Startgids
Welzijn 2022-2023
Voorwoord:
Welkom op de locatie Ambachtsweg van het Drenthe College (DC)!
In dit gebouw worden diverse opleidingen 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 en hebben wij 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.

Deze gids bevat informatie over verschillende belangrijke zaken binnen de volgende opleidingen:
Pedagogisch werk:
 Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 3
 Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4
 Onderwijsassistent niveau 4
Mocht je informatie willen over de opleiding Maatschappelijke Zorg, verwijzen we je graag door naar de
startgids van Maatschappelijke Zorg. (zie website).

Wij wensen je, mede namens alle medewerkers van deze locatie, een fijne en plezierige tijd bij Drenthe
College!
Team welzijn PW/OA
Titie de Vries
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Drenthe College kent haar studenten
Wij proberen altijd met onze studenten in contact te zijn. Binnen onze opleidingen hebben we
hiervoor verschillende mogelijkheden, kanalen en momenten waarover je hieronder iets kunt lezen.
Loopbaanbegeleiding
Gedurende de opleiding heeft elke student een eigen loopbaanbegeleider (LOB’er). Wanneer er
vragen zijn over leerprocessen, organisatie school, lesuitval, verzuim etc. is er altijd contact mogelijk
met de LOB’er. Je LOB-er zie je elke week. Ook zijn er per leerjaar individuele gesprekken met
studenten gericht op de leerroute, resultaten en persoonlijke ontwikkeling.
Gesprek met ouders
In periode 3 van leerjaar 1 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 in
overleg met de student, waar nodig, telefonisch contact opnemen. Extra gesprekken zijn uiteraard
mogelijk op aanvraag.
Presentatie over het onderwijs
In november verzorgen de 1e jaars studenten met hun klas een avond met ouders. Tijdens die avond
laten de studenten hun ouders kennis maken met de opleiding.
Belangrijke documenten
Bij aanvang van de opleiding krijg je uitleg over de Onderwijs Examen Regeling (OER). Dit document
is te vinden op de Portal van het Drenthe College. Hierin staat alle informatie over de opleiding. Je
kunt 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 Portal van het Drenthe College), waarin informatie te
vinden is over de locatie zoals ziekmelding, lestijden en vakanties.
In de Drenthe College studiegids (eveneens op Portal van het Drenthe College) vind je informatie
over afspraken binnen Drenthe College zoals omgangsregels, aanwezigheidsregistratie en verplichting, de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie.
Overige zaken
Als er zaken zijn die niet besproken kunnen worden met de LOB’er kun je contact opnemen met de
opleidingsmanager van desbetreffende opleiding.
Dit kan via de e-mail of telefonisch via de receptie 088 188 3001.
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Opleidingskosten
Aan het volgen van een opleiding zijn uiteraard 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 voltijds opleiding (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 Dienst Uitvoering Onderwijs
(DUO). Voor het schooljaar 2022-2023 is de hoogte van het lesgeld vastgesteld op € 1239,00
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen.
Meer informatie over lesgeld en cursusgeld en de hoogte van de bedragen is te vinden op de website
van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), www.duo.nl
Studiefinanciering/Tegemoetkomingen
Op de basisschool en in het voortgezet onderwijs (VO) krijgen leerlingen de schoolboeken en
leermiddelen gratis. In het mbo is dit niet het geval. Vanaf het schooljaar 2015-2016 is de
tegemoetkoming ouders (van 16 tot 18-jarigen) afgeschaft, in plaats daarvan is het kind gebonden
budget hoger geworden.
Als je 18 jaar of ouder bent en een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs volgt, heb je recht
op studiefinanciering vanaf het 1e kwartaal volgend op je achttiende verjaardag, meer informatie
hierover vind je op de website van DUO.
Opleidingsgebonden schoolkosten
Het grootste deel van de opleidingsgebonden schoolkosten komt voor rekening van de school. Dit
zijn de kosten die noodzakelijk zijn om jou als student in staat te stellen het onderwijs te volgen en
het diploma te behalen. Zo moeten wij zorgen voor leslokalen, praktijklokalen, apparatuur,
machines, softwarelicenties voor gebruik binnen het opleidingsprogramma, tentamens, examens en
herkansingen, ouderavonden en opleidingsinformatie. Ook verbruiksmaterialen zoals hout, metaal,
verbandmateriaal, etc. komen voor onze rekening. Evenals introductiedagen, werkweken en
excursies die verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma zijn. Dus onderdelen die nodig zijn
om de opleiding te volgen en het diploma te behalen.
Daarnaast komt een deel van de opleidingsgebonden schoolkosten voor rekening van de student. Dit
zijn de kosten van zaken waarover de student dient te beschikken voor het volgen van de opleiding
en waarvoor de student zelf verantwoordelijkheid draagt. Hierin hoeft de school dan ook niet te
voorzien. Het gaat met name om onderwijsbenodigdheden in de zin van leermateriaal zoals
studieboeken, licenties voor computerprogramma’s die in de plaats komen van studieboeken of
gebruiksmateriaal zoals laptop, agenda, rekenmachine. Deze materialen zijn nodig voor het
verwerven van de gevraagde competenties van de opleiding en het behalen van het diploma en zijn
eigendom van de student.
Kosten voor activiteiten
Binnen DC worden activiteiten aangeboden die een aanvulling zijn binnen het reguliere onderwijs.
Voorbeelden van deze activiteiten zijn: excursies ter verhoging van de kwaliteit van de opleiding,
extra maatschappelijke-, culturele - en sportactiviteiten. Deze kosten die vooraf worden
gecommuniceerd, zijn voor de student
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Verklaring omtrent gedrag ( VOG)
Binnen het werkveld van de opleidingen welzijn is het belangrijk dat er een verklaring omtrent
gedrag (VOG) gevraagd kan worden. Studenten vragen deze verklaring dan in opdracht van het
werkveld aan. De kosten zijn voor de student, soms zal het werkveld deze kosten vergoeden.
Hepatitis B vaccinatie
Voor studenten die gekozen hebben voor de opleiding Maatschappelijke Zorg is het wenselijk om
zich te laten vaccineren tegen Hepatitis B. Zorginstellingen stellen hepatitis B vaccinatie bijna in alle
gevallen verplicht. In samenwerking met Preventvaccins worden de injecties op school gegeven (3
keer een injectie en 1 keer bloedafname). De kosten hiervan zijn voor rekening van de school, mits je
op 1 oktober 2020 ingeschreven staat voor het profiel MZ.
Tevens is er voor studenten van de opleiding PW/OA de mogelijkheid om de hepatitis B vaccinatie te
halen.
Boekenlijst
De studieboeken dienen bij de start van het schooljaar in je bezit te zijn.
Halverwege juli ontvang je via de post je persoonlijk inlogcode en wachtwoord. Deze heb je nodig
voordat je tot bestellen van de boeken en licenties kunt overgaan.
Kijk op www.drenthecollege.nl/welkom voor meer informatie over het bestellen van het
lesmateriaal en licenties.
Let op: Tijdens de eerste schoolweek worden de licentiecodes geactiveerd. Het inloggen wordt in
september op school geregeld. Het programma is 12 maanden beschikbaar binnen deze licentie.
Kortom, pas inloggen tijdens de eerste les op school.
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Overzicht kosten leerjaar 1
lesgeld

Vanaf 18 jaar verplicht

Boeken

Volgens boekenlijst
Noodzakelijk

€ 1239,00

PW en OA ± € 414,=

Excursies

Facturering indien van
toepassing.

± € 30,00

Oefenopdrachten Beroeps Praktijk
Vorming (BPV)
Consortium beroepsonderwijs vanaf
periode 1.3

Betaling bij de eerste keer
inloggen, met IDEAL,
dit na overleg met je docent.
Noodzakelijk

Laptop (zelf aanschaffen)

Noodzakelijk

VOG

Indien deze door BPV instelling
wordt gevraagd

± € 40,00

Kluishuur (Betaling via factuur)

Facultatief

€ 17,50

Borg (Betaling via factuur, eenmalig)

Facultatief

€

€ 40,00

Facultatief:

5,00
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Taal en rekenen
Sinds 2010 moeten alle mbo-opleidingen voldoen aan de landelijke eisen die gelden voor de
generieke vakken Nederlands, Engels en rekenen. Op deze pagina vind je informatie over de
exameneisen voor de niveau 3 en niveau 4 opleidingen.

Hoe gaat Drenthe College om met Nederlands, Engels en rekenen?
Niet iedereen stroomt op hetzelfde niveau in voor de generieke vakken. Als de student er klaar voor
is, wordt het vak afgerond met het maken van een examen.
Wanneer dit examen met een voldoende wordt afgerond kan de student vrijstelling krijgen voor dit
vak. Ook is vrijstelling mogelijk als een student een nieuwe mbo studie op het zelfde niveau gaat
volgen of als een vmbo leerling het examen heeft afgerond op HAVO VWO niveau met als
eindresultaat een 6.
Vrijstelling wordt verleend voor een periode van 5 jaar.
Wel moet de student elke periode aantonen dat hij/zij nog het gewenste niveau beheerst door het
maken van de eindtoets van elke periode.

Studieadvies
De behaalde resultaten van Nederlands en rekenen -zowel van niveautesten als voortgangstoetsen zullen worden meegenomen in het studieadvies dat de student aan het eind van leerjaar 1 krijgt.

Meetellen
Het rekenexamen gaat vanaf 1 augustus 2022 meetellen voor de diplomering. Studenten die dat jaar
starten met hun mbo-opleiding krijgen hier mee te maken. Studenten moeten dan voor rekenen
minimaal een 5 halen, op voorwaarde dat zij voor Nederlands (en voor niveau 4 ook voor Engels) een
6 halen
MBO niveau 3 opleiding

Exameneisen niveau 3 MBO
Nederlands
: afgesloten d.m.v. een centraal examen en instellingsexamens 2F.
Rekenen
: afgesloten d.m.v. instellingsexamen niveau 3
Voor Nederlands en rekenen moeten ten minste een 5 en een 6 zijn behaald.
MBO 4 opleiding

Exameneisen niveau 4 MBO
Nederlands
: afgesloten d.m.v. een centraal examen en instellingsexamens 3F.
Engels
: afgesloten d.m.v. een centraal B1 examen en instellingsexamens A2.
Rekenen
: afgesloten d.m.v. instellingsexamen niveau 4
Voor Nederlands, rekenen en Engels moeten ten minste een 5 een 6 en een 6 zijn behaald (in
willekeurige volgorde)
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Inschrijving opleiding
Codes bij de opleiding.
Iedere opleiding staat beschreven in het opleidingsdomein zorg en welzijn.
Vanuit het opleidingsdomein is er voor iedere opleiding een kwalificatiedossier. Dit is een
landelijk dossier. Het kwalificatiedossier beschrijft de eisen waaraan een student moet
voldoen om zijn/haar diploma te behalen.
Crebo staat voor Centraal Register Beroepsopleidingen.
Alle opleidingen die door de minister van OCW worden vastgesteld krijgen zo’n
crebonummer.
Wij schrijven bij de start van de opleiding de studenten in op het crebo nummer van de
opleiding.
Eind van het 1e leerjaar kijken we met de student of zij in de juiste richting zitten en kunnen
we nog wisselen indien dit nodig blijkt te zijn.

Domein Pedagogisch Werk crebo: 79140
Pedagogisch Medewerker Kinderopvang crebo: 25475
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker crebo: 25697
Onderwijsassistent crebo: 25698
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HEPATITIS B VACCINATIE (optioneel voor
PW/OA)
Beste student,
Tijdens het eerste leerjaar vinden op school de hepatitis B-vaccinaties plaats. Deze hepatitis B
vaccinatie wordt door school betaald indien je op 1 oktober 2022 ingeschreven staat bij de opleiding:
Dienstverlening, profiel Helpende Zorg en Welzijn
MBO Verzorgende
MBO Maatschappelijke zorg
MBO Verpleegkundige

Door de aard van je toekomstige werkzaamheden binnen de gezondheidszorg loop je namelijk risico
op besmetting met hepatitis B. In deze brief leggen we je uit wat hepatitis B voor ziekte is, waarom
wij je adviseren je te laten vaccineren, hoe het vaccinatietraject tegen hepatitis B eruitziet en hoe het
vaccin werkt.
Wat is Hepatitis B?
Hepatitis is een leverontsteking. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijv. een virusinfectie. De
lever is een groot en belangrijk orgaan in ons lichaam. Zonder lever kunnen we niet leven. Als de
lever ontstoken is, kun je niet alleen langdurig, maar ook ernstig ziek worden. Je lever kan
verschrompelen en je kunt zelfs leverkanker krijgen.
Er zijn verschillende virussen die een leverontsteking kunnen veroorzaken. Het hepatitis A -, hepatitis
B- en het hepatitis C-virus zijn de meest voorkomende hepatitis virussen. Tegen hepatitis A en
hepatitis B kun je jezelf beschermen door vaccinatie. Tegen hepatitis C bestaat nog geen vaccinatie.
Hepatitis A kun je oplopen door bijv. het gebruiken van voedsel of water wat met dit virus besmet is.
Dit komt voor in Oost-Europa (bijv. Kroatië en Turkije), Azië, Afrika (bijv. Marokko, Tunesië en Egypte)
en Zuid en Midden-Amerika. Je ziet niet aan het water of voedsel dat het besmet is, dus op vakantie
of familiebezoek in die landen loop je ongemerkt risico op besmetting.
Hepatitis B en hepatitis C kun je oplopen via contact met besmet bloed, bijv. via prik-, snij-, spat-, en
bijtaccidenten en onbeschermd seksueel contact. Hepatitis B en hepatitis C komen over heel de
wereld voor, ook in Nederland. Als je jezelf tijdens stage of werk bijvoorbeeld prikt aan een met
hepatitis B-virus besmette naald, kun je hepatitis B oplopen. Overigens is het hepatitis B-virus vele
malen besmettelijker dan het hiv-virus.

Het vaccinatietraject:
Door school wordt je nu in de gelegenheid gesteld om je te beschermen tegen hepatitis B door je te
laten vaccineren. In totaal gaat het om 3 prikken en een bloedonderzoek in het 1e schooljaar. Na de
2e prik kun je al goed beschermd zijn, maar pas na de 3e prik ben je minimaal 25 jaar, maar
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waarschijnlijk levenslang beschermt. Dus zorg ervoor dat je alle drie de prikken op school haalt en
het bloedonderzoek laat doen. Het bloedonderzoek is de titer bepaling om te kijken of jij voldoende
bescherming hebt opgebouwd.
Wanneer je een vaccinatie hebt gemist, dan kan het zo zijn dat je deze gemiste vaccinatie zelf moet
regelen en betalen.
Via school ontvang je, als je het hele traject doorlopen hebt, het individuele vaccinatiebewijs (pvc
titerpas) waarop de titeruitslag vermeld staat. Bewaar deze goed want je (toekomstige) werkgever
kan daarnaar vragen. Dit bewijs wordt eenmalig verstrekt. Voor het verstrekken van een nieuwe pvc
pas bij vermissing van de oorspronkelijke pas wordt € 25,- bij de aanvrager in rekening gebracht.
Opties:
1. Als je al gevaccineerd bent tegen Hepatitis B en je hebt daar een bewijs van, dan hoef je niets te
doen.
2. Als je de derde prik langer dan een jaar geleden hebt gekregen moet je een boosterprik halen
waarna er een maand later bloedafname plaats vindt.
3. Als je de derde prik korter dan een jaar geleden hebt gekregen kan direct bloedafname
plaatsvinden voor de titerbepaling.
Zorginstellingen stellen hepatitis B-vaccinatie bijna in alle gevallen verplicht.
Dit betekent dat als je niet gevaccineerd bent, je uitgesloten kan worden voor een stageplaats!
Het hepatitis B-vaccin:
Voor vaccinatie wordt gebruik gemaakt van recombinant hepatitis B-vaccin. Dit vaccin bootst het
virus na, zonder dat het virus bevat. Het vaccin bevat enkel dat deel dat nodig is om een
afweerrespons op te roepen. Over het algemeen wordt het vaccin goed verdragen. In het zeldzame
geval dat een bijwerking optreedt, is er meestal sprake van lichte koorts en/of plaatselijke roodheid
en lichte zwelling. Het vaccin mag niet toegediend worden als je flinke koorts hebt of wanneer je
weet dat je overgevoelig bent voor een bestanddeel van het vaccin of wanneer bij eerdere
toediening van het vaccin sprake is geweest van een allergische reactie. Deze mensen weten dit
meestal van zichzelf.
PreventVaccins
Het hepatitis B vaccinatieprogramma wordt in opdracht van school door PreventVaccins verzorgd.
PreventVaccins is een officieel erkend vaccinatiebureau dat gespecialiseerd is in hepatitis B
vaccinatie op locatie. PreventVaccins is vanaf 2001 aangesloten bij het Landelijk Centrum
Reizigersadvisering (LCR) en bij de uitvoering van de dienstverlening worden de kwaliteitseisen, de
protocollen en de richtlijnen van het LCR gehanteerd. De artsen en verpleegkundigen van
PreventVaccins staan ingeschreven in het LCR register.
PreventVaccins gebruikt voor de registratie van de prikken een pvc barcodepas of QR code. Deze
wordt gescand tijdens de vaccinaties en bloedafname. Dit ter bevordering van de doorstroom tijdens
de vaccinatierondes. Tijdens de eerste vaccinatieronde worden de (pvc) barcodepassen of QR codes
aan de studenten uitgereikt. Bij elke vaccinatieronde of bloedafname moet je dit pasje of QR code bij
je hebben.
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Vakantieschema 2022-2023
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