
 
 

Opleiding Timmerman en Allround Timmerman BOL leerjaar 1 
 
 
Datum  : juli 2020 
Onderwerp : start opleiding Timmerman en Allround Timmerman BOL lj 1 
Kenmerk : 20079/7.5.2.1/MROO/APET/bste 
Telefoon : 088 188 3201 
E-mail  : a.peters@drenthecollege.nl 
 
 
 
Beste student, 
 
Wij zijn blij dat je hebt gekozen voor een opleiding bij het Drenthe College en nodigen je hierbij uit 
voor de start van de opleiding op Maandag 31 augustus 2020 om 09.00 uur. We verwachten je dan 
in de kantine van de locatie Atlantis 2 te Emmen.  
Als je in het bezit bent van een eigen laptop dan adviseren we jou deze mee te nemen. 
 
Hoe het introductieprogramma en de (eerste) lesweken eruit komt te zien is op dit moment nog 
onduidelijk. Wij zullen ons aanbod aan moeten passen aan de dan geldende Corona maatregelen. 
Hierover berichten wij jou zo spoedig mogelijk. Houdt 31 augustus en de eerste week van september 
wel vrij, omdat daar activiteiten gepland zullen worden en dit je eerste schoolweek is. Zonder 
tegenbericht ontvangen we jou graag op Maandag 31 augustus 2020 om 09.00 uur 
 
Via onze dienst ICT ontvang je een brief met informatie over hoe je kan inloggen op de 
welkomstpagina van het Drenthe College. Nadat je bent ingelogd kun je op een eenvoudige manier 
de boeken en licenties bestellen via de Slim MBO-webshop. Informatie vind je op de website. 
 
Het gaat om het lesmateriaal van de algemene vakken. De boeken die je nodig hebt voor de 
beroepsgerichte vakken worden aan het begin van het schooljaar besteld in een van de eerste lessen. 
De kosten hiervoor staan al wel vermeld in de MBO-webshop.  
Daarnaast is er lesgeld via DUO verschuldigd voor studenten die op 1 augustus 2020 18 jaar zijn. 
Voor het cursusjaar 2020-2021 is dat € 1.202,--. 
 
Tegen vergoeding van € 17,50 + € 5,00 waarborgsom is het mogelijk een kluisje te huren. Een 
aanvraagformulier hiervoor kun je halen bij de receptie. 
 
Een laptop is bij de opleiding niet verplicht, maar wij adviseren wel dringend om er een te hebben. 
Informatie over aanschaf van een laptop (indien niet in bezit) kun je vinden op de sites: 
www.campusshop.nl  en www.slim.nl. 
Uiteraard ben je vrij de laptop ergens anders aan te schaffen of je eigen mee te nemen. 
 
Voor eventuele vragen kun je mailen naar bovenstaand adres of telefonisch contact opnemen.  
Wij wensen je een fijne vakantie en zien je graag op maandag 31 augustus a.s.! 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
drs. M.J.B. Roozeboom 
Opleidingsmanager Techniek 
  

http://www.campusshop.nl/
http://www.slim.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste leerling, 
 
Voor de opleiding bouw en meubel voor het komende schooljaar bieden wij je de 
mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief een polosweater ,  T-shirt en 
werkbroek te kopen.  
Deze kun je passen bij Delftechniek in Emmen aan de Phileas Foggstraat 70. 
Het bedrag dien je vooraf te betalen contant of per PIN. 
 
De kleding wordt dan in de eerste schoolweek afgeleverd op school en zal tijdens 
één van de lessen uitgereikt worden. 
 
Prijs Polosweater   (verplicht) 34,00 
Prijs T-shirt        (verplicht) 13,20 
Prijs worker        (niet verplicht) 40,70         
 
 
Heb je een vraag over deze brief of over je bestelling, mail dan naar 
verkoop.emmen@delftechniek.nl of bel: 
0591-564329 
 
 
Het bedrag kan overgemaakt worden op rekening: 
Iban: NL35RABO0313085161 
Ten name van Groothandel Delftechniek 
 
 
Met vriendelijke groet en veel succes met de opleiding, 
 
Delftechniek  Emmen BV 
 
 
 

 

Phileas Foggstraat 70 

7825 AL   EMMEN 

Tel:            0591-564329 

0591-564329 

www.delftechniek.nl 

verkoop.emmen@delftechniek.nl 
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