
Digicaan
- Lancering nieuwe naam
- Meedraaien op het Friesland College (Bakkerij en D'Lab)
- Skills Talents inclusief bijeenkomst voor docenten en decanen
- Friesland College op de socials: Saturnus, Heerenveen
- Agenda

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

Friesland College en ROC Friese Poort samen verder als 
Firda!
Vanaf 1 augustus 2023 gaan ROC Friese Poort en het Friesland College samen verder als Firda. 
Dat is op 1 december op feestelijke wijze bekend gemaakt.

De naam Firda is afgeleid van het Scandinavische woord voor ‘vieren’ en is het resultaat van een 
uitgebreide zoektocht, waaraan verschillende medewerkers en studenten van beide scholen 
hebben deelgenomen.

Tot de zomervakantie gebruiken we de naam Friesland College. Op onze huidige website en op 
de tijdelijke website lees je meer over keuze van de nieuwe naam! 

 

Meedraaien op het Friesland College

https://www.frieslandcollege.nl/decaan/relatiebeheerders
https://www.frieslandcollege.nl/nieuws/friesland-college-en-roc-friese-poort-samen-verder-als-firda
https://firda.nl/


Workshop Bakkerij, in de week van het brood (16-20 januari)
In de week van het brood verzorgen we in de bakkerij elke dag workshops over vezels en 
volkoren brood.
Voor wie: Nieuwsgierige vmbo-scholieren
Wat: Workshop gericht op voeding, bakkerij en horeca
Deelname: Individueel of per klas met de decaan/docent

Meer info, of aanmelden: s.vanderbij2@fcroc.nl

 

D'Lab: Maaklab voor Innovatie & prototyping
In het D’Lab wordt door studenten, particulieren en bedrijven gewerkt aan het ontwikkelen van 
allerlei soorten prototypes. Dat kan door middel van een lasersnijder, cnc, 3D-printer of 
posterprinters. D’Lab is een vast onderdeel van de opleiding Creatief vakman. 

Op het vmbo, bijvoorbeeld binnen de profielen Bouwen, wonen & interieur en Dienstverlening & 
producten wordt vaak gewerkt aan ideeën en werkprocessen maar is niet altijd apparatuur om tot 
uitvoering te komen. Daarom zijn leerlingen van het voortgezet onderwijs van harte welkom om in 
kleine groepjes langs te komen in ons D’Lab. 

Meer info en aanmelden: Stuur een mail naar info@dlab.nl.

 

Skills Talents op het Friesland College
Bijeenkomst voor begeleidende docenten én decanen
Op woensdag 8 februari faciliteert het Friesland College de regionale kampioenschappen van 
Skills Talents. Op die dag organiseren de relatiebeheerders van het Friesland College een 
speciale bijeenkomst voor de begeleidende docenten én voor decanen die op deze dag 
meekomen. We sturen hier in januari de uitnodiging voor.

Scholen die meedoen

Aeres VMBO Buitenpost: Bloemwerk
Aeres VMBO Emmeloord: Bloemwerk / Produceren, installeren & energie /

Tuinontwerp & -aanleg
Aeres VMBO Heerenveen: Bloemwerk
Aeres VMBO Leeuwarden: Bloemwerk / Horeca, bakkerij & recreatie / Tuinontwerp & -

aanleg
CSG Bogerman Sneek: Horeca, bakkerij & recreatie
CSG Comenius, Leeuwarden: Economie & ondernemen/  Horeca, bakkerij & recreatie
CSG Ulbe Van Houten, St. Annaparochie: Dienstverlening & producten / Zorg & welzijn

mailto:s.vanderbij2@fcroc.nl
https://www.frieslandcollege.nl/mbo-opleidingen/creatief-vakman
https://www.dlab.nl/
mailto:info@dlab.nl


CSG Anna Maria van Schurman: Bloemwerk / Bouwen, wonen & interieur /
Dienstverlening & producten / Media, vormgeving & ICT / Produceren, installeren &
energie

Dockinga College Dokkum: Produceren, installeren & energie / Zorg & Welzijn
Kei College: Dienstverlening & producten / Economie & ondernemen / Horeca, bakkerij

& recreatie / Mobiliteit & transport
Singelland VHS Drachten: Dienstverlening & producten / Horeca, bakkerij & recreatie /

Produceren, installeren & energie / Zorg & welzijn
Vakcollege Noordoostpolder Emmeloord: Bouwen, wonen & interieur / Economie &

ondernemen / Produceren, installeren & energie / Zorg & welzijn

 

Friesland College op de socials
Na de korte en veelbekeken video’s op onze socials van de FC-Campus in Leeuwarden en 
Heerenveen, kwam ook technieklocatie Saturnus onlangs aan bod. Nieuwsgierig? 
Klik hier voor het filmpje!

 

Agenda

15 december: Mbo-tour Friesland College Heerenveen
27 januari: Open Dag (15:00 - 20:00 uur)
8 februari: Regionale kampioenschappen Skills Talents
Doorlopend: Beleefdagen

Friesland College

Postbus 45

8900 AA Leeuwarden

088 - 060 20 00

adviescentrum@fcroc.nl

Handige links

Informatie voor decanen

 

Voorlichtingen en Open Dag

 

https://www.instagram.com/reel/ClV3HaYAM-l/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
mailto:adviescentrum@fcroc.nl
https://www.frieslandcollege.nl/decaan
https://www.frieslandcollege.nl/hulp-nodig/kom-kijken


Volg ons op social media Digitale Keuzewijzer
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Julianalaan 97, 8931 AH Leeuwarden 

https://www.frieslandcollege.nl/hulp-nodig/keuzewijzer
https://www.google.com/maps/search/Julianalaan+97,+8931+AH+Leeuwarden?entry=gmail&source=g

