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Informatie voor de eerstejaars studenten  
 
 
Beste student, 
 
Wij heten je van harte welkom bij het eerste jaar van de opleiding Apothekers- Dokters- of 
Tandartsassistent BOL of BBL. 
 
Start 
In augustus 2017 beginnen de activiteiten van het nieuwe schooljaar 2017-2018 van de afdeling AG 
(Assistenten in de Gezondheidszorg). 
 
Hieronder vind je de verschillende klassencodes van de opleidingen:  
 
APOTHEKERSASSIST  
 
O   VUVAGUA78A Apothekersassistent BOLVT (voltijd)  3 jarig  
      VUVAGUA78B Crebo nummer 25471BOL01 
 Startdatum 01-08-2017 t/m Einddatum 31-07-2020 
 
DOKTERSASSISTENT  
 
O   VUVAGUD78A Doktersassistent BOLVT (voltijd)   3 jarig 
      VUVAGUD78B Crebo nummer 25473BOL01 
      VUVAGUD78C Startdatum 01-08-2017 t/m Einddatum 31-07-2020 
 
TANDARTSASSISTENT  
 
O   VUVAGUT78A Tandartsassistent BOLVT (voltijd)   3 jarig  
      VUVAGUT78B Crebo nummer 25490BOL01 
 Startdatum 01-08-2017 t/m Einddatum 31-07-2020 
 
O   VUVAGUT78I Tandartsassistent BBL (Deeltijd)  3 jarig 
 Crebo nummer 25490BBL02 
 Startdatum 01-08-2017 t/m Einddatum 31-07-2020 
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De introductie van het cursusjaar 2017-2018 
 
 
De introductie staat in het teken staat van kennismaking met de opleiding, het gebouw en de lesgroep. 
 
Locatie  - Vondellaan 174 te Utrecht  
 
Waar  - Om 9.00 uur verzamelen in de hal van het gebouw. 
 
 

Startdatum en tijd opleiding Apothekersassistent: 
  
Maandag 28 augustus om 9.00 uur – meenemen van sportkleding is niet nodig! 

 
 

 
Startdatum en tijd opleiding Doktersassistenten: 
 
Maandag 28 augustus om 9.00 uur – neem je sportkleding mee! 
 
 
 

Startdatum en tijd opleiding Tandartsassistent: 
 
BOL maandag 28 augustus om 9.00 uur – neem je sportkleding mee! 
 
BBL donderdag 31 augustus om 8.45 uur – meenemen van sportkleding is niet nodig! 
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Bestelprocedure boeken-, leermiddelen en laptop 
 
 
Om je opleiding goed te kunnen volgen, heb je boeken en diverse andere leermiddelen nodig.  
De meeste leermiddelen kun je online bestellen bij Van Dijk Educatie. Je mag (als dat kan) de boeken 
die op de boekenlijst ook zelf bestellen via bijvoorbeeld bol.com. Je bent niet verplicht om dit via Van 
Dijk te doen. 
 
Het is belangrijk dat je bij de start van je opleiding alle boeken en diverse benodigdheden in je bezit 
zijn. Wacht dus niet te lang met bestellen, zonder boeken en benodigdheden kun je niet goed 
deelnemen aan de lessen.  
 
Hoe je moet bestellen kun je lezen via de mail die je gekregen hebt. Daarin wordt onder meer ook het 
pakketnummer genoemd.  
 
 

Aandachtspunt leerlingen opleiding tandartsassistent én apothekersassistent: 
 
De leerlingen van de opleiding tandartsassistent en de leerlingen van de opleiding 
apothekersassistent bestellen naast de boeken uit de boekenlijst ook een digitaal boekenpakket. Dat 
kan middels onderstaande link: 
 
BSL Basisacademy mbo Apothekersassistent 
https://www.bsl.nl/shop/bsl-basisacademy-mbo-apothekersassistent-41932.html 
 
BSL Basisacademy mbo Tandartsassistent 
https://www.bsl.nl/shop/bsl-basisacademy-mbo-tandartsassistent-41931.html 

 
Aandachtspunt leerlingen opleiding doktersassistent: 
 
De leerlingen van de opleiding doktersassistent bestellen naast de boeken uit de boekenlijst ook een 
tweetal digitale e-learningmodulen. 
 

Dit doe je als volgt: 
 

1. Ga naar www.datzaljeleren.nl  
2. Loop het keuzemenu door: 

a. Kies instelling – ROC Midden Nederland 
b. Kies opleiding – Doktersassistent 
c. Kies collegejaar – leerjaar 1  
d. Kies klas –nvt 

3. Dan zie de e-learning modulen verschijnen die je moet aanschaffen. 

Voor de opleiding doktersassistenten komt er tot slot nog 1 los boek bij. Dit boek is pas aan 
het begin van het nieuwe schooljaar leverbaar en wordt aan ons geleverd door de Nederlands 
Huisartsen Genootschap (NHG).  

Het  gaat hierbij om de NHG-triagewijzer.  

Deze zal ongeveer € 40,- euro kosten. Wij informeren leerlingen tegen die tijd hoe ze deze 
Triagewijzer kunnen bestellen en hoe de betaling in zijn werk gaat. 

  

https://www.bsl.nl/shop/bsl-basisacademy-mbo-apothekersassistent-41932.html
https://www.bsl.nl/shop/bsl-basisacademy-mbo-tandartsassistent-41931.html
http://www.datzaljeleren.nl/
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Laptop 
 
Alle leerlingen van de opleidingen Apothekersassistent, Doktersassistent en/of Tandartsassistent 
(BOL en BBL) schaffen een laptop aan. Dit is noodzakelijk om de lessen goed te kunnen volgen.  
Een laptop kun je o.a. bestellen via: Campusshop (www.campusshop.nl ).  
Een tablet wordt niet geadviseerd als alternatief. Deze levert vaker problemen op in de communicatie 
met internet op het ROCMN. Dat geldt ook voor Apple computers. Je hebt voor deze alternatieven 
aanvullende software nodig. 
 
Minimumeisen zijn: 
 

 besturingssysteem: Windows 10 

 opslag capaciteit:  eigen voorkeur 

 geheugen:   minimaal 4Gb 

 processorsnelheid:  minimaal 1,7Ghz Dual Core 

 toetsenbord / muis:  geen speciale eisen. 

 grafische capaciteiten 

 resolutie beeldscherm minimaal 1200 pixels breed 

 grootte beeldscherm minimaal 13", bij voorkeur 15"  
 
Een laptop met bovenstaande eisen kost ongeveer € 275,- 
 
Benodigde software op de laptop: 
 
1. Microsoft Office.  
2. Installeer een antivirus programma. Je kunt er een kopen via Slim, maar er zijn ook prima gratis 

antivirus programma’s. Als voorbeeld: www.avast.nl of http://free.avg.com/nl-nl/startpagina   
3. Als je op school bent, moet je software installeren voor de draadloze verbinding.  
 Het beste kan je dit doen door naast een ‘gewone’ pc te gaan zitten met je laptop en daar de 

informatie goed te lezen en te volgen. 
 Je vindt die op http://eduroam.local/  NB: om te kunnen werken met het draadloze netwerk, heb 

je je e-mail adres van school en je studentennummer nodig. Op school word je geholpen met 
de installatie. 

 
  

http://www.campusshop.nl/
http://free.avg.com/nl-nl/startpagina
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Is je inschrijving compleet?  
 
 
Om definitief ingeschreven te kunnen worden op de eerste dag van het nieuwe schooljaar, moet aan 
de volgende voorwaarden zijn voldaan: 
 
a. Sta je in studiejaar 2017-2018 ingeschreven voor een voltijd opleiding in het mbo en ben je ouder 

dan 18 jaar op 1-8-2017? Dan krijg je van DUO in september of oktober een brief met een 
acceptgirokaart waarin staat dat je lesgeld moet betalen. Dat kan met de acceptgirokaart of in 
termijnen via automatische incasso. 

 
b. Nieuwe studenten moeten ervoor zorgen dat de school uiterlijk 1 september in het bezit is van 

een afschrift van het diploma van de vereiste vooropleiding. 
 Zittende studenten die wel of niet bevorderd zijn, worden zonder afmeldingbericht automatisch 

weer geplaatst. 
 

c. Alle nieuwe studenten ontvangen van het ROC een onderwijsovereenkomst (OOK). Deze OOK 
dient zo spoedig mogelijk na ontvangst ondertekend bij de studentenadministratie te worden 
ingeleverd. Deze OOK is een wettelijk verplicht document en is noodzakelijk om definitief 
ingeschreven te kunnen worden bij de opleiding. De ondertekende OOK moet uiterlijk op 1 
september 2017 ingeleverd zijn.  

 
 

Studiekosten en financiële regelingen 
 
 
a. Lesgeld (Dienst Uitvoering Onderwijs) 

Het lesgeld voor het cursusjaar 2017-2018  is door het Ministerie van O&W vastgesteld op 

€ 1.137,-- (BBL: € 573,--), voor personen ouder dan 18 jaar. 

 

b. Boeken, leermiddelen, kluisje, e.d. 

De benodigde studieboeken en leermiddelen worden aangeschaft via Van Dijk. Je hoeft de 

boeken niet perse bij Van Dijk te bestellen. Je kunt er ook voor kiezen om de boeken via 

bijvoorbeeld BOL.com te bestellen. Let er dan wel goed om dat je het juiste ISBN-nummer neemt. 

Ook de kosten voor readers, kluisje, introductieprogramma, e.d. worden via Van Dijk Educatie 

geïnd. 

 

c. Kosten excursies en snuffelstages 

In de loop van het cursusjaar kunnen er excursies of snuffelstages plaatsvinden als verplicht 

onderdeel van het studieprogramma. Reiskosten en eventueel andere bijkomende kosten komen 

voor rekening van de student. 

 

d. Laptop 

ROC Midden Nederland is over op “Bring your own device”. Dit betekent dat het meebrengen van 

een laptop noodzakelijk is  bij het volgen van lessen die gebruik maken van  digitale methoden. 
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Algemene informatie 
 
 
Wij willen je erop attenderen dat bij aanvang van de opleiding je studentdossier “definitief” moet zijn, 

dat wil zeggen dat je OOK (onderwijsovereenkomst) voor alle leerlingen en POK 

(praktijkovereenkomst voor BBL leerlingen) getekend moeten zijn. Mocht dit niet het geval zijn, 

verzoeken wij jou dit z.s.m. in orde te maken. Mocht je twijfels hebben over de volledigheid van je 

dossier, loop dan de eerste schooldag even langs bij de studentenbalie in de hal.  

 

Als je dossier aan de start van het schooljaar niet volledig is, ontvang je geen pasje en heb je 
geen toegang tot Blackboard. Dit kan de start van je studie ernstig benadelen. 
 
Wanneer je dossier op 1 oktober 2017 nog niet volledig is, dan kan dit tot directe beëindiging 
van de opleiding leiden! 
 
 
  
 

VAKANTIEROOSTER 2017-2018 
 
 
Herfstvakantie  16 oktober  2017  t/m 20 oktober  2017 
Kerstvakantie  25 december 2017 t/m    5 januari   2018 
Voorjaarsvakantie 26 februari 2018 t/m   2 maart  2018 
Pasen   2 april 2018 
Meivakantie  23 april  2018 t/m   4 mei   2018 
Hemelvaart  10 mei  2018 en 11 mei        2018 
Pinksteren  21 mei  2018 
Zomervakantie  16 juli  2018 t/m 24 augustus  2018 
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Informatie voor tweedejaars en derdejaars leerlingen 
 
De zomervakantie is in aantocht. Na een jaar lang hard werken is het nu tijd om uit te rusten en 
hopelijk te genieten van het mooie weer. 
 
Middels deze tekst willen we toch vast vooruitkijken naar het volgend schooljaar.  
Het lesrooster en BPV-rooster ziet er voor de tweede en derdejaarsleerlingen van de opleidingen 
apothekersassistent, doktersassistent en tandartsassistent als volgt uit: 
 
VUVAGUT58: 
- Ma 28 aug   vrij 
- Di 29 aug     vrij 
- Wo 30 aug   BPV 
- Do 31 aug     BPV 
- Vr 1 sept      Les 
 
VUVAGUT68: 
- Ma 28 aug   Les volgens aangepast rooster (voorbereiding op de BPV) 
- Di 29 aug     zelfstudie: voorbereiden op de BPV 
- Wo 30 aug   Les 
- Do 31 aug    Les 
- Vr 1 sept      Les 
 
VUVAGUA58: 
- Ma 29 aug vrij 
- Di 30 aug vrij 
- Woe 31aug les 
- Do 1 sept les  
- Vrij 2 sept les  
 
VUVAGUA68: 
- Ma 28 aug   BPV 
- Di 29 aug     BPV 
- Woe 30 aug BPV 
- Do 31 aug    BPV 
- Vrij 1 sept     BPV 
 
VUVAGUA58 (incl. vertragende leerlingen): 
- Ma 28 aug   vrij 
- Di 29 aug     les 
- Woe 30 aug les 
- Do 31 aug   BPV 
- Vrij  1 sept   BPV 
 
VUVAGUD68 
- Ma 29 aug   vrij 
- Di 30 aug     intro 
- Woe 31 aug les 
- Do 1 sep     les 
- Vrij 2 sept    les 
 
VUVAGUD58  
- Ma 29 aug    vrij 
- Di 30 aug     intro 
- Woe 31 aug stage 
- Do 1 sep     stage 
- Vrij 2 sept    stage 
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1. In de tekst voor de nieuwe leerlingen (bladzijde 7) kunnen jullie lezen hoe de vakanties er 
volgend jaar uitzien. Kijk daar goed naar en noteer het alvast in je agenda. 

 
2. Mocht je via Van Dijk boeken willen bestellen dan kun je in de mail ook lezen wat de 

pakketnummers zijn. Je mag uiteraard ook je boeken (als dat kan) bestellen via bijvoorbeeld 
Bol.com je hieronder de pakketnummers terugvinden.  
 

 
Tweede- en derdejaars leerlingen van de opleiding apothekersassistent en tandartsassistent 
bestellen ook weer het digitale boekenpakket van BSL. Dit kun je doen middels de volgende 
link: 
 

BSL Basisacademy mbo Apothekersassistent 
https://www.bsl.nl/shop/bsl-basisacademy-mbo-apothekersassistent-41932.html 
 
BSL Basisacademy mbo Tandartsassistent 
https://www.bsl.nl/shop/bsl-basisacademy-mbo-tandartsassistent-41931.html 
 
 
 

Voor de opleiding doktersassistent bestellen alleen de derdejaarsleerlingen het digitale 

boekenpakket van BSL. Dat kun je doen door de volgende link te gebruiken: 

 
BSL Basisacademy mbo Doktersassistent 
https://www.bsl.nl/shop/bsl-basisacademy-mbo-doktersassistent-41933.html 
 
 
 

Aandachtspunt voor tweedejaars leerlingen van de opleiding doktersassistent: 

 
Jullie bestellen naast de boeken uit de boekenlijst ook een tweetal digitale e-learningmodulen. 
Dit doe je als volgt: 
 

1. Ga naar www.datzaljeleren.nl  
2. Loop het keuzemenu door: 

a. Kies instelling – ROC Midden Nederland 
b. Kies opleiding – Doktersassistent 
c. Kies collegejaar – leerjaar 1  
d. Kies klas – nvt 

3. Dan zie de e-learning modulen verschijnen die je moet aanschaffen. 
 
 
 
 
Het hele team wenst jullie een goede zomer toe en we zien jullie weer eind augustus! 
 

https://www.bsl.nl/shop/bsl-basisacademy-mbo-apothekersassistent-41932.html
https://www.bsl.nl/shop/bsl-basisacademy-mbo-tandartsassistent-41931.html
https://www.bsl.nl/shop/bsl-basisacademy-mbo-doktersassistent-41933.html
http://www.datzaljeleren.nl/

