
     

 

  
  
    

FC Stories - Ontmoet Styling Design student Pieter! 

 
 
Het keuzevak 'Bloem & Design' op de middelbare school heeft ervoor gezorgd dat Pieter (20) 

zijn passie vond; interieur en kleding. Zijn hart klopt hier sneller van en hij wist al snel dat 

Styling Design op het Friesland College de juiste opleiding zou zijn. 

“Ik dacht: daar ga ik heen, punt. De gezellige sfeer en vriendelijkheid hier zijn een extra 

cadeautje.” 

Digicaan 

- FC Stories - Ontmoet Styling Design student Pieter 
- Uitnodiging mbo tour 
- Nieuwe opleidingen uitgelicht 
- Kijkje in onze school via TikTok 
- Agenda 

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

 

 

 

 

   
 

 



Tijdens de opleiding heeft Pieter leren ondernemen door zijn zelfgemaakte canvastassen op 

de markt te brengen. Daarnaast mocht hij leidinggeven aan andere studenten en ziet hij 

zichzelf dit (wellicht) in de toekomst ook doen... “Ik vind dingen regelen heel leuk”. In het kader 

van een stageproject in samenwerking met MICA (Media Innovation Campus) leeuwarden 

mochtPieter een kantoorpand restylen. Dat begint bij een briefing van de opdrachtgever, 

waarna je een concept bedenkt en zelf aan de slag gaat met schilderen en het inrichten van de 

ruimte. 

Anderen die van niets iets groots hebben opgebouwd inspireren Pieter om in zichzelf te 

geloven. “Doe vooral wat je zelf wilt, dan komt het goed”. 

 

Uitnodiging mbo tour 

Op donderdag 3 november is er weer een MBO Tour! Dit keer openen we deuren van de campus 
in Leeuwarden en geven we rondleidingen langs de sectoren:  

 Toerisme, Handel & ondernemen 
 Horeca, Management & Bakkerij 
 Design, Ambacht & Fashion 
 Mediadesign & IT 
 Pedagogisch werk & Onderwijs.  

Iedereen die werkzaam is in het voortgezet onderwijs (decanen, coaches, docenten) én graag 
eens een kijkje bij ons wil nemen is van harte welkom tussen van 14:00 tot 16:30. Tot dan! 

  

Meer info & aanmelden  
 

 
 

 

Nieuwe opleidingen uitgelicht 

 
 
Ieder jaar kijken wij of de arbeidsmarkt nog vraagt om nieuwe opleidingen. En passen we het 
opleidingsaanbod daarop aan. En zo ook dit jaar! Nog meer keus dus voor jouw leerlingen. 



Wellicht zit hier wel dé perfecte opleiding voor hen tussen. We lichten de nieuwste opleidingen 
voor je uit: 

Leidinggevende Bakkerij Wil jouw leerling elke dag met brood en banket bezig zijn, maar 
ondertussen ook leiding geven aan een bedrijf? Dan is Leidinggevende Bakkerij misschien wel 
de opleiding waar hij/zij naar opzoek is. Deze opleiding is een mbo-opleiding op niveau 4 die 3 
jaar duurt. 

 
Manager Mobiliteitsbranche Bezig zijn in de showroom, plannen schrijven om de verkoop te 
laten groeien en onderhandelen met een grote klant? Daarvoor zit je bij de opleiding Manager 
Mobiliteitsbranche goed. Deze opleiding is een 3-jarige bol-opleiding op niveau 4. 

 
Leidinggevende Keuken (nu ook in bol) Als Leidinggevende Keuken zwaait jouw leerling 
met de scepter. Hij/zij is de schakel tussen de medewerkers van de keuken en de 
manager/ondernemer. Het bezig zijn met de gerechten en de kwaliteit daarvan hoort hier ook 
bij. Dit is een 3-jarige opleiding op niveau 4, die nu óók als bol-opleiding gedaan kan worden.  

  

Klik hier voor het gehele aanbod aan opleidingen  
 

 
 

 

Kijkje in onze school via TikTok 

 
Via onze socials krijg je een écht kijkje in onze school. Zo ook in een van onze laatste TikToks! 
Hier laten we alle speciale plekken op de Campus in Leeuwarden zien. Bekijk deze post, volg 
ons op TikTok @frieslandcollege en tip je leerlingen! 

 



Agenda 

 3 november: Mbo tour 
 17 november: Open Dag 

 15 december: Mbo tour 

  

    

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 

 

    
 


