
 
 
 

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

 

Introductie 

We starten de eerste schoolweek met een introductie. Hieronder staat wanneer je waar verwacht wordt én 
wat je hiervoor moet meenemen.  
  
Datum: Donderdag 8 september 2022 

Tijdstip: 9.00 – 16.00 uur 

Locatie: Drenthe College, Ambachtsweg 2 te Meppel 
Handig om mee te nemen: Pen en papier 

 
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 ( geen Chromebook) 
 Kleding  
 Vaccinaties  

 



 
 
  Algemene 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 08.00 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!  
  
Groet,  
  
Team MBO-Verpleegkundige 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@drenthecollege.nl


 
 
  Bijlage 1: Introductieprogramma 

Op donderdag 8 september is er een introductieprogramma. Je maakt dan kennis met je LOB-er en je 
klasgenoten met een actief programma. Hiervoor heb je geen bijzondere kleding o.i.d.. Het programma wordt 
toegelicht op de introductiedag zelf. 



 
 
 

 

Bijlage 2: Benodigdheden 

Laptop  
 

Bij bepaalde vakken wordt gebruik gemaakt van een laptop. Deze dien je zelf aan te schaffen. Er worden geen 
specifieke eisen gesteld aan de configuratie. Bij voorkeur een Windows laptop. Geen Chromebook, dit i.v.m. 
het Office-pakket dat gratis gedownload kan worden met het Drenthe College e-mailadres. 
Let op! In verband met mogelijke online lessen zal er gebruik worden gemaakt van Microsoft Teams, hiervoor 
is een laptop met werkende camera en microfoon noodzakelijk. 

 

Kleding  
Het is mogelijk een uniformjasje te bestellen t.b.v. de praktijklessen. 
  
Vaccinaties  
Hepatitis B vaccinatie is verplicht om stage te kunnen lopen. Info hierover ontvang je op school.  
Informatie is bijgevoegd. 

 



Aan  : studenten van de BOL opleidingen  

 Dienstverlening profiel Helpende Zorg& Welzijn 

 Verzorgende 

 Verpleegkundige   

 Maatschappelijke zorg  

 Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 
Van  : Odilia Leveling 
Datum  : augustus 2022 
Betreft  : Hepatitis B vaccinatie 

 

 
Beste student, 
 
Inleiding 
Voorafgaand aan het schooljaar heb je informatie gekregen met betrekking tot 
de Hepatitis B vaccinaties. In deze informatie stond dat het Drenthe College je  
dringend wil adviseren je aan te melden voor de vaccinaties die 
PreventVaccins op school komt verzorgen.  
 
Aanmelding 
Om mee te kunnen doen aan deze vaccinaties dien je je aan te melden vóór  
16 september 2022 middels het aanmeldformulier. 
 
Prevent Vaccins 
Nadat je je aangemeld hebt ontvang je via Prevent Vaccins een mail (via je 
schoolmail!) met daarin: 

 De vraag om de gezondheidsverklaring in te vullen 

 Een QR-code 

 En een reminder wanneer de eerste vaccinatieronde is 
 
Planning 
In september 2022 wordt gestart met het vaccineren.  
In het schema staan drie groepen en elke locatie heeft eigen vaccinatie data. 
Groep A zijn studenten die in september 2022 met de opleiding starten. 
Groep B zijn studenten die in januari/februari 2023 met de opleiding gaan 
starten. 
 
Kijk goed in welke groep je zit en noteer de data en tijden in je agenda!! 



 

Assen TIJD  

28 september 2022 12.30 tot 14.00 uur 1e vaccinatie groep A 

26 oktober 2022 12.30 tot 14.00 uur 2e vaccinatie groep A 

23 november 2021 10.00-10.30 Inhaalmoment indien 
vaccinatie 1 of 2 gemist is 

5 april  2023 12.30 tot 14.00 uur 1e vaccinatie groep B 
3e vaccinatie groep A 

10 mei  2023 12.30 tot 14.30 uur 2e vaccinatie groep B 
Bloedonderzoek groep A 

14 juni 2023 9.00-10.00 Inhaalmoment voor 
bloedonderzoek 

September 2023 Nader te bepalen 3e vaccinatie groep B 

Oktober 2023 Nader te bepalen Bloedonderzoek groep B 

 
 
 

Emmen TIJD  

28 september 2022 8.30 tot 10.30 uur 1e vaccinatie groep A 

26 oktober 2022 8.30 tot 10.30 uur 2e vaccinatie groep A 

23 november 2022 11.30 tot 12.00 uur Inhaalmoment indien 
vaccinatie 1 of 2 gemist is 

5 april 2023 8.30 tot 10.30 uur 1e vaccinatie groep B 
3e vaccinatie groep A 

10 mei 2023 8.30 tot 11.00 uur 2e vaccinatie groep B 
Bloedonderzoek groep A 

14 juni 2023 11.00-12.00 uur Inhaalmoment voor 
bloedonderzoek 

September 2023 Nader te bepalen 3e vaccinatie groep B 

Oktober 2022 Nader te bepalen Bloedonderzoek groep B 

 
 
 

Meppel TIJD  

29 september 2021 8.30 tot 10.00 uur 1e vaccinatie groep A 

27 oktober 2021 8.30 tot 10.00 uur 2e vaccinatie groep A 

23 november 2021 13.00 tot 13.30 uur Inhaalmoment indien 
vaccinatie 1 of 2 gemist is 

6 april 2023 8.30 tot 10.00 uur 1e vaccinatie groep B 
3e vaccinatie groep A 

11 mei 2023 8.30 tot 10.30 uur 2e vaccinatie groep B 
Bloedonderzoek groep A 

14 juni 2023 13.00-14.00 uur Inhaalmoment voor 
bloedonderzoek 

September 2023 Nader te bepalen 3 vaccinatie groep B 

Oktober 2023 Nader te bepalen Bloedonderzoek groep B 

 



Kosten van de vaccinaties 
Voor 1e jaars BOL studenten die op 1 oktober 2022 ingeschreven staan voor 
de volgende opleidingen is deze vaccinatie gratis indien de hele reeks op 
school plaats vindt: 

 MBO Verpleegkundige 

 Verzorgende IG 

 Helpende Zorg en Welzijn/Dienstverlening profiel HZW 

 Maatschappelijke zorg  

 Laborant, analist en technisch medewerker  

 Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 

 Coördinator sport- en bewegingsagogie en 

 Coördinator sport, bewegen en gezondheid. 
 
Missen van een vaccinatie of het bloedonderzoek 
Indien je een vaccinatie of het bloedonderzoek op school gemist hebt zijn er 
op alle locaties twee veegmomenten waarop je dit op school, zonder extra 
kosten, kan inhalen en wel op: 

 23 november 2021 
o 10.00-10.30 uur Assen 
o 11.30-12.00 uur Emmen 
o 13.00-13.30 uur Meppel 

 14 juni 2022 
o 9.00-10.00 uur Assen 
o 11.00-12.00 uur Emmen 
o 13.00-13.30 uur Meppel 

 
 
 
Indien je er voor kiest om een vaccinatie/bloedonderzoek elders te laten 
uitvoeren kan je een deel van dat bedrag terug ontvangen.  
Om het bedrag terug te kunnen krijgen dien je de rekening(en) en  
betalingsbewijs(zen) samen met het ingevulde teruggaveformulier  voor 1 juli 
2023 in te leveren. Declareren kan pas als de hele reeks (3 vaccinaties + 
bloedonderzoek) doorlopen is.  

Zonder rekening(en) en betalingsbewijs(zen) wordt er niet 
terugbetaald!!  
 
 

 

 



AANMELDINGSFORMULIER  

HEPATITIS B VACCINATIE 
 
 
 
Bij deze meld ik mij aan voor het Hepatitis B 
vaccinatieprogramma wat door  
Prevent Vaccins op het Drenthe College 
uitgevoerd gaat worden. 
 

 
Naam student  : 
 
Studentnummer :  
 
Opleiding   : 

 
Klas : 

 
 

Dit formulier inleveren bij je LOB-er 
voor 16 september 2021!! 

 



 

TERUGGAVE FORMULIER GEMISTE 
VACCINATIE OF BLOEDONDERZOEK 
 
 
Alleen volledig ingevulde formulieren met rekening(en) en 
betalingsbewijs(zen) worden in behandeling genomen. 
 
 
 
Naam   :………………………………………………………………… 
 
Plaats   : ………………………………………………………………… 
 
Rekeningnummer :…………………………………………………………………. 
 
Opleiding  :…………………………………………………………………. 
 
Klas   : ………………………………………………………………… 
 
Locatie  :…………………………………………………………………. 
 
 
 
Bij deze lever ik de rekening en het betalingsbewijs in voor (aankruisen wat 
van toepassing is): 
 

 1e vaccinatie >  € 32,00 terugbetaald 
 

 2e vaccinatie  >  € 32,00 terugbetaald 
 

 3e vaccinatie  > € 32,00 terugbetaald 
 

 Bloedonderzoek > € 29,00 terugbetaald 
 
 
 

Dit formulier sturen naar  
Drenthe College 
W. Florusse 


