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Winnaars Skills Heroes: 4x goud voor het Friesland
College!

Met vier eerste plekken hebben studenten van het Friesland College dit jaar zeer goed
gepresteerd in de landelijke vakwedstrijden van Skills Heroes. De finale van deze prestigieuze
competitie voor mbo-studenten vond vorige week plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Het Friesland
College was met een team van negen finalisten naar Utrecht gereisd. Het Friesland College deed
in de voorrondes mee in 29 beroepen.

Wouter Kaandorp uit Westerland haalde de eerste prijs in de categorie Bedrijfsadministrateur.
Justin van den Brom uit Nijemirdum was de beste student in Monteur Mobiele Werktuigen, Arjen
van der Pol uit Harlingen wist in de categorie Eventorganisatie/Marketing en Communicatie de
mooiste activiteit voor een bungalowpark te bedenken en Marko Leistra uit Harlingen en Cody
Kuipers uit Leeuwarden behaalden goud in de richting Cybersecurity.

Meet & Greet Cyber Security
Marko Leistra uit Harlingen en Cody Kuipers uit Leeuwarden hebben bij de wedstrijden van Skills
Heroes samen het beste gepresteerd in het oplossen van een reeks uitdagingen op het gebied van
Cybersecurity. Met hun prestatie behaalden zij goud.
Heb jij leerlingen die onze Cyber Security-specialisten en gouden medaille-winnaars willen
ontmoeten? Dat kan! Tijdens de Meet & Greet van anderhalf uur die we wekelijks organiseren
geven de specialisten een workshop over Cyber Security met onder andere een Capture the flagevent. Heeft één van jouw leerlingen interesse in Cyber Security? Of jijzelf? Stuur dan een mail
naar Peter Miedema (p.miedema@fcroc.nl).

Aanmelden en voorlichting
Aanmelden opleiding voor 1 mei
De aanmelddatum voor het mbo komt heel dichtbij. Zijn er leerlingen op jouw school die nog niet
een keuze hebben gemaakt? Hebben de leerlingen nog hulp of advies nodig? Kijk op
www.frieslandcollege.nl/voorlichting voor alle mogelijkheden die er nog zijn.
Open Dag op 1 juni van 16.00-18.00 uur
Op woensdag 1 juni organiseren we weer een open dag op al onze locaties. Deze Open Dag is
kleiner van opzet dan de Open Dag in november en januari. Leerlingen kunnen in de centrale
ruimtes van onze locaties voorlichting krijgen van docenten en daarnaast met een docent of
student een kijkje nemen in de les- en praktijkruimtes. Er zijn geen voorlichtingen op de
afdelingen en geen demo’s. Aanmelden voor deze Open Dag kan kort na de meivakantie op onze
website.
Voorafgaande aan de open dag organiseren we van 14.30 tot 15.30 uur de workshop ‘Hulp bij
Studiekeuze’ op de locaties Triangel (campus Leeuwarden) en Sportstad Heerenveen. Deze
workshop is bedoeld voor leerlingen die nog niet weten welke opleiding ze willen doen.
Aanmelden voor deze workshop is verplicht en kan via de onderstaande knop.

Aanmelden workshop 'Hulp bij studiekeuze'

Mbo, de praktische route naar het hbo
Het mbo is een mooi alternatief voor leerlingen die nu in 4-havo of 4-vwo zitten en wellicht niet
overgaan. Met een overgangsbewijs van 3- naar 4-havo/vwo worden leerlingen toegelaten tot het

mbo. Het mbo biedt praktische opleidingen op niveau 4 die een mooie opstap bieden naar het
hbo. Voor leerlingen die meer willen of kunnen zijn er op het Friesland College verschillende
excellentieprogramma’s te volgen. Het mbo-traject ‘Manager/ondernemer Horeca met
havocertificaten’ dat in augustus 2022 van start gaat, is bijvoorbeeld heel geschikt voor leerlingen
die graag havo willen doen maar ook behoefte hebben aan praktijk in de opleiding.

Mogelijkheden Vavo
Gezakt? Dan is het VAVO ook een optie!
Als een leerling dit schooljaar zakt voor vmbo-tl, havo of vwo maar niet het gehele examenjaar
over wil doen, dan is er de mogelijkheid om in een aantal vakken examen te doen op het VAVO.
Op het einde van het schooljaar kan de leerling bij een positief resultaat toch het volledige
diploma behalen. Voordeel is dat de leerling niet het hele pakket over hoeft te doen, maar alleen
de vakken waarvoor de leerling zakt. Aanmelden kan vanaf half mei.
Meer informatie over vavo

Zakken voor vmbo-tl en toch beginnen op het mbo?
Zakt een leerling voor vmbo-tl op slechts één vak, dan kan de leerling in sommige gevallen één vak
volgen op het VAVO en ondertussen al met een mbo-opleiding beginnen.
Een vervolgdiploma nodig?
In sommige gevallen kan een leerling een tweejarig traject volgen op het VAVO: havo als vervolg
op een vmbo- tl diploma of vwo als vervolg op een havodiploma.

Decanenmiddagen
Decanenmiddag 21 april 2022 – Locatie Abe Lenstra Boulevard in Heerenveen
We nodigen je van harte uit voor onze decanenmiddag op donderdag 21 april 2022 op onze
locatie Abe Lenstraboulevard in Heerenveen. Informatie over opleidingen, studiekeuze en een
rondleiding langs verschillende les- en praktijkruimtes staan deze middag op het programma. De
bijeenkomst begint om 14.00 uur (inloop vanaf 13.45 uur) en duurt tot 16.30 uur. Ook je collega’s
zijn van harte welkom!
Aanmelden decanenmiddag 21 april

Decanenochtend 19 mei 2022 – Locaties Neushoorn en Blokhuispoort in Leeuwarden
Donderdag 19 mei van 9.45 tot 12.00 uur (ontvangst 9.30 uur in Neushoorn). Opleidingen D’Drive,
Creatieve industrie & Pedagogisch werk.
Aanmelden decanenochtend 19 mei

Decanenmiddag 16 juni 2022 – Locatie Campus in Leeuwarden
Donderdag 16 juni van 14.00 tot 16.30 uur (ontvangst 13.45 uur).

Aanmelden decanenmiddag 16 juni

Eten in restaurant LEF
Wist je dat je heerlijk kunt lunchen en dineren in ons restaurant LEF op de campus in
Leeuwarden? Ook voor een kop koffie met wat lekkers kun je hier terecht. Alles bereid en
geserveerd door onze studenten van de vakopleidingen horeca. Als je bij je reservering het woord
'decaan' invult, ontvang je gratis een welkomstcocktail in LEF.
De openingstijden van LEF zijn:
Lunch: maandag t/m vrijdag van 12.00-14.30 uur
Diner: maandag t/m donderdag van 18.00-22.00 uur
Tafel reserveren bij Restaurant LEF

Vragen?
Vragen over wat er in de digicaan stond? Neem dan contact op met één van onze
relatiebeheerders.

Ajuus!
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8900 AA Leeuwarden
088 - 060 20 00
adviescentrum@fcroc.nl

Volg ons op social media
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