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Voor je ligt de studiekeuzegids van Drenthe College. Voor jou, voor je ouders, 
verzorgers of voor wie dan ook, die jou helpt bij het maken van je studiekeuze.

Heb je geen idee welke opleiding het beste bij je past? Helemaal oké! Je bent namelijk niet de 
enige. Zeker 70% van de studiekiezers weet niet goed welke keuze ze moeten maken.
En laten we dan ook meteen maar luchtig van start gaan; de keuze die je nu maakt is niet voor de 
rest van je leven. Ontspan!

Wat dan wel? Mbo-studies zijn er in overvloed. Voor nu is het belangrijk dat jij zelf bedenkt waar 
jouw interesses liggen en wat jouw talent is. Vraag ook je ouders, vrienden of mentor op school 
want zij kennen je goed.

Kies een mbo-school die goed bij je past. Wij zijn natuurlijk favoriet. Maar..., dat is iets wat jijzelf 
moet ervaren. Bezoek daarom ook scholen in jouw regio en vergelijk! Open Dagen maar ook zeker 
meeloopdagen zijn daar bijzonder geschikt voor. Appen, bellen of mailen kan natuurlijk ook!! 

En waarom Drenthe College jouw favoriet zou 
kunnen zijn?
Iedereen is welkom! Bij Drenthe College is iedereen 
welkom. We bieden uitstekende begeleiding aan 
iedereen die bij ons onderwijs volgt. Ook als je een 
extra steuntje in de rug nodig hebt.

Bij jou om de hoek. Drenthe College vind je in 
Assen, Emmen en Meppel. Lekker dichtbij, goed 
bereikbaar en weinig reistijd. Zo hou je ook nog tijd 
over voor leuke dingen met je vriendengroep, om 
lekker te sporten of wat geld te verdienen met een 
bijbaantje.

DC Plus. Voor wie een extra uitdaging niet uit de 
weg gaat zijn er vakwedstrijden, excellentietrajecten 
internationale stages en meer!

Scan onderstaande QR-Code

voor meer informatie
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Elke dag wordt er gebouwd en verbouwd. Van huizen, 
kantoren en bedrijven tot aan hele woonwijken en 
winkelcentra. En daar kan jij aan bijdragen; als schilder, 
stukadoor of vakman/-vrouw die alles kan met hout. Eén 
ding is zeker, in deze wereld kan je veel kanten op. Word 
de specialist in jouw vakgebied! 

Wanneer past deze richting bij jou? 
 ■ Je hebt technisch inzicht en werkt graag met je handen.  
 ■ Je hebt oog voor detail en kwaliteit. 
 ■ Je kan goed zelfstandig werken.

Aan het werk
Binnen de bouw en afbouw ben je zeker van een 
afwisselende baan. De kans is groot dat je op veel 
verschillende locaties werkt en te maken krijgt met 
verschillende projecten en mensen. Je werkt veel met 
je handen en hebt de kennis en vaardigheden om 
gereedschappen en machines te bedienen. In welk 
vakgebied je ook terecht komt, het is jouw doel om mooi 
werk af te leveren! 

Ontdek de opleidingen van

Bouw, Afbouw en Wonen

''Het allerleukst vind ik de praktijk, om er steeds weer 
iets moois van te maken vind ik een uitdaging.''

niveau duur assen
bol

assen
bbl

emmen
bol

emmen
bbl

Bouw & wonen
Allround Meubelmaker/(Scheeps-) Interieurbouwer 3 3   x x

Allround Timmerman 3 3   x x

Meubelmaker/(Scheeps-) Interieurbouwer 2 2   x x

Middenkaderfunctionaris Bouw & Architectuur 4 4   x 

Plafond- & Wandmonteur 2 2  x

Timmerman 2 2   x x

Schilderen & stukadoren
Gezel Schilder 3 1  x  

Gezel Stukadoor 3 1  x  

Schilder 2 2  x  

Stukadoor 2 2  x  
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''Het allerleukst vind ik de praktijk, om er steeds weer iets moois 
van te maken vind ik een uitdaging.''

Ontdek de opleidingen van

Handel & Ondernemen

Ben jij commercieel, ondernemend en kan jij je goed inleven in de 
wensen van klanten? Word jij enthousiast van inkopen en verkopen 
of wil je een eigen bedrijf starten? Dan is een opleiding binnen de 
wereld van Handel & Ondernemen iets voor jou! Jij weet wat nodig 
is voor tevreden klanten en een goede omzet. Je beheert voorraden, 
adviseert, hebt uitgebreide kennis van producten en denkt na over 
een goede presentatie.
 
Wanneer past deze richting bij jou? 

 ■ Je bent klantvriendelijk en kunt goed luisteren.
 ■ Je bent commercieel ingesteld. 
 ■ Je weet wat de klant wil en neemt initiatief. 

 
Aan het werk 
Je wordt opgeleid tot een commerciële duizendpoot. Met jouw skills 
kun je aan de slag in een (web)winkel of groothandel, waarbij je veel 
met klanten in contact komt. Als manager ben je verantwoordelijk voor 
je eigen afdeling of bedrijf en stuur je de mensen die er werken aan. 
Geen dag is hetzelfde. 

“Ik vind het leuk om klanten te helpen en te 
adviseren. Maar ook het verbouwen, inrichten 
en aanvullen van schappen behoren tot mijn 

werkzaamheden bij de bouwmarkt.”

niveau duur assen
bol

assen
bbl

emmen
bol

emmen
bbl

meppel
bol

meppel
bbl

Management/Ondernemer
Beroepshavo Economie* 4 3     x 

Facilitair Leidinggevende 4 3 x  x  x

Horeca Catering Manager** 4 3   x  x

Leidinggevende Keuken 4 3   x x x x 

Leidinggevende Bediening Nieuw! 4 3     x x

Leidinggevende Team/Afdeling/Project 4 1 x    x

Manager Retail 4 3 x x x x x x

Manager/Ondernemer Horeca 4 3   x   

Ondernemer Retail  4 3   x  x 

Vakman - Ondernemer 4 1 x x

Vestigingsmanager Groothandel 4 3  x x x  

Verkoop
Commercieel Medewerker 3 2 x x x x

E-Commercemanager 4 3 x x    

Verkoopspecialist 3 2 x x x x x x

Verkoper 2 1- 2 x x x x x x

*Goede voorbereiding hbo! Naast mbo-opleiding niveau 4 volg je de vakken Wiskunde A en Economie op havoniveau

**Twee diploma’s in drie jaar! Kok of  Gastheer/Gastvrouw en Facilitair Leidinggevende
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Ontdek de opleidingen van

Horeca & Facilitair

Binnen de wereld van Horeca & Facilitair is geen dag 
hetzelfde. Je werkt graag met mensen en bij jou staat 
de gast altijd centraal! Vanuit de keuken weet je als kok 
een heerlijke maaltijd voor te bereiden en als gastheer/
gastvrouw zorg jij ervoor dat je gasten niets te kort 
komen. Kies je voor de facilitaire dienst, dan heb jij 
de belangrijke taak om voor een schone én veilige 
omgeving te zorgen voor zowel gasten als medewerkers. 
Samen zorgen jullie voor een unieke beleving!
 
Wanneer past deze richting bij jou? 

 ■ Je houdt van afwisseling en weet van aanpakken. 
 ■ Je bent gastvrij, klantvriendelijk en dienstverlenend. 
 ■ Je hebt er geen problemen mee om 's avonds en in de 

weekenden te werken. 

Aan het werk 
Met een diploma op zak kan je binnen Horeca & 
Facilitair veel kanten op. Je kunt aan de slag bij een 
hotel of restaurant, maar ook in een ziekenhuis of 
verzorgingstehuis. Je kunt uitvoerende werkzaamheden 
vervullen binnen een team, maar ook een leidinggevende 
functie behoort tot de mogelijkheden. Of wie weet start jij 
straks wel jouw eigen zaak! 

“Gasten een onvergetelijke 
avond bezorgen door mijn 
creaties vind ik geweldig!” 

niveau duur assen
bol

assen
bbl

emmen
bol

emmen
bbl

meppel
bol

meppel
bbl

Facilitair
Allround Medewerker Facilitaire Dienst 3 2   x

Dienstverlening: Medewerker Facilitaire Dienstverlening 2 2 x  x

Facilitair Leidinggevende 4 3 x  x  x

Horeca
Gastheer/Gastvrouw 2 2 x x x x x x

Kok 2 2 x x x x x x

Leidinggevende Bediening Nieuw! 4 3     x x

Leidinggevende Keuken 4 3   x x x x

Zelfstandig Werkend Gastheer/Gastvrouw 3 2-3 x x x x x x

Zelfstandig Werkend Kok 3 2-3 x x x x x x

Management
Horeca Catering Manager* 4 3   x  x 

Manager Ondernemer Horeca  4 3   x

*Twee diploma’s in drie jaar! Kok of  Gastheer/Gastvrouw en Facilitair Leidinggevende 

BESTE OPLEIDING
VAN NEDERLAND

BESTE OPLEIDING
VAN NEDERLAND
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Ontdek de opleidingen van

Media, Vormgeving & ICT

Een wereld zonder computers is niet voor te stellen. Het 
is dus heel belangrijk dat alle systemen goed werken, 
maar dat gaat niet vanzelf. Als ICT’er zorg je ervoor 
dat zaken als beheer, onderhoud en beveiliging goed 
geregeld zijn.  
 
Is ICT niet jouw ding, maar werken met computers wel? 
Heb jij bijvoorbeeld ideeën over het maken en verbeteren 
van apps en websites? Kijk dan eens bij de opleiding 
Software Developer. Wil jij juist jouw ideeën vertalen 
naar goede ontwerpen, zoals posters, advertenties en 
folders? Grote kans dat je bij Mediavormgever op je plek 
zit. 
 

Wanneer past deze richting bij jou? 
 ■  Je vindt het leuk om uitleg en advies te geven.  
 ■ Je werkt graag met computers en vindt het leuk om 

nieuwe ontwikkelingen te volgen.  
 ■ Je voelt je verantwoordelijk, kan goed tegen stress en 

bent creatief. 
 
Aan het werk 
Met een ICT-diploma kun je o.a. aan de slag bij een 
servicedesk of binnen een bedrijf als dé expert op 
het gebied van ICT. Je ondersteunt gebruikers, geeft 
advies en zorgt ervoor dat systemen en netwerken 
goed functioneren. Dit doe je door op tijd onderhoud 
uit te voeren en door veel te testen. Kies je voor een 
creatieve opleiding? Dan kun je aan het werk als web- of 
app-designer of (freelance) mediavormgever binnen een 
multimediabedrijf.

niveau duur assen
bol

assen
bbl

emmen
bol

emmen
bbl

ICT
Allround Medewerker IT Systems and Devices 3 2 x  x 

Expert IT Systems and Devices 4 3 x  x 

Medewerker ICT Support 2 1-2   x 

Middenkaderfunctionaris Smart Industry 4 4 x

Software Developer 4 4 x  x 

Media
Mediavormgever 4 4   x

“Als kind vond ik dit al heel interessant. Ik was altijd bezig met 
het uit elkaar halen en in elkaar zetten van computers.”
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Metaal-, Elektro- & Installatietechniek
Ontdek de opleidingen van

Werken met je handen én je hoofd. Dat is wat je doet 
wanneer je aan de slag gaat als metaalbewerker of 
monteur in de elektro- en installatietechniek. Het is jouw 
taak om metalen onderdelen, elektronische systemen 
of installaties te maken of te installeren. Belangrijk dus 
om je hoofd erbij te houden! Ook in het reparatie- en 
onderhoudswerk heb jij een belangrijke rol.

Wanneer past deze richting bij jou?
 ■ Je hebt technisch inzicht en oog voor detail. 
 ■ Je werkt nauwkeurig en precies. 
 ■ Je kan goed zelfstandig werken. 

Aan het werk
Binnen de metaaltechniek maak je metalen onderdelen 
en brengt deze in de juiste vorm. Dit kan gaan om grote 
constructies zoals bruggen, maar ook om kleine metalen 
onderdelen die je terugvindt in motoren en machines. 
Als elektrotechnisch monteur repareer en installeer je 
verschillende elektronische apparaten, systemen of 
installaties. Ook het leggen van kabels en leidingen komt 
terug in je werk. Kies je voor de installatietechniek dan 
houd jij je bezig met het aanleggen, onderhouden en 
repareren van werktuigkundige en sanitaire installaties.

niveau duur assen
bol

assen
bbl

emmen
bol

emmen
bbl

Elektrotechniek
Eerste Monteur Elektotechnische Industriële Installaties & Systemen 3 3  x x x

Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties Woning & Utiliteit 3 3 x x x x

Monteur Elektrotechnische Installaties 2 2 x x x x

Monteur Elektrotechnische Systemen 2 2   x x

Installatietechniek
Eerste Monteur Service Onderhoud Werktuigkundige Installaties 3 3    x

Eerste Monteur Utiliteit 3 3  x x x

Eerste Monteur Woning 3 3 x x x x

Monteur Werktuigkundige Installaties 2 2 x x x x

Metaaltechniek
Allround Constructiewerker 3 3 x x x x

Allround Precisieverspaner 3 3    x

Eerste Monteur Service Onderhoud Werktuigbouw 3 3    x

Constructiewerker 2 2 x x x x

Verspaner 2 2   x x

Technicus Engineering
Technicus Engineering Elektrotechniek 4 4   x 

Technicus Engineering Werktuigbouwkunde 4 4   x x

Technicus Service en Onderhoud Werktuigbouw 4 3    x

Werkvoorbereider Fabricage 4 2    x

''Ik heb veel praktijkuren, 
waardoor ik de fijne 

kneepjes van het vak 
goed onder de knie krijg.''
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Ben jij gek op sleutelen aan auto’s en motoren? Dan zit je in de 
wereld van Mobiliteit, Transport & Logistiek helemaal op je plek! 
Van onderhoud tot complexe reparaties, advies geven en overleg 
met je klant; bij onze opleidingen komt het allemaal aan bod. Vind 
je sleutelen leuk, maar ben je liever veel onderweg? Ook geen 
probleem! Als chauffeur wegvervoer rijd je zelfstandig grote afstanden 
en breng jij je lading van A naar B. Iets dichter bij huis blijven kan 
natuurlijk ook. Een logistiek medewerker kan goed samenwerken en 
is dé belangrijke schakel die zorgt voor een vlotte doorstroom van 
goederen. 

Wanneer past deze richting bij jou? 
 ■ Je hebt technisch inzicht en werkt graag met je handen. 
 ■ Je bent zelfstandig en hebt verantwoordelijkheidsgevoel. 
 ■ Je kan goed samenwerken met verschillende afdelingen. 

 
Aan het werk 
Met jouw diploma auto- of motorfietstechniek kan je aan de slag bij 
een garagebedrijf of merkdealer, maar ook een eigen bedrijf starten 
hoort tot de mogelijkheden. Als logistiek medewerker kan je werken 
bij een transportbedrijf, groothandel of op een logistieke afdeling van 
een ander bedrijf. Je kan er ook voor kiezen je diploma Chauffeur 
Wegvervoer te behalen en dan zien we je straks goederen vervoeren 
door heel Nederland of misschien zelfs wel door heel Europa!

Ontdek de opleidingen van

Mobiliteit, Transport & Logistiek

niveau duur assen
bol

assen
bbl

emmen
bol

emmen
bbl

meppel
bol

meppel
bbl

Auto- en Motorfietstechniek
Allround Technicus Voertuigen en  
Mobiele Werktuigen 3 2  x

Basis Technicus Voertuigen en 
Mobiele Werktuigen 2 2 x x x   

Technisch Specialist Voertuigen en  
Mobiele Werktuigen 4 4 x x

Transport & Logistiek
Chauffeur Wegvervoer 2 2    x  

Logistiek Medewerker 2 1 of  2 x x x x x 

BESTE OPLEIDING
VAN NEDERLAND

''Het leukste vind ik de 
projecten die we binnen de 
opleiding doen, zoals racen 
met de elektrokart en RC 
(Radio Controlled) auto’s.'' 
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Ontdek de wereld van

Office, Economie & Communicatie

Werk je graag achter een computer, ben je handig met 
cijfers of wil je alles weten over wet- en regelgeving? 
Schrijf je graag teksten en is organiseren helemaal aan 
jou besteed of neem je graag anderen werk uit handen en 
ben je het visitekaartje van een bedrijf? Kies dan voor een 
opleiding binnen de Office, Economie & Communicatie. 
 
Wanneer past deze richting bij jou? 

 ■ Je bent flexibel en werkt nauwkeurig. 
 ■ Je hebt een dienstverlenende instelling en kunt goed 

samenwerken. 
 ■ Mondeling en schriftelijk communiceren gaat je 

makkelijk af. 
 

Aan het werk 
Met jouw mbo-diploma heb jij de juiste skills op zak 
om in allerlei functies voor tal van organisaties aan 
de slag te gaan. Vaak werk je op een kantoor. Je bent 
de rechterhand van een directeur in een secretariële 
functie of doet de financiële administratie van een bedrijf. 
Met een juridische opleiding kun je bijvoorbeeld aan 
het werk op de personeelsafdeling, maar ook bij een 
gemeente, notaris- of deurwaarderskantoor. Marketing- 
en communicatiespecialisten zijn te vinden bij advies- en 
reclamebureaus of op een marketing- en communicatie-
afdeling van een bedrijf.

niveau duur assen
bol

assen
bbl

emmen
bol

emmen
bbl

meppel
bol

meppel
bbl

Economie / Office
Allround Assistant Business Services 3 2 of  3 x  x  x

Assistant Business Services 2 1 of  2 x  x

Beroepshavo Economie* 4 3     x

Business Administration en Control Specialist 4 3 x x x  x

Legal, Insurance & HR Services Specialist  4 3 x  x  x

Office & Management Support Specialist  4 3 x x x  x

Communicatie
Marketing & Communication Specialist 4 3 x  x  x

*Goede voorbereiding hbo! Naast mbo-opleiding niveau 4 volg je de vakken Wiskunde A en Economie op havoniveau

“Met studenten van 
verschillende opleidingen 
werken we aan projecten. 

We leren van elkaar.”
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Ontdek de opleidingen van

Sport, Leefstijl & Veiligheid

Sport, Leefstijl & Veiligheid is een veelomvattende wereld 
met opleidingen die stuk voor stuk zeer afwisselend 
zijn. Eén ding hebben ze gemeen; in deze wereld werk 
je graag met mensen. Ben jij sportief en wil je anderen 
motiveren om ook veel te bewegen? Of vind je veiligheid 
heel belangrijk en ben je daarom niet bang iemand 
hierover aan te spreken? Welke opleiding je ook kiest, jij 
hebt altijd het beste met de mensen voor. En uiteraard 
ben jij zelf ook graag in beweging, want stil zitten is er 
hier echt niet bij! 

Wanneer past deze richting bij jou? 
 ■ Je bent betrouwbaar, daadkrachtig en neemt graag  

de leiding. 
 ■ Je bent sportief, enthousiast en een doorzetter. 
 ■ Je kunt goed samenwerken en je vindt het leuk 

mensen te motiveren.  
 

Aan het werk 
Kies jij voor Sport & Bewegen? Met jouw diploma kan 
je veel kanten op. Je kan aan de slag bij fitnesscentra, 
sportverenigingen, vakantieparken, gemeentes enz. 

Houd jij graag overzicht? Zorg jij voor orde en veiligheid? 
Wie weet ga je aan de slag als beveiliger en loop jij over 
een paar jaar in uniform.  

''Ik vind het leuk om les te geven en 
sportief bezig te zijn. Met deze 
opleiding kan ik beide doen.''

Vanaf schooljaar 2022-2023 vallen 
alle opleidingen Sport & Bewegen 
in Assen onder de Sport- En 
Beweegcampus Assen. Dit is een 
unieke regionale samenwerking 
tussen Alfa-college en DC in Assen. 
Wij bundelen onze krachten om 
jou op te leiden voor de toekomst. 
Vitaliteit is belangrijker dan ooit.

niveau duur assen
bol

assen
bbl

emmen
bol

emmen
bbl

Sport
Coördinator Sport & Bewegen 4 3 x  x 

Medewerker Sport en Recreatie 2 2 x  

Pedagogisch Medewerker Onderwijs, Opvang en Sport 4 3 x

Sport- en Bewegingsleider 3 2 x  x 

Veiligheid
Beveiliger 2 2 2 x   

Beveiliger 3 3 3 x

Handhaver Toezicht & Veiligheid 3 2 x   
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Dit is de wereld van technische ontwikkeling! 
Onderzoeken, controleren, innoveren en processen 
bewaken. Je vindt het hier terug in verschillende 
opleidingen. Ben jij een echte innovator en denk je graag 
na over automatiseringen en nieuwe ontwikkelingen? 
Een opleiding binnen Technicus Engineering biedt 
jou die uitdaging. Kies voor Laboratoriumtechniek 
wanneer onderzoek écht jouw ding is. Dit is de plek 
voor nieuwsgierige studenten die alles willen weten over 
eigenschappen en toepassingen van stoffen. Word jij juist 
blij van imponerende technische installaties? Dan is een 
opleiding binnen de Procestechniek interessant voor jou.

Wanneer past deze richting bij jou?
 ■ Je houdt van onderzoeken en innoveren. 
 ■ Je ziet problemen als een uitdaging en denkt in 

oplossingen. 
 ■ Je hebt oog voor veiligheid en kan nauwkeurig en 

zelfstandig werken. 

Aan het werk
Welke richting je ook kiest, veilig en nauwkeurig 
werken staat voorop! Je werkt bijvoorbeeld aan nieuwe 
technische gadgets en installaties, zoals drones en 
zonnepanelen. Of je werkt in een laboratorium waar je 
stoffen analyseert, controleert en bewerkt. Ook kan je 
terecht in de procesindustrie, waar je grondstoffen en 
producten in grote hoeveelheden produceert. 

Ontdek de opleidingen van

Technicus Engineering, 
Laboratorium- & Procestechniek

niveau duur assen
bol

assen
bbl

emmen
bol

emmen
bbl

Laboratoriumtechniek
Allround Laborant 3 3   x 

Chemisch-Fysisch Analist 4 4   x 

Procestechniek
Mechanisch Operator A 2 2    x

Mechanisch Operator B 3 3    x

Operator C 4 4    x

Procesoperator A 2 2   x x

Procesoperator B 3 3   x x

Technicus Engineering
Allround Operationeel Technicus 4 4   x 

Middenkaderfunctionaris Smart Industry 4 4 x

Technicus Engineering Elektrotechniek 4 4   x

Technicus Engineering Werktuigbouwkunde 4 4   x x

Technicus Service en Onderhoud Werktuigbouw 4 3    x

Werkvoorbereider Fabricage 4 2    x

“Door mijn opleiding Allround 
Operationeel Technicus kan ik 
mijn route verder uitstippelen 
richting mijn droombaan in de 

waterstoftransitie.”
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Ontdek de opleidingen van

Toerisme, Vrije tijd & Evenementen

Binnen de vrijetijdsbranche werk jij aan het plezier van anderen. Met enthousiasme en passie zorg jij ervoor dat het 
je gasten, klanten en/of passagiers aan niets ontbreekt. Het is jouw missie om hen een goede tijd te bezorgen in het 
binnen- of buitenland. 

Wanneer past deze richting bij jou?
 ■ Je bent enthousiast, creatief en werkt graag met mensen. 
 ■ Je kan goed communiceren en organiseren. 
 ■ Je maakt het anderen graag naar hun zin.  

Aan het werk
Een vliegveld, reisbureau, vakantieresort, avonturenpark of festival. Verschillende omgevingen waar jij straks aan het 
werk kunt. Je helpt bijvoorbeeld bij het boeken van reizen, zorgt dat mensen op de plaats van bestemming komen en 
organiseert het entertainment. Veelzijdig werk met veel ruimte voor jouw creativiteit! Ook evenementen, festivals en 
bedrijfsbijeenkomsten vragen om jouw regel- en organisatietalent. 

 ''Reizen naar verre landen en 
kennismaken met andere culturen. 
Stewardess worden lijkt me echt 

een droombaan.''

niveau duur emmen
bol

emmen
bbl

Toerisme
Leidinggevende Travel & Hospitality 4 3 x 

Luchtvaartdienstverlener 4 3 x 

Zelfstandig Medewerker Travel & Hospitality 3 3 x 

Vrije tijd & Evenementen
Leidinggevende Leisure & Events 4 3 x 

Zelfstandig Medewerker Leisure & Events 3 3 x 
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Ben je inmiddels klaar voor de 
volgende stap? Klaar voor een 
opleiding op het mbo, bij Drenthe 
College? Daar krijgen we heel 
verschillende antwoorden op: ‘Ik 
heb nog geen idee’, ‘Ik onderzoek 
het nog, twijfel nog een beetje’ 
en ‘Ja hoor ik ben er uit, ik weet 
precies wat ik wil’. 
Voor de één een zoektocht, voor 
de ander nog een laatste check of 
al een zekere keus.
Wij kunnen je daarbij helpen!

Je hebt al de nodige voorkeuren, 
maar om je definitieve keuze 
te maken wil je nog wel een en 
ander checken en ervaren. Dat 
kan tijdens onze Open Dagen 
of je loopt een dagje mee. 
Daarmee krijg je vast en zeker 
duidelijkheid.

Dat maakt het best makkelijk. 
Je weet wat je wilt! Voor de 
zekerheid nog wel even één van 
onze Open Dagen bezoeken. 
Voor de sfeer en voor de 
bevestiging van je keuze.

Weet jij het al?

Ik onderzoek het nog

Ik ben er al uit

Ik heb nog geen idee
Er zijn zoveel mbo opleidingen, 
waar begin ik met zoeken?
Online kun je al heel veel vinden 
op onze website: informatie over 
de verschillende ‘werelden’, met 
video’s, foto’s en ervaringen 
van studenten. Of kies voor een 
beroepskeuzetest. Bezoek ook 
een of meer van onze Open 
Dagen, dan ervaar je onze 
school, docenten en studenten 
meteen.
Je hebt mogelijk al een lichte 
voorkeur voor een bepaalde 
richting: zorg, economisch of 
techniek? Of het is soms een 
kwestie van wegstrepen … Kom 
je er dan nog niet uit, dan kun je 
uiteraard hulp krijgen van onze 
DC studiekeuzeadviseurs.

Kom naar onze Open Dagen! Proef sfeer op onze locaties en laat je 
informeren door onze docenten en studenten. Zij weten jou alles te 
vertellen over DC en de richting die jou leuk lijkt. Neem ook gerust je 
ouders/verzorgers, broertjes en/of zusjes mee: iedereen is van harte 
welkom!

Open Dagen

Wil je weten of de door jou gekozen vervolgopleiding wel de juiste is? 
Kom een dag(deel) meelopen bij ons op school! Proef sfeer en ontdek of 
de opleiding echt bij jou past. Ook als je twijfelt over je studiekeuze kan 
meelopen een oplossing zijn. We helpen jou graag om de juiste keuze te 
maken.
Aanmelden voor een meeloopdag in Assen en Emmen kan via 
bezoekmbo.nl en voor Meppel via meelopenmbo.nl.

Meelopen

Weten hoe het studentenleven is bij Drenthe College? Of vragen over een 
bepaalde opleiding. Onze (oud-)studenten vertellen het je graag. 

In gesprek met studenten

Twijfel je over je vervolgstudie? Wij denken graag met je mee. Ga in 
gesprek met een studiekeuzeadviseur van DC. 

Studiekeuzeadvies
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Oriënteer je op 
drenthecollege.nl

Doe een 
beroepskeuzetest

Kijk voor alle informatie 
op drenthecollege.nl

mbo-opleiding kiezen
Weet jij het al?

Nee, ik heb geen idee Ik onderzoek het nog Ja, ik ben er helemaal uit!

Weet je nu welke richting bij je past?

Nee Ja

Ga in gesprek met een 
studiekeuzeadviseur 

OPEN DAG 

OPEN DAG  

 

en/of 
Meelopen op het mbo

en/of 
In gesprek met DC!

en/of 
Meelopen op het mbo

Meelopen op het mbo
en/of

 
OPEN DAG

 en/of
In gesprek met DC!

Aanmelden
drenthecollege.nl/

aanmelden

Dit kan het 
hele jaar!

November - December

Januari - Februari

Maart - April

DC helpt je kiezen
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Ontdek de opleidingen van

Uiterlijke Verzorging

Blije gezichten én een verzorgd uiterlijk creëren, dat is wat jij doet! Als 
kapper of schoonheidsspecialist laat je mensen stralen met je werk. Jij 
speelt in op de wensen van de klant en zorgt ervoor dat ze met een goed 
gevoel de salon verlaten.  

Wanneer past deze richting bij jou?
 ■ Je hebt een passie voor uiterlijke verzorging. Ook anderen help je 

daar graag bij. 
 ■ Je bent gastvrij, representatief, dienstverlenend en sociaal. 
 ■ Je bent creatief en hebt vernieuwende ideeën. 

Aan het werk
Iedere werkdag heb je te maken met andere klanten en wensen. Door 
jouw dienstverlenende houding en sociale karakter maak je makkelijk 
een praatje en geef je klanten een goed gevoel. Je adviseert klanten en 
vertaalt hun wensen naar een geschikte behandeling op het gebied van 
haar- of schoonheidsverzorging. Jouw werk speelt zich bijvoorbeeld af in 
een salon, barbershop of welnesscentrum, maar ook het runnen van je 
eigen bedrijf is een optie!

“Beautyonderdelen zoals epileren, 
wenkbrauwen en wimpers verven 

vind ik het allerleukste.” 

niveau duur emmen
bol

emmen
bbl

Haarverzorging
Haarstylist Dame 3 3 x x

Haarstylist Heer 3 2 x x

Kapper 2 2 x x

Salonmanager Dame 4 3 x x

Salonmanager Heer 4 3 x x

Schoonheidsverzorging
Allround Schoonheidsspecialist 4 3 x 

Schoonheidsspecialist 3 3 x 

BESTE OPLEIDING
VAN NEDERLAND
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Ontdek de opleidingen van

Zorg & Welzijn
Actief zijn in de wereld van Zorg & Welzijn is werken met 
én voor mensen. Jij zorgt voor ondersteuning bij een 
goed verloop van een medische behandeling, verpleging 
of verzorging. De doelgroepen waar je je mee bezig 
houdt zijn heel verschillend; kinderen, jongeren, ouderen 
of gehandicapten. Jij bent met jouw kwaliteiten van grote 
waarde voor je cliënten en hun naasten, maar ook voor 
je team! 

Wanneer past deze richting bij jou? 
 ■ Je bent stressbestendig en praktisch. 
 ■ Je kan je goed in andere mensen verplaatsen. 
 ■ Je bent zorgzaam en staat stevig in je schoenen. 
 ■ Je kan goed luisteren en helder communiceren. 

Aan het werk
Met één van de opleidingen bij Zorg & Welzijn kan je alle 
kanten op en ga jij echt het verschil maken, want je gaat 
iets betekenen voor mensen. Je kan bijvoorbeeld aan de 
slag als verpleegkundige of verzorgende in ziekenhuizen, 
instellingen of op een kinderdagverblijf. Misschien past 
het beter bij je om de dagbesteding te verzorgen bij een 
zorgboerderij of in de gehandicaptenzorg. Of sta jij straks 
voor de klas als onderwijsassistent?

''Het leukste aan de 
opleiding vind ik 

stagelopen, want ik leer 
meer van de praktijk dan 

de theorie.''

niveau duur assen
bol

assen
bbl

emmen
bol

emmen
bbl

meppel
bol

meppel
bbl

Dienstverlening
Dienstverlening: Helpende Zorg & Welzijn 2 2 x  x  x 

Dienstverlening: Helpende Zorg & Welzijn voor volwassenen 2 1 x x x x x x

Gezondheidszorg
Verzorgende IG* 3 2-3 x x x x x 

Praktijkopleider 4 1  x    

Verpleegkundige 4 4 x  x  x 

Verpleegkundige verkort 4 2 x x x x x x

Verzorgende IG voor volwassenen 3 2 x x x x x x

Welzijn
Agogisch Medewerker GGZ 4 2  x

Begeleider Gehandicaptenzorg** 3 2-3  x

Begeleider Maatschappelijke Zorg** 3 2-2 x  x x x x

Begeleider Specifieke Doelgroepen** 3 2-3  x

Beroepshavo Welzijn (THBO)*** 4 3 x     

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 2-3 x x x  x x

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker voor volwassenen 4 1      x

Omscholingstraject mbo-Verpleegkundige 4 3  x  x  x

Onderwijsassistent 4 3 x x x  x

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang 3 2-3 x x x  x x

Pedagogisch Medewerker Onderwijs, Opvang en Sport 4 3 x

Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg 4 2-3  x

Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg 4 2-2 x   x x x x

Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen 4 2-3  x

Thuisbegeleider 4 3  x

*Deze opleiding kan je combineren met de opleiding Begeleider Maatschappelijke Zorg. Bespreek jouw mogelijkheden met je LOB’er.
**Op basis van dit diploma kan je een verkort traject Verzorgende IG volgen. Bespreek jouw mogelijkheden met je LOB’er.
***Goede voorbereiding hbo! Naast mbo-opleiding niveau 4 volg je diverse vakken op havoniveau.
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Ontdek de opleidingen van

Entree

Heb je geen diploma van je middelbare school en ben je op  
1 augustus 16 jaar of ouder? Dan past een Entree-opleiding bij 
jou. De opleiding duurt een jaar. Je werkt op school en tijdens je 
stage aan je eigen ontwikkeling en krijgt allerlei praktijkgerichte 
opdrachten. Ook volg je lessen Nederlands, rekenen en burger-
schap. Je krijgt veel persoonlijke aandacht en begeleiding van 
docenten. 

Wanneer past deze richting bij jou? 
 ■ Je bent bereid om te leren. 
 ■ Je bent praktisch ingesteld. 
 ■ Jouw doel is een diploma. 

Doorstromen of aan het werk
Een Entree-opleiding is een goede basis. Met een Entree-
diploma kun je doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2 
of aan het werk in verschillende sectoren en branches. 

niveau duur assen
bol

assen
bbl

emmen
bol

emmen
bbl

meppel
bol

meppel
bbl

Assistent Bouwen, Wonen & Onderhoud 1 1 x x x x x x

Assistent Dienstverlening 1 1 x x x x x x

Assistent Horeca, Voeding of  Voedingsindustrie 1 1 x x x x x x

Assistent Metaal,- Elektro- en Installatietechniek 1 1 x x x x x x

Assistent Logistiek 1 1 x x x x x x

Assistent Mobiliteitsbranche 1 1 x x x x x x

Assistent Procestechniek 1 1 x x x x x x

Assistent Verkoop/Retail 1 1 x x x x x x

Entree NT2 voor anderstaligen 1 1     x

“Ik ben blij dat ik deze kans 
heb gegrepen. Nu kan ik 

werken aan mijn toekomst!”
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Ontdek de opleidingen van

Inburgering & Basisvaardigheden

Inburgering
Je bent nieuw in Nederland en je zoekt je weg. De taal is 
misschien moeilijk en de dagelijkse dingen in Nederland zijn 
nog nieuw. Een Inburgeringscursus bij Drenthe College op één 
van de vele plekken in de provincie Drenthe helpt je op weg. 
Na je cursus kun je doorstromen naar een beroepsopleiding. 

Basisvaardigheden 
Je bent ouder dan 18. En je bent in Nederland geboren 
of woont al langer in Nederland. Wil je beter leren lezen, 
gesprekken kunnen voeren of brieven schrijven? Met een 
cursus Nederlands krijg je dit onder de knie. Drenthe College 
biedt in veel gemeenten dag- of avondcursussen aan.

Inburgering
Alfabetisering

Cursus inburgeren (spreken, luisteren, lezen, schrijven)

Inburgering met staatsexamen B1 of  B2

Nederlandse Taallessen (online) 

Basisvaardigheden
Nederlands 1F of  2F

NT2 - Nederlands A1/A2

NT2 - Nederlands B1/B2 naar staatsexamen

NT1 - Nederlands voor laaggeletterden, rekenen en digitale vaardigheden
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Ontdek de opleiding van

Sprinthavo & Sprintvwo (Vavo)

Versneld je havo- of vwo-diploma of certificaten van 
bepaalde vakken op havo- of vwo-niveau halen? Dan 
ben je bij Sprinthavo en Sprintvwo van Drenthe College 
aan het juiste adres! 

Je volgt examenvakken waarbij vooral een beroep 
wordt gedaan op je eigen verantwoordelijkheid en 
zelfstandigheid. Sprinthavo en Sprintvwo zijn onderdeel 
van voortgezet algemeen volwassenen onderwijs 
(vavo). Naast je lessen werk je in een studielokaal 
aan je huiswerk met behulp van een leswijzer. Maar je 
staat er zeker niet alleen voor! Om je zo goed mogelijk 
voor te bereiden op het examen word je begeleid door 
professionele en betrokken docenten. 

Goed om te weten: het diploma dat je haalt is een 
regulier havo- of vwo-diploma en de zak-/slaagregeling is 
hetzelfde. 

Wanneer past deze richting bij jou?
 ■ Je bent gemotiveerd om je havo- of vwo-diploma te 

halen. 
 ■ Je bent een doorzetter en kan goed zelfstandig 

werken. 
 ■ Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden  

(zie drenthecollege.nl/sprinthavo of  
drenthecollege.nl/sprintvwo). 

Verder studeren / Aan het werk
Afhankelijk van je diploma kan je een hbo-opleiding of 
universitaire studie volgen. Ook kun je aan het werk. t

“Heb je moeite om je diploma te halen? Dan is de 
Sprinthavo of Sprintvwo van Drenthe College dé plek 
waar je moet zijn. Docenten zijn heel betrokken. Ze 

kennen je en maken tijd je voor je.”

duur assen emmen meppel

Sprinthavo 1-2 x x x

Sprintvwo 1  x
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Opleidingsrestaurants
In elke regio vind je opleidingsrestaurants waarin studenten met hart voor 
de horeca praktijkervaring opdoen. Je vindt er verschillende opleidingen van 
Kok tot Gastheer/Gastvrouw en Facilitair Leidinggevende. De restaurants zijn 
gewoon geopend én dus toegankelijk voor het publiek.

Stage in het buitenland
Student Marketing en Communicatie Yvet Kroes ging samen met Indy Smit 
naar Malta: “Laat zo’n unieke ervaring niet liggen! Ik ben zelfverzekerder 
geworden, heb een nieuwe cultuur leren kennen en mijn Engels is verbeterd. 
Naast mijn stage bij MCAST CSR & Events zijn we o.a. wezen parasailen, 
hebben we quads gehuurd en de Blue Lagoon bezocht.”

Topacademie 
Leer presenteren samenwerken, 
netwerken, leiding nemen en 
ondernemen bij de Topacademie! 
Je krijgt mastersclasses en 
bedrijfsbezoeken en verblijft 
een week op een vakantiepark. 
Gerianne Beuving, student Facilitair 
Leidinggevende: “Ben je onzeker 
of durf je niet voor een grote groep 
te staan? Wil je het beste uit jezelf 
halen en laten zien wie jij bent als 
persoon? Geef je dan op voor de 
Topacademie.” 

Meer dan een diploma
Om jou maximaal uit te dagen bieden we je in alle opleidingen 
extra’s aan. Denk aan projecten binnen jouw opleiding, regionale 
en landelijke Skills vakwedstrijden en excellentietrajecten.

DeliCious
OPLE ID INGSRESTAURANT

Skills vakwedstrijden
Alisha Wolters, student van de Kappersopleiding, heeft zilver 
gewonnen tijdens Skills Heroes; het NK voor beroepen! Via 
kwalificatiewedstrijden strijden jaarlijks honderden mbo-studenten 
om een ticket voor het NK. “Het was heel erg leuk om mee te doen. 
Natuurlijk was ik graag eerste geworden, maar de ervaring die ik 
heb opgedaan is veel belangrijker. Ik weet nu hoe het is om onder 
tijdsdruk te werken.” 
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DOORSTROMEN

Wil jij doorstromen  
naar het hbo? 
Kies dan in het laatste half jaar van 
jouw niveau 4 opleiding voor een 
aangepast programma dat deels 
plaatsvindt op de hbo-opleiding 
van jouw keuze. Zo wen je alvast 
aan het hbo en heb je een soepele 
overstap.

Lisan van der Linde schaatst 
op hoog niveau! Ze blinkt uit in 
lange afstanden en neemt deel 
aan marathons. De student 
Verzorgende-IG maakt gebruik 
van de topsportregeling: “Bij 
Drenthe College krijg ik alle 
ruimte om schaatsen met mijn 
opleiding te combineren. Ik heb 
een aangepast studieprogramma 
en overleg regelmatig met mijn 
loopbaanoriëntatiebegeleider.” 

Leren met én in 
de praktijk
Drenthe College heeft in 
samenwerking met verschillende 
bedrijven en instellingen 
leerafdelingen buiten de school. Je 
krijgt dan zowel theoretische lessen 
als praktijk op de locatie van het 
bedrijf of de instelling.

Docenten van DC verzorgen 
de lessen vanuit een leerhome. 
Op de werkvloer doe je onder 
begeleiding van coaches van de 
instelling je praktijkervaring op. Er 
zijn verschillende initiatieven in elke 
regio; Gilde Leren, Praktijkleren, 
Expertise Centrum Zorg & Welzijn 
en andere. Kijk op onze site bij 
de opleidingsinformatie naar 
jouw mogelijkheden. Het grote 
voordeel? Direct werken én 
leren in het werkgebied van jouw 
opleidingskeuze en zo de kneepjes 
van het vak al tijdens je opleiding 
leren van de professionals!

Leerbedrijven
Werken aan echte opdrachten vanuit 
het bedrijfsleven, verenigingen en 
vanuit Drenthe College doe je via 
onze leerbedrijven. Zo gebruik je 
de aangeleerde theorie direct in de 
praktijk.

TOPSPORT EN 
STUDEREN

DC-Fit
Als school vinden wij het 
van groot belang om goede 
vakmensen af te leveren. 
Daarnaast vinden wij het 
belangrijk om gezonde 
werknemers op te leiden. Je 
neemt deel aan een sport- en 
leefstijlprogramma van DC 
FIT. Tijdens dit programma 
vinden we het waardevol dat 
je inzicht krijgt in jouw eigen 
leefstijl en bieden we jou aan 
om uit een aanbod van sport en 
leefstijlactiviteiten te kiezen.
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Algemene informatie over het mbo

BOL of BBL
Je kunt op het mbo voor een 
BOL- of een BBL-opleiding 
kiezen. 

Bij de Beroepsopleidende 
leerweg (BOL) ga je naar school 
en doe je praktijkervaring op 
tijdens je stage. Stage wordt 
ook wel ‘beroepspraktijkvorming’ 
genoemd. Je loopt stage bij 
een erkend leerbedrijf. Erkende 
leerbedrijven zijn te vinden via 
stagemarkt.nl. 

Bij de Beroepsbegeleidende 
leerweg (BBL) combineer je 
werken en leren. Naast je baan 
heb je één of meerdere dagdelen 
in de week school. Om een 
BBL-opleiding te volgen ben 
je 16 jaar of ouder en werk je 
minimaal 16 - 20 uur per week 
bij een erkend leerbedrijf. Je 
gaat zelf op zoek naar een baan. 
Erkende leerbedrijven kun je 
vinden via leerbanenmarkt.nl.

Begeleiding
Bij Drenthe College krijg je 
een loopbaanbegeleider die 
jou volgt en helpt tijdens je 
studie. Mocht je het door 
omstandigheden moeilijk krijgen 
of meer ondersteuning nodig 
hebben dan heeft Drenthe 
College een uitgebreid netwerk 
van professionals binnen en 
buiten de school. Zij hebben 
veel ervaring met het begeleiden 
van hulpvragen op allerlei 
vlakken. Denk bijvoorbeeld 
aan financiële-, persoonlijke of 
gezondheidsproblemen of een 
bepaalde vorm van Passend 
Onderwijs. Je staat er nooit 
alleen voor!

Een opleiding 
in het mbo
Een mbo-opleiding bestaat uit 
drie onderdelen: 

 ■ Een algemeen basisdeel; dit 
zijn de vakken Nederlands, 
rekenen en soms ook 
Engels. Je volgt ook lessen 
burgerschap. Tijdens deze 
lessen werk je aan je eigen 
loopbaancompetenties 
en krijg je persoonlijke 
begeleiding. 

 ■ Een profieldeel; dit zijn 
vakken specifiek voor jouw 
opleiding die je zullen 
voorbereiden op je beroep.

 ■ Een keuzedeel; je kan 
kiezen uit verschillende 
keuzedelen, bijvoorbeeld om 
je alvast voor te bereiden 
op een vervolgopleiding 
op een hoger niveau. 
Maar het is ook mogelijk 
om een keuzedeel te 
volgen waarmee jij je kan 
specialiseren in een specifiek 
onderdeel van je vak.
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Schoolkosten 
Ben je op 1 augustus 2023  
18 jaar of ouder en volg je een 
BOL-opleiding? Dan betaal je 
lesgeld aan DUO. Alle informatie 
over lesgeld, studiefinanciering 
en leningen vind je op duo.nl/
particulier.

Kies je voor een BBL-traject 
en ben je op 1 augustus 2023 
18 jaar of ouder dan betaal je 
cursusgeld aan Drenthe College. 
De hoogte van dit bedrag verschilt 
per opleiding. Meer informatie 
over cursusgeld is te vinden op 
Rijksoverheid.nl.

Naast les- en cursusgeld zijn 
er bijkomende kosten voor 
bijvoorbeeld een laptop, boeken/
licenties, excursies, kleding enz. 
Op onze website vind je bij elke 
opleiding een indicatie van deze 
schoolkosten.

Leven Lang 
Ontwikkelen
Met flexibel onderwijs willen 
wij de regio én mensen laten 
groeien. Naast ons reguliere 
opleidingsaanbod bieden we 
om- en bijscholingscursussen aan. 
Of je nu werkgever, werknemer 
of werkzoekende bent, graag 
gaan we samen met jou op zoek 
naar de beste scholing. Je bent 
namelijk nooit uitgeleerd! Kijk 
op drenthecollege.nl/bedrijven-
volwassenen voor meer informatie. 

Wat erna?

Hbo/werk

Mbo niveau 3 of 4 / 
werk

Mbo niveau 2

Vmbo

Theoretische leerweg
Overgangsbewijs Havo 

3 naar 4

Gemengde leerweg

Kaderberoepsgerichte 
leerweg

Basisberoepsgerichte 
leerweg

Géén diploma

Mbo

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

Gemiddelde duur Mbo

Drie of vier jaar

Twee jaar

Half jaar tot één jaar

DOORSTROMEN VMBO-MBO-HBO/WERK

Tegemoetkoming 
studiekosten (BOL)
Hebben je ouders/verzorgers een 
laag inkomen en ben je op  
1 augustus 2023 nog geen 18 jaar? 
Dan kunnen jullie in aanmerking 
komen voor een tegemoetkoming in 
de kosten. 
De hoogte hiervan is afhankelijk 
van het inkomen. Meer informatie 
is te vinden op leergeld.nl of via de 
rijksoverheid.

De tegemoetkoming kun je 
gebruiken voor een laptop, boeken, 
licenties, maar ook voor een 
eventuele rekening ‘Schoolkosten 
DC’. Kijk op drenthecollege.
nl voor meer informatie en het 
aanvraagformulier.
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Anna Paulownalaan 1, 7822 JJ Emmen
Inburgering & Basisvaardigheden

Entree
Handel & Ondernemen (niveau 2)

Metaal-, Elektro- & Installatietechniek
Mobiliteit, Transport & Logistiek

Office, Economie & Communicatie (niveau 2)
Sprinthavo & Sprintvwo

Atlantis 2, 7821 AX Emmen
Bouw, Afbouw & Wonen

Anne de Vriesstraat 70, 9402 NT Assen
Entree

Handel & Ondernemen
Horeca & Facilitair

Inburgering & Basisvaardigheden
Media, Vormgeving & ICT

Office, Economie & Communicatie
Sport, Leefstijl & Veiligheid

Sprinthavo
Zorg & Welzijn

Aziëweg 2, 9407 TG Assen
Vakcentrum Techniek
Bouw, Afbouw & Wonen

Metaal-, Elektro- & Installatietechniek

De Haar 17, 9405 TE Assen
TT-Instituut

Mobiliteit, Transport & Logistiek

Industrieweg 1, 9402 NP Assen
TechHub

Smart Industry

Meer weten?
 Dit zijn onze locaties en jouw mogelijkheden.

Emmen

Moi, bliededaj der bint
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Meppel

Ubbekingecamp 1, 7824 EH Emmen
Handel & Ondernemen

Mediavormgeving
Office, Economie & Communicatie

Sport, Leefstijl & Veiligheid
Toerisme, Vrije tijd & Evenementen

Uiterlijke Verzorging

Van Schaikweg 94, 7811 KL Emmen 
(Locatie NHL Stenden)

Horeca & Facilitair

Van Schaikweg 98, 7811 KL Emmen
Bouw, Afbouw & Wonen (niveau 4)

ICT
Metaal-, Elektro- & Installatietechniek

Mobiliteit, Transport & Logistiek
Technicus Engineering, Laboratorium- & 

Procestechniek

Veldlaan 2, 7824 VH Emmen
Zorg & Welzijn

Ambachtsweg 2
7943 AE Meppel

Handel & Ondernemen
Horeca & Facilitair

Office, Economie & Communicatie
Zorg & Welzijn

Vledderstraat 3d
7941 LC Meppel

Entree
Inburgering & Basisvaardigheden

Sprinthavo
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DC helpt je kiezen!

In gesprek met DC

Keuze gemaakt? 

 ■ Ben jij er nog niet uit?
 ■ Wil je graag meer weten?
 ■ Maak een afspraak en ga in gesprek 
 ■ Het hele jaar mogelijk

Je kan je het hele jaar voor een opleiding aanmelden via drenthecollege.nl/aanmelden

Meelopen
Assen en Emmen
Meld je aan via bezoekmbo.nl
Meppel
Meld je aan via meelopenmbo.nl

2022

2023

7 & 8 oktober 
Onderwijsbeurs 

Noordoost
09:00 - 16:00 uur

Zwolle

2 november

28 november t/m 
2 december

Open Dag
15:00 - 20:30 uur

Assen - Emmen - Meppel

Meelopen
op het mbo

25 januari

16 t/m 20 januari

30 januari t/m
3 februari

Open Dag
15:00 - 20:30 uur

Assen - Emmen - Meppel

Meelopen
op het mbo

Meelopen
op het mbo

15 maart

6 t/m 10 maart20 t/m 24
februari

Open Dag
16:00 - 20:00 uur

Assen - Emmen - Meppel

Meelopen
op het mboMeelopen

op het mbo

12 t/m 16 december
Meelopen
op het mbo

15 juni
Last Minute
Studiekeuze

16:00 - 18:00 uur


