
 
 

   
Hoi student!  
  
Leuk dat je bij ons komt studeren! In deze brief lees je handige informatie over de start van jouw mbo-opleiding 
bij de Sport- & Beweegcampus Assen. 
 

Introductie 

We starten de eerste opleidingsweek met een introductie. Hieronder staat wanneer je waar verwacht 
wordt én wat je hiervoor moet meenemen.  
  
Datum: dinsdag 6 september 2022 

Tijdstip: 09.30 uur  
Locatie: gebouw Cicero, Anne de Vriesstraat 70 (verzamelen in het Forum, de kantine) 
Handig om mee te nemen: een goed werkende fiets, laptop + lader! 
 
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.    
  

 Laptop (met goed werkende camera en microfoon i.v.m. mogelijke online bijeenkomsten) 
Heb je nog geen laptop? Op www.campusshop.nl vind je meer informatie.  
 

 Kleding (indien je deze nog niet hebt gepast dan kan dit op dinsdag 6 september 2022, 15.00 uur).  
Je kunt je alvast registreren op www.sportal.nl en je eigen account koppelen aan de Sport- &    
Beweegcampus Assen. In ‘Mijn Portaal’ kun je alvast een kijkje nemen bij het kledingaanbod. Ons 
advies is wel eerst kleding te passen voordat je bestelt! 

 
  

 

http://www.sportal.nl/


 
 
  

We willen jou natuurlijk goed voorbereiden op het nieuwe schooljaar. Omdat we als Sport- & Beweegcampus 
gebruik maken van de systemen van het Drenthe College 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 van maandag t/m donderdag 
telefonisch bereikbaar van 8.30 – 16.00 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 Sport- & Beweegcampus Assen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene informatie 
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Je wordt op dinsdag 6 september 2022 om 09.30 uur verwacht in het forum  
van gebouw Cicero aan de Anne de Vriesstraat 70 te Assen. We willen je vragen  
om op deze dag te beschikken over een goed werkende fiets, dit in verband  
met de invulling van deze dag, die in het teken zal staan van een eerste  
kennismaking met elkaar, docenten en de opleiding. Vergeet ook je laptop niet. 
Zorg je zelf voor een lunchpakket? 
 
Op woensdag 7 en donderdag 8 september 2022 vinden onze introductiedagen (met overnachting) plaats, 
een actieve en gezellige opstart van je opleiding. Hiervoor heb je, net als de dinsdag, een goed werkende fiets 
nodig. Daarnaast willen we je nu alvast vragen om voor jezelf een klein tentje te regelen (liefst 2- persoons). 
Hieronder tref je een paklijst met andere benodigdheden voor deze dagen aan.  
                                        
Woensdag vertrekken we om 10.00 uur en donderdag zullen wij aan het einde van de middag weer terug zijn 
bij gebouw Cicero, waarna we de vrijdag kunnen gebruiken om bij te komen van de eerste indrukken. Vanaf 
maandag 12 september zullen de lessen volgens rooster gaan draaien. Over klassenindeling en rooster wordt 
je deze eerste week geïnformeerd.  
 
Paklijst introductiedagen 
 
Kleding: 

 Sportkleding (woensdag + donderdag) 

 Warme kleding (avond) 

 Zwemkleding 

 Regenkleding 

 Ondergoed 

 Sokken 

 Sportschoenen (kunnen vies worden!) 

 (Bad)slippers 
Tip: Neem geen sportkleding uit je nieuwe kledingpakket mee! 

 

Toiletspullen:        

 Tandenborstel en tandpasta 

 Douchespullen 

 Deodorant 

 Handdoek(en) 

 Elastiekjes 

 Zonnebrandcrème 

 Muggenspray 
 

Overig: 

 Tent (1 per persoon) 

 Matje/ Luchtbed 

 Warme slaapzak 

 (Camping) krukje (geen stoelen!)  

 Zaklamp 

 Goede fiets en bandenplaksetje  

 Geld (niet teveel!) 

 Rugtas 

 Bidon/ flesje voor water 

 Broodbeleg voor ontbijt/ lunch donderdag + bord, bestek, beker. 
 

Neem zo weinig mogelijk waardevolle spullen en sieraden mee! 

Bijlage 1: Introductieprogramma 


