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  1e jaars studenten Allround medewerker- en Expert IT System and Devices     
 
 

Beste student, 
 
Welkom op de opleiding IT System and Devices van het Drenthe College. In deze brief 
vind je informatie over het introductieprogramma, het bestellen van boeken, software en 
andere studiematerialen en DC Fit. 
 
Start van de opleiding 
 
Je opleiding gaat starten op dinsdag 1 september 2020. We zijn bezig met het maken 
van roosters passend bij de mogelijkheden die de school heeft binnen de coronaregels. 
Zoals het er nu uitziet kunnen we in september beperkt open en mogen we niet te veel 
studenten tegelijk op school ontvangen. We verwachten dat we ook nog in september 
een deel van de lessen online moeten verzorgen. 
 
Introductieprogramma 
 
Door de huidige maatregelen rond de coronacrisis is het onduidelijk wat de 
mogelijkheden zijn in september voor een introductieweek. We wachten af welke hoe de 
maatregelen worden aangepast de komende tijd en kijken hoe we binnen die 
maatregelen een leuke introductieweek kunnen organiseren. 
 
Meer informatie hierover ontvang je voor de start van je opleiding. 
 
Bestellen van boeken, software en andere studiematerialen 
 
Je ontvangt op het e-mailadres dat je bij de aanmelding hebt opgegeven van onze ICT 
dienst een mail met daarin de gegevens om je schoolaccount te activeren. Met dit 
account kun je je aanmelden op onze portal en andere systemen die je tijdens de 
opleiding kunt gebruiken. 
 
Vanaf 1 augustus kun je op een eenvoudige manier je boeken bestellen via de Slim 
MBO-webshop. Hiervoor ga je naar http://www.drenthecollege.nl/welkom en klik je op 
het logo van de MBO-webshop.  
 
Log daarna in met je schoolaccount. De gegevens zijn hetzelfde als je inloggegevens 
die je gebruikt voor school (studentnummer@student.drenthecollege.nl). Mocht het niet 
lukken, vul dan het contactformulier in onderaan de pagina op de welkom website van 
Drenthecollege (drenthecollege.nl/welkom). 
 
Aanschaf laptop en software 
Advies voor aanschaf laptop voor de opleidingen: Allround medewerker IT System and 
Devices en Expert IT System and Devices: 



Zoals tijdens de intake al is aangegeven, verwachten wij dat je bij de aanvang van het 
nieuwe schooljaar beschikt over je eigen laptop inclusief software. We adviseren 
minimaal het volgende van de laptop; 
 
Minimaal: 
Intel Core i5 (of vergelijkbaar) 
8 GB intern geheugen 
250 GB harde schijf 
 
Wij adviseren 
Intel Core i7 (of vergelijkbaar) en bij voorkeur quad-core 
16 GB intern geheugen 
500 GB harde schijf of groter / eventueel SSD 
 
Software 
De laptop dient te zijn voorzien van een actueel besturingssysteem. Wij adviseren om 
Windows 10 te installeren. Verder dient een adequaat antiviruspakket en PDF reader te 
zijn geïnstalleerd. Software kan voordelig worden besteld via www.slim.nl en dan in te 
loggen met je studentnummer en wachtwoord. Tijdens de introductie zal je MAC-adres 
van je laptop worden geregistreerd. Indien je computer virussen bevat zal deze door 
onze ICT dienst worden geblokkeerd van het netwerk, totdat het probleem is opgelost. 
 
Je hoeft geen office pakket aan te schaffen. Binnen het Drenthe College maken we 
allemaal gebruik van Office 365 via http://portal.drenthecollege.nl Onderdelen van de 
opleiding worden online aangeboden. Daarvoor maken we gebruik van Microsoft 
Teams, we zullen je in het begin van de opleiding helpen bij de installatie en configuratie 
van Teams en de andere onderdelen van het Office-pakket. 
 
Overige software van Microsoft en VMWare voor de opleiding kun je downloaden via 
Microsoft Azure en onze webstore. Hiervan ontvang je in de eerste weken van het 
schooljaar een account en daarbij verdere instructie hoe je deze software kunt 
downloaden. Hiermee kun je virtualisatie software en vrijwel alle besturingssystemen 
van Microsoft downloaden voor gebruik tijdens de lessen. 
 
DC FIT 
Tijdens je opleiding ga meedoen met DC-FIT, het sportprogramma van het Drenthe 
College. DC-FIT is een onderdeel van het vak burgerschap. Voor DC-Fit zal je een 
aantal sportactiviteiten gaan doen samen met je klas. 
Normaal hebben alle nieuwe studenten in de introductie week een fittest als eerste 
onderdeel van DC-FIT. Door de corona-maatregelen zal die niet doorgaan. Aan het 
begin van je opleiding word je geïnformeerd over de invulling van het DC-FIT 
programma. 
 
Wij wensen je een prettige vakantie en zien je graag op dinsdag 1 september 2020. 
 
Met vriendelijke groet, 
J. Bijlholt 
Opleidingsmanager Media en ICT 

http://www.slim.nl/
http://portal.drenthecollege.nl/

