
     

 

  
  
    

Voorlichting 

Open Dag op 27 januari 2023 
Op vrijdag 27 januari tussen 15.00 uur en 20.00 uur organiseren we weer een open dag op al 

onze locaties. Leerlingen kunnen sfeer proeven, in gesprek gaan met studenten en docenten 

en voorlichtingen volgen.  

 
Workshop Hulp bij studiekeuze 27 januari 2023 
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. 

Speciaal voor leerlingen die wel wat hulp kunnen gebruiken bij het kiezen van een opleiding. 

Na deze workshop kunnen ze meteen een kijkje nemen bij de opleiding(en) tijdens de Open 

Dag.  

 
Beleefdagen 
Tot en met maart 2023 organiseren we weer beleefdagen, waarop leerlingen mee kunnen 

lopen met een opleiding. Leerlingen kunnen de beleefdagen vinden op de opleidingspagina’s 

en het aanmelden gaat via MijnFC. 

 

 

 

 

Digicaan 
-    Open dag 27 januari 
-    Workshop Hulp bij studiekeuze 27 januari 
-    Beleefdagen 
-    Waar leren werkt: Go for Africa 
-    Podcast: Verhalen in de school 
-    Mbo, de praktische route naar het hbo 
-    Orange the World 
-    Friesland College en de socials 
-    Relatiebeheerders 
-    Agenda 

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

 

 

 

 

   
 

 



Waar leren werkt: Go for Africa 

In een Volvo 850 uit 1994 naar Gambia rijden om daar vervolgens zeven weken stage te 

lopen. Dat is een ervaring die niet zomaar op je pad komt. Deze buitenkans grijpen studenten 

Jacoba Pries, Jelte de Jong en Harm de Jong dan ook met beide handen aan.  
De organisatie @Go for Africa richt zich op Nederlandse mbo-studenten met een technische 

achtergrond en daagt hen uit om dit avontuur aan te gaan. De drie enthousiastelingen van de 

opleiding Specialist mobiele techniek rijden op 29 januari mee en gaan in Gambia lesgeven in 

basis elektrotechniek.  
Docenten Sem Westerhuis en Bert van der Veen van het Friesland College zijn 

ervaringsdeskundigen: “Er komt passie bij kijken, anders red je het niet. Dit is een kans die je 

niet nog een keer krijgt”. 
. 

 

 

Podcast 'Verhalen in de school' 
In de vierde aflevering van ‘Verhalen in de school’ vertelt student Allround 

constructiemedewerker Ruben over zijn opleiding, dromen en doelen.  
Hosts Annemieke Jager, Olaf Atema en Arie de Jong nemen je mee - in onze eigen 

podcaststudio in Heerenveen - in de wereld van metaalbewerking. Wil je op de hoogte blijven, 

ons een tip geven of je eigen verhaal vertellen? Volg ons dan op Instagram @frieslandcollege. 

 

 



 

D'Drive Live II, 24 januari 18.30 uur 

Jonge studenten van de opleidingen Artiest muziek, theater, Sounddesign en Film & media 

laten zien wat ze in huis hebben.  
Op vier podia laten acht bands eigen materiaal horen en presenteren acht dj’s, vier filmers en 

acht theaterstudenten hun zelfgeschreven repertoire. Voormalig D’Drivebands Joey’s Midnight 

Club en The Zanders zijn als headliners te gast.  

Ook studenten Podium- en evenemententechniek en Evenementenorganisatie werken mee 

aan D’Drive Live. De toegang is gratis.  

 

 

Orange the world 

Maatschappelijke thema’s zijn een belangrijk onderdeel op het mbo. Tijdens lessen 

Burgerschap wordt aandacht besteed aan thema’s als actie tegen geweld, seksualiteit en een 

veilige omgeving. Bij de opleidingen Pedagogisch werk en Onderwijsassistent werd in het 

kader van Orange the World een gastles gegeven over deze onderwerpen.  

 

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 prachtige, 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’ is bijvoorbeeld heel 

geschikt voor leerlingen die graag havo willen doen maar ook behoefte hebben aan praktijk in 

de opleiding. 

 

Friesland College en de socials 

Ben je actief op social media? Zoek ons dan eens op! We zijn actief op LinkedIn, Facebook, 

Instagram en Twitter. Op deze platforms delen we regelmatig nieuws over het Friesland 



College en activiteiten van studenten. Ook veel opleidingen hebben een account, waardoor 

leerlingen een goed beeld van de opleiding krijgen.  
Het Cios heeft bijvoorbeeld een account op instagram. Lees hier alles over hun sportdag. 

 

Agenda 

• 24 januari: D’Drive Live II, Neushoorn, 18.30 uur, gratis  

• 27 januari: Open Dag (15:00 - 20:00 uur) en workshop Hulp bij studiekeuze 

• 8 februari: Regionale kampioenschappen Skills Talents inclusief bijeenkomst voor 

begeleidende docenten en decanen 

• 23 februari: Mbo-tour Friesland College, Neushoorn en Blokhuispoort 

• Doorlopend: Beleefdagen 
  

    

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 
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