
 
 
 

Hoi student!  
  
Leuk dat je bij ons komt studeren! In deze brief lees je handige informatie over de start van jouw mbo-
opleiding Sport en Bewegen.   
 

Introductie 

We starten de eerste schoolweek met een introductie. Hieronder staat wanneer je waar verwacht wordt én 
wat je hiervoor moet meenemen.  
  
Datum: maandag 5 september     
Tijdstip: 8.45 tot 17.00 uur 

Locatie: Sporthal Angelslo, adres: Ubbekingecamp 3 

Handig om mee te nemen: Sportkleding voor binnen (denk aan zaalschoenen) en buiten  
 
Het complete programma vind je in bijlage 1.   
 

Opleidingsspecifieke informatie 

Naast boeken en licenties zijn een aantal andere zaken belangrijk voor jouw opleiding. 
Check het hieronder en kijk in bijlage 2 voor meer informatie:    
  

 Laptop  
 Kleding  

 



 
 
  Algemene informatie 

We willen jou natuurlijk goed voorbereiden op het nieuwe schooljaar. Daarom hebben we alle algemene 
informatie verzameld op één plek: drenthecollege.nl/welkom. Hier vind je onder andere informatie over het 
bestellen van boeken, vakantierooster, huur van een kluisje, studiefinanciering en ov-kaart. Je inloggegevens 
ontvang je op je privé-mailadres.  
 

Contact 

Mocht je nog vragen hebben dan is ons infoteam op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur bereikbaar via: 088 
188 4444 of 0800 88 12345. Mailen kan via info@drenthecollege.nl en ook is appen mogelijk via 
telefoonnummer 06-30229732. 
 

Tijdens de zomervakantie van 25 juli t/m 26 augustus 2022 is het infoteam of ICT telefonisch bereikbaar op 
maandag t/m donderdag van 9.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 15.00 uur. 
 
Vanaf maandag 29 augustus 2022 kun je ook rechtstreeks contact opnemen met de locatie waar je je 
opleiding gaat volgen.  
  
Wij wensen je veel succes en plezier komend schooljaar. Tot snel!  
  
Groet,  
  
Team Sport en Bewegen 
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  Bijlage 1: Introductieprogramma 

Het schooljaar starten we met een introductieprogramma.  
Bij dit programma staan kennismaken, wegwijs worden op de locatie(s), ict zaken zoals het netwerk 
en natuurlijk sport centraal. 
 
Datum: maandag 5 september   
Tijdstip: 8.45 tot 17.00 uur 

Locatie: Sporthal Angelslo, adres: Ubbekingecamp 3 

Handig om mee te nemen: Sportkleding voor binnen (denk aan zaalschoenen) en buiten  

 
Nul meting S&B 
Op maandag 5 september gaan we een intensieve start van jouw opleiding maken. 
Dit gaan we doen door vijf workshops te volgen met verschillende thema’s. 
Die thema’s zijn; uithoudingsvermogen, kracht, bewegen op muziek, samenwerken en spelsporten. 
 
Tijdens deze dag zullen de docenten van Sport en Bewegen jou observeren zodat we een duidelijk beeld 
krijgen van jou als student. Aan het eind van deze dag worden de bevindingen met jou gedeeld d.m.v. een 
reflectie gesprek.  
 
Om je goed voor te bereiden op deze dag adviseren wij jou om in de zomervakantie alvast te gaan werken aan 
je kracht en uithoudingsvermogen. De opleiding Sport en Bewegen vraagt veel van het lichaam. Om het 
lichaam goed te laten functioneren heeft het ook goede voeding nodig. Vergeet deze dag dus niet om gezond 
en genoeg voedzaam eten en drinken mee te nemen. 
 
Datum: Dinsdag 6 september  
Tijdstip: 9.00 – 12.00 uur 

Locatie: Ubbekingecamp 1, kantine  
Handig om mee te nemen: pen/papier/laptop 

 
Datum: Woensdag 7 september  
Tijdstip: 9.00 – 12.00 uur 

Locatie: Ubbekingecamp 1, kantine  
Handig om mee te nemen: pen/papier/laptop 
 
Datum: Donderdag 8 september  
Tijdstip: 8.30 – 13.00 uur 

Locatie: Beachpark Emmen, Ullevi 16a, 7825 SC Emmen     
Handig om mee te nemen: sportkleding voor beachsporten, handdoek, eten/drinken 

 



 
 
 

 

Bijlage 2: Benodigdheden 

Laptop  
Voor de opleiding Sport en Bewegen dient een 'basis' laptop aangeschaft te worden. De laptop moet geschikt 
zijn voor tekstverwerken en internetgebruik. 
Let op: een Chromebook wordt afgeraden en wordt niet ondersteund door de ICT servicedesk van 
Drenthe College. 
 
Kleding  
Het kledingpakket voor Sport en Bewegen wordt geleverd door Hooghuis Sportservice.  
Op 14 juni is het eerste pas- en bestelmoment geweest. Heb je het eerste moment gemist, dan is op dinsdag 
20 september een tweede pas- en bestelmoment. Exacte tijden hiervoor ontvang je bij de start van het 
schooljaar van ons. 
 

  
 

 


