Start schooljaar 2017|2018
sector

leer- niveau
jaar

Z&W

Zorg en Welzijn - locatie Velp

leerweg

klas

crebo opleiding

1ste schoolweek begin
tijd

divers

25498 Helpende zorg en welzijn

zie toelichting

Dienstverlening
25498 Helpende zorg en welzijn

ma 04 sep 2017

1

2

bbl

1

2

bol

Helpende zorg & welzijn

GZDV1A2
GZDV1D2
GZDV1E2

di 05 sep 2017

2

Z&W

2

2
3

GZDV2A2
GZDV2D2

25498 Helpende zorg en welzijn

bbl

divers

25491 Verzorgende IG

bol

GZVZ1D3

25491 Verzorgende IG

Verzorging

1

bol

2

3

bol

GZVZ2D3

95530 Verzorgende IG

3

3

bol

GZVZ3A3
(samen met
GZWZ3C3
en
GZWZ3C4)

95530 Verzorgende IG

eind locatie
tijd

toelichting

Reigerstr. 17, Velp Studenten zijn tijdens de intake geïnformeerd; informatie eerste
(tijdelijke huisvesting)
lesdag en tijdelijke huisvesting per post verstuurd.
09.00 11.30 Gruttostraat 10
6883 CN Velp

vrij

contactpersoon
Fred Koers

ma 04-09-2017: Introductie.
* Kennismaking met studieloopbaanbegeleider (slb'er),
docenten,
klasgenoten en de school.
* Toelichting introductieprogramma.
In de hal bij de hoofdingang van het gebouw kun je, tijdens de
introductieweek, elke dag zien in welk lokaal je verwacht wordt.

Sita Abma

vrij

Sita Abma

wo 06 sep 2017

11.00 12.30 Gruttostraat 10
6883 CN Velp

wo 06-09-2017: Sport4You programma.
Neem sportkleding, zaalsportschoenen en een handdoek mee
voor de FITtest.

Sita Abma

do 07 sep 2017

09.30 15.30 Sportpark Rheden, do 07-09-2017: sportdag/introductie activiteit.
IJsselsingel 7,
Voor eten en drinken wordt gezorgd.
Rheden
Draag sportieve en gemakkelijk zittende kleding, zorg bij warm
weer voor een eigen bidon en/of flesje water, neem ook een
extra setje kleding mee…misschien wordt je nat en vies.

Sita Abma

ma 04 sep 2017

13.00 15.00 Gruttostraat 10
6883 CN Velp

Sita Abma

ma 04-09-2017: Opstart leerjaar 2.
* Ontvangst door je slb-er (GZDV2A2: JSS-PSU, GZDV2D2:
AEH, SHN)
* Toelichting lesrooster en klasindeling.
Het rooster is uiterlijk vanaf de 2e helft van week 35 in te zien;
zie laatste blad van dit overzicht.

Reigerstr. 17, Velp Studenten zijn tijdens de intake geïnformeerd; informatie eerste
(tijdelijke huisvesting)
lesdag en tijdelijke huisvesting per post verstuurd.

Fred Koers

ma 04 sep 2017

09.00 11.30 Gruttostraat 10
6883 CN Velp

ma 04-09-2017: Introductie.
* Kennismaking met studieloopbaanbegeleider, docenten,
klasgenoten en de school.
* Toelichting introductieprogramma.
In de hal bij de hoofdingang van het gebouw kun je, tijdens de
introductieweek, elke dag zien in welk lokaal je verwacht wordt.

Sita Abma

di 05 sep 2017
wo 06 sep 2017

vrij
11.00 12.30 Gruttostraat 10
6883 CN Velp

vrij
wo 06-09-2017: Sport4You programma.
Neem sportkleding, zaalsportschoenen en een handdoek mee
voor de FITtest. Start voorlichting in lokaal 0.32.

Sita Abma
Sita Abma

do 07 sep 2017

09.30 15.30 Sportpark Rheden, do 07-09-2017: Sportdag/introductie activiteit georganiseerd
IJsselsingel 7,
door Sport en Bewegen.
Rheden
Voor eten en drinken wordt gezorgd.

Sita Abma

ma 04 sep 2017

13.00 15.00 Gruttostraat 10
6883 CN Velp

Sita Abma

di 04-09-2017: Opstart leerjaar 2.
* Ontvangst door je slb'er (GGi).
* Toelichting lesrooster en klasindeling.
Het rooster is uiterlijk vanaf de 2e helft van week 35 in te zien;
zie laatste blad van dit overzicht.
ma 04 sep 2017 15.00 16.00 Gruttostraat 10
ma 04-09-2017: Opstart leerjaar 2.
6883 CN Velp
* Ontvangst door je slb'er. (PHG-GGi)
* Toelichting lesrooster en klasindeling.
Het rooster is uiterlijk vanaf de 2e helft van week 35 in te zien;
zie laatste blad van dit overzicht.
Astrum
College, onderdeel
ROC A12 werk, Verpleging en Praktijkopleider 
Maatschappelijke
zorg,van
Pedagogisch

Sita Abma

14 juli 2017

Start schooljaar 2017|2018
sector

leer- niveau
jaar

leerweg

klas

div

3 en 4

bbl

divers

1

3 en 4

bol

GZWZ1C3
GZWZ1C4

1ste schoolweek begin
tijd

crebo opleiding
Maatschappelijke zorg

25475 * Begeleider gehandicaptenzorg
ma 04 sep 2017
25476 * Begeleider specifieke doelgroepen
25477 * Persoonlijk begeleider
gehandicaptenzorg
25478 * Persoonlijk begeleider specifieke
doelgroepen
* Thuisbegeleider
di 05 sep 2017

2

3

3 en 4

3 en 4

bol

bol

GZWZ2C3
GZWZ2C4

GZWZ3C3
GZWZ3C4
(samen met
GZVZ3A3)

eind locatie
tijd

contactpersoon

09.00 11.30 Gruttostraat 10
6883 CN Velp

ma 04-09-2017: Introductie.
* Kennismaking met studieloopbaanbegeleider, docenten,
klasgenoten en de school.
* Toelichting introductieprogramma.

vrij

Sita Abma

vrij

Sita Abma

wo 06-09-2017: Sport4You programma.
Neem sportkleding, zaalsportschoenen en een handdoek mee
voor de FITtest. Start voorlichting in lokaal 0.32.

Sita Abma

11.00 12.30 Gruttostraat 10
6883 CN Velp

do 07 sep 2017

09.30 15.30 Sportpark Rheden, do 07-09-2017: Sportdag/introductie activiteit georganiseerd
IJsselsingel 7,
door Sport en Bewegen.
Rheden
Voor eten en drinken wordt gezorgd.

ma 04 sep 2017

Fred Koers

In de hal bij de hoofdingang van het gebouw kun je, tijdens de
introductieweek, elke dag zien in welk lokaal je verwacht wordt.

wo 06 sep 2017

25475 * Begeleider gehandicaptenzorg
zie toelichting
25476 * Begeleider specifieke doelgroepen
25477 * Persoonlijk begeleider
gehandicaptenzorg
25478 * Persoonlijk begeleider specifieke
doelgroepen
* Thuisbegeleider
92650 * Medew. maatschappelijke zorg
92661 * Persoonlijk begeleider
92662 gehandicaptenzorg
* Persoonlijk begeleider specifieke
doelgroepen

toelichting

Reigerstr. 17, Velp Studenten zijn tijdens de intake geïnformeerd; informatie eerste
(tijdelijke huisvesting)
lesdag en tijdelijke huisvesting per post verstuurd.

zie toelichting

Maatschappelijke zorg

Z&W

Zorg en Welzijn - locatie Velp

zie
toelichting

Gruttostraat 10
6883 CN Velp

Eerste terugkomdag.
* Ontvangst door je slb'er.
* Toelichting lesrooster en klasindeling.

Sita Abma

Sita Abma

Op het lesrooster is te zien in welk lokaal je verwacht wordt. Het
rooster is uiterlijk vanaf de 2e helft van week 35 in te zien; zie
laatste blad van dit overzicht.
15.00 16.00 Gruttostraat 10
6883 CN Velp

Op het lesrooster is te zien in welk lokaal je verwacht wordt. Het
rooster is uiterlijk vanaf de 2e helft van week 35 in te zien; zie
laatste blad van dit overzicht.

Pedagogisch werk, Verpleging en Praktijkopleider

Astrum College, onderdeel van ROC A12

Sita Abma

ma 04-09-2017: Opstart leerjaar 3.
* Ontvangst door je slb'er (PHG-GGi).
* Toelichting lesrooster en klasindeling.



14 juli 2017

Start schooljaar 2017|2018
sector

leer- niveau
jaar

Z&W

Zorg en Welzijn - locatie Velp

leerweg

klas
divers

div

3 en 4

bbl

1

3 en 4

bol
GZWZ1A3
GZWZ1B3
GZWZ1A4
GZWZ1B4

1ste schoolweek begin
tijd

crebo opleiding
Pedagogisch werk

ma 04 sep 2017

toelichting

Reigerstr. 17, Velp Studenten zijn tijdens de intake geïnformeerd; informatie eerste
(tijdelijke huisvesting)
lesdag en tijdelijke huisvesting per post verstuurd.

zie toelichting

Pedagogisch Werk
25486 * Pedagogisch medewerker
kinderopvang
25484 * Gespecialiseerd pedagogisch
medewerker
25485 * Onderwijsassistent

eind locatie
tijd

09.00 11.30 Gruttostraat 10
6883 CN Velp

ma 04-09-2017: Introductie.
* Kennismaking met studieloopbaanbegeleider (slb'er),
docenten,
klasgenoten en de school.
* Toelichting introductieprogramma.

contactpersoon
Fred Koers
Sita Abma

In de hal bij de hoofdingang van het gebouw kun je, tijdens de
introductieweek, elke dag zien in welk lokaal je verwacht wordt.

Pedagogisch werk

di 05 sep 2017

2

3 en 4

bol
GZWZ2B3
GZWZ2A4
GZWZ2B4

3

3 en 4

bol
GZWZ3A3
GZWZ3B3
GZWZ3A4
GZWZ3B4

Praktijkopleider

Z&W

vrij

Sita Abma

wo 06-09-2017: Sport4You programma.
Neem sportkleding, zaalsportschoenen en een handdoek mee
voor de FITtest. Start voorlichting in lokaal 0.32.

Sita Abma

wo 06 sep 2017

09.30 11.30 Gruttostraat 10
6883 CN Velp

do 07 sep 2017

09.00 13.30 Sportpark Rheden, do 07-09-2017: Sportdag/introductie activiteit georganiseerd
IJsselsingel 7,
door Sport en Bewegen.
Rheden
Voor eten en drinken wordt gezorgd.

Sita Abma

Pedagogisch Werk
25486 * Pedagogisch medewerker
kinderopvang
25484 * Gespecialiseerd pedagogisch
medewerker
25485 * Onderwijsassistent

ma 04 sep 2017

13.00 15.00 Gruttostraat 10
6883 CN Velp

Sita Abma

Pedagogisch Werk
92620 * Pedagogisch medewerker
kinderopvang
92632 * Gespecialiseerd pedagogisch
medewerker
93500 * Onderwijsassistent

ma 04 sep 2017

ma 04-09-2017: Opstart leerjaar 2.
* Ontvangst door je slb'er (ABR-MBB, TNA-APL, JSR).
* Toelichting lesrooster en klasindeling.
Het rooster is uiterlijk vanaf de 2e helft van week 35 in te zien;
zie laatste blad van dit overzicht.

15.00 16.00 Gruttostraat 10
6883 CN Velp

ma 04-09-2017: Opstart leerjaar 2.
* Ontvangst door je slb'er (LZU-FGA, ALC).
* Toelichting lesrooster en klasindeling.

Sita Abma

Op het lesrooster is te zien in welk lokaal je verwacht wordt. Het
rooster is uiterlijk vanaf de 2e helft van week 35 in te zien; zie
laatste blad van dit overzicht.

div

bbl

divers

Mbo verpleegkundige

zie toelichting

Reigerstr. 17, Velp Studenten zijn tijdens de intake geïnformeerd; informatie eerste
(tijdelijke huisvesting)
lesdag en tijdelijke huisvesting per post verstuurd.

Fred Koers

1

bbl

GZWZ1P4

Praktijkopleider - 1 jarige opleiding

zie toelichting

Reigerstr. 17, Velp Studenten zijn en worden tijdens de intake geïnformeerd; start
(tijdelijke huisvesting)
bij voldoende deelname in september 2017.

Fred Koers

Verpleging

Z&W

vrij

Astrum College, onderdeel van ROC A12

14 juli 2017

Start schooljaar 2017|2018
sector

leer- niveau
jaar

leerweg

Zorg en Welzijn - locatie Velp
klas

crebo opleiding

1ste schoolweek begin
tijd

eind locatie
tijd

toelichting

contactpersoon

Definitieve rooster
Op het lesrooster is te zien hoe laat je in welk lokaal je verwacht wordt en welke docent dan geeft.
Het definitieve rooster is uiterlijk vanaf de 2e helft van week 35 te zien via:
Het Studentenportaal. Hieronder kun je lezen hoe je voor het eerst in kunt loggen.
De App Eduarte Student voor IOS of Android voor op je telefoon; deze is te downloaden in de appstore / playstore. Je logt met dezelfde gegevens in als voor het Studentenportaal.
Op connect.a12.nl, het intranet van ROC A12. Hier heb je toegang toe zodra je je schoolaccount geactiveerd hebt.
Inloggen schoolaccount
De e-mail met inloginstructies voor de school e-mail en het netwerk account krijg je via eerstewachtwoord@cog.nl op je privé e-mailadres.
Na het volgen van de instructies kun je inloggen in je school e-mail en kun je op connect.a12.nl meer informatie lezen over de start van het schooljaar en je rooster.
Inloggen Studentenportaal
Je moet eerst je schoolaccount geactiveerd hebben, voordat je kunt inloggen op het Studentenportaal.
De link voor het Studentenportaal is:
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.
 Klik op [Wachtwoord aanvragen]. Er wordt een e-mail naar je school-emailadres verstuurd.
 Volg de instructies in die mail en log in met je eigen studentnummer en je zelf gekozen wachtwoord.
Volg de instructies in de mail en log in met je eigen studentnummer en je zelf gekozen wachtwoord.
In het Studentenportaal kun je naast het rooster onder andere ook je aan- en afwezigheid (presentie en absentie) in de lessen zien.
Onderwijsovereenkomst
Zorg er voor dat je onderwijsovereenkomst (voor je nieuwe opleiding) vóór start van je opleiding aangeleverd hebt bij de school.
Retouradres: (postzegel niet nodig) ROC A12, t.a.v. afdeling Office Onderwijsadministratie, Antwoordnummer 2264, 6710 VB Ede.

Astrum College, onderdeel van ROC A12

14 juli 2017

