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Welkom op de open dag
Welkom op de Open dag van het Friesland College. 

In dit boekje vind je een overzicht van alle activiteiten, 

de locaties waar en de tijden waarop deze worden 

gehouden.

 

Heb je vragen over een opleiding? Laat je dan 

voorlichten door studenten en docenten op de 

afdelingen. Je vindt de opleidingen op de 

plattegronden in dit boekje.

Voor vragen over het Friesland College of hulp bij je 

keuze kun je op de locaties Sportstad en Saturnus in 

de informatiestand in de ontvangsthal terecht. 

Een gratis kopje koffie of thee vind je hier ook. 

Neem er ook wat lekkers bij, vers gebakken door 

onze bakkers!

We wensen je een leuke en geslaagde 
Open Dag!

• Engineering & Techniek
• Mobiliteit
• Transport & Logistiek

Friesland College
SATURNUS 7



Bedrijven en instellingen aanwezig
Bij verschillende opleidingen zijn ook medewerkers van 

bedrijven en instellingen aanwezig. Zij informeren je onder 

andere over de stage- en bbl-mogelijkheden, de praktijkroute, 

de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en over innovaties in 

de sector. Deze bedrijven vind je onder andere op de 

afdelingen Horeca & Bakkerij, Zorg & Welzijn, Techniek en 

bij Pedagogisch werk. 

In het blokkenschema op de volgende pagina kun je zien 

hoe laat en waar de diverse activiteiten plaatsvinden. 

Wat vind je op de afdelingen

Nieuwe mbo-opleidingen bij media, games & it
Als ergens de ontwikkelingen snel gaan, dan is het wel in de 

richting Media, Games & IT. Daarom presenteren we tijdens 

de Open dag op in Sportstad de Z-vleugel (3e verdieping) 

drie nieuwe opleidingen in deze sector:

 •  Content creator (niveau 4)

 •  IT systems and devices (niveau 3 en 4)

 •  Software developer (niveau 4)



Wat vind je op het Studiekeuzeplein

Wil je advies over het kiezen van een opleiding? 
Kom dan naar het Studiekeuzeplein in het Sportstad of Saturnus. 

Een gesprek met een adviseur of een keuzetest kan je soms nét het 

idee of de bevestiging geven die je zocht.

 Stand 1 (plattegrond locatie Sportstad en Saturnus). 

Een steuntje in de rug
Op het Studiekeuzeplein informeren we je ook over hoe we je een 

steuntje in de rug kunnen bieden tijdens je opleiding bij het Friesland.

Denk hierbij aan hulp bij vragen over studiefinanciering, wonen en 

schulden. Of leren in combinatie met topsporten, extra begeleiding bij 

taal of rekenen of steun bij bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 Stand 1 (plattegrond locatie Sportstad en Saturnus).

Extra uitdaging tijdens je opleiding
Bij het Friesland College dagen we je uit om het beste uit jezelf te halen. 

Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden, zoals het Excellentie-

programma, leerbedrijf Present Promotions en het Mentorprogramma 

Friesland. 

Wil je je grenzen verleggen, denk dan aan internationale stages, 

bijv. via Stichting Amurang in Indonesië.



Hier vind je informatie over opleidingen in de richtingen

• Voertuigentechiek
 Autotechniek, Bedrijfsautotechniek, Carosserietechniek (autospuiten) 

•   Mobiele werktuigen (landbouwmechanisatie)
• Transport en logistiek
 Logistieke opleidingen, Chauffeur wegvervoer, Manager transport en logistiek

• Techniek & Engineering
 Elektrotechnische installatietechniek, Werktuigkundige installaties, 

 vakopleidingen metaal, Engineering, Servicemedewerker gebouwen, 

 Allround vakman klussenbedrijf

Gebouw Saturnus
Saturnus 7 Heerenveen

zie ook plattegrond op de pagina 2

14.00u 15.00u 16.00u 17.00u 18.00u 19.00u 20.00u

Hulp bij studiekeuze: doorlopend keuzetest en adviesgesprekken

Presentatie en voorlichtingen opleidingen Transport & logistiek

Studiekeuzeplein

Transport en 
logistiek

Presentatie en voorlichtingen opleidingen Techniek & technologie, Techniek & 
technologie

Voertuigen

Presentatie en voorlichtingen opleidingen Mobiele werktuigen
(landbouwmechanisatie)

Mobiele 
werktuigen

Activiteiten in gebouw Neushoorn: 

Presentatie en voorlichtingen opleidingen Auto- en bedrijfsautotechniek, 
Autospuiten
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Presentatie en voorlichtingen opleidingen Mobiele werktuigen
(landbouwmechanisatie)
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Elektrotechnische 
installatiestechniek
Werktuigkundige 
installaties

Chauffeur wegvervoer
Logistiek medewerker
Logistiek teamleider
Manager transport 
en logistiek
Leidinggevende team/
afdeling/project

Monteur mobiele werktuigen
Allround monteur mobiele 
werktuigen
Technicus mobiele werktuigen

Constructiewerker  
Basis lasser

Servicemedewerker 
gebouwen(Toolz).
Vakman onderhoud 
en klussenbedrijf

Engineering

Bedrijfsautotechniek
Specialist mobiele
techniek

Autotechniek
Assistent autotechniek

Eerste autotechnicus
Technisch specialist
Personenauto 

Autospuiter 
Industriële 
lakverwerking 
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Hier vind je informatie over opleidingen in de richtingen

•  Meubelmaker/ (Scheeps-) interieurbouwer 

 (niveau 2 en 3)

• Werkvoorbereider Meubelindustrie/(Scheeps-) interieurbouwer

    (niveau 4)

•  Machinaal houtbewerker 

 (niveau 2 en 3)

•  Montagemedewerker industrieel produceren met hout

 (niveau 2 en 3)

•  Werkvoorbereider industrieel produceren met hout

    (niveau 4)

•  Metselaar 

 (niveau 2 en 3)

•  Tegelzetter 

 (niveau 2)

Gebouw Skrynmakker
Skrynmakker 1 Heerenveen

zie ook plattegrond op de pagina 2

14.00u 15.00u 16.00u 17.00u 18.00u 19.00u 20.00u

Presentatie en voorlichtingen vakopleidingen Bouw en onderhoudBouw & onderhoud

Presentatie en voorlichtingen opleidingen 
Meubelmaker /(scheeps)interieurbouwer, Machinaal houtbewerker, 
Montagemedewerker industrieel produceren hout

Hout, meubel & 
interieur

Activiteiten in gebouw Skrynmakker: 



Hier vind je informatie over opleidingen in de richtingen

W-vleugel

•  CIOS Sport & Bewegen (begane grond)

 

Z-vleugel  

•  Pedagogisch werk & Onderwijs (begane grond)

•  Zorg, Service & Welzijn (2e verdieping)

•  Media, Games & IT (3e verdieping)

 

O-vleugel

•  Pop-up schoonheidssalon (begane grond hal)

•  Cosmo Academy: recreatie/entertainment (begane grond)

•  Toerisme (1e verdieping)

•  Handel & Ondernemen (2e verdieping)

•  Zakelijke dienstverlening & Communicatie (2e verdieping)

 

Ingang J, achterzijde sportstad aan de snelwegkant 

•   praktijkruimte Wellness/schoonheidsspecialist

Zie ook de plattegrond op volgende pagina

Gebouw Sportstad
Abe Lenstra boulevard 29 Heerenveen

zie ook plattegrond op de pagina 2



14.00 15.00 16.00

Demo 
handverzorging
+ prijzenfestival

Demo 
handverzorging
+ prijzenfestival

Demo 
Hammam

Demo 
Hammam

Pop-up schoonheidssalon 
ingang O 

Praktijklocatie Wellness
Ingang J. 

2a

2b

Hulp bij studiekeuze: doorlopend keuzetest en adviesgesprekkenStudiekeuzeplein1

Kinderopvangorganisaties vertellen over het werkveld en hun organisatie. Aanwezige instellingen:Kinderwoud (kinderopvang) en Comprix (koepel basisscholen)
Z-vleugel begane grond
Pedagogisch werk

7

6

Doorlopende sportactiviteiten en demonstraties
Sporthal
CIOS Sport & Bewegen

4

Prijsvraag: Raad het gewicht van de koffer en raad de vliegtuiglogo’s.   Doe mee aan beide activiteiten en win een diner voor twee in restaurant LEF te Leeuwarden.O-vleugel 1e verdieping
Toerisme

5

15.30 
Demo 
rugscrub en 
rugpakking

15.30 
Rugscrub en 
rugpakking

14.30 
Demo 
gezichts-
massage

14.30 
Gezichts-
massage

O-vleugel  Cosmo
Demonstraties 

showtime showtime3

Z-vleugel 3e verdieping 
Nieuwe opleidingen ICT

8 Presentatie nieuwe opleidingen: IT-systems en devices (niveau 3 en 4), Softwareprogrammeur, Content creator

Activiteiten locatie Sportstad Heerenveen

Raad het bedrag van de boodschappen en win de hele inhoud van de winkelmand!0-vleugel 2e verdieping
‘Raad het juiste bedrag!’



19.0017.00 18.00 20.00

Hulp bij studiekeuze: doorlopend keuzetest en adviesgesprekken

Kinderopvangorganisaties vertellen over het werkveld en hun organisatie. Aanwezige instellingen:Kinderwoud (kinderopvang) en Comprix (koepel basisscholen)

Doorlopende sportactiviteiten en demonstraties

Prijsvraag: Raad het gewicht van de koffer en raad de vliegtuiglogo’s.   Doe mee aan beide activiteiten en win een diner voor twee in restaurant LEF te Leeuwarden.

16.30 u. 
wimpers & 
wenkbrauwen 
verven

16.30 u. 
wimpers & 
wenkbrauwen 
verven

17.30. u 
Demo 
rugmassage

17.30. u 
Rugmassage

18.30 u. 
Demo
rozenmasker

18.30 u. 
Rozenmasker

19.30  u.
Demo
Gezichts-
massage

19.30  u.
Gezichts-
massage

showtime showtime showtime showtime showtime

Presentatie nieuwe opleidingen: IT-systems en devices (niveau 3 en 4), Softwareprogrammeur, Content creator

Raad het bedrag van de boodschappen en win de hele inhoud van de winkelmand!
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TRAP

WC
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VIDE
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HANDEL & 
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TRAP NAAR:
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WC

Plattegrond gebouw Sportstad, Abe Lenstra boulevard

TRAP NAAR 
• Zorg, Service & Welzijn
• Media, Games & IT

TRAP NAAR:
• Media, Games
   & IT

ZAKELIJKE
DIENST-

VERLENING &

COMMUNICATIE

TRAP NAAR:
• Media, Games & IT
• Zorg, Service & Welzijn

TRAP NAAR:
• Toerisme
• Handel &
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• Zakelijke 
   dienstverlening

8

5

6



Mbo opleidingen voor volwassenen

Tijd voor wat anders! Ben je als volwassene op zoek naar 

een opleiding of cursus? Ook voor volwassenen heeft 

het Friesland College diverse opleidingsmogelijkheden. 

Zo kun je de meeste mbo-opleidingen ook volgen als 

volwassene. Soms kun je een opleiding versneld 

afronden of is ander maatwerk mogelijk.

Leren mét een inkomen: bbl
Wil je leren mét een inkomen? Vraag dan naar de 

mogelijkheden voor een bbl-opleiding (beroeps-

begeleidende leerweg).Bij deze vorm van leren 

heb je een baan en ga je 1 dag per week naar school.



Beleefdag

Ben je enthousiast geworden en zit je in het eindexamen-

jaar van het voortgezet onderwijs? Meld je dan aan voor 

een Beleefdag en loop een dag mee met onze studenten. 

Zo voel je alvast hoe het is om als student rond te lopen 

bij het Friesland College.

frieslandcollege.nl/beleefdag

Bel, mail, chat of kom langs
Dank je wel voor je bezoek. We hopen dat je de informatie 

hebt gekregen die je zocht. 

Als je na de Open dag toch nog vragen hebt, dan kun je 

op werkdagen tussen 8:30 en 16:00 terecht bij Studenten 

Service. Bellen, mailen en chatten kan ook:

T. 088-060 3000 

E. adviescentrum@fcroc.nl

C. chat via frieslandcollege.nl

Onze loopbaanadviseurs hebben op maandag tot 

en met vrijdag tussen 11:30 en 12:30 uur 

inloopspreekuur. Ook hier ben je welkom.

SEE YOU BACK @ FRIESLAND COLLEGE



frieslandcollege.nl


