Wegwijzer

MBO AMERSFOORT
LOCATIE DE NIEUWE POORT
De Nieuwe Poort 21
3812 PA Amersfoort
School voor Toerisme, Recreatie en Evenementen
T 033 201 60 00
School voor Economie en Ondernemen en MHBO
T 033 422 09 25
info@mboamersfoort.nl

Welkom!
Van harte welkom in De Nieuwe Poort, het gebouw van Hogeschool Utrecht in Amersfoort.
Om het je wat gemakkelijker te maken hebben we in dit boekje een paar handige dingen op een rij gezet. Zoals
informatie over openingstijden, wifi, kluisjes, printen, roosters en het restaurant.
Naast deze wegwijzer kun je nieuws, activiteiten en andere mededelingen vinden op het mededelingenscherm bij
de receptie op de begane grond. Houd daarnaast ook de websites en Facebookpagina van je school in de gaten:
School voor Economie en Ondernemen
www.schoolvooreconomieenondernemen.nl
/School voor Economie en Ondernemen
School voor Toerisme, Recreatie en Evenementen
www.schoolvoorTRE.nl
/School voor Toerisme, Recreatie en Evenementen
MHBO Amersfoort
www.mhbo-amersfoort.nl
Wij wensen jou een hele goede studietijd en veel succes op deze mooie locatie.
Ligging
De Nieuwe Poort ligt midden in het Eemkwartier, naast het Eemplein en vlak bij de gezellige binnenstad van
Amersfoort. Het ligt ook in de buurt van winkels, een bioscoop, de bibliotheek, een poppodium en leuke kroegjes.
Het station van Amersfoort is nog geen kilometer lopen (of drie minuten fietsen) van de Nieuwe Poort.
Het Eemkwartier is een wijk in ontwikkeling. Eén van die ontwikkelingen is De Nieuwe Stad, waar eerst de
Prodent- fabriek zat. In De Nieuwe Stad vind je start-ups, jonge en duurzame bedrijven, horeca en onderwijs. Hier
bevinden zich de Kappersschool Amersfoort en de School voor Schoonheidsspecialisten van MBO Amersfoort.
Naast de scholen ligt ook de bijbehorende salon: Salon de Nieuwe Stad, waar je in een tussenuur terecht kunt om
je haar te laten knippen of voor een beauty behandeling.
In De Nieuwe Stad vinden ook regelmatig evenementen, festivals en optredens plaats. Zie voor meer informatie:
www.denieuwestad.nl.
Ook maken de School voor Economie en Ondernemen en de School voor Toerisme, Recreatie en Evenementen
gebruik van lokalen op de locatie De Nieuwe Stad.
Openingstijdengebouw
De Nieuwe Poort is geopend op:
maandag, donderdag en vrijdag: 07.00 tot 19.00 uur
dinsdag en woensdag:
07.00 tot 22.00 uur
In de vakanties en tentamenperiodes gelden soms andere openingstijden. Kijk in deze periodes altijd goed op de
website, Facebookpagina van je school of het mededelingenscherm bij de receptie.
Studenten Informatie Punt (STIP)
Je vindt het STIP op de eerste verdieping. Bij STIP kan je voor van alles terecht, zoals:
• Het ophalen van een badge
• Bij verlies van je studentenpas
• Doorgeven van bijvoorbeeld adreswijzigingen
• Inleveren van OOK/POK
• Verzuimbriefjes ophalen en inleveren.
• Formulier verwijdering uit klas ophalen en inleveren.
En voor alle andere vragen die je hebt!
Openingstijden STIP
STIP is dagelijks geopend van 8.30 tot 16.00 uur.
Receptie
De mensen achter de receptiebalie ontvangen bezoekers en verwijzen ze door binnen het gebouw.
Openingstijden Receptie
Maandag, donderdag en vrijdag 07:00-19:00 uur
Dinsdag en woensdag 07:00-22:00 uur

Servicebalie
Bij de receptie zit ook de servicebalie Als er dingen in het gebouw kapot zijn, kun je dat hier melden. Ook voor
andere meldingen of klachten over het gebouw kan je hier terecht.
Openingstijden Servicebalie
maandag, donderdag en vrijdag: 8.00 - 19.00 uur
dinsdag en woensdag:
8.00 - 22.00 uur
Wifi
Binnen het gebouw van HUA kun je met je eigen laptop en smartphone gebruikmaken van het draadloze netwerk
Eduroam, www.eduroam.nl.
Je kunt inloggen met:
•
studentnummer@mboamersfoort.nl
•
je persoonlijke wachtwoord Educloud
Roosters
Je roosters kun je vinden op roosters.mboamersfoort.nl. Houd dagelijks je roosters in de gaten. Er kunnen
namelijk elke dag wijzigingen zijn door bijvoorbeeld ziekte van een docent.
Ziekmeldingen
Als je gedurende de dag naar huis gaat door ziekte, meld je je bij het verzuimbureau / STIP. Indien deze al gesloten
is kan een strookje voor ziekmelding door de brievenbus van de STIP-balie worden gedaan.
Als je je vanuit huis ziek wilt melden, kan dit door te bellen met 033 - 422 14 44. Meer informatie vind je ook in de
studiegids en op de L-schijf.
Voor alle andere studentzaken neem je contact op met je SLB-er of ga je langs bij het STIP.
Restaurant
In het restaurant kun je belegde broodjes, salades, zuivel, koffie, thee en andere dranken kopen. Je kunt er
betalen met je pinpas.
Koffie/thee
In het restaurant en verspreid in het hele gebouw staan automaten voor koffie en thee. De automaat voor frisdrank
en snoep staat bij de Apenrots. Om daar gebruik van te maken heb je een pinpas nodig.
Kluisjes
Het is mogelijk om een kluisje / locker te gebruiken. Aan het einde van de dag moet je deze weer leeghalen en
open achterlaten.
Hoe werkt de locker?
Vergrendelen: Druk op ON (er klinkt een geluidssignaal), toets je persoonlijke 4-cijferige code, draai de greep om
het slot te sluiten. Om de locker aan het einde van de dag weer te ontgrendelen, doe je hetzelfde. Als je na het
intoetsen van je code weer aan de greep draait, opent je locker vanzelf.
Printers
In het OLC staat een multifunctional: hier kun je printen, scannen en kopiëren. Voor printen heb je jouw MBO
Amersfoort-pas nodig. Op deze pas zet je geld zodat je de multifunctional kunt gebruiken. Je kunt jouw pas
opwaarderen bij het OLC. De kosten van printen en kopiëren kun je vinden op het overzicht in het OLC.
Financieel Spreekuur (FIS)
Voor financiële vragen kun je hulp vragen bij het Financieel Spreekuur (FIS). Het FIS kan jou helpen met:
•
het aanvragen van betalingsregelingen binnen MBO Amersfoort, zoals het Noodfonds;
•
al je vragen m.b.t. DUO (prestatiebeurs, aanvullende beurs, lening, reisproduct, etc.);
•
het maken van een financieel overzicht;
•
het begrijpen van de inhoud van een (financiële) brief;
•
verwijzing naar specialistische hulp.
Het FIS bevindt zich bij de receptie. Op woensdag van 13.00 tot 14.00 uur en op donderdag van 11.00 tot 12.00
uur kun je terecht in het inloopspreekuur. Voor een afspraak bel je met 06 1528 3214 of mail je naar
FIS@mboamersfoort.nl.
StuRa – studentenvereniging Amersfoort
StuRa is dé studentenvereniging van Amersfoort. Ook MBO Amersfoort studenten (vanaf 16 jaar) kunnen lid
worden van StuRa. StuRa organiseert gezellige activiteiten en feesten waardoor je naast je studie lekker kunt
ontspannen en nieuwe mensen - ook van andere opleidingen - kunt leren kennen. Voor € 15,- per jaar ben je lid en
krijg je een StuRa-pas waarmee je ook nog eens kunt profiteren van kortingen in de stad! Inschrijving of meer
informatie vind je op www.destura.nl.

Rookbeleid
Het is niet toegestaan om in het gebouw te roken. Dit mag op het dakterras en buiten op een speciaal hiervoor
bedoel- de plek vlakbij de ingang.
Opleidingen MBO Amersfoort
MBO Amersfoort biedt op de locatie De Nieuwe Poort opleidingen aan van de School voor Economie en
Ondernemen, MHBO en de School voor Toerisme, Recreatie en Evenementen. Zie voor meer informatie over de
verschillende opleidingen www.mboamersfoort.nl of de opleidingsgids.
Parkeren
Voor studenten is het niet mogelijk de auto te parkeren op het HUA terrein en ook niet in de garage. Wel zijn er
uitgebreide mogelijkheden voor betaald parkeren in de directe omgeving, zoals de garage aan het Eemplein. Voor
fietsen is er de fietsenkelder, ingang achterzijde gebouw. Voor bromfietsen en scooters van studenten van MBO
Amersfoort zijn er speciale plekken achter het schoolgebouw.
Studeren bij Hogeschool Utrecht in Amersfoort
Wil je straks na je MBO opleiding doorstromen naar het HBO? HUA heeft hbo-studies in de zakelijke en financiële
dienstverlening, onderwijs en gezondheidszorg:
•
Creatieve Therapie
•
Business Management
•
Facility Management
•
Small Business en Retail Management
•
Management in de Zorg
•
Leraar Basisonderwijs pabo
•
Pedagogiek
Zie voor meer informatie over studeren aan de HU:
www.studiekeuze.hu.nl. Of volg de HU Amersfoort op
/huamersfoort of /huamersfoort
Huis-/gedragsregels
In het gebouw moet iedereen zich aan de huisregels houden om ervoor te zorgen dat alle studenten op een
prettige manier in het gebouw kunnen zijn en om de ruimten schoon en aangenaam te houden.
Het nuttigen van dranken en etenswaren is in alle onderwijsruimten, studieruimten en hoge banken verboden. Dit
is wel toegestaan in het restaurant en in de computervrije zones op de gangen en op de ‘apenrots’ (bij binnenkomst
rechtsaf om de hoek). De overige huisregels zijn te vinden in de studiegids.
Leslocatie De Nieuwe Stad
Dit is een tweede leslocatie voor studenten van de School voor Toerisme, Recreatie en Evenementen. De locatie
bevindt zich op de Brabantsestraat 19, 3812 PJ Amersfoort. Op 10 minuten lopen De Nieuwe Poort. De
openingstijden zijn:
Receptie: maandag tot en met vrijdag 08.00 tot 16.30 uur.
Gebouw:
maandag tot en met vrijdag 08.00 tot 18.00 uur.
Op de locatie zijn kluisjes en printers aanwezig.
SVI- Desk
De SVI desk is het informatiepunt op het gebied van ICT. Daarnaast kun je bij hen terecht voor storingen en vragen.
Op dit moment kun je telefonisch of via mail contact opnemen. Mailen doe je naar svi-desk@mboamersfoort.nl
Bellen naar 033 - 467 8888. De desk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Op
dinsdag en donderdag is iemand van ICT persoonlijk aanwezig voor vragen of andere praktische ICT zaken.
Inloggen met je studentennummer en wachtwoord
Dit kan op een vaste computer (OLC), via schoolmail: mail.office365.com; Eduroam (WiFi), Slim.nl en de cloudportal
van MBO Amersfoort.
Ziekmelden
Ziekmelden gedurende de dag kan bij de receptie op De Nieuwe Stad. Vanuit huis kan dat door te bellen met 033 422 14 44.

