
 
 
 
 
 
 

Opleiding Technicus Engineering (Electro) 
 
 
Plaats/Datum    : Emmen, juni 2020 
Onderwerp    : Eerste jaar Technicus Engineering (Electro) 
Kenmerk    : MKar/aoos 
Telefoon        : 088 188 3801 
Email     : a.oostwoud@drenthecollege.nl 

 
 
 
Beste student, 
 
Wij zijn blij dat je hebt gekozen voor een opleiding bij het Drenthe College en nodigen je hierbij uit 
voor de start van de opleiding op dinsdag 1 september 2020 om 10.00 uur. We verwachten je dan in 
de kantine van de locatie Van Schaikweg 98 te Emmen.  
 
Hoe het introductieprogramma en de (eerste) lesweken eruit komt te zien is op dit moment nog 
onduidelijk. Wij zullen ons aanbod aan moeten passen aan de dan geldende Corona maatregelen. 
Hierover berichten wij jou zo spoedig mogelijk. Zonder tegenbericht ontvangen we jou graag op 
dinsdag 1 september 2020 om 10.00 uur. 
 
Via onze dienst ICT ontvang je een brief met informatie over hoe je kan inloggen op de 
welkomstpagina van het Drenthe College. Nadat je bent ingelogd kun je op een eenvoudige manier 
de boeken en licenties bestellen via de Slim MBO-webshop. Informatie hierover vind je op de 
website. 
 
De totale kosten voor de boeken en licenties bedragen ca. € 400,--. 
Daarnaast is er lesgeld via DUO verschuldigd voor studenten die op 1 augustus 2020 18 jaar zijn.  
Voor het cursusjaar 2020-2021 bedraagt dit € 1.202,--. 
Tegen vergoeding van € 17,50 + € 5,00 waarborgsom is het mogelijk een kluisje te huren. Een 
aanvraagformulier hiervoor kun je halen bij de receptie. 
 
Informatie over aanschaf van een laptop (indien niet in bezit) kun je vinden op de site: 
www.campusshop.nl  of www.slim.nl. 
Uiteraard ben je vrij de laptop ergens anders aan te schaffen. De minimale systeemeisen voor de 
laptop staan op onze website onder “Boeken en overige kosten” 
(www.drenthecollege.nl/opleidingen/technicus-engineering-werktuigbouwkunde/) 
Wij verzoeken je de eerste dag van de introductieweek een laptop mee te nemen. 
 
Voor eventuele vragen kun je mailen naar bovenstaand adres of telefonisch contact opnemen.  
Wij wensen je een fijne vakantie en zien je graag op dinsdag 1 september a.s.! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
M. Karsten 
Opleidingsmanager Techniek 
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