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Welkom
Je gaat binnenkort beginnen met je Associate degree-opleiding aan Dordrecht
Academy. Om je op weg te helpen, vind je in dit boekje alvast wat praktische
informatie die je nodig hebt voor een goede start.
Zoals je misschien wel weet, is Dordrecht Academy een samenwerking tussen
een aantal hogescholen. Meer inhoudelijke informatie over jouw opleiding, krijg
je (of heb je al gekregen) vanuit de hogeschool die jouw Ad-opleiding verzorgt.
Deze is voor:
Studie

Hogeschool

Business Studies Logistiek

Hogeschool Inholland

Engineering

Hogeschool Rotterdam

Integraal Bouwmanagement

Hogeschool Rotterdam

Logistiek Management

Hogeschool Rotterdam

Pedagogisch Educatief Professional

Hogeschool Inholland

Sociaal Werk in de Zorg

Christelijke Hogeschool Ede

Lesrooster
Je krijgt je lesrooster via de hogeschool die jouw Ad-opleiding verzorgt.
Hierop staat ook aangegeven op welke locatie, en in welk lokaal je verwacht
wordt. Dit jaar geven we les op twee locaties.
Succes met je opleiding!
We wensen je een goede studietijd bij Dordrecht Academy.
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Wat kun je verwachten?
Je hebt gekozen voor een Associate Degree-opleiding (AD): een praktische
opleiding op hbo-niveau die aansluit bij ontwikkelingen in het werkveld van de
regio. Studeer je voltijds? Dan ben je na je tweejarige opleiding klaar voor een
baan of een vervolgopleiding. Ben je deeltijdstudent? Dan ontwikkel je jezelf door
de combinatie van studeren en werken.
Bij de Dordrecht Academy leer je door te werken aan vraagstukken die echt
voorkomen in de praktijk. Het onderwijs dat je volgt is daar volledig op afgestemd.
Natuurlijk krijg je persoonlijke begeleiding en coaching. Ook maak je deel uit van
een leergemeenschap, waarin je samen met andere studenten, docenten en
professionals optrekt om te bereiken, wat jij wilt bereiken.
Krijg je al zin om aan de slag te gaan?
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Praktische informatie
Start leerjaar
De exacte start van het leerjaar, hangt af van jouw opleiding:
Studie

Datum start

Business Studies Logistiek

1 september

Engineering

1 september

Integraal Bouwmanagement

1 september

Logistiek Management

1 september

Pedagogisch Educatief Professional

5 september

Sociaal Werk in de Zorg

30 augustus

Op deze dagen maak je ook kennis met jouw studiegenoten en krijg je meer
praktische informatie.
De voltijd studenten ontvangen ook een uitnodiging voor de Dordtse Introductie
Dag (DID) op 26 augustus. Dit wordt vanuit verschillende HBO instellingen in
Dordrecht georganiseerd. Het is een leuke manier om kennis te maken met
Dordrecht en andere studenten in de stad. Voltijd studenten krijgen hiervan nog
een aparte uitnodiging.

Boeken
Informatie over de benodigde boeken, krijg je via de hogeschool die jouw
opleiding verzorgt.

Inlogcodes
Informatie over je inlogcodes, krijg je via de hogeschool die jouw opleiding
verzorgt. Ben je je inlogcodes kwijt, dan kun je contact opnemen met het
servicepunt van jouw hogeschool.
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Onderwijs en Examenregeling (OER)
Als student heb je altijd het recht om de Onderwijs- en Examenregeling in te zien.
Deze zijn belegd bij de hogeschool die jouw opleiding verzorgt. Als je met jouw
inlogcodes inlogt bij de hogeschool, kun je hem in die omgeving vinden.

Vakanties
Dordrecht Academy sluit zich aan bij vakantieregio Midden.
Vakanties collegejaar 2022-2023
Herfstvakantie

22 t/m 30 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie

25 februari t/m 5 maart 2023

Meivakantie

29 april t/m 7 mei 2023 *

Zomervakantie

8 juli t/m 20 augustus 2023 **

*Voor de CHE 27 april t/m 7 mei
**Voor de CHE 17 juli t/m 20 augustus

Overige vrij dagen collegejaar 2022-2023
Koningsdag

27 april 2023

Bevrijdingsdag

5 mei 2023

Hemelvaart

18 mei 2023

Tweede Paasdag

10 april 2023

Tweede Pinksterdag

29 mei 2023
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Lesdagen deeltijdstudies
Hoeveel lesdagen je precies verwacht wordt op een locatie van Dordrecht
Academy, hangt af van of je voltijd- of deeltijdstudent bent. Dit kan ook per
opleiding verschillen. Tijdens de lesdagen volg je lessen en wissel je kennis en
ervaringen uit met andere professionals. Welke dagen dit voor jou zijn, vind je
terug in je rooster.
Ben je deeltijdstudent, dan kun je op deze lesdagen vragen stellen over de
praktijkopdrachten waar je in jouw bedrijf of organisatie aan werkt. De lesdagen
voor de deeltijdstudies voor de jaren 2022-2023 zijn:
Studie

Deeltijd lesdag

Business Studies Logistiek

Donderdag: middag en avond

Engineering

Woensdag: middag en avond

Integraal Bouwmanagement

Woensdag: middag en avond

Logistiek Management

Donderdag: middag en avond

Pedagogisch Educatief Professional

Maandag: ochtend en middag

Sociaal Werk in de Zorg

Dinsdag: ochtend, middag en begin avond

Wie moet je waarvoor hebben?
Omdat de Associate degree-opleidingen van Dordrecht Academy door
verschillende hogescholen worden verzorgd, kun je gebruikmaken van
ondersteuning zowel vanuit Dordrecht Academy als vanuit de hogeschool die
jouw opleiding verzorgt.
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Ondersteuning vanuit Dordrecht Academy
Docenten
De docenten geven input voor het toewerken naar en het aantonen van je
leeruitkomsten. Mocht je vragen hebben, dan kun je deze het beste digitaal en
voorafgaand aan het college stellen.

Studentzaken en studentwelzijn
Het kan zijn dat er iets in jouw leven gebeurt waardoor je (even) niet kan studeren.
Als je tegen iets aan loopt, kan de studentendecaan samen met jou naar
mogelijke oplossingen zoeken en je informeren en adviseren. Ook kan de decaan
als dat noodzakelijk is, bemiddelen bij bepaalde problemen. Binnen de Dordrecht
Academy is Wilfred Vollbehr hiervoor het eerste aanspreekpunt. Mocht je met
hem willen afspreken dan kun je een gesprek aanvragen via wvollbehr@che.nl.

Ondersteuning vanuit de hogeschool van jouw opleiding
Iedere hogeschool heeft ook eigen voorzieningen voor studenten.
Hierbij kun je denken aan:
• Advies studiesucces
• Talencentrum
• Hogeschoolpastoraat
• Studentenpsycholoog
• Studentendecanaat
• Team inclusief
• Vertrouwenspersoon
• Mediatheek
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Groothoofdspoort
Drie rivierenpunt
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Locaties
Wij hebben verschillende locaties waar ons onderwijs plaats vindt. Wanneer je op
welke locatie wodt verwacht, staat in je rooster.

Locatie Achterom (studenteningang)
Achterom 103
3311 KB Dordrecht

Locatie Duurzaamheidsfabriek
Leerparkpromenade 50
3312 KW Dordrecht (4e verdieping)

Locatie Leerpark / Het Kopgebouw
Maria Montessorilaan
3312 KJ Dordrecht

Vanaf september 2023

Dordrecht Academy | Informatieboekje 2022-2023

15

Locatie Achterom
•	Dordrecht Academy deelt het gebouw met meer gebruikers. Studenten kunnen
gebruik maken van de hoofdingang van het Hogeschool Inholland-gebouw, 
op nummer 103.
•	Je kunt met de lift of trap naar de 5e of 9e verdieping waar onze ruimtes zijn.
Voor de Ad Pedagogisch Educatief Professional vindt het onderwijs plaats op
de verdiepingen van Inholland (1e t/m 4e).
•	Of je op de 5e of 9e verdieping moet zijn, staat in je lesrooster met de
aanduiding
D5 voor de 5e verdieping of A0.09 voor de 9e verdieping.
• De koffiecorner is op de 9e verdieping. Hier kun je ook zitten voor je lunch.
Er zijn ook grote tafels waaraan je kan samenwerken. Locatie Achterom heeft
geen kantine. Tegenover het gebouw zit een Albert Heijn. In het centrum zijn
uiteraard ook genoeg eetmogelijkheden.
• Openingstijden: het gebouw is geopend van 8 tot 22:00 uur, met uitzondering
van vrijdag, dan sluit het pand om 18:00 uur.

Bereikbaarheid
Openbaar vervoer
Het gebouw van Dordrecht Academy ligt op 5 minuten loopafstand van Centraal
Station Dordrecht, aan de rand van de binnenstad. Uitstappen bij bushalte
Dordrecht Centrum.
Parkeren
De dichtstbijzijnde parkeergarages zijn de parkeergarages Achterom (100 m
lopen). Dit is betaald parkeren. Op parkeerterrein Weeskinderendijk kun je 24 uur
gratis parkeren (1,4 km ofwel 15-18 minuten lopen).
Fiets
Je fiets kun je gratis stallen in de bewaakte fietsenstalling aan de achterkant van
van het het gebouw. Fietsenstalling Achterom, Raamstraat 34, 3311 VR Dordrecht

16

Locatie Duurzaamheidsfabriek
•	Afhankelijk van je opleiding, zal een deel van het onderwijs ook op de
Duurzaamheidsfabriek plaats vinden. Dit wordt aangegeven in je rooster.
• Dordrecht Academy deelt het gebouw met meer gebruikers.
•	Je kunt met de trap of de lift naar de vierde verdieping. De portier bedient
de lifttoegang.
• Op deze verdieping is er een koffiecorner, waar je tegen betaling koffie en thee
kunt halen. Water is gratis.
•	Op locatie Duurzaamheidsfabriek is geen kantine aanwezig. In de buurt is een
Plus en er zijn een aantal eetgelegenheden.

Bereikbaarheid
De Duurzaamheidsfabriek is te vinden op het Leerpark in Dordrecht. Dit ligt dicht
bij de provinciale weg N3 en is prima bereikbaar met auto of openbaar vervoer.
Openbaar Vervoer
Reizen per openbaar vervoer van CS Dordrecht naar de Duurzaamheidsfsabriek
• Bus 7 naar Sterrenburg
• Bus 13 naar Sliedrecht
• Bus 166 naar Maasdam
• Bus 167 naar Strijen
Uitstappen bij de halte Leerpark.
Reizen per auto - routebeschrijving
Vanaf Utrecht/Gorinchem (via A15)
•	Neem afslag 23 Papendrecht/Dordrecht en ga de Rondweg N3 op, richting
Dordrecht
• Neem de derde afslag A. Schweitzer, Wijk [4][7]
• Onderaan de afslag ga je bij de stoplichten rechtsaf (volg bordje Leerpark)
•	Sla direct weer rechts af en je ziet de Duurzaamheidsfabriek aan je rechterhand
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Vanaf Rotterdam/Breda (via A16)
•	Afslag 20 ’s Gravendeel en ga bij de verkeerslichten de Rondweg N3 op, richting
Papendrecht
• Neem de tweede afslag A. Schweitzer, Wijk [4][7]
• Ga onderaan de afslag bij de stoplichten linksaf
•	Neem de eerste straat rechts en je ziet de Duurzaamheidsfabriek aan je
rechterhand
Let op: Niet alle navigatiesystemen kennen het adres Leerparkpromenade.
In dat geval kun je het beste navigeren naar de Maria Montessorilaan in
Dordrecht.
Parkeren
Er zijn vrije parkeerplaatsen in het Leerpark. Recht tegenover de Duurzaamheids
fabriek kun je betaald parkeren tegen een tarief van € 2,00 per dag (contant).
Fiets
Voor de deur van de Duurzaamheidsfabriek staan fietsenrekken.
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Locatie Leerpark / Het Kopgebouw
We moeten nog heel even wachten, maar vanaf 2023 / 2024 zullen de lessen van
alle opleidingen van Dordrecht Academy verhuizen van het Achterom naar een
nieuw gebouw: Het Kopgebouw.
Het Kopgebouw biedt een verbinding tussen bedrijven en studenten. Op de vierde
en vijfde verdieping zal de Dordrecht Academy zich huisvesten. Ook zal hier een
loopbrug te vinden zijn die het Kopgebouw en de Duurzaamheidsfabriek met
elkaar zal verbinden.
Op de overige verdiepingen is plaats voor bedrijven die passen bij het
campusprofiel van het Leerpark, en een koppeling hebben naar techniek en
innovatie. Deze combinatie maakt het Kopgebouw een plek waar onderwijs en
bedrijfsleven elkaar vinden en versterken.
We houden je op de hoogte van de bouw en verhuizing!
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Dordrechts Museum
www.dordrechtsmuseum.nl
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Ben je er klaar voor?
We hopen dat je als aankomend student aan de Dordrecht Academy een beeld
hebt gekregen van wat je gaat doen en leren in je nieuwe opleiding. Bij de start
van het studiejaar wordt alles uitgebreid toegelicht.
Je krijgt dan uitleg over waar alle informatie op de online leeromgeving te
vinden is en je ontvangt je rooster. Ook maak je kennis met de docenten en je
medestudenten.
En natuurlijk is er dan voldoende gelegenheid om vragen te stellen.
Ben je er klaar voor?
De meest recente informatie vind je op de website:
dordrecht.academy/voor-studenten

Heb je nog vragen?
Je kan voor de meeste vragen terecht bij jouw opleidingsmanager.
Of stel je vraag via info@hogeronderwijsdrechtsteden.nl
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Villa Augustus
www.villa-augustus.nl
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Hoger Onderwijs
Drechtsteden
Dordrecht Academy is onderdeel van Hoger Onderwijs Drechtsteden (HOD).
Hoger Onderwijs Drechtsteden (HOD) is een samenwerking tussen overheid,
onderwijs en werkgevers. Het doel is meer regionale groei en innovatie door een
stevig aanbod van praktisch, voor de regio samengesteld hoger onderwijs.
Het initiatief voor HOD komt van Gemeente Dordrecht, Hogeschool Rotterdam,
Hogeschool Inholland, Christelijke Hogeschool Ede, Avans Hogeschool, Da Vinci
College en Economic Development Board. Dit unieke samenwerkingsverband
wil met Dordrecht Academy en Career Boost een flinke impuls aan het hoger
onderwijs in de regio Drechtsteden geven. Het doel is om daarmee de tekorten
aan hoger opgeleiden in de regio aan te pakken en het innoverend vermogen van
bedrijven te vergroten.
Career Boost
Career Boost ontzorgt bedrijven op het gebied van innovatie. Dit doen ze door
innovatievraagstukken te inventariseren bij bedrijven en hiervoor trajecten op te
zetten in de vorm van minoren, stages, onderzoeken of afstudeeropdrachten.
Bij deze trajecten worden studenten van alle relevante richtingen betrokken. De
innovatoren van Career Boost begeleiden dit, zodat een bedrijf zonder dat ze zelf
veel tijd moeten vrij maken, toch kan innoveren.
Ben je nieuwsgierig naar meer informatie over Career Boost?
Ga naar career-boost.nl of scan deze QR-code voor een animatie.
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Wij kijken uit naar jouw komst.

Tot na de zomervakantie!
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