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Beste leerling,  
 
 
Allereerst: HARTELIJK WELKOM! 
 
Wij zijn blij dat je voor het Drenthe College hebt gekozen en we hopen dat je een plezierige en 
succesvolle tijd zult hebben op onze school.  
 
We starten op dinsdag 1 september met de introductieweek. Je wordt om 13.00 uur op school 
verwacht zodat we gelijk om 13.15 uur kunnen starten. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we 
ook in september helaas nog geen uitgebreid programma aanbieden door de opgelegde 
Coronamaatregelen. 
 
Boeken 
Voor de boeken werkt Drenthe College samen met MBO-webshop als leverancier. Op de flyer 
(deze heb je reeds per post ontvangen)  staat precies beschreven hoe je de boeken met 
inloggegevens van D.C. via het internet kunt bestellen. Dit kan vanaf 1 augustus. Het staat je 
overigens vrij de boeken via een andere leverancier aan te schaffen.  
 
Inloggegevens 
De afdeling ICT zal je 2x per privémail informatie sturen over je inloggegevens voor het activeren 
van je studentenaccount. Hiermee kun je in magister kijken, in je schoolmail en ook het 
bestellen van boeken gaat met je studentaccount. Houd je mail dus in de gaten en bewaar deze 
gegevens goed. 
 
DUO 
Door DUO (ministerie) wordt het wettelijk lesgeld in rekening gebracht voor studenten die op  
1 augustus 2020 18 jaar of ouder zijn. Hierover onderhoudt de dienst DUO rechtstreeks contact 
met de student. 
 



 
 
Check it! 
Soms heb je vragen waar je niet helemaal uit komt. Als jij je inloggegevens hebt ontvangen kun 
je op de site van het Drenthe College ‘Check it!’  bekijken met waardevolle informatie over o.a. 
financiën, DUO, wonen, onderwijs, relaties, gezondheid, 18+ en nu, etc. 
 
Bereikbaarheid school tijdens de vakantie 
Tijdens de vakantieperiode is de school minder goed bereikbaar. Tot en met woensdag 15 juli en 
vanaf maandag 24 augustus is de administratie weer bereikbaar. 
 
Mede namens het onderwijsteam wensen wij je een goede vakantie en een fijne tijd op Drenthe 
College.  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens team niveau 2 
 
  
L.M. Büter 
Opleidingsmanager Economie en Dienstverlening
 


