
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emmen, juli 2020 
 
onderwerp : uitnodiging eerste schooldag 2020-2021 1e jaars studenten     
 
 
 
 

 
Beste student, 
 
Welkom op de opleiding Mediavormgever van het Drenthe College. In deze brief vind je 
informatie over het introductieprogramma, het bestellen van boeken, software en andere 
studiematerialen en de aanschaf van je laptop. 
 
INTRODUCTIEPROGRAMMA 
Let op vanwege de covid-19 maatregelen is een deel van het programma opgesplitst in twee groepen, 
swmmom1a en swmmom1b. Via een e-mail heb jij jouw klasindeling ontvangen.   

 
Dinsdag 1 september klas swmmom1a  
12.00     Ontvangst hoofdingang, Van Schaikweg 98 te Emmen 
12:10 – 15.00 uur:  Kennismaking eigen klas en docenten 
Benodigdheden:  Lunch, laptop, inloggegevens Drenthe College.  
 
 
Woensdag 2 september klas swmmom1a/1b 
11.00    Ontvangst bij de ingang Hoofdstraat van het Rensenpark  
   Hoofdstraat 16A, 7811 EP Emmen 
11:30 – 13:00 uur:  Workshop (graffiti of fotografie)  
13.00 – 13.30 uur:  Pauze lunch  
13:30 – 15.00 uur:  Workshop (graffiti of fotografie) 
 
Benodigdheden:  Lunch, Let op kledingkeuze i.v.m. creatieve workshops.  
   Alle activiteiten zullen in de buitenruimte plaatsvinden.   
    

 
Donderdag 3 september klas swmmom1b 
12.00     Ontvangst hoofdingang, Van Schaikweg 98 te Emmen 
12:10 – 15.00 uur:  Kennismaking eigen klas en docenten 
Benodigdheden:  Lunch, laptop, inloggegevens Drenthe College.  
 

 
 
 
 
 



BESTELLEN VAN BOEKEN, SOFTWARE EN ANDERE STUDIEMATERIALEN 
 
Na 1 augustus ontvang je een brief met je schoolaccount. Vanaf dit moment kun jij op 
een eenvoudige manier je boeken bestellen via de MBO-webshop.  

1. Ga naar https://portal.drenthecollege.nl 
2. Login met je eigen studentgegevens; deze gegevens staan in de mail die 

je onlangs hebt ontvangen 
3. Ga naar de tegel “Boeken bestellen MBO Webshop” 

Mocht het niet lukken, vul dan het contactformulier in onderaan de pagina op de welkom 
website van Drenthecollege (drenthecollege.nl/welkom). 
 
 
 
BESTELLEN VAN ADOBE CREATIVE CLOUD LICENTIE 
 
De Adobe creative cloud is aan te schaffen via Surfspot.nl. Het gaat dan om de versie: 
 
Adobe Creative cloud met services - student 
Dit software pakket is vinden onder : software > creatieve software > adobe creative cloud.  

 
Om de licentie met studentenkorting aan te mogen schaffen log je in met jouw Drenthe 
College account.  
 

 
Belangrijke informatie: Bij de activatie van Adobe Creative Cloud wordt er om je creditcard gegevens 
gevraagd. Deze hoef je niet in te vullen. Wanneer je de gegevens wel invult, meld je je aan voor 
automatische verlenging van je licentie als deze na een jaar afloopt. Omdat deze verlenging via Adobe 
loopt en duurder is, raden we je af om dit te doen. Als je na een jaar van de software gebruikt wilt blijven 
maken kun je voordeliger opnieuw een inwisselcode via SURFspot bestellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://portal.drenthecollege.nl/


AANSCHAF LAPTOP 
 
Zoals tijdens de voorlichtingsavonden en bij de intake al is aangegeven, verwachten wij 
dat je bij de aanvang van het nieuwe schooljaar beschikt over je eigen Laptop inclusief 
software. De minimumeisen van de laptop staan hieronder beschreven (opgepast: de 
Macbook Air voldoet niet aan de eisen).  
 
 
Minimumeisen: 
Macbook Pro 
Processor: Intel Core i5-processor 
Geheugen: 8 GB geheugen (advies 16 GB).  
Opslag: 256 GB SSD geheugen.  
Let op: de versie met touch bar is niet noodzakelijk 
Het gebruik van een muis wordt aanbevolen. 
 
 
Alternatieve keuze  
Processor Intel i5 8th gen / Intel i7 7th gen  
Grafische chip Geforce 1050 4GB  
Geheugen 8GB (advies 16GB)  
Opslag 1 TB (advies SSD)  
Het gebruik van een muis wordt aanbevolen. 
 
 
Bestellen 
Voor de bestelling kies je zelf je leverancier. Er zijn prijsverschillen bij de verschillende 
(online) leveranciers. Kijk niet alleen naar het prijsverschil, maar ook bijv. naar de 
garantietermijn. Sommige leveranciers geven studentenkorting. Vraag daar altijd naar. 
Kijk bij webshops van online-aanbieders (bijv. appl.com/nl of a-mac.nl/apple) of je in de 
store voor onderwijs zit, anders krijg je de korting niet. Het Drenthe College is niet 
aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal en is geen intermediair tussen leverancier 
en student. Je beslist zelf of je eventueel nog een verzekering voor je laptop wilt 
afsluiten. Koop je een gebruikte of refurbished MacBook Pro, zorg er dan voor dat deze 
niet ouder is dan twee jaar. Uiteraard moet deze ook voldoen aan de minimumeisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AANSCHAF MATERIALEN  
Wij verwachten van de studenten dat zij de onderstaande materialen reeds in hun bezit 
hebben of aanschaffen. De student mag deze materialen op eigen gelegenheid 
aanschaffen en zelf een keuze maken via welke aanbieder deze worden aangeschaft.  
 

- Pen 

- Schetspotloden (HB, B, B2) 

- Kleurpotloden 

- Gum 

- Geodriehoek 

- Dummy / schetsboek (A4 of A5, gebonden of ringband)  

- Sportkleding (vanaf december)  

 
Voorbeeld aanbieder van schets dummy’s:  
http://www.total-artist.com/contents/nl/d285.html 
 
 
 
 
 
Wij wensen je een prettige vakantie en zien je graag in de eerste week van september.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
M. Karsten 
Interim Opleidingsmanager Media en ICT 

http://www.total-artist.com/contents/nl/d285.html

