Leslocaties Enschede
Voor het schooljaar 2017-2018 zijn er voor de
Saxion vestiging Enschede de volgende leslocaties
beschikbaar:


Ko-Wierenga



Epy Drost



Edith Stein



Ariënsplein



Stationsplein (Randstad)

Om je op de hoogte te brengen van de aanwezige
faciliteiten op deze locaties ontvang je hierbij een
overzicht.
Meer info: Wil je meer informatie over deze locaties? Dan kun je contact opnemen met
de FacilityDesk Enschede via 088-019 1250 of facilitydesk.enschede@saxion.nl.

1. Locatie Ko-Wierenga (stadscampus)
MH. Tromplaan 28


Locatie Ko-Wierenga is de hoofdlocatie
van Saxion.



Het is vijf minuten lopen vanaf het
centraal station.



Openingstijden maandag t/m donderdag
van 7.30 - 22.00 uur en vrijdag van 7.30 17.30 uur.



Gebouwdelen zijn onderverdeeld in vijf
vleugels Elderink (E), Haanstra (H), Wolvecamp (W), Schierbeek (S) en Forum (F).



Als er E1.68 staat is dat Elderink, eerste verdieping, ruimte 68.



Internet is beschikbaar via het Saxion netwerk.



Audio visuele middelen zijn beschikbaar.



Er zijn multifunctionals (printers)
beschikbaar.



Er is een fietsenstalling aanwezig.



Lift is aanwezig.



Heeft een restaurant en Grand Café
(voor overige faciliteiten check de
website).



In het gebouw zijn diverse snoep-,
frisdrank- en koffieautomaten
aanwezig.

2. Locatie Epy Drost (stadscampus)
Van Galenstraat 19


Het is 3 minuten lopen naar de Epy Drost
locatie vanaf de hoofdlocatie.



Openingstijden maandag t/m donderdag van
7.30 - 22.00 uur en vrijdag van 7.30 - 17.30
uur.



In de roosters aangegeven als bouwdeel G.



Internet is beschikbaar via het Saxion
netwerk.



Audio visuele middelen zijn beschikbaar.



Er zijn multifunctionals (printers)
beschikbaar.



Er is een fietsenstalling aanwezig.



Lift is aanwezig.



Heeft een receptie en restaurant.



Beheer problemen (kapotte lamp ed.) kunnen gemeld worden bij de receptie,
telefoonnummer: 088-019 6200

3. Locatie Edith Stein (stadscampus)
Van Galenstraat 20



Het is 2 minuten lopen naar locatie Edith Stein vanaf de hoofdlocatie.



Openingstijden maandag t/m donderdag van 7.30 - 22.00 uur en vrijdag van 7.30 - 17.30
uur.



In de roosters aangegeven als bouwdeel N, O, P en Q.



Gebouwdelen hebben ook de namen Ainsworth, Stork, Hofstede-Crull en Hazemeijer.



Alle voorzieningen zijn gelijk aan die op de Ko-Wierenga-locatie.



Fietsenstallingen staan in de van Galenstraat.

4. Locatie Start!bySaxion (Ariënsplein)
Ariënsplein 1-300


Het is 5 minuten lopen naar het Ariënsplein vanaf de hoofdlocatie.



Openingstijden maandag t/m donderdag van 7.30 - 22.00 uur en op vrijdag van 7.30 – 17.30
uur



In de roosters aangegeven als bouwdeel Z



Internet is beschikbaar via het Saxion netwerk.



Audio visuele middelen zijn beschikbaar.



Er is geen fietsenstalling aanwezig. Daarom dienen de fietsen gestald te worden bij Saxion
Stadscampus.



Er zijn koffieautomaten aanwezig.



Beheer problemen (kapotte lamp ed.) kunnen gemeld worden bij de Facilitydesk,
telefoonnummer: 088-019 1250.

5. Locatie Stationsplein
(Randstad)
Stationsplein 10, eerste, tweede, derde en
vierde verdieping en Stationsplein 11, vierde
verdieping.


Het is 3 minuten lopen naar het
Randstadgebouw vanaf de hoofdlocatie.



Openingstijden maandag t/m vrijdag van
8.00 - 18.30 uur.



In de roosters aangegeven als bouwdeel
RA, RB, RC



Internet is beschikbaar via het Saxion netwerk.



Audio visuele middelen zijn beschikbaar.



Er is geen fietsenstalling aanwezig. Daarom dienen de fietsen gestald te worden bij Saxion
Stadscampus.



Lift is aanwezig.



Op de C vleugel staat een een
multifunctional (printer).



Er zijn frisdrank- en koffieautomaten
aanwezig.



Beheer problemen (kapotte lamp ed.)
kunnen gemeld worden bij de Facilitydesk,
telefoonnummer: 088-019 1250.

