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De Open Dag gaat door! 

Het mbo is weer open! En daarmee kan de Open Dag van het Friesland College live doorgaan.  

Leerlingen zijn van harte welkom op vrijdag 28 januari, tussen 15.00 en 21.00 uur op onze 

locaties in Leeuwarden en Heerenveen. Informatie over de Open Dag, de opleidingen en de 

locaties vind je op onze website. 

Kom langs en proef de sfeer! 

We zijn heel blij dat we de leerlingen weer in ons gebouw mogen ontvangen maar we zijn ons 

er ook erg van bewust dat we nog steeds heel voorzichtig moeten zijn. We vragen alle 

bezoekers daarom rekening te houden met onderstaande maatregelen: 

• Meld je aan op onze website; 

• Neem maximaal 1 persoon mee (deze persoon hoeft zich niet aan te melden); 

• Draag een mondkapje in de gebouwen; 

• Houd 1,5 meter afstand; 

• Volg de aangegeven looproutes; 

• Desinfecteer handen bij binnenkomst; 

• Blijf thuis bij klachten; 

• Tip: kom na 19:00 uur, dan is het rustiger. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.frieslandcollege.nl/hulp-nodig/open-dag
https://www.frieslandcollege.nl/hulp-nodig/open-dag


Workshop Hulp bij Studiekeuze 

 

Heb jij leerlingen in het examenjaar of havo 4 die volgend jaar naar het mbo willen? En 

kunnen zij wel wat hulp kunnen gebruiken bij het kiezen van een opleiding? Dan bieden wij 

de workshop 'Hulp bij Studiekeuze'. Tijdens deze workshop gaan leerlingen in een klein 

groepje onder begeleiding van een loopbaanadviseur aan de slag. De leerling onderzoekt ‘wie 

ben ik, wat kan ik en wat wil ik’. Zo ontdekt de leerling welke opleiding bij hem of haar past. 

Vervolgens kan de leerling de open dag bezoeken. 

 

Workshop Hulp bij studiekeuze 

Beleefdagen 

 

Tijdens een beleefdag ontdekt een leerling hoe het is om een mbo-opleiding aan het Friesland 

College te doen. De beleefdagen worden van december tot april aangeboden en staan 

vermeld op onze website. 

 

Beleefdagen op het Friesland College 

Skills Talents - 9 februari 2022 

 

Skills Talents zijn vakwedstrijden voor vmbo-leerlingen in teams van twee personen in 10 

richtingen. Op woensdag 9 februari organiseert het Friesland College de regionale 

kampioenschappen van Skills Talents, in samenwerking met WorldSkills Netherlands. Het 

kampioenschap vindt plaats op locatie Saturnus in Heerenveen. De winnaars van het 

regionale kampioenschap in iedere richting gaan door naar de landelijke finale in maart van 

dit jaar. 

 

Voor begeleidende docenten is er een begeleidersprogramma op het Friesland College 

(Saturnus, Heerenveen). Omdat er vanwege de geldende coronamaatregelen maximaal één 

begeleider per team mee mag komen, worden er (in tegenstelling tot eerdere berichtgeving) 

helaas niet decanen uitgenodigd voor deze middag. 

 

Deelnemende scholen en richtingen 

Aeres VMBO, Leeuwarden Bloemwerk 

Aeres VMBO, Heerenveen Bloemwerk 

Aeres VMBO, Buitenpost Bloemwerk 

CSG Bogerman 

Sneek 

Horeca, Bakkerij & Recreatie 

CSG Ulbe van Houten 

Sint Annaparochie 

Dienstverlening & producten  

Zorg & welzijn 

Vakcollege Noordoostpolder 

Emmeloord 

Bouwen, wonen & interieur  

Economie & ondernemen  

Produceren, installeren & energie 

https://www.frieslandcollege.nl/hulp-nodig/studiekeuze
https://www.frieslandcollege.nl/hulp-nodig/studiekeuze
https://www.frieslandcollege.nl/hulp-nodig/kom-kijken/beleefdag
https://www.frieslandcollege.nl/hulp-nodig/kom-kijken/beleefdag


Zorg & welzijn 

CSG Comenius 

Leeuwarden 

Economie & ondernemen  

Horeca, bakkerij & recreatie 

Kei College 

Heerenveen 

Economie & ondernemen 

Horeca, bakkerij & recreatie 

Mobiliteit & transport 

Zorg & welzijn 

Singelland VHS 

Drachten 

Dienstverlening & producten 

Horeca, bakkerij & recreatie 

Zorg & welzijn 

Dockingacollege 

Dokkum 

Bouwen, wonen & interieur 

Economie & ondernemen 

Produceren, installeren & energie 

Zorg & welzijn 

Scholen aan Zee 

Den Helder 

Horeca, bakkerij & recreatie 

Zorg & welzijn 

 
Friesland College op social media 

 

Ben je actief op social media? Zoek ons dan eens op! We zijn actief op LinkedIn, Facebook, 

Instagram en Twitter. Via deze kanalen delen we regelmatig nieuws over het Friesland 

College en activiteiten van studenten. Daarnaast hebben veel opleidingen een eigen account. 

 

Het Friesland College is ook actief op YouTube. Je vindt er bijvoorbeeld filmpjes over onze 

sectoren. 
Bekijk hier ons YouTube-kanaal 

Agenda 

• Vrijdag 28 januari, 15.00-21.00 uur: Open Dag 

• Vrijdag 28 januari, 13.00-14.00 uur: Workshop Hulp bij studiekeuze 

• Woensdag 9 maart, 16.00-18.00 uur: Open Middag 

• Woensdag 9 maart, 13.00-14.00 uur: Workshop Hulp bij studiekeuze 

• Woensdag 1 juni, 16.00-18.00 uur: Open Middag 

• Woensdag 1 juni, 13.00-14.00 uur: Workshop Hulp bij studiekeuze 

• December tot april: Beleefdagen 

Kom kijken op het Friesland College 

Relatiebeheerders 

 

Heb je vragen over bovenstaande onderwerpen of iets anders. Neem dan contact op met één 

van onze relatiebeheerders. 
Onze relatiebeheerders 

  

https://www.linkedin.com/school/friesland-college/mycompany/
https://www.facebook.com/frieslandcollege
https://www.instagram.com/frieslandcollege/
https://twitter.com/FrieslandColl
https://www.youtube.com/c/frieslandcollege
https://www.youtube.com/c/frieslandcollege
https://www.youtube.com/c/frieslandcollege
https://www.frieslandcollege.nl/hulp-nodig/kom-kijken
https://www.frieslandcollege.nl/hulp-nodig/kom-kijken
https://www.frieslandcollege.nl/decaan/relatiebeheerders


Friesland college 
Postbus 45 

8900 AA Leeuwarden 

 

 

088 - 060 20 00 

 

adviescentrum@fcroc.nl 

Volg ons op social media 
 

Handige links 
Informatie voor decanen 

Voorlichtingen en Open Dag 

Digitale Keuzewijzer 

 

 

 

 

 
  

  

  

 

https://www.frieslandcollege.nl/decaan
https://www.frieslandcollege.nl/hulp-nodig/kom-kijken
https://www.frieslandcollege.nl/hulp-nodig/keuzewijzer

