijs. 
2 Het ontwikkelen van essentiële cross-overs om in te kunnen spelen op de ontwikkeling van nieuwe 
 beroepen, die op het snijvlak van twee of meer sectoren liggen. 
3 Het samen met het bedrijfsleven ontwikkelen van keuzedelen, afgestemd op de regionale arbeidsmarkt.
4 Het stimuleren van ondernemersvaardigheden een prominentere plek geven in het onderwijscurriculum. 
5 Het in Noordelijk verband afstemmen van een (kansrijk) opleidingenaanbod.

Dit	zijn	we	al	gestart
Hieronder noemen we een aantal voorbeelden van vernieuwing van opleidingen en het versterken van de 
verbinding met de beroepspraktijk. 

Yacht	Builders	Academy	
Vanuit de vraag naar vakmanschap en het regio-
naal belang van de sector, is in 2017 De Yacht Buil-
ders Academy (YBA) gestart. Dit is een belangrijk 
samenwerkingsplatform van onderwijsinstellingen, 
bedrijfsleven en overheden op het gebied van on-
derwijsontwikkeling, instroombevordering, kennis-
deling en leven lang leren. De Academy biedt unieke 
jachtbouwopleidingen – waaronder een cross-over 
jachtbouw, interieurbouw en industriële lakverwer-
king – in Noordwest-Nederland voor jongeren en 
volwassenen. 
 
Expertisecentrum	cybersecurity	(CEV)
Paars Partnerschap (een samenwerkingsverband 
van zeven ROC’s dat instroom- en doorstroomtra-
jecten voor Defensiepersoneel verzorgt) heeft met 
het CEV ICT & Cyber (waar ROC Friese Poort de 
voortrekker van is) en met Defensie een expertise-
centrum ontwikkeld voor ICT & Cyber. ICT & Cyber 
security is een speerpunt van Defensie; preventie en 
bescherming van netwerken is van groot belang. In 
het CEV werken defensie, onderwijs (mbo, hbo en 
wo) en het bedrijfsleven samen om de continue ont-

wikkelingen op dit vakgebied te vertalen naar onze 
onderwijsprogramma’s. Samen met het hbo worden 
een AD en een practoraat ontwikkeld.

Innovatie	in	de	Zorg
In 2016 zijn wij samen met het Friesland College, 
NHL-Stenden, de zorginstellingen en het bedrijfsle-
ven een Zorg-innovatiecentrum gestart, om samen 
te werken aan nieuwe vormen van ouderenzorg. 
Centraal hierin staat een aantal zorginnovatielabs, 
leerwerkplaatsen en een heldere portal om kennis 
te delen. 
Ook samen met het Friesland College participeren 
wij in een landelijke pilot van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) om te 
onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn in het 
curriculum van de zorgopleidingen om deze beter te 
laten aansluiten bij de toekomstige ontwikkelingen. 
Nagenoeg alle grote zorginstellingen in Fryslân en 
Noordelijk Flevoland werken hierin samen. 
Een programmamanager Zorg en Technologie wordt 
ingezet om de verbindingen tussen de beide domei-
nen te versterken en uit te breiden en om bestaande 
initiatieven te stroomlijnen. 
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Smart	industries
We hebben goede contacten met bedrijven die zijn 
aangesloten bij het Innovatiecluster Drachten (ICD). 
De bedrijven van dit cluster maken deel uit van de 
hoogtechnologische maakindustrie, de Top Sector 
High Tech Systems (HTSM)15. Met onze technische 
opleidingen in Drachten leveren wij een (kennis)bij-
drage aan de regionale economie door in te spelen 
op de specifieke regionale behoeften in Noordoost 
Fryslân. Zo zijn we met het ICD, nieuwe opleidings-
trajecten aan het ontwikkelen - samen met het 
Friesland College en het en Alfa-college - en we 

zijn gestart met de ontwikkeling van de cross-over 
smart industries (aanvraag loopt nog) en de AD ro-
botica. Dit alles gericht op een doorgaande (leer)lijn 
rond smart industry en robotisering/ automatisering.

Afstemmen	opleidingenaanbod
Sinds de start van de ROC’s is er met het Friesland 
College structureel overleg over de afstemming van 
het opleidingenaanbod. Sinds enkele jaren is er ook 
in breed noordelijk verband met alle ROC’s periodiek 
overleg over het opleidingenaanbod. Dit overleg 
verloopt zeer goed en dient als landelijk voorbeeld.

15  Hiermee wordt in algemene zin bedoeld: bedrijfsactiviteiten gericht op de productie en ontwikkeling van apparaten, instrumenten, 

 machines, mechanisaties, automotive, trucks & bussen, vliegtuigen en schepen.
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2 Vormen van ondernemerschap en/of ondernemerschapskwaliteiten zijn terug 
 te vinden het curriculum van al onze opleidingen

Hier	staan	we	nu
Ondernemerschap neemt in ons mbo een steeds belangrijkere plaats in. Werknemers zoeken mensen met 
een ondernemende houding, en steeds meer van onze studenten gaan aan de slag als zelfstandig onder-
nemer. Wij geven daarom ondernemerschap en ondernemerschapsvaardigheden een plek in het curriculum 
van al onze opleidingen. 

Dit	gaan	we	doen
Op verschillende wijze uitvoering geven aan het inbedden van ondernemersvaardigheden, zoals:
1 Het opzetten van een ondernemersschool.  
2 Het opzetten van een programma met ondernemersopdrachten in samenspraak met lokale onderne-
 mers en het regionale bedrijfsleven.
3 Het aanbieden van keuzedelen als ondernemend gedrag, oriëntatie op ondernemerschap, ondernemer- 
 schap mbo (voor verschillende niveaus).
4 Het aanbieden van de eenjarige mbo 4-opleiding specialisten opleiding Leiding geven op basis van 
 vakmanschap. 

Dit	zijn	we	al	gestart
O3 
O3 is een organisatie die zelfstandig gerund wordt 
door een team van studenten uit verschillende 
richtingen van NHL-Stenden, het Friesland College 
en ROC Friese Poort. Zij organiseren vanuit een 
inspirerende leeromgeving projecten en evenemen-
ten. Deze worden door de studenten -ongeacht 
verschillen in opleiding en school- van A tot Z ge-
organiseerd, gecoördineerd en uitgevoerd. Hiermee 
ontstaat een succesvol netwerk van vertegenwoor-
digers uit het ondernemers-, overheids-, en onder-
wijsveld. De projectleiders begeleiden en coachen 
de uitvoerende studenten in het vakinhoudelijke 
component, gedrag, houding en het uitbreiden van 
hun netwerk.

Associate	Degree	Small	Business	&	Retail	
Management  
Met ingang van het schooljaar 2017-2018 bieden 
wij vanuit het domein Handel & Ondernemerschap 
samen met NHL Stenden de duale AD Small Busi-
ness & Retail Management aan. Met deze tweeja-
rige hbo-opleiding voorzien wij in de behoefte van 

het regionale bedrijfsleven. Deze opleiding is dé 
ideale aansluiting voor onze mbo niveau 4 studen-
ten Handel en Ondernemerschap die zich verder 
willen ontwikkelen na het behalen van hun mbo 
diploma. Daarnaast is het ook dé ideale opleiding 
voor medewerkers die al langere tijd werkzaam zijn 
in de retail branche en zich willen blijven verdiepen 
en ontwikkelen in dit vakgebied.

Citylab	in	Drachten	en	outlets	in	Dokkum	en	
Kollum
In de Citylab in Drachten wordt met NHL Stenden 
(hbo) samengewerkt Studenten van beide instel-
lingen doen onderzoek naar het consumentenge-
drag binnen de detailhandel. De Outletwinkels in 
Dokkum en Kollum worden volledig door studenten 
Detailhandel gerund. Ze zorgen niet alleen voor de 
verkoop van producten, maar regelen ook de marke-
ting en de promotie van zowel de fysieke als van de 
online outlet store. 
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3 Vormen van duurzame en circulaire economie zijn verweven in het curriculum  
 van al onze opleidingen en in de bedrijfsvoering van de vestigingslocaties

Hier	staan	we	nu
Wij hebben stevige ambities ten aanzien van duurzaamheid. Een aantal jaren geleden bouwden we het 
meest duurzame schoolgebouw van Nederland op onze campus in Drachten en het afgelopen jaar hebben 
we deze lat nóg hoger gelegd door niet alleen energiezuinig maar ook circulair te bouwen. Onze nieuwe 
locatie voor uniformberoepen in Leeuwarden is het eerste schoolgebouw in Nederland dat 100% klimaat-
neutraal én circulair is gebouwd.

Wij sluiten aan bij de Europese, en nationale doelstelling, waarin onder andere de transitie naar een duur-
zame en circulaire economie een belangrijke maatschappelijke uitdaging is. Sinds de oprichting van de Ver-
eniging Circulair Friesland (VCF) staat het onderwerp in Fryslân goed op de kaart en geldt Fryslân steeds 
meer als voorbeeldregio in Nederland en Europa. Wij participeren volop in de VCF.

Dit	gaan	we	doen
1 Duurzaam en circulair denken en handelen inbedden in de bedrijfsvoering van de vestigingen.
2 Samen met het bedrijfsleven de duurzame en circulaire economie verder uitbouwen. Onze technische 
 opleidingen dragen hier reeds aan bij door samen met het bedrijfsleven in Noord-Nederland studenten 
 en technische professionals te scholen in nieuwe duurzame technieken. Duurzaamheid en circulair 
 ondernemen wordt gaandeweg toegepast in al onze opleidingen. 

Dit	zijn	we	al	gestart
Duurzame	voeding
De horecaopleidingen van ROC Friese Poort stellen 
duurzame voeding centraal. Zo is in samenwerking 
met het Koning Willem I College in Den Bosch in 
september 2017 gestart met de nieuwe opleiding 
‘Gespecialiseerd Kok’. De principes van ‘Dutch Cui-
sine’, zoals seizoensgebonden voeding uit de regio, 
duurzaam vervaardigd, minder vlees en meer plant-
aardige vleesvervangers staan hierin centraal. 

Centrum	Duurzaam	
Centrum Duurzaam is onderdeel van ROC Friese 
Poort. Het is een zogenoemde ‘hotspot’; een leer- en 
werkomgeving waarin onderwijsinstellingen zich 
samen met bedrijfsleven thematisch specialiseren. 
Centrum Duurzaam beschikt over een ‘Duurzaam 
Doen Huis’, een praktijklokaal dat samen met meer 
dan twintig ondernemers is ingericht. Hier leren 
onze studenten en vaktechnisch personeel met de 
nieuwste duurzame technieken te werken, zodat 
zij hun praktijkkennis vergroten. Ook wordt hier 
gewerkt aan het in de praktijk brengen van nieuwe 
ideeën met betrekking tot duurzame energie, be-
bouwde omgeving, duurzame mobiliteit en produc-
tietechnologie. Er staan proefopstellingen en simu-
laties, er is ruimte voor hybride- en projectmatig 
leren en er worden lezingen en workshops gegeven 
door het bedrijfsleven, overheden en het onderwijs. 
Ook bieden we binnen Centrum Duurzaam duur-
zame technische bij- en nascholingscursussen aan.

Gas	2.0
Het project Gas 2.0 bouwt voort op de ambitie om 
als regio Noord-Nederland in 2020 21% van het 
regionale energie duurzaam op te wekken. Met Gas 
2.0 zetten we in op het opleiden van (toekomstige) 
medewerkers met de juiste kennis, vaardigheden en 
soft skills om continu te kunnen werken met duur-
zame energie, technologieën en op het omscholen 
en bijscholen van bestaand personeel (leven lang 
ontwikkelen). Gas 2.0 leidt tot een andere manier 
van techniekonderwijs. Het kennisniveau van stu-
denten, docenten, praktijkbegeleiders en (nieuwe) 
medewerkers wordt verhoogd. De doorstroom van 
vmbo-mbo-hbo wordt bevorderd. 

Energiecampus	Leeuwarden
In april 2018 is gestart met bouw van een Energie-
campus in Leeuwarden. De Energiecampus is een 
particulier initiatief van Koninklijke Oosterhof Hol-
man en Ekwadraat. Het plan is uniek in Fryslân en 
heeft een nadrukkelijke focus op duurzame energie-
oplossingen, circulariteit en kennisdeling. Op deze 
plek komen kennis, onderzoek en productie samen. 
Hier ontstaan oplossingen voor de energievragen 
van morgen. Het doel is om met het bedrijfsleven in 
co-creatie onderwijs te maken, waarin we projecten 
uitvoeren. Ook is de ambitie om een aantal van onze 
leerbedrijven onderdeel van deze campus te laten 
worden.
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4 Gebruik van moderne ICT toepassingen, zowel in het onderwijs als in de
 ondersteuning

Hier	staan	we	nu
We hebben er voor gekozen de ICT-toepassingen in de ondersteuning te beperken tot een beperkt aantal 
(grote) systemen. De duidelijke keus van ROC Friese Poort voor de basis Xedule, Eduarte en Office 365 
heeft rust gebracht in het applicatielandschap. Via de ROC Friese Poortal krijgen studenten en medewer-
kers toegang tot de voor hun noodzakelijke applicaties en informatie.

Voor de ondersteuning van het onderwijs zijn binnen de meeste teams ICT coaches opgeleid, om moderne 
ICT-toepassingen in te voeren in het onderwijs, op zodanige wijze dat het bij het type onderwijs, de ar-
beidsmarkt en de student past.

Dit	gaan	we	doen
1. Instrumenten zoeken voor afstandsleren, zodat studenten plaats- en tijdonafhankelijk kunnen studeren.  
 In eerste instantie richten we ons hierbij op het volwassenenonderwijs. 
2. Uitbreiden project ICT-coaches in alle teams.  
3. Activiteiten die aansluiten bij de uitdagingen in de toekomst: blended learning, robotisering, kunstma-
 tige intelligentie, e-learningen en data gedreven onderwijs

Dit	zijn	we	al	gestart
IT3-model
Door het inzetten van het IT3 model (innovatie op 
gebied van ICT) zijn meer dan 60 onderwijsteams 
en meer dan 15 onderwijsondersteunende teams 
uitgedaagd om na te denken over de mogelijkhe-
den die ICT voor hun werkzaamheden te bieden 
heeft. Dit heeft o.a. geresulteerd in verbeterde 

communicatie binnen teams, efficiëntere manieren 
van samenwerken en een grotere digitale vaardig-
heid. Het beleid is uitgedragen en uitgewisseld met 
andere ROC’s en is bij het CVI, saMBO-ICT en met 
Kennisnet gedeeld. Hiermee heeft ROC Friese Poort 
een belangrijke bijdrage aan innovatie in de onder-
wijssector geleverd.
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Dit	thema	sluit	aan	bij	onze	belofte	2:	wij	garanderen	dat	studenten	bij	ons	het	beste	uit	
zichzelf	kunnen	halen.

2.2  Ontwikkelthema 2:
 Brede vorming

Strategisch doel

Brede vorming is in het curriculum van al onze oplei-
dingen geïntegreerd, waardoor onze studenten als 
professional en als persoon, wendbaar en beteke-
nisvol participeren in een continue veranderende 
maatschappij.

Doelstellingen

1	 Brede	vorming	is	geïntegreerd	in	het	
	 curriculum	van	al	onze	opleidingen.
2	 Internationalisering	is	geïntegreerd	door	in	elke	
	 opleiding	ten	minste	2	internationale/
	 interculturele	componenten	aan	te	bieden.
3	 Elke	student,	die	heeft	aangetoond	meer	te	
	 kunnen	en	te	willen,	heeft	de	mogelijkheid	om	
	 haar/zijn	talent	verder	te	ontwikkelen	met	een	
	 excellentieprogramma.

Indicatoren 2022

• Alle opleidingen hebben brede vorming geïnte-
 greerd in de opleiding.
• 80% (op een schaal van 1 -5, een schaalscore 
 van 4.0) van de studenten ervaren dat school 
 niet alleen gaat over het aanleren van een vak, 
 maar zekere ook over hoe je als mens wilt om-
 gaan met elkaar.

• De bedrijven ervaren de toegevoegde waarde 
 van brede vorming (oar’s).
• Twee internationale /interculturele componenten 
 in elke opleiding.
• 5% van de studenten neemt deel aan een 
 excellentieprogramma.

Resultaten voor studenten, 
docenten, ondernemers en 
overheid

• Studenten krijgen middels een open dialoog met 
 elkaar, met docenten en externen, een oriën-
 tatie op mens- en levensvisie vanuit ons 
 christelijk gedachtegoed, andere religies, 
 culturen en zienswijzen, inclusief elementen uit 
 de levenskunst, praktische filosofie, sport, kunst 
 en cultuur. 
• Studenten worden gestimuleerd in het ontdek-
 ken en optimaliseren van hun persoonlijke 
 talenten, bij het reflecteren op complexe 
 vraagstukken en bij het ontmoeten van ‘de 
 ander’ en ‘de wereld’.
• Studenten krijgen ondersteuning in de kennis-
 ontwikkeling en worden gestimuleerd om zich 
 breed te ontwikkelen, met ruime aandacht voor 
 hun vermogen tot moreel afwegen en kritisch 
 denken. 
• Het bedrijfsleven krijgt goed opgeleide vakmen-
 sen die optimaal zijn toegerust voor hun werk.
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Samenwerking 
Federatie Christelijk MBO

De acht MBO-instellingen16, die aangesloten zijn bij 
de Federatie Christelijk MBO, hebben een gezamen-
lijke visie op brede vorming. Zij bieden een breed 
ontwikkelpakket aan, dat aansluit op de dynamiek 
van de arbeidsmarkt, waar steeds meer waarde 
wordt gehecht aan duurzaamheid, persoonlijke 
groeiprocessen en maatschappelijke betrokkenheid. 
Gezamenlijk hebben de acht scholen de basis van 
deze paragraaf opgesteld. In de uitvoering kunnen 
de activiteiten verschillen.  

Het leveren van vakmanschap is belangrijk voor 
de arbeidsmarkt, maar er is meer dan dat. Het is 
ook belangrijk dat een persoon een veerkrachtig 
mens wordt die zelf in staat is om mee te bewegen. 
Iemand die weet om te gaan met tegenslag en die 
zich een leven lang blijft ontwikkelen:  de zoge-
noemde 21ste eeuwse vaardigheden.

Het gaat dus om alle zaken in het leven die je als 
mens vormen. Daarom besteden we in ons curricu-
lum meer aandacht aan brede persoonsvorming.

Stages waren altijd vooral op het vak gericht. We 
willen nu dat onze bouwstudenten bijvoorbeeld 
ook een week meelopen in een verzorgingstehuis. 
Zo komen ze in aanraking met andere aspecten 
van de samenleving. Kortom, wij geven vanuit onze 
christelijke identiteit méér mee dan wat vanuit 
beroepsvormig vereist is.  Wij vinden dat alleen 
door het geïntegreerd aanbieden van vakmanschap 
én brede vorming onze studenten volledig tot hun 
recht komen en leren een betekenisvolle bijdrage te 
leveren aan onze veranderende maatschappij. Wij 
leveren goed opgeleide vakmensen af die optimaal 
zijn toegerust voor hun werk.

16  Alfa College, Landstede, MBO Utrecht, ROC A12, Albeda College, Cibap Vakcollege, ROC Menso Alting en ROC Friese Poort.
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Dit	zijn	we	al	gestart
Practoraat	Brede	vorming
Er is een practoraat Brede vorming ingesteld. Het 
practoraat werkt nadrukkelijk samen met studenten, 
vertegenwoordigers uit de verschillende vestigin-
gen en een aantal experts op het gebied van brede 
vorming. Bundeling en verdieping van inzicht en 
kennis en het in de praktijk toepassen ervan, staan 
daarbij voorop. Het practoraat zal – met ECBO als 
onderzoeksinstituut, - experimenteren, vernieuwen, 
verkennen, ontvouwen en kennis en ervaringen 
delen.

Keuzedeel	persoonlijk	profileren
Het keuzedeel ‘Persoonlijk profileren” op basis 
van CSL, wordt door het practoraat uitgewerkt als 

onderlegger voor ‘brede vorming’. Er wordt gaan-
deweg een digitaal platform gevuld, waar inspiratie 
kan worden opgedaan en gedeeld.’

KOMPAS21
Studenten de 21ste-eeuwse vaardigheden laten 
zien, dat is wat KOMPAS21 wil bereiken. Het doel 
van KOMPAS21 is het stimuleren van bewustzijns-
ontwikkeling. ECBO, ROC Friese Poort en 12 andere 
mbo-instellingen zetten de 21ste-eeuwse vaardig-
heden op scherp door in een unieke samenwerking 
een nieuw instrument te ontwikkelen voor en door 
het mbo. 

1 Brede vorming is geïntegreerd in het curriculum van al onze opleidingen

Hier	staan	we	nu
Vanuit de christelijke identiteit heeft persoonlijke begeleiding en ontwikkeling van de student bij ons altijd 
hoog in het vaandel gestaan. In veel activiteiten komt dit tot uiting. Vaak zijn dit activiteiten die los staan, 
zowel van elkaar als van het beroep. Dagopeningen, vieringen, modules levensbeschouwelijke vorming, bur-
gerschapsactiviteiten, et cetera. Het extra wat we onze studenten meegaven was voorheen vooral ‘de kers 
op de taart’. Vanaf nu gaan we werken aan ‘een kersentaart’.

Dit	gaan	we	doen	
1 Aanbieden vormen van Community Service Learning (CSL) binnen alle teams. Het gaat hierbij om ‘leren 
 via dienst aan de gemeenschap’. Studenten zetten hun kennis en vaardigheden in voor de gemeenschap, 
 waar ze niet alleen het geleerde toepassen maar ook kennis maken met een wereld die ze anders 
 minder snel zouden ontdekken.
2 Vormen van brede vorming uitwerken in het curriculum van elke opleiding. 



Kwaliteitsagenda ROC Friese Poort   Wendbaar onderwijs, waardevolle mensen  2019-202225

Speerpunt	Sneek
De vestiging Sneek heeft het vergroten van de inter-
nationale component benoemd als een van de drie 
speerpunten voor de komende vier jaar. 
Vier onderwerpen staan centraal:
• ontwikkelen vormen van tweetalig onderwijs: 
 komend schooljaar start team HO met
 International Hospitality Studies;
• internationaal gericht beroepsonderwijs;
• ‘Iedere student een wereldburger’;
• uitbouwen van het netwerk.

Dit	gaan	we	doen	
In elke opleiding minimaal twee componenten van internationalisering uitwerken en inbedden in het 
curriculum.
 
Enkele voorbeelden van die componenten: 
• internationale mobiliteit van tenminste 2 weken; 
• tweetalige opleidingen; 
• keuzedelen internationalisering en vreemde talen; 
• ontwikkelen van internationale praktijkroutes samen met bedrijfsleven; 
• (virtueel) samenwerken in projecten met studenten van verschillende nationaliteiten; 
• gastlessen door buitenlandse docenten; 
• internationale Skills wedstrijden; 
• benutten van verschillende nationaliteiten in en buiten het ROC, o.a. inburgeraars; 
• bijdrage in het kader van ontwikkelingssamenwerking. 

Dit	zijn	we	al	gestart

2 We dagen studenten uit om over hun grenzen te kijken door in elke opleiding 
 tenminste 2 internationale/ interculturele componenten aan te bieden

Hier	staan	we	nu
Internationalisering draagt bij aan brede vorming door het creëren van mogelijkheden voor studenten om in 
contact te komen met andere waarden en culturen. Zij leren om in gesprek te gaan en samen te werken met 
andersdenkenden, waardoor hun wereld wordt vergroot. 
Hoewel ook in de noordelijke regio ondernemers in het buitenland actief zijn, lopen we achter bij de landelijke 
internationale oriëntatie. Wij streven groei op internationalisering na, waarin we inzetten op: elke student 
doet ervaring op in een internationale context, professionalisering van de medewerkers, samenwerking met 
het werkveld, innovatie van en doorstroom in het onderwijs en ROC Friese Poort is internationaal zichtbaar.
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Dit	gaan	we	doen	
Nieuwe excellentieprojecten op vestigingsniveau en vestiging overstijgend uitwerken en inbedden in het 
curriculum van de opleidingen. We zoeken de samenwerking in noordelijk verband.

Dit	zijn	we	al	gestart
Excellentieprogramma
Er zijn verschillende excellentieprogramma’s be-
schikbaar. De excellentieprogramma’s zijn opge-
splitst in de volgende programma’s: Internationa-
lisering, Competitie, Vakmanschap en Aansluiting 
bij vervolgonderwijs. Er is een selectieprocedure/
aanmelding per programma.

Excellentieprogramma	Healthcare
Dit is een ROC-overstijgend programma waaraan 
techniek- en zorgstudenten van ROC Friese Poort 
en Friesland College deelnemen, gericht op zorgon-
dersteuning van mensen thuis.

3 Elke student, die heeft aangetoond meer te kunnen en te willen, heeft de 
 mogelijkheid om haar/zijn talent verder te ontwikkelen met een excellentie-
 programma 

Hier	staan	we	nu
Excellentie draagt bij aan brede vorming door het creëren van mogelijkheden voor studenten, die echt wil-
len en kunnen, hun talenten verder te ontwikkelen met een Excellentieprogramma. Met excellentie kunnen 
studenten boven op hun opleiding extra programma’s volgen door deelname aan skillswedstrijden, een 
multidisciplinair programma en talentklassen. In onze kwaliteitsagenda 2015-2018 is een start gemaakt met 
excellentie. Ook na 2018 willen we talentvolle studenten op alle niveaus blijven prikkelen het uiterste te halen 
uit zichzelf en daar mogelijkheden voor aan te bieden. Deze studenten zijn niet alleen voor andere studenten 
een rolmodel, maar vergroten ook de aantrekkingskracht van ons mbo.

Het excellentieprogramma biedt:
1 een aanbod bovenop het normale lesprogramma/curriculum;
2 van studenten wordt een extra inspanning gevraagd en die extra inspanning moet substantieel zijn;
3 deze inspanning wordt gewaardeerd met een portfolio of een plus-aantekening op het diploma;
4 deze portfolio’s/plus-aantekeningen kunnen bijdragen aan het vergroten van de kansen op de arbeids-
 markt en geven een betere aansluiting op het vervolgonderwijs.



Kwaliteitsagenda ROC Friese Poort   Wendbaar onderwijs, waardevolle mensen  2019-202227

Dit	thema	sluit	aan	bij	onze	belofte	2:	wij	garanderen	dat	studenten	bij	ons	het	beste	uit	
zichzelf	kunnen	halen.

2.3  Ontwikkelthema 3:
 Gelijke ontwikkelkansen en
 kwetsbare jongeren

Strategisch doel

Met ons onderwijsprogramma en persoonlijke bege-
leiding kan elke student bij ons het beste uit zichzelf 
halen.

Doelstellingen

1	 Succesvolle	en	soepele	doorstroom	van	
	 vo-mbo.
2	 Succesvolle	en	soepele	doorstroom	van	
	 mbo-hbo.		
3	 Succesvolle	studieloopbaan	van	onze	
	 studenten	binnen	het	mbo.	
4	 Succesvolle	en	soepele	doorstroom	van	
	 NT2-studenten,	naar	het	mbo.
5	 Optimaliseren	begeleiding	van	kwetsbare	
	 studenten	voor	een	succesvolle	studieloop-	
	 baan.						
6	 Voorkomen	van	schooluitval	en	aandacht	voor		
	 kwetsbare	jongeren	in	samenwerking	met	de	
	 RMC’s.	

Indicatoren 2022

Gelijke kansen:    
• Het startresultaat van onze teams, uitgesplitst 
 naar N2, N3 en N4, is op of boven de norm.
• Het succes doorstromers in het eerste jaar hbo 
 is > 81,5% 

Kwetsbare jongeren:
• Vsv: we willen landelijk in de top 5 staan van de 
 brede ROC’s. 
• Het diplomaresultaat van niveau 2-opleidingen  
 van alle teams is op of boven de norm.   

Resultaten voor studenten, 
docenten, ondernemers en 
overheid

• Studenten hebben maximale begeleidings-
 mogelijkheden vanaf het moment van oriëntatie, 
 toelating en intake voor een soepele en  
 succesvolle doorstroom naar een goede positie 
 op de arbeidsmarkt en/of naar vervolgop-
 leidingen in het mbo en hbo. 
• Er zijn samenwerkingsrelaties aan met sociale 
 partners, het vo (vmbo en havo) en hbo rond 
 de overstapmomenten voor een soepele en de 
 succesvolle doorstroom.
• Kwetsbare jongeren krijgen door maatwerk 
 gericht onderwijs en persoonlijke begeleiding 
 maximale ondersteuning met als doel het 
 voorkomen van uitval, het doorstromen naar een 
 hoger niveau of een goede start te maken op de 
 arbeidsmarkt. 
• Aan ondernemers wordt maatwerk geleverd bij 
 het verkrijgen van vaktechnisch personeel. 
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Gelijke kansen

In de Staat van het Onderwijs (2018) heeft de Onderwijsinspectie geconcludeerd dat kansenongelijk-
heid tussen jongeren met een hogere en lagere sociaaleconomische achtergrond blijft bestaan. In Fryslân 
en Noordelijk Flevoland scoren we lager dan in de rest van het land op het gebied van gelijke kansen. De 
achtergrond van onze studenten is vaak bepalend voor het pad dat zij afleggen in het onderwijs. Dit feit 
kan leiden tot kansenongelijkheid. Jongeren uit hoge sociale milieus maken ambitieuzere plannen voor hun 
toekomst, dan jongeren uit lage sociale milieus. Jongeren met niet westerse achtergrond kiezen vaak een 
studierichting met minder kans op werk. 

1 Succesvolle en soepele doorstroom van vo-mbo

Hier	staan	we	nu
We willen dat jongeren de vrije keuze hebben welke mbo-opleiding zij willen volgen. De financiële situatie 
van de ouders mag daarbij geen belemmering zijn. Gezinnen met een laag inkomen kunnen een tegemoetko-
ming in de schoolkosten aanvragen.
In Fryslân wordt al jaren op provinciaal niveau samengewerkt tussen de mbo-instellingen en het vo. Dit heeft 
onder meer geleid tot de Overdrachtskalender, waarin is vastgelegd hoe overstapprocedures verlopen en 
wie op welk moment verantwoordelijk is voor de leerling/student. 
Het vmbo is zeer recent gestart (in schooljaar 2016-2017) met een nieuwe opzet. Leerlingen van het vmbo 
kiezen één profiel dat zij aanvullen met beroepsgerichte keuzevakken. Dit vraagt van onze teams om met het 
vmbo de onderwijsprogramma’s van het vmbo (GT en TL) op de opleidingsprogramma’s van het mbo goed 
af te stemmen.

Dit	gaan	we	doen
Onderstaande maatregelen zijn indicatief en zeker niet limitatief.
1 Versterken van de voorlichting, warme overdracht en ouderbetrokkenheid.
2 Uniformeren van de aansluiting op de programma’s van het vmbo (GT en TL).
3 Begeleiding van studenten bij de overgangen in het onderwijs versterken en hierin docenten coachen.
4 Stimuleren van de route Vmbo-mbo-hbo.
5 Onderzoeken opzet MHBO, een erkende tweejarige opleiding voor ambitieuze havisten en/of vmbo-ers 
 die zo snel mogelijk door naar het hbo willen.
6 Versterken van de instroom naar opleidingen met een goed perspectief.

Dit	zijn	we	al	gestart
Samenwerking	tussen	vmbo	en	mbo	bij	oplei-
dingskeuze	
Centrum Duurzaam biedt aan 4e jaars leerlingen uit 
het vmbo een programma aan om kennis te maken 
met het MBO. Ze krijgen een afwisselend program-
ma van Bouwkunde, ICT en Domotica. Op deze 
wijze krijgen de leerlingen een indruk van vervolg-
opleidingen bij ROC Friese Poort. 

Bij de techniekopleidingen is het programma door 
onze 3e en 4e jaars studenten van de verschillende 
techniek opleidingen uitgewerkt. Dit programma 
sluit aan bij de begeleidingsuren die onze eigen stu-

denten voor hun opleidingen moeten uitvoeren. Met 
deze programma’s willen we leerlingen uit het vmbo 
enthousiasmeren voor de techniek.

Oriëntatietrajecten	voor	havisten	
Havisten die vastlopen op de HAVO zijn gevoelig 
voor schooluitval. Met hulp en ondersteuning kun-
nen deze leerlingen hun schoolloopbaan voorzetten 
op het mbo, al dan niet met studieduurverkorting. 
Met het havo-onderwijs werken wij samen om deze 
havo-uitvallers een passend opleidingsaanbod te 
bieden. 
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2 Succesvolle en soepele doorstroom van mbo-hbo

Hier	staan	we	nu
In het kader van een succesvolle doorstroom van onze mbo studenten naar het hbo werken we intensief 
samen met het hbo. We nemen deel in diverse samenwerkingsverbanden met de hbo-instellingen in het 
noorden. Het gaat hierbij om afspraken over verkorte trajecten, ontwikkelingen van het keuzedeel voorberei-
ding hbo, Associate Degrees17 en uitwisselingen. 

Dit	gaan	we	doen
1 Vergroten aantal AD’s.
2 Intensiveren aanbod keuzedelen tbv doorstroom hbo.
3 Ontwikkelen verkorte trajecten.

Dit	zijn	we	al	gestart
AD-trajecten
Door ROC Friese Poort wordt nauw samenge-
werkt met de hbo-instellingen bij de planvorming 
en ontwikkeling van nieuwe Ad opleiding. Het AD 
Small Business en Retail Management is met NHL 
Stenden daadwerkelijk gestart. 
Verder is in vooronderzoek: 
• het AD voor werkenden op het terrein van   
 Maritieme Techniek met NHL Stenden;
• het AD en doorstroomprogramma’s ‘PABO’ 
 en vaardigheden ‘HBO’ door de opleiding PWOA  
 samen met NHL Stenden; 
• het AD Robotica door de opleidingen 
 Middenkader Engineering en IT & Games samen 
 met NHL Stenden;
• het AD electro technical officer op Urk met 
 Willem Barendsz;
• het AD cyber Security bij de defensie trajecten 
 samen met het hbo.

‘Succesvolle	doorstroom	Noord-Nederland’
In Noordelijk verband wordt door mbo- en hbo-
instellingen samengewerkt aan de verbetering van 
de doorstroom van mbo naar hbo en het terug-
dringen van de uitval van mbo’ers uit het hbo. De 

mbo- en hbo-instellingen zien het als een gezamen-
lijke maatschappelijke verantwoordelijkheid dat de 
doorstroom van mbo naar hbo goed is en dat er 
voldoende hoogopgeleide mensen zijn in (Noord) 
Nederland. Het landelijk doorstroomkeuzedeel 
‘Voorbereiding hbo (K0125)’ is in werkgroepen met 
mbo- en hbo-docenten uitgewerkt tot halffabricaten 
(leidraden) gericht op doorstroom van mbo 4 naar 
inhoudelijk samenhangende clusters van hbo-
opleidingen, zoals techniek, sociale opleidingen, 
verpleegkunde, kunst en economie. Duo’s van mbo 
en hbo werken deze uit tot onderwijsprogramma’s.

Mentorschap
Met Mentor Programma Friesland ondersteunen we 
onze jongeren extra bij het realiseren van oplei-
dings- en loopbaanambities door hen te koppelen 
aan een mentor. Daarbij staat de verbinding tus-
sen de mentor en de mentee centraal. De impact 
overstijgt het persoonlijke niveau; ook de scholen en 
deelnemende bedrijven en instellingen hebben baat 
bij het programma. Het Mentor Programma Fries-
land creëert netwerken en verbindingen in de Friese 
regio tussen personen en organisaties en draagt 
daarmee bij aan het versterken van de regio.

17  De Ad is een wettelijk erkende tweejarige hbo-opleiding onder de verantwoordelijkheid van de hogeschool, in samenwerking met een ROC.   

 De opleidingen sluiten aan bij de vraag van de arbeidsmarkt.
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3 Succesvolle studieloopbaan van onze studenten binnen het mbo

Hier	staan	we	nu
Ons ROC heeft studenten altijd gestimuleerd om een zo hoog mogelijk diploma te halen. Ook de invoering 
van het cascademodel heeft voor ons geen beperking opgelegd in het laten doorstromen van studenten naar 
een hoger niveau. 
Het cascademodel is nu weer afgeschaft. Hiermee moedigt het Rijk de kansengelijkheid in het mbo aan. 
Door deze maatregel is de afnemende bekostiging voor de studenten die lang(er) in het mbo verblijven onge-
daan gemaakt.

Dit	gaan	we	doen
1 Verhogen resultaten rekenen door:
 a) professionalisering van docenten;
 b) examentraining;
 c) opzet TRC’s (taal- en rekencentra);
 d) variatie in het onderwijsprogramma;
 e) integreren rekenprogramma’s in andere vakgebieden.
2 Bevorderen doorstroom naar hoger niveau, bijvoorbeeld door koppeling van keuzedelen.

Dit	zijn	we	al	gestart
Loopbaanoriëntatie	en	–begeleiding	integreren	in	
het	Studieloopbaan-programma
Met loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) 
helpen we onze studenten zich voor te bereiden op 
keuzes voor hun toekomstige studie of baan. LOB 
is geïntegreerd in het SLB-programma. Doel is om 
studenten bewust te maken dat de opleiding die zij 
volgen een onderdeel is van hun eigen carrière. Door 
LOB competenties te ontwikkelen ze een manier van 
denken die ze in het kader van een leven lang leren 
nog vaak kunnen toepassen. 

Verhogen	van	de	resultaten	op	taal	
Het structureel verhogen van taal- en rekenvaardig-
heden van alle studenten is een belangrijke doelstel-
ling in het kader van het verhogen van de onder-
wijskwaliteit. De resultaten van Nederlands zijn 
inmiddels voldoende en dat willen we bestendigen. 

Kwetsbare jongeren/(jong)volwassenen

Bij ‘jongere in een kwetsbare positie’ gaat het om jongeren die onderwijs volgen in het praktijkonderwijs, 
het voortgezet speciaal onderwijs, het vmbo (basisberoepsgerichte leerweg) en de entreeopleiding, die de 
overstap maken naar het (vervolg)mbo.
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4 Succesvolle en soepele doorstroom van NT2-studenten, naar Entree en een 
 opleiding op niveau 2, 3 of 4

Hier	staan	we	nu
Vanuit het recht op goede scholing en kansen in de maatschappij, bieden wij iedereen leerroutes aan die 
passen bij haar of zijn talenten en drijfveren. Iedereen moet een op maat gesneden mbo-traject kunnen 
volgen en daarbij optimaal worden begeleid. Dat geldt ook voor onze nieuwkomers en oudkomers. Iedere 
vestiging heeft reeds een nieuwkomersvoorziening met verschillende onderwijsmaatwerktrajecten. Op basis 
van een uitgevoerde evaluatie van deze voorzieningen worden de nieuwkomersvoorzieningen in de vestigin-
gen verder geprofessionaliseerd.

Dit	gaan	we	doen
1 Het ontwikkelen van een specifiek aanbod van loopbaanoriëntatie en studiekeuze, zodat de NT2-
 studenten een beter beroepsbeeld krijgen en een juiste keuze kunnen maken voor beroepsrichting in het 
 mbo.
2 Verbetering van de intake, niveaubepaling, en mogelijke instroomroutes voor NT2-studenten. 
3 Verbeteren methodiek leerondersteuning van NT2-studenten.
4 Verbeteren aansluiting van taalondersteuning bij de vervolgopleiding.
5 Het opstellen van een plan van aanpak voor stages NT2-studenten samen met stagebedrijven en andere 
 externe betrokkenen.
6 Professionaliseren van onze docenten door hen scholing op didactiek NT2, oriëntatie op de Nederlandse 
 arbeidsmarkt en loopbaancoaching aan te bieden.
7 Onze rol in het samenwerkingsverband met overheid en ondernemers oppakken om optimale mogelijk-
 heden te bevorderen voor vluchtelingen en arbeidsmigranten.

Dit	zijn	we	al	gestart
Entree	Emmeloord
Het team Entree in Emmeloord is begonnen met een 
groep Entree-Nt2: studenten met een Nt2-achter-
grond volgen het programma van de Entreeopleiding 
met extra aandacht voor taal.



Kwaliteitsagenda ROC Friese Poort   Wendbaar onderwijs, waardevolle mensen  2019-202232

5 Een optimale begeleiding en aanbod voor kwetsbare studenten

Hier	staan	we	nu
We hebben persoonlijke begeleiding van jongeren en onze zorgtaak hoog in het vaandel staan. Wij leiden 
goed gekwalificeerde professionals en geven jongeren gelijke kansen, ook als het gaat om jongeren in een 
kwetsbare positie. We hebben hiervoor een zorgstructuur opgezet, waarin de taken en verantwoordelijk-
heden van de teams, de ondersteunende diensten (zoals het Bureau Traject Advies en Begeleiding) en de 
hulpverleningsorganisaties zijn beschreven. Door een goede samenwerking met alle partijen is de uitval laag.

Bij onze niveau 2-opleidingen kijken we welke factoren van belang zijn voor een succesvol traject. Ongeveer 
20% van de studentenpopulaties van ROC Friese Poort bestaat uit niveau 2-studenten. Daarmee zijn we in 
het Noorden relatief een grote aanbieder van niveau 2-opleidingen. Voor de ontwikkeling van onze niveau 
2-opleidingen is de specifieke vraag van de arbeidsmarkt van groot belang. Zo is bijvoorbeeld de vraag voor 
de sector Techniek heel anders, dan voor de sector Administratie of Zorg. We differentiëren in de wijze van 
begeleiding, de invulling van het programma en/of de samenwerking met het werkveld. Op die manier kijken 
we welke aanpak het beste past bij onze studenten en de vraag van het werkveld. Dit kan zowel een brede 
als een meer specialistische invulling zijn.

Dit	gaan	we	doen
1. Versterken Passend onderwijs voor kwetsbare jongeren. 
2. (Door)ontwikkelen van een gedifferentieerd aanbod van niveau 2-opleidingen.

Dit	zijn	we	al	gestart
Student	Succes	Centrum	
De vestging Drachten zet in op een Student Succes 
Centrum (SSC); een expertisecentrum op het gebied 
van instroom, tweedelijnsbegeleiding en jeugdhulp. 
Binnen het SSC krijgen de volgende opleidingen 
en diensten een samenhangende plaats: entree/
NT2, schakelklas, ISK, TAB, decanaat. Het doel is 
een duidelijk, herkenbaar en zichtbaar portaal voor 
studenten te creëren met een ‘one stop shopping’ 
mogelijkheid. Hiervoor zal het aanbod op het gebied 
van intake, advies, begeleiding en ondersteuning in 
samenhang worden doorontwikkeld. 

Brede	niveau	2
De vestigingen Sneek en Leeuwarden hebben in-
middels een brede niveau 2 opleiding Servicemede-
werker ontwikkeld. Met een breed oriënterend leer-
programma krijgen de studenten de kans om meer 
kennis en ervaring op te doen door onderdelen uit 
verschillende niveau 2 opleidingen te combineren. 
Studenten zijn op deze manier breder inzetbaar en 
vergroten hun kans op de arbeidsmarkt. Deze vorm 
van opleiding reduceert bovendien de ‘keuzestress’ 
en wordt het risico van schooluitval kleiner. Studen-
ten hebben namelijk meer de tijd om te ontdekken 
welke vakrichting binnen de dienstverlening het 
best bij hen past. 

Ook binnen de techniekopleidingen is een groeiende 
en zeer specifieke vraag naar personeel op niveau 2. 
Het gaat hier bijvoorbeeld om operators, mede-
werkers elektrotechniek of bouw. Samen met het 
bedrijfsleven wordt gekeken naar passende speci-
fieke trajecten, bbl niveau 2. Ook worden trajecten 
ontwikkeld waardoor doorstroom vanuit entree naar 
niveau 2 kan worden gerealiseerd. Daarbij is speci-
ale aandacht voor studenten die uit een NT2-traject 
komen. Tot slot wordt ingezet op specifieke trajecten 
voor volwassenen voor om- en bijscholing.

Versterken	pedagogisch-didactisch	klimaat
De vestiging Emmeloord/Urk zit in de eindfase van 
een onderzoek naar succesfactoren in het onderwijs 
en begeleiding van niveau 2 studenten. De uitkom-
sten en aanbevelingen uit het onderzoek worden 
benut om het pedagogisch-didactisch klimaat ver-
der te verbeteren binnen de niveau 2 opleidingen. 
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6 Het voorkomen van schooluitval en aandacht voor kwetsbare jongeren/
 samenwerking met de RMC’s

Hier	staan	we	nu
ROC Friese Poort maakt in het kader van gelijke kansen onderdeel uit van de VSV-keten. Daarin werken wij 
samen met de RMC’s, Nordwin, het Friesland en de vo-scholen. Wij hebben afspraken over gezamenlijke 
onderwijs-zorgarrangementen en is er afstemming over de zorgstructuur en externe hulpverlening.

Regionale	aanpak	voortijdig	schoolverlaten
We werken binnen de vestigingen en met andere ROC’s, vmbo-scholen en RMC’s in Fryslân en Noordelijk 
Flevoland samen om het aantal voortijdige schoolverlaters zo klein mogelijk te houden. Met ingang van 1 
januari 2017 is ROC Friese Poort de contactschool voor de regionale aanpak “voortijdig schoolverlaten” in de 
provincie Fryslân voor de periode 2017-2020. 
Binnen de regionale uitvoeringsplannen is met ingang van 1 januari 2017 de prioriteit gelegd op:
• het voorkomen van uitval uit het onderwijs van overbelaste jongeren;
• het organiseren van een netwerk rond de overstapmomenten van ‘oude’ voortijdige schoolverlaters die 
 niet zelfstandig de weg terug naar school vinden. 
• het organiseren van een netwerk rond de overstapmomenten van de jongeren vanuit het praktijkonder-
 wijs, het voortgezet speciaal onderwijs, vmbo-bb en de entreeopleiding naar het (vervolg) mbo of 
 arbeidsmarkt. 

Met het vastgestelde vsv-cijfer 2015/2016 (3,6%) staat ROC Friese Poort in de landelijke top 5 van ROC’s 
met een lage schooluitval in Nederland. We zien binnen de uitval nog wel een aantal speerpunten waar we 
ons op kunnen versterken.  Deze zitten met name in de lage niveaus, kwetsbare jongeren en jongeren met 
een beperking. In de voorgaande paragrafen zijn diverse acties benoemd om de uitval van deze groep te 
voorkomen.

Dit	gaan	we	doen
1 Zie activiteiten onder voorgaande paragrafen; deze zijn allemaal gericht op het voorkomen van uitval.
2 Verbeteren verzuimregistratie en verzuimprocedures.
3 Verbeteren administratieve processen, zoals tijdig uitschrijven examendeelnemers.

Dit	zijn	we	al	gestart
We werken met een “Overstapkalender VO-MBO”, 
waarin afspraken zijn gemaakt over wie op welk 
moment in het jaar de leerling onder zijn hoede 
heeft en hoe hierover tussen de scholen wordt ge-
communiceerd. Dit heeft er toe geleid dat er steeds 
minder leerlingen uitvallen in de overstap van het 
VO naar het MBO.
Ook beginnen we met een persoonlijke intake om 
de student bij de juiste opleiding te krijgen. In een 
aantal gevallen wordt zelfs het bedrijfsleven hierbij 
betrokken. De opleiding start in een duidelijke struc-
tuur en onder goede begeleiding. Gedurende de 
opleiding leert de student steeds meer zelfstandig te 

werken en eigen keuzes te maken. De student wordt 
begeleid naar een plaats op de arbeidsmarkt of een 
vervolgopleiding op een hoger niveau. Studenten die 
nog geen of een verkeerde keus hebben gemaakt, 
worden via diverse projecten geholpen om de juiste 
opleiding te vinden. Daarnaast biedt ROC Friese 
Poort extra ondersteuning en hulp waar nodig. ROC 
Friese Poort zet ook hoog in op de betrokkenheid 
van ouders bij de opleiding van hun zoon of dochter. 
Deze betrokkenheid heeft een gunstig effect op het 
verhogen van de leerprestaties en het verminderen 
van schooluitval.
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Dit	thema	sluit	aan	bij	onze	belofte	3:	wij	zijn	het	opleidingsinstituut	waar	iedereen	zich	
een	leven	lang	kan	ontwikkelen.

2.4  Ontwikkelthema 4:
 Leven Lang Ontwikkelen 

Strategisch doel

Het onderwijsaanbod voor volwassenen is uitge-
breid en meer toegesneden op deze doelgroep. 
Binnen de kwaliteitscultuur van ROC Friese Poort is 
er aandacht voor leren en ontwikkelen van de eigen 
medewerkers.

Doelstellingen

1	 Groei	van	het	onderwijs	aan	volwassenen.
2	 Versterken	van	ons	alumnibeleid.
3	 Stimuleren	van	eigen	medewerkers	tot	een	
	 leven	lang	leren.

Indicatoren 2022

• Het aandeel volwassenen (23+ crebo+) groeit 
 met 25% (=per jaar 5,25%).                                         
• Het aandeel cursorisch onderwijs groeit met 
 25% (groei per jaar 5,25%).                                

Resultaten voor studenten, 
docenten, ondernemers en 
overheid

• Jezelf blijven ontwikkelen is goed voor je 
 inzetbaarheid. 
• Een investering voor ondernemers en gemeenten 
 die zich vele malen terugbetaalt.
• Het arbeidspotentieel voor de regio Fryslân en 
 Noordelijk Flevoland stijgt.
• Minder mensen die gebruik maken van de WW 
 of van de bijstand.
• Nieuwe doelgroep voor het mbo-onderwijs die 
 de arbeidskansen voor docenten in het 
 onderwijs vergroot.
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1 Groei van het volwassenen onderwijs onder andere door stevige inzet op de 
 samenwerking met bedrijfsopleidingen                                                                                              

Hier	staan	we	nu
Op het gebied van een leven lang ontwikkelen heeft ROC Friese Poort van oudsher een relatief sterke regio-
nale positie door de inzet van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen. De snelle ontwikkelingen op de arbeids-
markt vragen van ons om een goede regionale infrastructuur op het gebied van bij-, na- en omscholing van 
volwassenen en professionals neer te zetten. Ons onderwijsaanbod voor volwassenen moet toegesneden 
zijn op de doelgroep: flexibel, toegankelijk, tijd en plaats onafhankelijk, in modules, duaal (op de werkplek, 
combinatie van werken en leren) wat inhoud betreft. Dit vraagt een modulaire opbouw van de opleidingen 
en mogelijkheden tot verzilvering van wat mensen al kennen en kunnen (bijvoorbeeld via EVC) èn het uitge-
ven van door de overheid erkende certificaten voor onderdelen van het curriculum en keuzedelen. ROC Friese 
Poort verzorgde in 2017 voor 3.000 cursisten contractonderwijs.

Dit	gaan	we	doen
1 Opstellen visie en implementatieplan volwassenenonderwijs.
2 Ontwikkelen onderwijsmodules in kansrijke sectoren.
3 (Verder) ontwikkelen duale trajecten voor volwassenen.
4 Aanbieden certificeerbare keuzedelen.
5 Bieden van scholingstrajecten aan uitkeringsgerechtigden, in overleg met gemeenten en UWV.
6 Vormgeven afstandsonderwijs met inzet van ICT-toepassingen.

Dit	zijn	we	al	gestart
Waarderen/valideren
Defensie heeft samen met 7 ROC’s en Cito verge-
lijkingen gemaakt tussen civiele mbo-opleidingen 
en defensie-opleidingen. Op basis van deze verge-
lijkingen zijn aanvullende scholingsprogramma’s 
gemaakt. Dit betekent dat militairen die de Konink-
lijke Militaire School hebben gevolgd, na een korte 
aanvullende opleiding het MBO-diploma kunnen 
behalen. Dat je alleen hoeft te leren wat je nog niet 
beheerst, heeft zowel voordelen voor de werknemer 
als de werkgever. Het geheel aan kennis, houding 

en vaardigheden kan zo ook verzilverd worden 
in een civiel diploma. Dit vergroot de kans op het 
eerder vinden van een baan en/of het oppakken van 
een civiele vervolgopleiding.

Werknemers van bijvoorbeeld De Vries Scheeps-
bouw Makkum kunnen worden (bij)geschoold bij 
de Yacht Builders Academie. Binnen YBA worden 
bijvoorbeeld (gecertificeerde) keuzedelen en oplei-
dingen modulair ontwikkeld en aangeboden.
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Dit	zijn	we	al	gestart
Linked-in	pagina’s
Hoewel we nog niet een ROC breed alumnibeleid 
hebben, wordt er vanuit opleidingen wel gewerkt 
aan het in contact blijven met oud studenten. Een 
aantal opleidingen doet dit via een linked-in pagina, 

zoals Horeca in Sneek: ‘Voor oud studenten van de 
horeca managementopleidingen van ROC Friese 
Poort Sneek. Delen van contacten, stagemogelijkhe-
den, banen en leuke weetjes’.

Friese	Poort	Academie
De Friese Poort Academie (FPA) is verder gegroeid 
en ingebed in het professionaliseringsbeleid van 
ons mbo. Zowel individuele professionals als teams 
kunnen gebruik maken van het aanbod van de aca-
demie. In 2017 hebben in totaal 1.832 deelnemers 
gebruik gemaakt van het scholingsaanbod van de 
FPA.  De FPA heeft zich daarmee ontwikkeld als dé 
brede partner voor de Friese Poort brede profes-
sionele ontwikkeling van onze medewerkers en 
onderwijsteams.

Leiderschapstraject
In juli 2018 is een tweejarig leiderschapstraject 

van start gegaan onder de noemer ‘Wendbaar en 
Waardevol leiderschap’ met alle leidinggevenden. 
In gemeenschappelijke leerbijeenkomsten, trainin-
gen, workshops en met individuele leerroutes gaan 
we het onderwijskundig en persoonlijk leiderschap 
concretiseren en bouwen aan een gedeeld beeld en 
gemeenschappelijk gedrag. Door de inzet van een 
groep gangmakers krijgt het leiderschapstraject 
ook een olievlekwerking binnen de teams want zij 
ontwikkelen en trainen met de externe trainers mee 
en versterken de cultuur in het dagelijks werk. De 
individuele leerroute geeft ruimte voor de professio-
nele ontwikkeling en ondersteuning van de leiding-
gevenden bij hun opgaves in en met teams.  

2 Het versterken van ons alumnibeleid                                                                                        

Hier	staan	we	nu
Een goede band met alumni biedt zowel aan hen als aan ons veel kansen. Naast het netwerk dat op deze 
manier wordt gecreëerd, zijn er kansen op het terrein van: participatie van alumni in het curriculum, terug-
koppeling door alumni in het kader van kwaliteitsmanagement, intensivering van de relatie met onze onder-
nemers en werving van stageplaatsen in het kader van social return. Wij zijn aangesloten bij een landelijk 
onderzoek onder alumni. Er is geen structureel alumnibeleid.

Dit	gaan	we	doen
Ontwikkelen Alumnibeleid, waarbij aandacht is voor de inzet van alumni in het onderwijs en het bieden van 
(vervolg)onderwijs aan alumni. 

3 Stimuleren van eigen medewerkers tot een leven lang leren

Hier	staan	we	nu
In het programmaplan 2017-2021 zijn de inspanningen beschreven die binnen ROC Friese Poort de sa-
menhang bevorderen en /of ondersteunend zijn aan wat er in de teams gebeurt. Eén van die inspanningen 
betreft de professionalisering en ontwikkeling van medewerkers. Scholing voor onze eigen medewerkers is 
voor het grootste deel geconcentreerd in de Friese Poort Academie. Deze treedt op als scholingsmakelaar. 
Het scholingsaanbod is afgestemd op het strategische beleid. Altijd wordt onderzocht of scholingstrajecten 
door interne medewerkers kunnen worden uitgevoerd.

Dit	gaan	we	doen
1 Eigen medewerkers stimuleren om zich blijvend te ontwikkelen.
2 Aanbod Friese Poort Academie afstemmen op behoefte teams.
3 Binnen de Friese Poort Academie leerlijnen ontwikkelen die aansluiten op de strategische visie en de vier 
 beloften.

Dit	zijn	we	al	gestart
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Deel 3
Realisatie

3.1  Vestigingen en teams   

Besturingsfilosofie

De uitvoering van het kwaliteitsplan kan niet los 
worden gezien van de huidige (en gewenste) manier 
van (samen)werken binnen ROC Friese Poort. In 
onze nieuwe besturingsfilosofie hebben we een 
drietal uitgangspunten geformuleerd:
• Van regel- naar principe-gestuurde organisatie; 
 van alles geregeld (met procedures en 
 regelgeving) naar kaders en normen voor het 
 realiseren van doelen (met verantwoordelijkheid, 
 eigenaarschap en ruimte voor vestigingen, 
 teams en medewerkers). 
• Het vergroten van de effectiviteit van 
 (opleidings)managers en teams; met name ‘het 
 vergroten van de professionele ruimte van  
 teams’, kwaliteitscultuur en verdeling van taken, 
 rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
 tussen vestigingsdirecteuren, 
 opleidingsmanagers en teams. 
• Het verbeteren van de ondersteuning van het 
 onderwijs; betere samenwerking tussen lijn en 
 staf, instelling en vestiging/team, meer 
 wederzijds vertrouwen en professionele attitude, 
 meer integraliteit, meer opdrachtgeverschap van 
 teams en vestigingen.

Kwaliteitscultuur

In aansluiting op de uitgangspunten van de 
besturingsfilosofie is een belangrijk aandachtspunt 
een verdere versterking van de kwaliteitscultuur. 
Om bevlogen te kunnen werken en mee te kunnen 
groeien met de innovaties die gewenst zijn, is een 
professionele kwaliteitscultuur nodig. Een cultuur 
van leren en ontwikkelen, van waarderen wat 
goed gaat en van elkaar verder brengen bij het 

waarmaken van onze ambities. Hiervoor is een ‘Big 
Five’ opgesteld van normen voor kwaliteitscultuur.

Professionele ruimte voor teams

Voor de uitvoering van het kwaliteitsplan betekent 
bovenstaande besturingsfilosofie dat vestigingen 
en teams zelf de professionele ruimte hebben 
om – binnen de kaders van dit plan – in hun eigen 
vestigings- en teamplannen activiteiten op te nemen 
om te komen tot de geformuleerde resultaten. Zij 
gebruiken hiervoor de input uit ambitiegesprekken, 
management dagen, themabijeenkomsten, team 
overleggen en gesprekken met het werkveld in hun 
eigen regio.
Ze worden gevraagd in hun plannen:
• op basis van de analyse uit de kwaliteitsagenda 
 een eigen verdiepende analyse op te stellen; 
• op basis van de analyse en de instellingsbrede 
 ambities eigen ambities en maatregelen per 
 speerpunt te formuleren.
Het merendeel van de kwaliteitsagenda krijgt 
op deze wijze een praktische weerslag in de 
teamplannen. Sommige onderdelen binnen de 
speerpunten kennen een meerjarenperspectief 
en zullen daarom in meerdere schooljaren hun 
uitwerking krijgen.
Slechts een klein deel zal in ROC brede projecten 
worden uitgevoerd; alleen wanneer dit een 
meerwaarde heeft boven uitvoering in een 
vestiging.

Beleidscyclus

Voor de looptijd van het visiedocument (2017-
2021) is een beleidscyclus vastgesteld. De vier 
vestigingen stellen elk een vestigingsplan op voor 
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een periode van anderhalf jaar. De totstandkoming 
hiervan gebeurt in samenspraak met de teams, 
waardoor bijna tegelijkertijd ook de teamplannen 
hun beslag krijgen. De staf stelt een plan op voor de 
ondersteuning en centrale projecten. 
Driemaal per jaar wordt op alle niveaus de 
voortgang besproken. Hiervoor is op tot op 
teamniveau managementinformatie beschikbaar.

Professionalisering en ontwikke-
ling van medewerkers

Om wendbaar onderwijs te kunnen geven, is wend-
baar goed geschoold personeel een voorwaarde. 
Aandachtspunten in het kader van professionalise-
ring zijn: Leiderschapstraject management; vraag 
gestuurd aanbod Friese Poort Academie, kwaliteit-
scultuur (zie pag. 35). Aandacht voor kwaliteit krijgt 
in 2019 ook gestalte door de een nieuw te ontwik-

kelen individuele gesprekscyclus. De professionele 
ontwikkeling en bijdrage van individuele medewer-
kers aan de beloftes staan hierbij centraal. 

Kennisuitwisseling en delen good 
practices

Om trots te zijn op jezelf en de ander en te leren 
van elkaar delen we ervaringen. Gericht op de 
vier beloftes, maar ook op de brede vorming en de 
kwaliteitscultuur zijn er vele mooie ervaringen die 
gedeeld kunnen worden. De vestigingsdirecteur 
creëert podia – zowel binnen de vestiging als binnen 
het domein – waar kennis en ervaringen kunnen 
worden uitgewisseld en stimuleert teams om zelf 
mogelijkheden voor uitwisselen en delen te zoeken. 
ROC Friese Port breed wordt onderzocht welke 
communicatievormen het meest passend zijn om 
good-practices nog breder te delen.
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3.2 Van ambitie naar realisatie  

Besturingsfilosofie

Onze kwaliteitsagenda is duurzaam, uitvoerbaar én 
toetsbaar binnen de planperiode van vier jaar. De 
uitvoerbaarheid wordt onderstreept door specifiek 
geformuleerde ambities leidend tot duurzame 
resultaten, SMART geoperationaliseerd en is 
voor alle partners, waaronder het bedrijfsleven, 
(tussentijds) toetsbaar. 

Prioriteiten

Vakmanschap is en blijft de kern van ons onderwijs 
en er wordt geleerd in een omgeving waar school 
en praktijk sterk met elkaar zijn verweven. Op 
het gebied van vernieuwing en innovatie van het 
onderwijs is nog veel te doen. Daarom leggen we 
de prioriteit in de uitvoering van dit kwaliteitsplan 
bij ontwikkelthema 1 – Wendbaar onderwijs. Vanuit 
onze christelijke identiteit geven we studenten 
echter meer mee dan wat vanuit beroepsvorming 
vereist is. Onze brede vorming gaat verder dan 
het aanleren van persoonlijke vaardigheden: het 
vormt de persoon. Alleen door het geïntegreerd 
aanbieden van vakmanschap én brede vorming 
komen studenten volledig tot hun recht, en leren 
ze een betekenisvolle bijdrage te leveren aan onze 
veranderende maatschappij. We geven evenveel 
prioriteit aan ontwikkelthema 2 – Brede vorming. 
Omdat wendbaar onderwijs veel omvangrijker 
is dan brede vorming zal meer geld worden 
geïnvesteerd in het eerste thema.

Van oudsher hebben wij veel energie gestoken 
in het voorkomen van schooluitval, persoonlijke 
begeleiding en aandacht voor doelgroepen. Dat is 
te zien in onze resultaten op die onderdelen. Ook 
hebben we een krachtige positie op het gebied van 
volwassenenonderwijs. Voor de ontwikkelthema’s 
3 en 4 ligt de prioriteit daarom iets lager. 

Uitvoering in de tijd

Alle thema’s worden gelijktijdig opgepakt. Gelet 
op de prioriteitstelling zal het zwaartepunt komen 
te liggen bij de thema’s 1 en 2. Daar zullen ook 
de eerste en meest concrete resultaten worden 
geboekt: nieuwe vormen van hybride leren, 
ontwikkeling nieuwe opleidingsonderdelen, inzet 
op een duurzaam en circulaire economie en 
ondernemerschap en ondernemerskwaliteiten, 
een practoraat brede vorming en vormen van 
brede vorming in de opleidingen. Verwacht wordt 
dat hier in 2019 al duidelijke resultaten zichtbaar 
zijn. Het thema leven lang leren zal zijn vruchten 
afwerpen door een geleidelijke verhoging van 
het aantal volwassen studenten. Voor het thema 
gelijke kansen en kwetsbare groepen zal het vooral 
inspanning vragen om de goede resultaten te 
behouden, maar zullen we uiteraard streven naar 
nog betere resultaten.

In Bijlage 1 is een overzicht opgenomen van 
indicatoren, nulmetingen en tussentijdse resultaten.
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3.3   Partnerschap in de regio’s 

Belangrijke voorwaarde voor succes in het verster-
ken van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt is 
de samenwerking in de regio. Het Kabinet stimuleert 
deze samenwerking door middelen beschikbaar te 
stellen om in partnerschap met de regio’s gezamen-
lijk opgaven aan te pakken. Samen met regionale 
overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en 
maatschappelijke organisaties worden de regio’s 
versterkt. ROC Friese Poort is partner in deze regi-
odeals, en sluit ook aan bij andere samenwerkings-
verbanden van overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

Regiodeal Noordoost Fryslân

De regio Noordoost Fryslân kenmerkt zich door 
vergrijzing; vooral hoogopgeleide jongeren trekken 
weg en worden minder kinderen geboren. Analyses 
laten zien dat door de inzet op de stuwende 
sectoren bouwnijverheid, metaal-en overige 
maakindustrie, agrifood en toerisme & recreatie 
een grote innovatieslag kan worden gemaakt. De 
regio wordt gekenmerkt door een hoog percentage 
MKB-bedrijven dat redelijk versnipperd is, waardoor 
samenwerkingsverbanden van ondernemers, 
onderwijs en overheid nodig zijn om partijen aan 
elkaar te verbinden en innovatie te bevorderen. 
Daarnaast is er nu al, maar zeker in de toekomst 
een schreeuwend gebrek aan vooral vaktechnisch 
personeel. De Regiodeal ontwikkelt onder meer 
vraag gestuurde programma’s op het gebied van 
een leven lang leren, wendbaar vakmanschap en 
bouwen aan ambitie. 
De regiodeal is in 2017 gestart en in juli 2018 is 
fase II ingegaan: De Versnellingsagenda. Deze 
kent drie programmalijnen, namelijk onderwijs & 
arbeidsmarkt, innovatie & ondernemerschap en 
doorontwikkeling van regionale samenwerking.

Regiodeal Noordelijk Flevoland

Flevoland is de laatste jaren koploper economische 
groei in Nederland. Binnen de provincie worden de 
regionale verschillen groter. Noordelijk Flevoland 
heeft te maken met krimp en de brede welvaart 
en het welzijn in dit gebied houden geen gelijke 
tred met de economische groei in de provincie. 
Flevoland wil samen met het Rijk werken aan een 
tweetal programma’s in Noordelijk Flevoland met 
een specifieke meervoudige ontwikkelopgave. De 
programma’s Maritiem Cluster Urk en Mobiliteit 
en Infrastructuur Testcentrum dragen specifiek bij 
aan nationale en regionale ambities en vragen om 
urgentie voor intensivering van de samenwerking. 
Zo wordt de toppositie van Nederland en de regio 
versterkt. De programma’s zijn van groot belang 
voor evenwichtige economische groei en positieve 
ontwikkeling van welvaart en welzijn in Noordelijk 
Flevoland.

Operatie Werk in Sûdwest-Fryslân
 
De gemeente Sûdwest-Fryslân heeft vanuit 
haar collegeprogramma de Operatie Werk in 
het leven geroepen. De marktontwikkelingen 
in deze regio laten zien dat er in een aantal 
sectoren een personeelstekort dreigt als gevolg 
van een toenemende vraag. Het gaat dan met 
name om technische functies, functies in de 
bouw- en zorgsector en functies in de horeca. 
Tegelijkertijd is er een demografische ontwikkeling 
die krimp laat zien. De drie O’s (Onderwijs, 
Ondernemers en Overheid) werken samen in het 
Arbeidsmarktplatform om deze uitdagingen de 
komende jaren het hoofd te bieden. De inzet zal 
enerzijds gericht zijn op re-integratie naar werk, het 
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sneller toe leiden van asielzoekers/statushouders 
naar werk en anderzijds via langere termijn acties 
jongeren via specifieke programma’s in aanraking 
laten komen met kansrijke beroepen. 

Toekenning subsidie van het 
Regionaal investeringsfonds mbo 
voor de Yacht Builders Academy

ROC Friese Poort Yacht Builders Academy heeft 
vanuit de rif-mbo een subsidie ontvangen voor de 
permanente ontwikkeling van jachtbouw, zowel 
in de superjachten als in kleinere jachten. De 
primaire regio voor de rif-toekenning is Sûdwest-
Fryslân en de secundaire regio is Noordwest 
Nederland, inclusief Flevoland. Het samen 
opleiden van studenten en zittend personeel is 
een grote uitdaging voor bedrijfsleven, overheden 
en onderwijs. De Yacht Builders Academy 
gaat de samenwerking tussen onderwijs en 
maritieme bedrijfsleven versterken. Daarnaast 
gaat deze publiek-private samenwerkingen het 
opleidingsaanbod ontwikkelen en actualiseren, de 
instroom bevorderen en innovatief vakmanschap 
promoten en stimuleren.

De maakindustrie in Noordelijk 
Flevoland

Bedrijven in de maakindustrie, UWV en 
Werkcorporatie in de regio Noordoostpolder en ROC 
Friese Poort hebben de handen ineengeslagen. 

Er start een intensief scholingstraject voor 
nieuwkomers (en oudkomers) dat moet leiden 
tot een duurzame en vaste baan bij een van de 
bedrijven en aanvullend het behalen van een 
startkwalificatie op niveau 2 of het behalen van 
een niveau 3 opleiding. Het traject richt zich 
op het aanleren van praktische vaardigheden, 
werknemersvaardigheden, persoonlijke ontwikkeling 
en eventueel NT2. Aan het einde van het traject 
wordt besloten of een student in dienst komt van 
het bedrijf en met een BBL-traject gaat starten.

Innovatiecluster Drachten

Samen met bedrijven die deel uit maken van het 
Innovatiecluster Drachten wordt gewerkt aan 
het samen opleiden van de medewerkers voor de 
toekomst. Op basis van de Human Capital Agenda 
van het ICD worden diverse scholingstrajecten 
en projecten opgestart. Het initiatief om te 
starten met de cross-over smart industries en de 
ontwikkeling van een Associate Degree-opleiding 
robotisering samen met NHL Stenden en met 
bedrijven zijn gebaseerd op die Human Capital 
Agenda en vormen zo samen doorlopende leerlijnen 
mbo-hbo-wo  op het terrein van robotisering en 
automatisering.   

In de andere regio’s in Friesland zijn ook initiatieven. 
Wij zijn voornemens om daar ook met een dergelijke 
aanpak aan te sluiten.
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.Aanvullende bekostiging

ROC Friese Poort ontvangt in 2019 en in 2020 
100% financiering. Na 2 jaar (2021 en 2022) 
volgt een beoordeling (midterm review) door een 
onafhankelijke commissie. Indien de resultaten als 
voldoende worden beoordeeld, wordt gedurende 
2 jaar 50% (50% van 25%) van het prestatiebudget 
uitgekeerd. Indien de resultaten als onvoldoende 
worden beoordeeld worden de gelden voor de 
daaropvolgende 2 jaar gereserveerd en krijgt het 
ROC alsnog de kans om deze prestaties te leveren 
en daarmee de gelden te ontvangen. Als de totale 
kwaliteitsagenda na 4 jaar als voldoende wordt 

beoordeeld wordt het resterende deel (50%), dan 
wel het gehele deel uitgekeerd. In het laatste geval 
indien de midterm-review onvoldoende was. 

De 100% financiering is opgebouwd in een 
deel (75%) investeringsbudget18 en een deel 
(25% prestatiebudget). Minimaal 33% van het 
investeringsbudget (75%) is gelabeld aan de drie 
landelijke speerpunten, te weten: 
1 gelijke kansen;
2 kwetsbare jongeren; 
3 onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt  
 van de toekomst.

3.4   Financiën 

Verdeling middelen

Bij de verdeling van de middelen nemen we als leidraad de volgende indeling:
Ontwikkelthema 1 – wendbaar onderwijs     35%
Ontwikkelthema 2 – brede vorming     25%
Ontwikkelthema 3 – gelijke kansen, kwetsbare groepen  20%
Ontwikkelthema 4 – leven lang leren    20%

Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de voorwaarde om minimaal 33% te koppelen aan de landelijke 
thema’s. De verantwoording van deze gelabelde middelen ligt bij de vestigingen.

.Verantwoording

Jaarlijks verantwoordt ROC Friese Poort zich 
(horizontaal en verticaal) over de voortgang 
en realisatie van de kwaliteitsagenda in het 
Geïntegreerd Jaardocument (GJ) te verantwoorden. 
In verband met de beoordeling van de 

onafhankelijke commissie en de uitkering van het 
resultaatafhankelijk budget wordt het deel van het 
GJ dat betrekking heeft op de kwaliteitsagenda 
in het voorjaar van 2021 en 2023 uitgebracht. 
De tekst, die daarvoor wordt uitgebracht door 
het Ministerie van OCW, kan integraal worden 
overgenomen in het GJ 2020 en 2022.

18  In het investeringsbudget zijn de budgetten van de regelingen schoolmaatschappelijk werk (m.i.v. 2019 en gelijke kansen/doorstroom 

 mbo-hbo (m.i.v. 2020) opgenomen. 
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Strategisch doel

Wendbaar onderwijs 
dat aansluit op de eco-
nomische uitdagingen 
en speerpunten in de 
regio.

Indicatoren 2022

• 75% van het be-
drijfsleven is tevreden 
over de kennis van 
ROC Friese Poort van 
de ontwikkelingen in 
het werkveld.

• 70% van de studen-
ten geeft aan: “Wat ik 
op school heb geleerd, 
kon ik goed gebruiken 
tijdens mijn bpv.”

• Het aantal BBL-ers 
stijgt met 10%.

Nul-meting

• Geen nulmeting. 
Toe te voegen aan 
Landelijke monitor 
BPV.

• 60,5% tevredenheid 
studenten.
Nulmeting Landelijke 
BPV monitor, 
25-09-2018.

• Aantal BBL: 3.616.
Interne nulmeting
04-07-2018

2018

Activiteiten zijn opge-
nomen in vestigings- 
en teamplannen.

2020 
midterm review

Tevredenheidsindica-
tor bedrijfsleven ligt 
minimaal op 70%.

• Tevredenheidsindi-
cator studenten ligt 
tussen de 64% en 
66%.

• Het aantal BBL-ers 
is met 5% gestegen 
ten opzichte van de 
nulmeting.

2022

De activiteiten zijn
uitgevoerd, geëvalu-
eerd en geborgd in het 
onderwijs.

Alle doelstellingen
zijn behaald.

Wie aan zet?

Vestigingen en
opleidingsteams.

Via de lijn of via
programmasturing

Lijnsturing.

Ambitie

• Waardering ICT: 
norm 7,5.

• Alle vestigingen 
scoren onder de norm 
van 7,5.
Interne nulmeting 
01-12-2017.

Er ligt een plan van
aanpak om ICT 
toepassingen in het 
onderwijs en in de
onderwijslogistiek te 
realiseren.

• Waardering ICT: 
norm 7.0.

Ontwikkelen moderne 
ICT-toepassingen en 
logistiek zijn geïmple-
menteerd.

Programmamanager 
ICT.

Programmasturing.

Realisatie

Bijlage 1  Kengetallen van ambitie naar realisatie 

Wendbaar onderwijs
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Strategisch doel

Brede vorming is in het
curriculum van al onze
opleidingen geïnte-
greerd, waardoor onze 
studenten als profes-
sional en als persoon, 
wendbaar en beteke-
nisvol participeren in 
een continue verande-
rende maatschappij.

Indicatoren 2022

• Alle opleidingen 
hebben brede vorming 
geïntegreerd in de 
opleiding.

• 80%** van de 
studenten ervaren dat 
school niet alleen gaat 
over het aanleren van 
een vak, maar zeker 
ook over hoe je als 
mens wilt omgaan met 
elkaar.
** Op een schaal van 
1-5, een schaalscore: 
4,0.

• De bedrijven ervaren 
de toegevoegde 
waarde van brede 
vorming.

• Twee internationale
/interculturele com-
ponenten in elke 
opleiding.

• 5% van de studenten
neemt deel aan een 
excellentieprogramma.

Nul-meting

• 76% ** van de 
studenten ervaren dat 
school niet alleen gaat 
over het aanleren van 
een vak, maar zeker 
ook hoe je als mens
wilt omgaan met 
elkaar.
Nulmeting JOB monitor
2018.
** Schaalscore: 3,8.

• Geen nulmeting. 
Dient ingeregeld te 
worden. (meting via 
OAR’s)

• Geen nulmeting. 
Dient intern ingeregeld 
te worden.

• 5% deelname.
Nulmeting intern, 
31-08-2018.

2018

Activiteiten zijn opge-
nomen in vestigings- 
en teamplannen.

2020 
midterm review

• Minimaal 80% van 
de opleidingen heeft 
brede vorming geïnte-
greerd in de opleiding.

• 78% ** van de 
studenten ervaren 
dat school niet alleen 
gaat over het aanleren 
van een vak, maar 
zeker ook hoe je als 
mens wilt omgaan met 
elkaar.
JOB monitor 2020.
** Schaalscore: 3,9.

• Elke opleiding heeft 
minimaal 1 interna-
tionale/interculturele 
component in het cur-
riculum geïntegreerd.

• Minimaal 5% van de
studentenneemt deel 
aan een excellentie-
programma.

2022

De activiteiten zijn
uitgevoerd, geëvalu-
eerd en geborgd in het 
onderwijs.

Alle doelstellingen
zijn behaald.

Wie aan zet?

Vestigingen en
opleidingsteams.

Via de lijn of via
programmasturing

Lijnsturing.

Ambitie

Het practoraat en 
kenniskring starten en 
maken een plan van
aanpak.

De resultaten van het 
practoraat zijn geëva-
lueerd en het plan is
bijgesteld.

Het practoraat brede
vorming is uitgevoerd
volgens plan van 
aanpak.

Practoraat en ken-
niskring.

Programmasturing.

Realisatie

Brede vorming
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Strategisch doel

Met ons onderwijspro-
gramma en persoon-
lijke begeleiding kan 
elke student bij ons 
het beste uit zichzelf 
halen.

Indicatoren 2022

Gelijke kansen:
• Het startresultaat 
van al onze teams, uit-
gesplitst naar N2, N3 
en N4, is op of boven 
de norm.

• Succes doorstromers 
in eerste jaar hbo 
> 81,5%

Kwetsbare jongeren:
• Vsv: we willen lan-
delijk in de top 5 staan 
van de brede ROC’s.

• Het diplomaresultaat
niveau 2-opleidingen 
van alle teams is op of 
boven de norm.

Nul-meting

• Bij 133 van de 145 
teams uitgesplitst 
naar N2, N3 en N4 is 
het startersresultaat 
op of boven de norm. 
Nulmeting intern 
2016-2017.

• 81,0%
Nulmeting 
DUO 2015 - 2016 **

 

• Top 5 landelijk van 
de brede ROC’s.
Nulmeting DUO, 
2016-2017.

• Het diplomaresultaat 
van 29 niveau 2-op-
leidingen van de 39 
teams is op of boven 
de norm.
Nulmeting intern 
2016-2017

2018

Activiteiten zijn opge-
nomen in vestigings- 
en teamplannen.

2020 
midterm review

• Startersresultaat 
2018-2019 van al 
onze teams uit ge-
splitst naar N2, N3, en 
N4 is op of boven de 
norm.

•  >81,0 %

• Top 5 landelijk van 
de brede ROC’s.

• Diplomaresultaat 
van 34 niveau 2-oplei-
dingen is op of boven 
de norm.

2022

De activiteiten zijn
uitgevoerd, geëvalu-
eerd en geborgd in het 
onderwijs.

Alle doelstellingen
zijn behaald.

Wie aan zet?

Vestigingen en
opleidingsteams.

Via de lijn of via
programmasturing

Lijnsturing.

Ambitie Realisatie

Gelijke kansen en kwetsbare groepen

**  Kanttekening bij de door de Rijksoverheid beschikbaar gestelde gegevens van DUO: bij de doorstroom naar het hbo wordt gebruik gemaakt van een 
voorlopige definitie. In overleg met de betrokken partijen wordt gewerkt aan een definitieve definitie waarmee kleine verschillen kunnen ontstaan in de aantallen 
ofwel het percentage.
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Strategisch doel

Het onderwijsaanbod
voor volwassenen is
uitgebreid en meer 
toegesneden op deze
doelgroep.

Indicatoren 2022

• Het aandeel volwas-
senen (23+ crebo+) 
groeit met 25%
(=per jaar 5,25%).

• Het aandeel stu-
denten cursorisch 
onderwijs groeit met 
25% (groei per jaar
5,25%).

Nul-meting

• Het aandeel volwas-
senen 23+ : 2643
Nulmeting intern,
01-02-2018

• Aantal cursorisch
onderwijs: 2.148
Nulmeting intern, 
04-07-2018

2018

Er ligt een visie vol-
wassenen onderwijs.

Er ligt een visie over 
het alumnibeleid.

2020 
midterm review

• Het aandeel is 
volwassenen is 23+ is 
met 10% ten opzichte 
van de nulmeting 
gestegen.

• Het aandeel curso-
risch onderwijs is met 
10% ten opzichte van 
de nulmeting geste-
gen.

Het plan wordt uitge-
voerd en geëvalueerd. 
Nieuwe activiteiten 
worden gestart.

2022

Jaarlijkse groei.

Alumnibeleid is
geborgd.

Wie aan zet?

Bedrijfsopleiding
en in samenwerking
met vestigingen en 
stafafdelingen.

Stafdienst
Marketing en
Communicatie.

Via de lijn of via
programmasturing

Programmasturing.

Programmasturing.

Ambitie

Binnen de kwaliteitscultuur van ROC Friese Poort 
is er aandacht voor leren en ontwikkelen van de 
eigen medewerkers.

Er is een aanbod in de
professionaliserings-
academie (FPA).

De visie is uitgebreid 
en geactualiseerd en 
ingebed in de jaarlijkse 
gesprekken met mede-
werkers.

Geborgd. Stafdienst HRM. Programmasturing.

Realisatie

Leven lang ontwikkelen



Bijlagen | Kwaliteitsagenda ROC Friese Poort   Wendbaar onderwijs, waardevolle mensen  2019-202248

Ex
te

rn
e 

an
al

ys
e

In
te

rn
e 

an
al

ys
e

• Dynamiek arbeidsmarkt
• Versterking relatie werkveld
• Groei volwassenenonderwijs
• Nieuwe doelgroepen
• Nieuwe onderwijsmethoden

• Gedragen strategie
• Basis op orde/sterke kwaliteitscultuur
• Bedrijfsopleidingen B.V.
• Regionale verankering
• Sterke begeleiding studenten

Onze belangrijkste uitdagingen 

1. Inzet op ons personeel: scholing, generatiepact, loopbaanontwikkeling, werving, leiderschapstraject.
2. Inzet op groei volwassenenonderwijs en nieuwe doelgroepen in samenwerking met Bedrijfsopleidingen B.V.
3. Inzet op moderne ICT-toepassingen in het onderwijs en in de ondersteuning.
4. Intensivering samenwerking ketenpartners.
5. Bureaucratie brigade en Masterminds

• Demografische krimp
• Minder middelen in sociaal domein
• Voldoende gekwalificeerd personeel

• Veranderingsvermogen (oudere) medewerkers
• Inflexibele bedrijfsvoering
• Achterstand ICT

Kansen

Sterktes

Bedreigingen

Zwaktes

Bijlage 2  Swot-analyse ROC Friese Poort
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Zorg en Welzijn
Het marktsegment Zorg en Welzijn kenmerkt zich nog altijd door een aanzienlijke stelselverande-
ring. Het perspectief op gezondheid en welzijn is veranderd. Van burgers wordt gevraagd om meer 
verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gezondheid en de zorg voor elkaar. De visie binnen dit 
marktsegment gaat uit van de eigen kracht van cliënten en hoe de cliënt het beste kan worden onder-
steund. Tevens kent de verdere vergrijzing van onze bevolking een weerslag op de wijze waarop de 
gezondheidszorg zijn beslag krijgt in ons onderwijs. Er is vraag naar flexibel gekwalificeerd personeel 
met kennis van nieuwe technologieën. Er zijn drie deelsegmenten te onderscheiden:
1. kleine en grote zorg- en welzijnsinstellingen;
2. instellingen voor onderwijs, jeugdzorg en kinderopvang; en
3. dokters-, tandarts- en apothekerspraktijken en laboratoria.

Belangrijkste ontwikkelingen zijn:
• er is een groeiende vraag aan personeel in de zorg;
• nieuwe onderwijsvormen: leren op locatie;
• intensivering samenwerking met zorginstellingen;
• experiment herziening kwalificatie dossier met het Friesland College;
• inzet nieuwe doelgroepen.

Er is een belangrijke vraag naar:
• verpleegkundige mbo-4;
• doktersassistent mbo-4;
• pedagogisch medewerker mbo-4;
• maatschappelijk Verzorgende IG.
 
 
 

We zien een krimpvraag naar:
• verzorgende mbo-3;
• sociaal cultureel werker mbo-4;
• medewerker maatschappelijke zorg mbo-4.

Waar minder vraag naar is, beperken we de instroom.

Maritiem/Nautisch
Het marktsegment visserij draait adequaat en mede door de goede resultaten in de visserij is er een 
uitbreiding van de vloot zichtbaar. De ontwikkeling van dit segment binnen ROC Friese Poort krijgt 
met name aandacht als het gaat om de investering in goede visserslui die (nog) geen diploma hebben 
en daarmee feitelijk niet mogen vissen. 

In het segment koopvaardij zit krimp. Alhoewel het aantal aanmeldingen voor de koopvaardij groeit 
van volwassenen, is dat binnen het dagonderwijs juist niet merkbaar. De trend, dat studenten die 
eerder in het dagonderwijs een koopvaardijopleiding hebben gevolgd zich laten omscholen naar een 
visserijopleiding, zet zich voort. Opleidingen voor de binnenvaart bieden we momenteel alleen aan via 
BBL. Aangezien de markt fors aan het uitbreiden is, biedt het aanbieden van BBL-binnenvaart oplei-
dingen kansen voor het volwassenenonderwijs. 

Belangrijke ontwikkelingen zijn:
• groot tekort aan personeel maritiem en nautisch;
• nieuwe opleidingen nodig zoals cross-over schilder jachtbouw;
• samenwerking met vijftig partners in Yacht Builders Academy;
• participatie in regiodeal Noordelijk Flevoland (nautisch, visserij en logistiek).

 

Bijlage 3  Domeinontwikkelingen in de regio Friesland en 
 Noordelijk Flevoland
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Er is een belangrijke vraag naar:
• Scheepsmedewerker mbo-2;
• Scheepsbouwer mbo-3;
• Watersportindustrie mbo 2-3-4;
• Scheeps-Jachtbouwkundige mbo-4
• Vissersopleidingen

We zien een krimpvraag naar:
• Koopvaardijopleidingen

Installatietechniek/Techniek
De economische vooruitzichten voor de technische sector voor de komende jaren zijn ronduit goed. 
De technische sector verandert in sneltreinvaart. Technisch dienstverleners dragen steeds vaker bij 
aan de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan het CO2-neutraal 
maken van de gebouwde omgeving en techniek die het ouderen mogelijk maakt om langer zelfstandig 
thuis te wonen. Techniek is echter niet alleen onmisbaar in de gebouwde omgeving, maar óók door-
slaggevend in de industrie, infrastructuur en mobiliteit.

De vraag naar geschikt personeel begint steeds problematischer te worden. Meer dan de helft van alle 
bedrijven hebben vacatures uitstaan, doordat enerzijds de bedrijven veel nieuwe opdrachten krijgen 
en zodoende hun personeelsbestand moeten uitbreiden. En anderzijds vergrijst het techniek segment 
momenteel in een hoog tempo. Ook wordt er een daling van de instroom in het vakonderwijs gecon-
stateerd. Dit is een complicerende factor, omdat in de komende jaren relatief veel vakkrachten en 
technici door pensionering uitstromen. Voor deze bedrijven is aandacht voor instroom essentieel om 
de groeikansen te kunnen realiseren.

Installatiebranche
De technische installatiebranche is met bijna 10.000 bedrijven en ruim 120.000 werknemers één van 
de grootste branches van Nederland. De installatiebranche is opgedeeld in drie verschillende segmen-
ten: woning- en utiliteitsbouw (65%); grond-, weg- en waterbouw (16%); en industrie (19%).
In de installatiebranche houden de bedrijven zich bezig met het ontwerp, advies en onderhoud van 
technische installaties (elektrotechniek, klimaat, sanitair en isolatie). 
 
 
 

In Friesland zijn veel mkb-bedrijven binnen de installatiebranche, een aantal zijn landelijk en inter-
nationaal actief. 
• 77% kleine MKB-bedrijven
• 15 % middelgrote MKB-bedrijven (50-100 medewerkers) 
• 8 % grote MKB-bedrijven (> 100 medewerkers)
De installatiebranche groeit in 2018 en 2019 naar verwachting met 5%. Dit wordt niet alleen veroor-
zaakt door de economische groei maar ook door maatschappelijke en technologische trends.

Techniekbranche
De gemiddelde leeftijd van werknemers in de techniek blijft stijgen. In samenhang met de krappe 
arbeidsmarkt voor technici zorgt dit voor toenemende vervangingsproblemen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1 De wevingsproblematiek Technici per functie
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Belangrijkste ontwikkelingen zijn:
• energietransitie (Gas 2.0);
• smart Industries / robotisering en samenwerking innovatiecluster Drachten en beide hogescholen 
(NHL Stenden Leeuwarden en Hanzehogeschool Groningen);
• participatie Regiodeal Noord Oost Friesland: bouw- en metaalcampus, vitale regio;
• Bouwloket Fryslân (samenwerking met bedrijfsleven, Friesland College en Bouwmensen);
• Centrum Duurzaam: verduurzaming en circulair bouwen.

Er is een belangrijke vraag naar:
• technisch (installatie) personeel op alle niveaus;
• brede/allround inzetbaarheid van de werknemer;
• leerling en zelfstandige monteurs.

We zien geen krimpvraag.

Horeca
Binnen het marktsegment Horeca neemt de vraag naar geschikt personeel toe. De horecabranche is 
afhankelijk van de ontwikkelingen van de particuliere consumptie. Voor 2019 is de verwachting dat 
deze verder groeit. De verwachting is een groei van 4% in 2019. Daarnaast profiteert de sector van 
een stijging in het inkomende toerisme. Uitdagingen in de sector zijn er ook. Zo remt het tekort aan 
personeel de groei. De consument verandert en daarmee het aanbod ook. De belangrijkste trends, zijn: 
• de consument kiest steeds vaker voor gemak;
• ze is bereid te betalen voor concepten met een unieke beleving; 
• het aanbod neemt sterk toe;
• prijzen zullen stijgen en de marges komen onder druk;
• duurzaamheid wordt nog belangrijker en ook het tegengaan van voedselverspilling centraal. 

Belangrijkste ontwikkelingen:
• aandacht voor duurzaamheid in curriculum;
• vraag naar Engelstalige opleidingen;
• vergaande samenwerking met het bedrijfsleven;
• samenwerking met hbo NHL Stenden: doorstroom hbo;
• en denktank van een twaalf leermeesters/ondernemers uit de horecabranche die mee denken over
   diverse dilemma’s in het werkveld, waaronder de krimp in personeel;

• twee nieuwe opleidingen speciaal voor koks. Dit zijn branche gecertificeerde opleidingen. In afstem-
ming met UWV en gemeentes willen we deze opleidingen onder de aandacht brengen.
• met een zestiental ondernemers op Terschelling in overleg voor mogelijke oplossingen om het perso-
neelstekort op te vangen.

Er is een belangrijke vraag naar:
• bediening mbo 2-3-4;
• keuken mbo 2-3-4;
• Basis kok / Zelfstandig kok – 2,3,4;
• Ondernemer op niveau 2, 3, 4;
• Gastheer/gastvrouw.

We zien geen krimpvraag.

IT Media Games
De ICT-sector vertoont een sterke groei. Het aantal ICT-bedrijven groeit aanzienlijk. De arbeidsmarkt 
voor databank- en netwerkspecialisten en software- en applicatieontwikkelaars krap. Dit zorgt voor 
wervingsproblemen voor werkgevers. Vooral de vacatures in de hogere en wetenschappelijke ICT-
beroepen zijn moeilijk vervulbaar en er is te weinig aanbod van passende kandidaten. Door niet pas-
send opleidingsniveau van kandidaten en grotere vraag naar ICT-kennis op hoger niveau, is er sprake 
van kwalitatieve mismatch.

Belangrijkste ontwikkelingen zijn:
• De ontwikkelingen in de IT gaan sneller dan de opleidingsduur van de opleiding.
• De ontwikkelingen halen het onderwijs en de docenten in.
• Grotere bedrijven leveren waardevolle input voor het samenstellen van ons onderwijs. Samenwer-
king met deze partijen is belangrijk.
• Behoefte aan soft skills neemt toe. Service- en klantgericht communiceren is een vaardigheid die 
bij zittend en nieuw personeel maar ook bij studenten, naast het analytisch kunnen denken, veelal 
achterblijft.
• Daarnaast is kort en praktijkgericht opleiden wenselijk om vaardigheden bij te brengen.
• Te onderzoeken of en hoe wij de blockchaintechnologie kunnen inpassen in ons onderwijs.
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Er is een belangrijke vraag naar:
• IT-mbo 3-4 opleidingen
• Mediavorming en signmaking mbo 3-4
• Gamification mbo 4

Er is een krimpvraag:
• IT-mbo 2 

Economie en ondernemen
De zakelijke dienstverlening is een van de grootste marktsegmenten en staat onder druk. In de afgelo-
pen jaren is fors gesneden in de kosten en het personeelsbestand. Door toegenomen arbeidsproducti-
viteit en technologische ontwikkelingen verdwijnen banen en worden hogere eisen aan het personeel 
gesteld. Bovendien wordt het steeds lastiger om high potentials te behouden of aan te trekken. Om 
Friesland te behouden als aantrekkelijke regio voor bedrijven in de zakelijke dienstverlening, dan moet 
er samengewerkt worden tussen de bedrijven onderling, het onderwijs en de overheid. Naast grote 
werkgevers zijn vooral ook veel MKB-bedrijven in Friesland, die gekwalificeerd personeel zoeken voor 
de zakelijke dienstverlening. 

 
 

Belangrijkste ontwikkelingen zijn:
• De banenkrimp is in belangrijke mate toe te schrijven aan de opkomst van de dienstverlening via
   internet.
• Daarnaast speelden er enkele ‘grote hervormingen’ bij banken.

Beroepentabel

Bedrijfseconomische en administratieve beroepen
 • Boekhouders
 • Zakelijke dienstverleners 
 • Directiesecretaresses 
 • Administratief medewerkers 
 • Secretaresses 
 • Receptionisten en telefonisten
 • Boekhoudkundig medewerkers
 • Transportplanners en logistiek medewerkers
Commerciële beroepen 
 • Adviseurs marketing, public relations en sales
 • Vertegenwoordigers en inkopers
 • Callcentermedewerker outbound en overige verkopers

Figuur 2 Dienstverlening WW kerncijfers arbeidsmarktinformatie Friesland, december 2018. 
- weinig concurrentie (groen)
- veel concurrentie (rood) 
- middenpositie (beroepen zonder kleur)
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Onze reflectie op de drie landelijke speerpunten met behulp van de door DUO beschikbaar gestelde 
gegevens. https://duo.nl/open_onderwijsdata/publicaties/kwafs/

1. Jongere in een kwetsbare positie
Door uitstekend onderwijs en persoonlijke begeleiding ondersteunen wij maximaal kwetsbare jonge-
ren met als doel om uitval te voorkomen, door te stromen naar een hoger niveau of een goede start te 
maken op de arbeidsmarkt.

a. Analyse Populatie kwetsbare jongeren: instroom bij ROC Friese Poort uit praktijkonderwijs, vso, 
vmbo-bb (waaronder leerwerktrajecten) op onderwijsniveau (entree en mbo 2).

In 2016-2017 en in 2017-2018 zijn bij ons ROC respectievelijk 800 en 802 jongeren in een kwetsbare 
positie (tot 23 jaar) ingestroomd in een niveau 1 of 2 opleiding. De verdeling over de niveaus wijkt 
nauwelijks af van landelijke cijfers. Bepaalde kwetsbare overstappen van onderwijs naar arbeids-
markt en van onderwijs naar onderwijs worden hiermee cijfermatig in beeld gebracht.

Instroom van 2015-2016 naar 2016-2017 van jongeren in een kwetsbare positie
ROC Friese Poort

Landelijk

Instroom van 2016-2017 naar 2017-2018 van jongeren in een kwetsbare positie 
ROC Friese Poort

Landelijk

Bijlage 4  Reflectie op de landelijke speerpunten
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b. Analyse VSV op onderwijsniveau entree, mbo 2-4
ROC Friese Poort begeeft zich al een aantal jaren landelijk in de TOP 5 van ROC brede scholen met 
een laag vsv-percentage. Op alle niveaus ligt het vsv-percentage bij ons lager, dan het landelijk ge-
middelde. 
 
Voortijdig schoolverlaten
Het percentage VSV geeft een indicatie van de ongediplomeerde schoolverlaters en moet dus zo laag 
mogelijk zijn. 
 
 
 
 
 

Schooljaar 2016-2017, nieuwe vsv’ers naar niveau

Schooljaar 2017-2018, nieuwe vsv’ers naar niveau (voorlopige cijfers)

 
 
 
 
 

c. Analyse arbeidsrendement niveau 2-opleidingen met matig of slecht arbeidsperspectief
Ondergenoemde niveau 2-opleidingen (BC-code) die wij aanbieden, scoren onder de 70% signaal-
waarde van de indicator arbeidsmarktperspectief. Percentueel is in beeld gebracht het aandeel wer-
kenden schoolverlaters die meer dan 12 uur per week werken. 

In 2016 na het verlaten van onze onderwijs in 2015-2016 

 
 
 
 
https://duo.nl/open_onderwijsdata/publicaties/kwafs/

3-jaars aandeel werkenden die meer dan 12 uur per week werken na het verlaten van ons onderwijs 
(2012/13/14)

https://duo.nl/open_onderwijsdata/publicaties/kwafs/

d. Huidige aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie en knelpunten
• Sterke begeleiding van studenten in een kwetsbare positie. Deze studenten zijn bij ons in beeld.
• Intensivering samenwerking met ketenpartners.
•(Door)ontwikkelen van een gedifferentieerd aanbod van niveau 2-opleidingen.
• Brede vorming.
• Opmaattrajecten
Knelpunt: minder middelen in sociaal domein. Samen met de contactgemeente is afstemming over het 
efficiënter inrichten van de zorgstructuur en externe hulpverlening (preventie en vroeg signalering).
( Zie voor meer informatie hoofstuk 3, paragraaf 2 van deze kwaliteitsagenda)

2014-2015 2015-2016 2016-2017

ROC 

Friese Poort

gemiddelde 

ROC’s

ROC 

Friese Poort

gemiddelde 

ROC’s

ROC 

Friese Poort

gemiddelde 

ROC’s

VSV 3,6% 5,4% 3,4% 5,1% 3,6% 5,2%
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2. Gelijke kansen
Het creëren van soepele overgangen binnen krachtig beroepsonderwijs, zodat studenten voldoende 
kansen krijgen om succesvol in het mbo in te stromen, door te stromen naar een vervolgopleiding of 
baan die past bij hun ambities en talenten.

a. Startersresultaat (succes eerstejaars mbo)
Het aandeel en aantal jongeren dat een jaar later nog bij ons studeert of onze instelling met diploma 
heeft verlaten is de afgelopen jaren stabiel. In 2016-2017 89,1 %. In totaal ging het in 2016-2017 om 
4.435 studenten.

https://duo.nl/open_onderwijsdata/publicaties/kwafs/

Jaarlijks wordt een analyse gemaakt van de studiesuccesindicatoren startersresultaat, jaarresultaat 
en diplomaresultaat. We volgen daarbij de methodiek van de inspectie en kijken naar de cijfers per 
jaar en zetten die af tegen het driejarig gemiddelde. Als opleidingen een structureel achterblijvend 
startersresultaat hebben wordt een nadere kwalitatieve analyse gemaakt.  

Het startersresultaat van Friese Poort ligt over de hele linie ruim boven de norm van de inspectie. 

b. Kwalificatiewinst
Bij de kwalificatiewinst gaat het om het percentage gediplomeerden met een positief verschil tussen 
het behaalde diplomaniveau in het mbo en het niveau van de opleiding in het vo in 2016-2017. De 
kwalificatiewinst van ROC Fries Poort is met 87% boven het landelijk gemiddelde. 

c. Opstroom na diploma
Als het gaat om opstroom na diploma is gekeken naar het percentage gediplomeerde mbo-ers in 
2016-2017 dat na het behalen van het diploma binnen ROC Friese Poort zijn doorgestroomd naar 
een hoger niveau. Niveau 4 is hierbij buiten beschouwing gelaten. Voor niveau 4-gediplomeerden is 
gekeken naar of zij een jaar later staan ingeschreven op het hbo. 
Van de studenten bij ROC Friese Poort stroomde in 2016 39,1% op naar een hoger niveau binnen ROC 
Friese Poort. Ten opzicht van 2014 en 2015 is dit een substantiële stijging.

https://duo.nl/open_onderwijsdata/publicaties/kwafs/

d. Doorstroom mbo-hbo
De doelgroep voor de indicator doorstroom mbo-hbo bestaat uit gediplomeerden op niveau 4. Er is ge-
keken naar het aantal gediplomeerden in 2015-2016 dat in 2016-2017 staat ingeschreven in het hbo, 
zoals gebruikt voor de bepaling van het aandeel succes eerstejaars. 

Bij ROC Friese Poort zijn 777 student in het schooljaar 2016-2017 doorgestroomd naar het hbo.

https://duo.nl/open_onderwijsdata/publicaties/kwafs/

e. Succes doorstromers in eerste jaar hbo
Percentage van de eerstejaars (afkomstig van ROC Friese Poort) dat een jaar later nog bij dezelfde 
hbo-instelling studeert of de hbo-instelling met een diploma heeft verlaten. Het succes 1ste jaars ligt 
boven de gestelde landelijk norm (81%, 2015 – 2016).

STARTERSRESULTAAT 2015 STARTERSRESULTAAT 2016 STARTERSRESULTAAT 2017

Aandeel 88,2% 89,1% 89,1%

Aantal 4.439 4.694 4.435

DOORSTROOM 2014 DOORSTROOM 2015 DOORSTROOM 2016

Aandeel 34,5% 36,8% 39,1%

Aantal 1.849 1.837 1.833

ROC FP 16-17 Niveau 2 (norm 79%) Niveau 3 (norm 82%) Niveau 4 (norm 82 %)

Starterresultaat 88,6% 90,1% 91,1%

TOTAAL AANTAL DOORSTROOM 

HBO 2013

TOTAAL AANTAL DOORSTROOM 

HBO 2014

TOTAAL AANTAL DOORSTROOM

 HBO 2015

829 771 777
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https://duo.nl/open_onderwijsdata/publicaties/kwafs/

*Kanttekening bij de beschikbaar gestelde gegeven van DUO: bij de doorstroom naar het hbo wordt 
gebruik gemaakt van een voorlopige definitie. In overleg met de betrokken partijen wordt er gewerkt 
aan een definitieve definitie waarmee er kleine verschillen kunnen ontstaan in de aantallen.

f. Knelpunten op het gebied van gelijk kansen
Van oudsher scoren Friesland en Noordelijk Flevoland lager dan in de rest van het land op het gebied 
van gelijke kansen. Het gemiddelde inkomen in Friesland is lager dan landelijk. Kinderen uit gezinnen 
met een laag inkomen lopen meer risico om niet mee te doen. Daarnaast kiezen jongeren met een 
niet westerse achtergrond vaak voor een studierichting met minder kans op werk. Naast een finan-
ciële tegemoetkoming in de schoolkosten voor ouders met een laag inkomen, realiseren van soepele 
overstappen binnen de onderwijsketen en optimale begeleiding, zetten we binnen ons onderwijs óók 
in op brede vorming. Met brede vorming stimuleren we het bewustzijn van onze studenten dat ze een 
persoon zijn die in staat is om haar/zijn eigen leven en leren aan kan sturen. 

(Zie voor meer informatie hoofstuk 3, paragraaf 2 van deze kwaliteitsagenda en hoofdstuk 4 van deze 
kwaliteitsagenda)

2. Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst

 https://www.fsp.nl/monitoren/inkomen/

Verbetering van het arbeidsmarktperspectief van mbo-studenten door aanpassingen in het on-
derwijsaanbod, beïnvloeding van de studiekeuze, inhoudelijke vernieuwing van opleidingen en het 
versterken van de verbinding met de beroepspraktijk

a. Arbeidsmarktperspectief van kwetsbare opleidingen (welke opleidingen (BC-code) scoren onder 
de 70% signaalwaarde van de indicator arbeidsmarktperspectief?)

Dit analyse-element is hierboven reeds besproken onder het speerpunt kwetsbare jongeren. In het 
cohort 2015-2016 zijn er drie opleidingen binnen ons opleidingenaanbod die scoren onder de 70% 
signaalwaarde van de indicator arbeidsmarktperspectief.  Dit zijn de opleidingen: Particuliere beveili-
ging, Ondersteunende administratieve beroepenen en Dienstverlening. 
https://duo.nl/open_onderwijsdata/publicaties/kwafs/  
Het aandeel werken meer dan 12 uur per week na het verlaten van het onderwijs is in 2016 respectie-
velijk 67%, 62%, 47%.

b. Ontwikkeling aandeel bbl-ers
Het aandeel van instromers bij ROC Friese Poort in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). 

We streven een 10% stijging na in 2022.

We willen dit realiseren door:
• sterker verbinden van ons aanbod opleidingen met de sociaal-economische kenmerken en ont - 
 wikkeling van het werkgebied. Dit doen we door ons onderwijs te innoveren met het werkveld, het  
 aanbieden van keuzedelen, het ontwikkelen van cross-overs, leren op locatie, en andere vormen  
 van hybride onderwijs. 
• Maar ook door afbouw van opleidingen met een weinig (duurzaam) arbeidsmarkt-perspectief, of  
 het in samenspraak met andere instellingen uitwisselen van opleidingen.
• Versterking van de instroom (door de keten) naar opleidingen met goed perspectief door goede  
 voorlichting en een uniforme aansluiting op de programma’s van het vmbo.
• Versterken van de verbinding van opleidingen met de beroepspraktijk. ROC Friese Poort is partner  
 in de regiodeals in Friesland en Noordelijk Flevoland. We passen samen in partnerschap met de 

2015 2016 2017

Totaal aantal studenten ROC FP 13.351 16.614 14.043 

Percentage BBL 29,9% 28,1% 31,2%

Aantal BBL studenten 3.992 4.668 4.381

SUCCES 1STE JAARS 2013 SUCCES 1STE JAARS 2014 SUCCES 1STE JAARS 2015

Aandeel 79,4% 82,7% 81,5%

Aantal 634 628 623
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regio de opgave die wij hebben voor onze regio aan. We maken afspraken met het werkveld voor een 
(meer dan trendmatige) uitbreiding van het aantal bbl-plekken ook, of juist in branches en beroepen 
met een geringe traditie in bpv/bbl. Ook innoveren we in de vorm van hybride opleidingen en het inten-
siveren van de samenwerking tussen docenten en bedrijfsleven.

(Zie voor meer informatie hoofdstuk 2 paragraaf 1 en hoofdstuk 3 paragraaf 3 van deze kwaliteitsa-
genda)
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Bijlage 5  Regiovisie van het MBO voor Fryslân
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Bijlage 6  Geraadpleegde bedrijven en instanties in ronde 
  tafelsessies en bijeenkomsten

Bedrijf Naam

AB Vakwerk   van Doorn  De heer  B.
AB Vakwerk   van der Veen  De heer  H.
Accolade, best. Alg. zaken  Swart  De heer  R.
Alfa-college   de Graaff  Mevrouw  C.P.
Alfa-college   Moes  De heer  W.
Alliade   Kuik  De heer  E.
Alliade   Juurlink  De heer  W.
Aob   Stolk  Mevrouw  E.
Bouwbedrijf Bos  Bos  De heer  D.
Bouwgroep Dijkstra Draisma  Japenga  De heer  M.
Bremer Kantoorcentrum  de Bruin  De heer  T.J.
Burgemeester Dongeradeel  Waanders  Mevrouw  M.
Burgemeester Gemeente Urk  van Maaren  De heer  P.C.
Burgemeester Leeuwarden  Crone  De heer  F.
Burgemeester NOP  v.d. Werff  De heer  A.
Burgemeester SWF  Apotheker  De heer  H.
Burgemeester Urk  van Maaren  De heer  P.
Caparis   Bonnema  De heer  A.
CH 2018   Westerhof  De heer  O.
CH 2018   van Bekkum  De heer  T.
Cinnovate, comm. dir  Dugour  De heer  S.
Circulair Friesland  Kuipers  De heer  C.
Circulair Friesland  Roemers  De heer  G.
Circulair Friesland  Zeegers  Mevrouw  I.
CJIB   Postma  Mevrouw G.
CJIB   van Marrum  De heer  J.
CJIB   Zandbergen  De heer  W.
Club Diplomatique  van den Berg  De heer  K.
CMO Flevoland  de Vreede  De heer  P.
CNV   Foppen  De heer  N.
Coloriet, vz. CvB  Reinders  Mevrouw  A.
Coolminds   Bijker  De heer  J.D.
Damen Shipyards Group  de Vries  De heer  A.
De Friesland   van der Hoek  De heer  B.

De Zwart Schildersbedrijf  Zwart  De heer  P.
Dean Deloitte University EMEA  Volkers  De heer  J.
Deltion College  Beun  De heer  B.
Deltion College  Koster  Mevrouw  T.
Dijkstra Draaisma  Dijkstra  De heer  B.
Dir. Fries Museum  Callens  De heer  K.
Directeur Tres   v.d. Voorn  De heer  C.
Directeur/bestuurder 
Vluchtelingenwerk Noord Ned. Hillemans  Mevrouw  C.
Donkergroen   Kanters  Mevrouw  A.
Douma Staal   Douma  De heer  G.J.
Drenthe College  Bruins-Slot  Mevrouw  A.
Ecostyle   de Vries  De heer  J.
Ecostyle / IPF   Zwart  De heer  A.J.
Ekwadraat Advies  Faber  De heer  D.
Elkien   Eppinga  De heer  H.
Energy College  Trijselaar  De heer  C.
Excellentieprogramma  Bohnen  Mevrouw  S.
FNV   Mulder  Mevrouw  J.
Friesland College  van Hout  De heer  F.
Friesland College  Segers  De heer  C.
Friso Bouwgroep  Dedden  De heer  H.
Gedeputeerde Flevoland  Appelman  De heer  J.N.
Gedeputeerde Staten  Poepjes  Mevrouw  S.
Gemeente Noordoostpolder  Wijnants  De heer  H.
Gemeente Noordoostpolder  van der Werff  De heer  A.
Gemeente Ooststellingwerf  Oosterman  De heer  H.
Gemeente Smallingerland  Leck  De heer  R.
Gemeente Sûdwest-Fryslàn  van Gent  Mevrouw  S.
Gemeente Urk   Post  De heer  G.
Global Seatrade  de Vries  De heer  B.
Hamilton Bright  Tolsma  De heer  M.
Hamilton Bright  Anema  De heer  M.
>>

Bedrijf Naam
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Bedrijf Naam

Hanzehogeschool  Pijlman  De heer  H.J.
Hogeschool Van Hall Larenstein  Keizer-Mastenbroek  Mevrouw  D.
Hotel Post Plaza  Schreuder  De heer  H. 
Hotel Van der Valk, Sneek  Matser  De heer  J.
Icit    Hakkerman  De heer  J.
IPF    van den Berg  De heer  G.
IPF    Haverkort  De heer  R.
IPF, kanselarij   Douwstra  De heer  F.
IPF, kanselarij   de Haas  De heer  H.
IPF, kanselarij   de Vries  De heer  J.
IPF, kanselarij   Vernooij  De heer  J.
IPF, kanselarij   Klaassen  De heer  L.
IPF, kanselarij   Swart  De heer  M.H.
IPF, kanselarij   Bos  De heer  S.
IPF, kanselarij   v.d. Snee  De heer  H.P.
IPF, kanselarij   Smink  De heer  W.
Jongbloed   Wolters  De heer  L.
Jorritsma Bouw  Hemrica  Mevrouw  J.W.
Noorderpoort College  Schuur  De heer  R.
Nordwin College Stierhout  De heer  T.
NORISKIT IT Groep  Steringa  De heer  M.
Okkinga Communicatie  Okkinga  De heer  G.
Omrin   Vernooij  De heer  J.
Oosterhof Holman  Beerda  De heer  H.
Ooststellingwerf  Sieben  De heer  B.
Paques   Paques  De heer  J.
Patyna   Krul  De heer  J.
PCBO Leeuwarden e.o.  Greidanus  De heer  J.
Philips   Visscher  De heer  K.
Philips   Karsmakers  De heer  R.
Philips   Visscher  De heer  K.
PI Groep Drachten  Nijboer  De heer  T.
Plus Nauta   Nauta  De heer  B.
Politieacademie  Pennenkanp  Mevrouw  J.
Pranger Rosier Installaties  Mulder  De heer  M.
Prov. dir. Frl.   van der Berg  De heer  G.
Provincie Flevoland  Appelman  De heer  J.N.
Provincie Fryslan  Brok  De heer  A.
Provincie Fryslân  Zijlstra  De heer  R.
Provincie Fryslân  Kielstra De heer  K.
Provincie Fryslȃn  de Rouwe  De heer  S.

Provincie, gedeputeerde  Kielstra De heer  K.
Rabobank   Schuddebeurs  De heer  R.
RBO   Brouwer  Mevrouw  I.
Royal Huisman Shipyard  Straatsma  De heer  A.
Smeding Groente en Fruit  Smeding  De heer  S.
Snakeware   van der Meer  De heer  A.
SNN   van der Sluis  De heer  E.
Stenden hogeschool  Kooy  De heer  A.
Stenden Hogeschool  van der Hoek  De heer  K.W.
Stenden Hogeschool  Klaassen  De heer  L.
Stichting GGZ Friesland  Schouten  Mevrouw  B.
Stichting Innovatie Pact Friesland  van der Snee  De heer  H.P.
Stichting KwadrantGroep  Nuijens  De heer  J.M.
Stichting Leeuwarden-Fryslan 2018 
Culturele Hoofdstad Bonnema  De heer  J.
Stichting WELLZO  Janssen  De heer  E.
Stichting ZuidOostZorg  Huizenga  Mevrouw  A.J.
Suplacon   Koers  De heer  J.
Terra College   Berendsen  Mevrouw  A.A.
Terra College   Wennink  De heer  A.G.
Thuiszorg Het Friese Land  Kuilman  De heer  K.
Tolsma-Grisnich  van Hooijdonk  De heer  W.
TRES   van der Voorn  De heer  C.
Tres   Visser  De heer  H.
Twijnstra en Gudde  van Leeuwarden  De heer  M.
Twijnstra en Gudde  van Nierop  Mevrouw  C.
Twijnstra en Gudde  Basoski  De heer  I.
Twijnstra en Gudde  ten Berge  Mevrouw  A.
Uitgevering Jongbloed  Wolters  De heer  L.
Uitgevering Jongbloed  van Woerden  De heer  H.
Unie FNTO   Karssenberg  De heer  G.
UWV   van der Veen  De heer  G.
V. Wijnen   Hutten  De heer  P.
Van der Wiel   Stob  De heer  J.W.
Van Smaak   Jagersma  De heer  H.P.
Van Wijnen   van Balen  De heer  J.
Van Wijnen Flevoland  Nomden  Mevrouw  N.
Van Wijnen Noord  Hutten  De heer  P.
Veiligheidsregio Fryslân  Kleinhuis  De heer  W.
Visserijbranche  Koffeman  De heer  K.J.
>>

Bedrijf Naam
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Bedrijf Naam

Vliegbasis Leeuwarden  Traas  De heer  D.
VluchtelingenWerk 
Noord-Nederland  Hillemans  Mevrouw  C.
VNO-NCW   Galema  De heer  S.
Vripack   Hoekstra  De heer  M.
Vripack   Bouwhuis  De heer  B.
Wellzo  Jansen  De heer  E.
Westcord Hotels  Westers  De heer  H.
Wethouder NOP-onderwijs  Wijnants  De heer  H.
Wethouder SWF  Offinga  De heer  M.
Wethouder SWF / jury STAR  van Gent  Mevrouw  S.
Wouda Gemaal  Boesjes  Mevrouw  H.
Youngworks   van Sark  Mevrouw  Y.
Zijlstra Architecten  Zijlstra  De heer  R.
Zorggroep Alliade  Juurlink  De heer  W.F.J.M.
Zorggroep Noorderbreedte, dir. /best.  van Opijnen  Mevrouw  S.
Zorggroep Oude en Nieuwe Land  Kodden  De heer  F.
ZuidOostZorg   Huizenga  Mevrouw  A.
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Dit zijn wij



Onze kwaliteitsagenda sluit aan bij wat de 
regio van ons vraagt

Brede regionale consultatie met meer dan 500 stakeholders

Zij vragen ons onderwijs:

• Betrokken en flexibele professionals op te leiden, die in staat zijn met 
veranderingen mee te bewegen.
• Persoonsvorming van onze studenten: leren over zichzelf, de andere en de 

wereld.
• Toekomstbestendig onderwijs samen met anderen vorm te geven.



Onze kwaliteitsagenda sluit aan bij onze strategie

Onze beloften
1. Wij lopen voorop bij de 

ontwikkelingen in het werkveld
2. Wij garanderen dat studenten bij 

ons het beste uit zichzelf kunnen 
halen

3. Wij zijn een opleidingsinstituut 
waar iedereen zich een leven lang 
kans ontwikkelen

4. Wij verbinden ons aan de regio.

Onze ontwikkelthema’s
I. Wendbaar onderwijs
II. Brede vorming
III. Gelijke kansen en kwetsbare 

jongeren
IV. Leven lang Ontwikkelen



Kansen Bedreigingen

Sterktes   Zwaktes
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• Dynamiek arbeidsmarkt
• Versterking relatie werkveld
• Groei volwassenonderwijs
• Nieuwe doelgroepen
• Nieuwe onderwijsmethoden

• Demografische krimp
• Minder middelen in sociaal domein
• Voldoende gekwalificeerd personeel

• Gedragen strategie
• Basis op orde/sterke kwaliteitscultuur
• Bedrijfsopleidingen B.V.
• Regionale verankering
• Sterke begeleiding studenten

• Veranderingsvermogen (oudere) medewerkers
• Inflexibele bedrijfsvoering 
• Achterstand ICT



Wat doen we er aan

Bedreigingen en zwaktes
• Inzet op ons personeel: scholing, generatiepact, loopbaan 

ontwikkeling, werving, leiderschapstraject
• Inzet op groei volwassenen onderwijs en nieuwe doelgroepen in 

samenwerking met Bedrijfsopleidingen B.V.
• Inzet op moderne ICT toepassingen in het onderwijs/in de 

ondersteuning
• Intensivering samenwerking ketenpartners
• Bureaucratie brigade en Masterminds





Doelmatigheid

• Periodieke afstemming met Friesland College (en Nordwin) over 
arbeidsmarkt en opleidingenaanbod
• In noordelijk verband jaarlijkse bestuurlijke afstemming
• Anticiperen op krimp, instellen numerus fixus (2019:18), ombouwen 

van opleidingenaanbod overeenkomstig vraag werkveld
• Marktplannen Bedrijfsopleidingen



Belangrijkste ontwikkelingen Zorg en Welzijn

• Groeiende vraag naar personeel in zorg
• Nieuwe onderwijsvormen: Leren op Locatie
• Intensivering samenwerking met zorginstellingen
• Experiment herziening kwalificatie dossier met Friesland College
• Inzet op nieuwe doelgroepen





Belangrijkste ontwikkelingen Maritiem/Nautisch
• Groot tekort aan personeel maritiem en nautisch
• Nieuwe opleidingen nodig zoals cross-over schilder jachtbouw
• Samenwerking met 50 partners in Yacht Builders Academy
• Participatie in regiodeal Noordelijk Flevoland (nautisch, visserij en logistiek)



Belangrijkste ontwikkelingen Techniek

• Energietransitie (Gas2.0)

• Smart industries / robotisering en samenwerking innovatiecluster Drachten 
en beide hogescholen

• Duurzame en circulaire economie

• Participatie Noordoost Friesland: bouw- en metaalcampus, vitale regio
• Bouwloket Fryslân (samenwerking met bedrijfsleven, Friesland College en 

Bouwmensen).



Gelijke kansen en kwetsbare jongeren

• Belofte 2: Wij garanderen dat studenten bij ons het beste uit zichzelf 
kunnen halen
• Brede vorming
• Digitale weerbaarheid
• Oriëntatietrajecten havisten

• Gelijke kansen voor iedereen
• Kwetsbaarheid bij jongeren en volwassenen



(Boven) regionale samenwerking

• Doelmatigheid: Afstemmen met collega ROC voor breed dekkend 
opleidingenaanbod in de regio
• Gelijke kansen: in noordelijk verband samenwerking vo-mbo ; mbo-

hbo voor soepele doorstroom
• Kwetsbare jongeren: VSV-plus gelden, Preventie & Vroeg signalering, 

passend onderwijs
• Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst: participatie in 

regiodeals, afstemming met bedrijfsleven, gemeenten, provincie 
(innovatiepact Friesland)



Verdeling van de middelen

Projecten instellingsbreed: programmasturing 

Projecten vestiging en opleidingsteams: lijnsturing

Sturing op indicatoren gekoppeld aan de PDCA-cyclus



Realisatie ambities op Wendbaar onderwijs 
Budget: ca. 3.995.000 euro op jaarbasis (2019)

We zetten in op:
1. Doorontwikkeling van vormen van hybride leren
2. Vergroten ondernemerschap(vaardigheden) bij onze studenten, 

zodat ze zich beter redden op de veranderende arbeidsmarkt
3. Vormen van duurzame en circulaire economie in bedrijfsvoering en 

in curriculum van alle opleidingen
4. Gebruik van moderne ICT toepassingen (onderwijs / ondersteuning)



Realisatie ambities op Brede vorming
Budget: ca. 2.285.000 euro (2019)

We zetten in op:

1. Alle opleidingen nemen brede vorming op in het programma van de 
opleiding

2. Alle opleidingen Internationalisering: tenminste 2 
internationale/interculturele componenten

3. Talentontwikkeling van studenten: excellentieprogramma’s



Realisatie ambities op Gelijke ontwikkelkansen en 
kwetsbare jongeren
Budget: ca. 2.260.000 euro (2019)

We zetten in op:
1. Succesvolle en soepele doorstroom tussen vo, NT2, mbo en hbo en 

binnen mbo
2. Optimaliseren begeleiding van kwetsbare studenten
3. Voorkomen van schooluitval en aandacht voor kwetsbare jongeren 

i.s.m. RMC 



Realisaties ambities op Leven lang ontwikkelen
Budget: ca. 2.260.000 euro (2019)

We zetten in op:
1. Groei van het onderwijs aan volwassenen
2. Nieuwe vormen van leren
3. Versterken van ons alumnibeleid
4. Stimuleren van eigen medewerkers tot een leven lang leren



Sturen op realisatie en borging 

We gaan uit van:
• De beleidscyclus van ROC Friese Poort
• Vestigingsstructuur, teams en opleidingen, het gebeurt in de teams, 

keuze voor lijnsturing 
• Integraal opgenomen in kaderbrief, jaarplannen en jaarverslag
• Verantwoording via 3x per jaar monitoringgespreken, indicatoren 

kwaliteitsagenda zijn opgenomen in de prestatiekaart
• Middelen geoormerkt en doorvertaald naar vestigingen



Over vier jaar

• Is ons onderwijs toekomstbestendig vormgegeven, waarbij leren op 
locatie  en in school nauw met elkaar zijn verweven.
• Zijn onze studenten voorbereid op een dynamische arbeidsmarkt en 

snelle samenleving door een bredere vorming.
• Gaan onze studenten soepel door de beroepskolom met een eigen 

portfolio. 
• Maken meer kwetsbare studenten (jongeren en volwassenen) gebruik 

van het MBO onderwijs als springplank naar een succesvolle 
toekomst.
• Zijn we nog steeds hét instituut voor de regio een leven lang 

ontwikkelen vanzelfsprekend.
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