keuze
wijzer

Vijf redenen om te kiezen voor het Friesland College
1. Praktijkgestuurd leren samen met het bedrijfsleven
2. Volwassen manier van onderwijs met een persoonlijke coach
3. Bijdragen aan een betere wereld doordat je leert van en met de Global Goals
4. Groot aanbod van keuzedelen
5. Goede doorstroming naar een vervolgopleiding en naar de arbeidsmarkt

inhoud
4.

CIOS Sport & Bewegen

18.

Horeca, Bakkerij & Management

6.

Zorg, Service & Welzijn

20.

Zakelijke dienstverlening & Communicatie

8.

Installatietechniek & Metaal

21.

Handel & Ondernemen

10.

Engineering & Procestechniek

22.

Design, Ambacht & Fashion

12.

Bouwkunde, Bouw & Onderhoud

23.

Pedagogisch werk & Onderwijs

13.

Hout, Meubel & Interieur

24.

Podiumkunsten, Productie & Events

14.

Vervoer & Mobiliteit

26.

Mediadesign & IT

15.

Transport & Logistiek

28.

VAVO

16.

MBO Life Sciences

30.

17.

Toerisme & Wellness

Sport & Bewegen
Je vindt zelf sporten heerlijk, maar je wilt vooral je enthousiasme voor sporten en bewegen overbrengen op anderen.
Om te recreëren, ze te laten presteren, of om ze te leren
dat sporten goed is voor de gezondheid. En ook ouderen,
gehandicapten of mensen met psychische problemen zet
jij in beweging.
Medewerker sport & recreatie
Je begeleidt gasten die een dagje of langer uit zijn in een recreatiebedrijf.
Werk je in een sportschool, dan ontvang en begeleid je klanten, zet je spullen
klaar voor activiteiten en help je met opruimen en assisteer je bij sport- en
bewegingsactiviteiten.
Sport- en bewegingsleider
Jij hebt als trainer of instructeur er plezier in om anderen door goede en veilige
sportlessen te laten bewegen. Dat doe je met verschillende groepen mensen.
Je weet hen te stimuleren en te motiveren om hun sportschoenen uit de kast te
halen en met hun bidon naar de sportzaal of het sportveld te komen.
Coördinator sportinstructie, training & coaching
Je biedt zelfstandig bewegingsactiviteiten aan, geeft trainingen en organiseert
wedstrijden, toernooien of evenementen. Ook stel je individuele trainingsprogramma’s op en geef je instructie en coaching.

Wist je dat
- je bij het CIOS ook een aantal
bondsdiploma’s kunt halen
- je tijdens je opleiding erg veel in de

Specialisatie Coördinator sportinstructie, training & coaching
In deze opleiding kun je in Heerenveen terecht voor de specialisaties
buitensport, ijs- en skatesporten, SCUB, turnen, voetbal, watersport en
zwemmen. De specialisatie voetbal is ook mogelijk in Leeuwarden.

praktijk te vinden bent
- je daardoor in de hele provincie
terecht kunt om te leren, dus vaak ook
dicht bij huis
- je ook op kamp gaat met je

Coördinator sport, bewegen & gezondheid niveau 4
Als leefstijlcoach, personal trainer of fitnessinstructeur stimuleer je klanten om
een gezonde leefstijl te ontwikkelen en te behouden. Je biedt ze uitdagende
beweeg- en voedingsprogramma’s aan en motiveert ze om vol te houden.

medestudenten
- je ook in het buitenland ervaring
kunt opdoen
- je vanaf niveau 4 kunt doorstromen
naar fysiotherapie, ALO of een andere

Coördinator sport- & bewegingsagogie
Je begeleidt mensen, van jong tot oud, die specifieke begeleiding nodig
hebben bij sport en beweging. Denk bijvoorbeeld aan gedetineerden, ouderen
of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.
Coördinator buurt, onderwijs & sport
Als buurtsportcoach stimuleer je wijkbewoners om actief te worden door
samen met anderen te gaan sporten en daardoor de wijk waarin ze wonen
leefbaarder te maken.
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CIOS, Sport & Bewegen

hbo-opleiding
- je bij het CIOS veel interessante
keuzedelen kunt volgen

CIOS Sport & Bewegen

niveau
1

leerweg

locatie

3

4
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buitensport











ijs- en skatesporten


















































Medewerker sport & recreatie
Sport- en bewegingsleider
Coördinator sportinstructie, training & coaching:

SCUB
turnen
voetbal
watersport
zwemmen
Coördinator sport, bewegen & gezondheid (SBG)
Coördinator buurt, onderwijs & sport (BOS)
Coördinator sport- & bewegingsagogie

2



bbl

Lwd

Hveen

Zorg, Service & Welzijn
Er verandert veel in de wereld van zorg, service en
welzijn. Daarom is het fijn dat jouw opleiding altijd
up-to-date is. Je bent veel in zorginstellingen te vinden
en zo volg je de ontwikkelingen op de voet. Je opleiding
is vormgegeven samen met vakmensen uit de sector. Je
weet dan ook zeker dat wát je leert echt aansluit bij wat
er gevraagd wordt.
• Dienstverlening
Assistent dienstverlening
Je assisteert bij de hulp aan zieken, ouderen of gehandicapten. Ook kun je licht
verzorgend werk doen, onder deskundige begeleiding van verpleegkundigen of
andere hulpverleners.
Facilitair dienstverlener
Als Facilitaire dienstverlener houd jij je onder andere bezig met werkzaamheden
in de catering, logistiek en het gebouwenbeheer. Je bent de onmisbare schakel
in het bedrijf en werkt voor anderen. Je kunt aan de slag in gemeentehuizen,
bij de catering of sportclubs!
Helpende zorg en welzijn
Als helpende zorg en welzijn werk je vooral met mensen. Denk aan cliënten
in verzorgingshuizen die je ondersteunt bij de persoonlijke zorg in het wonen
en huishouden. Ook kun je aan de slag in de kinderopvang waar je helpt bij
activiteiten.
• Sociaal werk
Sociaal werker
Als sociaal werker help je mensen die zijn vastgelopen in de maatschappij door
psychosociale, psychische, lichamelijke of materiële problemen. Maar ook het
verbeteren van omstandigheden in een woonwijk kan tot je werk behoren.
Bijvoorbeeld door sport-, kunst- of cultuurprojecten op te zetten met bewoners
in de wijk. Je begeleidt en bemiddelt, geeft informatie, advies en voorlichting.
Je werkt samen met diverse instanties.
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• Begeleiding, verzorging en verpleging
Maatschappelijk verzorgende IG plus
Je verzorgt en begeleidt mensen van alle leeftijden met een verstandelijke,
lichamelijke, zintuiglijke of psychische beperking. Ook (chronisch) zieken,
verslaafden en dak- of thuislozen kunnen tot je cliënten behoren. Met de ‘plus’
op de opleiding sluit je nóg beter aan bij ontwikkelingen en innovaties die
spelen bij zorginstellingen in deze regio.

Wist je dat
- je in overleg met je coach veel zelf
kunt plannen
- je soms ook les kunt krijgen op
avonden
- je voor een deel ook online lessen
kunt volgen
- je, afhankelijk van wat je al weet, kunt

Persoonlijk begeleider gehandicapten
Je biedt zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke
of meervoudige beperking. Je begeleidt ze bij het (zelfstandig) wonen, bij hun
persoonlijke verzorging en/of begeleiding.

en gedaan hebt, ook soms versneld een
opleiding kunt volgen
- je ook als volwassene een zorgopleiding kunt volgen bij het Friesland
College

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen bied je zorg en begeleiding
aan mensen met psychische problemen of mensen die problemen hebben
op sociaal gebied. Denk hierbij aan ouderen, vluchtelingen en verslaafden. Je
begeleidt ze bij het (zelfstandig) wonen, bij hun persoonlijke verzorging en/of
dagbesteding.
Verpleegkundige
Veel aandacht voor het sociaal, mentaal en lichamelijk welbevinden van de
zorgvrager, de juiste beslissingen nemen en soms snel en praktisch kunnen
handelen. Dat hoort bij de boeiende en verantwoordelijke baan van een verpleegkundige. Je verricht verpleegtechnische handelingen, verzorgt patiënten
en overlegt met collega’s, familie en artsen.

Zorg, Service & Welzijn

niveau
1

2









leerweg
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Dienstverlening
Assistent dienstverlening
Facilitair dienstverlener
Facilitair dienstverlener
Helpende zorg en welzijn
Helpende zorg en welzijn




Begeleiding, verzorging en verpleging
Maatschappelijk verzorgende IG plus
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Verpleegkundige







Sociaal werk
Sociaal werker

Installatietechniek &
Metaal
Met een vakopleiding in de techniek kun je veel kanten op.
Zo leg je elektrotechnische of werktuigbouwkundige
installaties aan en installeer, repareer en onderhoud je ze.
Of je gaat aan de slag in de mechatronica of metaal.
• Installatie, onderhoud en reparatie
Elektrotechnische installaties
Keukenapparatuur, licht- en krachtinstallaties, data- en telecominstallaties,
beveiligingssystemen en zonnepanelen. Je werkt bij particulieren of in projecten
op locatie.

Wist je dat
- er grote vraag is naar installateurs
en monteurs
- er steeds meer werkzaamheden met

Werktuigbouwkundige installaties
Centrale verwarming, gasfornuis, afvoer in de douche of toilet, kortom alles
wat is aangesloten op leidingen waardoor water of gas stroomt. Je werkt bij
mensen thuis of in de nieuwbouw.

computergestuurde machines
en apparaten gaan
- werktekeningen tegenwoordig vaak
met speciale computerprogramma’s
worden gemaakt

Woning en utiliteit
Je repareert en renoveert elektrische installaties bij bedrijven en particulieren.

- je op niveau 3 ook andere
werknemers begeleidt en aanstuurt
- je werkt in werkplaatsen, op locatie
en/of bij particulieren
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• Metaal: maken, bewerken en verbinden
Als constructiewerker maak je de mooiste producten van staal, aluminium en
RVS volgens een bouwtekening. Je leert tekeninglezen, constructief bouwen,
materiaal zetten, lassen en afwerken van een product. Je oefent lasmethodes
als elektrodelassen, MIG/MAG- en TIG-lassen.

Wist je dat
- je werkt in werkplaatsen van
metaalfabrieken
- werkgevers staan te springen
om metaalbewerkers
- er in de metaal behoefte is aan pre-

In de verspaning bewerk je metaal met computergestuurde machines (CNC).
Door draaien en frezen maak je precisieonderdelen voor apparaten die gebruikt
worden voor de medische, optische of transportsector.

cisiewerk en het grotere werk
- je gebruik maakt van computergestuurde bewerkings- en snijmachines
- je (3d) werktekening gebruikt voor
de uitvoering
- je andere monteurs begeleidt op
niveau 3

Installatietechniek & Metaal

niveau
1

2

leerweg
3
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Installatietechniek
Assistent installatie- en constructietechniek
Monteur elektrotechnische installatietechniek




Eerste monteur elektrotechnische installatietechniek
Monteur werktuigkundige installaties





Eerste monteur woning en utiliteit
Technisch leidinggevende







Metaal
Constructiewerker




Allround constructiewerker
Verspaner



Allround verspaner




Allround precisieverspaner
Basislasser









Engineering & Procestechniek

Wist je dat

Hightech apparatuur, duurzame energie, future technology.
Dat is de hedendaagse techniek. Je kunt carrière maken
als ontwerper, technisch medewerker, technisch tekenaar,
projectleider of leidinggevende in deze uitdagende wereld!

- engineer het beroep van de toe-

- de arbeidsmarkt zit te springen om
engineers
- meer dan de helft van de studenten
doorstroomt naar het hbo
komst is

• Engineering
Technicus engineering
Een uitdagende opleiding voor het ontwerpen, berekenen en construeren van
machines en complete installaties.
Technicus human technology
Je ontwikkelt technische oplossingen voor dagelijks gebruik door mensen,
zoals apps of apparatuur, waarbij ergonomie, vormgeving en gebruiksgemak
een grote rol spelen.

Wist je dat je als technicus
mechatronica vooral bezig bent met
- netwerk bouwen van industriële

Nieuw Specialist mobiele techniek
Je werkt aan technische onderdelen en constructies maar ook aan elektronica
en computernetwerken van mobiele voertuigen.

computers (PLC’s) en bijbehorende
besturingen
- onderhouden en programmeren
van robots die informatie uitwisselen

• Procestechniek
Allround Operationeel Technicus
Je bedient, bewaakt en onderhoudt alle soorten technische installaties in
de meest diverse productieomgevingen. Hiermee ga jij zorgen voor schoon
drinkwater, veilig en gezond voedsel en voor schone energie.

om een productielijn van bijvoorbeeld
auto’s te laten werken
- onderhouden en bouwen van
(delen van) industriële machines
- bouwen website die vervolgens via
een chip een motor aanstuurt

Technicus mechatronica systemen
Een brede opleiding voor het ontwerpen, maken en samenstellen van prototypes. Daarnaast leer je hoe je machines en installaties moet onderhouden en
hoe je ze in bedrijf moet stellen.
Eerste monteur mechatronica
Je bouwt, onderhoudt, installeert en checkt geautomatiseerde machines. Van
kopieermachines tot liftinstallaties.
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- onderhouden, installeren en beheren
hydraulische installaties van sluizen
en bruggen

Engineering & Procestechniek

niveau
1

2

3

leerweg
4

bol

bbl

locatie
Lwd

Hveen

Engineering
Technicus engineering
Technicus&
human
technology
Engineering
Procestechniek
Specialist mobiele techniek

niveau
1

2

3

Procestechniek
Engineering
TechnicusAllround
engineering
operationeel technicus
TechnicusTechnicus
human technology
mechatronica systemen
SpecialistEerste
mobiele
techniek
monteur
mechatronica
Procestechniek




Allround operationeel technicus









Technicus mechatronica systemen
Eerste monteur mechatronica


4




 


leerweg
locatie




bol
bbl
Hveen

 Lwd



 

 
 

  

 


 

 



 



  













Bouwkunde, Bouw &
Onderhoud

Wist je dat
- meer dan de helft van de studenten
doorstroomt naar het hbo
- de andere helft meteen aan het
werk kan

• Bouwkunde
Middenkaderfunctionaris bouw
Van ontwerp tot oplevering. Het hele bouwtraject is jouw verantwoordelijkheid.
Je houdt toezicht en je stuurt de mensen op de bouwplaats aan. Je hebt verstand van bouwkunde, duurzame constructies en maken van berekeningen. Je
werkt bouwtekeningen uit en je maakt constructieberekeningen en calculaties.

- duurzaam- en energieneutraal
bouwen grote prioriteit heeft
- er een grote verscheidenheid aan
beroepen mogelijk is
- de 3D-tekenprogramma’s niet meer
weg te denken zijn uit de bouw

Uitvoerder bouw/infra
Je voert projecten uit in de bouw en infra. Je stuurt uitvoerend personeel aan,
kent wet- en regelgeving en bewaakt begrotingen. Je werkt binnen en buiten.
• Bouw en onderhoud
Als timmerman voer je binnen en buiten timmerwerkzaamheden uit aan de
hand van werktekeningen. Vaak werk je aan grote bouwprojecten waar je
uiteenlopende klussen hebt: van deuren afhangen tot dakconstructies maken.
Werk je als servicemedewerker in het onderhoud of bij een klussenbedrijf,
dan pak je alles aan. Van het vervangen van contactdozen of sloten tot het
repareren en verplaatsen van keukenkastjes. Dat doe je bijvoorbeeld in hotels,
zorginstellingen, winkels, buurthuizen of scholen.

Wist je dat
- je niet alleen in de nieuwbouw of
werkt maar ook in de restauratie

• Schilderen
Je bent de vakman die de omgeving kleur geeft. Je behandelt de ondergrond
zodat deze schilderklaar is, repareert en plaatst ramen en brengt behang aan.

- er steeds duurzaam gebouwd wordt
- er steeds meer jongeren een eigen
klusbedrijf beginnen

Bouwkunde, Bouw & Onderhoud

niveau
1

2
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Bouw & onderhoud
Assistent bouwen, wonen en onderhoud
Timmerman
Allround timmerman
Servicemedewerker gebouwen





Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf
Metselaar




Allround metselaar
Schilderen
Schilder
Gezel schilder




Bouwkunde
Middenkaderfunctionaris bouw
Uitvoerder bouw/infra
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Hout, Meubel & Interieur
Of je nou werkt in een grote timmerfabriek of bij een
ambachtelijk meubelmaker, jij bewerkt het ruwe hout tot
een bruikbaar product. Denk aan een meubel, een balie in
een kantoorgebouw, een keuken in een schip of een prefab
bouwpakket voor een woning.
• Meubelmaken/(scheeps-)interieurbouw
Je werkt aan unieke, ambachtelijke producten met behulp van werktekeningen. Bijvoorbeeld aan de inrichting van huizen en kantoren, maar ook hotels,
beurzen en tentoonstellingen. Of aan het interieur van schepen of jachten. Een
werkvoorbereider maakt de technische tekening, koopt materiaal in en stemt
de situatie af met alle betrokkenen.
• Houtindustrie
In de machinaal houtbewerking voer je bewerkingen uit met computergestuurde machines. Je maakt onderdelen die gebruikt zullen worden in de
bouw voor kozijnen, deuren of daken. Als montagemedewerker zorg je voor
de montage van al deze materialen bij de klant, zodat er een compleet eindproduct ontstaat. Je maakt daarbij vooral gebruik van verspanende elektrische/
pneumatische handgereedschappen.

Hout, Meubel & Interieur

niveau
1

Meubelmaker/(scheeps-)interieurbouwer

2

3



Werkvoorbereider meubelmaker/(scheeps-)interieurbouw

Allround montagemedewerker houttechniek
Werkvoorbereider houttechniek
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Allround machinaal houtbewerker
Montagemedewerker houttechniek
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Allround meubelmaker/(scheeps-)interieurbouwer
Machinaal houtbewerker

leerweg
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Vervoer & Mobiliteit
Personenauto’s, bedrijfswagens of mobiele werktuigen:
alles wat rijdt moet onderhouden worden! Of het nou gaat
om het echte ‘sleutelwerk’, om moderne elektronica of om
een strakke uitstraling, met onderstaande opleidingen krijg
jij het voor elkaar!
• Voertuigentechniek
Je onderhoudt, repareert, maakt diagnoses en biedt service bij benzine-,
diesel-, hybride of elektrische personenauto’s of, afhankelijk van je opleiding,
bij vrachtwagens, aanhangers en bussen.
Wist je dat

• Mobiele werktuigen/landbouwmechanisatie
Je werkt in het grondverzet, de water- en wegenbouw, de landbouwmechanisatie, met mobiele interne transportmiddelen of voor een verhuurbedrijf. Jij
weet alles van de voertuigen en machines en zorgt dat deze zonder storing
en veilig hun werk kunnen doen.

- dat deze opleidingen bij het Friesland College uniek zijn in Friesland
- dat de opleiding mobiele werktuigen
uniek is in het noorden?
- naast het ouderwetse sleutelwerk
elektronica en boordcomputers

• Autoschadeherstel
Autoschadeherstel d.m.v. plamuren, kleur bepalen, spuiten in spuitcabines.

steeds belangrijker worden
- dat je ook specialist in elektrische
auto’s kan worden

Kijk voor Specialist mobiele techniek bij Engineering & Procestechniek.

Vervoer & Mobiliteit

niveau
1

2

leerweg
3

4
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Hveen

Voertuigen
Assistent mobiliteitsbranche (entreeopleiding)
Basistechnicus personenauto's





Allround technicus personenauto's



Technicus personenauto’s
Basistechnicus bedrijfsauto's



Allround technicus bedrijfsauto's




Mobiele werktuigen
Basistechnicus mobiele werktuigen



Allround technicus mobiele werktuigen



Technicus mobiele werktuigen




Autospuiten
Autospuiter
Eerste autospuiter
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Transport & Logistiek
Met een baan in transport & logistiek houd jij Nederland
en de rest van de wereld in beweging. Jij zorgt samen met
je collega’s dat goederen op de beste manier naar klanten
worden vervoerd. Sneller, veiliger, goedkoper en duurzamer.
Over de weg, via het spoor, door de lucht of over water. En
de werkzaamheden zijn heel divers: van het vervoeren van
materialen in binnen- en buitenland, het plannen van ritten
tot het laden, lossen of opslaan van goederen.
• Logistiek
Logistiek medewerkers en teamleiders zorgen ervoor dat alles op de juiste tijd
en plaats klaarstaat. Je verzorgt de ontvangst en opslag van goederen, verzamelt ze, vaak met behulp van een heftruck, en maakt ze verzendklaar. Je houdt
alle gegevens bij met een logistiek computersysteem
• Management
Als manager bewaak je de kwaliteit van het werk, calculeer je kosten en
overleg je met externe relaties. Je bent betrokken bij het personeelsbeleid en
bent adviseur voor collega’s.
• Chauffeur
De vrachtwagen is jouw werkplek. Je werkt vaak alleen en hebt onregelmatige
werktijden. Je vervoert lading in binnen- en buitenland. Je laadt en lost de wagen. Je bent verantwoordelijk voor de vrachtwagen, de lading en de veiligheid.

Wist je dat
- je kunt doorstromen naar de
verkorte Ad-opleiding Logistiek
Economie bij NHL Stenden
- logistiek vooral teamwork is:
iedereen moet goed met elkaar
samenwerken, van logistiek
medewerker, chauffeur tot manager
transport en logistiek
- vervoer en logistiek steeds duurzamer wordt en dat daar een grote
uitdaging ligt?

Transport & Logistiek

niveau
1

Assistent logistiek
Logistiek medewerker

2

3




Logistiek teamleider



Leidinggevende team/afdeling/project
Manager transport en logistiek
Chauffeur wegvervoer

leerweg
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MBO Life Sciences
Wist je dat

Schoon drinkwater, veilig en gezond voedsel. Droge
voeten, ook als het extreem regent. Een duurzame leefomgeving. Dit alles komt aan bod bij MBO Life Sciences.

Life sciences ook bbl-opleidingen
heeft? Wil je op deze manier werken
& leren, zoek dan eerst een werkgever. Veel bedrijven, met name in
de Foodsector, zijn op zoek naar

• Water & milieu
Slimme oplossingen voor wateroverlast. Energie halen uit afvalwater.
Duurzame teelttechnieken. Smog de wereld uit. Autobrandstof uit mais.
De ‘biobased economy’ brengt nieuwe grondstoffen en soorten energie.

mensen. Kijk bijvoorbeeld eens op
de website van Fonterra, Ausnutria of
Friesland Campina.

• Laboratorium
Bloedonderzoek om het risico op hart- en vaatziekten te verkleinen. De
kwaliteit van cacao in hagelslag vaststellen. Meewerken aan de ontwikkeling
van supersterke kunststofvezels. De exacte vervuiler van de bodem bepalen...
• Procestechniek
Overal wordt het bedacht, wij maken het: benzine die je motor in goede
conditie houdt, milieuvriendelijke verf die lang meegaat, onderdelen van
plasticafval, nieuwe medicijnen en nog veel meer.
• Food
Veilige voeding voor baby’s, lekkere en verse maaltijden in het vliegtuig, frituurhapjes zonder vet. Er is altijd werk in de wereld van food!

Wist je dat
- er erg veel vraag is naar
procesoperators
- je met je diploma allround
laborant, biologisch medisch analist
of chemisch fysisch analist aan de
slag kun in de werelden van food,
laboratorium én water & milieu
- je na het behalen van je diploma aan
het werk kunt gaan, maar dat doorstuderen ook een hele logische stap is

MBO Life sciences

niveau
1

2

3

Adviseur leefomgeving
Onderzoeker leefomgeving
Allround laborant



Biologisch-medisch analist
Chemisch-fysisch analist
Procesoperator A



Procesoperator B




Procesoperator C
Mechanisch operator B
Voeding en technologie
Voeding en technologie
Voeding en voorlichting
Voeding en kwaliteit
Industrieel produceren van levensmiddelen
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Toerisme & Wellness
• Toerisme & reizen
Je ontvangt gasten en verzorgt de check-in bij het hotel, vakantiepark of
cruiseschip waar je werkt. Je maakt gasten wegwijs in de omgeving. Als
leidinggevende vertaal je de trends in de reiswereld naar commerciële kansen.
Ook als je wilt werken in de luchtvaart, op een vliegveld of in de lucht, hebben
we een opleiding voor je.

• Toerisme & entertainment (Cosmo Academy)
Op een vakantie- of attractiepark, een camping, in een hotel, resort of bij een
festival maak jij het je gasten graag naar de zin.

Wist je dat
- we veel mogelijkheden hebben voor
een stage in het buitenland

• Wellness & lifestyle
Alles heb je voorbereid. Op de achtergrond speelt een ontspannen muziekje. Kortom, je bent klaar voor de volgende klant. Of ze nou komen voor een
reinigende gezichtsbehandeling, een massage of een manicure, van jou krijgen
ze zorg, aandacht en advies. Niet alleen over verzorging, maar ook over een
gezonde leefstijl.

- je, als je niet voldoende
vooropleiding hebt, de opleiding
Dienstverlener Sport & Recreatie op
niveau 2 als opstap kunt gebruiken

Wist je dat
- we in Heerenveen onze eigen
schoonheidssalon hebben en dat je
daar tijdens de opleiding veel tijd
doorbrengt
- je veel verschillende beautytechnieken aanleert, zoals epileren, verven
van wimpers en wenkbrauwen en
reinigen van de huid, visagie,
massages
- je ook advies kunt geven over de
behandeling van huidproblemen
- je aan het werk kunt in schoonheidssalons, wellnesscentra, sauna’s,

Wist je dat

drogisterijen en parfumeriezaken

- COSMO in ieder geval ieder jaar 500
(bij)banen en stageplaatsen beschikbaar heeft in binnen- en buitenland
- je tijdens je mbo-opleiding intensief
begeleid wordt

Toerisme & Wellness

niveau
1

Toerisme & Wellness (Middelbare Hotelschool)

2

Steward(ess)/luchtvaartdienstverlener
Schoonheidsspecialist
Allround schoonheidsspecialist
Toerisme & Entertainment (Cosmo Academy)
Zelfstandig medewerker entertainment & events
Leidinggevende entertainment & events

4
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Zelfstandig medewerker travel & hospitality
Leidinggevende travel & hospitality
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Horeca, Bakkerij &
Management
Veel uitdaging en afwisseling in de wereld van gastvrijheid en vakmanschap. Als jij dat zoekt, dan ben je bij
Middelbare Hotelschool Friesland op de juiste plek!
• Keuken & bediening
Als kok maak je de lekkerste hapjes, gerechten en desserts. Je doet voorbereidend werk (mise en place), past gerechten aan, bedenkt regelmatig iets nieuws
en maakt er altijd iets moois van. Werk je in de bediening dan zorg jij voor een
warm welkom voor elke gast. Je maakt de lekkerste cocktails en weet precies
hoe je het eten en drinken netjes bij de gasten op tafel krijgt.
• Management
Je runt als eigenaar of bedrijfsleider een Grand Café, restaurant of hotel. De
menu’s en de dranken, de sfeer, de inkoop, de financiën, de hygiëne en je
personeelsbeleid zijn allemaal dik in orde. Je weet hoe je met je zaak uitblinkt
in gastvrijheid en professionaliteit.
• Fastservice en catering
Bij een fastservicebedrijf zijn je gasten kort aanwezig en komen ze vaak terug.
Je werkt volgens een strakke planning. Kwaliteit, snelheid en gastvrijheid staan
dan ook centraal in je werk. Je neemt bestellingen op, maakt en verkoopt
snacks, broodjes, kleine gerechten en dranken. En je houdt de zaak schoon.
• Bakkerij
Jij maakt al die verschillende en lekkere brood- en banketproducten die je ziet
liggen in de schappen van de (ambachtelijke) bakkerij. Je adviseert daarnaast je
klanten en bestelt de grondstoffen. Als patissier maak je van je gebak, koek en
chocolade zelfs ware kunstwerkjes.
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Horeca, bakkerij & management

niveau
1

2

leerweg
3

locatie
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Keuken & bediening (Middelbare Hotelschool)
Assistent horeca, voeding en voedingsindustrie
Kok




Zelfstandig werkend kok





Gespecialiseerd kok
Leidinggevende keuken
Gastvrouw/gastheer




Zelfstandig werkend gastvrouw/gastheer
Medewerker fastservice en catering






Eerste medewerker fastservice en catering
Gastronoom/sommelier
Leidinggevende bediening
Horecamanagement (Middelbare Hotelschool)
Manager/ondernemer Horeca



Bakkerij
Uitvoerend bakker
Zelfstandig werkend bakker
Patissier




Zakelijke dienstverlening
& Communicatie

Wist je dat
- het Friesland College de eerste en
enige mbo-school is in Friesland die
studenten rechtstreeks opleidt voor
het examen NIMA A

Als jij aan de slag wilt bij een commercieel bedrijf of
overheidsinstelling, biedt het Friesland College je een breed
pakket aan mbo-opleidingen. Ons onderwijs is uitdagend
en kent een hoog tempo. We ontwerpen het samen met
het werkveld met het oog op jouw toekomst!

- de wereld van marketing & communicatie steeds meer gestuurd wordt door
data en analyses

• Secretarieel
Anderen verder helpen, dat doe je graag. Je bemenst een receptie, bedient de
telefoon of helpt bij de interne postbezorging. Als office assistent verwerk je
e-mails en maak je verslagen van vergaderingen. Je organiseert ook nog even
het afscheid van een collega. Ben je managementassistent, dan werk je ook
met budgetten en heb je redactionele taken.
• Financieel
Je verricht financiële en administratieve taken en werkt veel met spreadsheets.
Je bent goed in economie en wiskunde en puzzelt graag met cijfers. Je verzorgt
de administratie van een organisatie, controleert financiën en verwerkt alles in
boekhoudprogramma’s.

Wist je dat
- je Human resource management
alleen als uitstroomrichting kunt
volgen nadat je twee jaar Juridisch
dienstverlener hebt gevolgd
- je als human resource manager je

• Juridisch
Je biedt juridisch administratieve ondersteuning aan organisaties. Je onderhoudt dossiers, geeft informatie over bijvoorbeeld uitkeringen of geeft advies
over schuldhulpverlening.

vooral bezighoudt met personeelsadministratie, het beheren van digitale
dossiers en het informeren en
adviseren van personeel

• Marketing & communicatie
Je brengt producten en diensten op een effectieve wijze onder de aandacht bij
een doelgroep. Online marketing, sociale media, vormgeving, copywriting en
content marketing: het is voor jou bekend terrein.

Zakelijke dienstverlening & Communicatie

niveau
1

Medewerker secretariaat en receptie
Office-assistent secretariaat

2

3























Managementassistent
Algemeen administratief medewerker



Financieel administratief medewerker
Bedrijfsadministrateur
Juridisch administratief dienstverlener
Medewerker human resource management
Medewerker marketing & communicatie
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Handel & Ondernemen

Wist je dat
- je kunt werken in een winkel, een
magazijn, de groothandel of in

Als er ooit een wereld in beweging is, dan is het wel die
van handel & ondernemen. Of je nou kiest voor een baan
in de detailhandel of groothandel, voor een eigen zaak of
webshop, één ding weet je zeker: werken in de handel is
nooit saai!

speciaalzaken
- het up-to-date houden en mooi
presenteren van het winkelassortiment een belangrijk aspect is
- je als ondernemer de commerciële
trends nauwgezet moet volgen en
steeds na moet denken over

• Retail
Trendy producten, een hippe etalage, tevreden klanten, gemotiveerde collega’s,
hoge omzet..... welkom in de wereld van retail.

vernieuwing

• Groothandel
Je bent een commerciële duizendpoot. Inkoop, voorraadbeheer en offertes zijn
bij jou in goede handen. Je zorgt ervoor dat jouw relaties graag zaken met je
doen. Als manager heb je de touwtjes van je vestiging strak in handen.
• Verkoopadviseur mobiliteitsbranche
Heb jij interesse in auto’s en/of andere voertuigen en leg je gemakkelijk contact
met klanten? Dan heb je misschien een gouden combinatie in handen om
verkoper bij een autodealer of truckdealer te worden.

Wist je dat
- bij het Friesland College veel
aandacht besteed wordt aan
ondernemerschap
- je, welke opleiding je ook volgt,
bij het Ondernemerscollege extra
aandacht kunt besteden aan je
ondernemerskills
- dat je verschillende uitdagende
keuzedelen kunt volgen, zoals
ondernemend gedrag
ondernemend vakmanschap
ondernemerschap MBO
social Entrepeneurial behaviour

Handel & Ondernemen

niveau
1

Assistent verkoop/retail
Verkoper retail
Verkoopspecialist retail

2
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Ondernemer retail



Vestigingsmanager groothandel
Verkoopadviseur mobiliteitsbranche

bol



Manager retail
Commercieel medewerker
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Design, Ambacht &
Fashion
Met jouw creatieve drive krijg je bij D’Drive volop de kans
om je talenten te ontwikkelen. En wie weet horen we nog
wat van je als stylist, mode-, interieur- of productontwerper.
• Creatief vakman
Je ontwerpt en maakt creatief ambachtelijke producten, zoals meubels en
gebruiksvoorwerpen, maar ook kunst met soms meerdere materialen. Zo
gebruik je gerecycled plastic, metaal, keramiek of hout. Je leert werken met
de nieuwste technieken, zoals een 3D-printer.

Wist je dat
- deze opleidingen uniek zijn in

• Interieur design
Bij Interieur & Design maak je interieurontwerpen voor particulieren en
bedrijven en presenteer je deze in 3D-tekenprogramma’s. Je adviseert over
meubels, ontwerp, bekleding, kleur en verlichting.

Friesland
- we ons eigen Fotostudio, DesignLab, D’lab hebben waar we o.a. stof,
behang en stickers kunnen printen.
- je vaak met andere design-

• Fashion design
Kleding maken is je passie. Je werkt met de naaimachine en leert constructietechnieken. Met behulp van 2- en 3D-tekenprogramma’s bedenk je je eigen
kledinglijn. Je kunt zelfs je eigen stofdessins ontwerpen en printen.

opleidingen aan echte projecten werkt
- elk jaar een design expo en
modeshow georganiseerd wordt
- je een goede vooropleiding hebt
voor hbo designopleidingen of

• Styling design
Met gevoel voor en verstand van kleur, trends, materiaal en vormgeving maak
je ruimtelijke presentaties voor etalages, beurzen of evenementen. Daarnaast
maak je fotoshoots voor websites en social media of voor gedrukt promotiemateriaal, daarbij maak je gebruik van eigen Textiellab en D’lab.

Design, Ambacht & Fashion
1

2

3

Creatief vakman
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Fashion tailor
Styling design/ruimtelijk vormgever

werkplaats



Fashion tailor assistant
Styling design/medewerker productpresentatie

- je vooral werkt vanuit een atelier of

niveau

Interieur design/interieuradviseur
Fashion basismedewerker

mode- en kunstacademies
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Pedagogisch werk &
Onderwijs

Wist je dat
je in deze richting veel Keuzedelen
kunt volgen die aansluiten bij wat het
werkveld vraagt? Bijvoorbeeld:

Wil jij aan de slag in de kinderopvang, buitenschoolse
opvang, op scholen of in het speciaal onderwijs? En daar
ondersteuning bieden, sportieve of creatieve activiteiten
organiseren of een bijdrage leveren aan de ontwikkeling
van (jonge) kinderen? In het pedagogisch werkveld kun
je alle kanten op.

- Kinderen leren programmeren

• Pedagogisch medewerker kinderopvang
Als pedagogisch medewerker kinderopvang ondersteun je de ontwikkeling van
kinderen in de kinderopvang, buitenschoolse opvang of peutergroepen. Dit doe
je door het aanbieden van creatieve en speelse activiteiten. Daarnaast heb je
een belangrijke taak in het verzorgen van de kinderen die bij jou in de opvang
komen.

- Werken met baby’s

- Leider sportieve recreatie
- Meer muziek in de klas
- Nederlands 3F
- Ontwikkelingsgericht werken in
de VVE
- Specialist passend onderwijs
- Voorbereiding pabo

• Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker werk je in de kinderopvang,
buitenschoolse opvang, peuteropvang of bij organisaties waar kinderen met
specifieke ondersteuningsvragen worden opgevangen. Je ondersteunt doelgericht de ontwikkeling van kinderen door het aanbieden van creatieve en speelse
activiteiten. Je kunt collega’s aansturen en bent het aanspreekpunt voor ouders
en opvoeders.
• Onderwijsassistent
Als onderwijsassistent heb je een belangrijke rol in de ontwikkeling van leerlingen en vervul je een belangrijke voorbeeldfunctie. Je ondersteunt leraren of
een lerarenteam, bijvoorbeeld bij lesgeven, je verzorgt lesonderdelen en helpt
mee met het organiseren van sportdagen of schoolreisjes. Dit kan in het basisspeciaal en voortgezet onderwijs, in het middelbaar beroepsonderwijs en het
volwassenenonderwijs.

Pedagogisch werk & Onderwijs

Gespecialiseerd pedagogisch werker
Onderwijsassistent

- je kunt je opleiding ook volgen in de
praktijkroute. In Leeuwarden onder
andere bij Proloog en Stichting Kinderopvang Friesland, in Heerenveen
bij De Basis, Meilân, Kinderwoud,
Nordwin College en SO Fryslân.

niveau
1

Pedagogisch werker kinderopvang

Praktijkroute

2

3
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Podiumkunsten, Productie
& Events
Zelf in de spotlights staan of zorgen dat iemand anders dat
kan. Daar draait het om in deze richting. In een creatieve
omgeving werk je samen met collega’s aan producties of
evenementen.
• Artiestenopleidingen
Theater
Als acteur of entertainer kruip je vol overgave in de huid van een personage.
Met alle emoties en drama die daarbij horen. Je krijgt lessen in improvisatie,
beweging, teksttoneel en stem. Je werkt als student nauw samen met het
werkveld.
Muzikant
Je speelt muziek, je componeert muziek, je bent muziek. Als muzikant ben je
dagelijks bezig met het bedenken en voorbereiden van optredens en opdrachten. Voor professionele muzikanten is muziek maken meer dan een hobby. Het
is een passie die pas stopt als de laatste noot gespeeld is.
Sound design
Muziek produceren, voor jezelf of voor anderen in of voor een muziekstudio.
Of als engineer microfoons en audiotechniek regelen. In de opleiding Sound
design leer je het hele proces tot in de puntjes beheersen! Opnames editen,
mixen en masteren, componeren en arrangeren voor o.a. films, jingles, commercials en games. Jouw muzikale creaties zijn overtuigend en klinken naar
meer.

Wist je dat
- je voor de artiestopleidingen auditie
moet doen
- je veel in de praktijk werkt waardoor
je alvast je netwerk opbouwt
- veel van onze opleidingen een
springplank zijn naar het HBO

• Podium- en evenemententechniek
Podium- en evenemententechniek
Je bent dé schakel tussen techniek en uitvoerende artiest. Of het nu om een
eenvoudige spraakset gaat of een complexe festival PA, je bent veel onderweg
om op verschillende locaties de show in goede banen te leiden.
Event producer
Sta jij altijd vooraan als er iets georganiseerd moet worden en zie je elk obstakel
als een uitdaging? Dan ben jij als event producer de spin in het web bij de
organisatie van evenementen. Samen met collega’s ga jij voor een perfect
resultaat, zodat aan het eind alle bezoekers tevreden naar huis gaan.
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- er maar een beperkt aantal
studenten aangenomen kunnen
worden (numerus fixus)
- je ook gaat lesgeven
(educatieve activiteiten)

Podiumkunsten, Productie & Events

niveau
1

2

3

Theater/acteur
Muzikant
Sound design
Film (AV-specialist)
Event producer
Medewerker podium- en evenemententechniek
Podium- en evenemententechnicus
Podium- en evenemententechnicus (Geluid)
Podium- en evenemententechnicus (Licht)
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Mediadesign & IT
Begrippen als netwerken, e-commerce, multimedia, games
en online werken zijn al niet meer weg te denken. Voor
vormgevers, ICT-ers en software developers is dit dagelijks
werk.
• IT (Informatie Technologie)
Je biedt ICT-ondersteuning, installeert hard- en software, repareert systemen en
(rand)apparatuuren en lost hard- en softwareproblemen op. Ben je expert, dan
heb je de controle over de totale automatisering van het bedrijf, inclusief de
beveiliging van netwerken. Ook stuur je projecten en medewerkers aan. Je bent
klantgericht, kritisch, analytisch, inventief en flexibel.

Wist je dat
- we keuzedelen Security in systemen
en netwerken hebben i.s.m Accell uit
Heerenveen

Software developer
Als software developer leer je hoe je diverse soorten applicaties voor desktops,
mobieltjes en tablets maakt en hoe het programmeren van robots, domotica-onderdelen en virtual augmented reality gaat.

- we intensief samenwerken met NDC
mediagroep en CMG (Creative
marketing Groep)
- je hier ook de praktijkroute kan volgen
op het gebied van Cyber Security
- voor de ICT-er Agile werken de
standaard is
- ICT-er HET beroep van de toekomst is
- alle opleidingen bij Mediadesign met
elkaar samenwerken
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• Mediadesign
Film (AV-specialist)
Camera, editen, visuele effecten: jij bent het creatieve brein achter videoproducties. Je kunt ze van begin tot eind ontwerpen en uitvoeren. Je bedenkt
verhalen, ontwikkelt concepten, schrijft scripts en maakt storyboards. Je hebt
gevoel voor (bewegend) beeld, typografie, storytelling en techniek.

Wist je dat
- je in alle sectoren werkzaam kunt
zijn met een media opleiding
- er steeds nieuwe beroepen ontstaan
waar (online) media-professionals
voor nodig zijn
- je samen met docenten én het

Mediavormgever
Apps, websites, drukwerk, huisstijlen, animaties, 3D-ontwerpen, digitaal of
print: -als professional bedenk jij de vormgeving die past bij de wensen van de
opdrachtgever. Met jouw kennis van de software breng jij alle mediaproducten
tot stand.

bedrijfsleven alle kneepjes van het
beroep leert
- jij je eigen specialisme kunt ontwikkelen in de sector die oneindig groot is

Content creator
Als content creator maak je de ene keer sfeervolle foto’s, dan weer bedenk je
een social media campagne vanachter je laptop of ben je op pad voor een vlog.
Je leert werken met alle mediasoftware, ontwikkelt je video-, fotografie- en
journalistieke skills en de juiste marketingstrategieën inzetten.

Mediadesign & IT

niveau
1

2

3

leerweg
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IT (Informatie Technologie)
IT support
Allround medewerker IT systems & devices (IT beheerder)
Expert IT systems & devices (ICT beheerder)
Software developer




Mediadesign
Mediavormgever
Film (AV-specialist)
Content creator





VAVO
Wil jij alsnog je diploma halen, je schoolcarrière weer oppakkenof een opleiding op een hoger niveau beginnen?
Of heb je van bepaalde vakken extra certificaten nodig?
Bij het vavo bieden we je de mogelijkheid om je diploma of certificaat te
behalen voor vmbo-tl, havo of vwo. Je kunt kiezen voor het vavo omdat:
- je nog geen examen gedaan hebt
- je gezakt bent voor het eindexamen vmbo-tl, havo of vwo
- je losse certificaten wilt behalen
- je een vervolgstudie wilt doen waarvoor je niet de juiste vakken hebt gedaan
- je op één vak gezakt bent voor vmbo-tl en alvast wilt beginnen op het mbo
(combi-traject)
- je een laatbloeier bent: je hebt je school niet afgemaakt en je wilt dit
graag alsnog
- de manier van leren bij het vavo beter bij je past
- je ook op latere leeftijd nog wilt leren
Kijk op vavofriesland.nl voor de voorwaarden om deel te kunnen nemen
aan het vavo.
Vmbo-tl
De lessen voor vmbo-tl vinden plaats in Leeuwarden.
Combitraject vmbo-tl + mbo
Ben je op één vak nét gezakt voor je diploma vmbo-tl, dan kun je onder
bepaalde voorwaarden vavo combineren met een opleiding op het mbo:
het combitraject. Toelating voor het combitraject is altijd onder voorbehoud.
Tijdens de intake bespreken we jouw mogelijkheden.
Havo
De lessen voor havo worden aangeboden in Leeuwarden en Heerenveen.
Vwo
De lessen voor vwo worden aangeboden in Leeuwarden en Heerenveen.
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VAVO, Volwassenenonderwijs

Wist je dat
- bij het vavo veel vakken mogelijk
zijn, zoals: Nederlands, Engels, Frans
en Duits, maatschappijleer, biologie,
wiskunde, rekenen 3F, geschiedenis,
aardrijkskunde, natuurkunde,
scheikunde en economie
- je bij het vavo als volwassene
wordt benaderd
- je zelfstandig moet kunnen werken,
maar dat je er nooit alleen voor staat
- we regelmatig contact met je hebben
en dat we je kennen
- we van je verwachten dat je
aanwezig bent tijdens de lessen
- we werken volgens een vaste
structuur
- we maatwerk bieden

vmbo-tl
havo
vwo

Hoe maak je een keuze?
Als je op zoek bent naar een beroepsopleiding die jou
past, kun je soms wel wat hulp gebruiken. Bij het Friesland
College bieden we jou die hulp op zoveel mogelijk
manieren. Zodat jouw keuze straks de juiste blijkt te zijn!
Bezoek een Open Dag
Een kijkje nemen in onze gebouwen is uiteraard de beste manier om je te
oriënteren. Hoe is de sfeer, voel je je er thuis? Een Open Dag bezoeken is dé
manier om daar achter te komen.
Kom langs, voel de sfeer, maak kennis met onze studenten en docenten en stel
je vragen. Kijk op de website voor de data en meer informatie.
Online voorlichtingen
Om je zo goed mogelijk te informeren over ons opleidingsaanbod organiseren
we online voorlichtingen. Je kunt hierbij direct je vragen stellen. Lukt het niet
om de online voorlichtingen live mee te maken? Kijk dan later de opgenomen
voorlichtingen terug op onze website.
Vragenuurtje op Instagram
Als je het Friesland College volgt op Instagram, kom je regelmatig studenten
tegen die je vertellen over hun ervaringen tijdens hun opleiding. Ook kun je
hier je vragen stellen. Houd dit account dus goed in de gaten!
Studieadvies
Voor studieadvies staan onze adviseurs van Studenten Services voor je klaar.
Maak gebruik van:
- een online of telefonisch studiekeuzegesprek met een loopbaanadviseur
- een online workshop ‘Hulp bij Studiekeuze’
- de video ‘Tips bij Studiekeuze’
- een online studiekeuzetest
- een live chat met één van onze adviseurs via de website van het
Friesland College.
Ook kun je op werkdagen tussen 9.00 - 16.00 uur telefonisch je (opleidings)
vragen stellen via onze advieslijn en via de chatfunctie op de website.
Raadpleeg de website
Op frieslandcollege.nl vind je teksten, video’s en foto’s met informatie over
de opleidingen van het Friesland College en over de manier van leren.
Kijk, lees en vergelijk voordat je je keuze maakt.

Kijk op frieslandcollege.nl/voorlichting voor actuele informatie en
data van voorlichtingsactiviteiten.
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Als het anders loopt
dan gepland...
Als je, ondanks de goede voorbereiding, toch niet op de juiste mbo-opleiding
blijkt te zitten, helpen loopbaanadviseurs van FC Studenten Services je bij de
overstap naar een nieuwe, passende opleiding. Regelmatig start er een loopbaantraject waar je aan kunt deelnemen.
Soms heb je tijdens je opleiding extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld
omdat het even niet loopt zoals het zou moeten. Of omdat je aan topsport
doet en niet het reguliere programma kunt volgen. Bij FC Studenten Services
bieden ervaren specialisten jou de support die je nodig hebt op dat moment.

Extra uitdaging
Bij het Friesland College dagen wij je steeds uit om het beste uit jezelf te halen.
Dat is de kern van ons onderwijs.
Zo heb je de kans om extra projecten uit te voeren via het Excellentieprogramma, hebben we onze eigen FC-Awards en doen we mee aan de landelijke
en internationale vakwedstrijden van Skills Heroes.
Ook via internationale projecten, het Ondernemerscollege en met tips van
ervaren professionals in het Mentorprogramma bieden wij je extra uitdaging.

Keuzedelen
In het mbo kun je een deel van je opleiding zelf samenstellen. Naast algemene
vakken als Nederlands en rekenen en beroepsgerichte vakken mag je een aantal ‘bouwstenen’ zelf kiezen. Dit noemen we keuzedelen. Met deze keuzedelen
krijgt iedereen een uniek diploma!
Je kiest de keuzedelen tijdens je opleiding in overleg met je coach. Het Friesland
College biedt een passend en uitdagend aanbod voor iedereen.
Kijk bij de opleidingen op frieslandcollege.nl voor meer informatie over de
keuzedelen.

Volwassenenonderwijs
Uiteraard zijn onze mbo-opleidingen ook toegankelijk voor volwassenen.
Zo is er een groeiend aanbod aan beroepsgerichte cursussen, zijn er inburgerings- en oriëntatietrajecten en cursussen basisvaardigheden zoals taal,
rekenen en digitale vaardigheden of beroepsgerichte cursussen.
Wil je alsnog je mavo-, havo- of vwo-diploma halen? Dat kan bij het
Friesland College via het vavo.
Op frieslandcollege.nl/volwassenen vind je meer informatie.

Om je te kunnen aanmelden voor een
mbo-opleiding heb je een DigiD nodig.
Vraag deze dus tijdig aan!

Bel, mail, chat of kom langs
Stel je vraag of maak een afspraak met een adviseur
Telefoon: 088 - 060 30 00
E-mail: adviescentrum@fcroc.nl
Chat via de website www.frieslandcollege.nl voor een snel
antwoord op je opleidingsvraag.

Locaties FC Studenten Services
Julianalaan 97, Leeuwarden
Abe Lenstra boulevard 29, Heerenveen

Openingstijden FC Studenten Services
maandag t/m vrijdag van 9.00 - 16.00 uur

Studiekeuze- en loopbaanadvies
Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag van 11.30 - 12.30 uur
frieslandcollege.nl/loopbaanadvies

frieslandcollege.nl/voorlichting

