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• Werkgebied provincie Fryslân

• Beroepsonderwijs in Leeuwarden en Heerenveen

• Educatie ook in Sneek, Drachten en Dokkum

• Zeven  fc-scholen: 49 teams



Praktijkgestuurd leren

• Student leert vanuit ervaringen in een relevante praktijk
• Student reflecteert voor, tijdens en na het werken in de 

praktijk op zijn ervaringen.

• Leren begint in de praktijk

• Basis is wat je 'boeit, bindt en motiveert'. 

• door toepassen steeds meer ontdekken wie je bent en wat je 

nodig hebt en wilt leren.

2 Routes:

• Praktijkroute

• Leereenheden



• Voorjaar 2015 CvB besluit over invoering keuzedelen

• Op basis van onderwijsconcept iedere student de 
mogelijkheid bieden om alle keuzedelen te kunnen kiezen 
(geen overlap!)

• Invoering fc-brede keuzedelen (Voorbereiding HBO, 
Duurzaamheid, Leiding geven, Oriëntatie op ondernemerschap en 
Creativiteit & innovatievermogen)

• Instellen werkgroep keuzedelen

• Instellen ontwikkelgroep

• Instellen administratieve werkgroep 



Uitwerking

• Start fc-brede keuzedelen begin februari 2017

• Aangewezen corridortijd dinsdag- en donderdagmiddag 14-18 en 16-20

• Aanbod van 16 fc-brede keuzedelen en 7 school specifieke keuzedelen

• Keuzes van studenten (± 2800) vastleggen vanaf 17 november 2016

• Studenten moeten 3 voorkeuren digitaal kunnen vastleggen

• Ook plaats en tijd moeten aangegeven kunnen worden

• Voor de kerst 2016 krijgen alle studenten opleidingenblad met daarop de 
definitieve plaatsing 



Technische uitwerking

• Inzet fc-live 
• In september geïntroduceerde studenten portal

• Onderwijscatalogus Educator
• Beschrijving van de keuzedelen

• EduArte
• Onderwijsportal voor studenten ingezet om keuzes studenten 

vast te leggen
• Portal voor slb’ers om keuze van student te bevestigen



Inrichting EduArte

• Onderwijsproducten aangemaakt voor ieder moment dat  fc-breed 
keuzedeel uitgevoerd wordt.

• Productregels waarin al deze onderwijsproducten zijn opgenomen
• Voor 1e, 2e en 3e keuze een (zelfde) productregels



reserve









Afronding

• Verwerken van de keuzes
• Probleem gevallen oplossen
• 22% niet op 1e keuze geplaatst

• Aanpassen (indien nodig) afgenomen onderwijsproducten
• Verwijderen 2e en 3e keuze
• Per mail versturen van (zelf ontworpen) opleidingsblad naar 

studenten 
• Studenten in groepen plaatsen t.b.v. roostering

Toekomst
Logistieke uitdaging:
• Komende jaren tot 10.000 die gelijktijdig moeten kiezen
• Meer keuze in de fc-brede keuzedelen



Vragen??

Bedankt voor uw aandacht


