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

Feedback
We zijn heel benieuwd naar jouw mening over de digitale nieuwsbrief van het Friesland College.
Zou je dit formulier willen invullen?

Geef hier je feedback door

Voorlichting
De meeste leerlingen hebben zich gelukkig al aangemeld voor een mbo-opleiding. Heb je toch
nog leerlingen die blijven twijfelen of helemaal nog niet weten wat ze willen? Dan hebben we nog
mogelijkheden om te oriënteren. Veel opleidingen bieden nog steeds Beleefdagen. Ook kunnen
leerlingen gebruik maken van het Kort keuzetraject op 20, 21 en 23 juni. Alle
voorlichtingsmogelijkheden vind je op onze website.

Vavo
Gezakt? Dan kan een leerling ook naar het VAVO!
Als een leerling 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.

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.
Extra vakken nodig voor een vervolgstudie?
Als het profiel van een al geslaagde leerling geen toegang geeft tot de gewenste
vervolgopleiding, dan kan een leerling op het VAVO aanvullende certificaten te behalen.
21 jaar of ouder?
Is een leerling 21 jaar of ouder, dan is vaak geen volledig vo-diploma meer vereist voor de
gewenste opleiding, maar volstaat het behalen van enkele certificaten (21+ regeling). Die
certificaten kunnen op het VAVO worden behaald. Aanmelden voor het vavo gaat nu ook via
CAMBO (centraal aanmelden voor het mbo). De leerling heeft daarvoor een DigiD nodig. De
aanmelding bestaat uit twee stappen: eerst meldt de leerling zich aan via CAMBO. Vervolgens
krijgt de leerling dezelfde dag nog een mail om de aanmelding af te ronden via de
aanmeldmodule.

Gastvrij Fryslân

Gastvrij Fryslân: brede hospitality-opleiding "on the job"
Friesland College en ROC Friese Poort starten nieuw opleidingstraject
Het personeelstekort in de gastvrijheidssector is enorm. Om het tekort duurzaam op te lossen,
hebben de Friese hospitality-ondernemers en de mbo-instellingen ROC Friese Poort en het
Friesland College een nieuw opleidingstraject vormgegeven.
In deze brede hospitality-opleiding werken en leren studenten vanaf dag één in een
professionele leeromgeving. Westcord WTC Hotel in Leeuwarden en het Van der Valk hotel in
Sneek gelden als opleidingslocatie, hub genaamd. De lessen worden verzorgd door docenten
van de beide scholen en door deelnemende horecabedrijven, “on the job”, in de praktijk.
Na de zomervakantie starten we in de twee hubs met een brede basisopleiding bestaande uit de
opleidingen:

Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw, niveau 3;
Zelfstandig werkend kok, niveau 3;
Manager/ondernemer Horeca, niveau 4.
Meer informatie is te lezen op de gezamenlijke website.

LC Awards

De LC Awards, dat is inmiddels een jaarlijkse traditie als wedstrijd maar vooral als podium waar
het Friesland College graag laat zien waar de school voor staat. Wat vinden wij belangrijk? Dat
studenten ook ruimte hebben om te excelleren bijvoorbeeld, omdat mbo een hartstikke breed
terrein is waar allerlei studenten zich thuis kunnen voelen.
Lees meer...

Decanenmiddag op 16 juni
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). Mentoren en docenten van jouw school zijn ook van harte welkom!

Aanmelden Decanenmiddag

Agenda
14 juni: LC Awards
16 juni: Decanenmiddag
23 juni: Luminate, Designexpo en Fashionshow, Harmonie
24 augustus: Open middag

Friesland College

Handige links

Postbus 45

Informatie voor decanen

8900 AA Leeuwarden
088 - 060 20 00

Voorlichtingen en Open Dag

adviescentrum@fcroc.nl

Digitale Keuzewijzer

Volg ons op social media
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