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1. Informatie voor alle eerstejaars studenten 
 

Beste student, 

 

Wij heten je van harte welkom bij het eerste jaar van de opleiding Allround Laborant of Analist. Met 

deze informatiebrief krijg je alle informatie die nodig is voor een goede start van de opleiding. 

 

Start 

In augustus beginnen de activiteiten van het nieuwe schooljaar 2017/2018, Laboratoriumonderwijs. 

De introductieweek die in het teken staat van kennismaking met de opleiding, het gebouw en de 

lesgroep, wordt gehouden tussen 29 augustus en 1 september. 

 

Wanneer word je verwacht: 

Allround laborant 29 augustus 11.00 uur Collegezaal (lokaal 287) 

 30 aug, 31 aug, 1 sept.   9.00 uur Terras 3e verdieping 

    

Analist 29 augustus 10.00 uur Collegezaal (lokaal 287) 

 30 aug, 31 aug, 1 sept.   9.00 uur Terras 3e verdieping 

Plaats: Vondellaan 174, Utrecht  

 

Bij verhindering: bel naar mevrouw R. Vroege: 06-50581283 of r.vroege@rocmn.nl (analist) 

Of mevrouw S. van Ree: 06-36142181 of susanne.vanree@rocmn.nl  (allround laborant) 

 

Boeken- en leermiddelenpakket 

De boeken/leermiddelen/kluisje dienen besteld te worden bij Studers, op de website 

www.studers.nl. 

Voor het bestellen van de boeken/leermiddelen heb je een pakketnummer en je 6-cijferige student 

(OV) nummer nodig. Het pakketnummer hangt af van de opleiding waarvoor je je hebt ingeschreven: 

 

BL050615 Allround Laborant - BOL - lj1 (25044BOL01) 

 

BL045093 Analist - BOL - lj1 (23030BOL01) 

 

Laptop 

Als student van de Laboratoriumopleiding heb je een netbook/notebook nodig. Een tablet wordt niet 

geadviseerd als alternatief. Deze levert vaker problemen op in de communicatie met internet binnen 

het ROCMN.  

 

Benodigde software: 

1. Office pakket 

Via school kun je Office 2016 (Word, Excel, Powerpoint, Access) gratis downloaden. Je hoeft 

dat dus niet zelf aan te schaffen. De informatie hierover krijg je bij de start van het 

schooljaar. 

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 
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kunnen werken met het draadloze netwerk, heb je je e-mail adres van school en je 

studentennummer nodig. Tijdens de introductiedagen word je geholpen met de installatie. 

 

Inschrijving voor het cursusjaar 2017-2018 

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 overzicht van kosten voor lesgeld. Je kunt de rekening eventueel in termijnen betalen via 

automatische incasso. 

b. Nieuwe studenten moeten ervoor zorgen dat de school uiterlijk 5 september in het bezit is 

van een afschrift van het diploma van de vereiste vooropleiding. 

Zittende studenten die geen BNSA hebben ontvangen, blijven ingeschreven. 

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. 

 

Studiekosten en financiële regelingen 

a. Lesgeld (Dienst Uitvoering Onderwijs, voorheen Informatie Beheer Groep)  

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

€ 1137,--, voor personen ouder dan 18 jaar.  

Vanaf  1 januari 2017 krijgen minderjarige mbo’ers een studentenreisproduct (zonder 

studiefinanciering). 

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

De benodigde studieboeken en leermiddelen worden aangeschaft via Studers. Ook de kosten 

voor readers, kluisje, introductieprogramma, e.d. worden via Studers geïnd.  

Het is noodzakelijk om een kluisje te huren! 

c. Op vrijdagmorgen 1 september is er gelegenheid voor het passen en aanschaffen van een                     

witte jas. Neem daarvoor gepast contact geld mee! Kleine maten: €27, grote maten €30. 

d. Studentenpas 

Om les te kunnen volgen aan de Vondellaan moet je in het bezit zijn van een studentenpas. 

De studentenpas wordt aan het begin van het schooljaar gemaakt en naar je huisadres 

gestuurd.  

e. 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. 

  

Algemene informatie 

 

Wij willen je erop attenderen dat bij aanvang van de opleiding je studentdossier volledig moet 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, loop dan de eerste schooldag even langs bij de studentenadministratie in de 

centrale hal. Denk aan kopie diploma en/of cijferlijst, kopie ID of verblijfsvergunning.  

Is op 1 oktober je dossier niet volledig, dan kan dit tot directe beëindiging van de opleiding leiden!  
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Vakantierooster en vrije dagen ROCMN in 2017-2018 

 

2017 

Zomervakantie  maandag 10 juli t/m vrijdag 25 augustus 

Herfstvakantie   maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 

Kerstvakantie   maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari 2018 

2018  

Voorjaarsvakantie maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 

Tweede Paasdag maandag 2 april 

Meivakantie   maandag 23 april t/m 4 mei 

Hemelvaart   donderdag 10 mei, vrijdag 11 mei 

Tweede Pinksterdag maandag 21 mei 

Zomervakantie   maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

Gezondheidszorg College, Laboratoriumonderwijs 5 

2. Informatie voor alle hogere jaars studenten. 
 

Opstartdagen 2 t/m 3e jaar 

Hieronder volgt een overzicht van de tijdstippen waarop de studenten voor de eerste keer worden 

verwacht; de studenten melden zich in het gebouw Vondellaan 174. 

 

De student gaat naar het aangegeven lokaal (zie evt. ook Blackboard) voor kennismaking met de 

studieloopbaanbegeleider en klasgenoten, de uitreiking van het lesrooster, de informatiegids, de 

themaboeken en readers, jaaroverzicht, etc. 

  

In principe starten alle lessen op school op maandag 4 september 2017, tenzij anders aangegeven.  

De stage terugkomdagen staan apart vermeld of worden uitgereikt. Alle stages starten op 1 

september 2017 (effectief 4-9-17). Een afwijkende startdatum is mogelijk, dat wordt apart 

aangegeven. 

 

Rooster start opleiding/schooljaar: 

 

Opleiding Leerjaar Klas Datum Tijd   Lokaal 

Allround Laborant 2 368A+B wo 30-8 10.00 uur  collegezaal  

 

Allround Laborant 2 368A wo 30-8 10.30 uur  volgt  

Allround Laborant 2 368B wo 30-8 10.30 uur  volgt  

 

Allround Laborant 3 358A+B volgens rooster, vanaf maandag 11-9-17 

 

Analist, instroom in 2e jaar voor alle Havisten: er is vanaf dinsdag 29-8 een praktijkprogramma 

gedurende de hele week. Meld je op 29-8, om 10 uur op het terras 3e etage. Neem je laptop mee. 

 

Analist  2 alle klassen  do 31-8  10.00 uur  collegezaal 

Neem je laptop mee en wat geld voor een lunch! Het programma duurt de hele dag. 

    

Analist Patho 3 458A do 31-8  15.00-16.00 uur  volgt 

Analist Micro 3 458B do 31-8  15.00-16.00 uur  volgt 

Analist Chemie 3 458C+458E do 31-8  15.00-16.00 uur  volgt  

Analist Kl. Che 3 458D do 31-8  15.00-16.00 uur  volgt  

 

Analist, alle klassen  4 448BCD, 458FG volgens rooster, vanaf maandag 11-9-17  

Analist Patho 4 448A   volgens rooster, vanaf maandag 11-9-17 
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Welke boeken moet je bestellen? 

  

Deze bestel je bij www.studers.nl Let op: Bestel geen boeken die je al hebt. 

 

Hieronder vind je een lijst met de opleidingen van jouw opleiding (tenzij anders aangegeven).  

Het pakketnummer dat bij jouw opleiding hoort, moet je gebruiken als je bestelt. Weet je niet 

precies wat de naam van je opleiding is, vraag dit dan even bij de administratie van je school.  

Je kunt ook boeken 2e hands aanschaffen. Let dan wel op de goede druk. 

 

Opleidingsnaam Pakketnr 

 

Analist (Biomedisch) lj 2 * 

Analist (Chemisch-fysisch) lj 2 * 

Analist (Chemisch-fysisch) lj 3+4 

Analist (Klinische Chemie) lj 3+4 

Analist (Microbiologie) lj 3+4  

Analist (Pathologie) lj 3+4  

 

Allround Laborant leerjaar 2  

Allround Laborant leerjaar 3  

 

BL045131 

BL045104 

BL045095 

BL045094 

BL045092 

BL045091 

 

BL045103 

BL045341 

 

 

* Bij instroom in het 2e jaar analist,  let op de juiste richting: Biomedisch of Chemisch-fysisch! 

 

Aangezien op de praktijklokalen geen jassen, tassen en andere persoonlijke eigendommen 

aanwezig mogen zijn, is het noodzakelijk om een kluisje te huren! 

 

 

 

Voor algemene informatie over de opleidingen, mail naar dhr. G. van der Lugt. 

g.vanderlugt@rocmn.nl  

 

 


