1 PRAKTISCHE INFORMATIE
1.1 BEREIKBAARHEID
Adres

Anjerstraat 79, 3333 GC Zwijndrecht.

Auto

Er is beperkte parkeerruimte beschikbaar direct naast het gebouw. In de
wijk rondom het gebouw is er echter voldoende gratis parkeerruimte beschikbaar. Ook mag er geparkeerd worden op het plein voor het EC-Onderwijscentrum.

Fiets

Voor fietsers staan er op het plein voor het gebouw diverse fietsenrekken.
Deze worden middels videocamera’s bewaakt. Let op: Het Evangelisch

College is niet aansprakelijk in geval van diefstal.
Bij de garderobe staat een tafel met stopcontacten voor het opladen van
accu’s van elektrische fietsen.
Openbaar vervoer

Vanaf het treinstation Zwijndrecht is het circa 20 minuten lopen naar het
EC-Onderwijscentrum. Voor de deur stopt Bus 11 (bushalte Develweg)
of maak gebruik van bushalte Develsingel (circa 5 minuten lopen naar de
Anjerstraat).

1.2 TOEGANKELIJKHEID INVALIDEN
Het EC-Onderwijscentrum is voor rolstoelgebruikers goed toegankelijk.
De ingang beschikt over een schuine oprit; er is een invalidentoilet en de
beide lesruimten zijn middels een lift bereikbaar.

1.3 OPENEN VAN DE BUITENDEUR
Voor vaste gebruikers (bijvoorbeeld studenten)
4-cijferige toegangscode

Instructie

Deurbel

Op de eerste lesdag (of daaraan voorafgaand) ontvangt u van de opleidingscoördinator een 4-cijferige toegangscode waarmee de buitendeur
van het gebouw geopend kan worden.
Voer 4-cijferige code in + druk op sleutelicoon  deur klikt open!
Zodra u binnen bent, kunt u de deur weer sluiten. Op die manier voorkomen we dat ongewenste bezoekers het pand kunnen betreden tijdens
lesdagen- of lesavonden.
Indien u de toegangscode bent vergeten, maak dan gebruik van de deurbel. Deze is ook in de leslokalen hoorbaar.

Voor eenmalige bezoekers (bijvoorbeeld studiedagen)
De deur zal normaal gesproken openstaan. Mocht dit niet zo zijn, maak
dan gebruik van de deurbel.
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Toegang
Er dient alleen gebruik te worden gemaakt van de kantine, lesruimten en
toiletten. Het administratiekantoor, de receptie, de reproruimte en de bibliotheek mogen niet betreden worden.

1.4 GARDEROBE
Bij binnenkomst kunt u uw jas ophangen bij de garderobe. Deze vindt u
achter de lift, rechts van de ontvangstbalie.

1.5 TOILETTEN
De toiletten bevinden zich in de entreehal. Er is een apart heren-, damesen invalidentoilet. De kranen in de toiletten geven automatisch water als
de handen eronder worden gehouden (er hoeft dus niet aan een knop
gedraaid te worden!). Voor het afdrogen van de handen hangen er blowers (luchtblazers), welke automatisch aan- en uitgaan.

1.6 KANTINE
De kantine is een gezellige ontmoetingsplek voor in de pauzes en voor
en na de les. Het is ook de enige ruimte waar eten en drinken genuttigd
mag worden. Uitzondering hierop is water, dit mag ook in de lesruimtes
genuttigd worden.
Water is gratis beschikbaar uit een koeler en koffie en thee is verkrijgbaar
via een automaat. Het is toegestaan zelf meegebracht eten en/of drinken
te nuttigen in de kantine. Het gebruiken en meebrengen van eigen koffiezetapparaten, waterkokers e.d. is echter niet toegestaan.

Koffie- en thee automaat
Koffie, thee, chocomel en diverse andere varianten is voor € 1,- te verkrijgen uit de automaat (gepast betalen; er is geen wisselgeld). Let op: Met
een 2 Euromunt kan maar 1 drankje verkregen worden, er wordt namelijk
geen tegoed opgebouwd, ondanks dat het apparaat dit wel vermeldt.

Cup-a-Soup
De kantine beschikt over twee Cup-a-Soup dispensers met elk drie verschillende smaken. Let op: vul eerst de kartonnenbeker met Cup-a-Soup
uit één van de dispensers en voeg daarna heet water toe uit de automaat
(beker rechts plaatsen). Kosten hiervoor bedragen ook € 1,-. Het afnemen
van Cup-a-Soup zonder te betalen voor heet water in de automaat is niet
toegestaan.

Gekoeld water
In de waterkoeler zit gekoeld en gezuiverd water (UV-filter); dit is gratis
beschikbaar.
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Magnetron
In de keuken mag gebruik gemaakt worden van de combimagnetron
voor het opwarmen van maaltijden. Bord(en) en bestek dienen zelf meegenomen te worden.
Het fornuis, de vaatwasser en het servies mogen niet gebruikt worden.
Ook de overige, niet verder gespecificeerde, spullen in de keuken zijn
uitsluitend bedoeld voor de medewerkers; graag laten staan.

Koelkast
De koelkast in de keuken mag gebruikt worden voor het tijdelijk bewaren
van eten/drinken. Neem na afloop van de lesdag de eventuele restanten
weer mee naar huis.

1.7 LESLOKALEN
Het EC-Onderwijscentrum beschikt over twee leslokalen. Na binnenkomst door de schuifdeuren hangt rechts een overzicht waarop staat in
welk lokaal welke lessen worden gegeven. Aanwezige stopcontacten
mogen worden gebruikt voor het aansluiten van een computer of tablet.
Neem – indien nodig – zelf een verlengkabel mee.

1.8 DRAADLOOS INTERNET
EC-Onderwijscentrum

Er is gratis draadloos internet beschikbaar. Maak hiervoor verbinding met
het (open; niet-beveiligde) draadloze netwerk: ‘EC-Onderwijscentrum’.
Nadat u zich heeft aangemeld, wordt u automatisch doorverbonden met
een welkomstpagina waar u de gebruikersvoorwaarden dient te accepteren om toegang te krijgen. Het invoeren van een wachtwoord is niet
nodig.

1.9 IN GEVAL VAN NOOD
Brand

Indien er sprake is van brand, dient u hiervan direct melding te maken
via één van de brandmelders. Vervolgens zal het brandalarm afgaan en
moet iedereen direct het pand verlaten. De brandweer wordt niet automatisch gealarmeerd, bel dus zelf 112. Probeer – indien mogelijk – de
brand te blussen met de aanwezige blusmiddelen.

Vluchtroute

In geval van nood wijzen diverse bordjes de weg naar de dichtstbijzijnde
nooduitgang(en).

EHBO-koffer

Aan de wand tussen de schuifdeuren en het administratiekantoor hangt
voor ongevallen een EHBO-koffer.

Overige calamiteiten

Na binnenkomst door de schuifdeuren hangt rechts een overzicht waarop
staat welke EC-medewerker op welk mobiele telefoonnummer bereikbaar
is in geval van calamiteiten.
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