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Naar het mbo
Van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs is best spannend.  
Er komt heel wat op uw zoon of dochter af. Als ouder/verzorger bent u één van de belangrijkste 
adviseurs bij het maken van de studiekeuze.  

Nieuw avontuur
Niet alleen voor uw zoon of dochter begint er een nieuw avontuur. Ook voor u als ouder. 
In dit magazine geven we tips hoe u uw zoon/dochter kunt helpen bij de studiekeuze en maken  
wij u wegwijs in het mbo en de werkwijze van ROC Friese Poort. 

Partners 
Voor ROC Friese Poort zijn betrokken ouder(s)/verzorger(s) erg belangrijk. Tijdens  
de gehele studie hebben wij elkaar als ouder(s)/verzorger(s) en school nodig:  
als partners in de opvoeding, als klankbord en als gesprekspartner. We willen  
u daarom zoveel mogelijk betrekken bij onze school en ons onderwijs.  

Samen werken we aan een mooie schoolcarrière voor uw zoon/dochter!

Remco Meijerink en Alice Muller

College van Bestuur

cvb@rocfriesepoort.nl

Wij doen onze studenten, medewerkers, ouders, decanen,  
bedrijven, instellingen en de regio vanuit onze onderwijsvisie  
‘Wendbaar onderwijs, waardevolle mensen’ vier beloften:

#1  Wij lopen voorop bij de ontwikkelingen in het  
werkveld

#2  Wij garanderen dat studenten bij ons het beste uit 
zichzelf kunnen halen

#3  Wij zijn het opleidingsinstituut waar iedereen zich 
een leven lang kan ontwikkelen

#4 We verbinden ons aan de regio

Beloften
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Dit is ROC Friese Poort
Studenten leren bij ROC Friese 
Poort meer dan alleen een 
vak. We leiden ze op voor 
een werkveld dat continu in 
beweging is. Bij ons ontdekken 
ze wat ze waardevol vinden 
in het leven. Wat ze kunnen 
betekenen voor een ander en 
hoe ze hun talenten kunnen 
inzetten voor een duurzame 
en sociale wereld. Zo worden 
ze de vakmensen die werkge-
vers graag willen: wendbaar, 
betrokken, kritisch denkend  
en zelfstandig handelend.  
En staan ze steviger in hun 
werk én leven. 

Uw zoon/dochter legt bij ROC 
Friese Poort een belangrijke 
basis voor de toekomst. Die 
basis begint met het leren van 
een vak. Maar werkgevers  

verwachten tegenwoordig 
meer. Zij zoeken werknemers 
die betrokken en zelfstandig 
zijn, die kunnen meebewegen 
met veranderingen in het werk. 

Daarom leren we onze studen-
ten bij ROC Friese Poort meer 
dan alleen een vak. We helpen 
ze om zelf de regie te nemen en 
een eigen route te kiezen, door 
school en in de praktijk. We 
laten onze studenten nadenken 
over vragen als: wat vind ik 
waardevol in het leven?  
Wat kan ik betekenen voor een 
ander en hoe kan ik mijn talen-
ten inzetten voor de wereld? Zo 
bereiden we uw zoon/dochter 
voor op de arbeidsmarkt van 
de toekomst. Zo staat uw zoon/
dochter steviger in het werk én 
in het leven. 

Hier mag u op vertrouwen: 

Passende leeromgeving 
De opleiding van uw kind wordt 
ontwikkeld in nauwe samen-
werking met werkgevers. Zo 
heeft uw kind precies de kennis 
en kwaliteiten die werkgevers 
vragen. Nu én in de toekomst. 
Samen met werkgevers vinden 
we de juiste match tussen 
student, school en werk. Soms 
brengen we de school in de 
praktijk, soms de praktijk in 
school. Waar uw kind ook leert, 
er is altijd begeleiding door 
ervaren vakmensen, in hun 
vakgerichte en persoonlijke 
ontwikkeling. 

Zin- en betekenisgeving 
Met alleen vakkennis komt uw 
kind er niet. Werkgevers zoeken 
vakmensen die zelfstandig, 
ondernemend en wendbaar 
zijn. Betrokken mensen, die 
waarde(n)vast handelen. 
Daarom nodigen wij onze  
studenten uit om op ontdek-
king te gaan, naar zichzelf, de 
ander en de wereld. In iedere 
opleiding is aandacht voor  
andere landen en culturen. 
En we doen projecten die 
bijdragen aan een menselijke, 
solidaire en duurzame wereld. 
Ook het contact met leeftijds-
genoten is belangrijk voor de 
persoonlijke ontwikkeling van 
uw kind, daarom zijn er ook 
altijd lessen in groepsverband. 

Persoonlijke begeleiding 
Iedereen is bij ons welkom en 
krijgt de kans om het beste 
uit zichzelf te halen. Ook als 
dat extra of gespecialiseerde 
ondersteuning vraagt. Na 
intensieve begeleiding aan het 
begin, werken we langzaam 
toe naar zelfstandig functione-
ren. Dat vraagt een wederzijdse 
inspanning, waarbij we dus ook 
iets verwachten van uw kind. 

Stevige basis 
Voordat uw kind gaat oefenen 
en leren in de praktijk, leggen  
we een stevige basis met voor-
bereiding en begeleiding. In het 
eerste jaar van de BOL (school 
en stage) is er aandacht voor 
kennis, houding, zelfstandigheid 
en initiatief nemen. Uw kind 
bouwt in deze periode ook een 
band op met studiegenoten. 
Voor BBL-studenten, werken en 
leren tegelijk, wordt deze basis 

vanaf de start naast het werken 
gelegd. Gedurende de hele 
studie bieden we intensieve 
studieloopbaanbegeleiding. 

Eigen route 
Uw zoon/dochter leert bij ons 
nadenken over de eigen kwa-
liteiten en ambities. We gaan 
in gesprek over vragen als: 
waar ben je goed in, hoe leer jij 
het beste en waar zie jij jezelf 
werken? Zo ondersteunen en 
stimuleren we onze studenten 
om zelf de regie nemen en een 
eigen leerroute te kiezen, met 
keuzedelen en bijvoorbeeld 
excellentieprogramma’s.  
Passend bij wat de student wil 
en aankan. 

Hoge kwaliteit 
We vinden het heel belangrijk 
dat ons onderwijs van uitste-
kende kwaliteit is. Daarom zijn 
we er vaak over in gesprek. 
Met elkaar, met werkgevers en 
natuurlijk ook met studenten en 
ouders. We willen elke dag een 
beetje beter worden en staan 
open voor vernieuwing. Samen 
gaan we voor het beste resul-
taat voor onze studenten. Heeft 
u als ouder(s)/verzorger(s) 
ideeën voor ons onderwijs, dan 
horen we ze graag! 



Binnenkort kiest uw zoon of dochter 
een vervolgopleiding in het mbo.  
Hoe kunt u hierbij ondersteunen? 

Wat vindt uw zoon/dochter leuk? Waar 
is hij/zij goed in? Een mbo-opleiding 
kiezen is niet altijd even gemakkelijk. 
Als ouder/verzorger bent u één van de 
belangrijkste adviseurs bij het maken 
van de studiekeuze. Volg het proces 
daarom goed en neem een coachende 
rol aan.

Veel jongeren weten zelf nog niet wat 
hen ècht interesseert en motiveert. 
Daarom is het ook zo belangrijk dat 
u uw zoon/dochter begeleidt in het 
keuzeproces. ROC Friese Poort geeft u 
graag een aantal tips: 

1. Neem de tijd
Begin op tijd met oriënteren. Ga mee 
naar Open Dagen en informatiemo-
menten. Proef de sfeer en vraag u af 
of dit dè plek is waar uw zoon/dochter 
zich het beste kan ontplooien. 

2. Dring niets op
Kijk waar uw zoon of dochter zelf 
warm voor loopt. Dring niets op, maar 
ga uit van zijn of haar eigen motivatie 
en enthousiasme. 

3. Laat uw zoon/dochter een dag 
meelopen 
Naast Open Dagen en informatiemo-
menten organiseert ROC Friese Poort 
Beleefdagen. 
Tweede-, derde- en vierdejaars 

vmbo’ers kunnen op verschillende 
momenten in het jaar een kijkje bij ons 
nemen. Uw zoon/dochter krijgt een 
goed beeld van de opleiding, het  
toekomstige beroep en onze school.  
www.rocfriesepoort.nl/beleefdagen

4. Kijk naar het type onderwijs
Bestaat de opleiding uit veel theorie of 
uit praktijklessen? 
Moet je vooral zelfstandig werken of 
juist meer in projectgroepen samen-
werken? Kijk goed welk type onderwijs 
het beste bij uw zoon of dochter past. 

5. Heb oog voor begeleiding
Houd rekening met het soort leerling 
dat uw zoon of dochter is. 
Heeft hij of zij veel begeleiding nodig? 

6. Laat twijfel toe 
Twijfelt uw zoon of dochter tussen een 
aantal opleidingen? Dat is helemaal 
niet erg. Onze decanen kunnen bij 
twijfel ook adviseren. Kijk voor hun 
contact gegevens op:  
www.rocfriesepoort.nl/decanen 
Tijdens het intakegesprek is hier ook 
uitgebreid aandacht voor. Voor de 
studenten die het tijdens de intake echt 
nog niet weten, bieden we een studie-
keuzeadvies.

7. Steun uw zoon/dochter
Keuzes maken kan voor een jongere 
moeilijk en soms zelfs eng zijn. Steun 
uw zoon of dochter daarom in zijn of 
haar beslissing. Sta open voor zijn/
haar verhaal.
 

0908

Een studiekeuze maken
Help uw zoon/dochter kiezen 
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Als middelbaar beroepsonder-
wijs (mbo) leiden we jongeren 
op om een bepaald beroep uit 
te oefenen. Jongeren met een  
vmbo-diploma of een overgangs-
bewijs naar klas 4 havo of vwo 
kunnen naar het mbo. Naar welk 
niveau uw zoon/dochter kan 
doorstromen in het mbo, hangt 
af van de leerweg die hij/zij  
gevolgd heeft op het vmbo.

Opleidingsniveaus
Binnen het mbo onderscheiden 
we vier opleidingsniveaus:

Entreeopleiding
De entreeopleiding is bedoeld 
voor jongeren zonder een  
diploma van een vooropleiding.  
Deze entreeopleiding bereidt 

Wat is mbo?

jongeren voor op de arbeids-
markt (bijvoorbeeld als horeca- 
assistent of zorghulp) of op 
door stroming naar een mbo-
2-opleiding. De opleiding duurt 
1 jaar.

Basisberoepsopleiding 
(niveau 2)
De basisberoepsopleiding duurt 
1 tot 2 jaar. Niveau 2 bereidt 
studenten voor om uitvoerende  
werkzaamheden te doen. 
Bijvoorbeeld receptionist of 
beveiliger.  

Vakopleiding (niveau 3)
De vakopleiding duurt 2 tot 3 
jaar. Studenten leren hier werk-
zaamheden zelfstandig uit te 
voeren. Het gaat om beroepen 
als kok of office assistant. 
 

Middenkaderopleiding  
of specialistenopleiding  
(niveau 4)
De middenkaderopleiding of 
specialistenopleiding duurt 3 
jaar. Voor sommige opleidingen 
geldt een maximum van 4 jaar. 
Studenten leren hier werk-
zaamheden volledig zelfstandig 
uit te voeren. Het gaat om 
beroepen als media vormgever 
of commercieel technicus. 
Studenten die deze opleiding 
afronden, kunnen ook verder 
studeren aan het hbo.

Leerwegen
Op ieder niveau kan uw  
zoon/dochter kiezen uit twee 
leerwegen: 

School en stage
Uw zoon/dochter gaat (bijna) 
elke dag naar school en loopt 
tijdens de opleiding stage bij een 
bedrijf of instelling. Dit noemen 
we in het mbo de Beroeps-
opleidende leerweg (BOL).

Werken en leren 
Uw zoon/dochter is een groot 
deel van de week aan het werk 
en gaat één of twee dagen per 
week naar school. Dit noemen 
we in het mbo de Beroepsbege-
leidende leerweg (BBL)

Opbouw studie
Onze mbo- opleidingen bestaan 
uit drie delen. Een basis , profiel  
en keuzedeel. 

Basisdeel
In het basisdeel van de studie 
leren studenten de basiskennis 
die voor de betreffende beroeps-
groep nodig is en algemene 
kennis zoals Nederlands en re-
kenen. Iedereen die bijvoorbeeld 
voor Haarverzorging kiest moet 
weten hoe hij/zij het haar van een 
klant moet knippen en föhnen.

Profieldeel
In het profieldeel van de studie 
gaan studenten dieper in op 
de kennis die voor het gekozen 

beroep nodig is. Een salon-
manager van een kapsalon 
heeft bijvoorbeeld meer kennis 
nodig van ondernemen dan  
een Junior kapper.

Keuzedelen
Via het keuzedeel kunnen 
studenten hun kennis verdiepen 
of verbreden. Als kapper kun 
je bijvoorbeeld ook iets leren 
over nagelstyling. Ook kunnen 
studenten zich binnen het  
keuzedeel voorbereiden op het 
hbo. Studenten krijgen daarmee 
een plus op hun diploma.

Werken
Wil uw zoon/dochter na de op-
leiding direct aan het werk? Dan 
kan hij/zij zich via keuzedelen 
onderscheiden van medestu-
denten. Keuzedelen die met een 
voldoende zijn afgerond, komen 
op het diploma te staan. Met dit 
diploma kan uw kind de toekom-
stige werkgever laten zien wat 
hij/zij allemaal in huis heeft. 

Verder leren
Als uw zoon of dochter na de 
opleiding een volgende mbo-
opleiding wil volgen of wil  
starten met een hbo-opleiding,  
is het slim om tijdens de opleiding 
te kiezen voor keuzedelen die 
daarop voorbereiden. Dit  
kan in een vervolgopleiding  
zorgen voor vrijstellingen of  
een makkelijkere start.

Leren in de praktijk
Kennismaken met de praktijk 
is tijdens een opleiding bij ROC 
Friese Poort belangrijk. Een 
vak leer je namelijk ook in de 
praktijk. 

Stage is een verplicht onderdeel 
van iedere opleiding in het mbo. 
Wij noemen dit BPV (beroeps-
praktijkvorming). Bij sommige 
opleidingen volgen studenten 
vanaf het begin elke week een 
aantal dagen stage of elk jaar 
een aantal weken. Bij andere 
opleidingen volgen studenten 

één langere stage in een later 
stadium van hun opleiding.

Tijdens de stage leert uw kind 
het werkveld kennen en wordt 
de opgedane kennis in praktijk 
gebracht. Daarnaast ziet uw 
kind of de werkzaamheden bij 
hem/haar passen.
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Het vmbo heeft vier verschillende leer-
wegen die goed aansluiten bij het mbo. 
De leerweg die uw zoon of dochter 
gevolgd heeft in het vmbo, is bepalend 
voor het niveau waarop uw zoon of 
dochter verder gaat in het mbo. Vaak  
is dit een opleiding die aansluit bij de 
gevolgde vmbo-leerweg, maar het 
hoeft niet per se.

Persoonlijke aandacht
Voor sommige jongeren is de overstap  
van het vmbo naar het mbo best groot.  
Daarom heeft ROC Friese Poort uitge-
breide aandacht voor dit overgangs-
moment. Wij houden altijd een intake-
gesprek met uw zoon of dochter. 

Veel jongeren kiezen na de havo voor 
het hbo. Maar je kunt ook kiezen voor 
het mbo.
Mbo-onderwijs is beroepsgericht, met 
veel praktijklessen en stages.
En met het mbo-opleiding op zak, kan 
doorstromen naar het hbo altijd nog. 
Uw zoon/dochter kan ook tussentijds 
overstappen van havo naar mbo. Bij 
de overstap vanuit 4 havo, kun je in 
het mbo kiezen voor een opleiding op 
niveau 4.
We hebben afspraken met het hbo, 
voor een versnelde doorstroom vanuit 
het mbo. Wanneer uw zoon/dochter 
nog niet zeker weet naar welke  
mbo-opleiding hij/zij wil overstappen, 
dan kan hij/zij deelnemen aan een  
speciaal oriëntatieprogramma van  
ROC Friese Poort.

Van vmbo naar mbo Van havo naar mbo

13

Hierin gaan we samen na of de oplei-
dingskeuze de juiste is. In het intake-
gesprek wordt uitvoerig gesproken 
over de verwachtingen die uw zoon of 
dochter heeft. Verder komen specifieke 
zaken als begeleiding aan bod en  
mogelijke beperkingen waar wij  
rekening mee moeten houden. Kortom; 
alles wat nodig is om een succesvolle 
plaatsing mogelijk te maken. 
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Heeft uw zoon/dochter besloten 
een mbo-opleiding bij ROC 
Friese Poort te willen volgen?
Dan doorloopt uw zoon/dochter 
de volgende stappen:

1.  Aanmelden bij ROC 
Friese Poort
Wanneer uw zoon/dochter een 
opleiding heeft gekozen, kan  
hij/zij zich digitaal aanmelden  
via www.rocfriesepoort.nl/
aanmelden 

Doe dit uiterlijk 1 april! Bij 
aanmelding na 1 april kan het 
in enkele gevallen voorkomen 
dat de student niet meer in de 
gewenste opleiding geplaatst 
kan worden. 
Sommige opleidingen hebben 
een beperkt aantal opleidings-
plaatsen. Dit noemen we nume-

Studiekeuze gemaakt?

rus fixus. Na 1 april wordt er 
voor deze opleidingen geloot uit 
alle aanmeldingen die uiterlijk 
1 april zijn binnengekomen. Om 
welke opleidingen dit gaat is te 
lezen op onze website.

2. Vragenlijst
Na aanmelding stuurt ROC 
Friese Poort een bevestiging. 
Vervolgens ontvangt uw zoon/
dochter een uitnodiging voor 
een intakegesprek. 
Ter voorbereiding op het intake-
gesprek wordt een vragenlijst 
meegestuurd. De vragenlijst 
vult uw zoon of dochter (even-
tueel met uw hulp) in. Bij de 
vragenlijst zit een formulier dat 
de decaan of mentor moet in-
vullen, om een zo compleet mo-
gelijk beeld te krijgen. Uw zoon 
of dochter neemt de ingevulde 

vragenlijst en het formulier mee 
naar het intakegesprek. 

3.  Voorbereiden op intake-
gesprek
Uw zoon of dochter kan zich 
voorbereiden op dit gesprek 
door de vragenlijst nog eens 
door te lezen en door bijvoor-
beeld onze website te bekijken. 

4. Het intakegesprek 
Tijdens het intakegesprek kan 
uw zoon of dochter zoveel 
mogelijk over zichzelf vertellen. 
Waarom hij of zij voor de oplei-
ding kiest, wat de vooropleiding 
is, over (eventuele) werkerva-
ring en of uw zoon of dochter 
weet wat het beroep inhoudt. In 
dit gesprek bekijken we samen 
met uw zoon of dochter of de 
gekozen opleiding bij hem of 

haar past. Voor de studenten 
die het bij de intake echt nog 
niet weten, bieden we een 
studiekeuzeadvies.
Naast het intakegesprek 
organiseren veel opleidingen 
ook nog een verplichte intake 
activiteit.

5. (voorlopige) Plaatsing
Na het intakegesprek ontvangt 
uw zoon/dochter bericht waarin 
we hem/haar laten weten of 
hij/zij is aangenomen voor de 
opleiding. Soms is er nog een 
tweede intakegesprek nodig. 

Studenten hebben toelatings-
recht tot de opleiding van hun 
eerste keuze bij aanmelding 
voor 1 april en deelname aan 
het intakegesprek en de  
verplichte intake activiteit. 

Kijk hiervoor op 
www.rocfriesepoort.nl/toelating

Voor het definitief maken van 
de aanmelding vragen we uw 
zoon/dochter een kopie van het 
diploma op te sturen. 

Voordat uw zoon of dochter 
aan de opleiding begint, tekent 
hij of zij samen met ROC Friese 
Poort een onderwijsovereen-
komst. Is uw kind nog geen 
18 jaar, dan moet de onder-
wijsovereenkomst ook door u 
getekend worden. Deze over-
eenkomst bevat een reglement 
waarin staat wat de rechten  
en plichten zijn.  
Uw kind mag ons aanspreken 
op alles wat in deze onderwijs-
overeenkomst staat.

6. Start opleiding
Zijn alle spullen en materialen 
die nodig zijn voor de opleiding 
compleet? 
Dan kan uw zoon of dochter 
(bijna) met de opleiding begin-
nen. Voordat hij/zij met de op-
leiding start, ontvangt uw zoon 
of dochter een studentnummer. 
Dit studentnummer is gekoppeld 
aan het persoonlijke mailadres 
van uw zoon/ dochter bij ROC 
Friese Poort, waarmee hij/zij in 
al onze systemen kan inloggen. 
Na het activeren van dit school-
account, ontvangt de student 
informatie over hoe wij werken 
bij ROC Friese Poort, de start 
van het schooljaar, introductie-
periode en boekenlijst. Daarna 
begint uw zoon of dochter aan 
de opleiding.
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Studiefinanciering
Mbo’ers van 18 jaar of ouder 
die een bol-opleiding volgen, 
krijgen studiefinanciering. Voor 
een deeltijd- of bbl-opleiding 
kun je geen studiefinanciering 
krijgen. Studiefinanciering moet 
zelf aangevraagd worden via 
DUO.nl. Studiefinanciering 
bestaat uit een basisbeurs, een 
aanvullende beurs, een studen-
tenreisproduct en eventueel een 
lening. De aanvullende beurs is 
afhankelijk van uw inkomen.  
 
Mbo’ers jonger dan 18 jaar 
kunnen ook een studentenreis-
product (OV) ontvangen. Het 
studentenreisproduct moet zelf 
aangevraagd worden.

Studiefinanciering, lesgeld en schoolkosten

Lesgeld
Wanneer uw zoon of dochter 
op 1 augustus 18 jaar is en een 
voltijd mbo-opleiding volgt moet 
hij/zij lesgeld aan DUO (Dienst 
Uitvoering Onderwijs) betalen. 
Het maakt daarbij niet uit of hij/
zij lessen volgt of stage loopt.

Cursusgeld
Wanneer uw zoon of dochter 
op 1 augustus 18 jaar is en 
een BBL-opleiding (werken en 
leren) volgt moet uw hij/zij  
cursusgeld betalen. De hoogte 
van dit cursusgeld is afhankelijk 
van het niveau van de oplei-
ding die uw kind volgt. Wij als 
school innen het cursusgeld en 
dragen dit af aan DUO.

Schoolkosten
Het ministerie van OCW, de 
MBO Raad en JOB hebben  
afspraken gemaakt over 
schoolkosten. Deze afspraken  
gaan in het studiejaar 
2019/2020 in. 
Een van die afspraken is dat 
mbo-opleidingen op school 
zorgen voor een basisuitrusting 
(inclusief gereedschap) die  
studenten nodig hebben om 
een opleiding te volgen of  
examen te doen. 

Studenten zorgen zelf voor 
onderwijsbenodigdheden voor 
persoonlijk gebruik zoals boe-
ken, licenties, laptop en kleding. 
Per opleiding zijn bij ROC Friese 
Poort zaken geregeld zoals het 
samenstellen van readers, het 
aanschaffen van gereedschap-
pen en hulpmiddelen. Dit is met 
name gedaan om de kosten 
voor onze studenten zo laag 
mogelijk te houden. De keuze 

hiervoor is niet verplicht. Kiest 
uw zoon of dochter ervoor de 
aangeboden zaken niet via 
ROC Friese Poort aan te  
schaffen, dan kunnen deze  
zelf elders worden gekocht.

Als studenten verplichte leer-
middelen aanschaffen op basis 
van de leermiddelenlijst van de 
school, waarvan achteraf blijkt 
dat ze niet gebruikt zijn, dan 
kan er een vergoeding door de 
school voor onterecht gemaakte 
kosten worden aangevraagd.
Als er een bijdrage gevraagd 
wordt voor bijvoorbeeld een 
excursie of een werkweek,  
dan betreft dit een vrijwillige 
activiteit. Voor verplichte  
activiteiten zullen door de 
school geen kosten in rekening 
worden gebracht.

Tegemoetkoming
Als ROC Friese Poort willen 
we dat jongeren de vrije keuze 
hebben welke mbo-opleiding zij 
willen doen. De financiële situa-
tie van de ouder(s)/verzorger(s) 
mag daarbij geen belemmering 
zijn. Gezinnen met een laag 
inkomen kunnen een tegemoet-
koming in de schoolkosten 
aanvragen. Hiervoor kunt u een 
inkomenstoets laten uitvoeren. 
Deze kan aangevraagd worden 
via www.kindpakket.nl (voor 
Friesland) en www.leergeld.nl/
doe-een-aanvraag/(landelijk). 
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Ouderbetrokkenheid
Wij vinden uw betrokkenheid belangrijk. Wanneer er thuis 
interesse is voor de opleiding die uw zoon/dochter bij ons volgt, 
heeft dat veel voordelen voor het studieverloop. Ouderbetrok-
kenheid betekent eigenlijk niets anders dan interesse tonen en 
oog hebben voor het wel en wee van uw zoon/dochter.

ROC Friese Poort wil intensief met u samenwerken aan een 
optimale loopbaan- en talentontwikkeling van uw zoon/dochter. 
Samen ondersteunen wij uw zoon/dochter bij:

1. Het maken van de juiste keuze voor een mbo-opleiding;

2. Het behalen van goede studieresultaten en het behalen van
 een diploma voor werk of doorstroming naar het hbo;

3. Het tegengaan van verzuim, motivatieproblemen en school-
 uitval om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

Wat doet ROC Friese Poort zoal in het kader van  
ouderbetrokkenheid?

• Startgesprek en 10-minutengesprekken. 
• Algemene ouderavonden. 
• Ouderavonden per opleiding/domein. 
•  Inzicht in verzuim en studieresultaat via ouderportaal  

(binnen studentinformatiesysteem Eduarte). 
•  Ouders mee laten denken bij het ontwikkelen van onze  

visie/beleid.
• Onderzoek naar de mening van ouder(s)/verzorger(s).
• Werkdiners ouder(s)/verzorger(s) en directie. 
• Connect: informatiemagazine voor ouder(s)/verzorger(s). 
•  Geïntegreerd Jaardocument om verantwoording af te leggen  

en te laten zien waar ROC Friese Poort mee bezig is. 
•  Informatie voor ouder(s)/ verzorger(s) via de mail en via  

onze website www.rocfriesepoort.nl. 

Ouderportaal
In ons studentinformatiesysteem Eduarte hebben wij speciaal 
voor u het ouderportaal ingericht. In het ouderportaal kunt u  
informatie vinden over aan- en afwezigheid van uw zoon of  
dochter, de voortgang van de studie, de roosters en de opleiding. 
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Begeleiding
BPV-begeleider
De BPV-begeleider (stage-
begeleider) helpt uw zoon of 
dochter bij de beroepsprak-
tijkvorming (BPV/stage). De 
BPV-begeleider komt zo nu en 
dan op bezoek bij het stage-
bedrijf om de leerervaring te 
bespreken samen met student 
en praktijkopleider.

Decaan
Uw zoon of dochter kan bij een 
decaan terecht voor vragen 
over wijziging van opleiding, 
mogelijke vervolgopleiding en 
studiekosten.

Bureau TAB
Alle vestigingen van ROC Friese 
Poort kennen een Bureau TAB 
(Bureau Traject Advies en Be-
geleiding). Bij Bureau TAB kan 

uw zoon of dochter terecht als 
hij of zij vastloopt tijdens de op-
leiding en meer specialistische 
hulp nodig heeft met betrekking 
tot beroepskeuze, studieonder-
steuning of sociaal-emotionele 
begeleiding.

Passend Onderwijs
Passend Onderwijs zetten we 
op maat in. Samen bepalen we 
welke begeleiding of onder-
steuning de student nodig 
heeft. De afspraken over deze 
begeleiding of ondersteuning 
leggen we vast in een begelei-
dingsplan. Zolang de oplei-
ding duurt, evalueren we dit 
begeleidingsplan samen met 
de student. Onze hulp is altijd 
gericht op zelfredzaamheid; het 
helpt om steeds vaker dingen 
zelf op pakken. En als het goed 

kan de SLB’er verder helpen als 
er andere problemen zijn die de 
studie belemmeren.

(Vak)docent
Een docent geeft les aan groe-
pen en verzorgt een specifiek 
onderdeel van de opleiding. Een 
vakdocent begeleidt voorname-
lijk op het eigen vakgebied.

Vertrouwenspersoon
Uw zoon of dochter kan terecht 
bij een vertrouwenspersoon als 
hij of zij vragen heeft die hij of 
zij liever niet met de docent of 
studieloopbaanbegeleider wil 
bespreken. 

ROC Friese Poort heeft voor 
alle studenten goede bege-
leiding hoog in het vaandel 
staan. Elke student krijgt 
dezelfde basisbegeleiding 
vanuit de opleiding, daarnaast 
is vanuit ‘passend onderwijs’ 
specifieke begeleiding moge-
lijk. Gedurende de opleiding 
kan uw zoon of dochter  
bij verschillende personen  
(begeleiders) terecht.

Studieloopbaanbegeleider 
(SLB’er)
Uw zoon of dochter krijgt aan 
het begin van de opleiding 
een studieloopbaanbegeleider 
toegewezen. De studieloop-
baanbegeleider is een docent 
van de opleiding die het eerste 
aanspreekpunt is voor uw kind. 
Denk aan studieresultaten. Ook 

gaat, kunnen we er samen voor 
kiezen om de hulp af te bouwen 
of ermee te stoppen.

ROC Friese Poort biedt verschil-
lende vormen van Passend 
Onderwijs:
• Extra begeleiding (individueel   
 of groepsgewijs) bij het on-  
 derwijs.
• Extra begeleiding tijdens de  
 stage. 
• Aanpassingen in het onder-  
 wijs of de leeromgeving. 
• Aanpassingen bij toetsing en  
 examinering.

Aanpassingen zijn mogelijk 
zolang het geen onevenredige 
belasting voor de school vormt. 
Daarnaast moeten de aanpas-
singen passend zijn binnen het 
niveau van de opleiding.

Wilt u weten of het voor uw 
zoon/dochter mogelijk is een 
opleiding bij ROC Friese Poort te 
volgen omdat er extra aandacht/
begeleiding/hulp nodig is? Neem 
dan contact op met onze coördi-
natoren Passend Onderwijs:

Karlijn van der Meer
Emmeloord/Urk
(0527) 63 48 17 
kvdmeer@rocfriesepoort.nl

Marieke Kamstra/ 
Jitske Hiemstra
Sneek 
(0515) 48 16 00 
mkamstra@rocfriesepoort.nl /
jhiemstra@rocfriesepoort.nl

Maartje Buikema /
Agnes van der Meulen
Leeuwarden/Dokkum
(058) 265 52 44 
mbuikema@rocfriesepoort.nl /   
amvdmeulen@rocfriesepoort.nl

Cor van Waveren
Drachten
(0512) 76 77 19 / (06) 44 912 841 
cvanwaveren@rocfriesepoort.nl

Topsport 
Als topsporter ben je veel tijd 
kwijt aan trainen, wat het 
volgen van een opleiding vaak 
lastig maakt. Maar het behalen 
van een diploma is wel verstan-
dig, want wat als je geblesseerd 
raakt of je topsportcarrière ten 
einde is? 

ROC Friese Poort wil graag  
rekening houden met topsporters 
en sporttalenten door aan-
gepaste onderwijsbegeleiding 
te bieden. Voor de studenten die 
niet in aanmerking komen voor 
een landelijke topsportstatus, 
kennen we de ROC Friese Poort 
topsportstatus. Op deze manier 
kunnen topsport en onderwijs 
goed gecombineerd worden.

Meer informatie coördinator 
topsport:

Ben Koot
(0512) 76 77 00
bkoot@rocfriesepoort.nl
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De aandacht voor de ontwik-
keling van onze studenten 
speelt in het onderwijs een 
belangrijke rol. Verschillende 
activiteiten richten zich op het 
ontdekken en ontplooien van 
het potentiële talent van uw 
zoon of dochter. Zo kennen het 
mbo en ROC Friese Poort ver-
schillende excellentieprojecten 
die uw kind de kans geven om 
zijn/haar talent te laten zien.

Het beste uit jezelf halen
Star Awards
“Wat geweldig om zo veel 
passie en doorzettingsvermogen 
bij deze jonge mensen te zien.” 
Een uitspraak die een van de 
juryleden deed bij de enerve-
rende en feestelijke uitreiking 
van ROC Friese Poort Star 
Awards. Ieder jaar reiken wij 
deze award uit in verschillende 
categorieën: student met een 
uitstekend project, student met 
een uitblinkende stage, beste 
docent, beste student uit het 
volwassenenonderwijs, beste 
stagebedrijf en student met  
een bijzonder verhaal.
Zo veel talenten en vakmensen 
in verschillende vakgebieden 
met allemaal één doel: een 
droom uit laten komen. 

Skills Heroes
Er zijn veel wedstrijden voor 
studenten waar ze hun talenten 
en vakkennis optimaal kunnen  
benutten. Zo ook bij Skills 
Heroes, de nationale vakwed-
strijden in het mbo. Er zijn 
wedstrijden op verschillende 
niveaus en leerjaren. Skills 
Heroes start met voorrondes 
die door ROC Friese Poort zelf 
georganiseerd worden.  
Vervolgens melden wij de 
winnaar(s) aan voor de  
kwalificatiewedstrijden. De 
eerste zes gekwalificeerden 
gaan door naar de nationale 
finale. De nationale winnaars 
zijn Nederlands kampioen in 
hun beroep. 

Talentklassen
Ook binnen onze opleidingen 
zijn er volop mogelijkheden 
voor studenten om talent te 
laten zien en verder te ontwik-
kelen. Een mooi voorbeeld is 
de Talentklas van de afdeling 
Horeca. In Drachten en Sneek 
kiezen studenten er zelf voor om  
naast de reguliere lessen extra 
uren te besteden aan hun vak. 
Topkoks als Jan Smink begelei-
den de studenten. Studenten 
worden klaargestoomd om  
mee te doen aan culinaire wed-
strijden en na het behalen van 
hun diploma een topfunctie in 
de nationale en internationale 
wereld van de gastronomie te 
bemachtigen. 



Contact met ROC Friese Poort
Betrokken blijven, is elkaar als ouder(s)/verzorger(s) en school kunnen bereiken. Neem gerust 
contact op wanneer u vragen heeft of informatie nodig hebt. U kunt ons via onderstaande 
gegevens bereiken:

@rocfriesepoort

/rocfriesepoort

/rocfriesepoort

www.rocfriesepoort.nl/ouders 
Informatielijn: 0900-8 996 996

College van Bestuur/ Centrale 
Diensten
(058) 284 93 40
centraal@rocfriesepoort.nl

Vestiging Leeuwarden
(058) 265 52 00
leeuwarden@rocfriesepoort.nl

Vestiging Dokkum
(058) 265 5200
leeuwarden@rocfriesepoort.nl

Vestiging Drachten
(0512) 76 77 00
drachten@rocfriesepoort.nl

Vestiging Emmeloord
(0527) 63 48 00
emmeloord@rocfriesepoort.nl

Vestiging Urk
(0527) 63 48 00
emmeloord@rocfriesepoort.nl

Vestiging Sneek
(0515) 48 16 00
sneek@rocfriesepoort.nl

Bedrijfsopleidingen
(Volwassenenonderwijs)
(058) 233 9966
volwassenen@rocfriesepoort.nl


