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De eerste D•Caan, onze nieuwsbrief voor decanen en mentoren, van dit schooljaar is een feit!
Er is sinds september al van alles aan voorlichting de revue gepasseerd; de Onderwijsbeurs in
Zwolle, mbo-voorlichting op VO-scholen, de Online Kick-Off Studiekeuze én natuurlijk de
decanenbijeenkomst van afgelopen donderdag. De volledige focus van al deze activiteiten ligt
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op jullie leerlingen. We willen ze graag wegwijs maken binnen de mogelijkheden die Drenthe
College te bieden heeft, en ze helpen een goede studiekeuze te maken. Daarom nemen we
graag jou via deze nieuwsbrief mee zodat jij op de hoogte bent van nieuwe opleidingen,
voorlichtingsevents en andere relevante info. Veel lees- en kijkplezier!

Belangrijke data
 
Komende periode staan er opnieuw een aantal mooie events op stapel om het
studiekeuzeproces te ondersteunen. We hopen dat jullie de leerlingen hierop willen wijzen: 
  
10 en 11 november 2021 - Open Huis / Ontdek DC! 
29 november t/m 3 december 2021 - Meelopen op het mbo 
13 t/m 17 december 2021 - In gesprek met DC 
13 t/m 17 december 2021 - Meelopen op het mbo
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JAN KLOOSTERMAN NAAR DE
KWALIFICATIEWEDSTRIJD SKILLS HEROES
 
In de leskeuken van Drenthe College Meppel werd maandag 11 oktober tussen zeven
studenten van Drenthe College Assen, Emmen en Meppel gestreden om een ticket voor de
kwalificatiewedstrijd van Skills Heroes; de vakwedstrijden voor mbo. Jan Kloosterman,
derdejaarsstudent Zelfstandig Werkend Kok in Emmen, ging er met de winst vandoor. 
 
Lees meer
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NIEUW KWALIFICATIEDOSSIER ZAKELIJKE
DIENSTVERLENING
 
Vanaf het nieuwe schooljaar 2022-2023 start het nieuwe kwalificatiedossier Business Services
voor de zakelijke dienstverlening. Het dossier Business Services brengt een grote verandering
ten opzichte van de huidige situatie (medio 2021). In plaats van zes afzonderlijke dossiers met
zestien verschillende kwalificaties zal het onderwijs vanaf september 2022 zijn gebaseerd op
één dossier met zes profielen. 
 
Lees meer

TEKST EN UITLEG IT OPLEIDINGEN
 
Regelmatig komt de vraag naar voren wat een bepaalde ICT-opleiding inhoudt. De naam die
landelijk bepaald is voor deze opleidingen klinkt prima maar soms lukt het niet om er iets uit op
te maken. 
 

Allround Medewerker IT Systems and Devices niveau 3
Expert IT Systems and Devices niveau 4
Software Developer niveau 4
Smart Industry niveau 4

 
Wij hebben opleidingsmanager Jack Bijholt gevraagd voor tekst en uitleg. 
 
Lees meer
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Drenthe College Meppel is dit schooljaar gestart met een
Kans-klas. Het initiatief heet ‘Kans op Toekomst’ en is bedoeld
voor jongeren van 16 tot 27 jaar uit de regio Meppel, die
riskeren uit te vallen uit het reguliere onderwijs of uitgevallen
zijn. De deelnemers worden voorbereid op het volgen van een
mbo-opleiding, zodat ze alsnog hun startkwalificatie halen.
Mocht blijken dat een mbo-opleiding niet haalbaar is, dan
wordt begeleiding geboden naar een duurzame arbeidsplaats. 
 
Lees meer

SMART INDUSTRY
 
De opleiding Smart Industry maakt deel uit van de opleidingen van Drenthe College Assen. Het
is een nieuwe opleiding die ontstaan is uit de vraag naar technisch opgeleid personeel die weet
om te gaan met de nieuwe technologische mogelijkheden, zoals slimme
sensoren, cloud computing, Industrial Internet Of Things en advanced human interfacing. Het
doel van deze opleiding is om studenten op te leiden die binnen een bedrijf onderzoek doen om
productieprocessen te versnellen, te verduurzamen of goedkoper te maken.  
 
Lees meer

KANS-KLAS MEPPEL VAN START
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Vanaf september 2022 start Drenthe College met nieuwe
opleidingen. Hier starten drie nieuwe opleidingen op het
gebied van Handel & Ondernemen: Vakman-Ondernemer,
Leidinggevende Team/Afdeling/Project en E-
Commercemanager. 
  
Dit zijn niveau 4 opleidingen waarbij leidinggeven, managen
en ondernemen centraal staan. De eerste twee genoemde
opleidingen zijn éénjarige kopklassen. Hierbij kunnen
studenten met een mbo-diploma niveau 3 in één jaar hun
diploma niveau 4 halen. 
 
Lees meer: Vakman-Ondernemer, Leidinggevende
Team/Afdeling/Project en E-Commercemanager

PEDAGOGISCH WERK. ONDERWIJS, OPVANG EN
SPORT
 
Werken met kinderen? Kies voor een extra brede opleiding!  
Vanaf dit schooljaar bieden we in Assen de opleiding Pedagogisch Medewerker Onderwijs,
Opvang en Sport aan. In deze driejarige BOL-opleiding komen drie opleidingen samen, alle
gericht op het werken met kinderen: Onderwijsassistent, Pedagogisch Medewerker of
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker en Sport- en Bewegingsleider. In overleg met
de LOB’er bepalen studenten voor welke opleidingen zij afstuderen. Studenten kunnen dus in
drie jaar tijd drie mbo-diploma’s halen. 
 
Lees meer

NIEUWE OPLEIDINGEN SCHOOLJAAR 2022-2023
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YouTube Facebook Twitter Pinterest Instagram LinkedIn

WEBPAGINA DECANEN EN MENTOREN
 
Naast deze nieuwsbrief hebben we op onze website een speciale pagina voor decanen en
mentoren ingericht. Op deze pagina lees je hoe wij jou als decaan of mentor kunnen
ondersteunen met informatie en voorlichting. Een mbo-opleiding kiezen is tenslotte een hele
stap. We helpen jouw leerlingen graag bij het vinden van een opleiding die het beste bij hen
past! 
 
Check hier

Opmerkingen of vragen
Heb je opmerkingen of vragen over deze D•Caan nieuwsbrief? 
Neem dan contact op met Team Voorlichting. 
Regio Assen, Sonja Beverwijk 
Regio Emmen, Marian Hoiting 
Regio Meppel, Rajka Klingenberg  
via voorlichting@drenthecollege.nl
 

Deze e-mail is verstuurd aan r.klingenberg@drenthecollege.nl. 
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. 

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. 
Voor een goede ontvangst voegt u voorlichting@drenthecollege.nl toe aan uw adresboek.
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