
 
 
 

   

Hallo student!  
  
Leuk dat je bij ons komt studeren! In deze brief lees je handige informatie over de start van jouw mbo-
opleiding Retailmanager BBL niveau 4 in Assen .  
De dinsdag wordt je normale lesdag, je hebt nu nog alle tijd om op je werk af te stemmen dat je iedere 
dinsdagavond uit geroosterd bent. Je eerste lesdag is maandag 12 september a.s.. Dan wordt je  op school 
verwacht. Neem je schrijfmateriaal, een rekenmachine en hoofdtelefoon mee. 
 
We verwachten dat je je boeken op 12 september bij je hebt; indien je geen boeken bij je hebt of het bewijs dat 
je de boeken hebt bestelt, word jen niet tot de les toegelaten..  
 
 

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 a.s.  
Tijdstip: 9.00 uur 

Locatie: Anne de Vriesstraat 70 Assen lokaal 0.80,  auditorium gebouw Cicero 

Handig om mee te nemen: 
  

- Naam en adresgegevens leerbedrijf 
- Voor en achternaam praktijkopleider 
- Telefoonnummer leerbedrijf 
- Eventueel email leerbedrijf  
- Aantal contracturen 

 

Het is voor je opleiding heel belangrijk dat je bij de introductie aanwezig bent. 
 

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. 

4. Je bent niet verplicht boeken en licenties (uitgezonderd licentie Stichting Praktijkleren) via MBO-
Webshop te bestellen. Let wel goed op de juiste isbn-nummers! 

 



 
 
Laptop  
 

Lesmateriaal 

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 188444 of info@drenthecollege.nl.  Vanaf maandag 29 augustus 2022 kun je ook rechtstreeks contact 
opnemen met de locatie waar je je opleiding gaat volgen. 
 
  
Groet,  
  
Team Business College Assen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene informatie 

Een laptop is voor deze opleiding verplicht. In verband met eventuele onlinelessen is een werkende camera 
en microfoon verplicht. Een Chromebook wordt afgeraden in verband met mogelijke problemen met het DC-
netwerk. Heb je nog geen laptop? Op www.campusshop.nl vind je meer informatie.  
 
Let op! 
We werken met boeken van Sarphati en een aantal digitale leerpakketten, zoals Taalblokken en Studiemeter. 
We gaan ervan uit dat je zelf voor een agenda, een eenvoudige rekenmachine en schrijfmateriaal zorgt. Ook 
een hoofdtelefoon heb je nodig om goed te kunnen werken met lesprogramma’s. 
 
 
We wensen je een prettige zomervakantie en zien je graag op 8 september bij de introductie. 
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