
MIWB 
wegwijzer
Terschelling  - Nr. 1

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

   informatie over voorzieningen  
binnen het MIWB/NHL Stenden;

   relevante contactgegevens van 
informatiepunten; 

  handige plattegronden.



Het MIWB is bereikbaar met de 
veerdienst van Rederij Doeksen 
vanuit Harlingen. Het schoolgebouw 
is op loopafstand van de haven op 
Terschelling. Bij ons schoolgebouw 
zijn (auto)parkeerterreinen en een 
fietsenstalling aanwezig. Vlakbij is 
een bushalte.

Bereikbaarheid



Openingstijden 
MIWB
Dellewal 8
8881 EG West-Terschelling 
T: 058 251 1660 
miwb@nhlstenden.com 

Ma - Do: 07.30 – 21.00 uur
Vr 07.30 – 19.00 uur 

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

Openbaar vervoer
Verschillende bussen stoppen vlakbij de veerterminal 
van Rederij Doeksen. Bekijk de actuele bustijden op  
9292.nl of gebruik de reisplanner op arriva.nl. Treinen 
vanuit Leeuwarden stoppen op circa 5 minuten lopen 
van de veerterminal op station Harlingen Haven. 

Auto 
Met de auto is de veerterminal bereikbaar via de 
Afsluitdijk (A7) en de N31 en vanuit Leeuwarden via  
de A31.  

Veerdienst/Sneldienst 
Rederij Doeksen
Vanuit Harlingen gaan er dagelijks meerdere 
afvaarten naar Terschelling. De sneldienst duurt 
50 minuten en de reguliere veerdienst ongeveer 
2 uren. Meer info vind je op rederij-doeksen.nl.

Als je inwoner bent van de gemeente Terschelling, 
dan heb je recht op een ‘eilanderpas’ van Rederij 
Doeksen. Hiermee reis je tegen een gereduceerd 
tarief. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van 
de eilanderpas op rederij-doeksen.nl.

De veerdienst Harlingen-Terschelling valt niet 
onder het vervoer waarvoor de OV-jaarkaart geldt. 
Studenten op Terschelling die recht hebben op 
studiefinanciering kunnen in aanmerking komen voor 
een vergoeding voor de bootkosten. Gemeente 
Terschelling verstrekt deze vergoeding. De aanvraag 
kan via de website van gemeente worden gedaan.

http://9292.nl


NHL Stenden heeft één startpagina 
voor alle studenten en medewerkers:  
intranet.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 bijvoor-
beeld ons intranet, je les- en tentamenrooster, de 
jaarkalender 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 

Receptie
Ma - vr: 08.00 tot 12.00 uur en 13:00 tot 17.00 uur**
T: +31 (0)58 251 1660 
E: miwb@nhlstenden.com

Serviceplein
Bij het Serviceplein in Leeuwarden kun je onder 
andere terecht voor vragen over je NHL Stenden 
MyCard, ICT en facilitaire vragen. Op Terschelling 
dient de receptie als Serviceplein. Indien een 
medewerker van de receptie je niet verder kan 
helpen, kan je doorverwezen worden naar het 
Serviceplein in Leeuwarden.   
Ma - vr: 08.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 17.00 uur** 
T: 058 251 2552 (Leeuwarden)  
E: serviceplein@nhlstenden.com

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

Nautisch Kwartier/ 
Studielandschap
Het Nautsich Kwartier dient ook als studielandschap.
In het Nautisch Kwartier bevinden zich de keuken, 
het restaurant en de sloepenloodsen. Op de begane 
grond van het Nautisch Kwartier bevinden zich de 
lockers en kapstokken. 

Bij de receptie kun je terecht voor 
vragen over alles wat te maken 
heeft met de organisatie van het 
onderwijs, facilitair en ICT. Denk 
bijvoorbeeld aan vragen over je 
inschrijving, Progress, Blackboard 
en je NHL Stenden MyCard. Bij de 
receptie helpen ze je graag verder.

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

mailto:miwb%40nhlstenden.com?subject=
mailto:serviceplein%40nhlstenden.com?subject=
http://selfservice.nhlstenden.com


Restaurant 
Het restaurant in het Nautisch Kwartier verzorgt 
dagelijks het ontbijt, lunch en diner voor alle eerste- 
en tweedejaars studenten. Medewerkers kunnen hier 
ook een maaltijd nuttigen en betalen met hun NHL 
Stenden MyCard. Iedere dag wordt er vers gekookt. 
Met de MIWB-app kun je aangeven of je wel of niet 
komt eten en zie je wat er op het menu staat. Via 
de app kunnen ook eventuele allergieën worden 
doorgegeven en worden aangepaste openingstijden 
tijdig aangekondigd.

Ma - vr: 07.00 tot 18.00 uur**
Za - zo: 10.30 - 12.00 uur en 17.00 -18.00 uur**
Ontbijt: 07.00 tot 08.30 uur
Lunch: 11.30 tot 13.00 uur
Diner: 16.30 tot 18.00 uur

Buiten de maaltijden om en in de weekenden tussen 
11.00 en 17.00 uur is het restaurant ook beschikbaar 
als zelfstudieplek.

** tijdens feestdagen en in de schoolvakanties is het 
restaurant gesloten. 

Koffie- en drankautomaat
Op diverse plekken in school vind je koffieautomaten. 
Hier kun je kosteloos koffie, thee en koud water 
halen. Andere (warme) dranken uit de automaat kun 
je betalen met je NHL Stenden MyCard of met je 
pinpas. De snackautomaat in het restaurant is gevuld 
met verschillende soorten frisdrank en kleine snacks. 

Eten & drinken



Maritiem Simulator 
Trainingscentrum (MSTC)
Het MSTC is een landelijke faciliteit waar studenten 
van alle mbo- en hbo-zeevaartopleidingen in 
Nederland gebruik van maken. Ongeveer 900 
studenten per jaar krijgen hier hun gesimuleerde 
vaarpraktijklessen, in ruil voor vaartijdverkorting. 
Het MSTC beschikt over een fullmission 360⁰ 
brugsimulator, een machinekamersimulator (deze 
kunnen zowel stand-alone als geïntegreerd worden 
gebruikt) en een ladingbehandelingsimulator. 

Kijk voor meer info op mstc.nl. Voor onze opleidingen 
en voor specifieke cursussen zijn ook onderstaande 
MIWB-simulatoren aanwezig:

    Sleephopperzuigersimulator; 
    Dynamic Positioning simulatoren; 
    Radar/navigatiesimulator met vier bruggen; 
    Multifunctionele deeltaaksimulatoren; 
    GMDSS-simulator.



Campus
Op de campus wonen alle eerste- en 
tweedejaarsstudenten van de opleidingen Maritiem 
Officier en Ocean Technology. Het ligt op een 
prachtige plek: tussen de bossen en de duinen op 
West-Terschelling, dicht bij het instituut. Je huurt 
een kamer via de woningcoöperatie WoonFriesland. 
De campus bestaat uit vier woongebouwen en een 
voorzieningengebouw. De woongebouwen hebben 
ieder vier verdiepingen, met op iedere verdieping circa 
13 studentenkamers en een gezamenlijke woonruimte, 
keuken en aparte douches en toiletten. Ook beschikt 
de campus over o.a. een fitnessruimte, een sportveld 
en een bar. Meer informatie over de campus, het huren 
van een kamer en kosten vind je op de website van 
WoonFriesland.



Student Info
Bij de receptie kun je terecht met 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), 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. Op de interactieve metrokaart vind je antwoord 
op veel voorkomende vragen, van aanmelding tot 
inschrijving en van roosters tot uit- en herinschrijving.
E: studentinfo@nhlstenden.com
T: 058 244 1155
WhatsApp: 06 13 57 99 31
Ma - vr: 08.30 tot 16.30 uur**

Studieloopbaanbegeleiding 
(SLB)
Als student krijg je aan het begin van ieder studiejaar 
een studieloopbaanbegeleider (SLB’er) toegewezen. 
Hij/zij maakt je wegwijs binnen de studie en de 
school en is je persoonlijke aanspreekpunt voor zaken 
rondom studeren en persoonlijke omstandigheden. 
Jullie bespreken jouw studievoortgang en 
overleggen welke studiekeuzes het beste in jou naar 
boven halen. Het ontwikkelen van jouw talenten en 
persoonlijke kwaliteiten staan hierin centraal.

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. Meer informatie 
over het studentendecanaat, inclusief de tijden voor 
het inloopspreekuur, vind je hier. 



Vertrouwenspersoon
Wil je een melding doen van ongewenst 
gedrag voor jezelf of een ander? Denk aan 
agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten 
en discriminatie. Dan kun je als student contact 
opnemen met één van de vertrouwenspersonen 
van het MIWB. Ben je medewerker, dan kun je 
contact opnemen met de vertrouwenspersonen 
van GIMD, onze partner die o.a. helpt bij het 
aanpakken van ongewenst, grensoverschrijdend 
gedrag. Kijk hier voor meer informatie en de 
contactgegevens van de vertrouwenspersonen.

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 in Leeuwarden. Je 
studieloopbaanbegeleider (SLB’er) kan je hier ook 
bij helpen.
E: studieadvies@nhlstenden.com
T: 058 251 3400 
Ma - vr: 10.00 - 15.00 uur**

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 hier. 
E: training.nhlstenden.com
T: 06 15 31 96 96

Bibliotheek
De bibliotheek 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. Je kunt 
boeken lenen met behulp van je NHL Stenden MyCard 
en een zelfscanstation. 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. Ook voor het printen en inbinden van drukwerk 
kun je in de bibliotheek terecht.

Openingstijden 
Ma - do: 07.30 - 21.00 uur, vr 07.30 - 19.00 uur**
Ondersteuning: ma - vr: 08.00 - 12.00 uur

Fonds Studiebelangen 
Het Fonds Studiebelangen is in het leven geroepen 
om de extra studiekosten die MIWB-studenten op 
Terschelling moeten betalen, gelijkmatig over vier 
jaar te verdelen. Dit zijn kosten voor o.a. de maaltijden 
in het restaurant, de verplichte veiligheidstrainingen 
en het boekenpakket. Door middel van het fonds 
hoef je niet in één keer een groot bedrag te betalen, 
maar betaal je iedere maand een vast bedrag. Meer 
informatie over het fonds vind je op szbt.nl. 





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

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

    Maaltijden in het restaurant;
    Printen, na koppelen aan Myprint account;
    Boeken lenen in de bibliotheek;
    Gebruik van lockers.

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.

Praktische 
informatie 

https://mycard.nhlstenden.com
https://mybudget.nhlstenden.com


Kopiëren en printen
Verspreid over het schoolgebouw vind je diverse 
multifunctionals voor kopiëren, printen en scannen. 
Je kunt hier inloggen met je MyCard. Nadat je een 
printopdracht hebt gegeven, loop je naar een 
willekeurige 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 de receptie. Voor 
het inbinden van drukwerk kun je in de bibliotheek 
terecht.

Lockers 
Op de begane grond van het Nautisch Kwartier 
vind je lockers voor de opslag van persoonlijke 
eigendommen. Ze zijn bedoeld voor tijdelijk gebruik 
overdag en gaan ‘s avonds automatisch op slot. 
Deblokkeren kan via de receptie/facilitair en de koks.
    

Praktische 
informatie 

Weblectures en 
kennisclips
NHL Stenden biedt studenten online colleges en 
kennisclips aan op weblectures.nhlstenden.com. 
Het aanbod verschilt per academie en opleiding 
maar er komen wekelijks nieuwe bij. Docenten 
kunnen gebruikmaken van de opnamestudio op 
Terschelling voor bijvoorbeeld het opnemen van 
een college of presentatie, ruimte Z2.18. Op ons 
weblecture platform zijn jouw video’s altijd terug 
te kijken, waar ook ter wereld. Heb je vragen of 
wil je meer weten? 
E: weblectures@nhlstenden.com.

mailto:weblectures@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  
intranet.nhlstenden.com.

Huisregels 

http://start.nhlstenden.com


Uniform
Alle eerste- en tweedejaarsstudenten dragen 
op school en tijdens speciale gelegenheden 
een uniform. Dit stimuleert de teamspirit en het 
groepsgevoel en dient ter voorbereiding op de 
beroepspraktijk. Op tijden dat er geen uniform 
wordt gedragen en in het derde en vierde 
studiejaar wordt verwacht dat je in nette kleding 
op school verschijnt. Je kleding moet geen 
afbreuk doen aan de uniformdracht van de eerste- 
en tweedejaarsstudenten. Bij het dragen van 
niet-correcte kleding kan je de toegang tot school 
worden ontzegd.

Hieronder vind je de voorschriften van het dragen 
van het uniform en de werkkleding:

    Het overhemd met korte mouw mag je zonder 
stropdas dragen.

    Het overhemd met lange mouw draag je altijd in 
combinatie met stropdas.

    Je draagt alleen de zwarte of WBS-stropdas in 
combinatie met je uniform.

    De trui met V-hals draag je altijd in combinatie met 
een overhemd en stropdas. 

    De trui met ronde hals mag je zonder stropdas 
dragen, zolang je een overhemd onder de trui 
draagt.

    Het uniform draag je altijd in combinatie met 
zwarte, glad leren schoenen. De dames kunnen 
hun uniformrok combineren met zwarte pumps. 

    Je draagt altijd zwart effen sokken onder je 
uniform. Als je pumps draagt, mogen dit huidskleur 
of zwarte pantykousjes zijn. 

    Je draagt alleen de door het MIWB voorgeschreven 
jas in combinatie met je uniform.

    Je draagt de schuifpassanten op je overhemd 
of trui, met het stuurwiel/zeepaard symbool 
zichtbaar aan de bovenkant. 

Onze uniformen worden ingemeten en besteld bij:
Smit & Van Rijsbergen
Oudeweg 103
2031 CC Haarlem
T: 023 531 0791



Veiligheidsvoorschriften 
practica 
Ieder practicum heeft zijn eigen specifieke regels, 
passend bij de praktijksituatie. De volgende regels 
gelden echter algemeen: 

    volg het aantal aangegeven lesuren voor de 
practica;

    trek vóór aanvang van het practicum de passende 
werkkleding aan; 

    neem de passende veiligheidsmaatregelen in 
acht, in het bijzonder voor wat betreft kleding 
en schoeisel: draag altijd je MIWB-overall, werk/
veiligheidsschoenen en de voorgeschreven 
persoonlijke beschermingsmiddelen zoals 
gehoorbescherming en een veiligheidsbril.

    draag geen oorringen en/of andere piercings en 
draag je haar vast in een knot/staart;

    draag de werk/veiligheidsschoenen alleen tijdens 
de praktijklessen, in de (las- of motor-) werkplaats, 
fire-fighting site, in de sloepenloods of aan boord 
van opleidingsvaartuigen op het dek en in de 
machinekamer;

    ga zorgvuldig met het materieel om; 
    pas nooit de trial-and-error methode toe, maar 
vraag om assistentie; 

  meld schade, ook wanneer die zelf is toegebracht; 
    meld de vermissing van apparatuur, gereedschap, 
materiaal, enz.;  

    zorg dat je alle gebruikte apparatuur, gereedschap, 
onderdelen, enz. aan het einde van het practicum 
weer op hun vaste plaats legt; 

    er mag geen apparatuur, gereedschap, enz. buiten 
de practicumruimte worden gebracht zonder 
toestemming van de verantwoordelijke docent. 
Breng het ook weer conform afspraak terug; 

    streef orde en netheid na in de practica lokalen; 
    teken de presentielijst. 

Vrijhouden van hal, 
trappenhuizen en gangen 
In verband met veiligheidsredenen moeten de hal, 
trappenhuizen en gangen vrijgehouden worden. 
Je kunt je boekentassen e.d. in lockers, lokalen of 
garderobes kwijt.



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

Bij een ongeval: bel 112 en het alarmnummer  
058 251 2323. Vermeld altijd je naam, de toestand van 
het slachtoffer, de locatie/ruimte.

Bij spoed: bel meteen 112  
en alarmnummer receptie 
058 251 2323  

EHBO-ruimte: 
Receptie MIWB

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.

Alarmnummer receptie
058 251 2323 

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. De verzamelplaats is vóór het WestCord 
Hotel Schylge (Dellewal zijde).

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.



Indeling 
gebouwen

De ruimtes zijn  
als volgt genummerd:

     M=MSTC
     N=Nautisch Kwartier
     Z=Zeevaartschool
     CP= Crystal Palace (praktijkruimte 
motoronderhoud naast MSTC)

Het eerste cijfer in de reeks betreft de etage. 
De laatste 2 cijfers geven het nummer van de 
ruimte aan. 

Bijvoorbeeld: Z1.10 is lokaal 10 op de eerste etage 
van de Zeevaartschool, het schoolgebouw.



Nautisch Kwartier
Ruimtenummer Functie
N-1.01A Berging
N-1.01B Berging
N-1.01 Sloepenberging
N-1.02 Sloepenberging
N0.01 Lockers/Gardarobe
N0.05 Droogkamer
N1.01 Keuken
N1.01 Afwas
N1.04 Voorraad
N1.05 Koelruimte
N1.06 Vriesruimte
N1.09 Kantine
N1.10 Kantoor
N1.13 Broodkeuken
N2.01 Leslokaal
N2.02 Leslokaal
N2.14 Leslokaal
N2.03 Kantoor
N2.05 Repro
N2.07 Kantoor
N2.15 Berging
N2.09 Kantine 

Begane grond
Ruimtenummer Functie
Z0.02 Centrale hal
Z0.03 Receptie
Z0.04 Kantoor
Z0.05 Directeur
Z0.06 Directie
Z0.07 Archief
Z0.08 Koffie/flexplek
Z0.12 Studielamdschap
Z0.14 Theorielokaal 3
Z0.15 Theorielokaal 4
M0.01 Radio room
M0.02, 03 Machinekamer simulator 
M0.04 Controle kamer/simulator
M0.05 Instructeur
M0.08 Noodmachinekamer
M0.09 Belading simulator
M0.11 Briefing ruimte
M0.12 T.R.
M0.15 Pantry
M0.18 Garderobe
M0.24 Wachtruimte
M0.11, 14, 19, 20, 22 Briefing

Eerste verdieping
Ruimtenummer Functie
Z1.01 Kantoor
Z1.01a, 01b Break-out
Z1.06 Vergaderruimte
Z1.08a Collegezaal 1
Z1.08b Theorielokaal 2
Z1.09 Theorielokaal 5
Z1.10 Theorielokaal 6
M1.02 Wachtruimte
M1.03, 04, 05, 06, 08, 12 Simulator
M1.07 Briefing
M1.09 Beamerhal
M1.10 Instructieruimte
M1.12 Simulator

Tweede verdieping
M2.02 DP simulator
M2.03 DP simulator
M2.04 Multisim/Radioroom
Z2.01 Berging
Z2.07, 09 Multifunctioneel
Z2.10 Mediatheek
Z2.11, 12, 13 Break-out room
Z2.14 Reproruimte
Z2.18 Opnameruimte

Souterain
Ruimtenummer Functie
Z-1.01 Bankwerkerij
Z-1.01a Laslokaal
Z-1.02 LBK/opslag
Z-1.12 Kleedruimtes
Z-1.13 Technische dienst
Z-1.14 Automatisering
Z-1.17 ELP/AUP
Z-1.18 Hydrauliek



N0.01
Lockers / Garderobe

N -1.01B
Berging

N -1.01A
Berging

 N -1.01
Sloepen-
berging

N -1.02
Sloepen-
berging

M0.03
Multi simulator

M0.14
Brie�ng

M0.11
Brie�ng

M0.19
Brie�ng

M0.20
Brie�ng

M0.22
Brie�ng

M0.21
Brie�ng

Z0.06
Directie

Z0.07
Archief

Z0.05
Directeur

Z0.04
Kantoor

Z0.03
Receptie

Z0.08
Kof�e/

�explekken

Z0.02
Centrale hal

Z0.12
Studielandschap

Z0.14
Theorielokaal 3

Z0.15
Theorielokaal 4

M0.09
Belading
simulator

M0.08
Noodmachine

kamer

M0.01
Radio room

M0.04
Controle kamer/

simulator

M0.12
T.R.

M0.18
Garde-
robe

M0.15
Pantry

M0.24
Wachtruimte

M0.02
Machinekamer

simulatie

M0.05
Instruc-

teur

N0.05
Droog-
kamer

Begane grond
Dellewal 8

Plattegrond
hoofdgebouw

Begane grond

Nautisch kwartier



N1.01
Afwas

N1.10
Kantoor

N1.13
Brood-
keuken

N1.09
Kantine

N1.01
Keuken

N1.04
Voorraad

N1.05
Koel-
ruimte

N1.06
Vries-
ruimte

M1.09
Beamerhal

M1.12
Simulator

M1.10
Instructieruimte

M1.08
Simulator

M1.04
Simulator

M1.03
Simulator

M1.05
Simulator

M1.06
Simulator

M1.02
Wachtruimte

Z1.01a
Break-out

Z1.01b
Break-out

Z1.06
Vergaderruimte

Z1.08a
Collegezaal 1

Z1.08b
Theorielokaal 2

Z1.09
Theorielokaal 5

Z1.10
Theorielokaal 6

Z1.01
Kantoor

M1.07
Brie�ng

Eerste verdieping
Dellewal 8

Eerste verdieping

Nautisch kwartier

N1.01
Afwas

N1.10
Kantoor

N1.13
Brood-
keuken

N1.09
Kantine

N1.01
Keuken

N1.04
Voorraad

N1.05
Koel-
ruimte

N1.06
Vries-
ruimte

M1.09
Beamerhal

M1.12
Simulator

M1.10
Instructieruimte

M1.08
Simulator

M1.04
Simulator

M1.03
Simulator

M1.05
Simulator

M1.06
Simulator

M1.02
Wachtruimte

Z1.01a
Break-out

Z1.01b
Break-out

Z1.06
Vergaderruimte

Z1.08a
Collegezaal 1

Z1.08b
Theorielokaal 2

Z1.09
Theorielokaal 5

Z1.10
Theorielokaal 6

Z1.01
Kantoor

M1.07
Brie�ng

Eerste verdieping
Dellewal 8



N2.03
Kantoor

N2.01
Leslokaal

N2.14
Leslokaal

N2.02
Leslokaal

N2.09
Kantine

N2.07
Kantoor

N2.05
Repro

N2.15
Berging

Z2.07
Multifunctioneel

Z2.09
Multifunctioneel

Z2.01
Berging

Z2.10
Mediatheek

Z2.11
Break-out

Z2.12
Break-out

Z2.13
Break-out

Z2.18
Opname
ruimte

Z2.14
Reproruimte

M2.04
DP Lokaal

M2.05
Simulatie

M2.02
Wachtruimte

M2.03
Leslokaal

Tweede verdieping
Dellewal 8

Tweede verdieping

Plattegrond
hoofdgebouw

Nautisch kwartier



Souterain

Z -1.01
Bankwerkerij

Z -1.01a
Laslokaal

Z -1.02
LBK / opslag

Z -1.14
Automatisering

Z -1.17
ELP / AUP

Z -1.18
Hydrauliek

Z -1.13
Technische

dienst

Z -1.12
Kleedruimte

dames

Z -1.12
Kleedruimte

heren

Souterrain
Dellewal 8



Zuid-Afrika

Thailand

Indonesië

Emmen

Assen

Meppel

Nederland 

Bezoekadres
Dellewal 8
8881 EG West-Terschelling

Postadres 
Postbus 26
8880 AA West-Terschelling 
 
E: miwb@nhlstenden.com
T: 058 251 1660

   Maritiem Instituut  
Willem Barentsz

   zeevaartschool_ 
miwb

   Maritiem Instituut  
Willem Barentsz

Wil je weten waar NHL Stenden   
vestigingen 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/MaritiemInstituutWillemBarentsz
https://www.facebook.com/MaritiemInstituutWillemBarentsz
https://www.instagram.com/zeevaartschool_miwb/
https://www.instagram.com/zeevaartschool_miwb/
https://www.linkedin.com/company/maritiem-instituut-willem-barentsz-/
https://www.linkedin.com/company/maritiem-instituut-willem-barentsz-/
http://www.nhlstenden.com/locaties
http://start.nhlstenden.com

