
     

 

  
  
    

Virtuele tour 

 
Vanaf je bureaustoel of bank rondlopen door de locaties van het Friesland College? Met de 

nieuwe virtuele tour op de website kan dat!  
De virtuele tour is beschikbaar voor de locaties Sportstad, Saturnus, Neushoorn en de FC-

campus Leeuwarden. Nieuwsgierig? Neem een kijkje! 

 

Skills Talents: bijeenkomst voor docenten én decanen 

 
Kampioenschappen Skills Talents woensdag 8 februari  
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 in de vorm van een rondleiding voor de begeleidende docenten én voor 

decanen die op deze dag meekomen.  
Wil je graag langskomen voor de wedstrijden en de rondleiding? Meld je dan via 

voorlichting@fcroc.nl. 

Digicaan 
-    Virtuele tour 
-    Skills Talents, wedstrijden en bijeenkomst voor decanen op 8 feb! 
-    Mbo-tour Neushoorn en Blokhuispoort 
-    Gastvrij Fryslan: Franciska Verbeek 
-    Friesland College en de socials 
-    Beleefdagen 
-    Infodag 30 augustus vervalt 
 
Vragen over wat er in de Digicaan staat? Neem dan contact op met één van onze 
relatiebeheerders 

 

 

 

 

   
 

 



Scholen die meedoen aan het regionale kampioenschap en kans maken op een plek in de 

landelijke finale: 

• Aeres VMBO Buitenpost,  

• Aeres VMBO Emmeloord 

• Aeres VMBO Heerenveen 

• Aeres VMBO Leeuwarden 

• CSG Bogerman Sneek 

• CSG Comenius, Leeuwarden 

• CSG Ulbe Van Houten, St. Annaparochie 

• CSG Anna Maria van Schurman  

• Dockinga College Dokkum 

• Kei College  

• Singelland VHS Drachten  

• Vakcollege Noordoostpolder Emmeloord 

 

Mbo-tour donderdag 23 februari: locatie Neushoorn en 

Blokhuispoort 
We nodigen je van harte uit voor de mbo-tour op donderdag 23 februari van 14.00 tot 16.30 

uur op locatie Neushoorn en Blokhuispoort waar de opleidingssector D'Drive: 

Podiumkunsten, Productie & Events aan bod komt. Onze docenten nemen je graag mee door 

deze inspirerende plek waar popcultuur, cultuurproducties én onderwijs samenkomen.  

 
Studenten krijgen hier les midden in het werkveld. Hier vind je dan ook studio's, podia, 

oefenruimtes en nog véél meer. Je mag daarbij de docenten het hemd van het lijf vragen. De 

uitgelezen kans om een écht kijkje in onze school te nemen! 

 

Aanmelden 

  

Noteer ook alvast de volgende mbo-tours in je agenda: 
 
- Donderdag 30 maart: Campus Leeuwarden (Techniek, Zorg & welzijn, CIOS) 

- Donderdag 20 april: Sportstad Heerenveen (Commercie & dienstverlening en D’Drive) 

- Donderdag 25 mei: Campus Leeuwarden (Vavo en Studentenservices) 
 
Meer info lees je op Decanenmiddagen | Friesland College 

 

Gastvrij Fryslân: opleidingen 'on the job' 

 
ROC Friese Poort en Friesland College heeft, onder de naam Gastvrij Fryslân en samen met 

een heel aantal horecabedrijven en provincie Friesland ‘on the job’ opleidingen ontwikkeld. 

 



Binnen Gastvrij Fryslân bieden wij op dit moment drie opleidingen. Dit zijn:   

•    Zelfstandig werkend kok (niveau 3)   

•    Gastheer/gastvrouw (niveau 3)  

•    Manager/ondernemer horeca (niveau 4).  

 
Eerder zijn we succesvol gestart in Leeuwarden bij het WTC WestCord Hotel in Leeuwarden. 

In september ‘23 starten wij weer een hub bij Van der Valk Hotel Sneek, Hof van de Koning in 

Heerenveen, Rederij Doeksen in Harlingen, in Drachten bij Schouwburg De Lawei of de Pleats 

in Burgum en bij het WTC WestCord Hotel in Leeuwarden.  

 

Friesland College en de socials 

Nieuwjaarsbijeenkomst Friesland College Amin 

Met de juiste ‘touch’ kan onderwijs jonge mensen écht op weg helpen. In hun werk én in hun 

leven, om zo een nieuwe generatie kansen te geven… Hoe? 
 
Skills eerste wedstrijd cyber security op FC  

Cybercriminaliteit is sinds 2019 bijna verdrievoudigd. 😱 Daarom is het des te belangrijker om 

onszelf, óók online, goed te beschermen. 
 
Week van het brood 

Eerstejaarsstudenten zelfstandig werkend bakker gaven tijdens de week van het brood 

voorlichting aan leerlingen van het @kei_college in onze bakkerij.  

ʜᴏᴇ ᴢɪᴇᴛ ʜᴇᴛ ᴍᴀᴀᴋᴘʀᴏᴄᴇꜱ ᴠᴀɴ ᴇᴇɴ ɢᴇᴢᴏɴᴅ ᴠᴏʟᴋᴏʀᴇɴʙʀᴏᴏᴅ ᴇʀ ᴜɪᴛ? 
 
FC Stories Jools de Vries, Opleiding Actrice + 'Dit is mbo'-ambassadrice 

Naast het spelen in voorstellingen, is Jools ook ambassadrice voor #ditismbo. 

@ditismbo is een landelijke campagne van de MBO raad. 

 

Beleefdagen 

Afgelopen vrijdag hebben we een zeer geslaagde open dag gehad. We hebben veel leerlingen 

een kijkje in de school kunnen geven. De volgende stap voor leerlingen is een beleefdag 

waarbij leerlingen kunnen meelopen met een opleiding.  
Leerlingen kunnen de beleefdagen vinden op de opleidingspagina’s en het aanmelden gaat via 

MijnFC.  

 

Infodag 30 augustus vervalt 
De infodag op 30 augustus komt te vervallen. Als alternatief bieden we in die periode advies- 

en voorlichtingsgesprekken op locatie aan, zodat leerlingen die nog niet een opleiding hebben 

gekozen, langs kunnen komen en verder geholpen kunnen worden.  
Meer informatie en hoe je je kunt aanmelden delen we voor de zomervakantie in deze 

nieuwsbrief. Hou ook onze website in de gaten. 

 

 

  

    



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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