
     

 

  
  
    

Voorlichting 

Infodag - woensdag 15 maart 2023 
Op woensdag 15 maart van 16.00 tot 18.00 uur organiseren we een infodag. Leerlingen die 
nog geen opleiding hebben gekozen kunnen vragen stellen aan onze docenten en 
loopbaanadviseurs. 
 
Info en aanmelden 
 
Workshop Hulp bij Studiekeuze - woensdag 15 maart 2023 
Voor leerlingen die extra hulp kunnen gebruiken bij het kiezen van een opleiding organiseren 
we de workshop ‘Hulp bij Studiekeuze’. Deze workshop vindt plaats op woensdag 15 maart 
van 14.30 tot 15.30 uur op de locaties Triangel (campus Leeuwarden) en Sportstad 
Heerenveen. 
 
Info en aanmelden 
 
Beleefdagen 
Tot en met eind maart (en soms ook later) kunnen leerlingen zich aanmelden voor een 
Beleefdag. De data van de Beleefdagen zijn te vinden op de opleidingspagina’s. Aanmelden 
kan via de opleidingspagina of via onderstaande link (MijnFC). 
 
Info en aanmelden 

 

Waar leren werkt: Vakantiebeurs 

Digicaan 
- Infodag 
- Workshop Hulp bij Studiekeuze 
- Beleefdagen 
- Waar leren werkt: Vakantiebeurs 
- Praktische wereldburgers Week van de liefde: Liefde voor elkaar én voor jezelf 
- Studenten maken podcast over stakingen streekvervoer 
- Veel belangstelling voor 'Firda-liners' naar Friesland College en ROC Friese Poort 
- Praktische wereldburgers Geslaagde ontmoeting studenten Firda met provinciale politici    
- Friesland College en de socials 
 
Vragen over wat er in de Digicaan staat? Neem dan contact op met één van onze 
relatiebeheerders. 

 

 

 

 

   
 

 



 
Studenten van de opleiding Toerisme toverden het Atrium (locatie Julianalaan) om tot één 

grote vakantiebeurs. Met lokale hapjes, vlaggetjes en souvenirs streden de verschillende 

groepjes om de eerste prijs: een overnachting in het Westcord WTC hotel te Leeuwarden.  
Lees hier meer.  

 

Praktische wereldburgers: Week van de liefde: Liefde voor 

elkaar én jezelf 

 
Zijn wie je bent. Dat was het thema van de Week van de Liefde. Waar het op Valentijnsdag 

vaak draait om rozen, chocola en geheime aanbidders, is het net zo belangrijk om lief te zijn 

voor jezelf.  

 
Het Friesland College besteedde daarom vanuit project Gezonde School deze week ruim 

aandacht aan seksualiteit, relaties en zelfliefde. Hier heeft iedereen een andere kijk op. Juist 

goed dus om erover te praten en taboes te doorbreken. Het gehele artikel kun je hier lezen. 

 

Praktische wereldburgers: Geslaagde ontmoeting 

studenten Firda met provinciale politici 

 
Van stikstof tot wonen en van openbaar vervoer tot klimaat… van alles kwam voorbij in de 

gesprekken van studenten van ROC Friese Poort en het Friesland College - samen Firda - met 

leden van Provinciale Staten.  

 



Saai? Heel wat jongeren merkten hier dat politiek ook hún leven raakt en dat politici ‘gewone 

mensen’ zijn, die niet alleen praten maar ook luisteren. Dat was een belangrijke boodschap, in 

de aanloop naar de aanstaande verkiezingen. Lees hier meer.  

 

Veel belangstelling voor 'Firda-liners' naar Friesland 

College en ROC Friese Poort 
Ze kwamen uit Dokkum en Surhuisterveen, uit Franeker en Sneek, uit Drachten en andere 

hoeken van Friesland… Rond 15 uur stonden op de maandag in de stakingsweek tientallen 

studenten voor locatie Wilaarderburen van ROC Friese Poort in Leeuwarden te wachten op de 

‘Firda-liners’ die hen weer richting huis zouden brengen.  
Bij het Friesland College was dat niet anders. Heel veel studenten hebben gebruik gemaakt 

van de Firdaliner om op school onderwijs te volgen. Ook gisteren en morgen kunnen onze 

studenten vanwege de nieuwe stakingen weer in de Firdaliner stappen. Lees hier meer.   

 

Studenten maken podcast over stakingen streekvervoer 

In de vijfde aflevering van de podcast ’Verhalen in de school’ staan de studenten Arie de Jong 

en Jordie van Ginkel stil bij de ov-staking. 
Waarvoor dient deze staking? En wat betekent dit voor hen als student? Ook gaan zij in 

gesprek over de beroepen buschauffeur en vrachtwagenchauffeur.  
Je kunt de podcast hier beluisteren.    

 

FC en de socials 
Technisch speeddaten: Op de oude vuilnisbelt van Leeuwarden speeddaten klinkt niet 

gebruikelijk, maar kan interessante en bijzondere gesprekken opleveren. 

 

Succesvolle open dag 

 
FC Stories – Studenten | Meet @anoukhogeterp_! ✈ Anouk Hogeterp (19 jaar) volgt de 

studie Leidinggevende Travel & Hospitality niveau 4 en zit nu in haar derde, laatste jaar.    
 

Skills talents 12 verschillende vmbo-scholen namen deel aan de Skills Talents 

teamvakwedstrijden. 
 

Hoe is het nu met... oud CIOS-student  Ferenc Soepboer  

 
Nieuwste podcast: Isa Joustra, Madelief Mooren en Rowan Veltman studenten van D'Drive 
gaan in deze aflevering liefdevol met elkaar in gesprek. 

 

Agenda 

 15 maart Infodag 

  

    



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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