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Bij de start van een nieuw studiejaar   



  

• Friesland College  

• Werkgebied provincie Fryslân 

– Beroepsopleidingen in Leeuwarden (5500) 
 en Heerenveen (4500) 

– Educatie (± 1750) en VAVO (340) op diverse andere 
plaatsen in de provincie 

–  970 medewerkers 

 

 

 



• Tot augustus 2013 : 
– 15 units, branche georiënteerd 

• Vanaf augustus 2013: 
– 6 FC-Scholen ( en Life Sciences samen met 

Nordwin) 

– 51 teams.  
• Teams 200 tot 250 studenten. 

• 10 tot 12 medewerkers 

• Aantal opleidingen per team, waarvoor team geheel 
verantwoordelijk is. 

 



  

• Per school onderwijsdirecteuren waarvan één de voorzitter is 

• Aangevuld met opleidingsmanagers die enkele teams onder 
zich hebben 

• Zes taakgebieden per school. Regisseurs per team. 
Taakgebieden zijn: 

• Onderwijs  

• Praktijk  

• Toetsing en examinering  

• Cursistenbegeleiding  

• Team en organisatie 

• PR en voorlichting 



Sturing 

• Strategisch (4 jaren) plan 

• Kaderbrief 

• Managementcontracten scholen 

• Teamplannen 

• Managementcontracten diensten 

• Contractafspraken tussen scholen en diensten 

 



En de rol vd ondersteuning? 

• Veranderende rol, meer op afstand 

• Het gaat om een kanteling in de sturing: de klant (het primaire 
proces/de school cq team) als vrager gaat sturen (= eigenaar 
en opdrachtgever), de staf is leverancier van diensten (= 
opdrachtnemer én adviseur) 

• Zelfbewuste leverancier 

• van diffuus eigenaarschap naar helder eigenaarschap 

• Van centraal naar decentraal wat kan 

• Van achterkant repareren naar aan de voorkant organiseren 



Enkele uitdagingen! 

Teams zijn 
verantwoordelijk 

Directeur 
Per school 

Opleidingsmanager 
Stuurt aan 

Behoefte en overlap Uitdagingen 

Operationele- en 
verbeterinformatie 

Verbeter- en stuur-
informatie 

Stuur- en 
verantwoordings-

informatie 

15 studenten staan denk 
ik wel in Eduarte (voor 1 
oktober) 

Verschillen in evaluaties 
werkveld, student en 
examens? 

Gaat de intake en 
inschrijving voldoende snel? 
Is de formatie tijdig 
beschikbaar voor het nieuwe 
jaar? Bijsturen? 



Hoe aan te pakken? 

Drie sleutels: 

1. Eigenschap proces/informatie in zicht 
hebben! 

2. Systemen stroomlijnen (afstemmen) 

3. Rapportages verbeteren (overlap en op 
maat) 



         Steutel 1: Eigenaarschap 
Wie is voor welk proces 
verantwoordelijk? Bijvoorbeeld: 
‒ Beleid voor plannen en klokuren 
‒ Directeur voor roosters en 

urenverantwoording 
 
Bepaal welke informatie op welk niveau 
minimaal nodig is! 

Do’s: 
‒ Gebruik bestaande procesplaten. 
‒ Leg de verantwoordelijk vast. 
‒ Stem af. 
‒ Communiceer deze. 

Advies: structureer op basis van 
‒ type rapportage: 

‒ Operationeel/verbetering 
‒ Stuur 
‒ Verantwoording 

‒ Jaarkalender 
‒ Brandhaarden 



 Steutel 2: Systemen 

Proces 

Taak 

Functioneel 

Beperken inhuur 

Stoppen projecten 

Samenwerken op inkoop, support 

Systeemoptimalisatie 

Procesoptimalisatie en standaardisatie 

Uitbesteding 

Integratie en fusie 

Ingericht SSC 

0,5 – 1 jaar 1 – 2 jaar 2 – 5 jaar 

Verzilveren 
effecten 

‒ Maak zichtbaar waar informatie vandaan komt (één/meer bronnen) 

‒ Kil dubbelingen in overlegstructuren (één waarheid van gegevens) 

‒ Haal de overlap uit systemen 



       Steutel 3: Rapportages 

Stroomlijn de rapportages door: 
1. Kijken naar noodzaak & gebruik 

  (116 HRM rapportages, 45 relevant) 
 

2. Aanpassen Planning en Rapportages op elkaar 
‒ Op operationeel niveau: plan 1.000 lesuren, dan vertelt de 

rapportage hier iets over de voortgang. 

‒ Op tactisch niveau: ziekteverzuim < 5%, dan vertelt de 
rapportage hier iets over het ziekteverzuim tussen teams. 

‒ Samenvoegen onderwijs, planning, HRM en financiën. 
 

3. Beperken Dashboard! 

 

 

 



Informatievoorziening 

• Bronsystemen 

• Mip 

– Op hoofdlijnen, niet voldoende voor teams om te 
kunnen sturen op de processen  

• Rapportages op diverse bronsystemen 

– Vele en veelal ad hoc   

 



Waar naartoe  

• Teamsites 
– Mogelijkheden zoeken om de teams van de 

adequate informatie te voorzien. 

– Uitgangspunt de zes taakgebieden 

– Zorgen voor gewaarborgde data die overal 
hetzelfde is 

– Mogelijkheid bieden dat teamleden interactief 
met de informatie kunnen werken 

– Wel info per team, maar ook zoeken naar 
standaarden voor hele Friesland College 

 



Data platform 

• Selfservice 
• Aggregatie is aangebracht 
• Steeds rapporteren op basis van dezelfde 

gegevens 
• Dynamischer omgeving 
• Minder rapporten 
• Beheersbaar 
• Gemakkelijker in gebruik, geen ingewikkelde 

queries nodig 
• En sneller te bouwen 

 
 











Vragen? 


