
 
 

Opleiding Procesoperator A / Procesoperator B 
 
 
Datum  : juni 2020 
Onderwerp : start opleiding Procesoperator A/B 
Kenmerk : M.Karsten/aoos 
Telefoon : 088 188 3801 
E-mail  : 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 09.30 uur. We verwachten je dan in 
de kantine van de locatie Van Schaikweg 98 te Emmen.  
Wanneer je een eigen laptop hebt, adviseren we jou deze mee te nemen. 
 
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 09.30 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 vind je op de website. 
 
Het gaat om het beroepsgericht lesmateriaal, de AVO boeken, het Vapro tabellenboek, het 
cursusboek VCA basis en de benodigde licenties. De totale kosten voor de boeken en licenties voor 
de Procesoperator A opleiding bedragen ca. € 360,--. Voor de Procesoperator B opleiding is dit ca. 
€ 390,--. 
Het Vapro tabellenboek en het cursusboek VCA basis worden op school door de docent uitgereikt 
zodra de verschuldigde bedragen hiervoor zijn voldaan via de Slim MBO-webshop. 
Daarnaast is er lesgeld via DUO verschuldigd voor studenten die op 1 augustus 2020 18 jaar zijn. 
Voor het cursusjaar 2020-2021 is dat € 1.202,--. 
 
Het passen en bestellen van werkkleding en veiligheidsschoenen kan bij Delftechniek BV, wanneer 
je dit nog niet gedaan hebt tijdens de startersbijeenkomst van 1 juli jl. dan zul je zelf even naar dit 
bedrijf toe moeten gaan (Phileas Foggstraat 70 in Emmen, geopend op werkdagen van 9 tot 17.00 
uur). Betalen kan contant of met de pin. Doe dit indien mogelijk vóór 1 augustus a.s. Vermeld daarbij 
a.u.b. dat je de opleiding Procestechniek bij het Drenthe College gaat volgen. Zie de bijlage van 
Delftechniek. 
 
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 sites: 
www.campusshop.nl  en www.slim.nl. 
Uiteraard ben je vrij de laptop ergens anders aan te schaffen. 
 
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 

http://www.campusshop.nl/
http://www.slim.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opleiding DC: AOT en Procestechniek 

 

Beste leerling, 

 

Voor de opleiding het komende schooljaar bieden wij je de mogelijkheid om tegen een 

gereduceerd tarief een kledingset aan te schaffen.  

De kleding en schoenen kun je passen op de informatiebijeenkomst van 1 juli. 

 

Om deze te bestellen dient u het bedrag vooraf te betalen o.v.v. uw gegevens 

(naam/opleiding/plaats van de school). 

Na ontvangst van de betaling sturen wij een orderbevestiging per mail. 

De uiterlijke betaaldatum is 1 augustus. 

De kleding wordt dan in de eerste schoolweek afgeleverd op school en zal tijdens één van de 

lessen uitgereikt worden. 

 

Heb je een vraag over deze brief of over je bestelling, mail dan naar 

verkoop.emmen@delftechniek.nl of bel: 

0591-564329 

 

Prijzen incl. BTW 

Poloshirt lange mouw    24,00 

Worker    43,02 

Schoenen    21,84 

 

Het bedrag kan overgemaakt worden op rekening: 

Iban: NL35RABO0313085161 

Ten name van Groothandel Delftechniek 

 

Let op! 

Als referentie dient u het volgende aan te geven ; 

Naam leerling, naam opleiding, plaats van de school (VSW98, Emmen). 

( indien deze gegevens niet goed en of onduidelijk zijn kunnen wij niet overgaan tot een 

tijdige levering) 

 

Met vriendelijke groet en veel succes met de opleiding, 

 

Delftechniek  Emmen BV 

 

Phileas Foggstraat 70 

7825 AL   EMMEN 

Tel:            0591-564329 

0591-564329 

www.delftechniek.nl 

verkoop.emmen@delftechniek.nl 

 

mailto:verkoop.emmen@delftechniek.nl
http://www.delftechniek.nl/
mailto:verkoop.emmen@delftechniek.nl

