
Werk maken van je passie

De lessen van  
de pandemie
Welke lessen nemen we mee naar 
het nieuwe schooljaar? 





Dit houden  
we vast!

Zo vlak voor de zomervakantie zien 
we het allemaal weer wat zonniger 
in. De samenleving gaat steeds 
verder open, we kunnen weer een 
terrasje pakken, uit eten of naar 
het theater en we hopen dat we 
weer normaal op reis kunnen deze 
zomer. Ook in ons onderwijs gloort 
het perspectief. We gaan ervan uit 
dat volgend schooljaar de meeste 
lessen weer op school plaats kunnen 
vinden, we het verplichte thuiswerken 
achter ons kunnen laten en we ook 

(groten deels) verlost zijn van de 
mond kapjes. We halen weer vrijer 
adem en we zijn er allemaal aan 
toe. Maar voor het zover is, willen 
we kort stilstaan om terug te blikken 
en te reflecteren op de afgelopen 
anderhalf jaar. Want ondanks alle 
lastigheden en problemen waren er 
ook positieve ervaringen die we zijn 
gaan waarderen. Wat hebben we 
geleerd? Wat heeft deze pandemie 
ons gebracht en wat nemen we 
mee? 
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Er is een enorme versnelling geweest 
op het gebied van digitalisering. We 
hebben geleerd dat een deel van 
ons onderwijs digitaal kan. Soms 
zelfs effectiever is dan les op school. 
Ook zien we dat bijvoorbeeld het 
lesgeven in kleinere groepen voor 
sommige studenten goed werkt en 
dat de ruimte om meer naar eigen 
inzicht te examineren ons onderwijs 
heeft verrijkt. Wij gaan ons er als 
College van Bestuur samen met de 
MBO Raad hard voor maken bij het 
Ministerie, de onderwijsinspectie 
en het SBB dat we de door hen 
geboden ruimte kunnen behouden. 
Ook nodigen we ieder team in 
onze school uit om in brede zin te 
reflecteren op de vraag hoe we 
ons onderwijs en ons werk in de 
toekomst vorm zouden willen geven? 
Hoe zorgen we voor een optimale 
verhouding tussen onderwijstijd, 
kwaliteit en effectiviteit? Welke ruimte 
hebben teams hiervoor nodig? We 
kunnen hier ook ons voordeel mee 

doen in het programma Flexibel 
onderwijs dat de komende jaren 
verder vorm krijgt.

Een andere verworvenheid betreft het 
online vergaderen en het thuiswerken. 
Nog niet zo lang geleden reisden we 
voor iedere vergadering tussen onze 
vestigingen heen en weer. Nu hebben 
we ervaren dat dit efficiënter kan. 
En ook voor ons onderwijs geldt dat 
sommige vormen van begeleiding 
prima online kunnen. We willen 
collega’s vanaf het nieuwe schooljaar 
meer ruimte bieden om deels thuis 
te werken. We zien dit ook als een 
mogelijkheid om medewerkers in 
verschillende levensfasen tegemoet 
te komen met vraagstukken rondom 
opvang, gezin, zorg of werkdruk. Als 
een mogelijkheid om de balans die 
de lockdown óók heeft gebracht in 
het leven van velen, te behouden 
zonder dat het werk daaronder hoeft 
te lijden.

4



Daarnaast hebben zowel studenten 
als medewerkers van onze school 
ervaren dat de school als leer –en 
ontmoetingsplek van grote waarde 
is. Die bewustwording is misschien 
wel de belangrijkste winst van deze 
pandemie. De school en de werkplek 
vervullen een veel bredere functie 
dan alleen maar onderwijs volgen of 
je werk doen. In die sociale functie 
voor studenten én medewerkers 
willen we de komende tijd meer gaan 
investeren. 

Tot slot is het werkelijk indrukwekkend 
om te zien welk een enorme prestatie 
we met elkaar hebben geleverd. 
Hoeveel creativiteit en innovatie
kracht er is vrijgekomen en hoeveel 
betrokkenheid op onze studenten en 
op elkaar er is getoond. We hebben 
studenten binnen de beperkingen 
maximaal naar school gehaald en 
veel fysieke lesuitval online kunnen 
compenseren. Veel meer lessen 

dan aanvankelijk gedacht, hebben 
doorgang gevonden en maar liefst 
95% van de studenten haalt dit jaar 
‘gewoon’ het diploma. Het is zwaar 
geweest en er zijn de komende jaren 
achterstanden weg te werken, maar 
we hebben ons staande gehouden 
en dat zullen we blijven doen. Ook 
die kracht om er sámen voor te gaan, 
houden we heel graag vast. 

En de wens voor het nieuwe 
schooljaar? Een lichte ‘lockdown’  
– onthaasting zonder corona –  
aan onszelf en elkaar opgelegd. 
Laten we ons daar de komende jaren 
in oefenen.

Remco Meijerink en Alice Muller 
College van Bestuur 
 
Juli 2021
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Wat hebben 
we geleerd en 
bereikt?
De afgelopen anderhalf jaar zaten we in een  
groot en plotseling experiment met online werken  
en thuiswerken, waar niemand om had gevraagd.  
We blijken flexibeler en innovatiever dan ooit.  
Wat al jaren vastlag, komt opeens in beweging.  
Dat ging niet helemaal zonder slag of stoot, maar  
we staan nog fier overeind. En zijn een stuk wijzer.  
Wat hebben we geleerd en bereikt? We zien zes 
thema’s.

 Terugblik 
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1.  Ontwikkeling  
online onderwijs

Stroomversnelling voor blended 
learning en digitalisering
We waren blended learning al 
volop aan het ontdekken, maar 
de lockdown zorgde zeker voor 
een stroom versnelling. Docenten 
bekwaamden zich razendsnel in 
online onderwijs en ondersteunende 
afdelingen maakten het mede 
mogelijk.  
 
Het resultaat:

•  Ruim 300 docenten volgden 
workshops en trainingen digitale 
didactiek en blended learning.

• Voor directe ondersteuning 
waren er inloopspreekuren. 

•  Elk team heeft een Icoach.
•  Dit schooljaar is 44% van de 

lessen online gegeven, naast  
56% op school.

• Het aantal ingeroosterde 
lessen (online en op school) was 
nagenoeg gelijk aan het aantal 
lessen tijdens de jaren voor 
corona. De lessen waren wel 
korter (40 minuten in plaats van 
50) om meer te kunnen roosteren.

• Inmiddels geeft 75% van de 
docenten aan zich voldoende 
vaardig te voelen om online 
lessen te verzorgen.

Vliegende start voor FP-C@mpus
Het leerplatform FP-C@mpus, 
met alle blended learnings voor 
studenten, maakte een vliegende 
start. Een halfjaar na de oprichting in 
december 2020, staan er 46 unieke 
modules voor niveau 2, 3, 4 en voor 
docenten. Hiervan zijn negen volledig 
geproduceerd door ROC Friese Poort 
(de ROC Friese Poort Originals) en 
zeven in samenwerking met de Yacht 
Builders Academy. Het platform wordt 
actief gebruikt door 126 studenten 
en 116 medewerkers. De ambitie is 
dat eind 2021 800 studenten gebruik 
maken van FP-C@mpus en binnen 
twee jaar alle generieke vakken 
worden aangeboden op het platform.  
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Totaal aantal lessen per maand
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“Heel erg bedankt voor de snelle actie die 

werd genomen en de manier waarop we 

telkens op de hoogte zijn gehouden over 

de ontwikkelingen en ook hoe de leraren er 

voor ons zijn en alles opgepakt hebben en 

ons digitaal les geven!”

“Het gaat eigenlijk allemaal best 

goed. Alles is altijd duidelijk en de 

leraren staan paraat. Ze reageren snel 

op Teams en willen altijd helpen. Alles 

wordt goed gecommuniceerd en ze 

lopen niet achter de feiten aan.”

“Ga zo door, jullie doen zo 

je best en dit zie je duidelijk 

terug in alles. Zorg gewoon 

voor de duidelijkheid omtrent 

opdrachten voor de rest vind ik 

alles super geregeld.” 
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Voorbeeld 

Hoe ziet onderwijs op 1,5 meter er dan uit? Waar 

krijgen we mee te maken? Om dit goed in beeld te 

krijgen organiseerde het volwassenenonderwijs Zorg 

& Welzijn een online brainstormsessie. Studenten 

en diverse zorginstellingen gingen met elkaar in 

gesprek om te ontdekken hoe fl exibel, waardevol en 

toekomst gericht onderwijs in de regio kan worden 

aangeboden in een 1,5 meter school. Op deze 

wijze is input opgehaald en draagvlak gecreëerd. 

Bijvoorbeeld over zorgen voor voldoende contact 

tussen docenten en studenten en de wijze waarop 

studenten (thuis) worden geïnstrueerd en begeleid. 

“Ik heb een waardevolle bijdrage kunnen leveren 

vanuit mijn perspectief als student.” aldus een van 

de studenten. Het werkveld gaf aan geen ander 

ROC te kennen waar dit zo wordt opgepakt als bij 

ROC Friese Poort.
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2.  Studiesucces en 
voortgang
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Afstudeerders doen het goed
Het is goed te zien dat dit schooljaar 
circa 95% van de studenten naar 
verwachting op tijd afstudeert. 
Dit resultaat is mede bereikt door 
de snelle omschakeling naar 
online onderwijs, door intensieve 
begeleiding en doordat we voor 15% 
van de studenten andere vormen 
van examinering hebben ingezet. 
Soms zijn de examens voor de 
keuzedelen komen te vervallen. Ook 
zijn alternatieve praktijkopdrachten 
gebruikt voor de BPV (zie punt 3).  
 
Hieronder een overzicht van het 
totaal aantal gediplomeerden 
en het percentage studenten 
waarbij gebruik gemaakt is van 
de mogelijkheid om te diplomeren 
zonder resultaat voor keuzedelen en/
of rekenen.

Vertragingen bij sommige 
opleidingen
We hebben ons enorm ingezet 
om alles door te laten gaan, 
maar vertraging was niet altijd te 
voorkomen. Vooral in branches zoals 
horeca, evenementen, onderwijs 
en uiterlijke verzorging waarin 
studenten geen stageplekken 
meer konden vinden. Met name de 
tweedejaars studenten hebben 
hierdoor vertraging opgelopen. 
Daarnaast zagen we vertraging bij 
de kennisintensieve opleidingen van 
niveau 4. Het onderwijs op afstand 
heeft voor hen minder leerrendement 
opgeleverd. Ook motivatie en 
persoonlijke omstandigheden 
speelden een rol. Het gebrek aan 
contacten en structuur was voor veel 
jongeren zwaar.

Vestiging Totaal aantal gediplomeerden

Ik heb het gevoel dat ROC Friese Poort de belangen en 

veiligheid van onze mensen centraal stelt tijdens COVID19

8,1

Ik kan een goede balans houden tussen werken en privé tijdens 

COVID19

6,4

Bijspringen in de zorg  

Vanuit ROC Friese Poort zijn 24 medewerkers bijgesprongen 

in de zorg tijdens de explosieve groei van de aantal 

coronapatiënten. Het ging onder andere om medewerkers 

die zowel in het onderwijs als in de zorg werkten. Zij waren 

vrijgemaakt om volledig in de zorg te kunnen helpen.

Vestiging Totaal aantal  

gediplomeer-

den sept - juni

Zonder een 

of meerdere 

keuzedelen

Zonder 

rekenen

Zonder  

keuze delen 

en/of rekenen

Drachten 630 17% (90) 3 % (18)

Leeuwarden 896 39% (349)

Emmeloord 408 17 % 2 %

Sneek 354 27% (96) 2% (6)
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“De motivatie daalt steeds 

verder, omdat ze het lastig 

vinden de discipline voor 

schoolwerk op te brengen als 

ze thuis zitten. Het beste is de 

studenten zoveel mogelijk, in 

kleine groepjes, naar school 

halen. Juist voor theorie, dat lukt 

thuis veelal niet.” 

Opleidingsmanager 

Veiligheidsberoepen

“Ik denk echt dat ROC Friese 

Poort haar best heeft gedaan 

om alles zo soepel mogelijk 

te laten verlopen. Het is voor 

iedereen een nieuwe situatie en 

iedereen doet zijn/haar best om 

er het beste van te maken en 

er het maximale uit te halen bij 

de studenten. Ook wordt aan 

het personeel gedacht d.m.v. 

apparatuur om thuis te kunnen 

werken. Prima! Geen tips.” 

Docent
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Wat vinden de studenten?
•  Over het online onderwijs is  

21% tevreden en 49% neutraal.
• Over het op school onderwijs is 

31% tevreden en 51% neutraal.
•  Bijna de helft van de studenten 

zegt thuis minder te leren.  
 
Bron: enquête onder studenten, 

november 2020

Eindniveau niet ter discussie
De docenten gaven dit schooljaar 
aan dat ze hun studenten goed 
in beeld hebben en dat bij hun 
opleidingen het eindniveau niet ter 
discussie staat. Onderwijsteams 
hebben veel aandacht geschonken 
aan achterstanden bij studenten en 
waar nodig gebruik gemaakt van 
aangepaste regelgeving op het 
gebied van onderwijs en examinering. 
Ondanks deze maatregelen bleef 
daarbij de kwaliteitsnorm voor 
diplomering hetzelfde, daar zijn 
geen concessies aan gedaan. Dit 
bleek ook uit de evaluaties van de 
examen commissies.

Creativiteit
In branches die zwaar getroffen zijn 
door de lockdown konden studenten 
weinig praktijkervaring opdoen. Er is 
met veel creativiteit aan oplossingen 
gewerkt. Twee voorbeelden:

• Studenten van de opleiding 
eerste monteur mechatronica 
kregen een grote kist met 
gereedschap en materialen 
thuis bezorgd. Hiermee zijn ze 
zelf opdrachten gaan doen met 
online instructie en begeleiding 
van docenten.

• Een vergelijkbaar voorbeeld is de 
voedselbox die studenten van 
de horecaopleidingen kregen. 
Met recepten, verse ingrediënten 
én online instructies mochten 
studenten thuis aan de slag met 
de bereiding.

Werkveld
Het is mooi te zien dat het werkveld 
in de regio actief meedenkt. Zo 
is bij de opleiding Podium en 
Evenemententechniek met het 
bedrijfsleven een praktijkcarrousel 
opgezet, waarbij vier groepjes van 
zes studenten mee kunnen kijken bij 
verschillende organisaties uit deze 
sector. 

3. Kwaliteit van de 
opleidingen
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Een Entreeopleiding is 

twee weken na de start 

van de eerste lockdown 

begonnen met een 

buddytraject, waarbij 

studenten in tweetallen 

aan opdrachten 

hebben gewerkt. Ze 

moesten minimaal twee 

keer per week contact 

met elkaar zoeken. Elke 

paar weken wisselde 

de samenstelling. Zo 

werd structuur geboden 

en eenzaamheid 

aangepakt.

In een busje gingen 

docenten en SLB’ers 

langs studenten die niet 

meer komen opdagen. 

Ze werden uitgenodigd 

voor een gesprek in het 

busje. Wat hebben ze 

nodig om weer mee 

te doen? Soms deed 

de laptop het niet 

meer, soms waren er 

grotere problemen. 

Er werden concrete 

afspraken gemaakt en 

vastgelegd. 
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We missen elkaar
Studenten zetten zich enorm in om 
er het beste van te maken, maar het 
bleef lastig:

• 59% mist het contact met 
docenten;

• 66% mist het contact met 
klasgenoten;

• 23% voelt zich vaker eenzaam als 
ze thuis onderwijs volgen;

• 15% ervaart meer lichamelijke of 
geestelijke klachten doordat ze 
meer thuis zitten. 
 
Bron: enquête onder studenten, 

november 2020

We zijn trots op onze studenten. 
Hoe ze flexibel omgingen met de 
situatie, het beste ervan maakten 
en zelf ook ideeën leverden en 
meedachten. Het was zwaar, maar ze 
leren ongetwijfeld ook veel van deze 
periode. Als (toekomstig) professional 
en als mens.

Iedereen erbij houden
Contact houden was een belangrijke 
opgave dit schooljaar. Docenten  
besteedden veel tijd aan persoonlijke 
app jes, telefoontjes en bezoekjes. Steeds 
even checken: hoe gaat het met je?  
 
De extra ondersteuning en begeleiding 
van kwetsbare studenten ging volop 
door, zowel op school als digitaal. 
De schoolgebouwen bleven hiervoor 
open. De vestigingen haalden extra 
expertise in huis om SLB’ers te onder
steunen bij de begeleiding. 

De studenten in het mbo zijn zwaar 
belast door online onderwijs, gebrek 
aan stages en fysieke lessen en 
door de andere coronabeperkingen.  
Veel jongeren kampen met sociaal
emotionele en mentale problemen. 
Eenzaamheid, gebrek aan energie, 
concentratieproblemen en een 
verstoord dagritme lijken bij veel 
jongeren aan de orde. School 
maatschappelijk werk speelt hierin 
een belangrijke rol. Zij  ervaren echter 
dat er lange wachttijden zijn in de 
hulpverlening zoals de GGZ.

4. Welbevinden 
studenten
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We hebben ons, ondanks diverse be
perkende maatregelen, blijvend sterk 
gemaakt voor inburgeringslessen.

Wat vinden ouders?
• 75% is tevreden over onze 

informatie over aanpassingen in 
het onderwijs

• 44% vindt dat hun zoon/dochter 
door de combinatie van fysieke 
en online lessen deels voldoende 
leert (17% vindt dit voldoende en 
31% onvoldoende)

• 31% maakt zich zorgen vanwege 
de studievoortgang, met name 
vanwege de mogelijkheden voor 
stages en praktijkopdrachten 
 
Bron: enquête onder ouders 

eerstejaars, maart 2021

Ontmoeting organiseren 
• Eerstejaarsstudenten mochten 

zeven weken lang een cursus 
naar keuze volgen op het gebied 
van sport, kunst en cultuur. De 
ontmoeting stond centraal. De 
keuze voor het aanbod is in 
overleg met studenten tot stand 
gekomen. 

• In de Multiklas konden studenten 
die dat willen of nodig hebben, 
op school komen werken. De 
Multiklas had een team van 

stagiaires die werden opgeleid 
tot onder meer sociaal werker, 
orthopedagoog en psycholoog. 
Zij hielpen studenten die 
vertraging hebben opgelopen.

• In de zomervakantie 2020 
konden (aankomende) 
studenten elkaar ontmoeten 
op het Simmerplein 2020. 
Iedere woensdag en 
donderdagmiddag zijn er 
verschillende activiteiten en 
workshops op het plein van de 
campus. 

• Studenten van verschillende 
opleidingen deden mee 
aan 24 uurschallenge ‘24H 
d’Innovation Barcelona’ met 23 
scholen uit Spanje. De intensieve 
samenwerking met studenten 
van andere opleidingen en 
elkaar ontmoeten was de grote 
winst van deze challenges.

• ROC Friese Poort is één 
van de initiatiefnemers 
van de zogenaamde 
aandachtsambassadeurs. 
Dit project is ontstaan vanuit 
het practoraat Brede Vorming 
waarbij studenten werden 
gestimuleerd om contact met 
elkaar op te nemen en ene 
gesprek aan te gaan. Dit heeft 
landelijk een vervolg gekregen. 
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De basis op orde
Bij het begin van de coronauitbraak 
werden duidelijke uitgangspunten 
neergezet voor heel ROC Friese 
Poort. Hierin bleven we trouw aan 
onze opvattingen over en ervaringen 
met goed onderwijs. Dit betekende 
veel aandacht voor structuur, 
sociale samenhang en begeleiding. 
Uitgangspunten waren:

• We werken aan duidelijkheid 
in de roosters met een tijdige 
publicatie, zodat studenten 
weten waar ze aan toe zijn. 

• Er wordt een minimumaantal 
contactmomenten aangegeven, 
met differentiatie naar 
doelgroepen. De begeleiding 
wordt geïntensiveerd.

• Met diverse meetmomenten 
houden we vinger aan de pols 
en sturen we bij.

Ook ruimte voor innovatie
We hielden de boel draaiende en 
waren daarnaast in staat door te 
gaan met innovaties en hier zelfs op te 
versnellen.

• Teams namen de ruimte om 
naar eigen inzicht oplossingen 
te bedenken voor de lessen. 
Ook de examencommissie 
dacht creatief mee. Werkende 
vernieuwingen nemen we mee 
in het programma Flexibel 
onderwijs dat de komende jaren 
verder vorm krijgt.

• Podium en Evenementen
techniek en AVProductie 
sloegen de handen ineen en 
realiseerden een professionele 
streamingstudio met technische 
ondersteuning van de studenten. 
Dit bood mogelijkheden voor 
online ouderavonden, (gast)
colleges of BPVterugkomdagen. 

5. Succesvolle 
interventies en 
innovatie
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• Samen met het werkveld 
hebben we  nieuwe trainingen 
ontwikkeld. Bijvoorbeeld voor 
oudzorgmedewerkers die aan 
het begin van de coronacrisis 
wilden bijspringen in de zorg. 
Om hen goed toe te rusten werd 
binnen het volwassenonderwijs 
samen met de zorg een 
opfriscursus opgezet. Deze 
oudzorgmedewerkers konden 
daarna bekwaam, goed 
toegerust en met zelfvertrouwen 
aan het werk in de zorg. 

• Leerlingen van het voortgezet 
onderwijs moesten in deze tijd 
volledig online hun studiekeuze 
maken. Hierop speelden we in 
met een online programma voor 
open dagen, inclusief online 
Open Dagen. Studenten lieten in 
filmpjes hun schoolgebouw zien, 
vertellen over hun opleiding en 
beantwoorden vragen. Decanen 
waren online eenvoudig te 
bereiken.  

Dit verliep zeer succesvol. Het 
aantal aanmeldingen van 
nieuwe  studenten is nagenoeg 
gelijk aan het jaar daarvoor.

“Complimenten hoe ROC 

Friese Poort met deze crisis 

omgaat. Complimenten hoe 

het College van Bestuur meteen 

verantwoordelijkheid heeft 

genomen ter bescherming van 

collega’s en studenten. Volgens 

mij zijn wij er heel goed in om 

ad hoc zaken te regelen. Dit kan 

alleen als de intrinsieke motivatie 

er is en daarvoor heeft het 

College van Bestuur gezorgd. Dit 

geeft mij wel vertrouwen voor een 

eventuele volgende crisis.” 

Docent
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Trots
Van de medewerkers is enorm veel 
gevraagd. Hun wendbaarheid, 
bevlogenheid en betrokkenheid 
bij studenten, collega’s en het 
werkveld is flink op de proef gesteld. 
Het College van Bestuur en de 
directie lieten trots blijken en boden 
ondersteuning door steeds een 
duidelijke koers uit te zetten, veel 
te communiceren en regelmatig 
attenties en activiteiten aan te 
bieden voor het welbevinden van 
alle medewerkers of hun vragen 
te beantwoorden, zoals tijdens de 
livestreams van ‘Friese Poort Draait 
Door’. Bij alle beslissingen speelden 
de veiligheid en het welzijn van de 
medewerkers een zeer belangrijke rol. 

We waren de eerste mboinstelling 
die in maart 2020 besloot de deuren 
van de school voor een bepaalde 
tijd te sluiten en over te gaan op 
online onderwijs. Het kabinet nam een 
aantal dagen later de beslissing dat 
alle scholen geen onderwijs meer op 
school mochten verzorgen. Docenten 

gaven aan dat ze de overschakeling 
naar online onderwijs en later ook  
de combinatie van online lessen  
en lessen op school pittig vonden.  
Ook de persoonlijke begeleiding  
van studenten kostte meer tijd.  
We zijn ook trots op onze 24 collega’s  
die naar aanleiding van de sterke 
groei van het aantal corona
besmettingen tijdelijk in de zorg  
aan de slag gingen.

Inzetbaarheid en uitval
Het ziekteverzuim voor ROC Friese 
Poort lag in 2020 op 3,76%. Vergeleken 
met 2019 was het verzuimpercentage 
in 2020 1,4% lager. Het lagere 
verzuim heeft zich in 2021 voortgezet. 
Belangrijke reden was dat door het 
thuiswerken medewerkers zich minder 
snel ziek meldden. Enerzijds omdat 
ze flexibeler waren in het plannen van 
hun werkzaamheden en anderzijds 
omdat medewerkers en studenten 
elkaar niet konden besmetten. 
Ook het uitblijven van de jaarlijkse 
griepperiodes speelde daarbij  
een rol. 

6. Waardering  
voor medewerkers
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“Wat wel en niet verwacht wordt, ook 
betreft de examinering en ingeplande 
examens. Ik mis de communicatie met 
de docenten en de teams over de 
Rekenexamens bijvoorbeeld voor onze 
tweedejaars, die gingen opeens wel 
allemaal door, terwijl het eerst naar 
volgend schooljaar was verplaatst. Die 
communicatie mis ik en geeft onnodige 
onrust voor mij als docent, maar ook 
voor de studenten.” 

Docent

“Ik heb de eerste weken heel hard 
gewerkt om het team mee te krijgen in 
de online lessen. Hoe je dat op afstand 
kunt doen en organiseren. Ik ben best 
trots dat het gelukt is en ook alle 
studenten goed in beeld zijn. We krijgen 
als team steeds nieuwe informatie over 
hoe het onderwijs te organiseren, hoe te 
werken met presentie, lesrooster etc. De 
roostermakers konden ook niet fl exibel 
zijn in de lestijden waardoor ik zelf voor 
ons grote team de lesroosters heb 
gemaakt wat een fl inke klus erbij is.” 

Docent
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COVID-19

Ik heb het gevoel dat ROC Friese Poort de belangen en veiligheid van onze 

mensen centraal stelt tijdens COVID19

8,1

Ik kan een goede balans houden tussen werken en privé tijdens COVID19 6,4

Bijspringen in de zorg  

Vanuit ROC Friese Poort zijn 24 medewerkers bijgesprongen in de zorg tijdens 

de explosieve groei van de aantal coronapatiënten. Het ging onder andere 

om medewerkers die zowel in het onderwijs als in de zorg werkten. Zij waren 

vrijgemaakt om volledig in de zorg te kunnen helpen.
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Perspectief
Hoe gaan we 
samen weer naar 
school?

We zijn positief gestemd en rekenen erop dat de vaccins 
hun werk doen. In het nieuwe schooljaar gaan al onze 
locaties volop open. De mondkapjes en desinfectiegel 
kunnen in de kast. Tenminste, dat hopen we van harte!  
Het roer gaat niet om, maar terug naar business as 
usual is evenmin aan de orde. Een paar zaken zijn goed 
zichtbaar geworden tijdens de pandemie. Deze nemen  
we mee in onze agenda voor volgend schooljaar.  
Vier aandachtspunten staan centraal. 
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Programmalijnen 1 en 2

Extra begeleiding 
studenten 
en oplossen 
achterstanden 

Teams worden gestimuleerd om 
online lessen te blijven verzorgen, 
maar fysiek onderwijs is in het nieuwe 
schooljaar het uitgangspunt. Juist 
omdat we hebben geleerd hoe 
belangrijk het fysieke contact is voor 
het welbevinden van onze studenten. 
Helemaal in het komend schooljaar 
is fysiek contact essentieel om alle 
studenten weer in hun normale ritme 
en gewenst niveau te krijgen. 

Extra begeleiding
Waar wenselijk worden groepen/
klassen verkleind om studenten 
extra begeleiding te bieden en 
te helpen bij het wegwerken van 
onderwijsachterstanden. We 
zetten middelen van het Nationaal 

Programma Onderwijs in voor het 
aantrekken van extra docenten en 
het bieden van extra SLBuren voor 
studenten. Volgend schooljaar zetten 
we circa 80 fte. extra in.

Meer instroommomenten
Door de achterstanden van sommige 
studenten verwachten we dat er 
volgend schooljaar meer tussentijds 
doorgestroomd zal worden. Ook kan 
het zijn dat studenten tussentijds 
willen switchen. Om hierbij zo min 
mogelijk tijd te verliezen, gaan 
alle opleidingen in het nieuwe 
schooljaar werken met minimaal drie 
instroommomenten. Ook zo helpen 
we bij het inlopen van eventuele 
achterstanden.
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Programmalijn 3

Doorontwikkeling  
digitale didactiek  
en product-
vernieuwing
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Nadat we vorig jaar met veel 
creativiteit en inzet online onderwijs 
hebben vormgegeven, is het nu tijd 
voor doorontwikkeling. Veel docenten 
voelen zich geïnspireerd door de 
online mogelijkheden, maar er zijn 
ook docenten voor wie het minder 
comfortabel voelt. Ook kan de 
contentontwikkeling beter en kunnen 
we meer samenwerken in generieke 
vakken en keuzedelen. 

Plan
We gaan werken met een standaard 
voor digitale vaardigheden en 
didaktiek. Alle teams en docenten 
worden ondersteund om zich te 
ontwikkelen.

Er ligt een plan klaar, dat wordt 
bekostigd vanuit het Nationaal 
Programma Onderwijs. Dit bestaat uit 
vijf pijlers:

• We investeren en geven ruimte 
aan professionalisering van 
de digitale didactiek (blended 
learning). 

• We gaan aan slag met 
productontwikkeling zoals de 
modules van generieke vakken 
en keuzedelen.

• We gaan centraal tooling voor 
digitaal onderwijs faciliteren en 
professionaliseren, waar dat 
nodig is. 

• We zetten capaciteit en 
expertise in vanuit de 
ondersteunende diensten om 
voldoende ondersteuning aan 
de onderwijsteams te bieden. 

• Er is tijdelijk budget om de 
formaties van onderwijsteams 
te kunnen versterken zodat de 
vestigingen meer organiseerruimte 
hebben om met digitale didactiek 
en productontwikkeling aan de 
slag te gaan.

Volwassenenonderwijs
Bedrijfsopleidingen en teams voor 
volwassenenonderwijs krijgen meer 
ruimte voor online onderwijs. Hiermee 
wordt voorzien in de veranderende 
klantvraag van volwassenen om 
thuis, zelfstandig en in eigen tijd 
lesstof tot zich te nemen. Denk aan 
de ontwikkeling van digitale lessen 
en elearnings, en het verzorgen van 
digitale BPVbegeleiding. 
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Deze periode leert ons hoe belangrijk 
de school is als ontmoetingsplek.  
Het past bij ons, als waardengedreven  
organisatie met nadruk op brede 
vorming, om aandacht te hebben voor 
dit belang van contact en verbinding.  
 
Daarom geven we een extra 
impuls aan onze school als 

‘ontmoetingsschool’ en wordt samen  
met studenten en medewerkers 
invulling gegeven aan aansprekende 
activiteiten en initiatieven. Iedereen is 
welkom om ideeën aan te dragen.  
 
Ook in de inrichting van de gebouwen 
wordt de ontmoeting tussen 
verschillende groepen studenten 

Programmalijn 4

School als 
ontmoetingsplek
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gestimuleerd en gefaciliteerd. Hier is 
al een start mee gemaakt en deze 
veranderingen moeten vanaf het 
begin van schooljaar 2021 – 2022 ook 
al merkbaar zijn.  
 
We willen met deze activiteiten 
bereiken dat studenten het gevoel 
krijgen dat ze op school meer dan 

welkom zijn, dat ze ertoe doen en dat 
iedereen er als vanzelfsprekend bij 
hoort en zichzelf kan zijn. Studenten 
moeten hierdoor ook op sociaal
emotioneel vlak beter in hun vel 
komen te zitten en het gevoel van 
eenzaamheid en somberheid, als 
gevolg van de COVID pandemie, 
kunnen doorbreken en loslaten.
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De vanzelfsprekendheid waarmee 
we ons werk hebben georganiseerd, 
is door corona ineens doorbroken. 
Het patroon van vaste taken op 
vaste tijden en vaste locaties blijkt 
flexibeler te kunnen. De lockdown 
dwong ons tot slimme ‘workarounds’ 
en oplossingen. En wat onmogelijk 
leek, blijkt opeens heel goed uit te 
pakken. Hoe kunnen we hierin de 
aangrijpingspunten vinden om het 
werk duurzaam te veranderen? Met 
deze vraag gaan we aan de slag. 

Online als dat efficiënter is
We hebben al ervaren dat voor 
bepaalde werkzaamheden online 
vergaderen heel efficiënt kan 
zijn. Bovendien dragen minder 
reisbewegingen bij aan onze 
duurzaamheidsambities. We 

stimuleren daarom in het nieuwe 
schooljaar het online vergaderen en 
online BPVbegeleiding, vooral als 
dit veel reistijd scheelt. Online werken 
en lesgeven hoeft trouwens niet 
altijd vanuit huis. Het zal vaker vanuit 
school gebeuren en dat vraagt 
aanpassingen in werkruimtes. We 
hebben meer (kleinere) werkruimtes 
nodig waarin we ongestoord online 
kunnen werken en vergaderen.

Combinatie school en thuis
We weten hoe belangrijk het 
ontmoeten is en de kern van ons 
werk blijft op school. Dat is belangrijk 
voor onze studenten én voor 
onszelf: voor werkplezier, een goede 
werkbalans en minder werkdruk. Uit 
het MTO en de gezondheidscheck 
blijkt overduidelijk dat de steun 

Duurzaam  
samen werken
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van collega’s en leidinggevenden 
essentieel is om werkplezier en 
werkbalans te houden. Het is 
belangrijk om samen te ontmoeten. 

Tegelijkertijd zien we dat thuiswerken 
effectief kan zijn en regelruimte 
geeft in een druk bestaan. Het 
scheelt reistijd en biedt net iets meer 
mogelijkheden om werk en privé 
te combineren. Er is ook onderling 
vertrouwen in het op afstand werken. 
Dat willen we graag vasthouden. 
Thuiswerken is voor de één passender 
dan voor de ander, afhankelijk van 
functie, levensfase en privésituatie. 
Medewerkers kunnen hun wensen 
en grenzen voorleggen aan hun 
leidinggevende. 

Blijf in balans
Blijf in balans was het afgelopen 
schooljaar een belangrijk thema 
en dat blijft het. Het Huis van 
Werkvermogen biedt medewerkers 
houvast om in gesprek te gaan over 
hun balans. Ook zijn er webinars 
en trainingen van de Friese Poort 
Academie en loopbaanondersteuning. 
De persoonlijke gezondheidscheck 
wordt ook volgend schooljaar 
aangeboden en helpt medewerkers 
actief te werken aan hun eigen 
gezondheid en balans.

REACTIES ZIJN WELKOM!
We zijn benieuwd wat je vindt op onze reflectie en vooruitblik.  
Herken je onze beleving? Heb je aanvullingen of tips? Stuur ze naar 
cvb@rocfriesepoort.nl. 
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