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

Voorlichting
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 de Open middag kan op onze website.
Workshop Hulp bij studiekeuze
Voorafgaande aan de Open Dag op 1 juni en 24 augustus 2022 bieden we
studiekeuzeworkshops aan. Meer informatie.
Kort keuzetraject
Voor leerlingen die echt nog niet weten welke opleiding ze willen doen, organiseren we een
intensief 3-daags Kort Keuzetraject op 20, 21 en 22 juni 2022 van 13.00 tot 16.00 uur.
Studiekeuzegesprek
Voor leerlingen die nog vragen hebben of twijfelen is een persoonlijk studiekeuzegesprek met
één van onze loopbaanadviseurs ook mogelijk.
Inloopspreekuur studiekeuze – ook voor ouders
Leerlingen en ouders met vragen kunnen dagelijks terecht op het inloopspreekuur van 11.30 tot
12.30 uur op onze locaties Triangel Leeuwarden en Sportstad Heerenveen. Een afspraak maken
is niet nodig.
Chat
Korte vragen kunnen ook via onze chat worden gesteld: www.frieslandcollege.nl/chat

Decanenmiddag op het Friesland College
Decanenmiddag 16 juni 2022 – Locatie FC-Campus in Leeuwarden
Elke maand zet één van onze locaties de deuren open voor decanen en docenten van het
voortgezet onderwijs. Op donderdag 16 juni is onze hoofdlocatie in Leeuwarden voor de tweede
keer aan de beurt. Nu is er aandacht voor Zorg & Welzijn, CIOS en het VAVO. De middag is van
14.00 tot 16.30 uur (ontvangst 13.45 uur).

Aanmelden Decanenmiddag 16 juni

Decanenmiddag september
Na de zomervakantie, in september, vervolgen we de decanenmiddagen met onder andere de
technieklocaties in Heerenveen.

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 toegang verschaffen tot het hbo.

Luminate, Fashion Show & Design Expo

Ieder jaar organiseren de studenten van de Designopleidingen van D’Drive van het Friesland
College een Design expo en een Fashion show in de Harmonie. Door coronabeperkingen was
het de afgelopen 2 jaar niet mogelijk om het werk van studenten aan een groot publiek te tonen.
Nu onder het thema ‘LUMINATE’ kan het dit jaar gelukkig wel weer! Iedereen kan langskomen op
donderdag 23 juni.
Het gemaakte werk is van studenten uit alle leerjaren van de designopleidingen Styling Design,
Interieur Design, Fashion Design en Creatief Vakman. Zitmeubelen, vazen, gerestylede kastjes,
bucketheats, nachtkastjes, sieraden, eigen ondernemingen met diverse producten en diensten
en examenwerk van de vierdejaars studenten kan worden bekeken en gekocht!.
De entree van de expo (14.00 -20.30 uur) is gratis. Tickets voor de fashionshow (17.30 en 20.30
uur) zijn binnenkort te koop via harmonie.nl.

Ondernemingsplan door Poolse en Nederlands studenten!

Een Pools product op de Nederlandse markt brengen. Hoe doe je dat? Poolse studenten en
studenten Financieel-administratieve dienstverlening van het Friesland College werken in
gemengde groepen aan een ondernemingsplan. Welk product ga ik verkopen? Waar ga ik mijn
bedrijf vestigen? Wat voor personeel heb ik nodig? Wat wordt de prijs van mijn product? Hoe
geef ik mijn promotie vorm en hoe presenteer ik mijn bedrijf aan de buitenwereld? Interessante
vraagstukken die niet zomaar opgelost zijn. De studenten hebben twee weken om dit
ondernemingsplan te schrijven en daarna te presenteren aan Friese ondernemers.

Agenda
22 mei: Dansvoorstelling Ajuus
1 juni: Open Dag (16:00 - 18:00 uur)
23 juni: Luminate
24 augustus: Open Dag

Friesland College

Handige links
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Informatie voor decanen

8900 AA Leeuwarden
088 - 060 20 00

Voorlichtingen en Open Dag

adviescentrum@fcroc.nl
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