Start schooljaar !

Beste ... (en ouder(s)/verzorger(s)),
Al lijkt het nieuwe schooljaar nog ver weg, toch is het belangrijk om je alvast te informeren over de start
van het studiejaar 2017/2018. Met elkaar beginnen wij met de eerste schoolweek in
week 35 [28 augustus t/m 1 september 2017] [Ede-Veenendaal] 36 (4 september t/m 8 september 2017)
[BOL Velp-Arnhem].

Programma eerste schoolweek
Het programma vind je op www.a12.nl/start-schooljaar.
Per domein en afdeling/team kun je een overzicht openen waarin staat wanneer, hoe laat en waar je na
de zomervakantie verwacht wordt.
De afdeling/team is
.
Je klascode voor komend studiejaar is
.

School- en Studentenportaal account
Om op het schoolnetwerk te kunnen komen is een account nodig: een gebruikersnaam en een
wachtwoord. Iedere student krijgt een individueel account.
Nieuwe studenten: In de vakantie ontvang je, op het e-mailadres dat je bij je aanmelding opgegeven hebt,
een e-mail via het e-mailadres eerstewachtwoord@cog.nl met inloginstructies. Zodra je deze e-mail hebt
ontvangen kun je je schoolaccount aanmaken. Daarmee kun je inloggen op je school e-mail
xxxxxxxxx@st.roc.a12.nl en kun je een kijkje nemen op het intranet van de school via connect.a12.nl.
Aansluitend kun je dan een account aanmaken op het Studentenportaal waar je onder meer je
lesrooster kunt inzien. Op de achterzijde van deze brief staat de instructie voor het aanmaken van het
account bij het Studentenportaal.

Overige informatie
Daarnaast kun je op de achterzijde van deze brief nog meer informatie lezen over het definitief maken
van je inschrijving, je schoolpas, betalingen via de webshop van ROC A12 (iDealnet) en het aanschaffen
van je boeken en de overige leermiddelen. We willen je vragen deze informatie goed door te nemen.

Vanaf 21 augustus a.s. (Ede-Veenendaal) 28 augustus a.s. (Velp-Arnhem) zijn wij weer te bereiken. Voor
nu een fijne voortzetting van je welverdiende vakantie toegewenst en tot ziens op je eerste schooldag.

Met vriendelijke groet,
Afdeling/team ...

M e e r i n f o r m a t i e 

Inschrijvingsdocumenten
Heb je nog niet alle inschrijvingsdocumenten ingeleverd: kopie van
het diploma en cijferlijst van je vooropleiding, de blauwe onderwijsovereenkomst en in het geval van een BBL-opleiding de groene
praktijkovereenkomst?
Stuur deze dan zo snel mogelijk vóór 21 augustus 2017 alsnog op
naar ROC A12, t.a.v. afdeling Onderwijsadministratie,
Antwoordnummer 2264, 6710 VB Ede (postzegel is niet nodig).
Let op:  Mocht je om welke reden dan ook in het nieuwe schooljaar geen onderwijs meer gaan volgen of afzien van plaatsing, dan
verzoeken wij je om ons dit schriftelijk te laten weten:
BBL opleiding: vóór 1 augustus 2017. Bij uitschrijving ná 1 augustus
ben je voor het hele studiejaar cursusgeldplichtig.
BOL opleiding: vóór de eerste schoolweek.
Geef dan ook de reden aan en naar welke school je gaat. Dan
kunnen leerlingen die op de wachtlijst staan uitgenodigd worden.
Mail: onderwijsadministratie.api@roca12.nl.
Postadres: ROC A12, t.a.v. afdeling Onderwijsadministratie,
Postbus 82, 6710 BB Ede.
Studentenportaal
In het Studentenportaal kun je altijd en overal je lesrooster bekijken
en kun je o.a. je aan- en afwezigheid (presentie en absentie) in de
lessen zien. Om hiervoor een account aan te maken, moet je eerst je
 schoolaccount geactiveerd hebben en bij je school e-mail kunnen.
De link voor het Studentenportaal: https://roca12-student.educus.nl.
Eerste keer inloggen:
 Kies in het bovenste veld voor ROC A12.
 Klik op [wachtwoord vergeten?].
 Type bij gebruikersnaam jouw studentnummer in dat op de
onderwijsovereenkomst staat.
 Klik op [wachtwoord aanvragen]. Er wordt een e-mail naar je
school-emailadres gestuurd.
 Volg de instructies in de mail en log in met je eigen
studentnummer en je zelf gekozen wachtwoord.
App Eduarte Student
Via de appstore/playstore kun je de app Eduarte Student
downloaden. In deze app kun je ook het actuele rooster vinden. Je
logt hierop in met de inloggegevens van het Studentenportaal.
Je rooster staat uiterlijk in de laatste week van de vakantie online.
Studiekosten
Boeken en leermiddelen: Studiekosten, de boeken en
leermiddelen voor je opleiding kun je inzien en/of bestellen via
www.studers.nl/roca12.
Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de
klantenservice van Studers: telefoon 088 - 20 30 330.
Het studiemateriaal is onderverdeeld categorieën. Als een categorie
niet op je lijst staat, dan heb je die leermiddelen al eerder
aangeschaft of is die categorie niet nodig voor dat leerjaar. Voor een
aantal leermiddelen ontvang je op het e-mailadres dat je bij je
aanmelding opgegeven hebt, een factuur via de webshop iDealnet.
Wij verwachten dat je de aangegeven leermiddelen bij aanvang van
de eerste lesdag in je bezit hebt, de levertijd is 5 werkdagen. Ook
zullen enkele leermiddelen onder leiding van een docent, online
besteld worden tijdens de introductie of eerste lesweken. Daarnaast
zijn er leermiddelen die gedurende het schooljaar besteld worden.
Lesgeld BOL opleiding: Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent
betaal je € 1.137,-- lesgeld voor schooljaar 2017/2018. DUO
verstuurt de factuur in oktober a.s.. Ben je op 1 augustus nog geen
18, dan betaal je geen lesgeld. Zie www.duo.nl voor meer informatie.
Cursusgeld BBL opleiding, als je 18 jaar of ouder bent:
niveau 1 en 2: € 236,-- niveau 3 en 4: € 537,--. Het cursusgeld wordt
door school geïnd en aan het ministerie afgedragen. De factuur voor
het cursusgeld wordt via iDealnet verzonden.
Zie www.a12.nl/studiekosten voor meer informatie.

Gezonde school
ROC A12 heeft gezondheid en vitaliteit van de
student hoog in het vaandel staan. Met het
sport- en leefstijlprogramma 'Sport 4 You'
bouwen alle eerstejaars studenten een
'Sportfolio' op. Gedurende de gehele
studieloopbaan wordt de student regelmatig
getest op gezondheid en vitaliteit.
ste
Tijdens de introductie van alle 1 jaar BOL
studenten vindt er een sportactiviteit (FITtest)
plaats. Dit is een vast onderdeel binnen het
introductieprogramma ROC A12. Denk aan het
meenemen van sportkleding,
zaalsportschoenen en een handdoek voor de
FITtest. Als je geen lichamelijke inspanning
mag of kan uitvoeren, neem dan op de dag van
de sportactiviteit de medische verklaring mee
waarmee aangetoond wordt dat je niet aan de
sportactiviteit kan deelnemen.
BYOD
(Bring Your Own Device oftewel ‘Start je
studie met je eigen laptop/tablet’). Kijk voor
meer informatie en voor welke opleidingen dit
geldt, op www.a12.nl/BYOD.
Schoolpas
De schoolpas (nieuwe studenten) is bij het
Servicepunt op school verkrijgbaar. De pas is
een persoonlijke chipkaart die gebruikt wordt
als legitimatiebewijs op school, betaalmiddel in
de school-restaurants, bij de repro, voor de
automaten en de kopieerapparaten. Wanneer
je het saldo op je schoolpas wilt opwaarderen,
ga je naar https://payment.inepro.com/ddp/cog
iDealnet, de webshop van ROC A12
Voor sommige specifieke leermiddelen, krijg je
van iDEALnet, via de mail die je bij je
aanmelding opgegeven hebt en/of via de post,
een verzoek tot betaling. Ook voor de
vrijwillige bijdrage en bijdrage voor eventuele
studiereizen ontvang je van iDEALnet een
betalingsverzoek.
Zie
voor
informatie
www.a12.nl/idealnet.
BOL opleiding: studiefinanciering (als je 18
jaar of ouder bent) en studentenreisproduct
Vanaf 1 januari 2017 komen ook studenten die
een BOL opleiding volgen en jonger dan 18 jaar
zijn, in aanmerking voor de OV-chipkaart.
Ontvang je studiefinanciering? Als je naar een
BBL opleiding switcht of klaar bent met je
opleiding, stopt je studiefinanciering niet automatisch. Dit moet je zelf doen via Mijn DUO.
In het bezit van een OV-kaart mét studentenreisproduct?
Stop je studentenreisproduct op tijd, als:
- je geen recht meer hebt op studiefinanciering;
- je een vergoeding buitenland ontvangt.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd
stopzetten van je studiefinanciering,
studentenreisproduct, aanvullende beurs. Je
krijgt hierover geen bericht.
Voor informatie zie www.duo.nl,
telefoon 050-599 77 55 en
www.studentenreisproduct.nl.

