
 
 

Chauffeur Wegvervoer BBL leerjaar 1 klas aptbb1a 
 
 
Datum  : juli 2020 
Onderwerp : start opleiding chauffeur wegvervoer BBL lj 1 
Klas  : aptbb1a 
Kenmerk : 20083/7.5.2.1/MROO/MALS/bste 
Telefoon : 088 188 3201 
E-mail  : m.alserda@drenthecollege.nl 
 
 
 

Beste student, 
 
Wij zijn blij dat je hebt gekozen voor een opleiding bij Drenthe College en nodigen je hierbij 
uit voor de start van de opleiding op dinsdag 1 september 2020 om 09.00 uur. We 
verwachten je dan in de kantine van de locatie Anna Paulownalaan 1 te Emmen.  
 
Hoe de opstart van het schooljaar 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. Houd er rekening mee dat we in het begin zowel fysiek 
als online lessen geven. Zonder tegenbericht ontvangen we jou graag op dinsdag 1 
september 9.00 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.  
 
Voor de opleiding tot chauffeur wegvervoer heb je verder het leermiddelen-pakket van VTO 
vervoer & logistiek nodig. In bijgevoegd (onderstaand) document lees je hoe je dat kunt 
bestellen en uit welke producten het bestaat. 
 
Tegen vergoeding van € 17,50 + € 5,00 waarborgsom is het mogelijk een kluisje te huren. 
Een aanvraagformulier hiervoor kun je halen bij de receptie. 
 
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, 
Namens het team Chauffeur Wegvervoer 
 
 

 
 
drs. M.J.B. Roozeboom 
Opleidingsmanager Techniek 
  



 

 

 

 

 
 

Bestellen van leermiddelen – schooljaar 2020/2021 
 
 
Beste leerling, 
 
Voor je opleiding tot beroepschauffeur op het Drenthe College heb je (o.a.) het leermiddelen-
pakket van VTO vervoer & logistiek nodig. Hieronder lees je hoe je dat kunt bestellen en uit 
welke producten het bestaat. 
 
 
Bestellen 
Het VTO leermiddelenpakket bestel je eenvoudig via www.theorie-leren.nl/drenthe-college 
 
Kies in de webshop voor: 
 

 Basiskwalificatie 2020-2021 Drenthe College 

 
Nadat je hebt betaald met iDeal, ontvang je de volgende producten: 
 

 direct in je e-mailbox: de inlogcode voor je Internetportal  

 via reguliere post: een verzamelmap met vier theorieboeken 

 
 
Werken met je Internetportal 
Met de inlogcode die je via e-mail ontvangt, kun je inloggen op www.theorie-leren.nl/login 
 
Je krijgt dan toegang tot je persoonlijke Internetportal met de volgende producten: 
 

 4 multimedia e-books, boordevol animaties, video’s en slide shows, waarmee je 

eenvoudig en efficiënter leert op je laptop of tablet 

 5 sets met oefenvragen en examentrainingen, waarmee je realistisch kunt oefenen voor 

je officiële examens 

 
 
We wensen je veel succes met je opleiding! 
 
Drenthe College 
VTO vervoer & logistiek 
 

http://www.theorie-leren.nl/login

