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Welkom op de locatie Cicero van Drenthe College!
In dit gebouw worden diverse opleidingen en cursussen
rondom Zorg en Welzijn verzorgd.

Wij werken vanuit de visie dat elke student de beste
versie van zichzelf kan worden. Daarom willen we
aansluiten bij jouw niveau met oog voor de verschillen.
Ons doel is om jou te ondersteunen bij je persoonlijke- en
beroepsmatige ontwikkeling, waardoor je een
waardevolle plek in de maatschappij kunt verwerven.
Dit doen wij vanuit onze kernwaarden: Aandacht,
Ambitie en Verantwoordelijkheid.

Voorwoord

Deze gids bevat uitgebreide informatie over verschillende
belangrijke zaken binnen de opleiding:

Pedagogisch werk:
 ■ Onderwijsassistent niveau 4

Wij wensen je, mede namens alle medewerkers van deze 
locatie,
een plezierige tijd bij Drenthe College!

Namens het team Onderwijsassistent
Anniek, Karin, Ingrid, Manon, Lianne, Sarah, Annelou, 
Sandra en Lauri
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Belangrijke documenten
Bij aanvang van de opleiding krijgt de student uitleg over het OER, dit is de 
Onderwijs Examen Regeling. Dit document is te vinden in MAGISTER. Hierin 
staat alle informatie over de opleiding. Hierbij kunt u denken aan zaken als de 
opbouw van het schooljaar en het lesprogramma, de beroepspraktijkvorming, 
de voortgangseisen en de exameneisen.
Daarnaast is er een locatiegids (te vinden op intranet), waarin informatie te 
vinden is over de locatie zoals ziekmelding, lestijden en vakanties.

Overige zaken
Als er zaken zijn die niet besproken kunnen worden met de LOB-er kunt u 
contact opnemen met de opleidingsmanager van desbetreffende opleiding. 
Dit kan via de e-mail of telefonisch via de receptie (088 188 4455/4454).

Drenthe College kent haar studenten

Wij proberen altijd met onze studenten in contact te staan. Binnen
onze opleidingen hebben we hiervoor verschillende vormen waarover je
hieronder iets kunt lezen.

Loopbaanbegeleiding
Gedurende de opleiding heeft elke student een eigen loopbaanbegeleider 
(LOB-er). Wanneer er vragen zijn over de organisatie, school, lesuitval, 
verzuim etc. is er altijd contact mogelijk met de LOB-er. Ook zijn er 
regelmatig individuele gesprekken met studenten gericht op de leerroute, 
resultaten en persoonlijke ontwikkeling.

Oudercontacten
In de eerste periode vindt er een ouderbijeenkomst plaats.
Georganiseerd door de studenten van het eerste leerjaar. Eind november
vinden er gesprekken plaats tussen ouder(s)/verzorger(s), studenten en
hun LOB-er. Daarbij staat de leerontwikkeling van de student centraal.
Daarnaast kan de LOB-er, waar nodig per e-mail contact opnemen.
Extra gesprekken zijn uiteraard mogelijk op aanvraag.

Periode Datum School Stage
1 31 augustus t/m 13 november Vijf dagen -

2 16 november t/m 5 februari Vijf dagen -
3 8 februari t/m 23 april Drie dagen Twee dagen
4 10 mei t/m 16 juli Drie dagen Twee dagen

Hoe ziet Leerjaar 1 eruit?
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Onderwijsassistent Leren op maat
Assen start: Schooljaar 2018

Wat is Leren op Maat?
Leren op Maat is onderwijs waarbij 
jij centraal staat. De basis is jouw 
persoonlijke profiel. Daarin staat onder 
andere je leertempo, niveau, sterke 
en zwakke punten. De opdrachten en 
instructie worden aangepast op jouw 
persoonlijke profiel. Jij staat dus centraal, 
je krijgt meer keuzevrijheid in je onderwijs 
en je leren.

Wat is het verschil tussen Leren op 
Maat en gewoon onderwijs?
In het gewone onderwijs bedenkt de 
docent wat je moet leren en hoe je dat 
moet leren. De docent geeft instructie en 
houdt in de gaten of je aan de gestelde 
eisen voldoet. Bij Leren op Maat heb 
jij de regie in handen. Jij bepaalt - in 
overleg met je docent - aan welke doelen 
je wilt werken. Ook bepaal je zo wanneer 
je aan die doelen wilt werken en hoe je 
ze wilt behalen (verslag, presentatie, 
enz.). De docent coacht jou tijdens met 
het behalen van de doelen en gaat 
regelmatig met jou in gesprek over je 
doelen en leerresultaten. Zelf de regie 
en verantwoordelijkheid nemen, leer je 
aan de hand van de 7 gewoonten van 
Stephen Covey.

Het onderwijs
Bij Leren op Maat ga je nog gewoon 
naar school en heb je een klas met 
klasgenoten. Ook staan er nog gewoon 
vakken op het programma, maar je hebt 
meer ruimte betreffende de vakken, 
die je wel en niet wilt volgen. Weet je 

bijvoorbeeld al alles over de ontwikkeling 
van kleuters, dan kun je ervoor kiezen 
om daar minder uitleg over te volgen. Je 
gaat dan tijdens deze uitleg zelfstandig 
aan het werk met een ander vak of 
verdiept je meer in het onderwerp. Ook 
kun je vooruit werken binnen dat vak of 
meer tijd aan een vak gaan besteden 
waar je meer moeite mee hebt. Naast de 
algemene vakken Nederlands, Engels en 
rekenen heb je ook de vakken activiteiten 
(o.a. drama en muziek), beroepsgericht 
(o.a. ontwikkelingspsychologie en 
onderwijs in beeld) en vaardigheden (o.a. 
zorg en technologie en EHBO).

Bij Leren op Maat kun jij bepalen wat, 
hoe en wanneer je iets wilt leren. 
De docent geeft uitleg, volgens een 
algemene planning. Deze uitleg kun jij 
gewoon volgen. Je kunt ook voorlopen 
op die planning, omdat je de leerstof al 
kent of de vaardigheid al onder de knie 
hebt. Dan volg jij je eigen planning en 
werk je vooruit. Het kan ook zijn, dat je 
meer moeite hebt met een bepaald vak. 
Dan krijg je meer tijd om aan dat vak te 
werken.
Het kleine team docenten dat 
dit onderwijs verzorgt, werkt met 
de pedagogiek van Covey: de 7 
gewoonten van succesvolle mensen. 
Je leert hierdoor vaardigheden die 
jou voorbereiden op een succesvol 
en gelukkig leven in de flexibele 
beroepscontext van de 21ste eeuw.

Toetsen en examens
Natuurlijk heb je binnen Leren op Maat 
te maken met toetsen en examens. 
Voor de algemene vakken Nederlands, 
Engels en rekenen moet je examens 
maken. Ook op stage moet je examens 
uitvoeren om aan te tonen dat je 
bepaalde vaardigheden in de praktijk 
beheerst. Gedurende je opleiding heb je 
regelmatig toetsen. Soms heb je toetsen 
voor het behalen van een vak. Je krijgt 
ook toetsen om te bekijken hoe ver je 
bent in jouw leerproces, wat er nog niet 
goed gaat en wat je al wel weet. Op basis 
van deze toetsen kun je dan weer nieuwe 
leerdoelen maken.

De begeleiding
Bij Leren op Maat is de begeleiding heel 
belangrijk. De klas waarin je zit, wordt 
begeleid door zeven kerndocenten. De 
meeste lessen krijg je ook van deze 
docenten. Alleen voor de algemene 
vakken en specialistische vakken, zoals 
Engels en sport krijg je andere docenten. 
De kerndocent gaat met jou in gesprek 
over onder andere je resultaten, wat je 
graag wilt leren en hoe je het wilt leren. 
Gezamenlijk maken jullie afspraken. Het 
is dus niet zo, dat er geen eisen worden 
gesteld en dat je helemaal zelf kunt 
beslissen om geen uitleg meer te volgen. 
Jullie bedenken samen wat je wilt leren 
en bedenken samen het programma dat 
daar voor nodig is. Al je resultaten en de 
gesprekken worden bijgehouden in een 
portfolio waarin docenten - maar jij ook 
- dingen kunnen schrijven. Je behaalde 
studiepunten worden in een digitaal 
systeem bijgehouden.
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Klaar voor stage
> Zorgvakken
> Samenwerken
> Basiskennis

Voorbereiding op je stage
> Zorgvakken
> Communicatie 

Verdiepen
> Zorgvakken / vakkennis
> Peer Coaching 
> Zorg & Technologie 
> Beroepsvoorbereiding

Leren plannen 
en organiseren

Werkveldoriёntatie
‘Waar kan ik werken?’
’Hoe is mijn werkveld?’

(OF SWITCHEN ALS JE 
OPLEIDINGSKEUZE NIET PAST!)

Algemene vakken
> Nederlands 
> Engels
> Rekenen
> DC-Fit 

Algemene vakken
> Nederlands 
> Engels
> Rekenen
> DC-Fit 

Werkbezoek / studiereis
‘Leer je werkveld kennen’

Kamp / andere activiteit
> Samenwerken
> Communiceren

MAATSCHAPPELIJKE ZORG 

VERZORGEND IG

NIVEAU 3

PEDAGOGISCH
WERK

NIVEAU 3/4

MAAT-
SCHAPPELIJKE 

ZORG
NIVEAU 4

VERPLEEGKUNDE
NIVEAU 4

PERIODE 1&2
VERKENNEN

PERIODE 3&4
BEVESTIGEN

ZORG & WELZIJN
Leerjaar 1 - Niveau 3/4

Vijf dagen 
op school

Drie dagen school

Twee dagen stage
LOB
Profielkeuze ‘Hoe ga ik verder?’
> Lob-er staat naast je 
> Jij neemt het voortouw

LOB
‘Wie ben ik’
’Wat kan ik’
> Veel begeleiding 
> Lob-er neemt voortouw
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Opleidingskosten

Aan het volgen van een opleiding zijn kosten verbonden. We leggen graag uit om 
welke kosten dit gaat en waar rekening mee gehouden moet worden.

Lesgeld
Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is en een voltijdopleiding (BOL) volgt, 
moet jaarlijks lesgeld betalen. De hoogte van het bedrag wordt vastgesteld door de 
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het lesgeld moet worden betaald 
aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Studenten onder de 18 jaar betalen geen 
lesgeld.

Studiefinanciering/Tegemoetkomingen
In het Mbo komen lesgeld (vanaf 18 jaar) en boeken kosten/licenties voor kosten van 
de student. Vanaf 18 jaar of ouder heb je, als je een opleiding in het Mbo volgt, recht 
op studiefinanciering vanaf het eerste kwartaal volgend op je achttiende verjaardag.

Meer informatie over lesgeld en cursusgeld en de hoogte van de bedragen is te 
vinden op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Opleidingsgebonden schoolkosten
De meeste schoolkosten komen voor rekening van DC. Dit zijn de kosten voor zaken 
die noodzakelijk zijn om onderwijs te geven zoals goede gebouwen en materiaal 
om in de lessen mee te werken. Daarnaast komt een deel van de schoolkosten 
voor rekening van de student of ouders/verzorgers. Het gaat onder andere om 
onderwijsbenodigdheden zoals studieboeken, licenties of computerprogramma’s die 
in de plaats komen van studieboeken. Ook kun je denken aan zaken zoals een laptop, 
agenda, etc.

Schoolkosten en activiteiten
Er zijn activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor het volgen van de opleiding en het 
behalen van een diploma maar die wel ondersteunend zijn op andere vlakken zoals 
persoonlijke ontwikkeling of teambuilding. Het is jouw eigen keuze om gebruik te 
maken van deze activiteiten, waarvoor vervolgens de benodigde kosten in rekening 
worden gebracht. Voorbeelden hiervan zijn: excursies, extra maatschappelijke-, 
culturele - en sportactiviteiten, maar ook het huren van een kluisje. Als deze 
activiteiten plaatsvinden tijdens de reguliere schooluren en je besluit er niet aan deel 
te nemen, dan wordt er een vervangende opdracht aangeboden zodat je wel aan de 
urennorm voldoet.

Boekenlijst
Studieboeken moeten bij de start van het schooljaar aanwezig zijn bij alle studenten. 
Het is een persoonlijke verantwoordelijkheid om de juiste boeken tijdig te bestellen. 
Je kunt de boeken en licenties die jij nodig hebt heel gemakkelijk bestellen via 
mbowebshop.nl. Hier staat vanaf 1 augustus a.s.jouw persoonlijke boekenlijst 
gekoppeld aan je studentnummer.

Om dit te doen moet je wel eerst inloggen op je digitale werkplek:
Drenthe College verzendt twee brieven naar alle nieuwe studenten:
1 Eén brief met de inlognaam en alle informatie omtrent het inloggen  
 en boeken bestellen.
2 Eén brief met wachtwoord. (Indien het privé e-mailadres ook in Magister  
 bekend is verzenden we ook een mail)

Kijk vervolgens op www.drenthecollege.nl/welkom voor meer informatie over het 
bestellen van het lesmateriaal en licenties. Boeken bestel je dus pas na 1 augustus.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Voor de BPV is voor de profielen Pedagogisch Medewerker en Gespecialiseerd 
Pedagogisch Medewerker een VOG verplicht. Ook voor veel van de andere profielen 
is een VOG vereist. In sommige gevallen betaalt het leerbedrijf de VOG. Indien dit 
niet zo is betaalt de student dit zelf. In januari 2021 ontvang je informatie over de 
aanvraag van de VOG.

Licenties
Voor het komende schooljaar heb je een licentie nodig voor Nederlands, Engels, 
rekenen en Digibib (deze heb je nodig vanaf periode 1.3). Let op: activeer niet zelf 
je licenties! Tijdens de eerste schoolweek wordt de licentiecode door middel van 
een groepsinlog met je klas geactiveerd. Het programma is daarna 12 maanden 
beschikbaar binnen deze licentie.

Met Office 365 kan je volledig online werken.
Je hebt toegang tot je mail (Outlook Webmail) en bestanden (Onedrive), altijd en overal 
via de computer of mobiel.

Office gratis downloaden
Als student van Drenthe College kun je Office 365 gratis downloaden:

 ■ Ga naar https://www.office.com
 ■ Log in met (studentnummer)@student.drenthecollege.nl en persoonlijk wachtwoord.
 ■ Klik op Office apps installeren

10 11



Aanvraag VOG Verplicht Pas in januari 2020 aa de 
orde

Laptop Gebruiksmateriaal: Noodzakelijk Zelf aanschaffen
Rekenmachine Gebruiksmateriaal: Noodzakelijk Zelf aanschaffen
Kamp Schoonloo Indien mogelijk € 75,-
Boeken/Licenties Leermiddel: Verplicht Zelf aanschaffen 

(ongeveer € 500,-)

Schoolkosten welzijn leerjaar 1

Studieadvies
Nederlands, rekenen en Engels zullen worden meegenomen in het studieadvies. 
Hieronder staat per niveau aangegeven wat de landelijke eisen zijn.

Mbo 4 opleiding
Exameneisen niveau 4 Mbo
Nederlands: afgesloten d.m.v. een centraal examen en instellingsexamens. 
   Plus spreken, gesprekken en luisteren op 3F.
Rekenen: afgesloten d.m.v. een centraal examen.
Engels:  afgesloten d.m.v. een centraal examen en instellingsexamens.

Nederlands en Engels ten minste 5-6 in willekeurige volgorde.
Rekenen: cijfer rekenen telt niet mee voor slagen / zakken. 

Benodigdheden

Introductiedagen
Na de zomervakantie beginnen we het schooljaar met een leuk
introductieprogramma waarbij je de docenten en de medestudenten
leert kennen.

De introductiedagen zijn voorbehouden i.v.m. Coronamaatregelingen. Nadere 
informatie volgt per post 1 week voor de start van het schooljaar.

Kennismaken met het gebouw, je nieuwe klasgenoten, docenten en medewerkers. De 
kantine is open, maar je kunt ook zelf een lunch mee nemen.

Dinsdag 1 september
Intro

Woensdag 2 september
Intro

Donderdag 3 september
Intro/les

Maandag 7 september
Les

Dinsdag 8 september
Les

Woensdag 9 september t/m 11 september 
Kamp Schoonloo indien mogelijk

Planning eerste schoolweek
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DC-FIT

In de eerste schoolweek maken de 
studenten een start met DC-FIT. 
Ze worden geïnformeerd over het 
programma van DC-FIT. Ze gaan 
een sportactiviteit doen met hun klas 
en ze maken een leefstijltest, waarbij 
ze vragen beantwoorden die gaan 
over hun ‘gezonde leefstijl’.

Deze eerste activiteit en de lessen 
van DC-Fit vinden plaats bij Pand 17 
in Assen.

Test je leefstijl en informatie  
over DC-FIT
De studenten beantwoorden via 
de Leefstijlsite vragen die o.a. 
gaan over alcoholgebruik, beeld- 
schermgedrag, bewegen, sport, 
roken, voeding en drugsgebruik. 

Ze voeren ook hun scores van de 
fittest in. Een student krijgt zijn 
score ten opzichte van de norm 
te zien en na het afsluiten van 
een onderdeel krijgt de student de 
keuze voorgelegd of hij actie wil 
ondernemen ter verbetering van 
de resultaten van het onderdeel. 
De resultaten van de test worden 
per opleiding en per locatie aan 
DC-Fit gerapporteerd. Ze zijn niet 
individueel herleidbaar en worden 
gebruikt voor wetenschappelijk 
onderzoek.

De studenten volgen in het 
schooljaar sportlessen. De 
sportlessen worden ingepland in 
periode 1 en 2. Deze lessen maken 
deel uit van het examenprogramma 
Burgerschap van de opleiding en zijn 
dus een verplicht onderdeel.

Beroepshavo Onderwijsassistent

Beste student Beroepshavo-Onderwijsasssistent,

We heten je hartelijk welkom in onze opleiding. In het komende schooljaar maak 
je deel uit van een gemengde klas: studenten Beroepshavo en studenten die de 
opleiding OA volgen zonder havo-vakken.

In het eerste jaar betekent dit voor jou: je krijgt de vakken Nederlands en Engels 
aangeboden op Havo-niveau. Je schaft daarvoor ook de boeken aan zoals 
aangegeven in de boekenlijst. In het tweede jaar kun jij je Havo-certificaat voor 
Nederlands en Engels halen.

In periode 2, 3 en 4 krijg je achtereenvolgens de vakken Aardrijkskunde, 
Geschiedenis en Biologie aangeboden als introductiecursus van 10 weken. 
Voor deze vakken moet je minimaal een 5,5 halen om toegelaten te worden tot 
het tweede jaar.

De kern van je opleiding is uiteraard de Onderwijsassistent. Het programma 
daarvoor is identiek aan dat van de andere studenten in je klas.

We wensen je een heel fijne tijd is onze opleiding!

Met vriendelijke groeten,
Team Beroepshavo Welzijn,
Sandra, Annelou, Anja, Jan Henk en Saskia
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