
Informatie start 
schooljaar 2020-2021 

Opleidingen Gezondheidszorg 
Doktersassistent, Verpleegkunde & 

Verzorgende  
 

 
 
 

 

 

Hoornbeeck College 

Carnissesingel 210 

3084 NA  ROTTERDAM 

Telefoon 085-4838005 

Internet www.hoornbeeck.nl 

http://www.hoornbeeck.nl/


 

Hoornbeeck College locatie Rotterdam 
 

 
 
 

Beste student, 
 
Na een periode van vakantie is het nieuwe cursusjaar weer in zicht. Binnenkort hopen we elkaar te 
ontmoeten. Wij zien er naar uit! 
 
Dit programma is bedoeld om je alvast wat wegwijs te maken in de schoolperikelen.  
De studenten van leerjaar 1 hebben een introductieprogramma op D.V. 1 september (zie volgende 
bladzijde). De hogere leerjaren starten ook op D.V. 1 september of vanaf D.V. 2 september volgens 
rooster of met stage (zie volgende bladzijde). 

 
Het lesrooster voor de komende weken kun je vanaf vrijdag 28 augustus 2020 vinden op: 
http://hoornbeeck.roosterinfo.nl. 
 
Via het studentenportal kun je inzien in welke groep jij bent ingedeeld. Klik in het menu aan de 
linkerzijde op 'Studie'. Kies dan in de bovenste menubalk op 'Groepen'. Klik op de groepscode om jouw 
klassenlijst in te zien. De inloggegevens heb je inmiddels per e-mail ontvangen van onze ICT-afdeling. 
Heb je nog geen inloggegevens ontvangen of heb je problemen met het inloggen? Neem dan contact 
op met onze servicedesk via 085-4838080 of topdesk@sorg.nl. 
 
We hopen dat je je snel (weer) thuis voelt op het Hoornbeeck College en wensen je Gods Zegen toe 
voor het komende schooljaar. 
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Vanaf D.V. dinsdag 1 september 2020 hopen we verschillende studenten van de sector 
Gezondheidszorg, de opleidingen Doktersassistent, Verpleegkundige en Verzorgende,  te ontmoeten 
op onze locatie. Van harte welkom! 
 

Doktersassistent 
BOL leerjaar 1 
Alle studenten worden op D.V. 1 september van 9.30 uur tot 16.30 uur op school verwacht.  
Neem je laptop, pen en papier mee. Zoek op in welke groep je ziet, in het lesrooster staat het lokaal 
waar je deze dag moet zijn. Voor koffie, thee en een lunch wordt gezorgd. 
 

Verpleegkundige 
BOL leerjaar 1 
Alle studenten worden op D.V. 1 september van 9.30 uur tot 14. 00 uur op school verwacht.  
Neem je laptop, pen en papier mee. Zoek op in welke groep je ziet, in het lesrooster staat het lokaal 
waar je deze dag moet zijn. Voor koffie, thee en een lunch wordt gezorgd. 
 
BOL leerjaar 2  
Alle studenten van leerjaar 2 starten vanaf D.V. 2 september volgens het lesrooster. 
 
BOL leerjaar 3 
De studenten worden op D.V. 1 september lesuur 1-8 verwacht voor terugkomdag I. Het programma 
zal bestaan uit EHBO en Verpleegkundige Vaardigheden. Voor deze lessen is een mondkapje verplicht. 
 
BOL leerjaar 4 
Alle studenten van leerjaar 4 starten vanaf D.V. 2 september volgens het lesrooster. 
 

Verzorgende 
BOL leerjaar 1 
Alle studenten worden op D.V. 1 september van 9.30 uur tot 14.00 uur op school verwacht.  
Neem je laptop, pen en papier mee. Zoek op in welke groep je ziet, in het lesrooster staat het lokaal 
waar je deze dag moet zijn. Voor koffie, thee en een lunch wordt gezorgd. 
 
BOL leerjaar 2 
De studenten worden op D.V. 1 september verwacht voor een verdere voorbereiding op hun BPV. Het 
programma begint om 9.30 en duurt tot 12.00 uur. Voor koffie of thee en koek wordt gezorgd. 
 
BOL leerjaar 3 
Alle studenten van leerjaar 3 starten vanaf D.V. 2 september volgens het lesrooster. 
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Verzorgende 
BBL leerjaar 1 
Alle studenten van de BBL-opleiding Verzorgende worden op D.V. dinsdag 1 september lesuur 1 - 8 
op school verwacht voor een kennismaking en introductie. 
  
BBL leerjaar 2 
Alle studenten van de BBL-opleiding Verzorgende, leerjaar 2 starten D.V. donderdag 3 september 
volgens het lesrooster. 
  
BBL leerjaar 3 
Alle studenten van de BBL – opleiding Verzorgende, leerjaar 3 starten D.V. vrijdag 4 september 
volgens het lesrooster. 
  

Verpleegkundige 
BBL leerjaar 3 
Alle studenten uit de Z-groep van de BBL-opleiding Verpleegkundige worden op D.V. dinsdag 1 
september vanaf 9.00 uur tot 16.00 uur op school verwacht voor een kennismaking en introductie. 
  
Alle studenten uit de Y-groep van de BBL-opleiding Verpleegkundige worden op D.V. donderdag 3 
september vanaf 9.00 uur tot 16.00 uur op school verwacht voor een kennismaking en introductie. 
  
Alle studenten uit de X-groep van de BBL-opleiding Verpleegkundige starten van D.V. vrijdag 4 
september volgens het lesrooster. 
  
BBL leerjaar 4 
Alle studenten van de BBL-opleiding Verpleegkundige, leerjaar 4, starten volgens het lesrooster. 


