
 
 
 

   
Hoi student!  
  
Leuk dat je bij ons komt studeren! In deze brief lees je handige informatie over de start van jouw mbo-
opleiding  Middenkaderfunctionaris bouw BOL4.   
 

Introductie 

We starten de eerste schoolweek met een introductie. Hieronder staat wanneer je waar verwacht wordt én 
wat je hiervoor moet meenemen.  
  
Datum:   Dinsdag 06 september 2022 

Tijdstip:  9.00 uur tot 15.30 uur 

Locatie:  Van Schaikweg 98 Emmen lokaal 0.55 
Handig om mee te nemen: eten en drinken, laptop met muis 
 
Het complete programma vind je in bijlage 1.   
 

Opleidingsspecifieke informatie 

Naast boeken en licenties zijn een aantal andere zaken belangrijk voor jouw opleiding. 
Check het hieronder en kijk in bijlage 2 voor meer informatie:    
  

 Laptop  
 Veiligheidsschoenen  

 



 
 
  Algemene informatie 

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 08.00 en 16.30 uur bereikbaar via: 088 
188 4444 of 0800 88 12345. Mailen kan via info@drenthecollege.nl en ook is appen mogelijk via 
telefoonnummer 06-30229732. 
 
Tijdens de zomervakantie van 25 juli t/m 26 augustus 2022 is het infoteam of ICT telefonisch bereikbaar op 
maandag t/m donderdag van 9.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 15.00 uur. 
 
Vanaf maandag 29 augustus 2022 kun je ook rechtstreeks contact opnemen met de locatie waar je je 
opleiding gaat volgen.  
  
Wij wensen je veel succes en plezier komend schooljaar. Tot snel!  
 
Groet,  
  
Team bouwkunde Middenkaderfunctionaris bouw BOL4 
 
Mirella Asunis 
                         Frank Schuring 
                                                   William Fischer 
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  Bijlage 1: Introductieprogramma 

Programma introductieweek 2022 
Afdeling Bouwkunde. 

 
Eerste jaar 
 

Dinsdag 6 september 2022 

Laptop en muis meenemen! 
9.00uur - Ontvangst in de kantine     M.Asunis 
9.15uur - LOB groep bouwkunde  => lokaal 55   M.Asunis 
  -  Controle persoonsgegevens     

- Kennismaking (invullen vragenlijst) 
- Inlogcodes testen  
- uitleg introductie programma (eetwensen en vervoer in kaart brengen survival) 
- VCA diploma 
- Rondleiding gebouw      

10.30uur -      Uitleg opleiding   
-      Studiewijzer in de ELO (magister) doornemen 

  -      Invullen aanvraagformulier kluisjes    
- Pasfoto studenten       dhr. Mensing 

12.00uur -   Pauze 
 

13.00uur -   ACAD installeren Bouwkunde    dhr. Nauta/mentor 
  -  Laptop problemen oplossen      
  -   Magisterapp installeren op mobiel 
  -   Controle foto’s 
 
14.00uur  -  Pauze 
14.15uur -  Uitleg aanschaf Digibib 
15.30uur  -  Naar huis 
   
 
 

Donderdag 8 september 2022 
9.00uur -  Aanwezig op VSW 98     team WEIB en AOT 
9.15uur - Vertrek Survival plaats (viertorenbrug). Let op! Sportkleren 
10.00uur -   Start (lunch wordt verzorgt)     
15.00 uur -    naar huis 
 



 
 
 

 

Bijlage 2: Benodigdheden 

Laptop  
 
Een laptop is voor deze opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw BOL4 verplicht.  
 
Wij adviseren een laptop met Windows,  Apple wordt NIET ondersteunt vanuit onze organisatie. 
 
Specificaties Laptop met Windows 
 

 
 

 
Kleding  
Naast het lesmateriaal heb je ook veiligheidsschoenen nodig namelijk: 

- Veiligheidsschoenen S3 
Deze schoenen dien je zelf aan te schaffen.  
  
  
  

 


