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Welkom, schooljaar 2019 - 2020

Lianne Büter Henk van der Graaf

Opleidingsmanager Zakelijke Dienstverlening Opleidingsmanager Handel & Commercie

Niveau 2 Handel en Zakelijke Dienstverlening en Travel, Leisure & Events

Sport en Bewegen
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Vanaf 1 oktober 2020 nieuwe opleidingsmanager erbij op 

de Ubbekingecamp

Lianne Büter Baukje Pander Henk van der Graaf

Travel, Leisure & Events Handel & Commercie N3 / N4 Uiterlijke Verzorging

Niveau 2 Handel & ZD Zakelijke Dienstverlening N3 / N4 Horeca

Sport en Bewegen
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Programma voor vanavond

Waar willen we u over informeren?

Algemene informatie

• Drenthe College

• Locatie Ubbekingecamp

• Inhoud van de opleiding

• BPV

• Presentie

• Documenten
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Drenthe College

Assen – Emmen - Meppel

• Totaal 9000 studenten ingeschreven

• Circa 800 medewerkers in dienst 

• Opleidingen binnen de Regio Emmen, 1 regiodirecteur

• Economie en Dienstverlening

• Zorg en Welzijn

• Techniek

• DC Start

• In Emmen zes locaties 

Stadionplein, Veldlaan, Van Schaikweg 2 x, Anna Paulownalaan, 

Emmalaan,  en Ubbekingecamp
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Locatie Ubbekingecamp

• Ongeveer 1000 leerlingen/studenten

• 80 medewerkers (totaal 800)

• Opleidingen op deze locatie 

• Handel & Commercie

• Travel, Leisure & Events

• Zakelijke Dienstverlening

• Sport & Bewegen

• Uiterlijke Verzorging

• Modern gebouw met goede faciliteiten

• Verbouwing op dit moment, Uiterlijke Verzorging

komt in dit gebouw op de begane grond.
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Locatie Ubbekingecamp

Bij Handel & Commercie leiden wij op voor de volgende sectoren:

• Retail (Detailhandel) BOL en BBL

• Commercie (Groothandel) BOL en BBL

• Het kan zijn dat studenten in 

gemixte klassen zitten

BOL leren en stage

BBL leren en werken 
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Locatie Ubbekingecamp

Bij Travel , Leisure & Events leiden wij op voor de volgende 

sectoren, alleen BOL:

• Travel (Toerisme)

• Leisure & Events

• Luchtvaart dienstverlening

• Het kan zijn dat leerlingen in 

gemixte klassen zitten
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Locatie Ubbekingecamp

Bij Zakelijke Dienstverlening leiden wij op voor de volgende 

sectoren, alleen BOL :

• Financiële beroepen

• Juridisch beroepen 

• Marketing en Communicatie

• Office- en Managementsupport

Het kan zijn dat leerlingen in gemixte klassen 

Zitten. Beroepsgericht zitten de studenten in 

de opleiding van hun keuze.
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Veranderende arbeidsmarkt

Waarvoor leiden wij op?

• Beroepen verdwijnen en nieuwe beroepen verschijnen

• Allerlei ontwikkelingen en innovaties binnen bestaande beroepen

• Kritische en mondige klanten

• De wereld is online

• Flexibele arbeidsmarkt

• Tekorten op de arbeidsmarkt

• Het individu is aan zet



De student

- Flexibel

- Breed inzetbaar

- Verantwoordelijkheid nemen

- Beroepsbekwaam

- Pro-actief / Initiatief nemen

- Zelfbewust

- Ondernemend / Creatief

- Kunnen netwerken

Uitkomst van de verandering
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Goed Onderwijs

Samen op reis naar de beste versie van jezelf!

• Tijd om je kwaliteiten te verkennen en jezelf te ontdekken

• Begeleiding bij je keuzetraject

• Veel contact met de praktijk en echte opdrachten in de praktijk bij 

bedrijven, maar ook bij Atlas, de markt en FC Emmen

• Gastlessen, bedrijfsbezoeken, stages

• Ruimte om te switchen binnen BC opleidingen, minimale 

studievertraging in leerjaar 1

• Meer inspanning bij later overstappen



Mbo, wat kan je verwachten

Veel praktijk en bijpassende theorie 

• Beroepsopleidende vakken

• Beroepspraktijkvorming (=stage)

• Taal, rekenen en Engels

• Burgerschap
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Leerlijnen Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

Loopbaanoriëntatie en 
loopbaanbegeleiding

3 lessen 3 lessen 3 lessen 3 lessen

Integrale opdrachten,
Deels beroepsgericht

4 lessen 4 lessen 4 lessen 4 lessen

Beroepsgericht 12 lessen 12 lessen 4 lessen 4 lessen

Beroepsgericht Specifiek 4 lessen 4 lessen 4 lessen 4 lessen

BPV 0 klokuren 0 klokuren 16 klokuren 16 klokuren

Algemene vakken 2 lessen Ned.
2 lessen Engels
2 lessen 
Rekenen
2 les DC-FIT

2 lessen Ned.
2 lessen Engels
2 lessen Rekenen
2 les DC-FIT

2 lessen Ned.
2 lessen Engels
2 lessen Rekenen

2 lessen Ned.
2 lessen Engels
2 lessen Rekenen

Onderdelen van de opleiding
Hoe ziet het eerste jaar eruit?

Let op de BPV periode verschilt per opleiding, zie hiervoor sheet 24 

met meer informatie over de BPV.
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Onderdelen van de opleiding

Hoe ziet het eerste jaar eruit?

Voorgaande dia is een voorbeeld hoe het eerste leerjaar eruit kan 

zien. 

De periode waarin een vak aangeboden wordt kan per opleiding 

verschillen.

Waarschijnlijk zijn volgend schooljaar ook nog Corona maatregelen 

van kracht, waardoor de lessen deels op schools en deels online 

aangeboden zullen worden. 

Updates over de programmering ontvangt de student via de LOB en 

staan ook op intranet
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Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB)

Samen op reis naar de beste versie van jezelf!

• De mogelijkheid om (persoonlijke) kwaliteiten te ontdekken en te 

ontwikkelen

• Ontdekken welke opleiding/beroep past

• Kennis maken met alle facetten van een organisatie

• Basis leggen voor een beroep

• Klassikaal

• Minimaal 3 individuele gesprekken
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Beroepsgericht 

Vakken voor iedereen in context van de opleiding of 

branche

• Communicatie

• Digitale Vaardigheden

• Duits

• Plannen en Organiseren

• Marketing I en II

• Financiën

• Bedrijf en Organisatie

• Werknemerschap I 

• Burgerschap – DC-FIT
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Integrale opdrachten
Inspelen op de toekomst

• Studenten leren kennis, vaardigheden en attitude in te zetten voor 

het uitvoeren van een opdracht gebaseerd op vraagstukken uit de 

beroepspraktijk. 

• Bij het uitvoeren van integrale opdrachten werken studenten aan 

beroepsproducten waarmee ze benodigde 

beroepsbekwaamheden ontwikkelen.

• Studenten werken ook samen aan opdrachten, leren van elkaar

• Studenten kunnen gemixt in de lessen integrale opdrachten zitten.
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Integrale opdrachten
In context van de opleiding

Fase 1: Verkenning van beroep, werkveld, BPV en organisatie.

Fase 2: Organiseren en uitvoeren van een ‘activiteit’.

Fase 3: Casus –keuze opdracht beroepsgericht.

Fase 4: Het ontwikkelen en presenteren van een duurzaam en 

maatschappelijk verantwoord bedrijfsconcept. 
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Beroepsgericht specifiek

Alleen voor de opleiding van jouw keuze

Elke opleiding bevat in het eerste leerjaar vier uur in de week 

beroepsgerichte vakken, naast IO die ook deels beroepsgericht zijn.

Vakken die behoren bij het diploma waar je voor studeert.

Switchen van opleiding in het eerste leerjaar?

• Dan zal de leerling inspanning moeten leveren om het 

beroepsgerichte deel in te halen.

Het 2e en 3e leerjaar is het beroepsgerichte specifieke deel groter en 

intensiever.



Beroepspraktijkvorming (bpv)

Heel veel leer je in de praktijk

• BPV = stage

• Leerafdelingen intern

• Leerafdelingen extern
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Beroeps Praktijk Vorming ( BPV)

De stage bevestigt je keuze

Uitspraak: Je stage bevestigt je keuze.

Leerjaar 1; van verkennend naar wetend.

Leerjaar 2-3; van verdiepend naar kwalificerend

De BPV heeft een duidelijke verbinding met de leerlijn 

loopbaanleren. Binnen de BPV werkt de student ook aan de 

loopbaancompetenties.

Algemene BPV opdrachten over het bedrijf o.a. over de organisatie 

waar ze stage lopen, procedures, ondernemingsvormen. 



24

Beroeps Praktijk Vorming ( BPV)

Hoe zoek ik een stageplek?

Stageplek:

• Verschillende periodes, afhankelijk van de opleiding en vraag van 

de praktijk

• Handel start met BPV na de herfstvakantie tot half januari en in P4

• ZD gaat twee dagen per week in P3 en P4

• Travel & Leisure heeft een blokstage in P4

• BPV coördinator

• Zelf zoeken mag i.o.m. BPV coördinator

• Geaccrediteerd stagebedrijf - SBB 

• School moet altijd BPV bedrijf goedkeuren

• Voor BPV zal je moeten reizen
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Toetsen
Het schooljaar bestaat uit vier lesperiodes van tien weken.

Na elke periode zijn er in de 9e of 10e week toetsen. Dit kan zijn:

• Een theorie toets, een praktijkopdracht

• Een verslag inleveren

• Een presentatie geven, een mondelinge toets

Iedereen heeft recht op een toets

• Maak gebruik van deze kans, dan heb je minder werkdruk in de 

rest van het schooljaar

• Het niet aanwezig zijn bij een toets, is een gemiste kans

Daarnaast zijn er bij uitzondering 

hertoetsen en herkansingen.
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Opleidingsniveau

Ga ik niveau 3 of niveau 4 volgen?

Iedereen start op hetzelfde niveau en krijgt de kans om zich te 

bewijzen.

In het opleidingsplan staan de eisen voor niveau 4. 

De eisen voor overgang naar het 2e leerjaar zijn soepeler dan de 

eisen voor niveau 4. Ze staan omschreven in het OER (Onderwijs 

Examen Regeling)

Gedurende het schooljaar zal er na periode 1, 2 of 3 een voorlopig 

studie advies uitgereikt worden. 

Aan het einde van het schooljaar ontvangt de student een bindend 

studie advies (BSA).



Drenthe College

Kent jou als student!

• Aan- en afwezigheidsregistratie

• Contact bij verzuim

• Ouderavonden

• 10 minuten gesprekken 3x per jaar

• Vaste loopbaanoriëntatiebegeleider

• Studentenadviseurs in elk team

• Schoolmaatschappelijk werk 
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Presentie

Aanwezigheid

Uiteraard verwachten wij dat een leerling 100% aanwezig is. 

Mocht het voorkomen dat er absentie gemeld moet worden dan kan 

dit via:

• Tussen 08.00 – 09.00 uur bij de receptie, 088 – 1883701 o.v.v. 

naam en klas

• Registratie vindt plaats in magister
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Presentie

Veel afwezig of ziek?

In principe elke werkdag controle door docent en LOB-er.

Meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig automatisch melding bij DUO 

en leerplicht.

Meer dan 3 keer ziek in twee maanden, doorverwijzing 

schoolmaatschappelijk werk en/of schoolarts. 

Hoe hoger de aanwezigheid, hoe hoger het studiesucces!

Drenthe College heeft een stappenplan bij veel afwezigheid en/of 

ongewenst gedrag.
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Boekenlijst

Hoe start ik soepel met de opleiding?

Informatie omtrent boeken ontvangen de student in de eerste 2 

weken van juli, via de LOB.

Bestellen van de boeken kan vanaf 1 augustus 2020 (niet eerder)

• Niet aanwezig = opgestuurd naar huisadres + online te zien

• Indien er een kluisje wordt gehuurd op deze locatie, ontvangt u 

hiervoor een factuur van het Drenthe College

• Eén uitzondering wat betreft contant geld: 

de activiteitendag in december betalen de 

studenten met contant geld.
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Boekenlijst

Hoe start ik soepel met de opleiding?

Studenten ontvangen via het privé e-mailadres één mail met 

informatie van onze servicedesk / ICT. Bewaar deze goed!

Je kan vanaf 1 augustus bestellen.

Informatie makkelijk inloggen 

• Licenties van boekenlijst koppelen

• Telefoonnummer van Servicedesk ook in 

de zomervakantie bereikbaar
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Welkom bij Drenthe College  

 

Beste [voornaam], 
 

Bedankt voor je aanmelding bij Drenthe College! In deze brief ontvang je van ons 

informatie die voor een goede start van je opleiding belangrijk is:  

 Jouw studentnummer is: [userID] 

Dit is ook het nummer waaronder jij in ons administratieve systeem bekend bent en waar 

we vanaf nu al je gegevens aan koppelen.  

 Jouw e-mailadres én inlognaam is: [userID]@student.drenthecollege.nl 

Drenthe College communiceert altijd met jou via dit e-mailadres.  

 

Hoe nu verder? 

Je ontvangt binnenkort een brief en/of e-mail met daarin jouw persoonlijke wachtwoord. 

Met je e-mailadres en je wachtwoord kan je via https://portal.drenthecollege.nl terecht 

op ons intranet. Daar kan je allerlei zaken vinden en regelen die van belang zijn voor je 

opleiding, zoals je mail lezen, boeken bestellen en online lesmateriaal inzien. Ook vind je 

hier de link naar Magister waar je vanaf je eerste schooldag je ci jferlijsten en je rooster 

terug kan vinden.  

 

Mocht je leermiddelen willen bestellen dan kan dat via de Slim.nl MBO Webshop. Ga 

naar www.drenthecollege.nl/welkom voor meer informatie.  

 

Bewaar je studentnummer en wachtwoord goed.  

 

We wensen je veel succes met je opleiding!  

 

Met vriendelijke groet, 

Dienst ICT Drenthe College  
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Laptop

Hoe start ik soepel met de opleiding?

Voor alle opleidingen is ook een laptop nodig.

Ons verzoek is om hiervoor een windows laptop aan te schaffen. 

Tijdens de lessen ervaren studenten veel problemen met office 365 

op Chromebook computer, deze problemen zijn er niet met een 

windows. 

En in de praktijk wordt toch nog minder met Chromebook gewerkt 

dan met windows. 
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Onderwijsovereenkomst 

Hoe start ik soepel met de opleiding?

De onderwijsovereenkomst is opgestuurd naar het huisadres:

• < 18, dan moeten ouders tekenen

• > 18, dan mag de leerling zelf tekenen

• Mag uw zoon / dochter inleveren bij LOB

• Maar ook deze week persoonlijk aan de 

receptiebalie, zodat deelnemersadministratie

de inschrijving definitief kan maken

De school is tot uiterlijk 14 juli open voor het inleveren

van documenten en overeenkomsten (en vanaf 24-8)
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Introductie nieuwe schooljaar

Wanneer starten we?

Schooljaar 2020 - 2021 is van dinsdag 1 september 2020 t/m 16 juli 

2021 – zie vakantieschema op website DC

Tijdens de eerste schoolweek zijn er normaal vele activiteiten:

• Kennismaking LOB, klas, foto maken

• Wegwijs maken in de opleiding/in gebouw/op DC

• En ook DC-Fit / Sport testen en bezoek Wildlands. 

Echter door de Corona maatregelen zal de introductie week voor elke 

opleiding anders zijn. Informatie hierover ontvangt de student via de 

LOB.
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