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1.  Inleiding 
 
 
 
 
In het toezichtkader beschrijft de Raad van Toezicht, conform de “Branchecode goed bestuur in het 
MBO”1 zijn visie op toezichthouden en op welke wijze het uitvoering geeft aan zijn rol om toezicht te 
houden op de uitvoering van de werkzaamheden door het College van Bestuur en welke 
uitgangspunten daarbij worden gehanteerd. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden, alsmede het 
informatieprotocol en de jaaragenda zijn reeds vastgelegd het Reglement Raad van Toezicht. 
 
Een gezamenlijk beeld over de wijze waarop toezicht wordt gehouden is nodig voor het effectief 
functioneren van de Raad van Toezicht. Daarbij staan wet- en regelgeving waarbinnen toezicht wordt 
gehouden centraal, evenals de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd. Het toezichtkader wordt 
gekoppeld aan het visiedocument dat eens per vier jaar wordt opgesteld. Ook het toetsingskader 
maakt deel uit van het toezichtkader. In het toetsingskader wordt beschreven welke 
beleidsdocumenten opgesteld worden en op welke wijze deze gemonitord worden, incl. de daarbij 
behorende planning. 
 
In het visiedocument 2017-2021 met als titel “wendbaar onderwijs, waardevolle mensen” worden aan 
studenten, medewerkers, ouders, decanen, bedrijven, instellingen en de regio vier beloften gedaan. 

 Wij lopen voorop bij de ontwikkelingen in het werkveld 

 Wij garanderen dat studenten bij ons het beste uit zichzelf kunnen halen 

 Wij zijn het opleidingsinstituut waar iedereen zich een leven lang kan ontwikkelen 

 Wij verbinden ons aan de regio 
Deze beloften bepalen de focus van onze organisatie de komende vier jaar De daaraan gekoppelde 
onderwijsvisie stoelt op de pijlers vakmanschap en brede vorming. Vakmanschap is en blijft de kern 
van ons onderwijs en wordt geleerd in een omgeving waar school en praktijk sterk met elkaar zijn 
verweven. Onze brede vorming gaat verder dan het aanleren van persoonlijke vaardigheden. Het is 
vorming die de persoon maakt tot wie hij is. Vanuit de christelijke identiteit wordt aan studenten meer 
meegegeven dan wat vanuit beroepsvorming vereist is. Een brede ontwikkeling sluit beter aan op de 
dynamiek van de arbeidsmarkt, waar steeds meer waarde wordt gehecht aan duurzaamheid, 
persoonlijke groeiprocessen en maatschappelijke betrokkenheid. Beide pijlers staan niet naast elkaar, 
maar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alleen door het geïntegreerd aanbieden van 
vakmanschap én brede vorming komen studenten volledig tot hun recht en leren ze een 
betekenisvolle bijdrage te leveren aan onze veranderende maatschappij. 
 
Goed Bestuur en toezichthouden is ook niet alleen in regels en kader te vatten. Soft controls als bijv. 
kernwaarden, cultuur, gedrag, bestuurlijk vermogen, leiderschap en professionaliteit zijn minstens zo 
belangrijk. De Raad van Toezicht is van mening dat een goede werkrelatie met het College van 
Bestuur van vitaal belang is. Daarin staan openheid van zaken, transparantie en respect voor ieders 
eigen bestuurlijke positie voorop. 
  

                                                      
1 Branchecode goed bestuur in het mbo d.d. 1 augustus 2014, aanbeveling 4.1: ”De Raad van 
Toezicht hanteert een toezichtkader met expliciete doelstellingen en indicatoren voor het eigen 
toezicht”. 
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2.  Visie op Toezicht 
 
 
 
 
De statuten van de Stichting voor Chr. BVE Friesland / Flevoland voorzien in de toezichtstructuur. 
Conform de branchecode is binnen ROC Friese Poort toezicht strikt gescheiden van bestuur. Er is 
gekozen voor een organieke scheiding met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Het 
College van Bestuur bestuurt de stichting en vormt het bevoegd gezag conform artikel 9.1.4. van de 
Wet Educatie Beroepsonderwijs. Het interne toezicht berust bij de Raad van Toezicht. De Raad van 
Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de instelling, in het bijzonder op het College van 
Bestuur. In het algemeen toetst de Raad van Toezicht of het College van Bestuur bij zijn 
beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie 
van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en houdt daarbij rekening 
met het instellingsbelang en het publieke belang. De toezichthoudende taak richt zich met name op 
(de uitvoering van) het strategisch meerjarenplan, de bestuurskwaliteit, de financiële 
meerjarenraming, de kwaliteit van het onderwijs en het interne risicomanagement. Meer in het 
bijzonder ziet de Raad van Toezicht erop toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de 
vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht is 
daarnaast werkgever van de leden van het college bestuur en staat het College van Bestuur met raad 
en daad terzijde.  
Richtinggevend voor het besturen van de stichting, het intern toezicht daarop en het verantwoording 
afleggen daarover is het bepaalde daaromtrent in de Wet Educatie Beroepsonderwijs en de 
Branchecode Goed Bestuur in het MBO. 
 
De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen ten opzichte van het College van Bestuur: 

1. toezichthouder; 
2. adviseur en klankbord; 
3. werkgever. 

Vanuit deze rollen houdt de Raad van Toezicht bestuur en toezicht in balans. De Raad van Toezicht is 
daarbij niet alleen volgend, maar handelt proactief, met respect voor de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. Concreet betekent dit: niet alleen achteraf 
controleren/goedkeuren maar ook vooraf sparren met het College van Bestuur. 
De Raad van Toezicht handelt vanuit een onafhankelijke positie en een eigen verantwoordelijkheid. Er 
mag geen sprake zijn van belangenverstrengeling. Leden van de Raad van Toezicht nemen de 
kernwaarden integriteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, rechtmatigheid, 
openheid en transparantie in acht en vullen vanuit deze kernwaarden hun verantwoordelijkheden in. 
 
De Raad van Toezicht beschrijft in dit hoofdstuk naast de rollen van de Raad van Toezicht de 
kernaspecten van toezicht.  
 
De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren en dat van zijn leden en legt actief 
verantwoording af over zijn werkwijze en functioneren aan relevante interne en externe stakeholders. 
De Raad van Toezicht wordt ondersteund door de bestuurssecretaris. 
 
 

2.1. Rollen van de Raad van Toezicht 
 

2.1.1. Toezichthoudende taak 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en de algemene gang van zaken 
in de stichting en met de stichting verbonden activiteiten. De raad richt zich daarbij naar de 
maatschappelijke doelstellingen van de stichting en behartigt op deze wijze het belang van de 
stichting en de relevante belanghebbenden zoals studenten, ouders en bedrijven en instellingen. 
De raad ziet erop toe dat de activiteiten die in de stichting worden ontplooid voldoen aan wet- en 
regelgeving, dan wel de statuten van de stichting en overige interne reglementen. De raad ziet 
eveneens toe op een goede toepassing en uitvoering van de brancheafspraken met betrekking tot 
governance. 
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Een aantal besluiten van het College van Bestuur is onderworpen aan goedkeuring van de Raad 
van Toezicht. De Raad van Toezicht toetst deze besluiten vanuit zijn toezichthoudende taak. De 
CvB-besluiten die aan goedkeuring onderhevig zijn, staan vermeld in de statuten en het reglement 
Raad van Toezicht. 
Het College van Bestuur draagt zorg voor een goede voorbereiding van de besluitvorming over 
bovenstaande onderwerpen. De Raad van Toezicht neemt de uiteindelijke goedkeuringsbesluiten. 

 
2.1.2. Adviseur en klankbord 

De Raad van Toezicht fungeert gevraagd, dan wel ongevraagd als adviseur en klankbord in de rol 
van sparring partner van het College van Bestuur. Vanuit zijn visie op toezicht stelt de Raad van 
Toezicht zijn ervaring, kennis en kunde ter beschikking. Advies aan het College van Bestuur kan 
de Raad van Toezicht als collectief orgaan uitbrengen, maar kan ook door individuele leden 
worden gegeven. 
Een advies is open van karakter. Het staat het College van Bestuur vrij hier een eigen afweging in 
te maken. Het College van Bestuur informeert (het lid van) de Raad van Toezicht of en hoe het 
advies wordt opgevolgd en welke overwegingen daaraan ten grondslag liggen. 

 
2.1.3. Werkgeversrol 

De Raad van Toezicht draagt zorg voor een goed functionerend bestuur door benoeming, 
beoordeling en ontslag van de leden van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht stelt de 
arbeidsvoorwaarden van het College van Bestuur inclusief de honorering vast. De raad richt zich 
daarbij naar de zwaarte van de functie, de relevante wetgeving en de maatschappelijke waarden 
en normen. 
In het kader van het toezicht op het goede functioneren, evalueert de Raad van Toezicht jaarlijks 
de leden van het College van Bestuur – en bij een meerhoofdig College van Bestuur – eveneens 
het college als team. Dat vindt enerzijds plaats aan de hand van de overeengekomen 
prestatiekaart behorend bij het visiedocumen en anderzijds aan de hand van persoonlijke doelen 
die tussen het lid CvB en de RvT worden afgesproken. Het evaluatiegesprek wordt gevoerd door 
de Remuneratie- en Benoemingscommissie. Voorafgaand aan het evaluatiegesprek wordt een 
360 graden feedback gehouden. Daarnaast kan de Raad van Toezicht een lid of de leden van het 
College van Bestuur bespreken in een vergadering buiten de aanwezigheid van het college en 
kan aan het College van Bestuur worden gevraagd vooraf een zelfevaluatie op te stellen en aan te 
leveren. 

 
 

2.2. Kernaspecten van het toezicht 
 

2.2.1.  Identiteit 
De Raad van Toezicht ziet erop toe dat voldoende invulling wordt gegeven aan de Christelijke 
Identiteit van de organisatie, zoals beschreven in de notitie “onze christelijke identiteit” van juni 
2017. 
 
2.2.2.  Governance 
a. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur hebben de formele governance-eisen 

uitgewerkt in statuten, het reglement Raad van Toezicht en het bestuursreglement. Deze 
documenten zijn openbaar gemaakt via de website ROC Friese Poort. 

b. In de statuten en het reglement Raad van Toezicht is omschreven welke 
bestuursbesluiten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven en welke 
besluiten tot de eigenstandige bevoegdheid van de Raad van Toezicht behoren (zoals 
benoeming van de accountant). 

c. De Raad van Toezicht handelt conform de governanceprincipes en governance-eisen 
zoals vastgelegd in de Wet educatie en beroepsonderwijs en de vigerende branchecode 
Goed bestuur in het mbo. 

d. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat ook het College van Bestuur in overeenstemming 
met de wet en branchecode handelt. 

 
2.2.3.  Strategie 
a. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat er een helder en gefundeerd strategisch 

(meerjaren)beleidsplan (visiedocument) is en dat de strategie, indien nodig, aangepast 
wordt aan actuele ontwikkelingen. 
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b. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het beleid van de organisatie en de voorstellen 
van het College van Bestuur voldoende gericht zijn op het realiseren van de ontwikkelde 
strategie. 
 

2.2.4. Control 
a. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de branchecode in acht wordt genomen. Voor de 

Raad van Toezicht zelf is dit vertaald in het Reglement Raad van Toezicht; voor het 
College van Bestuur in het bestuursreglement. 

b. Het uitvoering geven aan de drie rollen van de Raad van Toezicht: te weten 
toezichthouden, adviseren en klankbord en de werkgever 

c. De voortgang bewaken middels de strategische rapportages (3x per jaar) die deel 
uitmaken van de planning & controlcylcus van de orgaisatie. 

d. Het indien gewenst instellen van commissies die de besluitvorming in de raad, binnen het 
werkgebied van de commissie, voorbereid. 

e. Het waarborgen van een adequate informatieverstrekking aan de Raad van Toezicht en 
eventueel zelf een actieve rol vervullen, gebruikmakend van de bevoegdheden van de 
raad. 

 
2.2.5.  Soft controls 
a. Leden van de Raad van Toezicht nemen de kernwaarden integriteit, betrouwbaarheid, 

zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, rechtmatigheid, openheid en transparantie in acht. 
b. Bij het gedrag van leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij:  

 voorbeeldgedrag vertonen;  

 professioneel en ethisch verantwoord handelen;  

 oog hebben voor de menselijke maat, zowel in de organisatie en uitvoering van het 
onderwijs als in het personeelsbeleid en de bedrijfsvoering;  

 verantwoordelijkheid nemen voor goed beroepsonderwijs voor de studenten en de 
arbeidsmarkt;  

 instaan voor de kwaliteit van het onderwijs dat de instelling verzorgt, en er in het 
besturen en in het toezichthouden voor zorgen dat deze kwaliteit permanent 
gewaarborgd wordt en er snel kan worden ingegrepen als zaken niet goed lopen;  

 instaan voor een verantwoorde bedrijfsvoering in financiële, personele en 
organisatorische zin  

 voor anderen, binnen en buiten de eigen instelling, aanspreekbaar zijn op het eigen 
gedrag, door het creëren van een open dialoogcultuur.  

 
2.2.6.  Afleggen van verantwoording 
Het afleggen van verantwoording aangaande het toezicht vindt plaats via het bericht Raad van 
Toezicht in het jaarverslag van ROC Friese Poort. 
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3. Toetsingskader 
 
 
 
 
Het toetsingskader omschrijft welke beleidsdocumenten opgesteld worden en op welke wijze deze gemonitord worden, incl. de daarbij behorende planning. 
 

3.1. Overzicht beleidscyclus 
Er wordt gewerkt met een ‘anderhalf-jaarcyclus’. Voor de jaren 2018 en 2019 betekent dit dat de vestigings- en stafplannen in het voorjaar klaar zijn en qua 
inhoud betrekking hebben op schooljaar 2018-2019, met een doorkijk naar eerste helft schooljaar 2019 en qua begroting op kalenderjaar 2019. Op deze wijze 
lopen deze plannen synchroon met de plannen examencommissies (waar ook een begroting aan wordt gekoppeld) en de formatieplannen. 
De monitoring vindt drie maal per jaar plaats, in januari, mei en september. 
 
PLAN 
 

PLAN      

Wat  Wie 
verantwoordelijk 

Voor Doel  Hoe vaak Wanneer 

Visiedocument CvB (vaststellen) 
RvT (goedkeuren) 

Alle medewerkers en stake-
holders Studenten, decanen, 
bedrijven, ouders, en 
belangstellenden  

Richting van het onderwijs en 
de organisatie voor komende 
vier jaar  

Eén keer in de vier jaar 
(herijken tussentijds 
mogelijk) 

Januari 

Kaderbrief  
begroting   

CvB (vaststellen) 
RvT (goedkeuren 
begroting) 

Directieraad  
 

 Eén keer per jaar 
 

April  
November 

Jaarplan staf en 
begroting 

Stafhoofd CvB Doelen in beeld brengen en 
realiseren van één plan op FP 
niveau 

Eén keer per jaar 
 

Juni   
November 

Vestigingsplan en 
begroting 

Vestigingsdirecteur Medewerkers van een 
vestiging- 
CVB en andere betrokkenen. 

Uitwerking van de visie 
geformuleerd in ambities van de 
vestiging  

Eén keer per jaar 
 

Juni   
November 

Teamplan en 
activiteitenplan                            

Opleidingsmanager Medewerkers van een team  Ambities en doelstellingen van 
het team en doorvertaling naar 
activiteiten. Afspraken op 
domeinniveau worden op 
teamniveau door vertaald.  

Het activiteitenplan  is een 
levend document en wordt 
gedurende het jaar 
geüpdatet 
 

Te bepalen in 
de vestiging 

Jaarplan 
examencommissie 
En begroting 

Vz. 
Examencommissie 
 

CvB 
Examencommissie  

Activiteiten examencommissie 
in een jaarplanning  zie verder 
handboek examinering. 

Ieder schooljaar Juni  
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PLAN      

Wat  Wie 
verantwoordelijk 

Voor Doel  Hoe vaak Wanneer 

Strategisch 
personeelsplan 

CvB 
(HRM) 

CVB 
VD 

Strategische personeels-
planning voor vier jaar 

Eens per vier jaar; jaarlijks 
herijken 

 

Formatieplan VD OM Formatieplan per jaar Jaarlijks Mei 

 
 
CHECK 
 

RESULTATEN &  VERANTWOORDING      

Wat Wie verantwoordelijk Voor Doel  Hoe vaak Wanneer  

Strategische 
rapportage 

CvB Raad van Toezicht Verantwoording over de 
resultaten prestatiekaart 

Drie maal per jaar Januari, mei, 
september 

Monitoring binnen het 
team/ zelfevaluatie 

Opleidingsmanager Teamleden Met elkaar vaststellen wat 
goed gaat , wat beter kan en 
wat daar voor nodig is. 
Successen  vieren. 

Aantal keren per jaar 
(team jaarkalender) 
Zelfevaluatie ieder jaar 
geüpdatet in delen per 
keer 

 

Monitoring OM en VD 
met behulp van monde-
linge toelichting Team-
plan, Zelfevaluatie, 
resultaten in qlikview  
prestatiekaart en 
eventueel  teampage  

Opleidingsmanager Team en VD In beeld brengen van 
onderwijskwaliteit  
 

In bilateraal met VD 
wordt er een deel van 
de onderwerpen 
besproken. 
In de monitoring twee 
keer per jaar het totaal 
beeld  geschetst. 

Aansluiten bij 
monitoringcyclus 
VD-CvB 

Jaargesprek CvB met 
opleidingsmanagers en 
directeuren per 
vestiging 

CvB met 
vestigingsmanagement 

CvB en 
management 
vestiging  

Formeel gesprek over ontwik-
kelingen en bereikte resultaten  
in de vestiging waar liggen 
kansen en wat zijn risico’s   

Eén keer per jaar in 
periode van monitoring   

mei/ juni of 
oktober/november 

Monitoring vestiging  VD  CvB  In beeld brengen van 
vestigingsresultaten. 
Status van basiskwaliteit en 
eigen aspecten kwaliteit teams  

Drie keer per jaar 
 

januari 
mei  
september 
 

Evaluatie jaarplan staf Stafhoofden  CvB Resultaten hindernissen 
jaarplanstaf 

Eén keer per jaar september 

Jaarverslag 
examencommissie 

Voorzitter 
examencommissie  

CvB  Doel onderbouwen van  
kwaliteit examinering 
diplomering en verbeterplan  

Eén keer per 
schooljaar  

Oktober  
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3.2. Prestatiekaart 
 
In de prestatiekaart worden op basis van het visiedocument de doelstellingen en de prestatie-indicatoren voor vier jaar vastgelegd, gekoppeld aan de 
beloften, de basis op orde en jaarthema’s. De Raad van Toezicht stelt deze vast omdat over deze prestatie-indicatoren het College van Bestuur drie 
maal per jaar verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De prestatiekaart is geldig voor de looptijd van het visiedocument, waarbij de 
jaarthema’s jaarlijks kunnen worden aangepast. 

 

  (Strategische) doelstellingen Prestatie-indicator / norm (PI) Rapportage 
1 jan. 2018 
(1 sept–1 jan) 

Rapportage 
1 mei 2018 
(1 jan–1 mei) 

Rapportage 
1 sept. 2018  
(1 mei–1 sept) 

A Belofte 1 1. Het bedrijfsleven is tevreden over 
de kennis van ROC FP van de 
ontwikkelingen in het werkveld.  

75% van het bedrijfsleven is tevreden 
over de kennis van ROC FP van de 
ontwikkelingen in het werkveld. 

  X 
Resultaten 
laatste BPV 
enquête 

2. Het bedrijfsleven is tevreden over 
de aansluiting praktijk en theorie. 

75% van het bedrijfsleven is tevreden 
over de verbinding aansluiting tussen 
praktijk en theorie. 

  X 
Resultaten 
laatste BPV 
enquête 

Belofte 2 3. ROC Friese Poort wordt ervaren 
als een ‘waardengemeenschap’ 
waar op een aansprekende wijze 
gesprek wordt gevoerd over 
waarden en (beroeps)ethiek. 

60% van de studenten.  X 
Resultaten 
JOB 2018 

 

60% van de ouders.    Onderzoek 1x 
in de 3 jaar  
(laatste 2017). 

4. Studenten zijn tevreden over 
begeleiding en maatwerk (incl. 
passend onderwijs). 

75% van de studenten is tevreden 
over begeleiding. 

 X 
Resultaten 
JOB 2018 

 

75% van de studenten is tevreden 
over maatwerk. 

 X 
Resultaten 
JOB 2018 

 

75% van de studenten is tevreden 
over passend onderwijs. 

 X 
Resultaten 
JOB 2018 

 

Belofte 3 5. Groei aantal volwassenen. Het aantal volwassenen (23+ crebo) 
groeit met 50% (groei per jaar 
10,5%). 

X 
O.b.v. 
instroom 1 
okt 2017 

X 
O.b.v. 
instroom  
1 febr 2018 
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  (Strategische) doelstellingen Prestatie-indicator / norm (PI) Rapportage 
1 jan. 2018 
(1 sept–1 jan) 

Rapportage 
1 mei 2018 
(1 jan–1 mei) 

Rapportage 
1 sept. 2018  
(1 mei–1 sept) 

Het aantal volwassenen cursorisch 
onderwijs groeit met 50% (groei per 
jaar 10,5%). 

X 
O.b.v. 
instroom 1 
okt 2017 

X 
O.b.v. 
instroom  
1 febr 2018 

 

6. ROC Friese Poort heeft de best 
gekwalificeerde medewerkers. 

Elke medewerker heeft een 
ontwikkelplan 
gekoppeld aan functieprofiel. 

 (na invoering 
generiek 
functiehuis) 

 

Belofte 4 7. We zijn herkenbaar betrokken in 
de regio. 

Spontane naamsbekendheid ROC 
Friese Poort breed ligt op 75%. 

 X 
Imago-monitor 
2018 

 

Waardering binnen de regio voor 
ROC Friese Poort > 8. 

 X 
Imago-monitor 
2018 

 

8. We werken mee aan social return. Bij 30% van de bedrijven waar we 
zaken mee doen, is een stagiaire 
geplaatst  (groei per jaar 2%; 
nulmeting 21%). 

   

B. Basis op 
orde 

9. Stakeholders zijn tevreden over 
ROC Friese Poort. 
 

Ouders waarderen ROC Friese Poort 
met minimaal een 7,1. 

  onderzoek 1x 
per 3 jaar 
(laatste 2017). 

Studenten waarderen ROC Friese 
Poort met minimaal een 7,5. 

 X 
Resultaten 
JOB 2018 

 

BPV bedrijven waarderen ROC Friese 
Poort met minimaal een 7,5 

  X 
Resultaten 
laatste BPV 
enquête 

Medewerkers waarderen ROC Friese 
Poort minimaal met een 8,0. 

Laatste MTO 
(2016) 

 In okt. 2018 
weer MTO 

10. Er zijn hoge opbrengsten. Jaar- en diplomaresultaat en 
starterssucces liggen boven de 
inspectienorm.  

X   
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  (Strategische) doelstellingen Prestatie-indicator / norm (PI) Rapportage 
1 jan. 2018 
(1 sept–1 jan) 

Rapportage 
1 mei 2018 
(1 jan–1 mei) 

Rapportage 
1 sept. 2018  
(1 mei–1 sept) 

11. De kwaliteit van het onderwijs is 
voldoende. 

De kwaliteit van het onderwijs van 
een team is voldoende of goed wat 
betreft de kwaliteitsgebieden 
onderwijsproces, examinering, 
diplomering, schoolklimaat en 
kwaliteitszorg.  

V/G 
(betreffende 
audits in 
verslagperiod
e) 

X 
(betreffende 
audits in 
verslagperiod
e) 

X 
(betreffende 
audits in 
verslagperiode) 

12. Er is een professionele 
kwaliteitscultuur. 

Nader te bepalen.  NNB NNB NNB 

13. Financieel en fysiek gezonde 
organisatie.  

Eindejaarsverwachting in relatie tot de 
exploitatiebegroting. 

 X X 

Eindejaarsverwachting in relatie tot de 
Investeringsbegroting. 

 X X 

Ziekteverzuim is lager dan gemiddeld 
in het mbo. 

 X X 

14. De studentaantallen zijn stabiel. 
 

Het aantal studenten per vestiging 
blijft minimaal gelijk. 

X 
1 okt telling 

X 
1 febr telling 

 

C. Jaarthema
’s 

15. De resultaten voor Nederlands en 
rekenen zijn goed. 

Het percentage studenten dat een 
voldoende haalt voor Nederlands ligt 
op 90%. 

   

Het percentage studenten dat een 
voldoende haalt voor rekenen ligt op 
70%. 

   

16. De doelen bestuursakkoord zijn 
behaald. 

5% van de studenten neemt deel aan 
een excellentieprogramma. 

   

Voor 70% van de BPV bedrijven is 
duidelijk wie aanspreekpunt is bij 
ROC Friese Poort.  

  X 
Resultaten 
laatste BPV 
enquête 

17. Medewerkers zijn tevreden over 
ICT. 

Medewerkers zijn tevreden over de 
ondersteuning ICT en waarderen met 
7,5 

(n.a.v. de 3 
enquêtes in 
2017) 
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3.3. Planning 
 
 

      
2018 2019 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

P
la

n
 

Visiedocument CvB                                                 

Kaderbrief CvB                                                 

Begroting CvB                                                 

Jaarplan staf Staf                                                 

Begroting staf Staf                                                  

Vestigingsplan VD                                                 

Begroting vestiging VD                                                 

Teamplan OM                                                 

Jaarplan excie, incl begroting Vz.                                                 

Strat. PP CvB                                                 

Formatieplan                                                   

        

C
h
e
c
k
 

ZE team OM                                                 

Strategische rapportage CvB                         

Monitoring VD/OM VD                                                 

Monitoring CvB/VD CvB                                                 

CvB/OM/VD CvB                                                 

Evaluatie staf Staf                                                 

Jaarverslag excie Vz                                                 

Herijken SPP CvB                                                 
 


