
 
 
 

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

Introductie 

We starten de eerste schoolweek met een introductie. Hieronder staat wanneer je waar verwacht wordt én 
wat je hiervoor moet meenemen.  
  
Datum: Donderdag 8 september 2022  
Tijdstip: 09.15  
Locatie: Kantine, Ubbekingecamp 1 
Handig om mee te nemen: Laptop, Drenthe College inloggegevens, lunch.  
 
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  
 Materialen 
 Adobe Creative Cloud Licentie   

 



 
 
  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 Mediavormgever   
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  Bijlage 1: Introductieprogramma 

Donderdag 8 september 2022 
09.15     Kantine, Ubbekingecamp 1 te Emmen 
9.30 – 15.00   Kennismaking eigen klas en docenten 
   
Benodigdheden:  Lunch, laptop, inloggegevens Drenthe College.  
 
 
Vrijdag 9 september 2022 
9.00 - 14.00   Bibliotheek Emmen Facet  
   Noorderplein 101, 7811 MG Emmen 
 
 
Benodigdheden:  Lunch, mobiele telefoon met camera, of camera (inclusief kabel of 

geheugenkaartlezer) 

    
 

 
 
 

 



 
 
 
  

Bijlage 2: Benodigdheden 

Laptop  
 

Een laptop is voor deze opleiding is verplicht. 
 
Je bent bij voorkeur in het bezit van een nieuwe model Macbook Pro van het merk Apple met een M1 en M2 
processor. Een andere laptop is toegestaan mits deze ook voldoet aan de minimumeisen. Let op het moet 
gaan om een volwaardige laptop.  
 
Minimum eisen Macbook Pro:  
Processor: Intel Core i5-processor.  
Werkgeheugen: 8 GB geheugen (advies 16 GB).  
Opslag: 256 GB SSD geheugen.  
beeldscherm: 13‑inch (voorkeur 16-inch)  
 
Minimum Eisen Alternatieve keuze:  
Processor: Intel i5 8th gen / Intel i7 7th gen.  
Grafische chip: vanaf Geforce 1050 4GB.  
Werkgeheugen: 8GB (advies 16GB).  
Opslag: 1 TB (advies SSD). 
Beeldscherm: 13‑inch (voorkeur 16-inch)  
 
Bestellen 
Voor de bestelling kies je zelf je leverancier. Er zijn prijsverschillen bij de verschillende (online) leveranciers. 
Kijk niet alleen naar het prijsverschil, maar ook bijv. naar de garantietermijn. Sommige leveranciers geven 
studentenkorting. Vraag daar altijd naar. Kijk bij webshops van online-aanbieders (bijv. appl.com/nl,  a-
mac.nl/apple, campusshop.nl ) of je in de store voor onderwijs zit, anders krijg je de korting niet. Het Drenthe 
College is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal en is geen intermediair tussen leverancier en 
student. Je beslist zelf of je eventueel nog een verzekering voor je laptop wilt afsluiten. Koop je een gebruikte 
of refurbished MacBook Pro, zorg er dan voor dat deze niet ouder is dan twee jaar. Uiteraard moet deze ook 
voldoen aan de minimumeisen. 
  
Materialen  
Wij verwachten van de studenten dat zij de onderstaande materialen reeds in hun bezit hebben of 
aanschaffen. De student mag deze materialen op eigen gelegenheid aanschaffen en zelf een keuze maken via 
welke aanbieder deze worden aangeschaft.  
- Pen 

- Schetspotloden (HB, B, B2) 

- Kleurpotloden 

- Gum 

- Geodriehoek 

- Dummy / schetsboek (A4 of A5, gebonden of ringband)  

- Sportkleding 

 
Voorbeeld aanbieder van schets dummy’s:  
http://www.total-artist.com/contents/nl/d285.html 
https://www.bruna.nl/kantoor/tekenboek-canson-art-dummy-140x216mm-100gr-100vel-746331 
 

 
 
 
Adobe Creative Cloud Licentie  
 
 

http://www.total-artist.com/contents/nl/d285.html
https://www.bruna.nl/kantoor/tekenboek-canson-art-dummy-140x216mm-100gr-100vel-746331


 
 

 

Adobe Creative Cloud Licentie  
 
 

De Adobe Creative Cloud is aan te schaffen via Surfspot.nl. Het gaat dan om de versie: 
 
Adobe Creative Cloud met services - student 
Dit software pakket is vinden onder : software > creatieve software > Adobe Creative Cloud.  
 
Om de licentie met studentenkorting aan te mogen schaffen log je in met jouw Drenthe College account. Let 
op de licentie is 1 jaar geldig. De licentie schaf je aan voor donderdag 8 september.  
 
Belangrijke informatie: Bij de activatie van Adobe Creative Cloud wordt er om je creditcard gegevens 
gevraagd. Deze hoeft je niet in te vullen. Wanneer je de gegevens wel invult, meld je je aan voor automatische 
verlenging van je licentie als deze na een jaar afloopt. Omdat deze verlenging via Adobe loopt en duurder is, 
raden we je af om dit te doen. Als je na een jaar van de software gebruikt wilt blijven maken kun je 
voordeliger opnieuw een inwisselcode via SURFspot bestellen.  
 

 
 

 


