
NIEUWBOUW OP ZUID
Goed beroepsonderwijs vraagt om een inspirerende leeromgeving en goede faciliteiten voor studenten én collega’s.  
Dat is het uitgangspunt voor het nieuwbouwproject dat de STC-Group eind december 2015 startte op de Waalhaven in Rotterdam.

De bouw nadert het einde: binnenkort ontvangen 

we officieel de sleutel en is het pand van ons. Dat 

moment vindt helaas wel later plaats dan gepland. 

Gelukkig levert dit geen vertraging op voor de in

richting van ons prachtige pand. De twintig werk

groepen hebben de voorbereidingen zo goed ge

troffen dat de planning met leveranciers gemaakt 

is en de eerste activiteiten al zijn aangepakt. Zo 

zijn de marmoleum vloeren van de computer

lokalen en praktijkruimtes in de was gezet en is 

de afdeling ICT begonnen met het opbouwen van 

de computertafels. Ook de kamernummering en 

bewegwijzering is aangebracht, wat het verhuis 

en leveringstraject makkelijker maakt.

We hebben beslissingen genomen over het meu

bilair voor de kantoren, theorie en computer

lokalen, bergingen, toiletten en algemene ruim

tes zoals het restaurant, de personeelsruimte, de 

lounge en de pleinen. De komende maanden 

plaatsen we al het meubilair in de juiste ruimtes.

Wat moet er nog gebeuren?
Een beknopte opsomming van de ‘grotere’ activiteiten:

• inrichten van leslokalen met nieuwe 70 inch touchscreens en meubilair;

• verplaatsen (en kleine upgrade) van de ERTMS simulator vanaf Waal haven 

Z.z. 10 en het inrichten van de praktijkruimten rail waar de studenten aan 

de slag kunnen met elektrotechniek, pneumatiek, cockpit en remtechniek;

• inrichten van het warehouse voor studenten logistiek: deze praktijk ruimte 

is gericht op warehousemanagement, waarbij de studenten kennis maken 

met de verschillende order pick technieken; 

• inrichten van zeventien computerlokalen, het CBRlokaal en werkplekken 

bij het warehouse;

• verplaatsen van de ketensimulatoren vanaf de Lloydstraat en de Waalhaven 

Z.z.10 voor de studenten havenlogistiek en logistiek;

• inrichten van het service centrum op tweede etage;

• inrichten van het praktijklokaal voor de studenten wegtransport met onder 

andere opengewerkte modellen van een motor en een versnellingsbak.

Naast de grotere activiteiten zorgen we ook voor details, zoals ophangrails, 

afvalbakken en kunst voor op de muren. Ook het netwerk, internet, (back up) 

serveromgeving, telefonie en het mededelingensysteem leggen we de komen

de maanden aan.

De STCGroup is het kennis en 

opleidingsinstituut voor scheep

vaart, transport en aan de haven 

gere lateerde industrie. De STC

Group verzorgt aantrekkelijke en 

praktijk gerichte vmbo, mbo, 

hbo en mas teropleidingen. Ook 

trainingen, advies en toegepast 

onderzoek vormen de core busi

ness van de STCGroup. Het 

hoofdkantoor is gevestigd in 

Mainport Rotterdam.
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De inrichting in cijfers

> 64 touchscreens
> 475 nieuwe computerstoelen
> 640 nieuwe tafels & stoelen  

voor studenten
> 741 computerwerkplekken  

voor studenten
> 182 nieuwe bureaus
> 194 nieuwe bureaustoelen
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