
 
 
 

   
Hallo student van VV1b! 
  
Leuk dat je bij ons komt studeren! In deze brief lees je handige informatie over de start van jouw mbo-
opleiding Verzorgende IG.   
Jouw LOB-ers zijn Jannie Manting en Mariska Spieard 

 

Introductie 

Na de zomervakantie beginnen we het schooljaar met een leuk introductieprogramma , waarmee je alle ins 
en outs van de opleiding, medestudenten en locatie leert kennen. 
 
Dag 1: Donderdag 8 september melden bij receptie van 9:00-15:00 uur 

Kennismaking en andere activiteit 
Lunch op school 

Dag 2: Vrijdag 9 september bij Pand17, Stelmakerstraat 17, Assen van 10:00 – 15:30 uur 
Sportieve activiteit, graag sportschoenen en sportkleding meenemen. 
Lunch wordt verzorgd door Pand17 

 
Je eerste lesdag is op maandag 12 september a.s. volgens het rooster. Mariska en Jannie gaanl je uitleggen 
waar je het rooster kunt vinden.   
 

MBO Webshop 

1. Je kunt vanaf 1 augustus 2022 boeken en licenties bestellen bij MBO-Webshop door in te loggen op 
portal.drenthecollege.nl en dan de tegel  van MBO-Webshop te selecteren. 

2. Je moet de verplichte programmakosten via MBO-Webshop bestellen (aanvinken)! Je betaalt deze 
programmakosten via MBO-Webshop en krijgt de materialen geleverd via Drenthe College. 

3. Zorg er voor dat je de boeken en licenties op tijd besteld, zodat je ze voor aanvang van het nieuwe 
schooljaar in huis hebt. Licenties pas activeren als de lessen beginnen. 

 



 
 
Laptop  
 

Opleidingsspecifieke informatie  

We willen jou natuurlijk goed voorbereiden op het nieuwe schooljaar. Daarom hebben we alle algemene 
informatie verzameld op één plek: 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-mailadres.  
 

Contact 

Mocht je nog vragen hebben dan is ons infoteam op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur bereikbaar via: 
0800 88 12345 of info@drenthecollege.nl.  Vanaf maandag 29 augustus 2022 kun je ook rechtstreeks contact 
opnemen met de locatie waar je je opleiding gaat volgen en ook is appen mogelijk via telefoonnummer  
06-30229732. 
  
Tijdens de zomervakantie van 18 augustus t/m 2 september 2022 is het infoteam van maandag t/m 
donderdag telefonisch bereikbaar van 08:30- 16:00 uur. 
 
Vanaf maandag 29 augustus 2022 kun je ook rechtstreeks contact opnemen met de locatie waar jij jouw 
opleiding gaat volgen. 
 
Wij wensen je veel succes en plezier komend schooljaar. Tot snel! 
 
Groet,  
 
Team Zorg 
Niveau 3 en 4 
  

 

 
 
 
 
 

Algemene informatie 

Naast boeken en licenties zijn een aantal andere zaken belangrijk voor jouw opleiding.  
Check het hieronder: 
 

- Laptop 
- Uniform jasje 
- Vaccinaties 
- Werkweek 

 
De boeken en  licenties kun je bestellen via de MBO Webshop. 
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