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VOORWOORD
Beste student,
Dit is de studiewijzer van de opleiding Software Developer van het Friesland College. Hierin vind je informatie over de
werkwijze en de opbouw van de opleiding Software Developer in Leeuwarden en Heerenveen. Daarnaast vind je informatie over de begeleiding, het onderwijsaanbod en de organisatie.
Zoals je in deze studiewijzer kunt lezen is de praktijk (bij een werkgever, via een praktijkopdracht of in een leerbedrijf)
belangrijk. Je leert sneller en meer door in de praktijk te werken en te ervaren en daarna terug te kijken (reflectie): wat
heb ik geleerd, wat kan beter en wat kan anders?
Meer informatie vind je op onze website http://www.fcdeveloper.nl
Het team Development wenst je veel succes en plezier met je studie!
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1. ALGEMENE INFORMATIE
Een keuze voor de opleiding tot Software Developer bij het Friesland College in Leeuwarden of Heerenveen is een
keuze gericht op de toekomst. Van veel beroepsgroepen weten we niet of ze over 10 jaar nog bestaan. Daar hoeft wat
dat betreft Software Developer niet over getwijfeld te worden. Toch moet ook een Software Developer zich realiseren
dat er voortdurend dingen veranderen. Sommige programmeertalen die nu populair zijn, bestonden 20 jaar geleden
nog niet. Andere talen die toen populair waren, worden amper nog gebruikt. Beroepshouding, zelfstandig werken,
eigen verantwoordelijkheid, een open mind en flexibiliteit zijn minstens zo belangrijk. Wij denken en weten uit ervaring
dat je dit beroep vooral leert door er zo veel mogelijk praktisch (in de praktijk) mee aan de slag te gaan. Dit komt ook
tot uiting in het onderwijsaanbod.
De opleiding Software Developer is een niveau 4 opleiding. Als je het standaard leertraject volgt duurt de opleiding 4
jaar. Om mee te mogen doen aan de opleiding moet je beschikken over een diploma VMBO-kader (of hoger) of een
MBO niveau 3 diploma. Een overgangsbewijs van HAVO 3-4 of VWO 4-5 kan ook.
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2. ORGANISATIE VAN DE OPLEIDING
In het beroep waar je voor wordt opgeleid zijn ‘verantwoordelijk voor je eigen handelen, zelfstandigheid,
individueel werken, flexibiliteit en vooral het zelf doen’
belangrijk. Hier krijg je dan ook vanaf de eerste dag van
de opleiding mee te maken.
Praktisch werken staat voorop. Je begint daarom maar
meteen met programmeren. Om je daarbij te begeleiden
heb je een coach. Samen met jouw coach/vakdocent
maak je afspraken over waar je aan werkt.
Je begint met een reeks projecten waarbij je kennismaakt
met basisvaardigheden die voor het beroep van belang
zijn. In het begin zullen dit eenvoudige projecten zijn,
maar naar mate je meer kennis en vaardigheden verwerft,
zullen de projecten waar je aan werkt ook complexer
worden.
Jouw coach en vakdocenten zullen proberen jou uit te
dagen om zelfstandig te zoeken naar steeds grotere
uitdagingen binnen het vakgebied en aansluitend bij je
eigen interesse. Gaandeweg zul je steeds meer kennis en
vaardigheden nodig hebt om iets voor elkaar te krijgen. Je
zult merken dat je langzamerhand beter wordt in het vak.

Het beeld kan ontstaan dat er weinig structuur
is. Er zijn vaste werktijden en een aantal
vaste elementen in de opleiding die voor
houvast zorgen. Deze laatsten zijn vastgelegd
in het zogenaamde basisleertraject. In dit
basisleertraject wordt de opleiding verdeeld
in 4 fasen: ‘oriënteren, verbreden, verdiepen
en afstuderen’. Iedere fase omvat een aantal
perioden van 10 weken. Per periode wordt
aangegeven welke onderdelen daar bij horen.
Als je het basisleertraject aanhoudt, doe je in
het 4de jaar van de opleiding examen.
Zoals gezegd, het basisleertraject is bedoeld als
houvast. Het bepaalt grotendeels de volgorde
van de onderdelen. Jij bepaalt zelf hoe snel je
gaat.
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2.1 HET BASISLEERTRAJECT
Fase 1 Oriëntatie

Bijvoorbeeld ‘Virtual en Augmented Reality’ of ‘Special

Je maakt kennis met programmeren en gaat onderzoeken

Input-Output’. Uiteindelijk zul je aan 3 keuzedelen moeten

of de opleiding bij je past en waar je interesses binnen het

werken en hier ook een examen voor moeten doen.

vakgebied liggen. Gedurende deze fase ga je aan de slag
met diverse projecten om kennis te maken met verschillende

Bij de keuzedelen die door de opleiding aangeboden wor-

aspecten van het vak en om de basisvaardigheden van pro-

den, werken we op een standaard manier. Dat betekent dat

grammeren te ontwikkelen. Daarnaast is er ook een dagdeel

je in overleg met jouw keuzedeel docent gaat werken aan

gereserveerd voor rekenen en Nederlands.

verschillende opdrachten die je verwerkt tot een portfolio.
Een volledig portfolio geeft je toegang tot het examen

Je begint met het werken aan eenvoudige projecten. Hierbij

waarvoor je een eindopdracht maakt voor het keuzedeel.

kun je denken aan bijvoorbeeld een HTML, CSS, Javascript,
PHP of een C# opdracht. Je wordt bij het uitvoeren van een

Het aantal weken dat je nodig hebt om een keuzedeel

project begeleid door jouw coach en een vakdocent.

opdracht te voltooien staat niet vast. Dit is afhankelijk van
de tijd die je nodig hebt. De richtlijn is ongeveer 10 weken.

Daarnaast wordt bij elk project lessen gegeven waarin

Het examen voor het betreffende keuzedeel bestaat uit een

aandacht wordt besteed aan kennis en (programmeer)vaar-

nieuwe, vergelijkbare opdracht. Voor het keuzedeel examen

digheden die nodig zijn om het project goed uit te kunnen

ligt de doorlooptijd van het examen wel vast. Verder moet

voeren. Zodra je een project hebt afgerond start je met een

je weten dat het verplicht is om in ieder geval 2 van de

nieuw project. Langzamerhand worden de projecten com-

keuzedelen die de opleiding aanbiedt te volgen. Het andere

plexer, maar zal je merken dat je ook beter wordt in het vak.

keuzedeel mag je ook kiezen uit het volledige aanbod van
het Friesland College.

Afhankelijk van het tempo waarin je leert ga je langzamerhand toewerken naar het werken van een opdracht voor

Naast het werken aan de keuzedelen is er een dagdeel

één van de zogenaamde keuzedelen die door de opleiding

gepland in de taal-rekenwerkplaats voor rekenen en Neder-

aangeboden worden. Je kunt daar bijvoorbeeld denken

lands. Nadat je gestart bent met de oefenopdracht voor het

aan ‘Basis programmeren van Games’, ‘Virtual en Augmen-

eerste keuzedeel kun je ook beginnen met Engels. Hiervoor

ted Reality’, of ‘Special Input-Output’. Het moment dat je

ga je naar het Talencentrum op het voor de opleiding gere-

‘officieel’ begint met een eerste keuzedeel markeert ook de

serveerde dagdeel.

overgang naar de volgende fase.
Deze fase wordt als volledig afgerond gezien nadat je 3 keu-

Fase 2 Verbreden

zedelen (waarvan 2 verplicht te kiezen uit het aanbod van

Langzamerhand krijg je meer gevoel bij het programmeren.

de opleiding) met een voldoende resultaat hebt gehaald en

Het wordt nu tijd om wat breder en dieper te kijken. Daar-

aan de diploma eisen voor Nederlands, Engels en rekenen

voor kun je aan de slag met keuzedelen. Als je een MBO-op-

hebt voldaan.

leiding volgt zijn keuzedelen een verplicht onderdeel. Binnen
het Friesland College is er een groot aantal keuzedelen waar

Fase 3 Verdiepen

je uit kunt kiezen. Daarnaast bieden we vanuit de opleiding

Met het afronden van de keuzedelen heb je als het goed is

een aantal keuzedelen aan die gericht zijn op het verbreden

ook wat meer inzicht gekregen in de richting die je uiteinde-

van kennis en vaardigheden gerelateerd aan het beroep.

lijk op wilt als programmeur. Word je game developer, web-
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developer, mobile app developer of toch fullstack developer.

Het laatste onderdeel van de opleiding is het eindgesprek.

Je krijgt nu de ruimte om je steeds verder te specialiseren

Tijdens dit gesprek ga in op jouw persoonlijke ontwikkeling,

in programmeertalen en vakgebieden waar jouw interesse

jouw ontwikkeling gedurende opleiding en hoe je naar de

liggen. Ook ga je onderzoeken welke werkprocessen bij

toekomst kijkt. Hoe zie je jezelf als professional binnen het

het beroep horen en wat deze werkprocessen inhouden.

vakgebied. Het document dat je gemaakt hebt voor loop-

Het doel waar je naar toewerkt is een stage van ongeveer

baan en burgerschap is hierbij ook van belang.

20-30 weken bij een voor de opleiding erkend leerbedrijf.
Tijdens deze stage ervaar je hoe het is om te werken in een
professionele organisatie. Je ontwikkelt je uiteraard verder
als Software Developer. Tegelijkertijd is er aandacht voor de
beroepshouding. Wat wordt er van je verwacht binnen het
werkveld en hoe hou je je daarin staande. Met het afronden
van de stage kom je langzamerhand toe aan de laatste fase
van de opleiding, het afstuderen. In totaal moet je voor de
hele opleiding rekening houden met 1350 uur stage.

Fase 4 Afstuderen
Nadat je de stage hebt afgerond, wordt het tijd om te verzilveren. Toewerken naar een diploma. Uitgangspunt is dat
onderdelen als Nederlands, rekenen, Engels en keuzedelen
zijn afgerond. Is dit niet het geval dan ga je daar eerst mee
aan de slag.
Voor het daadwerkelijk afronden van de opleiding moeten
er nog een aantal dingen gebeuren. Om te beginnen Loopbaan en Burgerschap. Aan de hand van een aantal opdrach-

Global Goals

ten/vragen beschrijf je hoe je je gedurende opleiding hebt
ontwikkeld. Verder staan er afhankelijk van de tijd die je in

De Verenigde Naties heeft in 2015 besloten om

de vorige fase besteed hebt aan stage waarschijnlijk nog

17 doelen op te stellen om de wereld een betere

nog een aantal uren stage open. Deze kun je inzetten voor

plek te maken. Deze doelen worden de Global

de voorbereiding en uitvoering van je eindopdracht. Deze

Goals genoemd. Wij als opleiding vinden het

noemen we de ‘Proeve van Bekwaamheid’ (PvB). Hiervoor

belangrijk om een positieve bijdrage te leveren

werk je gedurende een aantal weken bij een bedrijf aan een

aan deze Global Goals. Daarom zullen de coaches

afgebakende klus. Je laat zien dat je de voor de opleiding

en vakdocenten regelmatig aandacht geven aan

beschreven kerntaken zelfstandig uit kunt voeren en de

deze Global Goals. Dit helpt jou om persoonlijk

daarbij behorende werkprocessen beheerst. Om de Proeve

en professioneel klaar te zijn voor de wereld van

goed uit te kunnen voeren, is het verstandig om, voordat je

morgen!

met het examen begint, eerst een soort oefenopdracht te
doen.
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2.2 OVERZICHT OPLEIDING
Schematisch overzicht van de opleiding Software Developer
Vooraf aan opleiding

Fase 0
Verkennen

Fase 1
Oriënteren

Fase 2
Verbreden

Fase 3
Verdiepen

- aanmelden
- kennismaken
- introductie

Opleidingsjaar 1
Periode 1

Periode 2

Periode 3

- Eenvoudige projecten gericht
op kennsmaken met programmeren
- Les/workshop gekoppeld aan
projecten
- Taal-reken werkplaats

- Eenvoudige projecten gericht
op het ontwikkelen basisvaardigheden programmeren
- Les/workshop gekoppeld aan
projecten
- Taal-reken werkplaats

- Projecten gericht uitbreiden van
basisvaardigheden programmeren
- Les/workshop gekoppeld aan
projecten
- Taal-reken werkplaats

Opleidingsjaar 1
Periode 4

Opleidingsjaar 2
Periode 1

Periode 2

Periode 3

- Projecten gericht op
voorbereiding BPV
• Tweede keuzedeel afronden
• Nederlands schoolexamen
• Rekenen schoolexamen
• Engels examen

- Projecten gericht op
voorbereiding BPV
• Voorbereiding keuzedeel
praktijkonderzoek
- Voorbereiding BPV
• Nederlands landelijk examen

Periode 2

Periode 4
3

- Vakinhoudelijke verdieping
- Afronden openstaande
onderdelen (indien van
toepassing - keuzedelen,
Nederlands, Engels en rekenen)

- Projecten gericht op
eerdere verdieping

- Project(en) gericht op
eerste keuzedeel
- Taal-reken werkplaats

Opleidingsjaar 2
Periode 4

Opleidingsjaar 3
Periode 1

• BPV (360 uur)
• Keuzedeel praktijkonderzoek
- Werkprocessen (verkennen)

• BPV (360 uur)
• Keuzedeel praktijkonderzoek
- Werkprocessen (verkennen)

Periode 4

Opleidingsjaar 4
Periode 1

- Projecten gericht op
eerdere verdieping

Opleidingsjaar 4
Periode 2

Fase 4
Afstuderen

- Project(en) gericht op
tweede keuzedeel
• Eerste keuzedeel afronden
- Rekenen examen voorbereiden
- Nederlands examen voorbereiden
• Engels

• BPV (360 uur)
- Oefenen PvB

- Projecten gericht op
eerdere verdieping
- Voorbereiden BPV
- Voorbereiden PvB

Periode 3

Periode 4

• BPV (170 uur)
- Werken aan PvB
- PvB afronden

-

- Onderdelen gemarkeerd met een • zijn verplicht.
- Rood gemarkeerde onderdelen kun je beschouwen als het eindexamen.

Uitloop PvB
voorbereiden eindgesprek
Eindgesprek
Loopbaan & burgerschap
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2.3 DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN
Programmeren

Engels

Verreweg het belangrijkste onderdeel van de opleiding.

Engels is in zekere zin verweven met het beroep. Veel

Vanaf de eerste dag ga je hier mee aan de slag. Je werkt

documentatie is in het Engels en de meeste program-

zelfstandig aan projecten. Je begint met een aantal

meertalen zijn afgeleid van de Engelse taal. Daardoor

eenvoudige projecten. Daarbij kun je denken aan bijvoor-

ben je waarschijnlijk in staat je in vrij korte tijd voor te

beeld een game voor een website of mobiel. Je wordt bij

bereiden op de examens gericht op Engels. Engels wordt

het uitvoeren van een project begeleid door jouw coach

verzorgd door het Talencentrum. In de eerste helft van

en een vakdocent. Daarnaast worden bij elk project les-

het tweede leerjaar wordt hiermee gestart. Gedurende

sen gegeven waarin aandacht wordt besteed aan kennis

2 perioden van 10 weken wordt toegewerkt naar het

en (programmeer)vaardigheden die nodig zijn om het

examen. Het examen wordt deels in het Talencentrum

project goed uit te kunnen voeren. Als je een project hebt

georganiseerd (instellingsexamens) en deels extern (cito).

afgerond, bespreek je het resultaat met jouw coach en
vakdocent. Vervolgens begin je met een nieuw project.

Keuzedelen

Afhankelijk van hoe het gaat en de interesse die je hebt,

Tijdens de opleiding moet je minimaal 3 keuzedelen

worden de projecten steeds complexer en maak je keuzes

volgen en daar examen in doen. Het aanbod van de

omtrent het soort applicaties, de programmeertalen en

opleiding bestaat uit minimaal 3 keuzedelen, waarvan je

de tools die je gebruikt.

verplicht 2 moet kiezen. Voor het derde keuzedeel kun
je ook kiezen uit het algemene aanbod van het Friesland

In de 3de fase van de opleiding kies je een specialisatie.

College.

Dit heeft gevolgen voor de programmeeropdrachten
waar je aan werkt.

Loopbaan en burgerschap
Er wordt van jou verwacht dat je je gedurende de oplei-

Rekenen

ding ontwikkelt als persoon. Dit is omschreven bij het

In het weekrooster wordt gedurende de eerste twee jaar

vak loopbaan en burgerschap. Dit vak zien we als een

van de opleiding een blok in de taal-rekenwerkplaats

onderdeel van de dagelijkse praktijk. De wijze waarop het

opgenomen. Een deel van de beschikbare tijd besteed je

onderwijs georganiseerd wordt, heeft een grote invloed

aan het ontwikkelen van voldoende rekenvaardigheid.

op je persoonlijke ontwikkeling. Je leert omgaan met de

Indien je er klaar voor bent kun je meedoen aan het exa-

groep, je eigen verantwoordelijkheid te nemen en om

men. Dit overleg je uiteraard met de rekendocent.

op een goede manier om te gaan met tijd, ruimte en
collega’s. Je leert om zelfstandig besluiten te nemen die

Nederlands

van invloed zijn op jouw verdere (school)loopbaan. In de

In het weekrooster wordt gedurende de eerste twee jaar

laatste fase van de opleiding maak je aan de hand van

van de opleiding een blok in de taal-rekenwerkplaats

een aantal vragen en opdrachten een document waarin

opgenomen. Een deel van de beschikbare tijd besteed

je ingaat op jouw persoonlijke ontwikkeling. Dit docu-

je aan Nederlands. Eerst werk je aan het voorbereiden

ment is ook een goede basis voor het voorbereiden van

van de instellingsexamens. Daarna ga je aan de slag met

jouw eindgesprek.

het cito-examen. Je overlegt met de docent Nederlands
wanneer je denkt er klaar voor te zijn.
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Kerntaken en werkprocessen

Het tweede BPV blok doe je ook bij een erkend leerbedrijf

De beroepsmatige kant van de opleiding is beschreven in

in de laatste fase van de opleiding. De duur is afhankelijk

kerntaken en werkprocessen. Het is belangrijk dat je deze

van het aantal uren dat nog openstaat. De openstaande

kerntaken en werkprocessen zo goed mogelijk beheerst.

weken gebruik je voor de Proeve van bekwaamheid.

In de derde fase maak je kennis met de werkprocessen
en verwachten we dat je ze kunt benoemen en een
beeld krijgt van wat ze inhouden. In de laatste fase van

Proeve van bekwaamheid

de opleiding voer je (bij voorkeur bij een bedrijf waar je

Het belangrijkste examen vindt plaats in de vorm van een

stage loopt) in ieder geval een opdracht uit waarbij je in

Proeve van bekwaamheid (PvB). Aansluitend aan jouw

samenspraak met jouw coach alle werkprocessen toe-

verdiepingsfase werk je aan een opdracht bij een erkend

past. Je moet dan aantonen dat je de werkprocessen kent

leerbedrijf.

en in staat bent om ze uit te voeren. Aan de hand van de
daarbij beschreven criteria wordt per werkproces vastgesteld of je het beheerst.

BPV
Er zijn twee BPV (beroepspraktijk vorming, oftewel stage)

Eindgesprek

blokken. Het eerste blok staat gepland aan het eind van
de verdiepingsfase. Gedurende 720 uur tot 1080 uren
werk je bij een erkend leerbedrijf. De beoordeling richt
zich op de persoonlijke ontwikkeling en werkprocessen
die gericht zijn op de kern van het beroep.

Het eindgesprek is een examenonderdeel.
Ter voorbereiding maak je een aantal
documenten.
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2.4 KERNTAKEN EN WERKPROCESSEN
Kerntaken en werkprocessen Software Developer

B1-K1

Realiseert software

B1-K1-W1

Plant werkzaamheden en bewaakt de voortgang

				

Ontwerpt software

				

Realiseert (onderdelen van) software

				

Test software

				

Doet verbetervoorstellen voor de software

B1-K1

Werkt in ontwikkelteam

B1-K2-W1

Voert overleg

				

Presenteert het opgeleverde werk

				

Reflecteert op het werk
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2.5 VERSNELLEN
Doordat je je eigen leerroute volgt, is de kans dat je de

Werkhouding

opleiding versneld doorloopt vrij groot. Dit wordt door de

Als je het overzicht van de opleiding bekijkt, dan zie je

coaches ondersteund. In welke mate versnelling mogelijk

daarin onderdelen die met een kleur gemarkeerd zijn.

is, wordt bepaald door een aantal aspecten.

Door te kijken naar de tijd die hiervoor nodig is, krijg je
een beeld van de tijd die minimaal nodig is om de oplei-

Kennis en ervaring

ding te voltooien.

Als je al ervaring hebt met programmeren, dan heb je een
voorsprong. Samen met de coach en vakdocent onderzoek je waar je ongeveer staat en ga je op basis van de
uitkomst de volgende stap(pen) in je leerroute bepalen.

Aanleg
Sommige mensen leren sneller dan andere. Als blijkt dat
je het programmeren snel oppakt, kun je sneller door de

In het geval je wilt versnellen door middel van
vrijstellingen, dan moet je dit vooraf aan het
studietraject goed aangeven. Hierbij zul je
ook documenten ter bewijsvoering moeten
aanleveren.

opdrachten heen.

Daarnaast kan het zijn dat een bepaald resultaat
maar beperkt houdbaar is. Vraag hiernaar bij
de intake of aan je coach bij de start van jouw
traject.
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2.6 BEGELEIDING
We werken met elkaar (studenten, coaches en vakdo-

lijkheden, op gemaakte afspraken en gevolgen van het

centen) in dezelfde ruimte. Er wordt wat dat betreft ook

niet na komen van afspraken. Heb je vragen, twijfel je

geen onderscheid gemaakt naar leerjaar.

over iets, wil je extra ondersteuning, dan kun je natuurlijk

Op de afgesproken werktijden is minimaal 1 coach en/of

ook zelf het initiatief nemen en jouw coach inschakelen.

vakspecialist aanwezig.
Loopt het allemaal niet op rolletjes, dan zal de coach
Zoals al aangegeven vinden we het belangrijk dat je zelf

samen met jou op zoek gaan naar andere wegen.

verantwoordelijkheid neemt, dat je aan de slag gaat,

Eventueel wordt hulp van een collega van School als

nadenkt over wat je wilt leren, keuzes maakt en toewerkt

Werkplaats (SAW) ingeroepen. Deze collega kan samen

naar een diploma. We begrijpen best dat het soms nodig

met jou verkennen of er extra ondersteuning nodig is en

is dat iemand je op weg helpt, je er op wijst welke moge-

hoe deze ondersteuning er uit kan zien. Het kan ook zijn

lijkheden er zijn, in de gaten houdt of het allemaal wel

dat de conclusie is dat de huidige opleiding niet de juiste

goed gaat, inzicht heeft in jouw ontwikkeling, je wijst op

is. Dan ga je samen met jouw coach op onderzoek naar

bepaalde afspraken en verplichtingen, weet wat je moet

andere mogelijkheden.

doen voor een diploma en van alles en nog wat. Daarvoor hebben we een aantal coaches en vakdocenten.

Omdat er individueel gewerkt wordt, kan het zijn dat je
behoefte hebt aan individuele vakinhoudelijke ondersteu-

Iedere student is gekoppeld aan een coach. In de meeste

ning. Hiervoor zijn vakspecialisten beschikbaar (sommige

gevallen is dit overeenkomstig de groepsindeling. In indi-

coaches zijn trouwens ook vakspecialist). Zij kunnen

viduele gevallen kan hier van worden afgeweken. Deze

vragen beantwoorden of meekijken naar code die niet

coach is er in de eerste plaats om met jou het leertraject

goed werkt. Daarnaast verzorgen de vakspecialisten een

dat je doorloopt in de gaten te houden en waar nodig

onderwijsaanbod gericht op programmeervaardigheden

jou te wijzen op mogelijke keuzes en gevolgen van de

en -kennis. Het is ook mogelijk om een vakdocent te vra-

keuzes die je maakt. Om dit mogelijk te maken werken

gen of een bepaald onderwerp kan worden behandeld.

de coaches en studenten grotendeels in dezelfde ruimte.
De coaches proberen samen met studenten een zo goed

Waar je verder weinig van zult merken is dat coaches

mogelijke (werk)sfeer te creëren.

regelmatig met elkaar overleggen over de gang van
zaken binnen de opleiding en de ontwikkeling van de

Doordat studenten en coaches in dezelfde ruimte wer-

studenten. Ook wordt er regelmatig (minimaal 1 keer

ken, hebben de coaches een goed beeld van de aanwe-

per kwartaal) een studentenbespreking georganiseerd

zigheid en werkzaamheden van iedere student. Wanneer

waarbij iedere student aan bod komt en de ontwikkeling

alles zijn gangetje gaat, zal jouw coach zo nu en dan

gedurende de afgelopen periode besproken wordt.

even bij je kijken om te informeren hoe het gaat en waar

Bij verantwoordelijk zijn voor je eigen leren hoort ook

je aan werkt. Indien de coach vindt dat dit nodig is,

dat je zelf thuis verteld hoe het op school is en hierover

wordt met jou gesproken over vorderingen, ontwikkeling,

communiceert. Nu begrijpen we best dat dat niet altijd

waar je mee bezig bent, wanneer je met een bepaald

gemakkelijk is. Daarom organiseren we minimaal 1 keer

onderdeel gaat beginnen, of je het naar je zin hebt, etc.

per jaar een Open Huis. Een uitgelezen mogelijkheid voor

Eventueel word je aangesproken op jouw verantwoorde-

ouders/verzorgers om de school te bezoeken en con-
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tact hebben met de coaches/docenten. Een persoonlijk
gesprek kan natuurlijk ook.
Als je veelvuldig afwezig bent, zonder aanwijsbare reden,
zal hiervan melding gedaan worden bij het verzuimloket.
Gebeurt dit nogmaals dan wordt een afspraak met de
leerplichtambtenaar gemaakt. Eventuele vervolgstappen
worden gedaan in overleg met de leerplichtambtenaar.
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2.7 HET LESROOSTER
Op de meeste scholen heb je een strak lesrooster. Hier kennen we dat niet echt. We maken afspraken over de werktijden. Daarbinnen worden andere activiteiten gepland. Je bent zelf verantwoordelijk voor het indelen van je werkzaamheden. Het is jouw verantwoordelijkheid om hier op een goede wijze mee om te gaan. Pauzes bepaal je dan ook
zelf. Er is wel een officieel rooster waarin per groep is aangegeven welke activiteiten op de planning staan. De ruimte
is geopend van 8:30 - 16:30 uur. De officiële werktijden die we normaal gesproken hanteren zijn: Lokatie Leeuwarden
9:30 - 15:30 uur. Lokatie Heerenveen 9:00 - 15:00 uur.
Overigens is dit niet vrijblijvend. Indien je lessen waar je voor ingeschreven staat mist, word je als afwezig geregistreerd.
Indien je structureel laat begint of vroeg vertrekt, dan zal je hier verantwoording over af moeten leggen. Dit zal ook zo
zijn als pauzes een te groot deel van de dagbesteding worden.

2.8 VAKANTIES
Onderwijsvrije perioden studiejaar 2022-2023

Vakanties
Herfstvakantie

15 oktober 2022 t/m 23 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie

25 februari 2023 t/m 5 maart 2023

Pasen

7 april 2023 t/m 10 april 2023

Meivakantie

22 april 2023 t/m 7 mei 2023

Hemelvaart

18 mei 2023 t/m 21 mei 2023

Pinkstermaandag

29 mei 2023

Zomervakantie

22 juli 2023 t/m 3 september 2023
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Covid-19
Als gevolg van het COVID-19 virus zijn de afgelopen periode drastische maatregelen getroffen. Ook in
het onderwijs. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we komend schooljaar starten zonder beperkende
maatregelen. Omdat zeker een software developer in staat moet zijn om zelfstandig te kunnen werken
en zijn verantwoordelijkheid moet nemen en de gevolgen van COVID-19 hebben geleid naar een
nieuwe manier van werken, kiezen wij voor een hybride vorm van onderwijs. De studenten in de eerste
fase zijn van maandag tot en met vrijdag op school. Studenten uit de andere fases werken afhankelijk
van de fase waar ze in zitten steeds meer hybride.
Mocht er na de zomervakantie toch weer strengere maatregelen getroffen moeten worden in verband
met COVID-19 hou dan de berichtgeving op www.fcdeveloper en op www.fclive.nl in de gaten om
te kijken wat dit voor gevolgen heeft voor het onderwijs op school.
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2.9 ZIEKMELDING/VERLOF
Ziekmelding/verlof
We gaan er vanuit dat je als student volgens het rooster of volgens afspraak op school of online
aanwezig bent. Dit geldt ook voor de activiteiten waar je in het kader van de opleiding bij betrokken
bent, bijvoorbeeld jouw BPV. Als je vanwege ziekte of een andere geldige reden hier niet aan kan
voldoen, moet je dit zo spoedig mogelijk doorgeven. Je registreert dat zelf in Eduarte. Ook stuur je
een mailtje naar je coach waarin je meldt waarom je afwezig bent. Doe dit ook als je op BPV bent en
breng als eerste het leerbedrijf hiervan op de hoogte.
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3. TEAM DEVELOPMENT LEEUWARDEN/HEERENVEEN
José Balkema-Brijker

Sicco Piekeboer

088 060 2714
j.balkema-brijker@fcroc.nl

088 060 2477

Liesbeth van den Broek
088 060 2903
l.van.den.broek@fcroc.nl

Tabe Ritskes

Tim Homan

Petra Smit

088 060 3530
t.homan@fcroc.nl

088 060 2286
p.smit@fcroc.nl

Carla van Hoogmoed

Jan Johannes Veldkamp

c.vanhoogmoed@fcroc.nl

088 060 2914
j.veldkamp@fcroc.nl

s.piekeboer@fcroc.nl

088 060 2451
t.ritskes@fcroc.nl

Miranda Nijboer

088 060 3678
m.nijboer@fcroc.nl
Contact:
Rones Pander

088 060 2473
r.pander@fcroc.nl

Bezoekadres Leeuwarden
Julianalaan 97
8931 AH Leeuwarden

Patrick René Posthuma Linthorst

088 060 3330
p.posthumalinthorst@fcroc.nl

Bezoekadres Heerenveen
Abe Lenstra Boulevard 29,
8448 JA Heerenveen

Jeanette Meintema

088 060 2816
j.meintema@fcroc.nl

Postadres
Software Developer
Friesland College

Anton Pieters

Postbus 45

a.pieters@fcroc.nl

8900 AA Leeuwarden

!

Ontwikkel je talent bij één van de volgende MBO opleidingen
Podiumkunsten, Productie & Events
Acteur, Muzikant, Podium & Evenementen techniek, Event Management

Design, Ambacht & Fashion
Fashion Design, Styling Design, Interieur Design en Creatief vakman

Mediadesign & IT
IT support, Medewerker ICT, Expert IT sytems and devices, Content Creator, Fil, Mediavormgever,
Software Developer

Pedagogisch werk & Onderwijs
Pedagogisch werk, Onderwijsassistent

Ontwikkel je talent!

www.ddrive.nl

