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Connect
Uw zoon/dochter volgt een opleiding bij ROC Friese Poort. 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. 

Via dit oudermagazine maken we u graag wegwijs. We vertellen u hoe wij werken bij  
ROC Friese Poort. Denk bijvoorbeeld aan ons studentinformatiesysteem Eduarte (voor  
rooster, presentie, verzuim en verlof en ons ouderportaal) en ons studentenportal  
www.rocfriesepoortal.nl. 

Partners 
Ouder(s)/verzorger(s) van onze eerstejaars studenten ontvangen dit  
magazine per post. Is uw zoon/dochter ouderejaars, dan ontvangt u dit  
magazine digitaal via de mail. Samen werken we aan een mooie  
schoolcarrière voor uw zoon/dochter!
Uw reactie of tips stellen wij dan ook zeer op prijs.

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 be-
weging 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 vakménsen 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 ver-

wachten 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 an-
der en hoe kan ik mijn talenten 
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 
vakménsen 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 an-
dere landen en culturen. En we 
doen projecten die bijdragen 
aan een menselijke, solidaire 
en duurzame wereld. Ook het 
contact met leeftijdsgenoten 
is belangrijk voor de persoon-
lijke 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 
voorbereiding en begeleiding. In 
het eerste jaar van de BOL 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, die meteen gaan 
werken, wordt deze basis vanaf 

de start naast het werken ge-
legd. Gedurende de hele studie 
bieden we intensieve studie-
loopbaanbegeleiding. 

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 leer-
route te kiezen, met keuzedelen 
en bijvoorbeeld excellentiepro-
gramma’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 
resultaat voor onze studenten. 
Heeft u als ouders ideeën voor 
ons onderwijs, dan horen we 
ze graag!
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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:

1. Een succesvolle studieloopbaan voor uw zoon/dochter.

2. Betrokkenheid ouder(s)/verzorger(s) bij loopbaankeuze (LOB).

3. Een optimale begeleiding voor uw zoon/dochter. 

4. Het voorkomen van schooluitval.

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

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

Bij studenten jonger dan 18 heeft u als ouder/verzorger  
standaard toegang.  
Bij studenten van 18 jaar en ouder heeft de ouder/verzorger 
GEEN automatische toegang, maar kan de student zelf deze 
toegang geven via het studentportal van Eduarte.

•  Gesprek over bindend studieadvies.
•  10 minuten gesprekken.
•  Informatie via de mail vanuit de school of de opleiding.
•  Informatie via onze website rocfriesepoort.nl.
• 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. 
• Informatiemagazine MBO voor ouder(s)/verzorger(s). 
•  Geïntegreerd Jaardocument om verantwoording af te leggen  

en te laten zien waar ROC Friese Poort mee bezig is. 

< >naar inhoudnaar inhoud
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ROCFRIESEPOORTAL.NL 
Onze portal rocfriesepoortal.nl
is voor onze studenten hèt 
digitale vertrekpunt voor de 
opleiding: 
• Het startpunt waar uw zoon/
 dochter naartoe gaat om alles 
 te vinden wat nodig is om   
 zijn/haar opleiding te volgen. 
•  De tegel ‘Weten & Regelen’ 
  voor alle studenteninformatie, 

werkwijze, reglementen en 
procedures.

Start schooljaar  
informatie
Alle informatie ter voorberei-
ding op de start van het  
schooljaar vindt uw  
zoon/dochter via de  
rode knop/tegel  
‘Start schooljaar info’ 
op rocfriesepoortal.nl.

OFFICE 365
Bij ROC Friese Poort maken 
we gebruik van de Office 365 
tools. Zo beschikken studenten 
over een eigen studentenmail 
en OneDrive. Het mailadres is 
[studentnr]@edu.rocfriesepoort.
nl. Hiermee heeft uw zoon/ 
dochter toegang tot de mail en 
bestandsopslag via Office 365. 
Naast alle tools van Office 365, 
is het mogelijk om online met 
de Office pakketten te werken 
(en mag je ook Office 2016 op 
je eigen apparaat installeren, 
op je pc, mobiel en tablet). 

Ook samenwerken in groepen 
met mede studenten aan  
opdrachten en projecten is  
mogelijk (in Office 365 Teams).

Boeken/licenties 
ROC Friese Poort werkt voor 
het bestellen van leermiddelen 
samen met Studers. Uw zoon/
dochter klikt hiervoor binnen 
rocfriesepoortal.nl op de app/
tegel ‘Boeken/licenties bestellen’.  
De boekenlijst is hier al voor 
de student klaargezet. Klik de 
benodigde zaken aan, vul de 
gegevens in en bestel. 

Eduarte
Eduarte is ons studentinfor-
matiesysteem. Eduarte is via 
rocfriesepoortal bereikbaar. 
In Eduarte vinden onze 
studenten: 
• Rooster 
• Studieresultaten 
• Presentie en verlof 
• Stage informatie

Lukt het uw zoon of dochter 
niet om in te loggen bij Eduarte 
of rocfriesepoortal.nl, dan kan 
hij/zij contact opnemen met 
onze Servicedesk ICT via 
7777@edu.rocfriesepoort.nl of 
(0512) 76 77 77. 

Eduarte app 
Voor studenten van ROC Friese  
Poort is de Eduarte app 
beschik baar. De app is alleen 
te gebruiken met een student-
account (dus niet met uw 
ouder/verzorger account). 
De Eduarte app is beschikbaar 
voor zowel iOS (Apple App 
Store) als Android (Google Play). 

Studenten kunnen zo zelf 
kiezen op welke manier zij hun 
rooster info willen benaderen. 
Via rocfriesepoortal en Eduarte 
of via de Eduarte-app!

Uw zoon of dochter heeft van ons 
een studentnummer ontvangen. 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. 
Wij werken met de programma’s
Office 365 en Eduarte die via
rocfriesepoortal.nl bereikbaar zijn.

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

Onderwijs en examenregeling
Elke opleiding kent een de onderwijs  en 
examenregeling (OER). In de OER staat 
onder andere informatie over de 
opbouw en inhoud van de opleiding en 
examinering. Zo weet uw kind precies 
wat hij of zij kan verwachten tijdens de 
opleiding. Uw zoon/dochter vindt de 
OER onder ‘Mijn studiegids (OER)’ via 
de widget (het kopje) ‘Snel naar’ binnen 
rocfriesepoortal.nl. 

Startgesprek
Bij de start van de opleiding krijgt uw 
zoon/dochter een SLB’er (studieloop-
baanbegeleider) toegewezen. Deze 
SLB’er is het eerste aanspreekpunt  
voor student én ouder(s)/verzorger(s).  
De SLB-er voert ook het startgesprek 
met ouder(s)/verzorger(s).

Start schooljaar

< >naar inhoudnaar inhoud
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Schoolkosten
Uw zoon of dochter zorgt zelf 
voor de aanschaf van on-
derwijsbenodigdheden zoals 
boeken, sport- en werkkleding, 
licenties, laptop e.d. Per afde-
ling zijn zaken geregeld zoals 
het samenstellen van readers, 
het aanschaffen van gereed-
schappen 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 moeten 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 gemaak-
te kosten worden aangevraagd.

Als er een bijdrage gevraagd 
wordt voor bijvoorbeeld een 
excursie of een werkweek, 
dan betreft dit een vrijwillige 
activiteit. Voor verplichte acti-
viteiten 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). 
De volledige regeling vindt u 
onder ‘Kosten, studiefinancie-
ring en verzekeringen’ op  
onze website.

Studiefinanciering
Mbo’ers van 18 jaar of ouder 
krijgen studiefinanciering en 
moeten dat zelf aanvragen 
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. 

Studentenreisproduct (OV)  
Met het studentenreisproduct 
kunnen studenten gratis of 
met korting reizen met het 
openbaar vervoer. Studenten 
ontvangen een studenten-
reisproduct wanneer ze een 
voltijdopleiding doen, ook als de 
student nog geen 18 is. 

Als DUO heeft vastgesteld 
dat een student reisrecht 
heeft, dan kan de student het 
studentenreisproduct zelf op de 
persoonlijke ov-chipkaart laden. 
Dat kan bij een zogeheten 
‘ophaalautomaat’ (op een 
station of in een winkel). 

Het reisrecht eindigt wanneer 
de student afstudeert of voortij-
dig stopt met de opleiding. Dan 
moet het studentenreisproduct 
zelf weer tijdig bij de ‘ophaal-
automaat’ stopzetten. 
Met ingang van de maand  
na de uitschrijving heeft de  
student geen recht meer op 
studiefinanciering en het  
studentenreisproduct. 
Meer informatie hierover is te 
vinden op de DUO-website.

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 opleiding die 
uw kind volgt. Wij als school 
innen het cursusgeld en dragen 
dit af aan DUO.

Schoolkosten, lesgeld en studiefinanciering

< >naar inhoudnaar inhoud



In Eduarte hebben wij speciaal voor u 
het ouderportaal ingericht. In het ouder-
portaal kunt u informatie vinden over 
aan- en afwezigheid van uw zoon of 
dochter, de voortgang van de studie, de 
roosters en de opleiding.

Wat vindt u in het ouderportaal? 
• Rooster 
• Studieresultaten 
• Presentie en verlof 
• Stage informatie 
•  Uw zoon/dochter afmelden (ziek of 

medisch bezoek) kan via ‘Absentie 
melden’ in het ouderportaal.

•  Verlof aanvragen voor uw zoon/
dochter (bijvoorbeeld voor bruiloft of 
verhuizing) kan via ‘Verlof aanvragen’ 
in het ouderportaal.

U kunt inloggen op ouderportaal.rocfrie-
sepoort.nl met uw mailadres, zoals 

dat bekend is binnen ons studenten-
informatiesysteem Eduarte.

Ouder(s)/verzorger(s) van onze  
studenten onder de 18 jaar hebben  
automatisch toegang tot de gegevens  
in het ouderportaal. 
Onze studenten van 18 jaar en ouder 
mogen zelf bepalen of hun ouder(s)/
verzorger(s) wel of niet direct geïnfor-
meerd worden via ons ouderportaal.  
Bij al onze studenten van 18 jaar en 
ouder staat Eduarte standaard ingesteld 
dat ouder(s)/verzorger(s) GEEN toegang 
hebben tot de gegevens via ons ouder-
portaal. Wilt u wèl graag (weer) toegang 
tot het ouderportaal?  
Ga hierover thuis in gesprek. Uw zoon/
dochter kan u via het studentenportal 
van Eduarte weer toegang geven.

ouderportaal.rocfriesepoort.nl

Ouderportaal

1514< >naar inhoudnaar inhoud
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Verlof aanvragen 
Het kan zijn dat uw zoon of 
dochter een speciale gebeurte-
nis heeft waardoor uw kind niet 
naar school kan. Bijvoorbeeld 
een bruiloft, een verhuizing etc. 
Voor dit soort momenten moet 
er verlof worden aangevraagd 
via ‘Verlof aanvragen’ in Eduarte. 

Wanneer uw kind jonger is dan 
18 jaar, kunt u als ouder/verzor-
ger via ons ouderportaal verlof 
aanvragen. Doe dit bij voorkeur 
3 dagen voor datum van de 
afspraak. Vakanties buiten 
de schoolvakanties worden in 
principe niet gehonoreerd.

Wat gebeurt er met een 
afmelding of verlof aan-
vraag? 
Als school zijn wij verplicht de 
aanwezigheid en afwezigheid 
van studenten bij te houden. 
Als uw zoon of dochter zich 
afmeldt, wordt dat opgenomen 

in ons studenteninformatiesys-
teem Eduarte. Ook als uw kind 
afwezig is zonder dat er een 
reden bekend is of als uw kind 
te laat is in de les wordt dat 
bijgehouden.

Onze studenten, maar u ook als 
ouder/verzorger ontvangt be-
richt wanneer uw zoon/dochter:
• 15 keer te laat is gekomen in 
 de les.
• 6 keer ziek is gemeld in 6 
 maanden.
• 12 uur afwezig is geweest 
 in 3 weken, waarvan in het 
 systeem geen reden bekend is.
• 16 uur afwezig is geweest 
 in 4 weken, waarvan in het 
 systeem geen reden bekend is.

De student krijgt de mail op de 
studentenmail van de school. 
U ontvangt een mailbericht op 
het mailadres, zoals dat bij ons 
bekend is (tenzij uw kind heeft 
aangegeven dit niet te willen. 

Dat kan alleen bij 18 jaar  
en ouder).

Eduarte->Ouderportaal
In Eduarte kan uw zoon of 
dochter zijn/haar aanwezigheid 
en afwezigheid zien. Dat geldt 
ook voor u als ouder/verzorger, 
maar dan via het Ouderportaal. 

Zonder diploma van school 
Als uw zoon/dochter vaak 
afwezig is, loopt hij/zij steeds 
meer achter op school. Het kan 
zelfs zijn dat uw kind daardoor  

van school gaat zonder  
diploma. Wanneer uw kind  
afwezig is zonder geldige, 
vooraf gemelde reden spreken 
we van schoolverzuim. 

Wij willen schooluitval uiteraard 
zoveel mogelijk voorkomen in 
samenwerking met u als 
ouder/verzorger. Hiervoor  
werken we samen met het  
RMC (Regionaal Meld- en  
Coördinatiepunt voortijdig 
schoolverlaten).

Wij vinden ouderbetrokken-
heid van belang in geval van 
verzuim en verlof. We gaan 
ervan uit dat onze studenten  
aanwezig zijn. Helaas kan het 
voorkomen dat een student 
niet op school is. Dit kan ver-
schillende oorzaken hebben.  
In de meeste gevallen heeft dat 
met ziekte te maken, maar er  
kunnen ook andere omstan dig
heden zijn waarom een student 
afwezig is. Vaak afwezig zijn,  
leidt tot achterstand op school.  
Als school willen we voorkomen  
dat studenten zonder diploma 
van school gaan.

Afmelden (Ziek of medisch 
bezoek)
Als een student ziek is of een 
medisch bezoek heeft (huisarts, 
tandarts etc.) dan moet dit 

gemeld worden op school en 
wordt dit geregistreerd in ons 
studenteninformatiesysteem 
Eduarte. Dit geldt ook wanneer 
de student tijdens de lesdag 
ziek naar huis gaat. 

•  Is uw kind jonger dan 
 18 jaar?
 Dan bent u verantwoordelijk 
 voor het afmelden van uw 
 kind bij afwezigheid. Een 
 student jonger dan 18 jaar 
 mag zich niet zelf afmelden.
•  Is uw kind ouder dan 
 18 jaar?
 Dan mag uw kind zichzelf 
 afmelden.
•  Woont uw kind nog thuis?
 Dan heeft het onze voorkeur 
 dat u uw kind afmeldt. 

Afmelden kan via ‘Absentie 
melden’ in Eduarte. Dit geldt 
zowel voor ouders als studenten. 
Ook kan dit telefonisch via de 
receptie/absentielijn van de 
vestiging (graag voor 9.00 uur).

Afmelden tijdens BPV
Wanneer een student ziek is 
tijdens zijn/haar stage of een 
afspraak voor medisch bezoek 
heeft, dan moet zowel stage-
bedrijf als school (via ‘Absentie 
melden’) op de hoogte worden 
gesteld. 

Uw zoon/dochter wordt auto-
matisch beter gemeld, wanneer 
hij/zij door de docent/instructeur 
als ‘aanwezig’ wordt geregis-
treerd (in Eduarte) in de les. 

Verzuim en verlof

Maakt u zich zorgen over het verzuim van uw zoon/ 
dochter? De SLBer is het eerste aanspreekpunt  
voor u als ouder(s)/verzorger(s) bij vragen,  
ondersteuning of extra hulp. 

< >naar inhoudnaar inhoud
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Begeleiding
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.

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  
Begeleiding). Bij Bureau TAB 
kan uw zoon of dochter terecht 
als hij of zij vastloopt tijdens 
de opleiding en meer specia-
listische hulp nodig heeft met 
betrekking tot beroepskeuze, 
studieondersteuning of sociaal-
emotionele begeleiding.

kan de SLB’er verder helpen als 
er andere problemen zijn die de 
studie belemmeren. De SLB-er 
is ook het eerste aanspreek-
punt voor u als ouder/verzorger 
bij vragen, ondersteuning of 
extra hulp. De SLB-er voert 
het eerste startgesprek, de 
loopbaankeuze gesprekken, het 
gesprek naar aanleiding van 
het bindend studieadvies (BSA). 
De SLB-er kan u, indien nodig, 
ook aanvullend uitnodigen als 
ouder/verzorger.

(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.

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 

Passend Onderwijs
Passend Onderwijs zetten we 
op maat in. Samen bepalen we 
welke begeleiding of ondersteu-
ning de student nodig heeft.  
De afspraken over deze bege-
leiding of ondersteuning leggen 
we vast in een begeleidings-
plan. Zolang de opleiding duurt, 
evalueren we dit begeleidings-
plan samen met de student. 
Onze hulp is altijd gericht op 
zelfredzaamheid; het helpt  
om steeds vaker dingen zelf op 
te pakken. 

En als het goed 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  
 onderwijs.
• 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.

Passend onderwijs kan  
aangevraagd worden via de 
SLB’er van uw zoon/dochter.

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 verstandig, 
want wat als je geblesseerd 
raakt of je topsportcarrière ten 
einde is? 

ROC Friese Poort wil graag  
rekening houden met top-
sporters en sporttalenten door  
aangepaste onderwijsbege-
leiding te bieden. Voor de 
studenten die niet in aanmer-
king komen voor een landelijke 
topsport status, kennen we de 
ROC Friese Poort topsport-
status. Op deze manier kunnen 
topsport en onderwijs goed 
gecombineerd worden.

Klachten 
ROC Friese Poort staat voor 
kwaliteit zowel van het 
onderwijs, de organisatie, 
werkgeverschap en de wijze 
waarop we met elkaar omgaan. 
Dat neemt niet weg dat u niet 
tevreden kunt zijn of een klacht 
hebt over ROC Friese Poort. 
Heeft u een klacht en komt 
u er met de desbetreffende 
persoon (bijvoorbeeld SLB’er 
of opleidingsmanager) niet uit, 
laat het ons weten via klacht@
rocfriesepoort.nl.

De SLBer verwijst de student door naar bijvoorbeeld een ver-
trouwenspersoon, de decaan, de BPVbegeleider, Bureau TAB, 
de begeleider passend onderwijs of de coördinator Topsport. 
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Naar het buitenland?
Studenten van ROC Friese Poort  
kunnen een buitenlandse erva-
ring opdoen door deel te nemen 
aan Europese projecten; een 
studieperiode bij een buiten-
landse school te volgen of stage 
te lopen bij een buitenlands  
bedrijf of instelling/organisatie. 
Dit is een geweldige uitdaging 
en een ervaring die je je leven 
lang meeneemt. ROC Friese 
Poort heeft veel contacten met 
buitenlandse scholen en bedrij-
ven. Er zijn verschillende subsi-
dies, zoals het Erasmus+fonds, 
en regelingen waar studenten 
die naar het buitenland willen, 
gebruik van kunnen maken. 

Meer weten over de mogelijk-
heden voor een stage of 
studieperiode in het buitenland? 
Kijk op onze website onder 
‘Stage of studieperiode in het 
buitenland’.

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

Stage lopen
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.

Begeleiding
Tijdens de stage wordt uw 
zoon of dochter begeleid door 
iemand van het leerbedrijf 
en door een docent van de 
opleiding.

Afspraken
Een geslaagde stage is het 
resultaat van een goede samen-
werking tussen uw zoon of 
dochter, ROC Friese Poort en het 
leerbedrijf/stagebedrijf. Hiervoor 
worden duidelijke afspraken 
gemaakt. Uw kind is zelf verant-
woordelijk voor zijn of haar deel 
van die afspraken. In de praktijk 
overeenkomst (pok) staan de 
rechten en plichten die uw kind 
tijdens de stage heeft.

Erkend leerbedrijf
In Nederland mogen mbo-
studenten alleen stage lopen 
bij een erkend leerbedrijf. ROC 
Friese Poort heeft contacten 
met (vaste) leerbedrijven die 
erkend zijn door de SBB (Stich-
ting samenwerking Beroeps-
onderwijs Bedrijfsleven). ROC 
Friese Poort regelt de plaatsing, 
eventueel via een sollicitatie, 
bij het leerbedrijf. Uw zoon of 
dochter mag ook zelf, in overleg 
met ROC Friese Poort, een 
bedrijf zoeken. Dit bedrijf moet 
dan wel erkend zijn of erkend 
worden als leerbedrijf.

Zaken regelen
Tijdens de stage krijgt uw zoon 
of dochter met het bedrijfs-
leven te maken. Veel jongeren 
zijn niet bekend met arbeids-

contracten, de toepassing van 
CAO’s, arbeidsvoorwaarden 
en veilig werken. Uw zoon of 
dochter krijgt daarom bij de 
aanvang van de opleiding in-
formatie over Probeer-de-Bond. 
Probeer-de-Bond wil jongeren 
graag laten ervaren hoe het is 
om lid te zijn van een vakbond. 
Daarom krijgen ze de kans om 
een gratis lidmaatschap aan te 
gaan voor de periode van hun 
opleiding. Tijdens dit lidmaat-
schap kunnen jongeren rekenen 
op CNV Vakmensen als het 
gaat om informatie over bij- en 
vakantiebanen, loopbaan-
advies, maar ook juridische 
ondersteuning.

Leren in de praktijk
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Excellentie
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De aandacht voor de ontwikkeling van 
onze studenten speelt in het onderwijs 
een belangrijke rol. Verschillende acti-
viteiten richten zich op het ontdekken 
en ontplooien van het potentiële talent 
van uw zoon of dochter. Zo kennen het 
mbo en ROC Friese Poort verschillende 
excellentieprojecten die uw kind de 
kans geven om zijn/haar talent te  
laten zien.

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 enerverende 
en feestelijke uitreiking van ROC Friese 
Poort Star Awards. Ieder jaar reiken wij 
deze award uit in verschillende catego-
rieën: student met een uitstekend project, 
student met een uitblinkende stage, 
beste docent, beste student uit het vol-
wassenenonderwijs, 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 kun-
nen 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 voor-
rondes die door ROC Friese 
Poort zelf georganiseerd 
worden. Vervolgens melden 
wij de winnaar(s) aan voor de 
kwalificatiewedstrijden. De 
eerste acht gekwalificeerden 
gaan door naar de nationale 
finale. De nationale winnaars 
zijn Nederlands kampioen in 
hun beroep. 

Van 4 tot 6 maart 2020 organi-
seert ROC Friese Poort samen 
met WorldSkills Netherlands de 
finale in Leeuwarden!

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 
begeleiden de studenten.  
Studenten worden klaarge-
stoomd om mee te doen aan 

culinaire wedstrijden en na het 
behalen van hun diploma een 
topfunctie in de nationale en 
internationale wereld van de 
gastronomie te bemachtigen.
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Opbouw studie

Een schooljaar bestaat in de 
meeste gevallen uit 4 periodes 
van 10 weken. 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 
rekenen. Iedereen die bijvoor-
beeld 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 salonma-
nager 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 keu-
zedeel voorbereiden op het hbo. 
Studenten krijgen daarmee een 
plus op hun diploma.
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Examen doen
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Werken
Wil uw zoon/dochter na de 
opleiding 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 start - 
en 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 mak-
kelijkere start.

Wat moet uw zoon of dochter kunnen?
Wat uw zoon of dochter aan het eind van zijn of haar opleiding 
moet kunnen, staat beschreven in kwalificatiedossiers.  
Vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en het onder-
wijs bepalen voor beroepen op mbo-niveau:

• wat het beroep inhoudt;
• wat de kerntaken en werkprocessen zijn;
• wat iemand moet kunnen om het beroep uit te oefenen als  
   beginnend beroepsbeoefenaar.

Examen opleiding
De manier van examineren kan per opleiding verschillen. Een 
veelvoorkomende examenvorm is de proeve van bekwaamheid, 
waarbij praktijksituaties worden nagebootst. Tijdens dit type  
examen moet uw zoon of dochter laten zien dat hij/zij het beroep 
kan uitoefenen waarvoor hij/zij heeft geleerd. Een assessment is 
ook mogelijk. Hierbij maakt uw kind een werkstuk of praktijkop-
dracht. Meestal is er sprake van een mix van examenvormen.

Examen Nederlands en rekenen
Taal en rekenen zijn basisvaardigheden. Als uw zoon of dochter 
klaar is met de opleiding moet hij/zij natuurlijk ook in het werk op 
een goede manier met de Nederlandse taal omgaan en laten zien 
dat hij/zij over rekenvaardigheden beschikt. Daarom is er in het 
mbo veel aandacht voor deze twee vakken. Uw kind moet aan het 
eind van zijn/haar opleiding een centraal examen Nederlandse 
taal en rekenen maken.
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Als uw zoon of dochter met 
goed gevolg zijn/haar examens 
afrondt, ontvangt uw kind 
het mbodiploma. Uw zoon 
of dochter kan als beginnend 
beroepsbeoefenaar gaan wer-
ken of doorstromen naar een 
vervolgopleiding.

Vervolgopleiding op niveau 2
Met een entree-opleiding kan 
uw zoon of dochter doorstromen 
naar mbo niveau 2. 
Een mbo-opleiding op niveau 2 
leidt op voor uitvoerende  
werkzaamheden.

Vervolgopleiding op niveau 3
Met een mbo-diploma op  
niveau 2 kan uw zoon of  
dochter doorstromen naar  
mbo niveau 3. 

Een mbo-opleiding op niveau 3 
leidt op tot volledig zelfstandige 
uitvoering van werkzaamheden.

Vervolgopleiding op niveau 4
Met een mbo-diploma op  
niveau 3 kan uw zoon of  
dochter doorstromen naar mbo 
niveau 4.  Een mbo-opleiding 
op niveau 4 leidt op tot volledig 
zelfstandige uitvoering van 
werkzaamheden. Hierbij is 
sprake van een brede inzet-
baarheid of specialisatie.

Vervolgopleiding 
Associate degree -
programma of het hbo
Met een mbo-diploma op 
niveau 4 kan uw zoon of 
dochter doorstromen naar het 
Associate degree-programma 
of naar het hbo. Het Associate 
degree-programma is bedoeld 
voor mbo’ers voor wie de over-
stap van mbo naar hbo nog te 
groot is of voor hen die niet vier 
jaar lang een opleiding willen 
volgen. Het niveau van dit 
programma zit tussen dat van 
het mbo en het hbo in en het 
programma duurt 2 jaar. Mocht 
uw kind na die twee jaar toch 
nog verder willen studeren voor 
een volledig hbo-diploma, dan 
kan dat ook.

MBO-diploma en dan?
Uw kind kan ook direct  
doorstromen naar het hbo. 
Met een mbo-diploma op 
niveau 4 kan uw kind doorstro-
men naar iedere hbo-opleiding. 

Uitschrijving
Na het behalen van het diploma 
wordt uw zoon of dochter uit-
geschreven als student bij  
ROC Friese Poort. Uw kind 
wordt uitgeschreven op de dag 
dat de examencommissie  
besluit dat uw kind geslaagd is.  
De uitschrijving wordt door-
gegeven aan DUO en heeft 
consequenties voor de studie-
financiering.
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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 
Informatielijn: 09008 996 996
ouderportaal.rocfriesepoort.nl

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
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