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1 Algemene informatie inschrijving cursusjaar 2017-2018 
 

Allereerst heten we je (weer) van harte welkom bij de opleiding Maatschappelijke Zorg.  
In dit boekje vind je allereerst algemene informatie over inschrijving, studiekosten, financiële 
regelingen en het vakantierooster. Daarna volgt specifieke informatie voor studenten BOL en voor 
studenten BBL. 
 
Om definitief ingeschreven te kunnen worden voor een opleiding binnen ROC MN dient op de 
eerste dag van het nieuwe schooljaar zijn voldaan aan de volgende voorwaarden: 
a. Voor BOL studenten: Sta je in studiejaar 2017-2018 ingeschreven voor een voltijd opleiding in 

het mbo 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. 
Nieuwe studenten moeten ervoor zorgen dat de school uiterlijk 31 augustus 2017 in het bezit 
is van een afschrift van het diploma en de cijferlijst van de vereiste vooropleiding. 
Zittende studenten die wel of niet bevorderd zijn, worden zonder afmeldingbericht 
automatisch weer geplaatst. 

b. 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. 

 
 

1.1. Studiekosten en financiële regelingen 
 
a. Lesgeld (Dienst Uitvoering Onderwijs, voorheen Informatie Beheer Groep)  

Het lesgeld voor het cursusjaar 2017-2018 voor BOL studenten is door het Ministerie van O&W 
vastgesteld op € 1137,- Voor BBL studenten niveau 3 en 4 is dat € 573,-. 

b. Boeken, leermiddelen, kluisje, e.d. 
De benodigde studieboeken en leermiddelen kunnen worden aangeschaft via Studers.  
Ook de kosten voor readers, kluisje, e.d. worden via Studers geïnd.  
Voor de BOL studenten geldt dat de boeken van uitgeverij Edu-actief ook rechtstreeks bij deze 
uitgeverij kunnen worden besteld.  

c. Studentenpas 
Om les te kunnen volgen aan de Vondellaan te Utrecht moet je in het bezit zijn van een 
studentenpas. De studentenpas wordt in de eerste schoolweek van het schooljaar 
aangemaakt.  

d. Kosten excursies en snuffelstages 
In de loop van het cursusjaar kunnen er excursies of snuffelstages plaatsvinden als onderdeel 
van het studieprogramma. Dit geldt vooral voor BOL studenten. Reiskosten en eventueel 
andere bijkomende kosten komen voor rekening van de student.  
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1.2. Informatie over studentdossier 
 
Wij willen je erop attenderen dat je studentdossier bij aanvang van de opleiding volledig moet 
zijn. Hierin moet in ieder geval zijn opgenomen:  

 afschrift van het diploma en de cijferlijst van de vereiste vooropleiding 

 Het originele ID moet aan de studentenbalie (in de hal) getoond zijn. Dit wordt vervolgens 
in het digitale studentendossier geregistreerd. 

 OOK (Onderwijsovereenkomst) 

 POK (Praktijkovereenkomst)  
Deze overeenkomst is nodig wanneer je stage loopt of werkt. Mocht je later in het jaar 
stage lopen (dit geldt alleen voor de 1e jaars studenten BOL) dan maak je de POK later in 
het jaar in orde.  

 
Mocht je twijfels hebben over de volledigheid van je dossier, loop dan de eerste schooldag even 
langs bij de studentenadministratie in de centrale hal op de Vondellaan. 
  
Is op 1 oktober 2017 je dossier niet volledig, dan kan dit tot directe beëindiging van de opleiding 
leiden!  
 
 

1.3. Vakantierooster 2017-2018 
 
Herfstvakantie  16 oktober t/m 20 oktober 2017 
Kerstvakantie  25 december 2017 t/m 5 januari 2018 
Krokusvakantie 26 februari  t/m 2 maart 2018 
Mei/tulpvakantie 23 april t/m 4 mei 2018 
Zomervakantie 16 juli t/m 24 augustus 2018 
 
2e Paasdag  maandag 2 april 2018 
Hemelvaart  donderdag 10 mei 2018 
2e Pinksterdag  maandag 21 mei 2018 
 
 

1.4.   Kluisje 
 
Het huren van een kluisje is niet verplicht en het betreft een aanvullende voorziening van ROCMN. 
Een kluisje kan voor de duur van het leerjaar worden gehuurd en zo lang de voorraad strekt. 
Deze kosten worden in opdracht van het ROCMN door Studers aan je gefactureerd. Het kluisje 
wordt vervolgens via school geleverd. 
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2 Informatie voor studenten BOL 
 

Beste student, 
 
Wij heten je (weer) van harte welkom bij de opleiding Maatschappelijke zorg BOL.  
In augustus beginnen de activiteiten van het nieuwe schooljaar 2017-2018. 
Hieronder vind je informatie over de start van de opleiding, lesdagen en het bestellen van boeken 
en leermiddelen. 
 
 

2.1 Start studiejaar BOL 2017-2018 
 

2.1.1 Studenten BOL 1e jaar (VUVMZU7O8A/ VUVMZU7O8B) 
 
Introductiedagen, vaccinatie en lesdagen :  
 
Alle studenten 1e jaar BOL worden op 28 augustus en 29 augustus verwacht voor de 
introductiedagen. 
 
Plaats:  Vondellaan 174, Centrale Hal 
Tijd:  maandag 28 augustus van 9.30 - 16.30 uur 

dinsdag 29 augustus van 9.30 - 16.30 uur 
 

Het lokaal waar je moet zijn, wordt op de dag zelf aangegeven op de publicatieborden in de centrale hal. De eerste 
dag zal voor nieuwe groepen in het teken staan van kennismaking met elkaar en met de loopbaanbegeleider en het 
uitreiken van relevante informatie.  

 
Lesdagen 2017-2018: 
 
Periode 1 en 2: maandag t/m vrijdag 
Periode 3 en 4: maandag, dinsdag, woensdag 

  
Vaccinatie: 
 
Omdat je bij de start van je studie gevaccineerd moet zijn voor Hepatitis-B  
(dit is een vereiste voor zorg-beroepen), word je op woensdag 30 augustus op de 
Vondellaan verwacht voor de vaccinatie.  
Hierover ontvang je nog een mail en een sms van Prevent Care met het lokaal en het tijdstip.  
Telefoonnummer Prevent Care: 036-5407200 
 
Voor deze vaccinatie worden geen kosten in rekening gebracht. 
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2.1.2 Studenten BOL 2e jaar (VUVMZ6O8B) 
 
Introductiedagen en lesdagen :  
 
Alle studenten 2e jaar BOL worden op 30 augustus verwacht voor de introductiedagen. 
 
Plaats:  Vondellaan 174, Centrale Hal 
Tijd:  woensdag 30 augustus van 10.15 – 16.00 uur 
 
Het lokaal waar je moet zijn, wordt op de dag zelf aangegeven op de publicatieborden in de centrale hal. (zie 
eventueel ook Blackboard voor ouderejaars). De eerste dag zal voor nieuwe groepen in het teken staan van 
kennismaking met elkaar en met de loopbaanbegeleider en het uitreiken van relevante informatie. 

 
Lesdagen 2017-2018:  
 
Periode 1, 2, 3 en 4: woensdag, donderdag en vrijdag 
 
 

2.1.3 Studenten BOL 3e jaar (VUVMZU5O8A / VUVMZU5O8B / 
VUVMZU5O8C) 

 
Introductiedagen en lesdagen :  
 
Alle studenten 3e jaar BOL worden op 28 augustus verwacht voor de introductiedagen. 
 
Plaats:  Vondellaan 174, Centrale Hal 
Tijd:  maandag 28 augustus van 10.15 – 16.00 uur 
 
Het lokaal waar je moet zijn, wordt op de dag zelf aangegeven op de publicatieborden in de centrale hal. (zie 
eventueel ook Blackboard voor ouderejaars). De eerste dag zal voor nieuwe groepen in het teken staan van 
kennismaking met elkaar en met de loopbaanbegeleider en het uitreiken van relevante informatie over het nieuwe 
cursusjaar.  

 
Lesdagen 2017-2018:  
 
Periode 1 en 2: maandag, dinsdag en woensdag 
Periode 3 en 4: maandag en dinsdag 
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2.2 Boeken en Leermiddelen BOL 
 

Welke boeken moet je bestellen? 
De boeken bestel je via Studers. In de mail waarin je dit boekje treft, zijn de pakketnummers 
opgenomen. Let op: Bestel geen boeken die je al hebt! 
 
Het is belangrijk dat je goed kijkt welke opleiding je gaat doen. De boekenlijsten van de 
verschillende opleidingen en leerjaren kunnen verschillen. Ook is de boekenlijst voor de BOL 
anders dan voor de BBL. 
Tweede- en derdejaars leerlingen hebben in het eerste leerjaar al boeken aangeschaft. Uiteraard 
schaf je deze boeken niet opnieuw aan. Je koopt alleen die boeken die nog niet in je bezit zijn.  
 
 
Laptop 
Voor je opleiding moet je een laptop hebben. In juli krijg je een mail waarin staat wat voor een 
laptop dat moet zijn. Heb je al een laptop die hier aan voldoet, dan hoef je natuurlijk geen nieuwe 
te kopen. 
 
Benodigde software: 

- Officepakket.  Via de 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.  
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3 Informatie voor studenten BBL 
 

Beste student, 
 
Wij heten je (weer) van harte welkom bij de opleiding Maatschappelijke zorg BBL.  
In augustus beginnen de activiteiten van het nieuwe schooljaar 2017-2018. 
Hieronder vind je informatie over de start van de opleiding, lesdagen en het bestellen van boeken 
en leermiddelen. 
 
 

3.1 Start studiejaar BBL 2017-2018 
 

3.1.1 Studenten BBL 2e jaar (VUVMZU6B8S)  
 
Introductiedagen en lesdagen :  
 
Alle studenten 2e jaar BBL worden op 31 augustus verwacht voor de introductiedagen. 
 
Plaats:  Vondellaan 174, Centrale Hal 
Tijd:  donderdag 31 augustus van 10.15 – 16.00 uur 
 
Het lokaal waar je moet zijn, wordt op de dag zelf aangegeven op de publicatieborden in de centrale hal. (zie 
eventueel ook Blackboard voor ouderejaars). De eerste dag zal voor nieuwe groepen in het teken staan van 
kennismaking met elkaar en met de loopbaanbegeleider en het uitreiken van relevante informatie over het nieuwe 
cursusjaar.  

 
Lesdagen 2017-2018:  
 
Periode 1, 2, 3 en 4:  donderdag 
 
LET OP!! Ben je een instromer in het 2e leerjaar BBL  (d.w.z. ben je een nieuwe student bij de opleiding MZ, doe je het 
cursusjaar over of kom je vanuit de BOL opleiding) meldt dit dan tijdens de introductiedag bij de loopbaanbegeleider 
en bespreek of het nodig is een extra afspraak te maken ter orientatie op je opleiding. 
 
 

3.1.2 Studenten BBL 3e  jaar (VUVMZU5B8S)  
 
Introductiedagen en lesdagen :  
 
Alle studenten 3e jaar BBL worden op 29 augustus verwacht voor de introductiedagen. 
 
Plaats:  Vondellaan 174, Centrale Hal 
Tijd:  dinsdag 29 augustus van 10.15 – 16.00 uur 
 
Het lokaal waar je moet zijn, wordt op de dag zelf aangegeven op de publicatieborden in de centrale hal. (zie 
eventueel ook Blackboard voor ouderejaars). De eerste dag zal voor nieuwe groepen in het teken staan van 
kennismaking met elkaar en met de loopbaanbegeleider en het uitreiken van relevante informatie.  

 
Lesdagen 2017-18:  
 
Periode 1, 2, 3 en 4: dinsdag 
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3.2 Boeken en Leermiddelen BBL 
 
Welke boeken moet je bestellen? 
 
De boeken bestel je via Studers. In de mail waarin je dit boekje treft, zijn de pakketnummers 
opgenomen. Let op: Bestel geen boeken die je al hebt! 
 
Het is belangrijk dat je goed kijkt welke opleiding je gaat doen. De boekenlijsten van de 
verschillende opleidingen en leerjaren kunnen verschillen. Ook is de boekenlijst voor de BOL 
anders dan voor de BBL. 
 
Tweede- en derdejaars leerlingen hebben in het eerste leerjaar al boeken aangeschaft. Uiteraard 
schaf je deze boeken niet opnieuw aan. Je koopt alleen die boeken die nog niet in je bezit zijn.  
 
Laptop 
Voor je opleiding moet je een laptop hebben. In juli krijg je een mail waarin staat wat voor een 
laptop dat moet zijn. Heb je al een laptop die hier aan voldoet, dan hoef je natuurlijk geen nieuwe 
te kopen. 
 
Benodigde software: 

- Officepakket.  Via de 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.  


