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Inleiding
Deze kwaliteitsagenda is opgesteld om uitvoering te geven aan het bestuursakkoord 2018-2022 ‘Trots,
vertrouwen en lef’. De kwaliteitsagenda bouwt voort op het koersplan 2015-2018 ‘Ervaren in Leren’ en op het
kwaliteitsplan 2015-2018. De in de afgelopen jaren opgebouwde partnerschappen met bedrijven en
instellingen voor het realiseren van praktijkgestuurd leren, geven de basis voor de stappen die de komende
jaren gezet kunnen gaan worden.
Deze kwaliteitsagenda is het voorlopige sluitstuk van een intensief proces, waarin op verschillende momenten
strategische partners, docenten, studenten, regionale overheden en collega MBO-instellingen betrokken zijn
geweest. Dit heeft onder meer geleid tot een gezamenlijke regiovisie van ROC Friese Poort, Nordwin College en
Friesland College, die – waar mogelijk gezamenlijk – inzet is van gesprekken met relevante stakeholders in de
Provincie Fryslân. Deze is als bijlage bijgevoegd. Een aantal partijen heeft dit document al onderschreven. Deze
gesprekken worden de komende tijd voortgezet.
Deze kwaliteitsagenda is een onderdeel van het nieuwe koersplan 2019-2022 ‘Waar leren werkt’, en is
daarmee de innovatie-agenda van het Friesland College voor de komende jaren. Reflectie op de resultaten die
hiermee worden geboekt, zal de nu opgestelde kwaliteitsagenda beïnvloeden. Deze is dus niet “in beton
gegoten”.
De innovatie-agenda van het Friesland College is opgebouwd aan de hand van vier – onderling samenhangende
– lijnen:
A.
B.
C.
D.

Partner in leren en innoveren
Verdiepen van het leren in de praktijk
Versterking persoonlijk leiderschap van studenten
Op weg naar zelforganisatie

Deze speerpunten in de strategie zijn zo gekozen dat ze elkaar versterken en aansluiten op de ontwikkeling die
het Friesland College de afgelopen jaren heeft ingezet. ‘Op weg naar zelforganisatie’ is de volgende stap op
weg naar resultaatverantwoordelijkheid in de teams. De verwachting is dat teams hierdoor flexibeler en
daadkrachtiger kunnen inspelen op ontwikkelingen om hen heen, waardoor het Friesland College nog meer
betekenis krijgt als partner in leren en innoveren in de diverse sectoren. Om daarin ook de vereiste kwaliteit te
kunnen realiseren zullen de docenten zich nog verder moeten verdiepen en bekwamen in het praktijkgestuurd
leren. Willen studenten – jong en volwassen, in BOL, BBL of anderszins – een structurele plek op de
arbeidsmarkt veroveren, dan zullen zij zich hun hele leven moeten blijven ontwikkelen. Regie op de eigen
ontwikkeling is dan voorwaardelijk. Dat betekent dat het onderwijs van het Friesland College zich richt op het
versterken van persoonlijk leiderschap.
Deze speerpunten van het Friesland College hangen nauw samen met de thema’s uit het bestuursakkoord
‘Trots, vertrouwen en lef’:
•
•
•

Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst
Jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie
Gelijke kansen in het onderwijs

Lijn A gaat over het realiseren van onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst. Lijn C heeft
een nauwe relatie met het versterken van de positie van kwetsbare jongeren en het bevorderen van gelijke
kansen. Lijn B en D gaan over de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie en zijn daarmee voorwaardelijk
voor het realiseren van lijn A en C. B en D zullen daarom in de eerste jaren relatief meer gewicht krijgen. Circa
60% van de investeringen die het Friesland College voor ogen heeft in de kwaliteitsagenda is verbonden aan de
drie speerpunten uit het bestuursakkoord.
Binnen de genoemde lijnen zijn initiatieven genomen voor projecten. In die projecten wordt – over het
algemeen – samengewerkt tussen FC-scholen, teams en ondersteuning en strategische partners. De projecten
3

zijn in de kwaliteitsagenda kort samengevat per ontwikkellijn. Er is een bijlage beschikbaar waarin een eerste
uitwerking wordt gegeven van de beoogde resultaten van deze projecten. We zijn er op uit om het gezamenlijk
leren binnen en van de verschillende initiatieven goed vorm te geven door middel van onderzoek, learning
communities, meet ups en monitoring. Op basis van verkregen inzichten worden weer stappen vooruit gezet.
Deze leercyclus vragen we van onze studenten; dus ook van onszelf.
In het eerste deel van de kwaliteitsagenda wordt weergegeven hoe we aankijken tegen ontwikkelingen in de
regio en tegen de ontwikkelingen die zich voordoen in een aantal sectoren. Vervolgens houden we een aantal
indicatoren tegen het licht, waaronder de indicatoren die benoemd worden in de regeling kwaliteitsafspraken
mbo 2019-2022. Hierbij hoort ook de ‘factsheet’ die als bijlage is opgenomen. Reflectie op deze ontwikkelingen
en indicatoren heeft geleid tot een aantal resultaatafspraken op instellingsniveau. Deze resultaatafspraken zijn
geordend naar de drie thema’s uit het bestuursakkoord, en vormen daarmee de kern van de ‘beloftes’ die het
Friesland College doet aan de omgeving, en waarop het de komende jaren aanspreekbaar wil zijn. Bij deze
resultaatafspraken is aangegeven welke projecten een directe bijdrage gaan leveren aan het realiseren van
deze afspraken.
Het tweede deel bevat in feite de innovatie-agenda van het Friesland College, opgebouwd aan de hand van de
vier lijnen, waarin alle projecten kort worden geduid. De financiële kant hiervan is uitgewerkt in een globale
indicatieve begroting voor de komende vier jaar.

4

Deel 1 – Onze omgeving, onze situatie, onze beloftes
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Ontstaanswijze kwaliteitsagenda - Verduurzaming en Betrokkenheid
De wijze waarop deze agenda tot stand is gekomen is veelbetekenend. Het Friesland College heeft er
nadrukkelijk voor gekozen deze agenda op te bouwen op basis van initiatieven die in de organisatie leven.
Diverse collega’s hebben initiatieven aangedragen, projecten geformuleerd die volgens hen een plaats
verdienen in de kwaliteitsagenda.
Voorwaarde was en is dat elk ingediend project voortkomt uit de samenwerking met de relevante partners of is
gebaseerd op uitkomsten uit onderzoek zoals dat van Mazereeuw en Hofkes.
Zo is het project rond gastvrijheidseconomie ontstaan vanuit de Toeristische Alliantie Fryslân, kan het
Mediaproductiehuis alleen van de grond komen omdat er een sterke samenwerking is tussen het Friesland
College en de bedrijven CMG en NDC en kan de volgende stap in partnerschap in de zorg alleen worden gezet
door de al langer durende samenwerking met ZuidOostZorg, Zorggroep Alliade, de Kwadrantgroep en andere
partners in dat werkveld. Zo is bij elk project wel een aantal partners te noemen met wie het Friesland College
duurzaam samenwerkt om een blijvend effect te hebben op de ontwikkeling van het onderwijs. We noemen de
gemeentes, de provincie, het MKB in de technische sector, basisscholen en instellingen voor jeugdzorg: zij
hebben op projectniveau hun bijdrage geleverd aan deze agenda.
Medewerkers van het Friesland College zijn van harte uitgenodigd om mee te denken over de ontwikkeling van
de kwaliteitsagenda. Gedurende twee bijeenkomsten hebben projecteigenaren hun project voorgelegd en
konden collega’s het project verrijken met ideeën en voorzien van kritische noten. Zulke bijeenkomsten zijn
incidenteel ook in teams gevoerd op basis van vraag. Daarnaast is vanzelfsprekend apart met de
onderwijscommissie van de Ondernemingsraad gesproken, en apart met de Centrale Studentenraad.
Uit deze gesprekken en op basis van de verschillende projecten zijn de vier strategische lijnen geformuleerd die
nu de kern vormen van deze agenda. Medewerkers, breed in de organisatie, geven aan deze lijnen te
herkennen. De lijnen vormen tezamen een logische voortzetting van de koers van de afgelopen jaren.
Herkenning, logica, samenwerking: ze borgen samen een belangrijk deel van de beoogde verduurzaming.
Daarnaast worden de projecten opgenomen in de reguliere cyclus van planning en verantwoording. Elke
projecteigenaar heeft daarin een verantwoordelijkheid richting zijn leidinggevende. Soms is dat richting een
onderwijsdirecteur, soms het CvB en nog sterker wordt het wanneer hierbij de stakeholders worden betrokken.
Elk project kent een eigen dynamiek en biedt mogelijkheden om beter te worden in één van de vier
strategische lijnen. Het kan ook zijn dat een project niet oplevert wat er van verwacht mag worden. Dan kan
het zijn dat het Friesland College besluit om een andere weg in te slaan. Daarmee is het project geen doel op
zich. Dat zijn de vier strategische lijnen wel.
Om die reden worden de nieuw te benoemen innovatiebegeleiders1 gekoppeld aan de ontwikkeling en de
resultaten van de vier strategische lijnen. Het is aan hen om de voortgang te agenderen bij het CvB en de
nieuwe directeuren. Waar nodig initiëren zij nieuwe initiatieven en projecten om er voor te zorgen dat de
kwaliteitsagenda langs deze vier lijnen tot een duurzaam resultaat leidt.

1

Nieuw functie bouwwerk Friesland College per 1-1-2019
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Profiel Friesland College
Het Friesland College telde in 2017-2018 9.584 mbo-studenten, en is daarmee een breed, middelgroot ROC,
met opleidingen in bijna alle domeinen. De mbo-opleidingen worden verzorgd in/vanuit de locaties
Leeuwarden en Heerenveen. Naast mbo-opleidingen verzorgt het Friesland College ook VAVO,
volwasseneneducatie en inburgeringstrajecten op diverse uitvoeringslocaties in Friesland.
Het Friesland College heeft relatief veel BOL-studenten. Het aandeel niveau 4 is relatief hoog en het aandeel
niveau 2 relatief laag, in vergelijking met het gemiddelde van de ROC’s. Het aandeel allochtone studenten en
studenten uit armoedegebieden is relatief klein. Het diplomaresultaat ligt de laatste jaren net iets onder het
gemiddelde. De doorstroming naar hogere niveaus (binnen het mbo en naar het hbo) ligt ruim boven het
landelijk gemiddelde . Mede door de aanpak ‘School als Werkplaats’ ligt het verzuim onder het gemiddelde en
is VSV relatief laag. De tevredenheid van de studenten (JOB) ligt rond het landelijk gemiddelde.
Het Friesland College ziet Friesland als zijn werkgebied. Naast het Friesland College zijn in Friesland het ROC
Friese Poort en het AOC Nordwin College actief. Met ROC Friese Poort zijn een aantal basisafspraken gemaakt
over wie welke opleidingen waar uitvoert. Initiatieven om veranderingen aan te brengen in het
opleidingsaanbod worden tijdig met elkaar besproken. Met het Nordwin College bestaat de samenwerking met
name uit het gezamenlijk uitvoeren van een aantal opleidingen binnen MBO Life Sciences. De ambitie is om de
samenwerking binnen Friesland uit te breiden. De gezamenlijke regiovisie is daarvan een uiting.
Het Friesland College werkt vanuit het concept ‘praktijkgestuurd leren’. Uitgangspunt is dat het leerproces van
een student start in de reële praktijk en dat de ervaringen die hij opdoet in de praktijk sturend zijn voor zijn
leerproces. Er zijn met diverse bedrijven en instellingen in Friesland partnerschappen opgebouwd om
gezamenlijk uitvoering te kunnen geven aan praktijkgestuurd leren. Bij praktijkgestuurd leren gaat het niet
alleen om het behalen van een kwalificatie. Er ligt een groot accent op het ontwikkelen van persoonlijke
kwaliteiten, die nodig zijn voor het verwerven van een duurzame plek in de snel en sterk veranderende
samenleving. Daarmee wordt de student voorbereid op een leven lang ontwikkelen.
Het Friesland College profileert zich hiermee als een modern en ondernemend ROC, dat midden in de
(regionale) samenleving staat en oog heeft voor de veranderingen die zich voordoen. Bij het ontwikkelen van
het koersplan 2019-2022 ‘Waar leren werkt’ heeft het Friesland College zich sterk georiënteerd op de 17 ‘global
goals’ van de Verenigde Naties. Het Friesland College wil in het opleiden van studenten, in zijn eigen
bedrijfsvoering en in de relaties met bedrijven en instellingen een groter accent leggen op duurzaamheid, het
realiseren van een circulaire economie en een eerlijke en rechtvaardige samenleving. Daarmee sluit het
Friesland College aan bij de sociaaleconomische agenda van de regio.
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Ontwikkelingen in de regio Fryslân
Uit diverse studies2 over de noordelijke arbeidsmarkt komt naar voren dat een aantal landelijke tendensen ook
gelden voor deze regio:
• Van de medewerker van morgen wordt meer flexibiliteit verwacht. Door technologische
ontwikkelingen en de flexibilisering van de arbeidsmarkt, veranderen traditionele vormen van werk en
ontstaan nieuwe vormen en initiatieven. Loopbanen zullen veel dynamischer worden. Steeds meer
jongeren zullen voor zichzelf beginnen als zzp’er.
• Veel banen op niveau 2 en 3 staan onder druk door robotisering, digitalisering en automatisering. Over
het algemeen geldt dat hoe hoger het opleidingsniveau, hoe beter de arbeidsmarktperspectieven zijn.
• In een aantal sectoren, met name in de zorg, de techniek en de bouw, ontstaat een schreeuwend
tekort aan arbeidskrachten. Er is niet alleen sprake van te weinig instroom vanuit het onderwijs, maar
met name van een groeiende kwalitatieve discrepantie tussen vraag en aanbod. Er ontstaat een steeds
grotere vraag naar om-, her- en bijscholing.
Daarnaast is ook sprake van een aantal regionale bijzonderheden:
• In Noord Nederland zijn 150.000 mensen laaggeletterd, waarvan 2/3e autochtoon. Het grootste deel
hiervan is wel aan het werk, maar dit type werk is aan het verdwijnen.
• Het economisch belang van de stad neemt toe, ten koste van de vitaliteit van een aantal regio’s. Met
name de krimp in Noordoost Friesland springt in het oog.
• In vrijwel alle sectoren in onze regio trekt de werkgelegenheid aan. Speciale aandacht wordt gevraagd
voor circulaire economie3, zorg (de grootste werkgever in Friesland), (maak)industrie, techniek (w.o.
maritiem), bouw, horeca, toerisme en ICT. De creatieve industrie is onlosmakelijk verbonden met een
vitale regio. Deze sector heeft een belangrijke boost gekregen door Culturele Hoofdstad 2018.
Uit de studies komt een pleidooi naar boven richting de ROC’s om flexibeler in te spelen op de wensen van het
regionale bedrijfsleven. “Realiseer flexibel post-initieel leren voor werkenden, in de praktijk, in samenwerking
en co-makership met bedrijven/instellingen. Herwaardeer de BBL. En werk aan een cultuuromslag bij
docenten.”
Daarnaast pleit SER Noord Nederland voor maatregelen aan de onderkant van de arbeidsmarkt om meer
perspectieven te creëren voor laagopgeleide werklozen en de studenten die de ROC’s nu opleiden op niveau 1
en 2. Ook hierin moeten ROC’s, samen met anderen, een rol spelen.
De provincie Fryslân probeert de gewenste ontwikkelingen in de regio aan te jagen d.m.v. ‘regiodeals’. Die zijn
bedoeld als katalysator, waardoor regionale partijen in samenwerking een structurele en bestendige aanpak
kunnen opzetten. De provincie zet in op het tegengaan van (de gevolgen van) krimp, de Watercampus,
verduurzaming landbouw en een nieuwe toekomst voor het Friese veenweidegebied. Het Friesland College is
betrokken bij de Versnellingsagenda Noordoost Fryslân (krimp) en de WaterCampus Fryslân.
Het Friesland College is ook intensief betrokken bij het Innovatiepact Fryslân (IPF). Dit samenwerkingsverband
van het Friese beroepsonderwijs, bedrijfsleven, provincie en F4-gemeenten is een strategisch platform om de
innovatiekracht en het ondernemerschap in de provincie te versterken. Hierbij ligt een grote nadruk op het
MKB, omdat in Friesland – veel meer dan in andere regio’s – de economie vooral bestaat uit kleine bedrijven.
Het MBO als geheel wordt tot en met in ieder geval 2032 geconfronteerd met een verwachte daling van de
studentenaantallen van 14%.4 In Friesland zal die daling naar verwachting groter zijn (16-20%). Deze raming
betreft de reguliere instroom van jongeren in het MBO. Onbekend is hoe de vraag naar scholing van zittende
werknemers zich ontwikkelt. Bovendien zien we dat internationale ontwikkelingen effecten kunnen hebben op
de samenstelling van de bevolking in de regio en daarmee op de omvang van de doelgroep van het MBO.
2

Onder meer: SER NN, Het werkend alternatief voor Noord Nederland, februari 2017; dr. A.Edzes RUG, Analyse
Noordelijke arbeidsmarkt; UWV, Samenvatting Regio in Beeld; ROA 2017, Arbeidsmarkt naar opleiding en
beroep;
3
Om die reden ontwikkelt het Friesland College het practoraat Duurzaam denken, Duurzaam doen
4
Brief OCW, 12 juni 2018
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Een aantal ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
Zorg en WJK5
In de zorgsector doen zich een aantal trends6 voor:
•
•
•

•

De zorgvraag neemt toe door de vergrijzing in Nederland; het aandeel 65-plusser groeit tot 2025 van
15% naar 22% van de bevolking. In 2030 is 1 op de 4 Friezen 65+.7 Daarnaast worden ouderen ook
steeds ouder, en stimuleren technologische ontwikkelingen de zorgvraag.
De beroepsbevolking vergrijst; zeker in de Friese krimpgebieden. Bij ongewijzigd beleid en een
groeiende zorgvraag van circa twee procent per jaar zijn er in 2025 in Nederland 470.000 extra
krachten in de zorg nodig.
Door demografische en sociaal-culturele ontwikkelingen zoals ontgroening, vergrijzing en
veranderende waardepatronen komen andere doelgroepen op de arbeidsmarkt, zodat het onderwijs
zich meer moet gaan richten op mensen die pas later op de arbeidsmarkt toetreden, op herintreders
en op mensen die - vrijwillig of gedwongen - in een andere sector aan de slag willen.
Door grote inhoudelijke veranderingen in de zorgsector worden aan de nieuwe instroom vanuit mbo
en hbo, maar zeker ook aan de zittende medewerkers, andere eisen gesteld. De belangrijkste
inhoudelijke ontwikkelingen komen voort uit de beweging om niet langer de beperking of de ziekte
van de cliënt centraal te stellen, maar het functioneren, de veerkracht en de eigen regie van de
burger. Ook gaan technologische ontwikkelingen een steeds grotere rol spelen in zowel het
functioneren van de cliënt als het werk van de zorgprofessionals.

In het basisonderwijs en in de kinderopvang doen zich een aantal vergelijkbare trends8 voor:
•

•

•

•

De trend om onderwijs en opvang te verenigen in Kindcentra is de nieuwe norm. Hierin spelen MBOopgeleide medewerkers een belangrijke rol en ontstaat er structurele werkgelegenheid voor de MBOer in zowel onderwijs als opvang.
Doordat het goed gaat met de economie, stijgt de vraag naar kinderopvang. Ook heeft de overheid de
tegemoetkomingen naar ouders aantrekkelijk gemaakt en is een gezin met twee werkende ouders
tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. Er ontstaat nu al een tekort aan arbeidskrachten.
Daarnaast doen zich ook inhoudelijk grote veranderingen voor in de sector. Kinderopvangorganisaties
eisen niveau 4 opgeleide medewerkers en hebben een duidelijke scholingsvraag voor hun niveau 3
opgeleide medewerkers. Ook de komende aanpassingen in de kwalificatiedossiers geven deze
signalen.
Er ontstaat een steeds grotere variëteit van studenten en opleidingsvragen in - met name - het
volwassenonderwijs. Tot nu was de aandacht vooral gericht op jongeren. In de nabije toekomst zullen
we rekening moeten gaan houden met andere doelgroepen op de arbeidsmarkt. We hebben deze
vragen afgelopen voorjaar meerdere malen op ons af zien komen en zijn bijvoorbeeld gestart met een
BBL-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker in samenwerking met Kinderwoud
kinderopvang.
De belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen in het voortgezet- en basisonderwijs komen voort uit de
beweging om breed op te leiden met daarbij diverse specialisaties. Bijvoorbeeld wetenschap en
technologie spelen een rol in zowel het voorgezet- als het basisonderwijs. We spelen hierop in met
ons Living Lab en hebben hierover contact met ROC Twente.

Creatieve Industrie:

5

Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang
Zorginnovatieplatform ‘Zorg voor mensen, mensen voor de zorg’
7
Zorg in Fryslân, Fries Sociaal Planbureau, mei 2018
8
Onderzoek in het werkveld onderwijs (NHL, Douwe van der Leij), netwerkbijeenkomsten met
kinderopvangorganisaties (Kern, Kinderwoud) en het BDOF (Bovenschools Directie overleg Onderwijs Friesland)
6
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Er vinden veel ontwikkelingen plaats in de Creatieve Industrie. Het is een verbindende Topsector die andere
topsectoren aan elkaar koppelt. Zo is de modewereld een voorbeeld van creatieve industrie waar bedrijven
innovatieve en creatieve producten en oplossingen ontwikkelen voor noodzakelijke ontwikkelingen. In dit geval
gaat het om één van de meest vervuilende industrieën ombouwen naar een meer circulaire en dus minder
vervuilend.
In de afgelopen jaren is de Creatieve Industrie als sector fors gegroeid en zijn er ontzettend veel bedrijven en
organisaties werkzaam in deze sector.
Binnen deze sector valt met name de wereld op van de uitgeverij, media en entertainment. Zij hebben
nadrukkelijk te maken met een digitale transitie. In deze sterk door technologie gedreven wereld staan
werkprocessen en systemen continu ter discussie door de voortrazende technologische ontwikkelingen
en innovaties.9 Een nog grotere uitdaging waar organisaties in de mediasector mee te maken hebben, is het
sterk veranderende mediagebruik van consumenten. Door de sterk gefragmenteerde mediaconsumptie wordt
het voor magazines, omroepen, kranten en vaktitels steeds moeilijker om hun doelgroep effectief te bereiken.
Trends die zich voordoen in deze sector:
•

Immersive gaming gaat over het samengaan van de fysieke wereld met de visuele wereld. Door deze
technologische ontwikkelingen kan virtual reality steeds effectiever en efficiënter worden ingezet in
educatieve toepassingen. Omdat er levensechte ervaringen worden opgedaan, is de leercurve en de
leerervaring groter. Deze ontwikkeling vraagt nieuwe disciplines van de media professionals.

•

Cybersecurity & Awareness Eén van de uitdagingen die sterk samenhangt met Media & Cloud
computing is cybersecurity. Omdat gegevens steeds vaker worden opgeslagen in een datacentrum, is
het steeds lastiger om te controleren wat er met de data gebeurt. Cybercrime neemt in de toekomst
waarschijnlijk steeds meer toe, waardoor cybersecurity steeds belangrijker wordt. Bedrijven moeten
zichzelf leren weren tegen cybercrime. Dit uit zich ook in de ambitie van Friesland om een Centrum
voor Cybersecurity te vestigen.

Uitgevers, media en entertainmentbedrijven zullen moeten innoveren om toekomstbestendig te zijn. Dat kan
heel goed betekenen dat alles op de schop moet: de organisatie, de processen en de systemen. Omdat de
overgang naar online meestal gepaard gaat met kostenreducties en vermindering van capaciteit, zijn efficiency,
kostenbewustzijn en rendement zeer belangrijk.
Dat betekent in veel gevallen de organisatie trainen en opleiden om de gewenste veranderingen en innovaties
te kunnen doorvoeren.
Jongeren reageren op de mogelijkheden die deze sector biedt: zowel op het MBO als op het HBO is het aantal
studenten dat een Media-gerelateerde opleiding volgt sinds de eeuwwisseling sterk gestegen. Als gevolg
hiervan komt ieder jaar opnieuw een grote groep afgestudeerden op de arbeidsmarkt terecht. De groeiende
groep afgestudeerde studenten staat te trappelen om aan de slag te gaan in de sector, maar slaagt daar zeker
niet in alle gevallen in.
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan steeds sneller en vergen dat opleidingen hierop kunnen inspelen,
samen met bedrijven. Op dit moment liggen hier knelpunten doordat opleidingsdossiers achterlopen op deze
ontwikkelingen en te weinig ruimte bieden voor deze ontwikkelingen.
Bedrijven hebben ook bedenkingen over de aansluiting van de opleidingen op de praktijk. Mbo’ers zijn over het
algemeen breed opgeleid, maar missen verdiepende kennis. Volgens een aantal professionals moet er meer
inhoudelijke kruisbestuiving tussen Mbo- en Hbo-opleidingen plaatsvinden, zonder daarbij het niveau van de
Mbo-opleidingen omhoog te trekken. De twee niveaus moeten niet in elkaar opgaan. Bepaalde elementen uit
het Hbo- onderwijs kunnen in lichtere vorm een plek binnen het Mbo krijgen.
De brede inzetbaarheid van de studenten wordt zowel als een sterkte en als een zwakte ervaren. Er zijn risico’s
verbonden aan het brede opleidingsprofiel van de studenten. In een markt waar concurrentie ertoe leidt dat er
steeds meer op basis van maatwerk voor opdrachtgevers gewerkt wordt, is er steeds meer vraag naar
9
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specialistische medewerkers. Bedrijven geven aan dat afgestudeerden vaak basiskennis hebben, maar de
specifieke diepgang missen. Die verdiepende kennis en vaardigheden hebben de bedrijven juist nodig om
maatwerk te kunnen leveren.
Gastvrijheidseconomie
Het jaar 2018 markeert een nieuwe periode voor de Friese gastvrijheidseconomie. Leeuwarden/Fryslân is
Culturele Hoofdstad van Europa en behaalde dit jaar plek 3 van mooiste onontdekte bestemmingen van Lonely
Planet. Het rijk wil in samenwerking met provincies komen tot een ‘Masterplan Bestemming Nederland’, gezien
de sterke groei van het aantal buitenlandse toeristen naar ons land. Het NBTC hanteert een voorzichtige
prognose van groei tot 2030 met circa 7 miljoen extra buitenlandse toeristen, oftewel circa 3% per jaar.
In de Friese Gastvrijheidseconomie is het aantal banen sinds 2000 toegenomen met 23,3%, oftewel 1,4% per
jaar. Het aandeel van de sector in de totale werkgelegenheid was in 2017 7%. Uitgaande van het lineair
extrapoleren van deze cijfers zal dit in 2030 circa 7,5% zijn. Maar als het Rijk en NBTC steviger in gaan zetten op
Destinatie Marketing van de minder drukke regio's, kan er in 2030 met gemak sprake zijn van ruim meer dan
een verdubbeling van het aantal buitenlandse toeristen in Fryslân. De uitkomst zal in eerste instantie door de
markt en conjunctuur worden bepaald, maar sturing door keuzen van de provincie Fryslân heeft ook een effect.
De uitkomst zal op basis van allerlei interne en externe factoren ergens liggen tussen een trendmatige groei
van het aantal banen van 7,5% op de totale werkgelegenheid in Fryslân in 2030 tot ver daarboven. Dat laatste
scenario wordt voorspeld door trendwatchers als Ruud Veltenaar (IJsselmeerkustsessie januari 2018).
Over de ontwikkelingen in de sector is regelmatig overleg met de Toerisme Alliantie FrysIân, met daarin
vertegenwoordigers vanuit de sector. Ook in de sector leeft het gevoel dat er voor 2019 en verder nog veel
kansen liggen die Ondernemers, Overheid en Onderwijs samen kunnen benutten om de positie van Fryslân in
de (inter)nationale Gastvrijheidseconomie verder te kunnen versterken. Daarnaast is voor positiebepaling
regelmatig overleg met gemeenten en rijk.
Belangrijke en actuele ontwikkelingen en opgaven zijn:
1. Destinatiemarketing Fryslân en Waddengebied irt. Masterplan Bestemming Nederland
2. Slimme groei toerisme passend bij Friese culturele identiteit en het MKB
3. Vitaliteit waterrecreatie
4. Toekomstbestendige banen voor eigen inwoners en bedrijven
5. Vital/felt Logiesaccommodaties (in andere provincies Vitale Vakantieparken)
6. Data Friese Gastvrijheidseconomie
Het Friesland College richt zich nadrukkelijk op de toekomstbestendige banen voor eigen inwoners
De gastvrijheidseconomie kent van oudsher veel deeltijdbanen voor lager geschoold personeel. Enerzijds is dit
gunstig voor inwoners van Fryslân met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Anderzijds is er in de horeca en
hotelsector momenteel sprake van te weinig instroom en teveel uitstroom, waardoor vacatures niet kunnen
worden ingevuld. Ook zijn er voorbeelden waarbij laagbetaald werk inmiddels veel door arbeidsmigranten
wordt uitgevoerd. Niet alleen het aantal banen is daarom voor Fryslân van belang, maar ook het soort werk
waarmee voor eigen inwoners en bedrijven toekomstbestendige banen worden gecreëerd. Hospitality,
meertaligheid en vakopleidingen vormen daarbinnen de deelopgaven.
Techniek & Technologie
In deze sector is bij veel bedrijven sprake van vergrijzing. Bijvoorbeeld: 25 % van de werknemers in de
installatie techniek is ouder dan 55 jaar10. Er is sprake van krimp en ontgroening in verschillende Friese
regio’s11.
De economische crisis is voorbij. Op bijna alle technische terreinen trekt de markt/werkgelegenheid aan.
Personeel is moeilijk te vinden. Voorbeeld: ontslagen bouwvakkers werken nu in andere bedrijfstakken of als
zzp-er. Daarnaast is zichtbaar in de studentaantallen dat jongeren de afgelopen jaren gekozen hebben voor
andere opleidingen om zich voor te bereiden op hun toekomst. Zowel in de BOL als in de BBL is deze krimp
zichtbaar geweest.
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Kenmerkend voor deze sector in Friesland is dat er naast enkele grote bedrijven er toch vooral veel kleine
bedrijven werkzaam zijn. Dat stelt andere eisen aan opleiden voor en met de sector. Ook de druk op deze
bedrijven om nu te leveren is groot. Tijd voor bijscholing, of zelfs het inwerken van nieuw en jong personeel is
er nauwelijks. Tegelijk liggen daar wel de kansen op meer duurzaam personeelsbeleid op langere termijn.
De eisen die bedrijven stellen aan medewerkers veranderen. Er is vraag naar wendbare vakmensen die blijvend
leren vanuit hun werk en regie nemen op eigen ontwikkelingen. Zo zijn ze inzetbaar in veranderende
werksituaties en meer mobiel tussen banen en zelfs sectoren.
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Demografische ontwikkelingen en ontwikkeling van het marktaandeel van het
Friesland College
Op basis van de recent (september 2018) verschenen planningstool van de MBO-raad en Duo, valt te
verwachten dat het aantal studenten in 2022 iets meer dan 4 procentpunten lager is dan het studentenaantal
in 2018.
Index studenten
aantallen
Totaal
BOL
BBL

2018
100,0
100,0
100,0

2019
100,0
100,9
96,3

2020
99,1
100,0
95,7

2021
97,4
98,5
93,1

2022
95,9
97,2
90,5

De prognose is gebaseerd op demografische ontwikkelingen in het voedingsgebied van het Friesland College
(CBS/Primos). Hierin wordt geen rekening gehouden met economische ontwikkelingen of andere factoren die
de deelname kunnen beïnvloeden. De planningstool van de mbo-raad voorspelt al enkele jaren op basis van de
gebruikte demografische modellen een daling van het aantal BBL –studenten en tot 2020 een licht stijgend
aantal BOL –studenten. Echter de realiteit van het Friesland College geeft een ander beeld. Het aantal BBLstudenten groeit door de verbeterde economie en het aantal BOL studenten is dalend.
In de afgelopen jaren is het aantal ingeschreven studenten op niveau 2 sterk gedaald en het aantal studenten
op niveau 4 gestegen. In het lopende studiejaar is de verhouding 4% niveau 1, 15% niveau 2, 25% niveau 3 en
55 % niveau 4. Het aantal studenten op niveau 2 lijkt zich in de afgelopen twee jaren te hebben gestabiliseerd.
Op niveau 3 en 4 zijn kleine dalingen waar te nemen.
Op basis van de verwachte bevolkingsontwikkeling is niet te verwachten dat er tot 2022 grote verschuivingen in
de verhouding tussen de vier niveaus gaan plaatsvinden.
De verdeling van de studenten over de mbo-domeinen is als volgt

Entree
Afbouw, hout en onderhoud
Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek
Bouw en infra
Economie en administratie
Handel en ondernemerschap
Horeca en bakkerij
Informatie en communicatietechnologie
Media en vormgeving
Mobiliteit en voertuigen
Techniek en procesindustrie
Toerisme en recreatie
Transport, scheepvaart en logistiek
Uiterlijke verzorging
Veiligheid en sport
Voedsel, natuur en leefomgeving
Zorg en welzijn

Friesland
College
5%
2%
4%
2%
5%
7%
7%
5%
6%
7%
5%
5%
3%
1%
11%
4%
22%

Landelijk
2%
2%
2%
3%
8%
9%
5%
5%
5%
3%
10%
2%
4%
3%
5%
5%
26%

Opvallende afwijkingen ( meer dan 2 procent afwijkend t.o.v. landelijke verdeling) vertonen de domeinen
Entree, Mobiliteit en voertuigen, Toerisme en recreatie en Veiligheid en sport. Dit komt voor een belangrijk
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deel door de unieke positie die een aantal opleidingen hebben binnen de provincie. Ondervertegenwoordigd
(meer dan 2 procent) zijn Economie en administratie, Techniek en procesindustrie en Zorg en Welzijn.
In Zorg & Welzijn is het aantal bekostigde studenten de laatste 4 jaar gedaald van c.a. 2.200 naar 1.700
studenten. Die daling doet zich met name voor in de BOL niveau 3 welzijnsopleidingen. De gewenste groei in de
BOL-zorgopleidingen is tot op heden uitgebleven. Wel is er sprake van stijging in de BBL en zij-instromers. Er is
een lichte stijging waarneembaar in BOL niveau 1 en 2.
Bij Techniek & Technologie is sprake van grote verschuiving van BOL naar BBL. Door de invoering van de
maatregelen uit ‘Focus op Vakmanschap’ wordt er minder ‘gestapeld’ en is het aantal studenten op niveau 2
gedaald. Er is sprake van een dalende instroom vanuit het Vmbo o.b.v. demografische ontwikkelingen.
Leerlingen vmbo Basis en Kader kiezen nog steeds niet voor Techniek ondanks het verbeterde
carrièreperspectief. Leerlingen vmbo TL kiezen veelal liever voor de Havo dan voor het Mbo. In de concurrentie
met andere ROC’s vissen we in dezelfde vijver, verzorgen we dezelfde opleidingen en werken we in dezelfde
regio, waarbij het Friesland College relatief marktaandeel verliest.
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Analyse van de indicatoren
Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst
Lijn A in onze kwaliteitsagenda
1. Arbeidsmarktperspectief van kwetsbare opleidingen (welke opleidingen (BC-code) scoren onder de 70%
signaalwaarde van de indicator arbeidsmarktperspectief?)
2. Stage- en bbl-markt (kans op stage, kans op werk. Waar liggen mogelijkheden om bbl uit te breiden?
Arbeidsmarktperspectief van kwetsbare opleidingen

BEROEPSOPLEIDINGNAAM
NIVEAU
Schilderen
2
Commercie
4
Marketing, communicatie
en evenementen
4
Ondersteunende
administratieve beroepen
2
Secretariële beroepen
3
Entree
1
Interieuradvies
4
Mode/maatkleding
3
Verkoop
2
Bediening
2
Brood en banket
2
Brood en banket
3
Fastservice
2
Applicatieontwikkeling
4
ICT- en mediabeheer
4
ICT support
2
AV-productie
4
Mediavormgeving
4
Podium- en
evenemententechniek
3
Travel, leisure & hospitality
3
Travel, leisure & hospitality
4
Logistiek
2
Sport en bewegen
3
Artiesten
4
Dienstverlening
2
Pedagogisch werk
3
Bron: DUO - Friesland College 2017

AANDEEL
WERKEND >12
UUR (CBS)
0,00
0,00

AANDEEL
DOORSTROOM
0,80
0,73

TOTAAL
IN 2017
60
22

BOL / BBL
BBL
BOL

0,60

0,73

187

BOL

0,00
0,00
0,46
0,67
0,00
0,59
0,67
0,00
0,65
0,33
0,64
0,47
0,00
0,00
0,53

0,80
0,55
0,73
0,20
0,56
0,55
0,58
0,63
0,18
0,58
0,41
0,40
0,83
0,40
0,54

26
33
388
76
36
91
47
32
66
63
232
144
44
102
282

BOL
BOL
BOL & BBL
BOL
BOL
BOL & BBL
BOL & BBL
BOL & BBL
BOL & BBL
BOL & BBL
BOL & BBL
BOL & BBL
BOL
BOL
BOL

0,00
0,69
0,68
0,64
0,60
0,67
0,59
0,53

0,63
0,45
0,36
0,60
0,35
0,58
0,45

31
114
349
56
319
201
349
160

BOL
BOL
BOL
BOL & BBL
BOL
BOL
BOL & BBL
BOL

Het Friesland College kent een aantal opleidingen die aangemerkt kunnen worden als kwetsbaar vanuit het
perspectief van arbeidsmarktkansen. In bovenstaande tabel zijn een aantal van deze opleidingen
weergegeven. Deze opleidingen zijn bij ons in beeld en maatregelen worden genomen. Zo is er een beperking
ingesteld op het aantal studenten dat zich wil inschrijven voor de opleiding mode/maatkleding.
Toch vinden we het ook belangrijk dat studenten hun hart volgen en kunnen kiezen voor een opleiding die bij
hen past, hoe klein ook de kans op werk in die sector.
In de cijfers zijn ook andere ontwikkelingen zichtbaar. In bovenstaande tabel zijn 26 opleidingen in beeld
gebracht, waarvan 10 op niveau 2. In deze opleidingen is te zien dat een deel van de studenten aan het werk
komt en een ander substantieel deel doorstroomt naar een hoger niveau. Niveau 2 wordt gezien als een mooie
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opstap naar een beter perspectief. Deze beweging past ook bij de visie van het Friesland College op
loopbaanontwikkeling. We willen graag mogelijk maken dat studenten zo hoog mogelijk uitstromen naar de
arbeidsmarkt.
Een andere ontwikkeling die zichtbaar wordt en overeenstemt met de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, is de
terugloop in banen in de economische en administratieve sector. Deze niveau 2 en 3 banen verdwijnen ten
gevolge van automatisering en robotisering van taken. Ook verandert de aard van het werk op niveau 4;
dienstverlening maakt hiervan steeds meer deel uit.
De derde ontwikkeling is die van de beroepen in de creatieve sector: ze komen aan het werk maar stromen
even zo vaak door naar een vervolgopleiding. Deze vervolgopleiding is niet altijd in dezelfde richting. Dat geldt
ook voor de doorstroom naar de arbeidsmarkt.
Ontwikkeling aantal studenten BBL

Het aantal studenten BBL groeit gestaag en loopt daarmee niet in de pas met de ontwikkeling van het aantal
BOL studenten. In 2014/2015 was het aandeel BBL 13,2% en in 2018/2019 is dat gegroeid naar 19% van het
totaal aantal studenten. In vergelijking met 2014/2015 is er sprake van een groei van 40 %. De stijging van het
aantal studenten zit met name bij niveau 3 en in mindere mate bij niveau 2 en 4.

Van de 1753 BBL studenten in 2018/2019 zitten meer dan de helft (955) bij T&T, 495 bij ZSW en 252 bij C&D.
De groei zit met name bij niveau 3 T&T (vakopleidingen techniek en voertuigentechniek / mobiele werktuigen)
en bij niveau 3 en 4 van ZSW (verzorgende en verpleegkundige).

16

De ontwikkeling van de conjunctuur is maar voor een deel de reden voor de stijging bij BBL. Bij techniek betreft
het o.a. ook het starten van een nieuwe opleiding mobiele werktuigen. Bij ZSW betreft het voor een groot deel
her- en bijscholing van bestaande arbeidskrachten bij zorginstellingen door ontwikkelingen in de zorgvraag.
Analyse van de huidige situatie kwetsbare jongeren en (jong)volwassenen
Lijn C van de kwaliteitsagenda
De achtergrond van de student is vaak bepalend voor het pad dat hij of zij aflegt in het onderwijs. Dit kan leiden
tot kans-ongelijkheid. Jongeren uit hoog-sociale milieus nemen vaak ambitieuzere onderwijsbeslissingen dan
jongeren uit lagere sociale milieus. Jongeren met een niet-westerse achtergrond (1/3 van alle jongeren in het
beroepsonderwijs) kiezen vaak voor studierichtingen waarin minder kans op werk bestaat (De staat van het
onderwijs, 2015/2016). Er zijn 9.070 kwetsbare jongeren in Friesland die geen vervolgopleiding volgen na het
pro, vso of vmbo-bb (CBS, 2015-2016).
Bij de analyse van kwetsbare jongeren hanteert het Friesland College de definitie van het ministerie van OCW;
te weten: “Jongeren tot 23 jaar die vanuit bepaalde onderwijsposities (pro, vso-profiel arbeidsmarkt en
vervolgonderwijs, vmbo-basisberoepsgerichte leerweg, mbo-1) zijn doorgestroomd naar of binnen het mbo
(niveau 1 of niveau 2)”. In 2017-2018 had het Friesland College een instroom van 137 kwetsbare jongeren. Dit
betreft 65% van de totale instroom in niveau 1 en 2.
Landelijk gezien is er een stijging van VSV. Bij het Friesland college constateren we een VSV stijging van 304 in
2016-2017 naar 341 in 2017-2018 (Ministerie van OCW, 2019).

De afgelopen jaren heeft het Friesland College flinke inspanningen verricht om de VSV terug te dringen.
Ondanks deze inspanningen is deze toch toegenomen. Een deel van de verklaring voor deze toename is te
terug te voeren op het in huis hebben van een relatief grote groep studenten die zich in een kwetsbare positie
bevindt. Dit betreft niet alleen de meer reguliere studenten, maar ook de groep nieuwkomers die een plek
hebben kunnen vinden in onze reguliere opleidingen. Het vanuit de begeleiding niet beschikbaar hebben van
adequate en daardoor effectieve interventies heeft er in een aantrekkende arbeidsmarkt voor gezorgd dat
‘groenpluk’ plaats heeft kunnen vinden en wij onvoldoende in staat zijn geweest het lange termijn belang van
het hebben van een goede kwalificatie over hebben kunnen dragen aan onze studenten.
Analyse studieloopbaan studenten Friesland College
Het Friesland College constateert een aantal knelpunten in de studieloopbaan van haar studenten. Het behalen
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van een diploma niveau 1 of een startkwalificatie is voor een aantal niet haalbaar! Slechts 50% stroomt door
naar een niveau 2 opleiding (Themaonderzoek inspectie, 2018). Laaggeletterdheid is een structureel probleem
in onze samenleving en dat zien we met nadruk terug in de niveau 1 en 2 opleidingen.
Uit interne analyse blijkt dat studenten vooral korte termijn keuzes maken die in eerste instantie deelname aan
het arbeidsproces tot gevolg hebben en, naar ons idee, vooral op de langere termijn niet in het belang zijn van
hun studie en een bestendige arbeidsmarkdeelname; de zogenaamde groenpluk (Ministerie van OCW, 2019).
Deze ontwikkeling belemmert het perspectief op de lange termijn om als zelfstandig burger te participeren.
Daarnaast heeft een aantal studenten te weinig zicht op hun werkelijke mogelijkheden.
De begeleiding tijdens en na de opleiding vanuit het Friesland College en betrokken samenwerkingspartners,
waaronder bedrijven, is een noodzakelijke voorwaarde voor een bestendig verblijf op de arbeidsmarkt. De
mogelijkheid hiertoe schiet tekort vanwege een gebrek aan specifieke financiële middelen. De “Commissie
Macrodoelmatigheid in het mbo” adviseert in haar rapport ‘Arbeidsmarktperspectief mbo niveau 2’ dat
studenten op een zo hoog mogelijk niveau zouden moeten uitstromen. Het CMMBO geeft daarbij aan dat een
hoger niveau niet voor elke student haalbaar is en adviseert daarom goede loopbaanbegeleiding na het
behalen van het diploma op niveau 2 én dat terugkeer naar (onderdelen) van beroepsopleiding mogelijk zou
moeten zijn (CMMBO, 2017). Dit type nazorg biedt waarborgen om een duurzame inzetbaarheid op de
arbeidsmarkt en ook een Leven Lang Ontwikkelen te realiseren.
Van de geconstateerde risicofactoren bij de huidige entreestudenten van het Friesland College blijkt 90% te
bestaan uit welzijns- en psychische factoren. Het gevolg hiervan is dat een substantieel deel van deze
studenten de verantwoordelijkheden die horen bij het volgen van een opleidingstraject niet aan kunnen. Hierin
ligt de noodzaak om ervoor te zorgen dat elke student niet alleen zicht krijgt op het beroep, maar vooral de
ondersteuning- en begeleidingsmogelijkheden weet te vinden. Ook blijkt onvoldoende taal – en
rekenvaardigheidsbeheersing een risicofactor te zijn. Uit analyse blijkt tevens dat onze ongediplomeerde
uitstroom vaak afkomstig is uit vso of pro. Dit wijst er op dat een scholingstraject dat leidt tot een werk-,
branche(deel)certificaat wellicht een betere keuze zou zijn geweest.
Gelijke kansen in het onderwijs
Lijn C van de kwaliteitsagenda
Het Friesland College laat mooie en positieve resultaten zien op de indicatoren kwalificatiewinst, opstroom en
doorstroom, en succes eerstejaars HBO:
•
•
•
•

Kwalificatiewinst ligt al jaren rond de 90%12
Opstroom na diploma op niveau 2 rond 43% en op niveau 3 rond 25%
Doorstroom HBO ligt rond 40%
Succes eerstejaars HBO ligt rond de 85%

De kwalificatiewinst is te verklaren uit de eerder genoemde visie van het Friesland College en de inzet die zij
pleegt om voor onze studenten een zo hoog mogelijke uitstroomniveau naar de arbeidsmarkt te realiseren. We
stimuleren onze studenten om het beste uit zichzelf te halen met als gevolg dat studenten achtereenvolgens
meerdere opleidingsniveaus daarvoor nodig hebben. Dit verklaart de ‘Opstroomcijfers’ van niveau 2 naar 3.
Van studenten die doorstromen naar het HBO horen we terug dat ze zich goed voorbereid voelen. De
onderwijsaanpak van het Friesland College sluit kennelijk goed aan. Vooral ‘zelfstandigheid’, ‘zelf regie nemen’
en het hebben van benodigde ‘praktische vaardigheden’ worden door hen benoemd. Wat deze studenten
lastiger zeggen te vinden is het weer ‘door boeken heen worstelen’ om zich de theorie eigen te maken. Ter
voorbereiding op het HBO is daar volgens hen voor het Friesland College nog (voorbereidings)winst te behalen.
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Zie Factsheet in de bijlage
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Ontwikkeling Startersresultaten

Startersresultaat januari 2019
In tegenstelling tot de bovenstaande positieve resultaten (kwalificatiewinst, opstroom en doorstroom en
succes in het eerste jaar HBO) laat het Friesland College tussen schooljaar 2014-2015 en 2017-2018 een
significante daling zien voor wat betreft behaalde startersresultaten. Hoewel er per niveau, opleiding, type
opleiding (BBL / BOL), school en zelfs per opleidingsteam meer specifieke verklaringen te duiden zijn die hiertoe
geleid hebben zijn op hoofdlijnen de onderstaande verklaringen te geven:
•
•
•
•

Grote overgang VMBO naar Praktijkgestuurd leren
De verkorting van de onderwijsduur
Suboptimaal plaatsingsbeleid
Beëindiging van de deeltijd BOL trajecten

Grote overgang vmbo mbo naar Praktijk gestuurd leren
Bij het plaatsen in de praktijkroute, een onderwijsvorm waarin studenten vanaf dag één in de praktijk van een
bedrijf of instelling actief zijn, is er weliswaar een inwerkperiode ingebouwd maar voor een grote groep
studenten blijkt deze overgang nog te groot met als effect dat door hen nauwelijks structuur in het aanbod te
herkennen is. Daarnaast valt door de overgang van het VMBO naar de praktijkroute het groepsgevoel deels
weg. Ook voor de onderwijsteams is het de afgelopen periode een zoektocht geweest om de optimale
onderwijslogistiek te realiseren. De praktijkroutes zijn niet de enige oorzaak van de lagere startersresultaten.
Als reden voor vertrek gaven student studenten in 2017 – 2018 de volgende redenen op:
•
•
•
•

Opleiding voldoet niet aan loopbaanverwachting (25,04%, zijnde 141 studenten)
Kwaliteit opleiding voldoet niet aan verwachting (12,61%, zijnde 71 studenten)
Wil gaan werken (11,55%, zijnde 65 studenten)
Opleiding wordt niet aangeboden door FC (8,88%, 50 studenten)

Uit interne audits, afgenomen bij verschillende opleidingen, blijkt vaak dat onder deze opgegeven redenen een
andere schuil gaat; te weten: het ontbreken van een op maat gesneden begeleiding. Studenten geven aan
behoefte te hebben aan een vorm van begeleiding die hen helpt de overgang van het VMBO naar
praktijkgestuurd leren te maken. Ervaren zij die begeleiding niet dan verlaten zij de opleiding.
Verkorten opleidingsduur
Een aantal jaren geleden is de standaard opleidingsduur van niveau 4 opleidingen ingekort naar drie jaar. Ook is
door scholen van het Friesland College ervoor gekozen om trajecten die wettelijk (nog) vier jaar mogen duren
versneld in een periode van drie jaar aan te bieden. Was het zo dat in het aannamebeleid van veel 4 jarige
niveau 4 opleidingen de focus lag op studenten met een vmbo-T vooropleiding, dan hebben we in de afgelopen
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periode, in het kader van ‘passende plaatsing’, moeten constateren dat steeds vaker studenten met een vmbok vooropleiding in een driejarig traject worden geacht hetzelfde eindniveau te behalen.
Sub optimaal plaatsingsbeleid
De effecten van de passende plaatsing zijn dat de ‘zwakkere’ studenten nu in hogere niveaus worden geplaatst
maar daar toch sneller afhaken en dan vaak besluiten te gaan werken door de aantrekkende arbeidsmarkt. De
effecten zijn het grootst bij niveau 2 en 3. Bij niveau 2 blijven de zwakkere studenten over waardoor het
gemiddelde bij niveau 2 ook daalt en de uitval groter wordt. Bij niveau 3 zitten meer studenten die voorheen
‘stapelden’ en zo meer tijd hadden om niveau 3 te kunnen halen.
Beëindiging deeltijdbol
Bij de opleidingen in de zorg en welzijn waren altijd grote groepen studenten die via een deeltijdbol hun
diploma haalden. Voor het wegvallen van deze mogelijkheid voor volwassenonderwijs is nog geen goed
alternatief gevonden. Deze doelgroep die over het algemeen goede resultaten behaalde wordt nu in minder
mate bediend. De strengere of onduidelijke eisen rond EVC en de diploma-eisen voor taal en rekenen hebben
ook niet bijgedragen aan het goed bedienen van deze doelgroep.

Ambities Friesland College op de landelijke thema’s
1.

Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst

Reflectie op indicatoren:
Arbeidsmarktrendement:
Het arbeidsmarktrendement op niveau 1 en 2 lag in 2017 3 respectievelijk 4 procentpunten onder het landelijk
gemiddelde. Hierop wordt verder ingegaan bij het thema ‘Jongeren in een kwetsbare positie’. Het
arbeidsmarktrendement op niveau 3 en 4 lag boven het landelijk gemiddelde. Toch vallen hier een aantal
opleidingen op die laag scoren op dit aspect (zie hoofdstuk 3). Een aantal van deze opleidingen is ook in beeld
bij de Commissie Macrodoelmatigheid MBO. In dat kader heeft het Friesland College onderzocht of de naleving
van de zorgplicht arbeidsmarktperspectief in het geding is bij de opleidingen Mediavormgeving, Specialist
Mode maattechniek en Artiest. Hieruit komt naar voren dat studenten in deze opleidingen over het algemeen
goed terecht komen, zij het niet altijd in het betreffende vakgebied.
Het Friesland College vindt het belangrijk dat studenten hun weg vinden naar de arbeidsmarkt of naar een
vervolgopleiding. Het is echter niet altijd noodzakelijk dat dit werk of een vervolgopleiding is in de lijn van de
gevolgde opleiding. Studenten die hun hart hebben kunnen volgen door een opleiding Artiest te volgen of een
sportopleiding, blijken vaak heel goed aan de slag te komen in andere richtingen, juist door de specifieke
competenties die zij in de opleiding van hun keuze hebben opgedaan. Zolang hier sprake is van positieve
vervolgkeuzes is er niks aan de hand.
Het Friesland College wil het onderzoek onder alumni uitbreiden door volop aan te sluiten bij het landelijke
project “het echte studiesucces”. Hierdoor ontstaat er een grondig inzicht in de vervolgkeuzes die studenten
maken en de betekenis die hun opleiding bij het Friesland College hierin heeft gehad. Mochten hier inzichten
uit voortkomen met betrekking tot opleidingen die echt onvoldoende bijdragen aan het vervolgsucces van
studenten, dan zal hierop worden ingegrepen; veelal in afstemming met de andere ROC’s in het Noorden. Dit
geldt ook in situaties waarin opleidingen te klein worden om deze nog rendabel te kunnen exploiteren.
Ontwikkeling aandeel BBL:
Het aandeel BBL is bij het Friesland College met 19% relatief laag. Het aandeel BBL is behoorlijk
conjunctuurgevoelig. De stijging van de laatste jaren zit met name op niveau 3 bij techniek en zorg; bij uitstek
de sectoren waar de vraag naar arbeidskrachten momenteel groot is. Wat echter ook blijkt is, dat een complete
BBL-opleiding lang niet altijd meer voorziet in de scholingsvraag die werkgevers en werknemers hebben. Er
ontstaat steeds meer vraag naar certificaatgerichte trajecten en functiegerichte trainingen. Generieke vakken
en keuzedelen worden regelmatig ervaren als onnodig.
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Het Friesland College heeft als ambitie om dé scholingspartner te zijn voor zijn partners in het werkveld. De
vorm waarin is afhankelijk van wat het bedrijf nodig heeft in het kader zijn van zijn strategische doelstellingen;
van BBL tot contractcursussen. Groei van de BBL is daarmee geen doel op zichzelf. Het gaat om het effectiever
bedienen van de markt. Door dit goed te doen, kunnen ook de effecten van de verwachte krimp in de reguliere
instroom uit het VMBO worden opgevangen.

Beoogde resultaten:
Resultaat 2020

Resultaat 2022

Vaststellen door

Realiseren door project

Alumnionderzoek is
breed uitgezet.
Randvoorwaarden zijn
gerealiseerd.

90% van de studenten
heeft 3 jaar na afloop
van de opleiding werk of
een vervolgopleiding
(niet noodzakelijk in de
richting van de
opleiding).
Waar nodig wordt
ingegrepen in het
portfolio.
Het FC verzorgt voor de
partners de leertrajecten
op MBO-niveau, op de
manier en vorm die de
partner nodig heeft
(waaronder BBL).

Alumnionderzoek “het
echte studiesucces”

7: Versterken SLB
8: Ontsluiten en
gebruiken
stuurinformatie
16: Alumnionderzoek

Vervolg relatieonderzoek Bureau
Hofkes (vorige
onderzoek was in 2017).

Alle projecten in lijn A

Reputatiescore is ‘goed’.

Onderzoek Bureau
Hofkes.

Alle projecten in lijn A

Met elke strategische
partner is een
ontwikkelagenda
opgesteld en is de
uitvoering van
scholingstrajecten
gestart.
Reputatiescore onder
partners is gestegen van
‘redelijk’ (in 2017) naar
‘solide’.
De relevante
certificaatgerichte
trajecten kunnen
worden aangeboden
Instrument om effecten
te meten van
leertrajecten is
ontwikkeld en
operationeel.

BBL + certificaattrajecten is minimaal
25% van het totaal
aantal studenten
80% van de aangeboden
leertrajecten voldoet
aan de verwachtingen
van student en bedrijf

Alle projecten in lijn A

Effectmeting bij student
en bedrijf na elk
opleidingstraject (zie lijn
A)

Alle projecten in lijn A
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2.

Jongeren in een kwetsbare positie

Reflectie op indicatoren
VSV:
De VSV is een aantal jaren relatief laag geweest in het Friesland College, met name door de effectieve aanpak
van School als Werkplaats. Het laatste jaar is er echter weer sprake van een stijging, waarbij niveau 4 nu boven
de landelijke norm is uitgekomen. De oorzaken hangen voor een belangrijk deel samen met de oorzaken die
liggen achter de daling van de startersresultaten en van de jaarresultaten. De oplossing ligt voor niveau 4 voor
een belangrijk deel in meer structuur en betere begeleiding in de overgang van het VMBO naar het leren vanuit
de principes van praktijkgestuurd leren.
Arbeidsmarktrendement niveau 2:
Het arbeidsmarktrendement op niveau 1 en 2 ligt onder het landelijk gemiddelde. Met uitzondering van de
meeste opleidingen in de techniek, de zorg en de horeca is de kans op werk voor afgestudeerden op niveau 2
niet groot. In sectoren als ICT en zakelijke dienstverlening moeten de inspanningen gericht worden op de
doorstroom naar niveau 3 en 4. Verder moet de doorstroom van entree naar niveau 2 omhoog. En voor alle
uitstromers naar de arbeidsmarkt op niveau 1 en 2 geldt dat er meer inspanningen, overigens niet alleen vanuit
school, nodig zijn om te zorgen dat zij ook structureel een plek op de arbeidsmarkt krijgen; en niet alleen zolang
ze jong en goedkoop zijn.

Beoogde resultaten:
Resultaat 2020

Resultaat 2022

Vaststellen door

Realiseren door project

VSV entree < 20%
VSV niveau 2 < 8%
VSV niveau 3 < 3%
VSV niveau 4 < 3%
De werkende principes
van Fier en SAW zijn
onderzocht en
vastgesteld m.o.o.
bredere inzetbaarheid in
SLB.

VSV minimaal blijvend
beperken tot het voor
2020 beoogde niveau.

VSV-resultaten

12: School als
Werkplaats
7: versterken SLB

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

Extern onderzoek toont
aan dat de begeleiding
van docenten is
verbeterd.

12: inclusief onderwijs

Expertisecentrum niveau
1-2 is ingericht

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

Lopend onderzoek NHL
en RUG.
Indicatoren: doorstroom
naar
arbeidsmarkt/vervolgopleiding.

10: structurele plek op
de arbeidsmarkt
12: inclusief onderwijs

3.

Gelijke kansen

Reflectie op indicatoren
Succes eerstejaars mbo:
In hoofdstuk 3 is goed zichtbaar dat het startersresultaat niet goed is bij het Friesland College. De sterkste
daling is zichtbaar op niveau 4 BOL, en dat vertaalt zich ook in het feit dat de VSV op niveau 4 boven de norm
ligt. Verder valt op dat het startersresultaat op niveau 3 en 4 erg laag is bij de School voor Zorg, Service en
Welzijn. Uit de analyse in hoofdstuk 3 komt naar voren dat de belangrijkste oorzaken liggen in een gebrekkige
22

organisatie en tekortschietende begeleiding bij een aantal opleidingen. Voor een deel speelt zich dit ook af
binnen praktijkroutes. Het moge duidelijk zijn dat het Friesland College hier geen genoegen mee neemt. Het
oplossen van deze problematiek is speerpunt nummer 1. Vóór het instellingsonderzoek van de inspectie, eind
2020, zijn deze gebreken weggewerkt en zijn de starters- en jaarresultaten weer in een opgaande lijn.
Overige indicatoren: kwalificatie-winst, opstroom na diploma, doorstroom mbo-hbo, succes doorstromers in
eerste jaar hbo:
Deze indicatoren geven al jaren een positief beeld. Het Friesland College geeft studenten maximaal kansen om
intern door te stromen en zo hun kansen op de arbeidsmarkt en in het vervolgonderwijs te vergroten. Het
Friesland College heeft hier, ondanks de druk vanuit het cascademodel, bewust geen rem op gezet. Tevens is
hierin zichtbaar dat de studenten, met name op niveau 3 en 4, die het eerste jaar goed doorkomen, de smaak
van het praktijkgestuurd leren goed te pakken krijgen en relatief succesvol worden, ook in het HBO. Welke
factoren hierin met name een rol spelen zouden nog wel helderder kunnen worden, onder meer door alumnionderzoek.
Vooralsnog geven deze indicatoren geen aanleiding tot specifieke acties, en is het doel om deze op dit niveau
te handhaven.

Beoogde resultaten:
Resultaat 2020

Resultaat 2022

Vaststellen door

Realiseren door project

Startersresultaat niveau
2 is minimaal 80% en
niveau 3-4 minimaal
85%.
80 % van de eerstejaars studenten is
tevreden over de start
van de opleiding (goed
ontvangen en plek in de
opleiding gevonden; ze
weten wat van hen
verwacht wordt)

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

Startersresultaat.

7: versterken SLB

90 % van de eerstejaars studenten is
tevreden over de start
van de opleiding.

Elk jaar beantwoorden
onze studenten in het
eerste jaar “de 10 FC
vragen” na de eerste 10
weken.

7: versterken SLB

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

Handhaven

Evaluatie van
teamplannen.

De kwaliteitsborging is
op orde naar het
oordeel van de
inspectie.

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

Interne audits.
Instellingsonderzoek
inspectie.

8: ontsluiten
stuurinformatie
17: effectieve
ondersteuning
16: resultaatverantwoordelijkheid
Lijn B, ondersteund door
16: resultaatverantwoordelijkheid,
en 17: effectieve
ondersteuning

De Job-monitor laat een
toename in
tevredenheid zien.
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Deel 2 – Onze speerpunten en ontwikkellijnen
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Waar staat het Friesland College nu?
Het Friesland College heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het opbouwen van partnerschappen met
bedrijven en instellingen voor de uitvoering van praktijkgestuurd leren. Met name in de zorg, de zakelijke
dienstverlening en de creatieve industrie heeft dit geleid tot stevige praktijkroutes, waarin studenten met
name leren in en van de praktijk. In deze sectoren is het Friesland College nu ook in de positie om
scholingstrajecten te verzorgen voor zittende medewerkers. Het zijn ook de sectoren waar we in het opleiden
aanlopen tegen het feit dat een aantal kwalificatiedossiers op onderdelen achterlopen bij de ontwikkelingen
die zich in die sectoren voordoen. Het initiatief dat het Friesland College hierin genomen heeft, heeft geleid tot
het experiment ‘regionale kwalificaties’.
Binnen de voor Friesland belangrijke sectoren Water en Agrifood, participeert het Friesland College, samen met
het Nordwin College in de Centra voor Innovatief vakmanschap Water en Voeding. Ook hierin is stevig
partnerschap ontstaan met toonaangevende bedrijven in die sectoren, die uitnodigen tot méér dan initieel
opleiden.
In sectoren die met name bestaan uit MKB, zoals techniek, bouw, horeca, sport en toerisme, is het niet echt
gelukt om duurzame praktijkroutes tot stand te brengen. Hier vloeien de relaties met bedrijven vooral voort uit
de BPV-contacten, en wordt gewerkt aan andere vormen om partnerschap vorm en inhoud te geven, zoals
innovatieplatforms. In de techniek is een “caroussel” opgezet met meer dan honderd MKB-bedrijven,
waarbinnen praktijkgestuurd leren wordt vorm gegeven.
In het Kwaliteitsplan 2015-2018 heeft de focus met name gelegen op de professionalisering van alle
betrokkenen bij het ontwikkelen en uitvoeren van praktijkgestuurd leren, binnen de twee hoofdvormen
‘praktijkroutes’ en ‘leereenheden’. Deze professionalisering heeft er onder meer toe geleid dat
leidinggevenden en docenten nu meer loskomen van deze vormen, en beter in staat zijn om vanuit de
‘leerprincipes’13 vormen van praktijkgestuurd leren in te zetten die passen bij de eigenheid van een sector of
bedrijf. Daarnaast is uit onderzoek14 binnen het Friesland College naar voren gekomen dat er op het gebied van
relatie- en verwachtingenmanagement en op het gebied van studieloopbaanbegeleiding nog wel een
kwaliteitsslag gemaakt moet worden.
In het Verbeterplan BPV 2016-2018 had het Friesland College ingezet op verhoging van de waardering van
studenten voor de BPV en op het oplossen van een aantal vraagstukken bij teams die in de waardering van
studenten sterk achterbleven bij het gemiddelde. Dat laatste is grotendeels gelukt, maar de waardering van
studenten voor de BPV is grosso modo gelijk gebleven. Hierin wordt met name zichtbaar dat de begeleiding van
de BPV vanuit de school versterkt zou moeten worden.
Voor de komende jaren zet het Friesland College in op verdieping van de samenwerking met partners,
voortbouwend op de samenwerking, zoals die bijvoorbeeld gerealiseerd wordt in praktijkroutes en
samenwerkingsverbanden zoals het CIV Water. In de samenwerkingsverbanden met gemeenten en instellingen
voor jeugdzorg, rondom inburgering en het voorkomen van VSV zijn mogelijkheden ontstaan om nog actiever
bij te dragen aan het vergroten van gelijke kansen en het versterken van de positie van lager opgeleiden op de
arbeidsmarkt.
Om dit te realiseren werkt het Friesland College aan het versterken van de resultaatverantwoordelijkheid en
het zelforganiserend vermogen van de teams, om de slagkracht van de teams in de relaties met bedrijven en
instellingen te vergroten.
Het Friesland College heeft ook “de ruimte” om deze vervolgstappen te zetten, omdat het de basis behoorlijk
op orde heeft, en niet in financieel zwaar weer verkeert.

13

Leerprincipes van praktijkgestuurd leren: leren in een context van reële praktijk, waarin sprake is van een
cyclus van doen en leren gericht op verdieping door voortdurende reflectie op denken en doen. Dit heeft
consequenties voor vorm en inhoud van de begeleiding en heeft geleid tot twee strikt gescheiden vormen van
beoordeling: beoordelen om te leren en beoordelen om te verzilveren.
14
Reputatieonderzoek door Bureau Hofkes in 2017; Marco Mazereeuw NHL, Praktijkroutes in beeld, 2017
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De kwaliteitsagenda 2019-2022 bouwt logisch voort op het Kwaliteitsplan 2015-2018. Op grond van de
evaluatie van hetgeen is gerealiseerd tot en met 2017, kiest het Friesland College voor de volgende
aanscherping:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verdiepen van het leren in de praktijk door versterking van de studieloopbaanbegeleiding en
professionalisering van het werken met verdiepingswerkplaatsen.
Het intensiveren en verbeteren van de ‘driehoeksgesprekken’ in de BPV, tussen student, school en
bedrijf.
Goed worden in het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap van studenten.
Focus op “wendbaar vakmanschap”: toerusten op blijvende verandering en innovatie.
Mee-opleiden van medewerkers van bedrijven, zij-instromers en herintreders, toegesneden op de
innovaties en daaruit voortvloeiende personeelsbehoefte in de betreffende sector/bedrijf.
Van betekenis zijn voor de eigen afgestudeerden in het vinden van een duurzame positie op de
arbeidsmarkt of het succesvol zijn in vervolgonderwijs.
Aanhaken bij provinciale speerpunten en bij initiatieven gericht op duurzaamheid en een circulaire
economie.
Verbinden van onderzoek aan ontwikkelingen (kortcyclisch en nabij).
Het ontwikkelen van de randvoorwaarden om dit alles te kunnen realiseren (onderwijslogistiek,
passende organisatie, persoonlijk leiderschap).

Het Friesland College werkt ook in beleidsvormingsprocessen praktijkgestuurd. Ook hierin hanteert het
Friesland College een permanente cyclus van doen, reflecteren, verdiepen, keuzes maken en opnieuw doen en
reflecteren, waarbij het koersplan het uitgangspunt vormt. Deze reflectie kan ertoe leiden dat we nieuwe
onderzoeksvragen (moeten) stellen, omdat bepaalde ontwikkelingen verder verkend moeten worden. Dit geldt
ook voor de Kwaliteitsagenda. Het is (meestal) niet mogelijk om voor 4 jaar ‘smart’ doelen te benoemen,
alsmede een marsroute om die doelen te bereiken. Er zijn in de Kwaliteitsagenda projecten benoemd die ertoe
doen, en de verantwoordelijkheden om beoogde resultaten te realiseren zijn binnen de organisatie belegd.
Maar reflectie op de ontwikkelingen die zich voordoen, zullen leiden tot bijstellingen.
Met het nieuwe koersplan ‘Waar leren werkt’ heeft het College van Bestuur ervoor gekozen om de identiteit
van het Friesland College centraal te stellen. Op welke wijze kan het Friesland College van betekenis zijn voor
haar omgeving? De Global Goals van de Verenigde Naties hebben richting gegeven aan de ontwikkeling van het
Koersplan. Binnen de organisatie is breed draagvlak voor die keuze. Kenmerkend voor de ontwikkeling van het
nieuwe koersplan is dat dit geheel praktijkgestuurd is opgezet. De verwachting is dat deze global goals in de
komende jaren in toenemende mate van invloed zullen zijn op de invulling van de projecten zoals verwoord in
deze agenda.
De kwaliteitsagenda vormt daarmee als innovatieagenda een onderdeel van het Koersplan van het Friesland
College.
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A. Partner in Leren en Innoveren
Wendbaarheid zal in de toekomst een belangrijke factor worden voor een succesvolle loopbaan in het
werkveld. Veranderingen op allerlei gebieden vinden immers sneller plaats dan ooit. Er zullen nieuwe beroepen
ontstaan, maar ook bestaande beroepen blijven niet hetzelfde. Dit houdt in dat iedereen ook voortdurend zal
moeten blijven leren. Van medewerkers zal meer en meer verwacht worden dat zij in staat zijn nieuwe taken
en verantwoordelijkheden op te pakken als veranderingen daarom vragen. De wendbaarheid die van
vakmensen wordt verwacht duiden we aan met “de behendigheid om te leren tijdens werk” (Coenders, 2016).
Door leren als onderdeel van het werk (informeel leren) te erkennen, wordt de context waarin de student leert
rijker en verdwijnt de tegenstelling “leren = school en werk = bedrijf”. De toekomst is “werken = leren”.
Wendbaar vakmanschap komt erop neer dat:
-

mensen regie hebben op hun eigen ontwikkeling,
daarbij een eigen netwerk bouwen en benutten,
vertrouwen hebben in eigen kunnen en waarde, en vooral:
een focus hebben op continu ontwikkelen en verbeteren, van jezelf en van de organisatie.

Dit geldt dus niet alleen voor studenten, of voor individuele werknemers, maar ook voor de organisaties: de
bedrijven, de instanties en de scholen gaan zich ontwikkelen tot lerende organisaties om een passende
leeromgeving te worden. Het is nodig om de focus te verleggen van ‘opleiden’ naar ‘leren en ontwikkelen’. Dat
betekent dat we als school partner moeten worden in het leren en ontwikkelen van bestaande en toekomstige
medewerkers, en daarin de natuurlijke gesprekspartner worden voor bedrijven op het gebied van strategisch
personeelsbeleid.
Als het MBO zijn rol onvoldoende pakt in deze ontwikkeling, is de kans reëel dat bedrijven/instellingen in een
aantal sectoren zelf zijn mensen gaat opleiden. In die zin is het noodzakelijk dat we ons als ROC meer gaan
realiseren dat we opleiden voor de sector, en niet in eerste instantie de individuele student als
“opdrachtgever” hebben. De definitie van ‘wie is je klant?’ vraagt nog om een fundamenteel andere oriëntatie
van een aantal docenten(teams).
Wat willen we bereiken
Het doel is dat het Friesland College zich verder ontwikkelt tot de logische partner in het opleiden voor en
binnen de branches in Friesland. Dit betreft dus niet alleen het initieel opleiden van jongeren, maar ook het
opleiden van zij-instromers en herintreders en het bijscholen van zittende medewerkers. Hierbij is het van
belang om het eigen onderscheidend vermogen goed te benadrukken en terug te laten komen in alle
uitdagingen, acties en stappen.
Dit opleiden doen het Friesland College en de bedrijven/instellingen samen. Er gaan nieuwe vormen van
opleiden ontwikkeld worden, waarin docenten van het Friesland College en medewerkers van bedrijven de
instellingen samenwerken in “hybride” teams.
Hoe willen we dat beïnvloeden
• De nadruk blijft liggen op het uitbouwen van partnerschappen en het opbouwen van nieuwe, waarin
samen gewerkt wordt aan het leren en ontwikkelen van studenten, docenten en medewerkers.
Nieuwe partnerschappen, met name in het MKB, krijgen bijvoorbeeld de vorm van innovatieplatforms.
Hierin wordt het Friesland College ondersteunend aan innovaties in de sector.
• Het Friesland College ontwikkelt zich tot een lerende en professionele organisatie, die in staat is om
gesprekspartner te zijn in strategische ontwikkelvraagstukken van bedrijven/instellingen. Naast de
professionaliseringsactiviteiten binnen de verschillende projecten: zorgen dat van elkaar geleerd
wordt
• Werken vanuit vormen van publiek-private samenwerking (CIV, RIF) en vandaaruit lering trekken voor
de gehele organisatie.
• Praktijkgestuurde vormen van opleiden, die passen bij het bedrijf/de sector. Waar mogelijk
certificeerbare opleidingstrajecten. Ontwikkelen van (certificeerbare) keuzedelen met het werkveld, in
de praktijk.
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•

•

•

Friesland College is initiatiefnemer en katalysator in het experiment ‘regionale kwalificatiedossiers’ in
de sectoren Zorg & Welzijn, Economie en Creatieve Industrie. Hierin werkt het Friesland College
samen met ROC van Twente, Koning Willem 1 College, NCOI, Friese Poort, SBB en een aantal
strategische partners in de regio.
Docenten die expert zijn in leren en ontwikkelen van mensen, die de praktijk kennen en die weten wat
daar de vraagstukken zijn. Het toerusten van de organisatie op het werken met hybride teams en
hybride docenten.
Proeftuin met NHL/Stenden om medewerkers van bedrijven/instellingen pedagogisch-didactisch te
scholen t.b.v. de begeleiding van studenten op de werkvloer.

Om vorm te geven aan de beoogde ontwikkeling zijn in een aantal FC-scholen/sectoren projecten
geformuleerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Partner in opleiden en innoveren in Zorg & WJK (Welzijn, Jeugdzorg, Kinderopvang).
Media-Productie-Huis en Textiel-Lab
Partner in opleiden en innoveren in de gastvrijheidseconomie
Partner in opleiden en innoveren in techniek en technologie
MBO Inqubator – Ondernemen in Heerenveen
CIOS “Dreamskoalle”

Wat staat er over 4 jaar?
• Opbouw van het practoraat Leven Lang Ontwikkelen
• Er is diversiteit in de manier van opleiden, afhankelijk van de wensen en de mogelijkheden van het
betrokken bedrijf/instelling.
• De reguliere opleidingen zijn optimaal afgestemd op de ontwikkelingen in de sector
(kwalificatiedossiers) en flexibel; de meest gevraagde mbo-certificaten zijn beschikbaar en
studenten/medewerkers kunnen hun kwalificaties ook “bij elkaar sprokkelen”.
• We leiden niet alleen op voor de officiële mbo-diploma’s en -certificaten, maar verzorgen samen met
bedrijven/instellingen ook de benodigde functiegerichte trainingen (BIG, persoonlijk leiderschap,
technologie, etc.).
• Het fenomeen “hybride” docent heeft een wezenlijke positie gekregen: docenten die ook meewerken
in de praktijk en medewerkers van bedrijven die ook docent zijn.
• Deze hybride vormen van opleiden zijn i.s.m. met OC&W en SBB uitgewerkt in werkbare en
geaccepteerde vormen van publiek-privaat samenwerken.
• School, bedrijf/instelling en studenten evalueren regelmatig gezamenlijk de kwaliteit die wordt
gerealiseerd; en de kwaliteit voldoet minimaal aan de eisen die de onderwijsinspectie eraan stelt.
• De medewerkers die vanuit de instellingen meewerken in de hybride teams zijn voldoende
pedagogisch-didactisch onderlegd.
Via praktijkonderzoek (practoraat of lectoraat) stellen we vast of de bijdrage die het Friesland College levert
aan het leren en ontwikkelen van medewerkers van bedrijven/instellingen de kwaliteit en de betekenis heeft
die werd verwacht. Dit wordt ondersteund door een kwaliteitszorg-aanpak waarin elk opleidingstraject wordt
afgesloten met een effectmeting bij de student:
o
o
o

bereidt dit je goed voor op het werk dat je te doen hebt?
draagt het bij aan je duurzame inzetbaarheid?
draagt het bij aan je zelflerende vermogen?

De tools hiervoor zijn in 2020 (uit)ontwikkeld en worden breed ingezet.
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1. Partner in opleiden en innoveren in Zorg en WJK (Welzijn, Jeugdzorg en
Kinderopvang)
Het Friesland College heeft de afgelopen jaren een aantal stevige partnerschappen opgebouwd in de
zorgsector; met name met ZuidOostZorg en Zorggroep Alliade. De partnerschappen met de Kwadrantgroep, de
ziekenhuizen in Friesland en de GGZ zijn in ontwikkeling. Binnen die partnerschappen worden studenten
opgeleid in praktijkroutes, waardoor het opleiden nu veel beter aansluit op wat in de praktijk nodig is. Friesland
College is partner (ook namens Friese Poort en NHL/Stenden) in het verkennen en opzetten van een
leer/kennisnetwerk-platform: doorlopende leerlijnen, stages, nieuwe Nederlanders/inburgering.
De opleiding Pedagogisch werk en Onderwijsassistent heeft de afgelopen jaren een aantal stevige
partnerschappen opgebouwd in de sector. Met Stichting Kinderopvang Friesland, Stichting Proloog, Nordwin
College, Stichting Ambion en Meilan en SO Friesland is een convenant ondertekend. Binnen deze
partnerschappen worden studenten opgeleid in praktijkroutes. In het werkveld is het echter lastig massa te
creëren. De praktijkroute is hierdoor financieel niet rendabel en de onderwijskwaliteit komt onder druk te
staan. Uitbreiding van diverse (hybride) vormen van praktijk gestuurd onderwijs kunnen leiden tot rendabel,
eigentijds, kwalitatief goed onderwijs in en met de praktijk. Hiertoe zijn contacten met bijvoorbeeld Comenius
in Leeuwarden, Stichting Comprix in Wolvega, Burgemeester Harmsmaschool in Gorredijk en OSG Sevenwolden
in Heerenveen gelegd.
Er moeten de komende jaren een aantal vervolgslagen gemaakt worden:
1- Het leren in de praktijkroutes moet meer betekenis gaan krijgen voor het leren van de werkenden
binnen de instellingen, waarbij een accent gelegd moet worden op samenwerkend leren.
2- De inhoudelijke ontwikkelingen die zich voordoen in de sector en binnen de instellingen moeten door
vertaald worden naar het opleiden van nieuwe en zittende medewerkers.
3- Het aantal mensen dat wordt gekwalificeerd voor beroepen in zorg en welzijn moet omhoog, waarbij
een grotere nadruk gelegd moet worden op het opleiden van volwassenen.
4- Het sociale domein en alle ontwikkelingen in dit domein (de wijken, de burger/cliënt thuis) hebben de
afgelopen jaren binnen de school geen bijzondere aandacht gehad. Voor de komende periode staat de
insteek op datgene wat onderwijs (MBO-HBO) kan betekenen in het versterken van de 0e en 1e lijn
centraal. Wijkgericht werken, preventie zijn daarbij kernbegrippen.
In deze ontwikkelingen moet nauw worden samengewerkt met ROC Friese Poort, omdat de betrokken
instellingen eigenlijk geen boodschap (willen) hebben aan verschillen in opleiden tussen beide ROC’s.
Maatregelen:
•
•
•
•

•

Teams krijgen structureel tijd om de benodigde ontwikkelingen te verkennen, gesprekken te voeren
binnen instellingen, de praktijkroutes door te ontwikkelen, ontwikkelingen uit te werken in trainingen,
medewerkers van instellingen te trainen medewerkers in pedagogisch-didactisch handelen, etc..
Onderdeel hiervan is dat we toewerken naar een proeftuin/pilot met NHL/Stenden om medewerkers
te scholen (niet per se via route Associate Degree) in didactische en pedagogische vaardigheden.
Er worden ‘projectleiders’ aangesteld om de ontwikkelingen aan te jagen, te begeleiden en om de
monitoring te organiseren.
Er wordt ondersteuning ingezet bij het opzetten van commerciële trajecten (waaronder bijbehorende
formats/kerngegevens voor commerciële trajecten en scholingsvragen). Deze ondersteuning moet zich
vanaf het 2e jaar terugverdienen.
Nieuwe flexibele kwalificatiedossiers ontwikkelen i.s.m. SBB en het experiment hiermee uitvoeren.
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2. Creatieve Industrie
a. Productiehuis Media - van bedrijfsleven en onderwijs
Het Friesland College heeft de afgelopen jaren een aantal partnerschappen opgebouwd in de sector; met name
met de Creative Marketing Group (CMG) en diverse MKB. De partnerschappen met de NDC Mediagroep en
HBO Stenden-NHL zijn in ontwikkeling op dit domein. Het Friesland College is de initiatiefnemer geweest om
samen met CMG een carrousel op te zetten met bedrijven uit de creatieve industrie, waar mbo-studenten leren
door mee te werken aan de actuele praktijkopdrachten binnen die bedrijven. De studenten en medewerkers
ontwikkelen hun skills verder in workshops binnen CMG, verzorgd door docenten en medewerkers.
Er zijn de komende jaren een aantal vervolgstappen nodig:
•
•
•
•

Het door-ontwikkelen van een professionaliseringscultuur door het creëren van praktijkleermogelijkheden met nieuwe partners is cruciaal. De MKB-ondernemingen ervaren het (om)scholen
van eigen personeel en het samenwerken met onderwijs nu als belangrijk maar intensief.
Het leren in de praktijkroutes moet meer betekenis gaan krijgen voor het leren van de werkenden
binnen de ondernemingen en in samenwerking met de andere partners.
De inhoudelijke ontwikkelingen die zich voordoen in de sector en binnen de instellingen moeten doorvertaald worden naar het opleiden van nieuwe en zittende medewerkers.
Het vormgeven van een Productiehuis voor een gezond ecosysteem met de betrokken partijen.

In deze ontwikkeling moet nauw worden samengewerkt met HBO Stenden-NHL, omdat de ontwikkelingen in
deze sector nopen tot doorlopende leerlijnen MBO-HBO, die aansluiten en inspelen op de continu
veranderende arbeidsmarkt.
Dit project heeft effect op de opleiding van c.a. 140 mbo-studenten en 400 werknemers van NDC.
Maatregelen:
Projectontwikkeling:
• Het realiseren van een Productiehuis dat functioneert als een ‘HUB’ en ‘Broedplaats’ waarmee de
noordelijke MBO-HBO studenten en medewerkers zich sterk maken voor een gezond creatief
ecosysteem in het Noorden van Nederland.
• De 4 hoofdpartijen: Friesland College, NHL-Stenden, NDC en CMG, professionaliseren samen in een
Broedplaats, fysiek gelokaliseerd bij NDC-CMG, waarin de verschillende Labs/Productiehuizen van de
opleidingen samenwerken in een netwerk met MKB bedrijven. Hierin wordt het samen
professionaliseren en verdiepen op actuele vraagstukken vormgegeven.
• Hierin werken-leren de studenten MBO-HBO en medewerkers samen aan actuele opdrachten en
wordt ‘on the job’ passend geprofessionaliseerd. Dit met als doel dat zowel studenten als
medewerkers zich praktijkgestuurd (blijven) ontwikkelen en samen inspelen op de regionale
marktvraag. Dit gebeurt op 3 niveaus:
o
o
o

Level 1: Basis niveau (MBO)
Level 2: Gemiddeld MKB niveau
Level 3: Specialistisch top niveau

Ontwikkelen:
•
•
•

Onderzoek naar en verbinden van partners om vanuit dezelfde (onderwijs)visie te leren werken waarin
de professionaliseringscultuur centraal staat. Inzet ‘innovatiebegeleider’.
Het inzetten van een linking-pin, waarbij de bestaande leerbedrijven/Labs van D’Drive en NHL-Stenden
worden ondergebracht of gekoppeld.
Integreren van HBO opleidingen (Media Creator -AD) / Creative Media Professional -AD), Creative
Business /Content management.
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Professionaliseren:
•
•
•
•
•

Tijd voor teams om de benodigde ontwikkelingen te verkennen, gesprekken te voeren binnen
bedrijven, door-ontwikkelen praktijkroutes, ontwikkelingen uit te werken in trainingen, trainen
medewerkers bedrijven in pedagogisch didactisch handelen, etc.
Inzetten van expertise om de vereiste disciplines te verbinden en omscholingsmodellen te ontwikkelen
met de partners.
Specifiek samenwerkings-scholingstraject vormgeven op het gebied van ICT voor Cybersafety &
Awareness en koppelen aan dossiers -examinering.
Innovaties nauwgezet monitoren, successen delen, van elkaar leren.
Dossier en Praktijk innovatie:
o Impresariaat model van BPV i.s.m. SBB en uitvoeren op Media
o Experiment met flexibele brede kwalificaties op Media domein ontwikkelen (o.a. SEO/ Design
/Content)

b. Textiel-lab
In de modewereld zijn een aantal grote transities gaande die ingegeven zijn vanuit de wetenschap dat de mode
industrie, na de olie industrie, wereldwijd de meest vervuilende sector is. Productie, vanaf verbouw van
bijvoorbeeld (bio)katoen tot en met het chemisch bewerken van stoffen, vervoer en het fenomeen van fastfashion15 dragen hieraan sterk bij. De mode-industrie staat voor veel uitdagingen, aangezien de
textielconsumptie tegen 2050 naar verwachting drie keer zo groot zal zijn als in 2000. Bovendien is er momenteel
bijna geen sprake van circulair denken en werken in deze sector, aangezien 95% van het textiel na de levensduur
van het product wordt verbrand.
Bewustwording van en mede aanjagen van transities zijn nodig en willen we vanuit het team mode in
samenwerking met stakeholders vorm en inhoud geven.
Transities:
• Van productie ‘ver weg’ naar ‘lokaal’ produceren
• Van brede fast-fashion confectie naar unieke ambachtelijke slow-fashion collecties
• Van op olie gebaseerde (nylon) stoffen naar duurzame basismaterialen
• Van confectie voor de massa naar expressie van ‘je eigen verhaal’ – Avatars16 creëren • Van massa productie -met lange aanvoerlijnen- naar lokaal en ‘zelf maken’
In mode komen een aantal aspecten bij elkaar zoals: ambachtelijkheid, zelf maken, expressie en ontwerpen. Als
verbindende uitdaging ontstaat erkenning en bewustwording van de negatieve milieu en sociale effecten binnen
het gehele productieproces van kleding.
Het doel is de opleiding verder ontwikkelen tot de logische opleidingspartner binnen de mode sector en andere
ambachtelijke opleidingen. Dit betreft dus niet alleen het initieel opleiden van jongeren, maar ook het opleiden
van zij-instromers, herintreders en het bijscholen van zittende medewerkers.
Maatregelen:
• ontwikkeling van het Textiel - Lab
• integratie van CLo in het lesprogramma
• Tot stand brengen van de virtuele kledinglijn D’Stitch
• Ontwikkeling en aanpassing van de opleiding aan de vernieuwde kwalificatiedossiers
• ontwikkeling noodzakelijke functiegerichte trainingen creativiteit, wetenschap en technologie in
contractonderwijs
15

26 collecties per jaar en het gemiddeld maar 7 keer dragen van een kledingstuk

16

Een gecreëerde uitdrukking van hetgeen jezelf vertegenwoordigt en uitdrukt in een artefact / iets wat jou representeert zonder dat je
het bent
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•
•

ontwikkeling van flexibel kunnen scholen voor de sector en kunnen de meest gevraagde mbocertificaten behaald worden
ontwikkeling naar een meer hybride en praktijk gestuurde vorm van onderwijs met meerdere nieuwe
en bestaande partners

3. Partner in opleiden en innoveren in de gastvrijheidseconomie
Doel 2022:
Op het gebied van professionaliteit, gastvrijheid, commercie en communicatie is er over de hele linie in de
provincie een forse bijdrage geleverd. Het Friesland College - vanuit de opleidingen van de Middelbare
Hotelschool Friesland - draagt bij aan de Coöperatie Gastvrij Fryslân. Jaarlijks wordt er door de coöperatie tijd
en geld besteed aan scans en onderzoek. De uitkomsten hiervan vormen opdrachten voor studenten van het
Friesland College. In samenwerking met Stenden NHL worden cursussen verzorgd in Design Thinking. Ook is er
veel aandacht voor coaching en begeleiding van ondernemers in de gastvrijheidsindustrie. Opvallende rol hierin
is weggelegd voor het vanuit de coöperatie ontstane Living Lab Gastvrij Fryslân. Wat in 2019 startte als pilot in
Grou’.
Maatregelen:
1 Mede vormgeven aan een Living Lab in Grou, waar praktijkgestuurd geleerd wordt door ondernemers
en studenten.
2 Innovation games in Friesland voor MKB en studenten MBO/ HBO als duurzame ontwikkeling voor
samenwerking.
3 Professionalisering van MKB op gebied van Moderne vreemde taal.
Ad.1 Oprichten en vormgeven van een Living Lab in Grou
Om toe te werken naar het beoogde resultaat is het werken in en meewerken aan diverse
innovatiewerkplaatsen in Friesland noodzakelijk. We hebben daarom voor de komende jaren twee
innovatiewerkplaatsen om te experimenteren met het oplossen van vraagstukken van ondernemers. We
werken vanuit deze ervaringen toe naar een Living Lab; een lab waarin een heel dorp onder de loep wordt
genomen en van waaruit een werkend principe van samen innoveren leidend kan worden voor andere
belangrijke toeristische gebieden.
Hiertoe wordt begeleiding van studenten en ondernemers ingezet, wordt een werkplaats ingericht in Grou en
wordt een innovatieleider aangesteld.
Ad.2 Innovation games in Friesland voor MKB en studenten MBO/ HBO
Deze innovatie games zijn opgezet volgens een programma waarbij teams van studenten zich inzetten om
samen met ondernemers (hun opdrachtgever(s)) op zoek te gaan naar een innovatieve oplossing voor echte
maatschappelijke uitdagingen. De deelnemers, ondernemers en studenten, zijn getraind in Design Thinking en
ondernemerschap om de samenwerking te bevorderen. De begeleidende docenten in dit proces worden
vanzelfsprekend ook getraind om te werken volgens deze principes. De teams worden samengesteld uit een
multidisciplinaire mix die samen met elkaar impact willen maken.
Het programma van de innovation expedition voor ondernemers bestaat uit een mix van training, coaching en
concrete invulling van projecten. De trainingsmomenten (masterclasses) bieden de teams de noodzakelijke
kennis van het innovatieproces. Coaching zorgt ervoor dat de opgedane kennis op de juiste manier zal worden
ingezet om goede vooruitgang te boeken met hun innovatievragen.
Ad.3 Professionalisering van MKB op gebied van Moderne vreemde taal
Uit een recente quickscan, afgenomen onder 300 ondernemers in de toerisme & hospitality branche kwam
naar voren dat er grote behoefte is aan professionalisering in de moderne vreemde taal.
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Om ook in dit traject de vraag van de ondernemer te verbinden aan het onderwijs, is het idee opgevat om in
learning communities de studenten en ondernemers aan elkaar te verbinden en op te leiden in de context van
de bedrijven.
Doel:
•
•
•
•

Bevorderen van spreek en luistervaardigheid in de Duitse en Engelse taal
Bevorderen van kennis van o.a. de Duitse (eet) cultuur
Duurzaam van en met elkaar leren in de context van de praktijk
Ondernemers ondersteunen bij vertaalvragen

Aanpak:
• Oprichten van een intern leerbedrijf voor vertaalopdrachten op het Friesland College
• Per jaar scholen van 5 learning communities van 15 ondernemers en 25 studenten op EQF B1 niveau.

4. Partner in opleiden en innoveren in Techniek & Technologie
Het Friesland College heeft via de School voor Techniek & Technologie en MBO Life Sciences een goede relatie
met het bedrijfsleven, zowel landelijk als regionaal. De school onderscheidt zich door het bieden van flexibel
onderwijs en is uniek met zijn cross-over opleidingen.
Deze scholen hebben ook een belangrijk aandeel in Centra voor Innovatief Vakmanschap Water en Food en in
RIF-aanvragen m.b.t. Energietransitie, Landbouwmechanisatie en Gas 2.0..
Wat met name de School voor Techniek en Technologie parten speelt is dat het een groot aantal
kwalificatiedossiers in de lucht houdt, met een beperkt aantal docenten, waarvan de komende 5 jaar 15% met
pensioen gaat. Het valt daarom niet mee om tijd en energie vrij te maken voor innovaties. Het wordt de
komende tijd van belang om in samenwerking met noordelijke ROC’s keuzes te maken en focus aan te brengen.
De inzet is om de samenwerking met bedrijven te continueren en te intensiveren. Wij leiden op voor het
“klein” MKB en willen gezamenlijk vorm en inhoud geven aan wendbaar vakmanschap en arbeidsvraagstukken
in het kader van openstaande vacatures, omscholing, vergrijzing, krimp etc.
Het instrument daarin is het starten van het “FLOTT”: Facilitaire Leeromgeving Onderwijs Techniek en
Technologie, waarin wendbaar vakmanschap en een Leven Lang Leren centraal staan. Docenten die ook
werknemers van bedrijven helpen met onderwijs/leervragen. Hiertoe moet een onderwijsorganisatie worden
neergezet die wendbaar is.
Maatregelen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het verstevigen en uitbreiden van bestaande overlegstructuren en contacten: MKB, brancheorganisaties, Vmbo, andere ROC’s.
Toewerken naar een Facilitaire Leeromgeving Onderwijs Techniek waar MKB en onderwijs elkaar
kunnen ontmoeten.
Door-ontwikkelen van het carrouselmodel voor bouw, installatietechniek en
motorvoertuigentechniek.
Het continueren, versterken en uitbreiden van een netwerk met partners, bedrijven en branche. Die
permanent met elkaar in verbinding staan over scholing, opleidingen en openstaande vacatures.
Ontsluiting van bronmateriaal en kennis van importeurs, fabrikanten en bedrijfsleven. Onderwijs start
vanuit technische intervisie en casuïstiek (technisch probleem, ontwerp, uitdaging e.d.).
Werkplaatsen, simulatieomgevingen beschikbaar stellen voor de branches op diverse locaties.
Inzet van ‘hybride docenten’ als gedeeltelijke vervanging van de 15% die de komende jaren met
pensioen gaat.
Herschikking van de teams. Samenwerking bevorderen tussen verschillende teams en begeleiden in
nieuwe (snijvlak)opleidingen om snel en adequaat te kunnen schakelen in het onderwijsaanbod en
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•
•
•

een flexibele uitvoering van het onderwijs te kunnen bieden. Dit is o.a. de wens uit het regionale
bedrijfsleven.
In 2022 werken we intensief samen met het regionale MKB op het gebied van scholing en personele
vraag. Hiervoor is extra ondersteuning nodig.
Ontwikkeling keuzedelen in samenwerking met het MKB en Noordelijke ROC’s, waarmee we
onderscheidend worden t.o.v. andere ROC’s in de regio.
Versterking didactische vaardigheden van docenten.

5. MBO Inqubator: Ondernemen in Heerenveen
Binnen de gemeente Heerenveen is een tweetal ondernemersverenigingen actief. Het team Commerciële
Dienstverlening Heerenveen participeert in beide ondernemersverenigingen. Vanuit de Ondernemerskring
Heerenveen (OKH) is aangegeven dat de afstemming tussen (beroeps)onderwijs en lokaal bedrijfsleven een
impuls behoeft.
Na een aantal overleggen tussen ondernemers, onderwijs en gemeente is de collectieve ambitie ontstaan om
een zogenaamd Knooppunt in te richten waarin de drie partijen elkaar ontmoeten en samenwerken. Dit
Knooppunt biedt MBO-studenten de kans kennis te maken met ondernemerschap.
Daarnaast kunnen startende ondernemers met hun vragen aankloppen bij dit expertisecentrum.
Vanuit het OKH is aangegeven dat men een substantiële bijdrage wil leveren aan een dergelijk Knooppunt. Dit
initiatief is onderdeel van de aanpak van het Innovatie Pact Fryslân (IPF), waarbij er o.a. sprake is van het
oprichten van een aantal hotspots in de provincie. Met de inrichting van het Knooppunt Heerenveen worden
ervaringen opgedaan die benut kunnen worden bij het inrichten van de overige hotspots. Het is bovendien een
kans voor het Friesland College een stevige impuls te geven aan de realisatie van de onderwijsvisie Praktijk
Gestuurd Leren.
In het Knooppunt wordt samengewerkt met Friese Poort en Nordwin College. Met het inhoudelijk handen en
voeten geven aan deze opdracht van het IPF, levert het Fries MBO een bijdrage aan de revitalisering van onze
provincie.
Onderdeel van deze opdracht is dat Het Knooppunt:
•
•
•
•
•
•
•
•

maximaal bijdraagt aan de circulaire en duurzame economie van Friesland.
circulaire economie, duurzaamheid en sociaal enterpreneurship in de praktijk brengt.
zorgt voor een toename van het aantal studenten dat binnen 5 jaar ondernemer wordt.
voor toename zorgt van het aantal zij-instromers dat dankzij het MBO ondernemer wordt.
de ideale omgeving faciliteert om mbo startups tot ontplooiing te brengen.
hybride onderwijsvormen biedt die uitnodigen tot ondernemerschap.
een substantiële bijdrage ontvangt van het lokale bedrijfsleven.
beschikt over een groot aanbod aan ondernemersexpertise naar zowel de student als het
bedrijfsleven.

Maatregelen:
•
•
•
•
•

De OKH zorgt voor de fysieke huisvesting van het Knooppunt.
Het beheer wordt gedeeld door de deelnemende partijen.
Het FC zet 2 fte in voor het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten en onderwijsinhouden en voor
het aanjagen, begeleiden en monitoren van de activiteiten.
Tijd voor professionalisering en deskundigheidsbevordering van de betrokken opleidingsteams.
Investeren in professionele ontwikkeling bij het opbouwen en onderhouden van partnerschappen,
begeleiden, evalueren d.m.v. onderzoek.
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6. “Dreamskoalle” (CIOS)
“Dreamskoalle” is een school waar studenten in de praktijk hun dromen realiseren en waar docenten met
plezier werkzaam zijn, een school waar ruimte is je eigen tempo te bepalen en dat te doen wat nodig is om tot
leren te komen in de breedste zin van het woord.
Het CIOS staat bekend om haar profielen in met name de richting trainer coach. Ooit is het CIOS daar groot
mee geworden. Momenteel zijn de aantallen echter in een aantal specifieke richtingen afnemend. Het CIOS wil
de profielen en alle mogelijkheden voor studenten in specifieke richtingen zoveel mogelijk behouden maar ook
financieel gezond blijven. Dat betekent dat het onderwijs anders zal moeten worden vormgegeven. Het
onderwijsmodel van het CIOS laat weinig kenmerken zien van het concept praktijk gestuurd leren. Tegelijk is
het goed te zien dat eerder gestarte praktijkroutes van het CIOS succesvol zijn en het plezier in het werken van
docenten en leren van studenten terugbrengt. De samenwerking met de watersportbedrijven, MIKS Welzijn,
BV Sport, Thialf en andere laten ook het strategisch belang zien om buiten de school en haar praktijkruimtes
actief bezig te zijn. Het experiment om coachgroepen op postcodegebied samen te stellen, biedt
mogelijkheden tot samenwerking met andere onderdelen binnen het Friesland College.
Om de Dreamskoalle te realiseren zijn maatregelen nodig die het plezier in werken voor het CIOS vergroot en
het volgen van een opleiding bij het CIOS weer aantrekkelijk maakt.
Maatregelen:
• Het organiseren van studiedagen om docenten te betrekken bij de ontwikkelingen van de
Dreamskoalle. Betrekken van schrijvers om de gedachtes, inzichten en ideeën op een goede manier uit
te werken met als doel de verandering duurzaam te laten zijn tussen de doeners van het CIOS.
• Het inrichten van een flexibele organisatie van het onderwijs waarbij studenten voldoende
prakrijkervaring kan opdoen, begeleid door praktijkbegeleiders uit bedrijven in daarvoor geschikte
praktijkruimtes.
• Opbouwen van een netwerk in de samenleving om op te kunnen trekken met initiatieven die vitaliteit
en bewegen mogelijk maken voor diverse doelgroepen.
• Ontwikkelen van leerjaar 2 en 3 op basis van de uitgangspunten van de dreamskoalle.
• Inrichten van de digitale systemen om met name de administratieve kant van BPV goed te regelen.
• Bijscholing van praktijkbegeleiders in de bpv-bedrijven; betrekken van bpv-bedrijven bij de
ontwikkelingen van de Dreamskoalle.
• Aanpassen van de onderwijsruimtes in Sportstad Heerenveen en in Leeuwarden op de campus.
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B. Verdiepen van het leren in de praktijk
Uit het reputatieonderzoek dat Bureau Hofkes in 2017 in opdracht van het Friesland College heeft verricht
onder bedrijven/instellingen waarmee het Friesland College samenwerkt, komt duidelijk naar voren wat deze
bedrijven/instellingen belangrijk vinden:
•
•
•
•
•

De attitude van de student: enthousiast, initiatiefrijk en ondernemend.
De kwaliteit van het onderwijs: de docent begeleidt en coacht de student; theorie sluit aan op de
praktijk, en verwachtingen van school en bedrijf zijn over en weer duidelijk.
Een gedeelde visie op onderwijs: eenzelfde beeld van zinvol leren (in co-creatie).
De professionaliteit van de student: relevante kennis en vaardigheden en een professionele opstelling.
Toegevoegde waarde voor de partner: studenten en docenten dragen positief bij aan de
bedrijfscultuur en de professionaliteit van het bedrijf.

Afgezet tegen deze verwachtingen blijkt uit het onderzoek dat het Friesland College gemiddeld een ‘redelijke
reputatie’ heeft, waarbij sprake is van flinke verschillen tussen de FC- scholen. Het Friesland College wordt
gezien als een betrouwbare samenwerkingspartner die openstaat voor feedback. De visie op onderwijs en de
innovatiekracht worden zeer gewaardeerd. Er is met name nog winst te boeken op het gebied van:
•
•
•

•

Bevorderen van de ondernemendheid van de studenten.
Effectief begeleiden van de startende studenten.
Maken van heldere afspraken over wederzijdse verwachtingen m.b.t. het samenwerken aan
praktijkgestuurd leren, met name op de werkvloer. Van docenten wordt een meer coachende rol
verwacht, een flexibeler instelling en meer ervaring in de praktijk.
Het begeleiden van de studenten in het aanleren van vakkennis en het ontwikkelen van een
professionele werkhouding en gewenste sociale vaardigheden.

Deze conclusies worden ondersteund door de analyse van de JOB-enquête 2018 en van de resultaten van het
BPV-verbeterplan 2016-2018.
Uit het onderzoek van Marco Mazereeuw, ‘Praktijkroutes in beeld’, van november 2017, blijkt:
•
•
•
•
•
•
•

Studenten worden adequaat begeleid op weg naar beginnend beroepsoefenaar.
Studenten zijn in staat zich blijvend beroepsbekwaam te ontwikkelen.
Het succes staat of valt met het goed functioneren van ‘de driehoek’ student-docent-werkbegeleider.
Studenten leren bewuster en ervaren een directe koppeling tussen praktijk en theorie.
Bedrijven vinden de studenten tijdens en na hun opleiding beter inzetbaar in de praktijk.
De rol van de studieloopbaanbegeleider is cruciaal voor het slagen van het opleidingstraject.
Werkbegeleiders en docenten willen hun pedagogisch-didactisch repertoire vergroten om studenten
met verschillende leerbehoeftes goed te kunnen begeleiden binnen praktijkgestuurd leren.

Wat willen we bereiken
Op grond van bovenstaande analyses hebben de leidinggevenden van het Friesland College gezamenlijk
vastgesteld dat het voor de komende jaren van essentieel belang is om in te zetten op:
- versterking van de studieloopbaanbegeleiding;
- versterken van het vermogen van docenten om studenten op maat te kunnen ondersteunen bij de
theoretische verdieping in de verdiepingswerkplaatsen, waaronder het ontwikkelen van goede
(digitale) bronnen;
- versterking van het begeleiden in de praktijk, waaronder de BPV;
- doorontwikkeling van de examinering in de praktijk, samen met het werkveld.
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Hoe willen we dat beïnvloeden
De komende jaren worden de volgende projecten uitgevoerd:
7. Professionele ontwikkeling van praktijkgestuurd leren
8. Digitalisering/onderwijslogistiek
9. Keuzedelen als motor voor onderwijsontwikkeling
Onderzoek
• Onderzoek “Ruimte voor wendbaar vakmanschap”: een onderzoek naar leeractiviteiten en
begeleidingsstrategieën in hybride leeromgevingen. Dit RAAK-PRO-onderzoek wordt uitgevoerd door
het Lectoraat Beroepsonderwijs Hogeschool Utrecht en het Lectoraat Wendbaar Vakmanschap van
NHL Hogeschool. Het wordt uitgevoerd bij en samen met het Friesland College, ROC Midden
Nederland, Deltion College en ROC Albeda College. Looptijd tot half 2021.
• Voortzetting van het reputatie-onderzoek, in een nog nader te bepalen vorm.
Wat staat er over 2 en 4 jaar?
• Uit onderzoek blijkt dat het Friesland College in 2020 gemiddeld een solide reputatie heeft bij de
bedrijven/instellingen waarmee het samenwerkt, en in 2022 een goede reputatie.
• Er zijn in 2020, mede door het onderzoek “Ruimte voor wendbaar vakmanschap”, beproefde
effectieve begeleidingsstrategieën uitgewerkt voor hybride leeromgevingen. Deze spelen een centrale
rol in de professionaliseringsactiviteiten binnen het Friesland College.
• In 2020 hebben de studieloopbaanbegeleiding en de werkplaatsen binnen de praktijkroutes (als de
voorlopers/voortrekkers in de ontwikkeling van praktijkgestuurd leren) de kwaliteit die o.b.v. de
onderleggers verwacht mag worden. Dit wordt vastgesteld d.m.v. interne audits/monitoring.
In 2022 mag dit ook verwacht worden van alle leertrajecten die het Friesland College uitvoert.
• In 2020 hebben de “driehoeksgesprekken” die plaatsvinden, ook in de reguliere BPV, de kwaliteit die
er o.b.v. de onderlegger van verwacht mag worden. Hierbij is het ook mogelijk om dit effectief “op
afstand” uit te voeren.
• Alle medewerkers zijn digitaal vaardig (op basis van hun functie) en kunnen studenten hierin
ondersteunen eind 2020.
Digitale didactiek is een integraal onderdeel van ons onderwijs in 2022, aangejaagd door
mediacoaches.
• Ons digitale landschap is in 2020 geoptimaliseerd om ervoor te zorgen dat digitale didactiek,
onderwijslogistiek en de eigen regie van de student verder gefaciliteerd wordt.
In 2022 is de digitale omgeving van FCLive zo ingericht dat de student eigen regie kan nemen over zijn
onderwijsproces.
• De uitslag van de JOB-enquête 2020 laat zien dat de tevredenheid van studenten t.a.v. de
studieloopbaanbegeleiding en de verdieping gemiddeld minimaal op het landelijk gemiddelde ligt.
• In 2020 is de ontwikkeling van keuzedelen terug te vinden in de teamplannen van elke school.
In 2022 heeft elk team minimaal twee keuzedelen ontwikkeld met hun partners in het werkveld. Dat
betekent dat er in 2022 104 keuzedelen met dit kenmerk in het aanbod staan.
• In 2020 heeft elk teamlid kennisgemaakt met de uitgangspunten van loopbaancoaching.
In 2022 geven studenten aan dat zij voldoende ondersteuning krijgen van hun docent bij het maken
van een onderbouwde keuze, passend bij hun toekomstige loopbaan.
• In 2022 geven studenten in de JOB monitor een waardering gelijk aan het landelijk gemiddelde of net
daarboven op de vraag “ben je tevreden over het aanbod van keuzedelen in je opleiding”

37

7. Professionele ontwikkeling van praktijkgestuurd leren
Het concept Praktijkgestuurd Leren van het Friesland College krijgt meer en meer vorm. Eerder aangehaalde
onderzoeken van Hofkes en Mazereeuw laten zien dat het Friesland College op de goede weg is. Tegelijk is
merkbaar dat een volgende stap nodig is om de kwaliteit van het leren in en met de praktijk te vergroten.
Cruciaal om die stap te kunnen zetten zijn de docenten en de praktijkexperts.
Ook bij het inschrijven voor keuzedelen door studenten is zichtbaar dat het begeleiden van het keuzeproces
aandacht behoeft. Van de 3500 studenten die per ronde een keuze maken uit het aanbod, wisselen ongeveer
800 studenten na de start alsnog van plek.
Maatregelen:
• Opzetten van een learning community gericht op praktijkgestuurd leren. Uit elke school 2 docenten
aangevuld met collega’s uit de ondersteuning.
• Ontwikkeling van een helder profiel van de docent binnen praktijkgestuurd leren met de bedoeling
docenten uit te dagen in hun ontwikkeling als professional.
• Opzetten van trajecten gericht op de professionele ontwikkeling van (loopbaan)coaching, op aanvraag
en vanuit aanbod.
• Opzetten van trajecten gericht op de professionele ontwikkeling van begeleiden in de werkplaatsen,
op aanvraag en vanuit aanbod.
• Het opzetten van een onderzoek naar de toepassing van de leerprincipes van PGL in de
onderwijspraktijk van onze docenten. De uitvoering hiervan vindt plaats onder regie van de
Academische Opleidingsschool van het Friesland College.
• De tussentijdse uitkomsten van het RAAK-PRO onderzoek “Ruimte voor wendbaar vakmanschap”
worden benut om het leren in de praktijk te versterken. Dit onderzoek wordt in 2021 afgerond.
• Inspiratiebijeenkomsten (uitnodiging van experts, voor iedereen toegankelijk).
• Kennisdeling door Meet Ups.
• Inhuur externe experts.
• Ontwikkeling bronnen ter ondersteuning van het leerproces van studenten

8. Digitalisering: vaardigheid, didactiek en eigen regie
Met de komst van FC Live, 2 jaar geleden zijn de eerste stappen gezet in het mogelijk maken van een
gepersonaliseerde digitale omgeving, waarbij de student snel inzicht heeft in alle informatie rondom zijn
opleiding. Deze omgeving biedt de student de mogelijkheid echt de eigen regie te nemen in zijn leerproces. Om
dat mogelijk te maken moet hij daarvoor de juiste middelen in handen hebben om dit ook te kunnen doen.
Deze ontwikkeling is cruciaal voor nieuwe doelgroepen (leven lang ontwikkelen), andere vormen van onderwijs
(meer digitaal/adaptief/flexibel) en het aanbieden van mogelijkheden om delen van het curriculum te volgen.
Een zwak punt op dit moment is nog, het ten volle benutten van FC Live in het onderwijs. Daardoor komen de
digitale mogelijkheden nog niet goed uit de verf.
Studenten geven in het voorjaar van 2018 FCLive als digitale omgeving (al) een 7, medewerkers een 6,9.
In het voorjaar van 2018 is aan de medewerkers van het FC gevraagd hoe zij hun kennis en vaardigheden
inschatten op het gebied van digitalisering. Uit deze nulmeting komt dat ongeveer 20% onder 'beginnersniveau'
zit, 60% op 'beginnersniveau' zit en 20% op 'gevorderd' en 'hoger' niveau zit. Om digitale didactiek
professioneel en adequaat toe te kunnen passen zal eerst de digitale vaardigheid op orde moeten zijn. Met
80% van de medewerkers die inschatten dat zij op beginnersniveau zitten is er werk te verrichten.
Om die reden is het traject gestart met als titel 'professionalisering digitale geletterdheid' waarin
‘mediacoaches’ een grote rol vervullen om medewerkers te scholen in het gebruik van FC Live en digitale
toepassingen. Het opgestelde kwalificatiedossier geeft de medewerker richting in wat van hem verwacht
wordt.
Maatregelen:
• Verlenging van de inzet van mediacoaches tot en met 2022.
• Participeren in onderzoek van Kennisnet en saMBO-ICT op gebied van de inzet van mediacoaches
samen met het Friese Poort, Deltion College en het Noorderpoort.
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•
•
•
•
•
•
•

Verlenging van het FC Live programmateam als aansturing van FCLive/mediacoaches tot en met 2022.
Formuleren van een gedragen visie op onderwijs & ict, gericht op een leven lang ontwikkelen.
Het digitale landschap verder optimaliseren, om een leven lang ontwikkelen en eigen regie daarin te
faciliteren.
Aansluiten bij de strategische agenda van saMBO-ICT, Kennisnet, Surf en de MBO Raad.
Deelnemen aan de Community of Practice Leren en ICT van iXperium / Lectoraat leren met ict HAN,
Practoraat Activerende didactiek, Practoraat Mediawijsheid, MBO Raad, UvT, IVA Onderwijs, ROC De
Leijgraaf, ROC Rijn IIssel, ROC Midden Nederland, ROC van Twente, Kennisnet.
Professionalisering van het FCLive programmateam op gebied van onderwijslogistiek.
Opzetten van een learning community binnen het Friesland College gericht op de vraag hoe studenten
regie te laten nemen op het eigen leerproces en hoe adequate onderwijslogistiek dit kan
ondersteunen

9. Keuzedelen als motor voor onderwijsontwikkeling
De afgelopen jaren zijn de keuzedelen binnen het Friesland College ingevoerd. De uitgangspunten zijn dat deze
keuzedelen bedoeld zijn om de employability van de studenten te vergroten, het partnerschap met
bedrijfsleven te versterken, vormgegeven vanuit praktijkgestuurd leren en de student aan zet is. Inmiddels
zijn er zo’n 130 keuzedelen vormgegeven en in uitvoering gebracht. Ook de organisatie begint vorm te krijgen.
Tegelijk geven studenten in de JOB monitor een 3,0 op de vraag “ben je tevreden over het aanbod van
keuzedelen in je opleiding” terwijl landelijk een 3,2 wordt gegeven.
Uit gesprekken met docenten en studenten komen een aantal factoren naar voren die van invloed zijn geweest
op de waardering van de studenten:
-

Keuzedelen voelen als een verplichting;
Keuzedelen worden niet gezien als een aanvulling op de opleiding en er is te weinig te kiezen;
De begeleiding van studenten bij het maken van een keuze uit het aanbod is nog te weinig gericht op
loopbaanontwikkeling;
Het onderwijs in een keuzedeel is te verschillend in kwaliteit en biedt weinig ruimte voor studenten
om zelf in te vullen;
De organisatie laat te wensen over: het is onduidelijk waar en wanneer je ergens moet zijn;
Studenten die deelnemen aan keuzedelen die in de praktijk plaatsvinden, samen met het werkveld,
zijn over het algemeen heel tevreden. Ze voelen zich uitgedaagd, doen een andere ervaring op en
kunnen zelf bijdragen aan het doel van een keuzedeel. De afstemming van keuzedelen met het
bedrijfsleven verdient nog de nodige aandacht.

Doelstelling en resultaat
Het doel is dat keuzedelen door de teams worden gezien als normaal onderdeel van hun
onderwijsontwikkeling. Sterker: het zou één van hun speerpunten moeten zijn. Het keuzedeel is bij uitstek
geschikt om flexibel in te spelen op ontwikkelingen in de regio en op de arbeidsmarkt. Teams vinden het
normaal om met partners in het werkveld te kijken naar ontwikkelingen in het werk of in de arbeidsmarkt,
accenten te leggen in opleiden en deze inzichten te vertalen in keuzedelen. Keuzedelen kunnen daarmee een
motor zijn van de onderwijsontwikkeling in een team.
De verwachting is dat wanneer keuzedelen zo worden vormgegeven, met en vanuit de praktijk, studenten
meer tevreden zullen zijn over het aanbod. Ze hebben wat te kiezen en kunnen hun mogelijkheden op de
arbeidsmarkt vergroten. De verwachting is ook dat de partners in het werkveld zelf geïnteresseerd zijn in deze
keuzedelen voor hun eigen werknemers. Dat biedt mogelijkheden tot samen opleiden en wellicht tot
certificaten.
Maatregelen:
• een deel van de huidige keuzedelen wordt opnieuw vormgegeven in samenwerking met het werkveld;
• een deel van het aanbod aan keuzedelen bestaat uit nieuwe titels die zijn voortgekomen uit de
samenwerking met het werkveld. Een deel van deze nieuwe keuzedelen is certificeerbaar;
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•
•
•

Opzetten van werkplaatsen/trainingen loopbaancoaching en keuzedelen voor docenten om hun
studenten goed te leren begeleiden bij het kiezen voor een keuzedeel;
is het een normale manier van werken geworden om keuzedelen te ontwikkelen met het werkveld en
vindt jaarlijks verversing plaats van het aanbod.
Faciliteren in tijd van het ontwikkelen van keuzedelen met het werkveld.
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C. Versterking persoonlijk leiderschap van studenten
De kwaliteit van het leven in Nederland is hoog, maar de structurele verschillen tussen groepen zijn hardnekkig,
deze zijn ook zichtbaar in het onderwijs. De kloof groeit en daarmee groeit de noodzaak om met elkaar
kwetsbare burgers te faciliteren, zodat ook zij duurzaam mee kunnen doen in de maatschappij (SCP, 2018).
Om voorbereid te zijn op een toekomst waarin iemand wendbaar is en meerdere functies op de arbeidsmarkt
kan vervullen, moeten burgers hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. Dit kan het risico op
baanverlies van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt verkleinen en vraagt om voortdurende scholing van de
beroepsbevolking: Leven Lang Ontwikkelen (ECBO, 2018).
40% van de economie draait op mbo geschoold personeel. Het Friesland College leidt burgers op tot praktische
wereldburgers die met het behaalde resultaat duurzaam kunnen participeren in de maatschappij.
In allerlei studies is dus aangegeven dat van de medewerker van morgen een hoge mate van flexibiliteit wordt
verwacht. De beroepen van vandaag hebben morgen een andere inhoud of zijn verdwenen onder invloed van
robotisering, digitalisering en automatisering. Ook de invloed van globalisering is onmiskenbaar aanwezig in de
veranderingen op de arbeidsmarkt.
Willen de jongeren van vandaag geen speelbal zijn op de arbeidsmarkt van morgen dan zullen zij regie moeten
nemen over hun werk, hun carrière, een persoonlijke ontwikkeling en hun leven. Kortom: enige mate van
persoonlijk leiderschap moeten vertonen om hun rechtmatige plek op de arbeidsmarkt te kunnen en te blijven
innemen.
Alle scholen van het Friesland College, inclusief FC-Extra, verhouden zich tot deze doelstellingen en hebben in
meerdere of mindere mate hun interne en extern contacten opgebouwd om deze participatie doelstelling te
halen. Het is echter vaak de complexiteit van schoolgebonden afspraken, aanpakken en projecten, die zowel
naar buiten toe als in de binnenwereld van het Friesland College een complex beeld laten, zien waardoor in
veel gevallen voor (en door) een individuele student geen effectieve loopbaan keuzes gemaakt kunnen worden.
Wat willen we bereiken
Studenten die binnen het Friesland College hun opleiding hebben gevolgd, op elk niveau, hebben zicht
gekregen op hun kwaliteiten, hebben geleerd een professioneel netwerk op te bouwen en durven regie te
nemen op hun loopbaan. Zij weten mee te bewegen met de ontwikkelingen in hun werk en benutten de kansen
die zich voordoen.
Dat betekent dat
•
•
•
•
•
•

Jongeren op niveau 1 en 2 structureel hun plek op de arbeidsmarkt innemen;
Coaching van jongeren gericht is op zelf regie nemen op belangrijke keuzes in hun leven, bewust zijn
van hun mogelijkheden en hulp vragen waar nodig;
Studenten hun eigen mentor in het werkveld durven kiezen: op zoek naar mensen in hun omgeving
die voor hen een rolmodel kunnen zijn;
Studenten excellent gedrag ontwikkelen, passend bij de uitdagingen waaraan zij hun bijdrage willen
leveren;
Studenten aan het eind van hun opleiding internationaal competent zijn, wereldburgers in de dop;
Medewerkers competenties ontwikkelen die nodig zijn om internationale (strategische)
partnerschappen/projecten aan te gaan: ontwikkelen, aanvragen van subsidie, uitvoeren, monitoren,
verantwoorden.

Een bijkomend doel is om het palet aan mogelijkheden dat het Friesland College in huis heeft, in samenhang,
en daarmee integraal te kunnen ontsluiten, met als resultaat dat het (maatschappelijke) rendement en de
participatie daarmee vergroot wordt!
Hoe willen we dat beïnvloeden
De komende jaren worden de volgende projecten uitgevoerd:
10. Een structurele plek op de arbeidsmarkt voor entree en niveau 2 studenten
11. Maatschappelijke participatie vergroten
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12.
13.
14.
15.

Inclusief onderwijs
Excellentieprogramma’s
Mentoring
Internationalisering – Wereldburgerschap

Onderzoek
•

•
•

•

Het Friesland College wil graag meer zicht krijgen op en inzicht in de verschillende factoren die van
invloed zijn op het versterken van persoonlijk leiderschap en het vergroten van Wendbaar
Vakmanschap bij jongeren. Deze inzichten zullen de komende jaren een plek krijgen in de
onderwijsprogramma’s van het Friesland College. Bovenstaande projecten zullen nauwgezet worden
gevolgd en waar mogelijk onderwerp van onderzoek zijn.
Inrichting van een onderzoeksatelier mentoring samen met het mentorprogramma en de daarbij
horende partners.
Voortzetting van het praktijkgerichte promotieonderzoek ‘het ontwikkelen van responsief en
duurzaam vakmanschap op niveau 2 in de beroepsopleidende leerweg’ door Femke Bijker
(promovendus vanuit de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit
Groningen). Het onderzoek is halverwege en vindt o.a. bij één van de niveau 2 opleidingen van het
Friesland College plaats. De uitkomsten en aanbevelingen worden direct meegenomen in de
uitwerking van de plannen.
Onderzoek door Stenden/NHL hogeschool naar en implementeren van de opbrengsten van de good
practice mbo Fier School werkwijze. De resultaten worden gebruikt binnen de reguliere begeleiding op
het Friesland College. (een combi van therapie en onderwijs leidend naar een diploma of goede
vervolgstap) welke ook gebruikt kunnen worden binnen de reguliere begeleiding op het FC.

Wat staat er over 4 jaar?
•

•

•

•

In 2020 lopen een aantal onderzoekslijnen naar factoren die van invloed zijn op persoonlijk
leiderschap en wendbaar vakmanschap. Deze onderzoeken hebben invloed op de ontwikkeling van de
programma’s uitgewerkt in de verschillende projecten.
Jaarlijks presenteren de verschillende onderzoekslijnen hun uitkomsten aan een breed publiek.
In 2022 worden de uitkomsten gepresenteerd in een publicatie.
In 2020 is een aanpak ontwikkeld die is samen te vatten onder de noemer “inclusief onderwijs”
waarbij zowel jongeren met een hulpvraag, als jongeren met een behoefte aan een uitdaging hun
opleiding kunnen volgen. Deze aanpak is gebaseerd op onderzoek naar werkende factoren in
programma’s als FIER, Excellentie, SAW en Mentoring maar ook Internationalisering en
wereldburgerschap.
In 2022 is deze aanpak in alle onderwijsprogramma’s aanwezig. Docenten kennen de aanpak, passen
deze toe en zorgen dat studenten gebruik maken van de mogelijkheden van de verschillende
programma’s.
In 2020 richt (studie)loopbaanontwikkeling zich op persoonlijk leiderschap: studenten leren regie te
nemen op eigen ontwikkeling. De uitslag van de JOB-enquête 2020 laat zien dat de tevredenheid van
studenten t.a.v. de studieloopbaanbegeleiding en de verdieping gemiddeld minimaal op het landelijk
gemiddelde ligt.
Het Excellentieonderwijs is de plek waar studenten ambitieuze plannen kunnen realiseren, ideeën
kunnen uittesten, zich uitgedaagd zien, werken aan persoonlijke ontwikkeling én bijdragen aan een
mooiere, duurzamere samenleving. Het Excellentieonderwijs is een vehikel bij uitstek om te werken
aan de Global Goals, die het hart vormen van het nieuwe Koersplan van het Friesland College.
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10. Een structurele plek op de arbeidsmarkt voor entree en niveau 2 studenten
Bij de studenten van de Entree- en Niveau 2- opleidingen constateren we een aantal knelpunten:
• Een niveau 1 diploma of een startkwalificatie is voor sommige studenten niet haalbaar. Slechts
50% stroomt door naar Niveau 2 (themaonderzoek inspectie 2018).
• Het behalen van een startkwalificatie is teveel een doel op zich geworden, in plaats van middel om
de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten (Elsdijk, Docters-Jansen, Zeelen & Hoekstra, 2013).
• Begeleiding vanuit school en bedrijf tijdens en na de opleiding is te beperkt of ontbreekt in de
huidige structuur, maar is een noodzakelijke voorwaarde voor een duurzaam verblijf op de
arbeidsmarkt.
• 90% van de risicofactoren bij de huidige Entreestudenten van het Friesland College bestaat uit
welzijns- en psychische factoren, geeft de inspectie in hun themaonderzoek in 2018 aan. Het
gevolg is dat studenten de verantwoording voor hun opleiding vaak niet aan kunnen.
De Commissie Macrodoelmatigheid in het mbo (CMMBO, 2017) adviseert in haar rapport
‘Arbeidsmarktperspectief mbo niveau 2’ dat studenten op een zo hoog mogelijk niveau zouden moeten
uitstromen. Het CMMBO geeft aan dat een hoger niveau niet voor elke student haalbaar is. Zij adviseren goede
loopbaanbegeleiding na het behalen van het diploma op niveau 2 en dat terugkeer naar (onderdelen) van
beroepsopleiding mogelijk zou moeten zijn (CMMBO, 2017).
Voor duurzaam opleiden is samenwerken met het bedrijfsleven een belangrijke voorwaarde. De Onderwijsraad
(2011) heeft het advies gegeven aan het ministerie van OCW om de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming te
verhogen door betere afstemming over de inhoud van het leren tijdens de BPV. Deze afstemming zou moeten
plaatsvinden tussen student, het ROC en de BPV-plek. Daarnaast moet er in de opleiding meer tijd en ruimte
komen voor de student om zich voor te bereiden op de BPV en om op deze ervaringen te reflecteren in de
periode daarna, met het doel om theorie en praktijkervaring te koppelen.
Om de benoemde knelpunten te tackelen hebben de afdelingen die momenteel een (Flex)Entree- en Niveau 2opleiding verzorgen een plan ontwikkeld, waarin samenwerking en afstemming onderling en met de actoren op
de arbeidsmarkt centraal staat. Hierbij gaat het om de afdelingen: School voor Zorg, Service en Welzijn, School
voor Techniek &Technologie, School voor Commercie en Dienstverlening, FC Extra, school voor
volwasseneneducatie en het Studenten Service Centrum.
Samenwerking en afstemmen met de gemeenten, het UWV en hulpverleningsinstellingen zijn ook cruciaal om
de doelstellingen te behalen.
Doelstelling en resultaat
Door het project wordt voor de student een duurzame onderwijsroute gerealiseerd:
• Hij kan een afgewogen beroepskeuze maken en een duurzame plek op de arbeidsmarkt verwerven en
behouden of kan doorstromen naar een MBO 3-4 opleiding of Vavo.
• Dit traject faciliteert en waarborgt dat de student op een voor hem of haar zo hoog mogelijk niveau, al
dan niet gediplomeerd/gecertificeerd, uitstroomt naar of de arbeidsmarkt of naar passend
vervolgonderwijs.
• Het leidt ertoe dat de student het hoogst haalbare uit zichzelf haalt.
• Het verbeteren en intensiveren van het traject moet leiden tot het verhogen van de doorstroom van
de Entree-opleiding naar niveau 2 van 50% naar 75%
Maatregelen:
•
•

De studenten en de opleidingsteams worden in dit proces gefaciliteerd door een op te zetten
Expertisecentrum. Het Expertisecentrum kent als aandachtsgebieden: Nederlands, rekenen,
burgerschap, ICT en het faciliteren en uitvoeren van de examinering.
Deze aanpak is ook toegankelijk voor de deelnemers die de volwasseneneducatie of inburgering
hebben gevolgd. Hierdoor is een zorgvuldige doorstoom en een doorlopende leerlijn ook voor hen
gewaarborgd.
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•
•

•

•
•
•

Een ander taak voor het Expertisecentrum is het coördineren en het zoeken van stageplaatsen en het
professionaliseren van de begeleiding van de BPV (docenten en praktijkopleiders).
Het Expertisecentrum is het centrale coördinatiepunt waar alle aanmeldingen binnenkomen. Er wordt
een gezamenlijk effectief intakeprogramma ontwikkeld, waardoor de studenten geplaatst worden in
een voor hem/haar passend traject.
De Entree en Niveau 2 opleidingen werken heel nauw samen, blijven branche gericht actief, maar
voeren in feite 3-jarige trajecten uit. Door meer ‘ruimte’ (tijd) in deze trajecten in te bouwen wordt
intensiever aandacht besteed aan de maatschappelijke en persoonlijke vorming van de studenten.
De studie- en loopbaanbegeleiding is daarmee 100% intensiever dan regulier wordt geboden.
Ook worden de medewerkers binnen de bedrijven, die de studenten tijdens de BPV begeleiden, door
het Expertisecentrum geprofessionaliseerd.
Als de student zijn traject afrondt wordt er tijdens het eerste half jaar structureel maandelijks contact
onderhouden met de student17. Ook tijdens het tweede half jaar na afronding van het scholingstraject
wordt de student nog twee keer individueel gesproken en worden 2 groepsbijeenkomsten
georganiseerd. Het tweede jaar na de uitstroom is er nog twee keer contact met de ex-student.

Deze aanpak dient een tweeledig doel. Zo worden studenten (preventief) ondersteund wanneer er “hobbels op
de weg” komen, én leveren deze gesprekken belangrijke informatie op die leidt tot mogelijke bijstelling van
zowel de inhoudelijke- als de begeleidingsaspecten in de trajecten. De effectiviteit van de trajecten kan zo
gemeten worden en levert belangrijke informatie op over het verduurzamend karakter van deze aanpak.
Tijdens de loop van de komende drie jaren worden data en ervaringen van alle actoren per fase in het traject
verzameld om zo de inhoud van het programma, de nazorg en de samenwerking tussen de verschillende
partijen te optimaliseren.

11. Maatschappelijke participatie vergroten
De kern van onderstaande deelprojecten: Verhoogd rendement en vergrote participatie door…
•
•
•
•

….interne en externe samenwerking waardoor complexiteit plaats maakt voor integraliteit
….professionalisering van collega’s waardoor (interne) wendbaarheid vergroot wordt
….het toegroeien naar een expertisecentrum dat (traject)mogelijkheden en beschikbare interventies
toepasbaar in kaart brengt en ‘door het Friesland College heen’ inzet (ontsluiting)
….versterking van de samenwerking mét en meer vanuit de (gedeelde) doelstellingen van externe
partijen

Deze aanpak heeft de volgende aspecten:
I
Inburgering
April dit jaar werden de eerste resultaten van de inburgeringsplichtigen onder het nieuwe stelsel zichtbaar. Het
beeld was zorgelijk. Slechts 32% had voldaan aan de inburgeringsplicht, terwijl de inburgeringstermijn voor een
deel inmiddels verstreken leek (Ministerie van OCW, 2018). Het is noodzakelijk om in te zetten op de doorstroom
en taalverhoging, omdat er verhoogde taaleisen vanuit de regering worden ingesteld om inburgeraars over 2 jaar
standaard op het niveau B1 te examineren (i.pl.v. A2 nu).
Daarnaast mogen we constateren dat het niveau van de instroom van inburgeraars is veranderd. In Friesland zijn
een groot deel van de inburgeraars die wij bedienen van Eritrese komaf; het opleidingsniveau is laag of ze zijn
analfabeet. Om deze mensen duurzaam voor te bereiden op de arbeidsmarkt is een inhoudelijke
kwaliteitsverbetering nodig.

17

We sluiten aan bij het project "tweejarige begeleiding van minder zelfredzame mbo studenten bij hun
start op de arbeidsmarkt" en LOB “gelijke kansen” dat het SSC heeft binnen gehaald.
44

Het uitgangspunt is dat arbeidsparticipatie en inburgering elkaar versterken (Ministerie van OCW, 2018).
Aanname en suggestie hierbij is: “Praktijk versnelt het leren”. De huidige arbeidsmarkt vraagt gedrag waar de
doelgroep inburgeraars door het rigide inburgeringssysteem niet aan voldoet.
Juist als Friesland College kunnen we de koppeling met de praktijk en de samenwerking met MBO-scholen
verbeteren, waardoor inburgeringstrajecten meer zijn dan het rigide (taal)examen. Door trajecten anders op te
bouwen en ‘taalniveau’ niet als doel, maar als middel te gaan positioneren in de trajecten, gaat de
participatiedoelstelling voorop staan! ,l
Maatregelen:
Dit bereiken we door de volgende interventies in te zetten:
1.

Een effectieve realistische intake ontwikkelen, waarin met verschillende doelperspectieven
(maatschappelijk, educatief en professioneel) gewerkt wordt:
o Alfa en uitstroom naar werk.
o Zo hoog mogelijk uitstroomdoel taalvaardigheid en uitstroom naar werk/opleiding.

2.

Het leveren van maatwerk op het gebied van trajecten die leiden tot diplomering/ certificering én naar
meer eigenaarschap van een traject voor de deelnemers (niet de taal en inburgeringsdoelstelling is het
doel, maar de uiteindelijke participatie
Koppeling met de praktijk door de effectiviteit van onze onderwijsinzet te verbreden met een
duurzame uitstroom naar werk
Dit alles vraagt professionalisering van docenten op pedagogisch en didactisch vlak.

3.
4.
II

Voorziening voor burgers met een niveau < 2F

Uit onderzoek blijkt dat ongediplomeerde uitstroom vaak afkomstig is uit vso of pro én dat laaggeletterdheid
een structureel probleem is in onze samenleving (Ministerie van Onderwijs, 2018). De ontwikkeling van een
maatwerktraject voor deze doelgroepen, gericht op werk met een vakcertificaat zou volgens dit onderzoek
passend zijn. Het Friesland College wil het aanbod van de inzet van vakcertificaten voor deze groep verkennen.
Het uitgangspunt is maatwerktrajecten educatie basisvaardigheden voor een duurzame uitstroom in
samenwerking met de betrokken werkgevers en gemeenten.
De veranderingen in de maatschappij vergen een andere doorontwikkeling van de aanpak van
laaggeletterdheid, de verbetering van basisvaardigheden taal, rekenen en computer. De afgelopen jaren
hebben we hier als Friesland College op ingezet door de doorontwikkeling van ons aanbod. Om de resultaten
van examinering en certificering te verbeteren en het non-formele aanbod te versterken is onderzoek naar de
huidige kwaliteit nodig en professionalisering van ons personeel (docenten en vrijwilligers). Hiervoor hebben
wij de komende periode een analyse gepland. De uitkomsten willen we vanaf 2019 -2020 oppakken in het
verbeteren van onze uitvoering.
Maatregelen:
• Verkennen behoefte werkveld mét een haalbaarheidsonderzoek voor werkelijke implementatie
binnen de WEB in 2019 en uitvoering van het plan in 2020.
• Professionalisering van de medewerkers.
• Implementatie kwaliteitsverbetering.

12. Inclusief Onderwijs
De extra ondersteuning die het Friesland College biedt aan studenten die dat nodig hebben kan bestaan uit 1
gesprek tot een time-out van 20 weken. Het heeft de voorkeur deze extra ondersteuning zo dicht mogelijk bij,
of onderdeel te laten zijn van de opleiding van de student.
In de huidige extra ondersteuning vindt dit voor de groep studenten met multiproblematiek - veelal met gaten
in hun schoolcarrière - buiten de reguliere opleiding plaats.
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De mbo Fierschool
Studenten (meiden) met een afgebroken vooropleiding , slachtoffers van o.a. seksueel geweld en
eergerelateerd geweld, volgen therapie en tegelijkertijd een beroepsopleiding welke past bij hun ambitie en
dromen. Een groot deel van hun opleiding vindt intern (bij Fier) plaats, waarbij praktijkgestuurd leren het
uitgangspunt is. Het lukt om therapie en opleiding te combineren met als resultaat een diploma. Tevens wordt
de student , door een gezamenlijke aanpak van Fier en Friesland College, sterker voorbereid op een zelfstandig
leven buiten de instelling.
Maatregelen:
•
•
•

•

Het verder ontwikkelen van praktijkgestuurd leren binnen de mbo Fierschool.
Trajecten ontwikkelen waarbij extra ondersteuning onderdeel is van het onderwijs en niet ernaast in
het kader van een leven lang ontwikkelen.
Onderzoek verrichten naar succesfactoren in de aanpak van Fier en deze vertalen naar reguliere
onderwijsprogramma’s. Wat kan vanuit deze aanpak meegenomen worden in de begeleiding van
andere studenten met multiproblematiek? Hoe kan dit geïmplementeerd worden in
studieloopbaanbegeleiding, of op welke andere wijze in de expertise van een opleidingsteam?
Trajecten monitoren van individuele studenten op studievertraging, op persoonlijke ontwikkeling, op
vsv.

School als Werkplaats (SAW): Elke jongere heeft recht op dezelfde basisbegeleiding!
SAW kenmerkt zich door specialistische expertise en een generalistische (deels netwerk) aanpak dicht bij de
student en docent/coach.
Elke student heeft recht op een SAW’er , daarmee maakt SAW onderdeel uit van het opleidingsteam en de
basisbegeleiding waar een student een beroep op kan en mag doen. Tot nu toe is SAW ingezet bij de Bolstudenten van het Friesland College. Een deel van de kwetsbare jongeren volgt echter geen bol- opleiding bij
het Friesland College .
Dit zijn jongeren die een opleiding volgen via BBL, Vavo, Inburgering, FlexEntree. Ontwikkelen van een
methodiek en werkwijze die past bij bovengenoemde type opleidingen is een vraagstuk.
Voordelen van een FC- SAW opleidingsprogramma zijn:
- minder afhankelijk van additionele middelen: dus duurzamer
- uitbreiding basisbegeleiding in teams door interne mensen
- versterking pedagogische aanpak
- aanwezigheid van expertise op Friesland College niveau: gaat dus minder snel verloren en eenvoudiger
in te spelen op ziekte/vervanging etc
Maatregelen:
•

•
-

Ten behoeve van de uitbreiding van het aantal doelgroepen en daarmee het aantal SAW ‘ers wordt
onderzoek gedaan naar de werkende factoren van de inzet van SAW. Het streven daarbij is om bij de
uitbreiding zoveel mogelijk gebruik te maken van de opleidingsteams van het Friesland College, en
daar waar nodig nog externe inkoop van deskundigheid.
Op basis van het onderzoek wordt een scholingsprogramma voor interne medewerkers georganiseerd.
Hierbij wordt gedacht aan een professionaliseringsprogramma met onderdelen als:
Gespreksvaardigheden/oplossingsgericht coachen
Kennis van leer- en gedragsproblematiek
Kennis van en stages in het netwerk
Outreachend werken
Signaleren en preventief handelen
Pedagogisch repertoire uitbreiden
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LOB Gelijke Kansen
LOB Gelijke Kansen is en vanuit OCW geïnitieerd project, ondersteund door mbo Diensten. D’drive
Mediavormgeving niveau 4 is pilot in dit 2 jarige project. Doel van de pilot is het ‘tegengaan van negatieve
beeldvorming en (on)bewuste stagediscriminatie specifiek voor migranten jongeren.” Het Friesland College
vertaalt dit project naar alle jongeren die last kunnen hebben van negatieve beeldvorming.
Opbrengsten van dit project i.h.k.v. het thema Gelijke Kansen dienen te worden uitgerold naar de overige
relevante scholen en opleidingen. Vanuit OCW worden geen middelen ter beschikking gesteld; alleen
ondersteuning door Mbo Diensten en de kosten van trainingen en scholingen door o.a. door de Anne Frank
Stichting
FC Summer School
De FC Summer School richt zich op de groep studenten die door onderbrekingen (c.q. vakantieperiodes) in het
schooljaar moeite hebben om het ritme en structuur in hun leven en de verschillende leefgebieden vast te
houden.
Voor deze jongeren is naar het Friesland College gaan een houvast in een vaak kwetsbare periode in hun leven.
Veelal hebben zij te maken met multi-problematiek, ontbreken van een sociaal netwerk en lopen zij risico op
een terugval in o.a. motivatie, aanwezigheid en gedrag bij de start van het nieuwe schooljaar of na
onderbrekingen door andere vakantieperioden.
We zien dit terug bij studenten in de Pitstop en mbo Rebound , maar ook bij de Fier meiden. Echter een
voorziening als Summerschool zou voor elke student die op het Friesland College een opleiding volgt
beschikbaar moeten zijn.
Uitgezocht moet worden wat de inhoud van deze summerschool kan zijn. Behalve bijspijkeren, achterstanden
wegwerken, kan/moet het juist ook aandacht schenken aan de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap,
sport, weerbaarheid, helpen bij het vinden van vakantiebaantjes…: het leven op orde krijgen of houden.
Van 1 uur per dag tot een aanwezigheid van 5 dagdelen ..op maat kan een student deze FC Summerschool
bezoeken.
Maatregelen:
•

•

Onderzoek haalbaarheid FC Summerschool
- analyse doelgroep en behoefte
- inhoud programma
- vormgeving programma
- lengte programma (4 – 6 weken in de zomervakantie, eventueel ook de andere vakantieperiodes als
herfst ed.)
Pilotgroep starten: 2 studieloopbaanbegeleiders in max 10 weken extra FC – Summerschool.

13. Excellentie
Excellentieonderwijs is sinds drie jaar volop in ontwikkeling in het Friesland College. Vol enthousiasme en
nieuwsgierigheid is deze uitdaging opgepakt. Programma’s zijn in nauwe samenwerking met betrokken
partners uit de regio ontworpen en vormgegeven, uitgevoerd, ervaren en weer opnieuw ontworpen. Daarmee
hebben we inzicht gekregen in wat werkt en wat de meerwaarde is voor de betrokkenen. Het concept van
excelleren op het Friesland College is scherper en kan nu nog concreter worden ingezet als
vormgevingsprincipe in de programma’s en trajecten. Na deze ontdekkingsfase is het excellentieonderwijs klaar
voor de volgende groeispurt: van kleuterklas naar schoolkind.
Excellentieonderwijs bevordert de wendbaarheid in het vak, in de maatschappij en in de persoonsvorming; de
drie hoofdtaken van het onderwijs (zie Biesta, 2012). In het excellentieonderwijs krijgen studenten de ruimte
en worden ze begeleid om de regie in eigen hand te nemen. Volgens Wim Meijer (2009) is het voor een
professional kenmerkend dat deze voortdurend zijn eigen grenzen verkent en opnieuw vaststelt. Leren om op
het snijvlak te durven koorddansen, grenzen te her- en verkennen, op te rekken en soms te doorbreken is
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derhalve een belangrijk onderdeel van excellentieonderwijs. Henrietta Joosten (2014) spreekt over excelleren
in termen van jezelf overwinnen en grenzen verleggen.
Omdat iedere student een ander startpunt heeft in het leren, wordt excellentie benaderd als een sociaal
construct en als relatief begrip. Dit heeft logischerwijs gevolgen voor de wijze van selecteren en afronden. Een
duidelijk gearticuleerde motivatie en het kunnen duiden van het leerproces speelt daarin de hoofdrol.
Persoonlijke ontwikkeling is voor de student wellicht bij aanvang van het programma aangename bijvangst,
achteraf benoemen velen juist de meer wendbare houding als meest duurzame impact.
Creativiteit is een sleutelbegrip in alle programma’s en trajecten binnen het excellentieonderwijs op het
Friesland College: er wordt een stevig beroep gedaan op de creatieve vermogens van de deelnemende
studenten. Creativiteit wordt hierin gedefinieerd als een proces dat resulteert in een product; het is de
productie van een nieuwe en passende reactie of oplossing voor een probleem waar niet slechts één mogelijk
antwoord voor is. De reactie moet nieuw zijn, maar ook passend bij het probleem dat opgelost moet worden
(Amabile & Mueller, 2007; Shalley & Perry-Smith, 2001).
En juist dát is waar excellentieonderwijs over gaat: het onbekende verkennen, ergens aan beginnen waarvan
vooraf niet direct het doel helemaal omlijnd en grijpbaar is: complexe vraagstukken en contexten. En dit maakt
ook direct het verschil duidelijk met de reguliere onderwijssetting: zich kunnen bewegen in een onzekere
setting, waarin geleerd wordt én wordt gewerkt aan een product of resultaat. Dit vraagt van de student
vertrouwen in eigen leervermogen en van de docent het aanbrengen van een aantrekkelijk perspectief.
Theresa Amabile is een autoriteit op het terrein van creativiteit en onderscheidt belangrijke elementen om tot
creativiteit te komen. Een zeer relevant element is dat de relevante vakvaardigheden in voldoende mate
aanwezig moeten zijn om überhaupt tot een creatieve oplossing te kunnen komen. Met andere woorden: als je
het niet in de vingers hebt, kun je er niet mee spelen en is een ‘out-of-te-box' oplossing meestal een
toevalstreffer. Mede daarom is het van belang dat de student wel een set relevante kennis en vaardigheden
met zich meebrengt voordat hij start met excellentieonderwijs. Ook Manon Ruijters (2017) refereert naar dit
principe in haar oratie over ‘Goed Werk’.
Maatregelen:
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

Uitwisselbaarheid tussen de programma’s bevorderen terwijl de specifieke programma’s hun
eigenheid en eigengereidheid behouden die nodig is om stevig te staan, meters te maken en
studenten een warm ‘thuis’ gevoel te bieden.
Professionele ontwikkeling van de betrokken docenten vergroten, de kwaliteit versterken van zowel
(vak)inhoud als pedagogische- en didactische vaardigheden passende bij excellentie.
Versterking van het verzilveren en waarderen van wat de student doet, in plaats van kijken vanuit
kwalificatiestructuren en regels. Wat is de leerervaring van de student waard en hoe waarderen we
die? Kan de student een leerervaring verzilveren in het kader van het excellentieonderwijs en tevens
verzilveren als (extra) keuzedeel of inzetten voor bijvoorbeeld Burgerschap?
Elke school van het Friesland College levert een redelijke afspiegeling aan aantal studenten in het
excellentieonderwijs.
Ontwikkelen van een herkenbare broedplaats (omgeving) waar spelregels gelden die excelleren
bevorderen. Veel workshops, lezingen en excursies zijn toegankelijk voor verschillende groepen
studenten, alumni, docenten en partners. Docenten en studenten maken maximaal gebruik van
elkaars talenten en werken samen aan het verwezenlijken van potentieel.
Ontwikkelen van een ruim palet aan flexibele elementen en keuzemogelijkheden.
Opbouwen van een uitgebreid netwerk van studenten, docenten, instellingen, bedrijven, overheid en
alumni, dat fungeert als vangnet en springplank.
Excellentie zichtbaar maken in de digitale systemen voor studenten en docenten.
Samen met het Lectoraat van Wendbaar Vakmanschap worden er via kwalitatieve
onderzoeksmethodieken inzichten op gedaan om verslag te doen en al onderzoekend te leren en te
innoveren.
In 2020 organiseren we een ‘in de keuken-kijk’ audit met externe auditoren van andere
onderwijsinstellingen die ervaring hebben met excellentieonderwijs en ons van nuttige feedback en
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•

feed-forward kunnen voorzien. In 2022 organiseert het excellentieonderwijs een evenement waarin
de impact getoond en ervaren kan worden.
Het excellentieonderwijs werkt samen met de andere avontuurlijke onderdelen van het Friesland
College, zoals het ondernemerscollege, internationalisering en het mentorprogramma Fryslân, zodat
de student volop keus heeft uit een breed palet aan mogelijkheden.

14. Mentoring
A-Student Initieert Eigen Mentoring (SIEM)
MentorProgramma Friesland biedt sinds 1997 mentoring aan studenten van het Friesland College. Studenten
komen in aanraking met de mogelijkheid van een persoonlijke mentor – rolmodel uit het bedrijfsleven of
vervolgstudie – en melden zich aan op basis van hun leervragen.
Het is de bedoeling om deze vorm van georganiseerde mentoring te verbreden onder de studenten en hen
mee te nemen in een proces van bewustwording: ‘mentoren zijn overal om je heen’. In de wetenschap wordt
dit natuurlijke mentoring genoemd18. Resultaten tonen aan dat het veel impact heeft als jonge mensen bewust
worden van de rol van mentoren in hun leven. De mentoren die zij kiezen, spelen een sterke rol in hun leven.
De mentorrelatie die op deze natuurlijke manier ontstaat, heeft grote effecten op het leerproces van jongeren.
De activiteit draagt bij aan de ontwikkeling van persoonlijke leiderschap van de studenten, in nauwe
samenwerking met mensen uit de praktijk. Het is een vorm van doorlopende coaching dat studenten mee
kunnen nemen naar vervolgstudie en/of de arbeidsmarkt.
Aanpak SIEM:
• Mentoren zijn overal om ons heen. We kunnen studenten stimuleren mentoring te zien, te herkennen
en bewust in te zetten. Dit is een vaardigheid die ze de rest van hun loopbaan mee kunnen nemen.
• Na het erkennen en herkennen van een mentor-figuur in hun leven, maken studenten dit contact
formeel en ze houden de gesprekken bij in een portfolio. De natuurlijke mentor wordt verbonden aan
het bestaande mentoren netwerk in Friesland, waardoor ze andere mentoren treffen en ervaringen
uitwisselen; hierdoor weten ze dat ze er niet alleen voor staan in de mentorrelatie.
Themabijeenkomsten versterken het eigen leerproces van de mentoren; hierdoor snijdt het mes aan
twee kanten.
• MPF heeft een methodiek ontwikkeld die ingezet kan worden bij het verbreden van het programma
naar meer mentoren uit het bedrijfsleven / vervolgstudie.
• Het voorstel biedt de kans de samenwerking met het bedrijfsleven en organisaties te verbreden op
een individueel niveau; dit gebeurt op basis van persoonlijke betrokkenheid.
• Docenten zijn betrokken in het ontwikkelproces, via hun eigen studenten; ze zien de meerwaarde van
mentoring en coaching die buiten school plaats vindt, met zichtbare meerwaarde voor het
onderwijsproces.
Maatregelen:
• MPF19 ontwikkelt in samenwerking met studenten, docenten en Europese partner-onderzoekers een
serie workshops ter bewustwording van mentoring. Deze worden door studenten voor studenten
‘peer-to-peer’ gegeven, ondersteund door SLB’ers en andere docenten.
• Aanbieden van workshops voor ca 2000 studenten om kennis te maken met het concept natuurlijke
mentoring en coaching.
• De ontwikkelingsstappen en resultaten worden gemeten door samenwerkende mbo en hbo studenten
en onderzoekers van het European Center for Evidence-Based Mentoring.

18

19

(zie resultaten van Rhodeslab, youth initiated mentoring)
info@mentorprogrammafriesland.nl

49

B-Onderzoeksatelier ‘mentoring’
In 2016 lanceerde het MentorProgramma Friesland het European Center for Evidence-Based Mentoring. Dit
Center verbindt mentorprogramma’s en regio’s, door onderzoek, kennisontwikkeling en kennisdeling rondom
het thema ‘mentoring’. Het Center focust op de effectiviteit en de kwaliteit van mentoring, op basis van best
practice en data uit regionale en Europese mentorprogramma’s. De activiteiten die het Center biedt leggen
links tussen mentoring en actuele thema’s binnen onderwijs en bedrijfsleven, zoals studiesucces, voorkomen
van schooluitval, integratie van nieuwkomers, voorkomen van jeugdwerkloosheid, bevorderen van
ondernemerschap en ondernemend handelen. De vertaling van onderzoek naar de praktijk, kennisuitwisseling
en de vernieuwing van de mentor-methodiek staan centraal. MentorProgramma Friesland is een proeftuin voor
innovaties die het Center initieert.
Dit document stelt voor een vernieuwende stap te zetten in het doorontwikkelen van het European Center
door het betrekken van mbo studenten in onderzoeksactiviteiten. Dit concept heet het ONDERZOEKSATELIER
MENTORING.
Het onderzoeksatelier biedt multilevel en multisectoraal de kans om onderzoek te doen op basis van echte
situaties en vraagstukken uit de praktijk. Mbo studenten in samenwerking met hbo studenten werken er in
teamverband. Ze worden begeleid door het team van het European Center. Opdrachten / vraagstukken in het
Onderzoeksatelier worden door de studenten zelf geformuleerd, in samenhang met mentoring professionals
uit de regio en uit heel Europa. Studenten genereren toepasbare kennis voor het mentoring-veld: onderwijs,
bedrijfsleven, stichtingen en voor het eigen MentorProgramma Friesland.
Meewerken aan het atelier draagt bij aan de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en onderzoekende
houding van de deelnemers; hiermee is het een rijke leeromgeving voor het ontwikkelen van de 21st century
skills en het verhogen van de kansen voor een succesvolle doorstroom naar het hbo.
Doel is dat er gemiddeld 40 mbo en hbo studenten werken aan vraagstukken rondom mentoring en coaching.
Opdrachtgevers zijn diverse mentoring organisaties in Europa en het eigen MentorProgramma Friesland. De
studenten werken in teamverband.
Ter ondersteuning van het leerproces geven hbo studenten een serie workshops over
onderzoeksvaardigheden. Tijdens de werkzaamheden komen studententeams bij elkaar om ervaringen en
kennis uit te wisselen.
De praktijkgerichte onderzoeken worden onderdeel van doorlopende onderzoekslijnen van het Center. De
toepasbare resultaten worden tijdens Europese evenementen van het Center door de studenten
gepresenteerd.
In de pilot fase, kunnen op jaarbasis gemiddeld 40 studenten meedoen aan het Onderzoeksatelier. Na het
ontwikkelen van de opdrachten en de workshops kan dit oplopen tot 200 studenten.
Maatregelen:
•

•
•

•

Het Ontwikkelen van een Onderzoeksatelier Mentoring, voor mbo en hbo studenten uit diverse
opleidingen en niveaus. De authentieke, internationale onderzoeksopdrachten motiveren studenten
en bieden een krachtige onderzoeksomgeving met internationale componenten. Studenten
ontwikkelen zich op meerdere terreinen: samenwerken, onderzoekende houding, taalvaardigheden,
mindset over doorleren op het hbo en over internationalisering, en 21st century skills.
Werving binnen het Friesland College opzetten om 80 studenten deel te laten nemen aan activiteiten
in het Onderzoeksatelier.
Het Center ontwikkelt samen met mbo en hbo studenten een serie workshops ter ondersteuning van
het onderzoeksproces. Deze worden door studenten voor studenten ‘peer-to-peer’ gegeven,
ondersteund door het Center-team en docenten. Wanneer wenselijk, worden de workshops in andere
talen aangeboden.
Via het Onderzoeksatelier wordt antwoord gegeven op het koersplan waarin internationalisering en
ondernemerschap belangrijke thema’s zijn.
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15. Internationalisering – Wereldburgerschap
‘Internationalisering’ is een breed begrip en veel meer dan een internationale stage of excursie naar het
buitenland. Ook internationale activiteiten binnen de school, zoals interculturele projecten of gastlessen van
buitenlandse docenten of vakspecialisten, zijn een vorm van internationalisering, evenals stagelopen bij een
internationaal bedrijf in de regio.
Het afgelopen studiejaar ging ruim 8% van het totale aantal studenten en medewerkers (resp. 9741 en 1080)
voor een (eendaagse) excursie of een langer verblijf naar het buitenland.
School voor Commercie & Dienstverlening had de meeste uitgaande mobiliteit, gevolgd door het CIOS. Dit
heeft te maken met het type opleidingen dat bij deze scholen wordt verzorgd. Bij D’Drive nam de uitgaande
mobiliteit toe, mede door samenwerking met een school op Malta. i.h.k.v. culturele hoofdsteden in 2018
(Leeuwarden en Valletta).
Dat neemt niet weg dat veel medewerkers nog weinig urgentiebesef, kennis en vaardigheden rond dit thema
hebben. De cultuur is er zeker ook nog niet naar, uitgezonderd enkele scholen die internationaal werken. De
opgedane kennis en ervaring is nu nog sterk afhankelijk van de inzet van een aantal bevlogen medewerkers.
Internationalisering is een krachtig middel om excellentie in het mbo te bevorderen. Van verschillende kanten
wordt het belang van internationalisering benadrukt20
Steeds vaker vragen werkgever in de regio ook internationale competenties, bv omdat ze zelf in het buitenland
actief zijn of samenwerken met internationale partners.
Iedere student zou internationale ervaring en competenties moeten opdoen, passend bij wat de student wil en
kan, bij wat de instelling kan bieden, en bij wat er nodig is in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Dat kan via
buitenlandse stage of via Internationalisation@Home.’
Minister van Engelshoven schrijft in haar visiebrief dat het haar ambitie is, dat het percentage studenten dat
naar het buitenland gaat de komende vijf jaar stijgt van 7 naar 10%. Het Friesland College wil bij deze
uitgangspunten aansluiten.
Het nieuwe koersplan 2019-2022 wordt geïnspireerd op de zeventien ‘Global Goals’, waarin de Verenigde
Naties (VN) vastlegden hoe men met elkaar een betere wereld kan maken. Het Friesland College wil onder
meer door zijn internationaliseringsactiviteiten zichtbaar maken hoe het met zijn studenten en medewerkers
aan deze universele waarden bijdraagt.
Vanuit de hierboven beschreven koers voor de komende jaren kiest ieder team welke
internationaliseringsactiviteiten bij de eigen opleiding passen en wordt Internationalisering onderdeel van
ieder teamplan.
Maatregelen:
•
•
•
•
•
•
•

Het opzetten van een Expertisecentrum Wereldburgerschap
Uitgaande mobiliteit van studenten én medewerkers vergroten: 10% in 2022
Ontwikkelen nieuwe internationale strategische partnerschappen
Deelname aan Europese projecten voor Europese samenwerking en innovatief onderwijs voor
beroepen van de toekomst
Het stimuleren van initiatieven, gericht op (met name) de persoonlijke ontwikkeling van studenten,
die kunnen bijdragen aan maatschappelijke doelen. Bijvoorbeeld door deelname aan een project voor
ontwikkelingssamenwerking (bv Amurang in Indonesië).
Keuzedelen MVT koppelen aan verblijf in het buitenland
Internationaliseringsactiviteiten en wereldburgerschap onderdeel maken van de teamplannen en
worden zichtbaar in het onderwijsaanbod

20

rapport ‘Internationaliseren met ambitie uit 2016 van de Onderwijsraad. Communiqué van Brugge over
intensievere Europese samenwerking op het terrein van beroepsonderwijs en -opleiding (2010). Minister Van
Engelshoven in haar recent verschenen Kamerbrief over Internationalisering mbo en hbo (d.d. 4 juni 2018).
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D. Op weg naar meer zelforganisatie
Met het koersplan 'Ervaren in leren' heeft het Friesland College in 2015 een expliciete keuze gemaakt voor de
ontwikkeling van resultaatverantwoordelijkheid in de teams. De snelle veranderingen om ons heen en de
daarbij passende voortdurende innovatie van ons onderwijs, vragen om ruimte in teams, zodat zij daar snel en
passend op kunnen reageren. Dit proces is in 2015 versterkt met de intrede van opleidingsmanagers, die als
leidinggevenden dicht bij de teams geplaatst werden om de ontwikkeling richting
resultaatverantwoordelijkheid, zo goed mogelijk en zoveel mogelijk op maat te ondersteunen. Hier zijn in de
afgelopen jaren dan ook flinke stappen in gezet.
Deze in 2015 ingezette ontwikkelingen maken het nu mogelijk om vervolgstappen te zetten naar de
ontwikkeling van meer zelforganisatie en de daarbij samenhangende vergroting van de professionele ruimte in
de komende jaren. Hierbij is er aandacht nodig voor de structuur, cultuur en werkprocessen. Een flexibele
organisatie is gebaat bij een minder hiërarchische structuur. Het stimuleren van zelforganisatie geeft kortere
lijnen en een impuls aan de kwaliteitsontwikkeling en innovatiekracht. Deze ontwikkeling vraagt van
medewerkers dat ze verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die zij maken. Deze verantwoordelijkheid
vereist een klimaat waarin medewerkers zich uitgenodigd weten en de ruimte ervaren om ideeën te
ontwikkelen en deze vorm te geven. Een ondernemende houding, betrouwbaarheid, resultaatgerichtheid,
reflectie en feedback geven en ontvangen zijn daarmee kernwaarden voor wat verwacht wordt.
We gaan toewerken naar een situatie waarin we resultaatverantwoordelijkheid in teams hebben met
voldoende ondersteuning, waarbij er in de onderwijsteams geen opleidingsmanagers meer als
resultaatverantwoordelijke functionaris zal optreden. De planhorizon voor dit totale traject is 2018 -2020/2021
met een uitloop naar 2022/2023. Hiermee zal het teamplan ook aan betekenis winnen ten opzichte van het
managementcontract.
De uitgangspunten voor de herinrichting van de organisatie zijn het vergroten van de zelforganisatie en het
transparanter, eenduidiger en eenvoudiger maken van de daarmee samenhangende communicatie en
besluitvormingsstructuur en praktijkgestuurd leiderschap. Een flexibele organisatie die minder hiërarchisch is
ingericht en waarbij meer sturing uitgaat van een gemeenschappelijk gedragen visie en centrale afgesproken
kaders. Hierbinnen kunnen teams hun professionele ruimte benutten om hun doelen te formuleren en
behalen.
Beweging vraagt om een dialoog, het samen in gesprek komen en in gesprek blijven over de ontwikkelingen.
Niet alles ligt op voorhand vast in een blauwdruk, we gaan in gezamenlijkheid de organisatie verder
ontwikkelen aan de hand van de visie en de ervaringen die we met elkaar opdoen. Iedereen wordt uitgenodigd
om hieraan deel te gaan nemen.
Wat willen we bereiken
- teams die flexibel kunnen inspelen op veranderingen in hun omgeving
- teams die hybride zijn samengesteld uit docenten en ervaren medewerkers uit het werkveld
Hoe willen we dat beïnvloeden
16. Resultaatverantwoordelijke teams
Alumni beleid
17. Verdraaid goede ondersteuning
Wat staat er over 4 jaar?
• In 2020 heeft elk team van het Friesland College een ontwikkeltraject doorgemaakt waarin zij hebben
leren werken met sturingstools, hun teamplannen kunnen inrichten ter ondersteuning van de
ontwikkeling van hun onderwijs en zij in control kunnen zijn als het gaat om hun
verantwoordelijkheden.
• In 2020 is het dashboard Power BI ontsloten voor teams waarmee zij toegang hebben tot relevante
sturingsinformatie.
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•

•
•

Het Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO) laat in 2020 zien dat de mate van tevredenheid
van de medewerker minimaal gelijk is gebleven aan het niveau in 2017.
Het MTO in 2022 laat een toename van de tevredenheid zien.
Uit kwalitatief onderzoek, uitgevoerd in 2020 en in 2022, blijkt dat docenten daadwerkelijk het gevoel
hebben invloed te hebben op ontwikkelingen in hun werk.
In 2022 wordt zichtbaar dat teams steeds makkelijker samenwerken in wisselende verbanden omdat
het werk daar om vraagt.

16. Resultaatverantwoordelijke teams
Uitgangspunt is dat de (onderwijs)teams een vergevorderde mate van zelfstandigheid hebben op een aantal
gebieden, zoals de vormgeving van onderwijs, taakverdeling, kwaliteitszorg (examinering), formatie binnen het
team, functioneren van de afzonderlijke teamleden en het onderhouden van externe contacten. Binnen de
teams nemen teamleden verschillende rollen op zich om gezamenlijk het resultaat te behalen. Er komt een
omslag van ‘leiding krijgen’ naar ‘ondersteuning vragen’.
Het vergroten van resultaatverantwoordelijkheid betekent binnen de organisatie van het Friesland College dat
steeds meer taken en bevoegdheden, onder andere door de huidige opleidingsmanagers, zullen worden
overgedragen aan de teams zelf. Uiteindelijk zal deze ontwikkeling ertoe leiden dat de opleidingsmanagers een
deel van hun taken en werkzaamheden kunnen besteden aan het onderwijsproces in direct contact met
studenten.
Kenmerkend voor een resultaatverantwoordelijk team is volgens het Friesland College het volgende:
• Een groep medewerkers die gezamenlijk verantwoordelijk is voor het totale proces waarin het
onderwijs en de aandacht voor studenten, partners en medewerkers tot stand komt.
• Het team plant en bewaakt zelf de procesvoortgang, lost dagelijkse problemen op en verbetert
processen en werkmethoden zonder daarbij voortdurend een beroep te doen op de leiding of de
ondersteunende diensten (ruimte binnen resultaatafspraken)
• Het team toetst en verbindt haar eigen bestaan aan de grotere gemeenschappelijke visie en missie van
het Friesland College (resultaatgerichtheid)
Een team werkt op basis van onderstaande principes aan een toenemende mate van resultaat
verantwoordelijkheid
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Maatregelen:
• Versterken van de teams in het kunnen inzetten van teamplannen als basis voor de ontwikkeling van
hun onderwijs en hun organisatie.
• Ontwikkelen van een cyclus van planning en verantwoording waarin de ambities van het koersplan en
de ambities van de teams met elkaar worden verbonden.
• Organiseren van presentatiebijeenkomsten in het kader van verantwoorden: teams presenteren hun
resultaten en voortgang aan CvB en management
• Ontwikkeling van een toolbox met sturingsinformatie en onderleggers. Deze instrumenten
ondersteunen het maken van plannen en geven richting aan de ambities van het team.
• Scholing leidinggevenden in hun nieuwe rol.
• Inspiratiebijeenkomsten.
• Learning Community resultaatverantwoordelijkheid.
• Ondersteuning teams door opleidingsmanagers in de rol van coach.
• Onderzoek naar werkende principes om resultaatverantwoordelijke teams goed te laten functioneren.
Een bijzondere maatregel: Alumni-beleid
De komende jaren zullen de opleidingen en de verschillende scholen van het Friesland College moeten bouwen
aan een flink netwerk onder oud-studenten. Onderzoeken naar arbeidsmarkrelevantie van opleidingen laten
zien dat ervaringen/meningen of actuele situaties onder oud-studenten meegewogen moeten worden.
Twee FC-scholen hebben het afgelopen jaar geparticipeerd in het onderzoek naar
‘ Het èchte studiesucces’. Voor dit onderzoek werden alumni van het FC, twee jaar
na diplomering , benaderd met een aantal vragen. M.b.t. contacten na afstuderen gaf 76% van de
ondervraagde afgestudeerden aan interesse te hebben om op een vrij intensieve manier contact te willen
hebben/onderhouden met de opleiding. (Instellingsrapportage 2018, pag. 10).
Ook in andere contacten/gesprekken komt regelmatig naar voren dat een groot deel van de alumni goede
herinneringen heeft aan de tijd dat ze met hun opleiding bezig waren. Daarom geven meerdere alumni aan dat
ze het leuk vinden iets terug te doen. Ook willen zij iets betekenen voor de nieuwe generatie studenten
(Verslag alumni evenement mentorprogramma Friesland juli 2018).
In gesprekken met docenten uit de FC-scholen komt ook naar voren dat zij de contacten met hun ‘oudstudenten’ waarderen, vooral vanuit het perspectief van de loopbaan op de arbeidsmarkt en op persoonlijke
vlak (rolmodel).
Docenten geven ook aan dat het opbouwen van een netwerk van oud-studenten waar actief een beroep op
gedaan wordt een aantal positieve effecten kan hebben:
-

Feedback van deze studenten kan leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs;
Oud-studenten werkzaam in bedrijven geven beter zicht op de ontwikkelingen in het beroepenveld en
kunnen van invloed zijn op de ontwikkeling van het onderwijs;
Zicht krijgen op waar oud-studenten terecht komen na de opleiding;
Oud-studenten weten de weg te vinden naar het FC, ook voor om-, na- en bijscholing.

Maatregelen:
•
•
•
•
•

Ontwikkeling van een digitaal platform om gegevens te verzamelen van oud-studenten, rekening
houdend met de privacyregels (AVG).
Elke school en liever elke opleiding bouwt een actief alumninetwerk op waar studenten, docenten en
medewerkers van bedrijven elkaar ontmoeten.
Elke school ontwikkelt activiteiten ten behoeve van dat netwerk, gebaseerd op de bijzondere
kenmerken van het betrokken werkveld.
De regie voor het opbouwen van en uitwerken van Alumnibeleid ligt bij Marketing en Communicatie
en een onderwijsdirecteur.
De informatie uit het netwerk van oud-studenten en bedrijven wordt elke twee jaar geactualiseerd en
vormt input voor maatregelen in het teamplan. Marketing en Communicatie bundelt deze informatie
ten behoeve van het College van Bestuur als input voor strategische keuzes.
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17. Verdraaid goede ondersteuning
In de geest van hoe het Friesland College zich heeft ontwikkeld op het gebied van modern en toekomstgericht
beroepsonderwijs, is het zaak om ook de ondersteuning mee te laten bewegen. Hierin wordt gestreefd naar
een organisatie waarin men met lef, kennis en zelfvertrouwen op een ondernemende manier samenwerkt aan
het maximaal ondersteunen van het onderwijs en elkaar. Waarbij onder andere het zelf initiatief nemen voor
kwaliteit en innovatie centraal staat, alsook het zelfstandig oppakken en opdoen van kennis en kunde die
daarvoor nodig is, het zelf organiseren over grenzen van bestaande organisatiestructuren en bestaande denken werkwijzen heen. Om dit te bereiken is ook hier het vergroten van resultaatverantwoordelijkheid en
zelforganisatie noodzakelijk. Bij de ondersteuning is er sprake van grote diversiteit in activiteiten en taken in
teams. Dit vraagt voor de doorontwikkeling van resultaatverantwoordelijke teams om maatwerk bij de verdere
inrichting. Hier zijn ook nog meer kaders nodig. Andere voorwaarden zijn een eenvoudigere en eenduidigere
communicatie, aansturing en besluitvorming van de ondersteuning. De structuur van de huidige bureaus
(Communicatie en Marketing, Bedrijfsvoering, Onderwijs, Personeel en Innovatie, Bestuur en het SSC) wordt op
termijn losgelaten; er zal vanuit standaard- en tijdelijke activiteiten een nieuwe inrichting plaatsvinden. Een
nieuwe inrichting vraagt ook om nieuwe processen.
Maatregelen:
•
•
•
•
•
•

Ontwikkelen van een onderlegger waarin de werkende principes van onder verdraaid goede
ondersteuning worden vertaald.
Identificeren van een aantal thema’s waaraan collega’s uit het onderwijs en uit de ondersteuning aan
kunnen werken. De zogenaamde verbeterteams als pilot.
Vormen van teams vanuit kwaliteit die met elkaar en lerend tot goede oplossingen komen rond vragen
uit het primair proces.
Het ontwikkelen van een instrument om de kwaliteit van samenwerking tussen ondersteuning en
onderwijs te meten.
Het organiseren van enkele inspiratiebijeenkomsten rond thema’s van de verdraaid goede
ondersteuning.
Het opzetten van een Learning Community Verdraaid Goede Ondersteuning.
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Deel 3 - Bijlagen
Begroting (ook als apart bestand)
Factsheet (ook als apart bestand)
Regiovisie van MBO Fryslân
Projecten (in een apart bestand)
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Globale indicatieve begroting Kwaliteitsagenda 2019-2022 Friesland College
Project en projectactiviteiten

2019

2020

2021

2022

totaal

Lijn A: Partner in leren en innoveren in de sector
1 Partner in opleiden in Zorg en WJK

arbeidsmarkt

School voor ZSW:
Teaminzet (alle teams)

165.000

247.500

206.000

165.000

HKD (docenten)

55.000

110.000

110.000

82.500

HKD (externen/middelen)

15.000

30.000

25.000

20.000

Kenn'r (kwaliteit)

50.000

50.000

75.000

75.000

Ontw. Contractonderwijs/ondersteuning/docenten

60.000

60.000

60.000

60.000

Relatiebeheer en PR

101.500

87.500

162.500

115.000

Onderzoeken, monitoren, evalueren, delen

0

15.000

25.000

50.000

Totaal

446.500

600.000

663.500

567.500

Teaminzet

160.000

240.000

220.000

180.000

Monitoring

10.000

20.000

25.000

25.000

Coördinatie innovatie

80.000

80.000

80.000

80.000

Externe expertise

30.000

30.000

30.000

30.000

Onderoek

30.000

30.000

10.000

10.000

Totaal

310.000

400.000

365.000

325.000

2.277.500

D'Drive (OA/PW):

2 a Media Productiehuis

1.400.000

arbeidsmarkt

Coördinatie innovatie

35.000

45.000

45.000

35.000

Team activiteiten

150.000

160.000

160.000

130.000

Monitoring

5.000

15.000

20.000

20.000

Onderzoek

40.000

40.000

40.000

40.000

Coördinatie innovatie

35.000

45.000

45.000

35.000

Team activiteiten

50.000

60.000

60.000

30.000

Monitoring

5.000

15.000

20.000

20.000

Onderzoek

10.000

10.000

10.000

10.000

deelproject Cyber Security/Cyber Awareness:

2 b Textiel Lab

arbeidsmarkt

Coördinatie innovatie

60.000

45.000

45.000

40.000

Team activiteiten

60.000

40.000

35.000

35.000

Monitoring/onderzoek

5.000

15.000

25.000

35.000

Begeleiden/evalueren partnerschappen

10.000

20.000

30.000

40.000

Totaal

465.000

510.000

535.000

470.000

1.980.000
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3 Partner in opleiden in de gastvrijheidseconomie

arbeidsmarkt

Gastvrij Grou:
Kenniskring lerende netwerken

25.000

25.000

25.000

25.000

Teaminzet

90.000

120.000

150.000

150.000

Aansturing/coördinatie

50.000

40.000

25.000

25.000

Monitoring

25.000

25.000

10.000

10.000

Professionaliseren

40.000

20.000

10.000

0

Ontwikkelen onderwijs

20.000

20.000

10.000

10.000

Uitvoering innovation games

10.000

20.000

30.000

30.000

Werving bedrijven/relatiebeheer

25.000

15.000

15.000

15.000

Professionaliseren

45.000

40.000

20.000

20.000

Ontwikkelen onderwijsaanbod

60.000

10.000

10.000

0

Teaminzet in bedrijven

60.000

85.000

85.000

70.000

Leerbedrijf oprichten en uitvoeren

0

30.000

50.000

80.000

Monitoring

20.000

20.000

20.000

15.000

Totaal

470.000

470.000

460.000

450.000

Innovation Games:

Intern Vertaalleerbedrijf:

4 Partner in opleiden in Techniek & Technologie

1.850.000

arbeidsmarkt

Teaminzet

160.000

180.000

190.000

190.000

Smartbuilding

26.000

26.000

26.000

26.000

Crossovers

51.000

51.000

51.000

51.000

Onderzoek/monitoring

10.000

0

0

10.000

Totaal

247.000

257.000

267.000

277.000

5 MBO Inqubator: Ondernemen Heerenveen

1.048.000

arbeidsmarkt

Teaminzet

120.000

150.000

150.000

150.000

Aansturing/coördinatie

85.000

85.000

85.000

65.000

Inrichting knooppunt

35.000

0

0

0

Onderzoek, professionalisering, onderwijsontw.

50.000

50.000

50.000

50.000

Inzet startup coaches

0

0

0

35.000

Monitoring/evaluatie

25.000

25.000

25.000

15.000

Totaal

315.000

310.000

310.000

315.000

6 CIOS "Dreamskoalle"

1.250.000

arbeidsmarkt

Ontwikkelen

37.500

75.000

112.500

75.000

Professionaliseren

12.500

25.000

37.500

25.000

Materiële kosten

37.500

75.000

112.500

75.000

Totaal

87.500

175.000

262.500

175.000

700.000

58

Lijn B: Verdiepen van het leren in de praktijk
7 Professionalisering Praktijkgestuurd Leren
Learning Community per regiegebied

465.000

350.000

350.000

350.000

Practoraat Leven Lang Ontwikkelen

100.000

100.000

100.000

100.000

Practoraat Duurzaam denken, Duurzaam doen

100.000

100.000

100.000

100.000

Samenwerking lectoraat Wendbaar vakmanschap

30.000

30.000

30.000

30.000

Samenwerking lectoraat Leeromgeving&-loopbanen

30.000

30.000

30.000

30.000

Leren en Ontwikkelen startende/zittende docenten

75.000

75.000

75.000

75.000

Ontwikkelen bronnen

85.000

85.000

85.000

85.000

Totaal

885.000

885.000

885.000

885.000

Professionaliseren: inzet mediacoaches

350.000

350.000

350.000

350.000

Ontwikkelen digitale landschap e.d. vlg projectplan

150.000

150.000

150.000

150.000

Totaal

500.000

500.000

500.000

500.000

Ontwikkelen keuzedelen met het werkveld

130.000

130.000

130.000

130.000

Totaal

130.000

130.000

130.000

130.000

3.540.000

8 Digitalisering

2.000.000

9 Keuzedelen

520.000

Lijn C: Versterking persoonlijk leiderschap van studenten
10 Structurele plek op de arbeidsmarkt Entree en Niveau 2

kwetsbare jongeren

De Start:
Screening, intake, ontwikkelen methodiek

197.000

157.600

78.800

78.800

Inzet SLB'ers, Nederlands&rekenen

315.200

472.800

315.200

236.400

Materiaalkosten, excursies, testmateriaal e.d.

20.000

20.000

20.000

20.000

Inhoudelijke aansturing en ondersteuning

47.280

47.280

118.200

78.800

Projectbegeleider

78.800

78.800

59.100

39.400

Scholing stagebegeleiders extern

0

15.760

15.760

0

Studentenzorg coördinatie

39.400

39.400

39.400

15.760

Onderzoek en organisatie bpv op de arbeidsmarkt

15.760

15.760

31.520

15.760

Docentenuren nazorg

0

15.760

157.600

157.600

Onderzoek/rendement

0

0

39.400

15.760

Totaal

713.440

863.160

874.980

658.280

Het programma:

Het Expertisecentrum:

De Nazorg:

11 Maatschappelijke participatie

3.109.860

gelijke kansen

Inburgering:
Professionalisering docenten

6.000

14.000

14.000

6.000
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Verkennen en ontwerpen

80.000

80.000

0

0

Continueren en inbedden

0

0

40.000

40.000

Voorbereidend jaar VAVO

10.000

22.000

0

0

Onderzoek

40.000

8.000

0

0

Professionalisering docenten en vrijwilligers

15.000

10.000

10.000

5.000

Implementatie kwaliteitsverbetering

8.000

16.000

16.000

16.000

Totaal

159.000

150.000

80.000

67.000

Voorziening burgers <2F

12 Inclusief onderwijs

456.000

kwetsbare jongeren

MBO Fier School:
Verder ontwikkelen i.c.m. onderzoek

80.000

60.000

35.000

0

Professionalisering team Fier

25.000

15.000

0

0

Professionalisering teams FC

10.000

20.000

60.000

70.000

Professionalisering bedrijven

0

0

0

20.000

School als Werkplaats:
Inzet SAW t.b.v. nieuwe doelgroepen

235.500

314.000

314.000

kwetsbare
jongeren
314.000

Onderzoek en implementeren resultaten

30.000

50.000

50.000

0

Opleiden interne medewerkers als SAW'er

40.000

50.000

100.000

100.000

LOB Gelijke kansen:
Projectleiding

15.000

15.000

15.000

gelijke
kansen
15.000

Professionalisering

40.000

40.000

40.000

40.000

Summerschool:

kwetsbare jongeren

Verkenning

8.000

8.000

0

0

Uitvoering Leeuwarden

20.000

55.000

55.000

55.000

Uivoering Heerenveen

0

20.000

55.000

55.000

Totaal

503.500

647.000

724.000

669.000

Specifieke programma's

120.000

80.000

40.000

0

Pilot- en pluspakketten

80.000

120.000

120.000

160.000

FC-breed

150.000

150.000

200.000

200.000

Monitoring

50.000

50.000

40.000

40.000

Totaal

400.000

400.000

400.000

400.000

13 Excellentie

2.543.500

arbeidsmarkt

14 Mentoring

1.600.000

gelijke kansen

Student Initieert Eigen Mentoring (SIEM)

20.800

20.800

20.800

20.800

Onderzoeksatelier Mentoring

10.375

10.375

10.375

10.375

Totaal

31.175

31.175

31.175

31.175

15 Internationalisering

124.700

arbeidsmarkt

1. Expertisecentum Wereldburgerschap

100.000

150.000

150.000

100.000

2. Uitgaande mobiliteit

38.750

38.750

38.750

38.750
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3. Ontwikkelen internationale partnerschappen

7.500

7.500

7.500

7.500

4. Ontwikkelen deelnama internationale projecten

18.750

18.750

18.750

18.750

5. Ontwikkelen, professionaliseren en begeleiden

25.000

25.000

25.000

25.000

6. Ontwikkelen en begeleiden keuzedelen MVT

6.250

6.250

6.250

6.250

Totaal

196.250

246.250

246.250

196.250

Teamontwikkeling

525.000

500.000

500.000

300.000

Teamcoaching

500.000

800.000

400.000

400.000

Instrumenten

210.000

180.000

115.000

115.000

Onderzoek

50.000

50.000

50.000

50.000

Learning Community

50.000

50.000

50.000

50.000

Professionalisering

215.000

100.000

120.000

100.000

Alumnibeleid

25.000

25.000

25.000

25.000

Totaal

1.575.000

1.705.000

1.260.000

1.040.000

Teamontwikkeling

75.000

100.000

0

0

Verbeterteams

0

0

75.000

75.000

Learning Community VGO

0

75.000

75.000

75.000

Professionalisering VGO

75.000

75.000

50.000

50.000

Ontwikkelen en afnemen enquête

10.000

10.000

0

10.000

Inhuur externen

50.000

0

0

0

Ontwikkelen digitaal teamplan

10.000

10.000

0

0

Totaal

220.000

270.000

200.000

210.000

900.000

Lijn A Partner in leren en innoveren in de sector

2.341.000

2.722.000

2.863.000

2.579.500

10.505.500

Lijn B Verdiepen van het leren in de praktijk

1.515.000

1.515.000

1.515.000

1.515.000

6.060.000

Lijn C Versterking persoonlijk leiderschap van
studenten
Lijn D Op weg naar zelforganisatie

2.003.365

2.337.585

2.356.405

2.021.705

8.719.060

1.795.000

1.975.000

1.460.000

1.250.000

6.480.000

Totaal

7.654.365

8.549.585

8.194.405

7.366.205

31.764.560

885.000

Lijn D: Op weg naar zelforganisatie
16 Resultaatverantwoordelijke teams

5.580.000

17 Verdraaid goede ondersteuning

61

Factsheet
2015 - 2018

15/16

VSV
14/15: 303
15/16: 284
16/17: 304
17/18: 341

17/18

16/17

17,24% 22,22% 21,93%

1

8,45% 9,01%

2

Arbeidsmarktrendement

8,27%

niveau 1

niveau 2

46%

69%

niveau 3

niveau 4

85%

78%

3

3,28% 2,47%

3,29%

4

2,34% 2,47%

3,37%

Succes eerstejaars mbo
92,0%
90,0%
88,0%
86,0%
84,0%
82,0%
80,0%
78,0%
76,0%
74,0%
72,0%
70,0%

Landelijke norm

Niveau2 79%
Niveau3 82%
Niveau4 82%
Friesland College

2014 - 2015

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2018

Kwalificatie winst
2014
FC

NL

2015

Opstroom na diploma
2017

2016

86,4% 88,0% 89,9% 91,1%
83,3% 84,5% 85,6% 87,0%

14/15

15/16

16/17

17/18

2

44%

44%

46%

42%

3

22%

26%

25%

26%

18%

18%

17%

16%

FC

Doorstroom mbo-hbo
2015

2016

2017

Uitval in
eerste jaar hbo

2018

FC

39,5%

40,4%

40,2% 38,8%

NL

34,3%

35,9%

36,1%

14/15
17,4%

FC

15/16

16/17

13,5% 18,9%

Ontwikkeling
studentaantallen
niveau 1
niveau 2
niveau 3
niveau 4

2014
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Friesland College
2015
2016
104,0
112,2
104,0
112,2
100,0
50,0
99,0
96,2
104,4
120,5

2017
129,2
129,2
141,7
112,7
139,0

2018
141,4
141,4
116,7
116,8
151,7

niveau 1
niveau 2
niveau 3
niveau 4

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,8
111,0
84,1
114,9
100,6

96,8
137,3
71,2
112,8
96,8

91,0
179,6
63,9
98,1
91,7

BBL

BOL

101,3
119,6
76,6
119,4
101,7

niveau 1
niveau 2
niveau 3
niveau 4

2014
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Landelijke mbo
2015
2016
95,3
99,4
95,3
99,4
90,9
81,4
90,9
92,2
97,1
101,9

2017
105,6
105,6
83,3
91,1
110,3

2018
120,2
120,2
102,0
101,5
122,3

niveau 1
niveau 2
niveau 3
niveau 4

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,1
93,1
93,2
100,8
102,2

100,3
110,0
84,3
92,4
107,8

100,0
126,9
81,7
83,3
110,8

BBL

BOL

Indexcijfers 2014 = 100

101,1
96,0
86,7
98,5
106,6

Indexcijfers 2014 = 100

Ontwikkeling
Jaarresultaat
Jaarresultaat per niveau 2017-2018
68,00%

Jaarresultaat per leerweg 2017-2018
72,00%

67,41%

70,75%
66,47%
70,00%

66,00%

68,00%
64,00%
66,00%
62,03%
62,00%

63,90%

64,00%
60,00%

62,00%

58,00%

60,00%
Niveau2

Niveau3

Niveau4

BBL

BOL

Jaarresultaat per fc school 2017-2018
72,0%

71,1%

70,0%
68,3%

68,2%
68,0%

67,1%

66,0%

64,0%

63,9%

64,1%

CIOS, school voor Sport en
Bewegen

D'Drive, school voor Creatieve
industrie & Pedagogisch werk

62,0%

60,0%
Life Sciences

School voor Commercie &
Dienstverlening

School voor Techniek &
Technologie

School voor Zorg, Service &
Welzijn
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Regiovisie van het MBO voor Fryslân

Nordwin College
Friesland College
ROC Friese Poort

1.700 studenten
9.600 studenten
14.000 studenten

In totaal ca. 25.300 waardevolle vakmensen!

In het door de Minister van OCW en de MBO Raad getekende Bestuursakkoord MBO 2018-2022 worden de
MBO scholen uitgedaagd om een Kwaliteitsagenda 2019-2022 op te stellen, die kan rekenen op draagvlak
binnen de school en bij partners in de regio en die aansluit op de relevante ontwikkelingen in hun werkgebied.
Het is niet meer dan logisch dat de MBO scholen die samen het werkgebied Fryslân bedienen daarin zoveel
mogelijk samenwerken.
De MBO scholen werken in onze regio samen met bedrijven,
instellingen en gemeenten aan:
• onderwijs voor de arbeidsmarkt van de toekomst;
• het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen;
• het stimuleren van een leven lang ontwikkelen;
• een soepele en succesvolle doorstroom van VO naar
MBO, binnen het MBO en van MBO naar HBO.
Voor:
•
•
•
•
•
•

Fryslân, dé provincie van midden yn’e mienskip, vitaliteit en leefbaarheid;
Innovatie in kansrijke sectoren, zoals zorg & welzijn, water, agrifood, toerisme en maakindustrie;
voldoende vakbekwaam en maatschappelijk betrokken personeel;
een duurzame en circulaire economie;
het innovatievermogen van Fryslân;
partnerschap tussen overheid, ondernemers en onderwijs;

Maar ook voor een provincie Fryslân met sociale en economische uitdagingen:
• toenemende vergrijzing en krimp;
• relatief veel laag opgeleiden;
• een (dreigende) mismatch van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt;
• een groot tekort aan vakmensen;
• een grote groep mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt;
• waar beroepen zullen verdwijnen of een andere invulling krijgen en nieuwe beroepen zullen
ontstaan.
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Kwaliteitsagenda 2019 – 2022
samen maken we er werk van

In de kwaliteitsagenda staan de plannen van de MBO scholen om de komende 4 jaar te zorgen dat de kwaliteit
van het MBO-onderwijs beter aansluit op de vraag van de toekomst.

inzet op stuwende
sectoren
verbinding met de regio

Gezamenlijke ontwikkelperspectieven:

Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst
Duurzame en circulaire economie
Kansen voor iedereen
Leven lang ontwikkelen

Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst
De MBO scholen in Fryslân dragen bij aan het vakmanschap en de brede vorming van onze studenten. Daarmee
leveren we een duurzame bijdrage aan de versterking van de economische ontwikkelingen, de vitaliteit en de
innovatiecapaciteit van onze regio. In nauwe samenwerking met instellingen, bedrijven en overheden geven
we, samen met onze studenten, vorm aan de inhoudelijke vernieuwing van onze opleidingen, versterken we de
verbinding met de beroepspraktijk en stimuleren we ondernemerskwaliteiten bij onze studenten.
Duurzame en circulaire economie
Wij sluiten aan bij de Global Goals van de Verenigde Naties, waardoor onder andere de transitie naar een
duurzame en circulaire economie een belangrijke maatschappelijke uitdaging is. Sinds de oprichting van de
Vereniging Circulair Friesland (VCF) staat het onderwerp in Fryslân op de kaart en geldt Fryslân steeds meer als
voorbeeldregio in Nederland en Europa. Samen met het bedrijfsleven en de overheid gaan we de duurzame en
circulaire economie verder uitbouwen. Duurzaamheid en circulair ondernemen worden gaandeweg wezenlijke
bouwstenen van onze opleidingen.
Kansen voor iedereen
Met gemeenten en UWV onderzoeken we en stemmen we af op welke wijze we mensen die langs de kant
staan nieuwe kansen kunnen geven op arbeidsparticipatie door scholing. We zetten in op mensen die nu in de
bijstand zitten of een WW-uitkering ontvangen. Wij kunnen een belangrijke rol spelen door hen een opleiding
aan te bieden. Dat betekent dat wij concrete afspraken met gemeenten maken om deze mensen een opleiding
te laten volgen. Juist in deze tijd van vacatures op de arbeidsmarkt kunnen we dit concreet met de gemeenten
gaan invullen.
Een leven lang ontwikkelen
We leggen de komende jaren een groter accent op het ontwikkelen van onze studenten om in te spelen op en
om te gaan met de continue veranderingen die zich voordoen in hun werk en in de samenleving.
Ook investeren we, in samenspraak met bedrijven en instellingen, in vormen van opleiden die nog beter
tegemoet komen aan de diversiteit aan doelgroepen in het MBO: reguliere studenten, maar ook werkenden
met een opleidingsvraag, werkzoekenden en inburgeraars. Dit doet elke MBO school op zijn eigen wijze, maar
waar scholen elkaar tegenkomen binnen bedrijven en instellingen wordt, meer dan voorheen, de afstemming
gezocht.
Opgesteld in samenwerking door Friesland College, Nordwin College en ROC Friese Poort – september 2018
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