
NHL Stenden-
wegwijzer
Leeuwarden - Nr. 9

Via deze NHL Stenden-wegwijzer 
(locatie Leeuwarden) willen we 
jou graag op weg helpen met: 

  handige plattegronden; 
   informatie over voorzieningen  

binnen NHL Stenden;
   relevante contactgegevens  

van informatiepunten.



NHL Stenden is goed bereikbaar met 
het openbaar vervoer én met eigen 
vervoer. Er zijn parkeerterreinen, 
fietsenkelders, fietsenstallingen en er 
is een bushalte voor de ingang.

Bereikbaarheid



Openingstijden 
NHL Stenden
Rengerslaan 8
Ma - do: 7.30 tot 22.00 uur
Vr: 07.30 tot 19.00 uur 

Rengerslaan 10
Ma - do: 07.30 tot 22.00 uur    
Vr: 07.30 tot 18.00 uur

Voor openingstijden tijdens de vakantie en/of 
bijzondere omstandigheden  
verwijzen we je naar start.nhlstenden.com.

Openbaar vervoer
Neem vanaf het station in Leeuwarden buslijn 6, 10 
of 16 (richting de Rengerslaan) en stap uit bij de halte 
NHL Stenden. Er rijdt om de 15 minuten een bus van 
en naar de Rengerslaan. Bekijk de actuele bustijden 
op 9292.nl of gebruik de reisplanner op arriva.nl.  

Auto
Je kunt je auto parkeren op een van de drie parkeer-
terreinen van NHL Stenden. We willen graag een 
goede buur zijn en vragen je daarom je auto niet in 
de wijken rondom de hogeschool te parkeren. Je kunt 
terecht op de volgende parkeer terreinen: 

   Zuid achter Rengerslaan 8;
   Noord tegenover Rengerslaan 10;
   West (gratis parkeren) achter het zwembad  
De Blauwe Golf. 

De parkeerterreinen zijn 24 uur per dag geopend. 
Het eerste uur is gratis, daarna bedraagt het tarief 
€ 2,50 per dag. Betaal je met je NHL Stenden 
MyCard, dan kost het € 1,- per dag. Je kunt je saldo 
online opwaarderen op mybudget.nhlstenden.com. 
Daarnaast hangt in de Centrale Hal (naast de OV- en 
koffie-automaat) van Rengerslaan 10 als back up nog 
een opwaardeerautomaat. Heb je vragen ga dan naar 
start.nhlstenden.com of het Serviceplein.

Fiets
Je fiets kun je plaatsen in de daarvoor bestemde 
ruimtes, zoals de:

   fietsenstalling achter Rengerslaan 8; 
   fietsenkelder onder Rengerslaan 10 (de ingangen 
bevinden zich aan de zuid- en westzijde van 
het gebouw, vlak naast de hoofdingang).

Heb je een lekke band of een kapot achterlicht? 
Voor al het klein onderhoud of een reparatie aan je 
fiets kun je terecht bij de fietsenmaker in de fietsen-
kelder onder Rengerslaan 10.

http://start.nhlstenden.com
http://9292.nl
http://arriva.nl
https://mybudget.nhlstenden.com
https://start.nhlstenden.com


NHL Stenden heeft één startpagina 
voor alle studenten en medewerkers:  
start.nhlstenden.com. Deze pagina 
biedt jou ingang naar alle apps, sites 
en systemen die relevant zijn voor 
jouw studie.

Via deze website heb je snel toegang tot 
bijvoorbeeld ons intranet, je rooster en de 
elektronische leeromgeving Blackboard. Ook kun 
je via deze website je intekenen voor toetsen en 
heb je toegang tot cijfers en andere behaalde 
studieresultaten. Bekijk hem snel en gebruik deze 
website als jouw startpagina!

Digitale 
ingang

http://start.nhlstenden.com


Informatie en 
voorzieningen 

Bij de receptie op Rengerslaan 8 en 10 
kun je terecht voor vragen. Zij helpen 
je graag verder.

iShop/Serviceplein
Bij de iShop en het Serviceplein kun je onder andere 
terecht met je vragen over je MyCard, ICT en 
facilitaire vragen en voor het lenen van audiovisuele 
middelen. 

iShop
Rengerslaan 8 (begane grond in ruimte 0.26)
Ma - vr: 08.00 tot 16.30 uur** 
(gesloten van 12.10 tot 12.40 uur)
T: 058 244 1331
E: ishop.leeuwarden@nhlstenden.com

Serviceplein 
Rengerslaan 10 (begane grond in ruimte B0.063) 
Ma - vr: 08.00 tot 17.00 uur**
T: 058 251 2552
E: serviceplein@nhlstenden.com

Selfservice: selfservice.nhlstenden.com  
(voor meer informatie en wifi-toegang). 

Digicoach
In de app Digicoach vind je alles over de digitale 
dienstverlening van NHL Stenden en krijg je direct 
ondersteuning wanneer dat nodig is. Handig toch?

    Hulp nodig? Direct contact met het Serviceplein 
zonder in te loggen.

    Informatie over wachtwoord aanvragen, e-mail 
en wifi.

    Krijg real-time meldingen van storingen en 
nieuwe mogelijkheden.

Download de app via de Apple Store/Google 
Playstore.

**  openingstijden van al onze voorzieningen 
kunnen afwijken tijdens vakanties en/of 
bijzondere gebeurtenissen

http://selfservice.nhlstenden.com


Rengerslaan 8

Café IF
Voor unieke innovatieve gezonde groentesnacks.
08.30 tot 15.30 uur**

Canteen
Met een duurzaam en gevarieerd aanbod uit 
verschillende wereldkeukens, haal je hier  
altijd een heerlijke lunch of warme maaltijd.
08.00 tot 19.30 uur**
(van 16.00 tot 18.30 uur warme maaltijd/diner)
 

Central Brew
Start je dag goed met aromatische koffie,  
thee en wat lekkers.
08.00 tot 16.00 uur**

Rengerslaan 10

Café Brandstof
Nieuwe plannen smeden, de dag overdenken 
of gewoon lekker bijkletsen onder het genot 
van een drankje en een hapje. ‘s Avonds is er zelfs 
een maaltijd naar keuze beschikbaar.
09.00 tot 21.00 uur**

 
Espressobar
Goede koffie, thee en heerlijke zoetigheden.
08.00 tot 16.00 uur**

Foodcourt
Een bakkerij, saladebar, verse smoothies en 
diverse avondmaaltijden. Alles is vers bereid 
met lokale producten. 
09.00 tot 16.00 uur**

Eten & drinken
Er zijn diverse plekken waar je eten en drinken kunt 
halen. Om extra te genieten van je lunch of om 
gewoon even te ontspannen, zijn er ook diverse 
terrassen en tuinen beschikbaar. Op centrale plekken 
in het gebouw zijn automaten beschikbaar waar je 
koffie of thee kunt halen. Op de platte gronden zie 
je waar deze zijn. Daarnaast kun je voor een heerlijk 
broodje, soep, warme maaltijd of een lekker drankje 
terecht bij de volgende gelegenheden:



StudentSuccesCentrum
Het StudentSuccesCentrum biedt je extra support 
naast je opleiding, zodat jij het allerbeste uit jezelf 
en je studietijd kunt halen. Volg een gratis cursus 
(maximaal 5 sessies) of een workshop en leer handiger 
te studeren, beter te plannen of de balans te vinden in je 
studentenleven. Er is nog veel meer, check ons aanbod 
voor studenten. Kijk hier wat er bij je past.

Student Info
Bij Student Info kun je terecht voor al je vragen die te 
maken hebben met de organisatie van het onderwijs. 
Je kunt hierbij denken aan je inschrijving/uitschrijving, 
Studielink, Progress (punten en toetsregistratie), 
reservering van ruimtes en lokalen, hulp bij het invullen 
van formulieren (OCW-duo), studeren in het buitenland 
(International Mobility Office), algemene informatie over 
opleidingen en afspraken met het studentendecanaat. 

Heb jij andere vragen en weet je niet bij wie je hiervoor 
terecht kunt? Ook dan kun je naar Student Info. 
E: studentinfo@nhlstenden.com    
T: 058 244 1155

Rengerslaan 8, Centrale Hal, 0.44
Ma - vr: 08.30 tot 16.30 uur**

Rengerslaan 10, Centrale Hal, B0.028
Ma - vr: 08.30 tot 16.30 uur**

https://newuniversity.sharepoint.com/sites/studentsuccescentrum


Studentendecanaat
Studenten die, om wat voor reden dan ook, tijdens 
de studie problemen ondervinden, kunnen bij de 
studentendecaan terecht om daarover te praten, 
informatie en advies te vragen en te kijken naar 
mogelijke vervolgstappen en oplossingen. Onze 
decanen zijn er voor alle studenten van onze 
hogeschool, ongeacht nationaliteit, opleidingsniveau 
of studievorm. Studentendecanen zijn onafhankelijk 
en voeren vertrouwelijke gesprekken met 
studenten. Je kunt een afspraak maken met een 
studentendecaan via Student Info. Voor korte vragen 
kun je terecht op het dagelijkse inloopspreekuur. 

Meer informatie over het studentendecanaat, 
inclusief de tijden voor het inloopspreekuur, vind je 
op nhlstendendecanaat.nl. 

Studieadviescentrum
Twijfel je of je op de goede plek zit bij je 
huidige studie? Wil je hulp bij oriëntatie op 
andere opleidingsmogelijkheden? Neem dan 
contact op met de studiekeuzeadviseurs van 
het Studieadviescentrum. 
E: studieadvies@nhlstenden.com
T: 058 251 3400

Rengerslaan 10, Centrale Hal B0.028
Ma - vr: 09.00 tot 12.30 uur en 13.00 tot 17.00 uur**

Central Perk
Een plek om elkaar te ontmoeten en te ondersteunen 
zonder dat het altijd over studeren gaat. Iedereen 
is welkom, de huiskamer is elke middag geopend 
(behalve op maandag) en wordt gehost door 
studenten. Het doel is gezelligheid, elkaar leren 
kennen en steunen. Je vindt de huiskamer op 
Rengerslaan 8, in ruimte 0.79, in de gang richting 
Canteen en online op Facebook en Instagram.

http://nhlstendendecanaat.nl


Studeren in het buitenland
Wil jij ook studeren in het buitenland? Het kan met 
onze Grand Tour of Exchange programma! Voor 
vragen over studeren in het buitenland kun je terecht 
bij International Mobility.
E:  io@nhlstenden.com
T: 058 244 1466

Locatie:
Rengerslaan 8, begane grond 0.43
Ma - vr: 08.30 tot 17.00 uur**

Rengerslaan 10, begane grond, B0.028 
Ma - vr: 08.30 tot 17.00 uur**

Extra uitdaging? X-Honours
Wil jij liever ook buiten de lijntjes kleuren? Speciaal 
voor innovatieve pioniers en creatieve denkers is
er X-Honours. Je werkt buiten je opleiding in 
interdisciplinaire teams aan uitdagende opdrachten 
binnen en buiten de hogeschool. Je rondt zo je studie 
aan NHL Stenden af met extra’s zoals een rugzak vol 
aan waardevolle kennis en ervaring! Benieuwd? Alles 
over X-Honours.

IDARE       
IDARE (Inclusion Diversity Anti-Racism Equity)               is 
een gemeenschap die een inclusieve omgeving 
bevordert bij NHL Stenden waar iedereen wordt 
behandeld als gelijke en dit ook zo ervaart. Waar 
respect de norm is en de waarde van diversiteit 
wordt erkend. Wij bieden een luisterend oor aan 
studenten en medewerkers. Heb je een vraag of wil 
je actief bijdragen aan een inclusievere hogeschool? 
Bezoek de IDARE tegel bij start.nhlstenden.com en 
neem gerust contact met ons op.

https://www.nhlstenden.com/x-honours-informatie
https://www.nhlstenden.com/x-honours-informatie
https://newuniversity.sharepoint.com/sites/idare/SitePages/Home.aspx


Bibliotheek
De bibliotheek van NHL Stenden biedt een 
gastvrije en inspirerende studie-, onderzoeks- en 
ontmoetingsplek voor studenten en medewerkers. 
Naast een uitgebreide fysieke collectie is er ook 
een uitgebalanceerde digitale collectie die 24/7 
toegankelijk is. Ondersteuning wordt geboden op 
diverse gebieden: van het zoeken naar informatie, 
het schrijven van verslagen of een scriptie, het 
vermelden van bronnen tot het aanvragen van 
een ISBN.  

Openingstijden Bibliotheek Rengerslaan 8  
(begane grond, 0.25, nabij studielandschap)
Ma - vr: 8.30 tot 17.00 uur**
T: 058 244 1717
E: library@nhlstenden.com
W: bibliotheek.nhlstenden.com

Openingstijden Bibliotheek Rengerslaan 10  
(begane grond, Centrale Hal D0.001)
Ma + vr: 08.30 tot 17.00 uur**
Di, wo, do: 08.30 tot 19.30 uur** 
T: 058 251 1755
E: library.leeuwarden10@nhlstenden.com 
WhatsApp: 06 38 14 78 12
W: bibliotheek.nhlstenden.com

iShop/Document Centre
Voor onder andere kantoorartikelen, kaartjes en 
merchandise artikelen van NHL Stenden kun je 
terecht bij iShop en Document Centre. Je kunt voor 
drukwerk, Quick Print Service, het bedrukken van 
shirts en inbinden terecht bij het Document Centre. 
Je geeft je opdrachten af bij het Document Centre of 
maakt gebruik van de digitale opdrachtformulieren 
voor medewerkers of studenten via 
dcnhlstenden.com. Het Document Centre beschikt 
ook over een Shop-in-Shop, waar je kunst of 
cadeauartikelen kunt kopen die door studenten zijn 
gemaakt (project EAT ART).

iShop
Rengerslaan 8 (begane grond in ruimte 0.26)
Ma - vr: 08.00 tot 16.30 uur (gesloten van 12.10 tot 
12.40 uur)**
T: 058 244 1331
E: ishop.leeuwarden@nhlstenden.com

Document Centre
Rengerslaan 10 (begane grond  
in de Centrale Hal in E0.006)
Ma - vr: 08.30 tot 17.00 uur**
T: 058 251 1808
E: dc@nhlstenden.com

Selfservice: selfservice.nhlstenden.com
Molen De Eendragt

http://bibliotheek.nhlstenden.com
http://bibliotheek.nhlstenden.com
http://www.dcnhlstenden.com
http://selfservice.nhlstenden.com


De Molen De Eendragt is een plek voor ontmoeting 
en beschouwing. De wieken van de molen staan 
permanent in de vreugdestand. De locatie biedt 
ruimte aan activiteiten van levens-, mens- en 
wereldbeschouwelijke aard. Zo is het Stiltecentrum 
van NHL Stenden in het pand gehuisvest. Hier 
zijn Islamitische, Christelijke en Hindoestaanse 
gebedsruimten met voorzieningen aanwezig. 
Daarnaast biedt de molen onderdak aan Vonkt 
(voorheen het Centrum voor Levensbeschouwing) 
en het studentenpastoraat Bries. 
Meer informatie

Wil je meer weten over Vonkt? 
Check de website vonkt.nl. 
Ook kun je contact opnemen via  
telefoonnummer 058 244 1891   
of email mail@vonkt.nl. 

Wil je meer weten over Bries?  
Check dan bries.frl.  
Ook kun je contact opnemen via  
telefoonnummer 058 230 0007   
of email contact@bries.frl.

Plattegrond De Eendragt

Hoofdingang

Gebedsruimtes

http://vonkt.nl
mailto:mail@vonkt.nl
http://bries.frl
mailto:contact@bries.frl


NHL Stenden MyCard
Met je persoonlijke MyCard kun je gebruik maken 
van voorzieningen van NHL Stenden. Je gebruikt 
de MyCard hoofdzakelijk voor:

     bewijs van inschrijving;
     identificatie bij toetsen in combinatie met een 
geldig ID-bewijs;

    printen, na koppelen aan Myprint account;
    gebruik van lockers, op Rengerslaan 10;
    parkeren tegen het NHL Stenden tarief (€ 1,- per 
dag voor Leeuwarden, Emmen gratis).

Opwaarderen MyCard
Voor het online beheren van jouw MyCard ga je naar 
mycard.nhlstenden.com.
Voor het online opwaarderen van jouw MyCard met 
behulp van iDeal, of PayPal, ga je naar 
mybudget.nhlstenden.com.
Voor alle informatie over de MyCard verwijzen  
wij je naar de flyer MyCard Employee en de flyer 
MyCard student.

In de Centrale Hal van Rengerslaan 10 vind je 
een automaat waar je het saldo van je pas kunt 
opwaarderen.

Praktische 
informatie 

https://mycard.nhlstenden.com
https://mybudget.nhlstenden.com
https://wesynigopulselive.blob.core.windows.net/media1/58246/mycard_a5-flyer_nl_employee.pdf
https://wesynigopulselive.blob.core.windows.net/media1/58868/mycard_a4-flyer_nl-student-def.pdf


Internet
Voor meer informatie over wifi-toegang ga je naar 
Selfservice via selfservice.nhlstenden.com. 

Kopiëren en printen
Verspreid over de gebouwen vind je diverse ‘multi-
functionals’ voor kopiëren, printen en scannen.
Je kunt hier inloggen met je MyCard. Nadat je een 
print opdracht hebt gegeven, loop je naar een wille-
keurige multifunctional om je printjes op te halen. 
Dat doe je door je MyCard voor de lezer te houden. 
Op het beeldscherm van de multifunctional zie je 
jouw persoonlijke printopdrachten. Neem bij een 
printerstoring contact op met het Serviceplein:  
058 251 2552.

Pakketservice
Heb je online een bestelling gedaan en wil je thuis 
niet op het pakketje wachten? Maak dan gebruik 
van MYPUP. Dit is een Pick Up Point voor pakketten 
in de vorm van een kast vol kluisjes. Deze kluisjes 
zijn te vinden op Rengerslaan 10, Centrale Hal, naast 
het Document Centre. Hier kun je bestellingen van 
alle webshops ter wereld laten afleveren, maar ook 
retourneren. Meld je gratis aan via mypup.nl en volg 
de instructie.

Praktische 
informatie 

Lockers
Op verschillende plaatsen in het gebouw vind 
je lockers voor de opslag van persoonlijke 
eigen dommen. Ze zijn bedoeld voor tijdelijk 
gebruik overdag. Op Rengerslaan 8 worden de 
lockers om middernacht leeggehaald door de 
beveiliging. Eventuele achtergebleven spullen 
kunnen via de receptie afgehaald worden. De 
lockers op Rengerslaan 10 worden ‘s nachts 
automatisch geblokkeerd. Deblokkeren kan bij 
het Serviceplein.  

Werkplek
Zoek je een rustige werk- of studieplek? 
Wil je even met je team bijpraten in een 
breakout-ruimte? Check eenvoudig de beschik-
baarheid van een breakout-ruimte en de 
drukte op studielandschappen via het ruimte-
managementsysteem van NHL Stenden. 
Download de Officebooking app. Open de 
app en kies voor login met Surfconext. Kies 
vervolgens NHL Stenden en bij het menu je 
locatie. Ga voor meer informatie naar: 
officebooking.com/nl/nhlstenden.
De meeste leer-/werkplekken zijn vrij te 
gebruiken of in overleg met de eigen academie. 
Het reserveren van de overige plekken doe je 
eenvoudig via de tegel ‘Serviceplein’ op:  
start.nhlstenden.com of via  
selfservice.nhlstenden.com.

http://selfservice.nhlstenden.com
http://www.mypup.nl
https://officebooking.com/nl/nhlstenden/
start.nhlstenden.com
http://selfservice.nhlstenden.com


Rookvrije hogeschool
De schoolterreinen van NHL Stenden zijn 
rookvrij. Dit betekent dat op alle terreinen 
die bij onze hogeschool horen roken niet is 
toegestaan.

Huis- en gedragsregels
Al onze huis- en gedragsregels vind je via  
start.nhlstenden.com.

Huisregels 

http://start.nhlstenden.com


Ga altijd via de dichtstbijzijnde nooduitgang. Deze 
zijn aangegeven met groen verlichte borden. Volg de 
instructies van docenten en bedrijfshulpverleners op, 
deze laatste herken je aan de gele hesjes met BHV 
erop. Gebruik géén lift.

LET OP: de instructies van de bedrijfshulpverleners 
gaan altijd voor!

Bij een ongeval: bel 058 244 1234 (Rengerslaan 8) 
of 058 251 2222 (Rengerslaan 10). Vermeld altijd je 
naam, de toestand van het slachtoffer, de locatie/
ruimte. 

Bij spoed: bel meteen 112  
en alarmnummer  

EHBO-ruimtes:
Rengerslaan 8:
Begane grond: 0.40 

Rengerslaan 10:
Begane grond: B0.012
2e verdieping: D2.073
3e verdieping: G3.001

Wat te doen in 
noodsituaties? 

NHL Stenden heeft een protocol 
voor calamiteiten zoals brand en 
andere gevaarlijke situaties. Als je een 
gevaarlijke situatie ontdekt in of om 
het gebouw, meld dit dan meteen 
bij de receptie.

Rengerslaan 8,  
alarmnummer 058 244 1234 

Rengerslaan 10,  
alarmnummer 058 251 2222 

Bij een brandalarm gaat er een alarm af en wordt 
het gebouw ontruimd; ga naar de verzamelplaats en 
blijf op afstand van de deuren, zodat iedereen naar 
buiten kan. Verzamelplaats Rengerslaan 8 is op het 
parkeerterrein achter het gebouw. Verzamelplaats 
Rengerslaan 10 is het Kennisplein (plein tussen 
Rengerslaan 8 en 10). 



  Verdieping  Gebouwdeel

Academie Commerce  
& International Business 2 
Academie Communication  
& Creative Business 1
Academie International  
Business Administration  BG
Academie Leisure & Tourism 2
Academie Social Studies  2 A
Atelier International Affairs  BG A
Auditorium BG A
Bestuursstaf 1
Bibliotheek BG
Café IF BG
Canteen BG
CCB Medialab BG 0.55
Central Brew BG A
College van Bestuur (CvB) 1 A
Decanen (Student Welzijn) BG
Dienst Facility Management 0 C
Dienst Finance & Control 1 C
Dienst HRM 1 C
EHBO ruimte BG
Expertnet 1 B
Inkoop 1 C
International Mobility Office  BG
iShop BG
Leisure & Tourism Lab  2 
Onderwijs en Onderzoek 1 B
Receptie BG A 
Receptie Notiz Hotel BG
Restaurant Wannee BG 
Roostering en Planning 1 C
Notiz Hotel BG
Hotel Management School BG/1       B/C 
Student Info BG
Verbindingseenheid International Affairs 1 A
Verbindingseenheid R&D  
Young Entrepreneurship  2 

Indeling 
gebouwen

De ruimtes op  
Rengerslaan 8 zijn  
als volgt genummerd:

     Hoofdgebouw heeft geen letter;
     A is het gebouwdeel bij de receptie;
     De 1ste cijfer in de reeks betreft de etage;
      De laatste 2 cijfers geven het nummer  
van de ruimte aan.

Bijvoorbeeld: A2.11 is lokaal 11  
(nieuwe Collegezaal) in gebouwdeel  
A op de 2e verdieping.
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  Verdieping Zone
3D-Printing Lab BG D
Academie Economics & Logistics 3 F
Academie Gezondheidszorg 2 C
Academie ICT & Creative Technologies 3 D/F
Academie Primair Onderwijs 0 C
Academie Social Studies  2 C
Academie Technology & Innovation 2 G/H
Academie VO & MBO 0/1/2 A/B/C/D
Atelier Leren Participeren   2 F
Atelier Studiesucces en Welzijn   1 D
Atelier Verward Gedrag 2 C
Auditorium 1 A
Bibliotheek  BG  D
BINASK Atelier  3  H
Bureau Medezeggenschapsondersteuning (BMO) 3 G
Café  BG  A
Centrale Hal  BG  D
Computer Vision & Data Science  2 G
Decanen (Student Welzijn)  1  A
Dienst Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO) BG/3 B/E
Dienst Marketing & Communicatie  3  E
Dienst Onderwijs- & Onderzoekskwaliteit 3  E
Document Centre  BG  E
EHBO-/Lactatie-/Rustruimte  3  G
EHBO-/Lactatieruimte  2  D
EHBO-ruimte  BG  B
Espressobar  BG Hal
Eventmanagement BG A
Flexibel onderwijs BG Hal
Food Court  BG  A
Huis van het Heden  2  B
Innovation Lab 1 D
International Mobility Office  BG Hal
Learning Centre 2 F
Mechanisch Recycle Lab  BG H
Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) 3 G
Pakket Service BG Hal
Receptie BG D
Robotica Lab
R&D Zwaartepunten & Contractactiviteiten  3 G
Serviceplein  BG  B
SiGa-Lab 1 D
Student Administratie  BG A
Student Info  BG Hal
Studieadviescentrum (SAC)  BG  Hal
Theater 1 
Thorbecke Academie  3  D
Thorbecke Atelier 3 D
Toetslogistiek 1 B 
X-Lab BG D

De ruimtes op 
Rengerslaan 10 
zijn als volgt 
genummerd:

     Een hoofdletter voor de zone (A 
t/m H)  
van de betreffende verdieping;

    Het nummer van de verdieping 
(0 t/m 3);

      Het nummer van de ruimte.

Bijvoorbeeld: F3.025 is lokaal 25 in 
zone F op de 3e verdieping.

Overige ruimtes
Ook op externe locaties in 
Leeuwarden zijn lesruimtes 
te vinden, zoals in het 
Bewegingscentrum (aanduiding 
B-B), De Fabriek en op de 
Celsiusweg.
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Plattegrond
Rengerslaan 8

Begane grond



Eerste etage



Plattegrond
Rengerslaan 8

Tweede etage



Derde etage



Plattegrond
Rengerslaan 10

Begane grond



Eerste etage



Plattegrond
Rengerslaan 10

Tweede etage



Derde etage



Plattegrond 
Bewegingscentrum

Eerste etage

B1.01 B1.02 B1.10
B1.05

B1.03 Pantry
B1.06

B1.04





Zuid-Afrika

Qatar Thailand

Indonesië

Emmen

Assen

Meppel

Nederland 

Bezoekadres
Rengerslaan 8 - 10
8917 DD Leeuwarden

Postadres 
Postbus 1080
8900 CB Leeuwarden 
 
E: studentinfo@nhlstenden.com
T: 088 991 7000

  nhlstenden

  nhlstenden

  nhlstenden

  nhlstenden

Wil je weten waar NHL Stenden 
vestigingen en Grand Tour 
partner locaties heeft, check dan  
nhlstenden.com/locaties.

Leeuwarden

Amsterdam
Zwolle

GroningenTerschelling

De informatie in deze wegwijzer is zeer zorgvuldig samengesteld. Desalniettemin kan er bij  
het uitgeven van dit boekje sprake zijn van achterhaalde informatie. NHL Stenden is niet  
verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke schade of verlies dan ook, die direct of indirect  
veroorzaakt wordt door de inhoud van deze wegwijzer. De meest actuele versie van  
de wegwijzer kun je vinden via start.nhlstenden.com.

https://www.facebook.com/nhlstenden
https://www.instagram.com/nhlstenden/
https://www.linkedin.com/school/nhlstenden/
https://www.youtube.com/channel/UCvyRcZ21kGoePNJaBDlQPlQ
http://www.nhlstenden.com/locaties
http://start.nhlstenden.com

