
 
 
 

   
Hoi student!  
  
Leuk dat je bij ons komt studeren! In deze brief lees je handige informatie over de start van jouw mbo-opleiding  
 

Procesoperator A (= crebo 25761) en  Procesoperator B (= crebo 25762) 

Introductie 

Start schooljaar 
We starten de eerste schoolweek met een introductie. Hieronder staat wanneer je waar verwacht wordt én wat je 
hiervoor moet meenemen.  
Datum: 06-09-2022 

Tijdstip: 08.30 uur  
Locatie: Van Schaikweg 98, Emmen (kantine)  
Handig om mee te nemen: Pen, telefoon, schrift, laptop en sportkleding voor de donderdag. (Let op je kunt nat worden) 
Het complete programma vind je in bijlage 1.   
 

Opleidingsspecifieke informatie 

Naast boeken en licenties zijn een aantal andere zaken belangrijk voor jouw opleiding. 
Check het hieronder en kijk in bijlage 2 voor meer informatie:    
  

 Laptop 

 Kleding 

 Wachtwoordbeleid 

 Webshop 
 

 



 
 
  Algemene informatie 

We willen jou natuurlijk goed voorbereiden op het nieuwe schooljaar. Daarom hebben we alle algemene 
informatie verzameld op één plek: www.drenthecollege.nl/welkom. Hier vind je onder andere informatie over 
het bestellen van boeken, vakantierooster, huur van een kluisje, studiefinanciering en ov-kaart. Je inloggegevens 
ontvang je op je privé emailadres. 
 

Contact 

Mocht je nog vragen hebben dan is ons infoteam op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur bereikbaar via: 088 
188 4444 of 0800 88 12345. Mailen kan via info@drenthecollege.nl en ook is appen mogelijk via 
telefoonnummer 06-30229732. 
 

Tijdens de zomervakantie van 25 juli t/m 26 augustus 2022 is het infoteam of ICT telefonisch bereikbaar op 
maandag t/m donderdag van 9.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 15.00 uur. 
 
Vanaf maandag 29 augustus 2022 kun je ook rechtstreeks contact opnemen met de locatie waar je je 
opleiding gaat volgen.  
  
Wij wensen je veel succes en plezier komend schooljaar. Tot snel!  
  
Namens het team Techniek A22 
Michel Karsten 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.drenthecollege.nl/welkom
mailto:info@drenthecollege.nl


 
 
  Bijlage 1: Introductieprogramma 

Na de zomervakantie beginnen we het schooljaar met een leuk introductieprogramma waarmee je 
alle ins en outs van de opleiding, medestudenten en de locatie leert kennen: kennismaken met het 
gebouw, je nieuwe klasgenoten, docenten en medewerkers. De kantine is open, maar je kunt ook 
zelf een lunch meenemen.  
 
Concept programma introductieweek 2022-2023  
 
Dinsdag 6 september  
8.30   Ontvangst leerlingen  

Kennismaking docenten  
Uitleg introductieprogramma 

10.00   Pauze 
10.15   Uitleg schoolregels  

Overzicht studie  
Jaaroverzicht  
Kennismaken gebouw  

Ca 12.00  Afsluiting 
 
Woensdag 7 september (laptop mee!!) 
9.00  Installatie, uitleg systemen en Office (LOB)   
12.00   Pauze 
12.30   Techniekquiz 
Ca. 15.00 Afsluiting  
 
 
Donderdag 8 september  
8.30   Verzamelen voor fietstocht naar Bargercompascuum 
9.30-16.00  Start team-building 
Ca. 16.00  Terugreis 
 



 
 
 

 

Laptop  
Een laptop is voor deze opleiding is verplicht. Deze zal gebruikt worden voor toegang tot internet en digitale 
boeken. Natuurlijk gebruik je deze laptop ook opdrachten uit te werken en presentaties voor te bereiden.  Er 
worden dus geen bijzondere eisen gesteld aan deze laptop.  
Heb je nog geen laptop? Op www.campusshop.nl vind je meer informatie.  
 
Hardware: 
Laptops met een processor vanaf  I3 (of vergelijkbaar) 
4 GB intern werkgeheugen 
256 GB SSD schijf 
Windows 64 bit systeem 
 
Software: 
Windows 10 (64 bits) of hoger 
Microsoft office worden via school geleverd 
 
Kleding  
Voor de opleiding Procesoperator die je het komende schooljaar bij het Drenthe College gaat volgen, bieden 
wij je de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief een kledingset aan te schaffen. Tijdens de 
kennismaking op 29 juni hebben jullie allemaal onderstaande werkkleding/schoenen kunnen passen en 
bestellen. 
De kleding wordt dan in de eerste schoolweek afgeleverd op school en zal tijdens één van de lessen uitgereikt 
worden. 
Prijzen incl. b.t.w.: 
Poloshirt lange mouw €  26,13 
Worker   €  47,63 
Schoenen  €  25,00 
Overall   € 74,25 
 
Deze werkkleding is verplicht om de praktijklessen te volgen! 

 
Mocht je niet aanwezig zijn geweest tijdens de informatiebijeenkomst van 29 juni, dan word je verzocht een 
afspraak te maken en langs te gaan bij Delftechniek Emmen BV ((Phileas Foggstraat 70, Emmen). Je kunt daar 
de kleding  (poloshirt, worker, schoenen en overall) passen, bestellen en direct per pin betalen. Vermeld 
daarbij dat je de opleiding Procesoperator gaat doen bij het Drenthe College. 
Doe dit vóór 1 augustus 2022 zodat de kledingset dan aan het begin van het schooljaar aan jou kan worden 
uitgereikt. 
Heb je een vraag over je bestelling, mail dan naar verkoop.emmen@delftechniek.nl  of bel: 0591-564329. 
 
Wachtwoord  
Wachtwoorden vormen een belangrijk aspect van Drenthe College informatiebeveiliging. Wachtwoorden 
zorgen ervoor dat onbevoegden minder makkelijk toegang kunnen krijgen tot Drenthe College informatie. Jij 
als student krijgt via Drenthe College inloggegevens tot de portal van Drenthe College. Je moet ervoor zorgen 
dat je ten alle tijden kunt inloggen in je werkomgeving. Informatie delen we via de mail, dus zorg ervoor dat je 
dagelijks je mail checkt om op de hoogte te blijven van de informatie. 
 
Webshop 
Al het lesmateriaal kun je bestellen via de MBO webshop. De inloggegevens ontvang je via de post via Drenthe 
College. Dit lesmateriaal moet je hebben om de lessen te kunnen bijwonen op school. Tevens moet je tijdens 
de lessen ook overig lesspullen bij je hebben, denk hierbij aan pennen, schriften, rekenmachine, enz. 
 

 

Bijlage 2: Benodigdheden 

mailto:verkoop.emmen@delftechniek.nl
https://mbowebshop.nl/Gebruikers/Home/Index

