
 
 

 
 
 
 

                          
                    
 

 
 
Aan de leerlingen van de opleiding BBL-niv.2 – 1 jarige opleiding 
Locatie: Annapaulownalaan 1, Emmen 
 
 
 
 
Datum  : juli 2020 
Betreft  : H&D-BBL-start cursusjaar 2020 -2021 
Kenmerk : APL/01092020 
Telefoon  : 088 188 3201 
e-mail  : -opleiding Verkoper: b.eikens@drenthecollege.nl 

  -opleiding Logistiek medewerker: n.roozeboom@drenthecollege.nl  

  

 
 
 
Beste leerling, 
                                                                                                                               
Met ingang van het schooljaar 2020/2021 ben je ingeschreven voor een BBL-opleiding:  
 

- Logistiek medewerker - klas: apBBL1a-lm 
- Verkoper  - klas: apBBL1a-vk 

 
afdeling Handel & Dienstverlening van het Drenthe College te Emmen.  
 
Allereerst: “Hartelijk Welkom!”  
Wij zijn blij dat je voor onze school gekozen hebt en we hopen dat je een plezierige en succesvolle tijd 
zult hebben op onze school.  
Voor de goede orde willen we een aantal zaken onder de aandacht brengen die van belang zijn voor 
een goede start van het nieuwe cursusjaar. 
 
1ste schooldag 
Je maakt op deze eerste dag kennis met je medestudenten, je LOB-er, het schoolgebouw en volgt het 
lesprogramma. 
 

BBL-Opleiding Start lesdag Tijd 

Verkoper  -  niveau 2   klas: apBBL1a-vk 
Logistiek medewerker, niv. 2  
                                     klas: apBBL1a-lm  

maandag 7 september 
maandag 7 september 

9.15 uur 
9.15 uur 

   

 
Bij binnenkomst staat er een bord waarop staat in welk lokaal je verwacht wordt. (Eventuele Corona-
regels zullen buiten op een bord worden gezet. Let daar goed op) 
 
Inloggegevens 
De afdeling ICT stuurt je 2x op je privé mail de inloggegevens welke je nodig hebt voor o.a. inloggen 
bij D.C. en in magister, je schoolmail en ook voor het bestellen van boeken. Houd je mail dus in de 
gaten en bewaar dit goed en neem het mee, dit heb je nodig op je 1ste schooldag. 
 
Boeken 
De boekenlijst en het bestellen wordt met je doorgenomen tijdens het eerste instructiemoment. 
 
Als school hebben we een contract met MBO-webshop. Bij dit bedrijf kun je de studieboeken kopen en 
zij verzorgen de toegang tot de licenties die je nodig hebt voor je studie. Je bent overigens niet 
verplicht je boeken via MBO-webshop aan te schaffen. 
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ICT-dienst 
De afdeling Handel & Dienstverlening zal daar waar mogelijk per school-email met de studenten 
communiceren. Een goed werkend emailadres is dus van groot belang. De afdeling ICT zal ons 
desgewenst helpen om de e-mailadressen van alle studenten te groeperen. 
 
 
Opleiding en een baan (BBL) 
Tijdens de intakegesprekken hebben we je erop gewezen dat het hebben van een baan een vereiste 
is om deel te nemen aan de opleiding Retail/Commercie. 
 
Heb je op 24 augustus 2020 nog geen werk hebt, verzoeken we je contact met ons op te nemen per 
mail op woensdag 26 augustus. Vermeld in de email je telefoonnummer, zodat we contact met je op 
kunnen nemen. 

 Logistiek Medewerker: n.roozeboom@drenthecollege.nl   
 Verkoper: b.eikens@drenthecollege.nl  

 
 

Inschrijving 
Let op! Je bent pas definitief ingeschreven indien: 

 je een baan hebt binnen de detailhandel/groothandel van minimaal 20 uur 

 wij in het bezit zijn van:  
 

1. de gegevens van een geldig identiteitsbewijs 
2. je aanmeldingskaart (volledig ingevuld) 
3. je onderwijsovereenkomst 
4. kopie van je arbeidsovereenkomst (BPV) 

 
Voor zover je deze nog niet aan ons hebt gegeven dien je deze documenten mee te nemen op de 
eerste dag dat je op school komt en kun je het aan je lob’er geven. 
 
 
Tot slot wensen wij je fijne en zonnige zomermaanden. Wij hopen je na de vakantie te mogen 
begroeten bij de afdeling Handel & Dienstverlening in ons gebouw aan de Anna Paulownalaan 1 te 
Emmen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het docententeam BBL 
 
 
L. Büter 
Opleidingsmanager Economie & Dienstverlening 
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