
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatieboekje: 
 

• voor studenten Verpleegkunde 

• voor de start van het cursusjaar 2017-2018 
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Informatie voor alle eerstejaars BOL studenten 
 

Beste student, 

 

Wij heten je van harte welkom bij het eerste jaar van de opleiding Verpleegkunde. Met dit 

informatieboekje 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. 

De vier introductiedagen die in het teken staan van kennismaking met de opleiding, het gebouw en 

de lesgroep, worden gehouden op maandag 28, dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 augustus. 

De vrijdag, 1 september ben je vrij. 

 

Wanneer word je verwacht: 

 

Maandag 28 augustus om 10.00 uur in de centrale hal van de Vondellaan 174, Utrecht  

 

Bel bij verhindering naar onze afdelingssecretaresse mevrouw Edith Hartsuiker: 030-7546663 

 

Boeken- en leermiddelenpakket: 

 

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

www.studers.nl. 

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

(OV) nummer nodig. Dat studentnummer staat onder meer in de e-mail die je hebt ontvangen en in 

de definitieve plaatsingsbrief.  

 

Het pakketnummer Verpleegkundige –BOL-leerjaar 1(25480BOL01)   BL045118 

Het pakketnummer Verpleegkundige – verkort – BOL- leerjaar 1(25480BOL03)  BL044972 

Het pakketnummer Verpleegkundige – sprint – BOL – leerjaar 1(25480BOL02)  BL045158 

 

Laptop: 

 

Als student van de opleiding Verpleegkunde heb je een laptop nodig. Een tablet wordt niet 

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

het ROCMN. Dat geldt ook voor Apple computers. Je hebt voor deze alternatieven aanvullende 

software nodig; hier ben je zelf verantwoordelijk voor. 

 

De minimumspecificaties van een laptop waarmee je prima kunt werken, zijn: 

 

• Besturingssysteem: minimaal Windows 7 

• Opslagcapaciteit: eigen voorkeur 

• Geheugen: minimaal 4Gb 

• Processorsnelheid: minimaal 1,7Ghz Dual Core 
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• Toetsenbord / muis: geen speciale eisen. 

• Grafische capaciteiten 

• resolutie beeldscherm: minimaal 1200 pixels breed 

• grootte beeldscherm minimaal 13", bij voorkeur 15” 

 

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. 

 

Als je op school bent, moet je software installeren voor de draadloze verbinding. Het beste kun je dit 

doen door naast een ‘gewone’ pc te gaan zitten met je laptop en daar deze informatie goed te lezen 

en te volgen. Je vindt deze 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.  

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. Lesgeld betalen: 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 waarin staat dat je lesgeld moet betalen. Dat kan in termijnen via automatische 

incasso. 

b. Afschrift diploma: 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. 

c. Getekende onderwijsovereenkomst: Alle nieuwe studenten ontvangen van het 

Gezondheidszorg College een onderwijsovereenkomst. 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. 

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 aangemaakt nadat je 

foto is gemaakt en binnen enkele weken naar je huisadres opgestuurd. Met deze pas heb je 

ook toegang tot de parkeergarage (vol is vol) en de fietsenkelder. 

 

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.  

Ook mbo'ers jonger dan 18 krijgen een studentenreisproduct. Hiermee reis je gratis of met 

korting met het openbaar vervoer. Je bepaalt zelf of je het reisproduct wilt aanvragen. 

b. Kosten excursies  

In de loop van het cursusjaar kunnen er excursies plaatsvinden, als verplicht onderdeel van 

het studieprogramma. Reiskosten en eventueel andere bijkomende kosten komen voor 

rekening van de student. 
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In periode 3 en 4 van het 1e schooljaar loop je een lintstage. Je hebt drie dagen school en de andere 

twee dagen loop je stage. 

 

  

Algemene informatie: 

 

Wij willen je erop attenderen dat bij aanvang van de opleiding je studentdossier volledig moet zijn. 

Denk hierbij aan een kopie diploma en/of cijferlijst, identificatiecontrole. 

Mocht dit niet het geval zijn, dan 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. Is op 1 oktober je dossier niet volledig, dan kan dit tot directe beëindiging van de 

opleiding leiden!  

 

Vakantierooster en vrije dagen Gezondheidszorg College in 2017-2018 

Herfstvakantie  week 42(maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober) 

Kerstvakantie  week 52 en week 1(maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari) 

Krokusvakantie  week 9(maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart)  

Pasen    week 14(maandag 2 april). 

Meivakantie  week 17 en 18(maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei). 

Hemelvaart  week 19(donderdag 10 en vrijdag 11 mei) 

Pinksteren  week 21 (maandag 21 mei) 

Zomervakantie   week 29 t/m 34(maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus) 
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Informatie voor de ouderejaars BOL studenten 
 

De BOL-groepen die periode 1 en 2 naar school komen starten in de week van 29 augustus volgens 

hun rooster. 

 

De BOL groepen die in periode 1 en 2 stage lopen komen op school volgens onderstaand overzicht op 

de terugkomdagen. 

 

Terugkomdagen: 

Alle BOL groepen komen een halve dag in de week terug naar school: 

Groepen Periode 1+2 Periode 3+4 

39OC wo  

49OA di  

49OB di  

49OC  wo 

49OS wo(tot eind periode 1)  

   

58OA ma  

58OB ma  

58OC  do 

58OS di  

   

68OA  vr 

68OB  vr 

68OC vr  

68OS vr  

 

 

Vakantierooster en vrije dagen Gezondheidszorg College in 2017-2018 

Herfstvakantie  week 42(maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober) 

Kerstvakantie  week 52 en week 1(maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari) 

Krokusvakantie  week 9(maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart)  

Pasen    week 14(maandag 2 april). 

Meivakantie  week 17 en 18(maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei). 

Hemelvaart  week 19(donderdag 10 en vrijdag 11 mei) 

Pinksteren  week 21 (maandag 21 mei) 

Zomervakantie   week 29 t/m 34(maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus) 
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Informatie voor alle eerstejaars BBL studenten van de verkorte 

VVT(UUVVPU78VV) opleiding. 
 

Beste student, 

 

Wij heten je van harte welkom bij het eerste jaar van de opleiding Verpleegkunde.  

 

De dinsdag is je vaste lesdag iedere week en voor je eerste lesdag word je verwacht op: 

dinsdag 29 augustus om 10.00 uur in de centrale hal van de Vondellaan 174, Utrecht, waar je 

opgehaald wordt door je studieloopbaanbegeleider Bernadette van Puffelen. 

 

Bij verhindering: bel naar onze afdelingssecretaresse mevrouw Edith Hartsuiker: 030-7546663 

 

Boeken- en leermiddelenpakket: 

 

De boeken/leermiddelen 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. Dat studentnummer staat onder meer  in de e-mail die je hebt ontvangen en in 

de definitieve plaatsingsbrief.  

 

Het pakketnummer Verpleegkundige –VVT - BBL- leerjaar 1(25480BBL03)  BL045167 

 

Laptop: 

 

Als student van de opleiding Verpleegkunde heb je een laptop nodig. Een tablet wordt niet 

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

het ROCMN. Dat geldt ook voor Apple computers. Je hebt voor deze alternatieven aanvullende 

software nodig, hier ben je zelf verantwoordelijk voor. 

 

De minimumspecificaties van een laptop waarmee je prima kunt werken, zijn: 

 

• Besturingssysteem: minimaal Windows 7 

• Opslagcapaciteit: 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” 

 

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. 

 

Als je op school bent, moet je software installeren voor de draadloze verbinding. Het beste kun 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. 
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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. Identificatiecontrole: Je moet voor de start van de opleiding een identificatiecontrole bij de 

studentenadministratie laten doen met je paspoort of identiteitskaart. Daarna kun je pas 

definitief geplaatst worden. Doe dit op tijd, zodat je bij de start gelijk toegang hebt tot de 

digitale leeromgeving. 

b. Afschrift van het diploma van de vereiste vooropleiding: 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. 

c. Onderwijsovereenkomst (OOK): Alle nieuwe studenten ontvangen van het Gezondheidszorg 

College een 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. 

d. Praktijkovereenkomst(POK): Alle nieuwe studenten ontvangen van het Gezondheidszorg 

College een praktijkovereenkomst(POK). Deze POK dient zo spoedig mogelijk na ontvangst 

ondertekend door de student en de praktijk bij de studentenadministratie te worden 

ingeleverd. Deze POK is een wettelijk verplicht document en is noodzakelijk om definitief 

ingeschreven te kunnen worden bij de opleiding. 

e. 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 aangemaakt nadat je 

foto is gemaakt en binnen enkele weken naar je huisadres opgestuurd. Met deze pas heb je 

ook toegang tot de parkeergarage (vol is vol) en de fietsenkelder. 

 

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, identificatiecontrole. 

Is op 1 oktober je dossier niet volledig, dan kan dit tot directe beëindiging van de opleiding leiden!  

 

Vakantierooster en vrije dagen Gezondheidszorg College in 2017-2018 

Herfstvakantie  week 42(maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober) 

Kerstvakantie  week 52 en week 1(maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari) 

Krokusvakantie  week 9(maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart)  

Pasen    week 14(maandag 2 april). 

Meivakantie  week 17 en 18(maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei). 

Hemelvaart  week 19(donderdag 10 en vrijdag 11 mei) 

Pinksteren  week 21 (maandag 21 mei) 

Zomervakantie   week 29 t/m 34(maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus) 
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Informatie voor de lopende BBL studenten 
 

 

Groep Boeken Schooldagen Diplomering 

    

UUVVPU71VV Aanschaffen in 

jan 2018 

 

woensdag volgens het rooster  

UUVVPU61VV Nee Donderdag volgens het 

rooster 

7 september 

2018 

UUVVPU58VV Nee 

 

Maandag volgens het rooster 5 april 2018 

 

 

Vraag bij je werkgever na of je zelf de boeken moet bestellen of dat je werkgever dit voor je doet. 

 

De UMC groepen ontvangen de relevante informatie via het UMC. 

 

Vakantierooster en vrije dagen Gezondheidszorg College in 2017-2018 

Herfstvakantie  week 42(maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober) 

Kerstvakantie  week 52 en week 1(maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari) 

Krokusvakantie  week 9(maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart)  

Pasen    week 14(maandag 2 april). 

Meivakantie  week 17 en 18(maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei). 

Hemelvaart  week 19(donderdag 10 en vrijdag 11 mei) 

Pinksteren  week 21 (maandag 21 mei) 

Zomervakantie   week 29 t/m 34(maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus) 
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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 pakketten van jouw opleiding en jaar.  

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

Je kunt ook boeken tweedehands aanschaffen. Let dan wel op het juiste ISBN-nummer. 

 

Leermiddelenlijstnaam  Pakketnummer  

  

Verpleegkundige -BOL- leerjaar 1 (25480BOL01) BL045118 

Verpleegkundige -BOL- leerjaar 2 (25480BOL01) BL044974 

Verpleegkundige -BOL- leerjaar 3 (95520BOL01) BL045139 

Verpleegkundige -BOL- leerjaar 4 (95520BOL01) BL045128 

Verpleegkundige verkort -BOL- (25480BOL03) BL044972 

Verpleegkundige, sprint -BOL- leerjaar 1 (25480BOL02)  BL045158 

Verpleegkundige, sprint -BOL- leerjaar 2 (25480BOL02) BL044973 

Verpleegkundige, sprint -BOL- leerjaar 3 (95520BOL03) BL045141 

Verpleegkundige VVT -BBL- leerjaar 1 - (25480BBL03) BL045167 

Verpleegkundige VVT -BBL- leerjaar 2 (95520BBL08)  BL045116 

  

Verpleegkundige aanvraag kluisje BL056279 

Verpleegkundig insigne BL056277 

  

 

  



          

 

Gezondheidszorg College Opleiding Verpleegkunde 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


