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Jan Wolters

Voorwoord
Jan Wolters
Beste student,

Je staat aan het begin van je studie bij de Academie Creatieve Techno

logie van Saxion. Het begin van een fantastisch avontuur maar ook een 

begin dat ingewikkeld kan zijn.

Je maakt nu immers deel uit van een grote en complexe organisatie 

waarin het niet altijd makkelijk is je weg te vinden. Vandaar deze ACT 

Survivalgids. Boordevol praktische informatie die kan helpen om je 

zo spoedig mogelijk thuis te laten voelen. Natuurlijk proberen we dit 

niet alleen met informatie te bereiken. Je studieloopbaanbegeleider, 

docenten, coördinatoren en de mensen van het academiebureau op de 

vierde verdieping staan voor je klaar om te helpen waar het nodig is. 

Aarzel dan ook niet hen te benaderen met vragen die je hebt. In deze 

ACT Survivalgids krijg je ook informatie over onze studieverenigingen 

en een kijkje in het leven van onze studenten van verschillende 

opleidingen.

Mocht je in de loop van je eerste periode hier merken dat er essentiële 

informatie in het magazine ontbreekt, dan horen we dat graag. Dan 

kunnen we de volgende editie nog beter maken. 

Ik hoop van harte dat jij je thuisvoelt en ik wens je heel veel succes met 

je studie.

Hartelijke groet,

Jan Wolters

(directeur Academie Creatieve Technologie)
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Onze glazen toren: 
het Epy Drost 
gebouw 
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Studeren in het buitenland?

Colofon
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Kom
verder

Een nieuwe uitdaging en 

een nieuwe omgeving... 

Je bent hier niet alleen om te leren, 

maar ook om plezier te maken 

en nieuwe mensen te ontmoeten.

Laat je inspireren door docenten, 

maar ook door je medestudenten. 

Vind je eigen weg... 

maar vraag op tijd hulp

als dat nodig is! 

Get inspired! Work hard! Have fun!

5

S u r v i v a l g i d s  A C T   *   2 0 1 4 / 2 0 1 5



6 7

S u r v i v a l g i d s  A C T   *   2 0 1 4 / 2 0 1 5

ACT staat voor creatief, innovatief en technologisch onderwijs. We bieden 

studenten een diversiteit aan opleidingen: van ICTgerelateerd tot Media 

Informatie & Communicatie, Kunst & Techniek en onze Gaming routes. Uniek 

in Nederland is Technische Commerciële Textielkunde.

Studenten als co-creators
Deze diversiteit binnen de academie biedt jou als student een prettige en 

uitdagende leeromgeving. Al deze verschillende opleidingen en studenten 

kunnen ook veel van elkaar leren! 

We zien onze studenten graag als cocreators en toekomstig pioniers! Saxion wil 

garant staan voor een goede aansluiting van het onderwijs naar de arbeids

markt. Dit kan alleen als we ook innoveren in het onderwijs. En dat doen we 

binnen ACT volop in samenwerking met het bedrijfsleven.

Onze thuishaven van glas
Enschede is onze thuishaven. Het hypermoderne ACT gebouw is gevestigd 

aan de Van Galenstraat, vlakbij de hoofdvestiging van Saxion in Enschede. 

Een inspirerend gebouw: onze glazen toren is modern ingericht en voorzien 

van de nieuwste faciliteiten en technische snufjes!

Saxion & Living Technology
Met de focus op Living Technology laat Saxion technologie leven. Niet als 

abstract stukje techniek, maar als integraal onderdeel van ons leven en 

werken: in de zorg, in de bouw, in het onderwijs, in de dienstverlening. 

Studenten maken kennis met het succesvol toepassen van technologische 

ontwikkelingen in hun eigen vakgebied. Dit kan alleen door over de grenzen 

van je eigen vakgebied heen te kijken en samen te werken met andere 

disciplines. Zo ontstaan geweldige innovaties. 

Wist je dat?
...Saxion een internationaal

georiënteerde kennisinstelling

is die behoort tot de top

in Nederland?

+

...bij de vier vestigingen van

Saxion in Apeldoorn, Deventer,

Enschede en Hengelo ruim

26.000 studenten

studeren?

+

...Saxion is onderverdeeld in 

11 verschillende academies met ieder

een eigen focus aan opleidingen?

+

...er binnen Saxion een hele

diverse studentenpopulatie is

met ruim 55 verschillende

nationaliteiten?A
CTAcademie Creatieve 

Technologie



       Vakanties
Herfstvakantie 11 oktober 2014  – 19 oktober 2014

Kerstvakantie 20 december 2014  – 04 januari 2015

Voorjaarsvakantie 21 februari 2015  – 1 maart 2015

Meivakantie 02 mei 2015  – 10 mei 2015

Zomervakantie 04 juli 2015  – 16 augustus 2015

       Feestdagen
1e & 2e paasdag Zondag & maandag 5 & 6 april 2015

Koningsdag Maandag 27 april 2015

Bevrijdingsdag Dinsdag 5 mei 2015

Hemelvaartsdag Donderdag 14 mei 2015

1e & 2e pinksterdag Zondag & maandag 24 & 25 mei 2015

       Lestijden
1e  uur:   08.30  09.15

2e  uur:   09.15  10.00

Pauze:     10.00  10.15

3e  uur:    10.15  11.00

4e  uur:    11.00  11.45

5e  uur:    11.45  12.30

6e  uur:    12.30  13.15

7e  uur:    13.15  14.00

8e  uur:    14.00  14.45

Pauze:     14.45  15.00

9e  uur:    15.00  15.45

10e  uur:  15.45  16.30

11e  uur:  16.30  17.15

12e  uur:  17.15  18.00

Pauze:     18.00  18.15

13e  uur:  18.15  19.00

14e  uur:  19.00  19.45

Pauze:     19.45  20.00

15e  uur:  20.00  20.45

16e  uur:  20.45  21.30

       Openingstijden
Ko Wieringa (hoofdgebouw Enschede)

Maandag t/m donderdag 7.30  22.00

Vrijdag      7.30  17.30

Epy Drost (Van Galenstraat Enschede)

Maandag t/m donderdag 7.30  18.30

Vrijdag      7.30  17.30

Tijdens vakanties:

Ko Wieringa    7.30  17.30

      Gesloten op nationale feestdagen

Epy Drost     8.00  16.30   

      Gesloten tijdens de kerstvakantie 

      (week 313233) 
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MijnSaxion 
MijnSaxion.nl is de basisportal. Vanuit MijnSaxion kun je 

als student eenvoudig worden doorgelinkt naar alle an-

dere onderstaande communicatiekanalen binnen Saxion. 

Je maakt allereerst een eigen profiel aan met de inlogge-

gevens van Saxion die je hebt ontvangen. Je kunt je voor-

keuren en favorieten voor MijnSaxion.nl zelf instellen. 

Afhankelijk van het door jezelf ingestelde profiel wordt 

informatie die voor jou geselecteerd is aangeboden. Je 

vindt er je rooster, academiemededelingen en Saxion 

mede delingen. Maar ook de OER (Onderwijs- en Examen 

Regeling) en boekenlijsten vind je op MijnSaxion.nl. 

MijnSaxion App
Sinds kort is de MijnSaxion app beschikbaar voor zowel Ap-

ple als Android gebruikers. Je kunt via deze app snel en han-

dig bij je roostergegevens, mededelingen, toetsroosters en 

je laatste cijfers! Indien je profiel goed is ingesteld, is het ook 

mogelijk om roosterwijzigingen of afwezigheidsmeldingen 

te ontvangen. Handig en altijd up to date, ook onderweg!

BlackBoard
Op BlackBoard (leren.saxion.nl)  wordt al je studiemateriaal 

beschikbaar gesteld. Denk bijvoorbeeld aan clusterhand-

leidingen, vaktechnische mededelingen en bijvoorbeeld 

werkboeken. In sommige gevallen kan je opdrachten die 

je maakt via BlackBoard inleveren. Het gaat hierbij voorna-

melijk om onderwijsinhoudelijke informatie. Blackboard 

is ook te benaderen via de MijnSaxion portal. Daarnaast is 

er een app voor op je mobiele telefoon of tablet.

Saxion webmail
De Saxion webmail is de standaard mail die je als student 

tijdens je studie bij Saxion gebruikt. Je kunt gemakkelijk 

mailen naar docenten en medestudenten. De opleiding gaat 

er vanuit dat jij je Saxion mail regelmatig checkt. Elke stu-

dent krijgt zijn eigen mailadres en het adressenboek stelt 

alle saxionmailadressen beschikbaar. Natuurlijk kun je het 

mailadres ook doorlinken naar je persoonlijke mailadres. 

Hoe? Dat vind je op MijnSaxion.nl.

Bison
Bison is je digitale rapport over je studievoortgang. Je 

vindt hier al je cijfers en schrijft je in voor tentamens. 

Ook je studiecontract is inzichtelijk in Bison.

Roosters
Als je inlogt op MijnSaxion.nl is je rooster zichtbaar. De klas-

sen- en docentenroosters kun je eveneens bekijken via roosters.

saxion.nl. Ook via je telefoon of tablet (MijnSaxion app).

Narrowcasting
In het Epy Drost gebouw, maar ook in de andere gebou-

wen van Saxion hangen meerdere monitoren, voorzien 

van een systeem voor narrowcasting. Op de schermen 

worden Saxion mededelingen of bijvoorbeeld nieuws van-

uit je academie getoond. 

Sax Magazine 

Sax is het redactioneel onafhankelijke hogeschoolmaga-

zine voor Saxion. Het SAX magazine verschijnt negen keer 

per jaar en  is een tijdschrift vol informatie en leuke items 

met betrekking tot Saxion en studeren bij Saxion. Het ma-

gazine benadert personeel en studenten voor interviews 

en informeert over ontwikkelingen binnen Saxion en het 

onderwijs in het algemeen.   

Sax.nu
Sax.nu is het online verzamelpunt van het hogeschool-

magazine. Voorzien van nuttige en leuke informatie over 

Saxion. Het magazine archief, de items van SAX tv en 

verschillende columns en actuele ontwikkelingen zijn op 

deze site te vinden. 

           Meer informatie over Sax vind je op pagina 25.

Social Media
Facebook
De ACT Facebookpagina is bedoeld om studenten de mo-

gelijkheid te geven medestudenten te bereiken om bijvoor-

beeld kennis en prestaties uit te wisselen, informatie over 

leuke stages en/of afstudeerbedrijven te delen. Er worden 

oproepen geplaatst voor studentenwerk of bijvoorbeeld 

een studiegerelateerd evenement.

Veel klassen en/of opleidingen maken zelf ook een aparte 

Facebookpagina aan. Het is een gemakkelijke manier om 

in contact te zijn met je studiegenoten en informatie uit te 

wisselen. Check of er bij jouw eigen opleiding al een Face-

bookpagina bestaat waar je bij aan kunt sluiten!

          facebook.com/groups/saxion.act 

Twitter 
De Twitterfeed van @SaxionACT is gevuld met uiteen lopende 

informatie. Er worden stages aangeboden, docenten twitteren 

over hun werkzaamheden en er worden berichten verstuurd 

over ontwikkelingen op gebied van creatieve technologie. 

Binnen Saxion maken we gebruik van verschillende (communicatie)kanalen waar je informatie 

kunt vinden. Je hebt toegang tot verschillende platforms en systemen waar specifieke informatie 

wordt aangeboden. De belangrijkste kanalen vind je op deze pagina. 

Communicatie
kanalen

Jaar
overzicht

2014-2015
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Al van jongs af aan wilde ik graag naar het buitenland. 

Ik heb mijn droom kunnen realiseren door het met mijn 

studie te combineren. En daar heb ik geen moment spijt 

van gehad!

Ik wist al heel snel dat ik een half jaar buiten de Nederland

se grenzen wilde werken. Kaapstad stond altijd al boven

aan mijn wensenlijstje. Om het zekere voor het onzekere te 

nemen heb ik een bemiddelingsbureau ingeschakeld. Het 

duurde een tijdje voor ik reactie kreeg, maar uiteindelijk 

heeft het bureau alles netjes geregeld. Ze hebben niet al

leen het stagebedrijf geregeld, maar ook mijn huisvesting.

Na een vlucht van ruim vijftien uur landde ik 21 augus

tus 2013 op ZuidAfrikaanse bodem. Jeroen, de eigenaar 

van het bemiddelingsbureau, heeft me opgehaald van het 

vliegveld. Samen zijn we door Kaapstad gereden, zo kreeg 

ik direct een goed beeld van de stad waar ik het komende 

half jaar zou verblijven. Ik woonde samen met zeven ande

re Nederlandse studenten in een studentenhuis middenin 

het centrum. De ideale plek om volop te kunnen genieten 

van de stad!

Ik heb stage gelopen bij One.Dog.Chicken, een klein multi

media productiebedrijf. Tijdens de stage heb ik mij vooral 

gericht op fotografie. Ik mocht ideeën aandragen voor op

drachten en er was veel ruimte voor eigen inbreng. Een 

klein bedrijf is ideaal voor een buitenlandstage, je leert je 

collega’s snel en goed kennen. De werknemers hebben mij 

veel geleerd over de cultuur in ZuidAfrika. 

Ik kan iedereen aanraden om in het buitenland stage te 

lopen. Het is een onvergetelijke ervaring en een echte toe

voeging aan je studie. Je leert heel veel nieuwe mensen 

kennen en je leert te werken in een compleet andere cul

tuur. Even helemaal in een andere omgeving leer je daar

naast ook heel veel over jezelf. Je komt er steeds meer 

achter waar je passies en interesses liggen. Meer informtie 

over studeren in het buitenland vind je op pagina 34 en 35.

Stage
in het buitenland

10

Stagelopen in het buitenland

Media Informatie & 
Communicatie

Naam:  Myrthe Effing

Leeftijd:  22 jaar

Specialisatie:  Mediaformats & Regie

Stage:  Fotografie bij One.Dog.Chicken

Locatie:  ZuidAfrika, Kaapstad

Het is een 
onvergetelijke 

ervaring en een echte 
toevoeging aan

je studie.
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Technische Commerciële 

Textielkunde (TCT) 

Erna Engelen
Ik ben opleidingscoördinator voor Tech

nische Commerciële Textielkunde. Raak 

je verdwaald in onze ACTjungle of heb 

je vragen over de gang van zaken binnen 

TCT? Je kunt altijd bij mij of je studie

loopbaanbegeleider terecht. Loop gerust 

bij ons binnen!

 kamer G622

 b.h.m.engelen@saxion.nl 

Informatica (I)

Paul Goolkate
Ik ben coördinator en docent bij de opleiding 

Informatica. Heb je ideeën, opmerkingen of 

vragen over de inhoud van het programma 

van Informatica? Neem dan contact met me 

op via mail of kom even bij mij binnenlopen! 

     kamer G427

     p.goolkate@saxion.nl

Informatica (I) 

Willem Prakken
Je kunt bij mij terecht voor alle 

vragen over de dagelijkse gang van 

zaken in het onderwijs bij Informati

ca (klassen, lesroosters, boekenlijst, 

onderwijs en examenregeling, 

studieloopbaanbegeleiding, studie

advies, etc.). 

 kamer G427

 w.prakken@saxion.nl 

IT Service Management (ITSM)

Kai Haveman  
Mijn naam is Kai Haveman en ik ben coördina

tor van de studieroute IT Service Management.  

Ik vind dat je onderwijs samen met studenten 

tot een succes maakt. Als jullie tips of tops 

hebben over het onderwijs dan kunnen jullie 

altijd bij mij terecht.

 kamer G421

 k.g.haveman@saxion.nl

IT Service Management (ITSM) 

Wilma Koopman
“In life every closed door of success 

and favor can easily be opened with 

an open mind towards achieving your 

goals.” Ik ben docent en coördinator 

bij ITSM. Naast jullie studieloopbaan

begeleider, ben ik ook de persoon bij 

wie je terecht kunt met vragen over 

de opleiding zelf. Heb je vragen, aar

zel niet en kom gerust bij me langs! 

  kamer G421

  w.koopman@saxion.nl 

Business IT & Management (BIM)

Janneke de Graaff
“Just do it!” Ik loop (meestal) niet op Nikes, maar dit is wel mijn motto. Twij

fel je ergens over, heb je iets nodig, wil je iets? Kom gewoon langs en krijg 

je vragen beantwoord! Voor BIM ben ik verantwoordelijk voor de inhoud van 

jouw opleiding. Ik denk graag met je mee als je meer uit je studie wilt halen 

dan wat wij je aanbieden en wanneer je ideeën hebt om je opleiding verder 

te verbeteren. 

 kamer G426

 j.degraaff@saxion.nl

Business IT & Management (BIM)

Anja Renkema
Bij BIM ben ik verantwoordelijk voor de organisatie van jouw opleiding. Ik weet 

bijna alles over je rooster, studiecontracten en punten in Bison (het systeem 

waar je je behaalde studiepunten in kunt zien) en meer van dat soort zaken. 

Je bereikt mij het snelste via mail. Maar je kunt ook langskomen of een

afspraak maken. Van mij kun je altijd een antwoord en meestal ook een 

oplossing verwachten!

 kamer G426

 a.j.renkema@saxion.nl 

Game Creation & Producing / Game 

Technology & Producing (GCP/GTP)

Taco van Loon
Ik ben docent 2d / 3d  animatie en 

coördinator van beide Gaming 

studieroutes. Voor vragen kun je 

altijd bij me terecht. 

 kamer G433

 t.vanloon@saxion.nl

Kunst & Techniek (KNT)

Eric Kramer
“Doelen stellen begint met dromen over hoe mooi 

het zou zijn als ...” Ik ben coördinator bij de oplei

ding Kunst & Techniek. Vragen? Altijd welkom! 

 kamer G730

 e.kramer@saxion.nl 

Media Informatie & Communicatie (MIC)

Hesther Hemssems - 
van Leeuwen 

“Verhalen vertellen middels beeld en geluid”. 

Dat is mijn passie. Ik ben coördinator bij de 

opleiding Media Informatie & Communicatie. 

 kamer G721

 h.h.hemssems@saxion.nl 

Contact Opleidingen ACT

S u r v i v a l g i d s  A C T   *   2 0 1 4 / 2 0 1 5
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De studentendecaan: voor vragen rondom wet- en regelgeving en functiebeperking
Je kunt een afspraak maken met een studentendecaan via de Studentenbalie.

Studentenpsycholoog: voor persoonlijke en studieproblemen 
Wanneer in bovengenoemde gevallen steun bij familie, vrienden, studieloopbaanbegeleider of decaan niet 

volstaat, maak dan een afspraak met de studentenpsycholoog. Een afspraak met de studentenpsycholoog 

kan rechtstreeks gemaakt worden via de Studentenbalie.

Vertrouwenspersoon: bij ongewenste en vervelende situaties
Maak een afspraak met een vertrouwenspersoon via de Studentenbalie. In het Reglement van de Klachten-

commissie vind je meer informatie.

Loopbaancoach: voor coaching bij studie- en beroepskeuze en sollicitatie
Je kunt een afspraak maken met een loopbaanadviseur via de Studentenbalie.

Taalcoach: voor hulp bij tekst en taal
Een afspraak met de taalcoach maak je door te mailen naar saxiontaalwinkel@saxion.nl.

Studentenpastor: voor levensvragen
Als je in contact wil komen met de studentenpastor dan kun je contact opnemen met Arent Weevers. 

Je kan een afspraak met hem maken door te bellen naar 053 - 487 19 27 of te mailen 

naar a.j.weevers@saxion.nl. Kijk ook eens op www.heartandsoul.nl. 

Studiebegeleiding
op maat

Heb je vragen die je slb’er niet kan beantwoorden, heb je behoefte aan specifieke 

deskundigheid of wil je een gesprek met iemand die op afstand van je opleiding 

en academie staat? Je slb’er kan je helpen met doorverwijzen (dit gaat meestal 

via de Studentenbalie in het hoofdgebouw). Wil je weten wat een slb’er nog meer 

voor jou kan betekenen? Lees dan verder op de volgende pagina. 

Je studieloopbaanbegeleider (slb’er) is de eerste 
contactpersoon binnen je opleiding en bied je 
persoonlijk afgestemde begeleiding. 

De studieloopbaanbegeleider (slb’er) of 

studiecoach begeleidt en ondersteunt jou 

gedurende je studie. Hierbij gaat het om het 

ontwikkelen van vaardigheden die je nodig 

hebt tijdens je studie en voor het in de toe-

komst uitoefenen van je beroep.

Van begin tot eind
Gelijk bij de start van je studie maak je kennis met je 

slb’er en gedurende het studiejaar heb je zowel individu

eel als met je klas regelmatig contact. 

Studievoortgang
Het is fijn als jij jouw studie zonder veel vertraging kunt 

doorlopen en daarom is je studievoortgang regelmatig 

onderwerp van gesprek.

Ontwikkeling
In het eerste jaar gaat het vooral nog om het leren stude

ren, het leren plannen van de onderwijsactiviteiten, het 

reflecteren op jezelf en op competenties. Je onderzoekt 

of jouw kwaliteiten passen bij de vaardigheden die ge

vraagd worden en bij het beroep dat je er later mee uit 

kunt oefenen. 

Daarna gaat de focus steeds meer liggen op de uitoefe

ning van een beroep. Je oriënteert je daarop middels je 

stage in het derde jaar en het vierde jaar staat in het teken 

van je afstuderen. 

 

Luisterend oor
Loop je tegen problemen aan tijdens je studie of zijn er 

privé ontwikkelingen die van invloed zijn? Dan kun je te

recht bij je slb’er voor een luisterend oor. De slb’er kan je 

wijzen op het trainingsaanbod van het Studiesuccescen

trum. Ook word je geholpen bij een eventuele doorverwij

zing naar de decaan of de studentenpsycholoog. 

Karin Stas is één van de slb’ers binnen de academie. Bij 

haar kan je terecht als je vragen hebt op het gebied van 

studiebegeleiding of je studievoortgang. Of als je bijvoor

beeld voor een korte periode wat extra hulp nodig hebt 

bij het plannen van je studieactiviteiten. 

Studieloopbaanbegeleiding
en coaching
Vragen?
Voor al je vragen op het gebied van 

studie begeleiding of studievoortgang 

kun je contact opnemen met Karin Stas:

k.stas@saxion.nl 

Algemene informatie
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S.V. Syntaxis
S.V. Syntaxis;

dé studievereniging 
voor ICT gerelateerde 

opleidingen van 
Saxion Academie 

Creatieve Technologie 
in Enschede.

Als studievereniging organiseren wij gezelli ge 

activiteiten voor onze leden, maar houden 

wij ons ook bezig met de inhoudelijke 

opleidingskant van het verhaal. Zo organi-

seren wij bijvoorbeeld twee keer per jaar een 

LAN-party. Gedurende een weekend blijft het 

gebouw aan de Van Galenstraat speciaal voor 

ons open en gamen wij er op los. Uiteraard 

zijn er vette prijzen te winnen, zo hebben wij 

een keer een iPad mogen weggeven!

  Enthousiast geworden? 

Kom een keer langs bij 

onze verenigingskamer op de 

4e verdieping van het Epy Drost 

gebouw of zoek ons op

via Facebook!

Borrelen
Elke maand hebben wij een gezellige borrel op de academie 

waarbij je met je medestudenten, maar ook met de docen

ten een biertje of colaatje kan drinken. Hierin zijn wij uniek 

binnen Saxion, bij geen enkele andere vereniging is het 

contact met de docenten zo goed als bij Syntaxis.

Lunchlezingen
Wij zijn als studievereniging ook met de inhoudelijke, 

studie gerelateerde kant van de opleiding bezig. Zo hebben 

wij regelmatig lunchlezingen waarbij een bedrijf een lezing 

komt geven over een interessante en innovatieve techniek. 

Terwijl je naar dit leuke verhaal luistert geniet je van een 

lekkere lunch, die wordt aangeboden door het bedrijf.

Word lid!
Lid worden heeft vele voordelen, naast de LANparty’s, 

borrels, bowlen, lasergamen of filmavonden hebben wij 

namelijk de lekkerste koffie van Saxion. Tevens is dit de 

goedkoopste want voor onze leden is het helemaal gratis! 

Heb je even geen zin in koffie maar liever een blikje cola, 

energy drank of meer zin in een Mars, Snickers of zakje 

chips dan ben je bij ons ook aan het juiste adres. Betalen 

gaat via ons zelf ontwikkelde elektronische streeplijst

systeem.

Tot slot zijn wij er ook individueel voor onze leden. Heb je 

hulp nodig bij je opleiding of zoek je een stage of afstu

deerplaats bij een uitdagend bedrijf? Dan zijn wij er om je 

te helpen. Wil je een eigen bedrijfje starten dan helpen wij 

je de juiste mensen te vinden!

Studentenleven 
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Op de vierde etage vind je de Frontoffice van ACT waar 

je terecht kunt met allerlei vragen. Je vraag wordt direct 

beantwoord aan de balie, of je wordt doorverwezen naar 

de juist afdeling of persoon. Hieronder de verschillende 

afdelingen die je bij de Frontoffice kan vinden: 

Het Academiebureau richt zich voornamelijk op het secreta

riële aspect van de academie. Je kunt er bijvoorbeeld terecht 

voor het ophalen van je propedeuse of diploma. Zij zijn ook 

het eerste aanspreekpunt voor administratieve zaken.

Het Stage- en Afstudeerbureau spreekt voor zich. Hier 

wordt alles geregeld rondom het stagelopen en afstude

ren. De archivering van de aanvragen en verslagen wordt 

ook door het stage en afstudeerbureau gedaan.

Het Evenementenbureau organiseert onder andere de 

diplomauitreikingen en vele andere activiteiten binnen 

ACT. Zo zorgen zij ook dat de meeloopdagen en open dagen 

die je hebt bezocht in goede banen worden geleid.

Het Bisonteam zorgt ervoor dat jouw studiecontract te 

allen tijde uptodate is. Ook als het inschrijven voor een 

toets niet lukt of verkeerd is gegaan kun je bij het Bison

team terecht. Ben je echter te laat met inschrijven, dan 

kunnen ze niets voor je betekenen. Dus schrijf je op tijd 

in! Wil je tussendoor even kijken hoe je ervoor staat? Je 

(tussen tijdse) rapport staat ook op Bison.

           bison.saxion.nl

Het team Roostering & Planning ondersteunt de opleidin

gen bij het opstellen van de les en toetsroosters. De mede

werkers van Roostering & Planning helpen je ook bij het 

reserveren van een lokaal, studieruimte of studio.

           roosters.saxion.nl

De Examencommissie is een onafhankelijke commissie die 

de regelgeving uit de Onderwijs en Examenregeling (OER) 

bewaakt en uitvoert en kan besluiten een uitzondering op 

deze regelgeving toe te staan. De OER is te vinden via Mijn

Saxion.nl. Je kunt er terecht voor de volgende zaken;

• aanvragen van goedkeuring (vrije) minor 

• dispensatieverzoeken

• vrijstelling voor lessen, toetsen en dergelijken

• toetsvoorzieningen.

Meer informatie over de examencommissie op pagina 27.

     Frontoffice 
Academie Creatieve
            Technologie

Academieraad
De Academieraad is de koppeling tussen de organisatie 

Saxion, het managementteam van de Academie Creatieve 

Technologie en haar studenten en medewerkers. 

De raad bestaat uit vijf medewerkers en vijf studenten, die 

zich inzetten om draagvlak te creëren wanneer er vragen 

zijn rondom beweegredenen. De Academieraad denkt mee 

en brengt adviezen uit om de kwaliteit van het onderwijs te 

waarborgen en de organisatie te verbeteren. 

Loop je als student of medewerker tegen zaken aan waar 

de Academieraad van moet weten of zelfs in kan helpen? 

Laat het ons dan weten via: academieraad.act@saxion.nl  

Opleidingscommissie (OC)
Iedere opleiding binnen ACT (en binnen Saxion) heeft een 

eigen opleidingscommisie. De OC bestaat uit een even aan

tal leden, waarvan de helft studenten. 

Omdat er een directe link is tussen docenten en studen

ten (vertegenwoordigers) van de opleiding kunnen ideeën, 

ontwikkelingen en eventuele klachten snel en nauwkeurig 

worden besproken en afgehandeld. De leden van de OC 

maken dus deel uit van het bestuursreglement van de op

leiding. Vraag bij je slb’er naar de opleidingscommissie 

van jouw opleiding. 

Algemene informatie
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 Je vraag wordt direct 
beantwoord aan de balie, 

of je wordt doorverwezen naar 
de juist afdeling of persoon.

Graag wil ik je van harte welkom heten bij de Academie 

Creatieve Technologie. Onze doelstelling is om jullie inno

vatief en inspirerend onderwijs te bieden en hiermee “klaar 

te stomen” voor jullie eigen toekomst. Ik probeer hier van

uit mijn rol, elke dag weer, een bijdrage aan te leveren.

Als manager Organisatie probeer ik samen met alle do

centen en het ondersteunende personeel ervoor te zorgen 

dat alles op rolletjes loopt zodat jullie je kunnen richten 

op de studie. Mocht je tegen zaken aanlopen die niet goed 

werken, meld dit dan. Met jullie input proberen we continu 

te verbeteren en hierbij staat de student voorop!

Welkom bij de leukste academie van Saxion! Ik ben sinds 

1998 betrokken bij de Academie Creatieve Technologie en 

haar voorlopers. Eerst als coördinator en medeoprichter van 

de opleiding ‘Kunst en Techniek’ en vanaf 2004 ben ik ma

nager Innovatie van de gehele academie.

Als manager Innovatie zoek ik constant naar verbindingen 

met het werk en beroepenveld, andere opleidingen, zowel 

binnen als buiten Saxion. Cocreatie is wat mij drijft!

Als student kun je mij in principe voor alles benaderen, maar 

je bent bij mij vooral aan het juiste adres als je wilt en kunt 

afwijken van het reguliere studieprogramma. Voor goede en 

creatieve ideeën heb ik altijd belangstelling!

Even voorstellen:

Arjan Zemann 
Manager Organisatie ACT

kamer G726

Bas Olde Hampsink
Manager Innovatie ACT

kamer G726

De ACT Managers



Bij mooi weer genieten van het uitzicht 
en de zon in je vrije uurtjes!

• Grote studio
• Kleine studio
• Edit ruimtes
• Audio / video uitleen
• Content- mediaroom (Apple systemen)

• OTSWO studenten KNT, MIC
• Studievereniging LiNK
• Onderwijsruimten / computerlokalen
• Docentenkamers KNT, MIC, ANT
• Contactpersoon internationale studenten 
   en minor buitenland

• OTSWO studenten TCT
• Docentenkamer TCT
• Onderwijsruimten
• Atelier / praktijkruimte
• Crazy lab
• Docentenkamer KNT

• OTSWO ICT- en Gaming studenten
• Studievereniging Syntaxis
• Docentenkamers I, ITSM, BIM en Gaming
• Gamelab
• Frontoffice ACT (balie)
• Academiebureau, planning- en roosterzaken,
   stage- en afstudeerbureau

•ICT labs
•Onderwijsruimten / computerlokalen

Algemene onderwijsruimten

Algemene onderwijsruimten

Kantine

• Receptie
• Praktijkruimte TCT, computerruimte
• Grote collegezaal

9
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2

1
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Academie Creatieve Technologie
Het Epy Drost gebouw
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Begane grond, verdieping:   2     3     5     6     7

Onderwijsruimten
Op de begane grond bevindt zich ruimte GB37: de collegezaal. Ook op de begane 

grond: het praktijklokaal voor de Textielstudenten onder ons. Op de 2e en 3e ver

dieping: de algemene onderwijsruimten waar je vaak met je klas werkcolleges volgt. 

Op verdieping 4, 5, 6 en 7: diverse (computer)lokalen en praktijkruimtes.

Verdieping:   1     9

Ontspanning
Op de eerste verdieping vind je de kantine. Je kunt hier als student lunchen of 

gewoon even gezellig bij elkaar zitten. Bij mooi weer is het dakterras op de 9e ver

dieping geopend. Heerlijk genieten van het zonnetje in de buitenlucht. 

Met een prachtig uitzicht over Enschede centrum!

Verdieping:   4     6     7

Studeren en werken aan projecten 
Binnen ACT hebben we op 3 verschillende verdiepingen (verdieping 4, 6 en 7) 

ruimtes om te studeren en te werken aan projecten of opdrachten. Deze ruimtes 

worden binnen Saxion de OTSWO’s genoemd (Open Transparante Stimulerende 

WerkOmgeving). 

Verdieping   8

Video, fotografie en audio in de praktijk
Op de 8e verdieping bevindt zich een prachtige studio: compleet met green 

screens, camera’s, belichting, regiekamer, audio apparatuur etc. 

Ook zijn op deze verdieping de zogenaamde edit suites te vinden, waar je materiaal 

voor bijvoorbeeld een opdracht kunt monteren.
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     Locaties Saxion Enschede

Saxion Bibliotheek 
Erg handig tijdens je studie: de Saxion Bibliotheek. In 

Enschede is de bibliotheek gevestigd in het hoofdgebouw 

Ko Wierenga, aan de overkant van de Van Galenstraat. De 

plek om informatie te zoeken, materialen te lenen of te 

studeren. Ook kun je zoeken in een uitgebreide databank 

van artikelen. 

           Meer informatie: saxionbibliotheek.nl

FabLab Enschede
Een tof idee voor een project? Wil je graag je 3D proto

type uitwerken of zelfs printen? Het FabLab (gevestigd in 

het hoofdgebouw aan de M.H. Tromplaan) is een open

bare werkplaats voor iedereen. Je kunt er zelf een idee, 

ontwerp of prototype uitwerken met bijvoorbeeld een 3D 

scanner en 3D printers, een lasersnijder en een vinylfolie

snijder. Je kunt gebruikmaken van diverse computers met 

ontwerpsoftware. Kom een kijkje nemen in vleugel Wolve

camp, ruimte W310.

 www.fablabenschede.nl

 Facebook.com/FablabEnschede 

 Twitter.com/FabLabEnschede

Spreekuur bij ACT
Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in G422 houdt Mirjam 

van den Berg (Email: m.e.vandenberg@saxion.nl) een inloop

spreekuur. Bij haar kun je terecht met allerlei vragen over:

•  het gebruik van databanken en het vinden van full text 

artikelen;

•  informatie en onderzoeksvaardigheden;

•  ondersteuning en handige tips bij goed onderzoek;

•  het lenen van boeken via de catalogus van Saxion 

Bibliotheek;

•  aanvragen van boeken en artikelen uit andere biblio

theken in Nederland.

  Maarten Harpertsz. Tromplaan
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Op de Oude Markt moet je zijn voor allerlei evenementen zoals het Jazzfestival, belangrijke voet

balwedstrijden van FC Twente op groot scherm, ProefEet, Grolsch Summer Sound en open air 

concerten van het Nederlands Symfonieorkest. En wat dacht je van de gezellige terrasjes, kroe

gen (ongeveer zeventig stuks!), restaurants en disco’s die Enschede zo populair maken onder de 

studenten? Ook voor culturele activiteiten kun je goed terecht in Enschede. Ga bijvoorbeeld naar 

het theater, de bioscoop, literaire cafés, muziekcafés en Poppodium Atak. Meer weten over alle 

activiteiten in Enschede? Kijk dan op:

 Studentenleven in Enschede: www.enschedestudentenstad.nl of www.twente.com/studeren 

 Evenementen en activiteiten: www.uitinenschede.nl 

Werken naast je studie
Randstad Student helpt je bij het vinden van een bijbaan naast je studie, 

een baan om relevante werkervaring op te doen of je eerste baan na je 

afstuderen. Ook voor een leuke stage of afstudeeropdracht kun je bij 

Randstad Student terecht. Randstad Student is te vinden op Saxion in 

Enschede in de centrale hal. Kijk ook op www.randstadstudent.nl voor 

meer informatie, inschrijven en vacatures. 

Op kamers
Als je een kamer wilt huren in Enschede dan kun je contact op

nemen met Acasa Studentenhuisvesting of met Stichting Jon

geren Huisvesting Twente (SJHT). Acasa biedt kamers en ap

partementen aan op de Campus van de Universiteit Twente, 

waar je als Saxionstudent overigens ook gebruik van mag 

maken. SJHT heeft kamers en woonruimte voor jongeren in 

het algemeen. Ook kun je kijken op www.kamernet.nl welke 

studentenkamers te huur aangeboden worden.

Sporten naast je studie
Voor wie actief wil zijn naast de studie biedt het Saxion Fitnesscentrum mogelijkheden om te spor

ten. Je kan meedoen aan groepslessen (zoals zumba en body pump), maar je kan ook individueel 

of onder begeleiding sporten in de fitnessruimte. Het sporten bij Saxion is voordelig, studenten 

kunnen voor slechts 15 euro per maand onbeperkt sporten. 

 Meer informatie over sporten bij Saxion is te vinden op saxion.nl. 

Het magazine verschijnt negen keer per studiejaar. In 

elke editie vind je mooie interviews, uitgebreide repor

tages en interessante achtergrondverhalen. Van deze 

negen edities is er één speciaal voor eerstejaars. Deze 

special is afgelopen zomer ook bij jou thuis bezorgd!

Ook is er de nieuwssite www.sax.nu, die op werk dagen 

dagelijks wordt ververst met het laatste nieuws. Wil je 

automatisch op de hoogte blijven? Volg SAX dan op 

Twitter (@Sax_nu) of Facebook (Sax Media). Of down

load de app door in de App Store of in Google Play te 

zoeken op ‘Sax Media’.

Schrijftalent gezocht!
De redactie is altijd op zoek naar talentvolle schrijvers. 

Dus lijkt het je leuk om mensen te interviewen, eve

nementen te verslaan of om nieuwsartikelen te schrij

ven? Stuur dan een mail naar sax@saxion.nl met je 

motivatie.

sax.nu
25
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Met zo’n 20.000 studenten is Enschede een 

echte studentenstad. De stad is niet voor 

niets al meerdere keren uitgeroepen tot de 

gezelligste studentenstad van ons land! 

Ontdek zelf wat Enschede voor jou te

bieden heeft... 

Studentenleven 

Nieuws, opinie, studentenleven. 

Dat is waar SAX, hét medium van Saxion, 

voor staat. Het laatste nieuws over Saxion 

en het studentenleven krijg je via het 

magazine, de nieuwssite, de app of 

de sociale media van SAX. 

Op de 
hoogte 

met SAX

Leven naast je studie!

Hoofdredacteuren Wendy van Til en Thijs Klaverstijn. Foto: Tessa Wiegerinck

Download 
onze app

Voor Android 
en iPhone

Meer dan een magazine!
Check Sax.nu voor dagelijks nieuws

SAX zit ook op Twitter (@Sax_nu) en Facebook (Sax Media)
Volg of ‘like’ ons en blijf makkelijk op de hoogte

SAX_mrt-apr_boek.indb   44 27-03-14   09:19



De Studentenbalie
De Studentenbalie van Saxion is het aanspreekpunt bij vra-

gen over in- en uitschrijving, Studielink, collegekaarten en 

verklaringen, toelating en het betalen van het collegegeld.

Daarnaast kan hier een afspraak gemaakt worden met een 

vertrouwenspersoon, een taalcoach, een studentendecaan, 

-psycholoog of loopbaanadviseur. De Studentenbalie is te

vinden op Saxion in Enschede (ruimte F1.75) en in Deven-

ter (ruimte B1.30). De Studentenbalie is geopend op maan-

dag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. 

 Volg de Studenten balie op Twitter: @Studentenbalie

Studeren met een functiebeperking? Saxion helpt!
Ondervind je problemen met studeren door een beperking 

als dyslexie, ad(h)d, autisme, stotteren, een chronische 

ziekte, een motorische beperking of anders? Saxion biedt

verschillende onderwijs-, toets-, materiële en financiële 

voorzieningen om studenten te helpen met hun studie. 

Daarnaast worden ook regelmatig trainingen en work-

shops verzorgd voor studenten met een functiebeperking. 

 saxion.nl/functiebeperking

Verantwoordelijkheid
De taken en bevoegdheden van de examencommissie, zo-

als vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling, heb-

ben invloed op alle studenten van de academie. Centraal 

staat de verantwoordelijkheid voor het borgen van de kwa-

liteit van de toetsing en examinering. Tevens handhaaft de 

examencommissie de OER. Je kunt dat beschouwen als een 

soort wetboek dat geldt voor alle studenten, maar ook voor 

alle docenten en leidinggevenden.

 

Wanneer zoek je contact met de examencommissie?
Bijvoorbeeld wanneer je als student denkt onrechtvaardig 

te zijn behandeld bij het inschrijven voor toetsen of bij het 

beoordelen van zo’n toets. Je komt er niet uit met de ver-

antwoordelijke docent. Dan kun je besluiten een verzoek 

in te dienen bij de examencommissie die vervolgens gaat 

bekijken of jouw verzoek terecht is of niet. 

Ook moet je toestemming vragen aan de examen-

commissie wanneer je een vrije minor wilt volgen, of 

veranderingen wenst in je studiecontract. 

Kwaliteit van toetsing
Ander werk dat de examencommissie continu uitvoert, is 

de borging van de kwaliteit van toetsing. Hierbij wordt 

niet naar inhoud van toetsen gekeken, maar naar de tech-

nische kwaliteit. 

Over de OER
OER : Onderwijs en ExamenRegeling 
Iedere opleiding heeft een eigen OER. Hierin zijn alle regels 

betreffende het onderwijs, de toetsen en examens van de 

opleiding vastgelegd. Deze regels gaan bijvoorbeeld over:

• doel en structuur van de opleiding

• studieloopbaanbegeleiding en studieadvisering 

   (inclusief eventuele afwijzing - bindend negatief advies)

• informatie over toetsen en het intekenen voor toetsen

•  vaststelling en bekendmaking van toetsuitslagen en 

exame nuitslagen

• toekennen van vrijstellingen

• samenstelling en taken van de examencommissie.

  De OER is te vinden op MijnSaxion.nl onder 

 Mijn Studie > Regelingen en Procedures > Saxion OER.

Ben jij een Top Talent?
Ben jij nieuwsgierig, leergierig, analytisch, creatief en 

ambitieus? Dan is het Honours Programme wellicht iets 

voor jou! De Honours programmes en excellentietrajec-

ten van Saxion bieden getalenteerde eerstejaars studen-

ten de kans zich te ontwikkelen tot een Top Talent. In 

dit programma wordt aandacht besteed aan persoonlijke 

ontwikkeling, worden vraagstukken multidisciplinair be-

keken en wordt de verbinding gelegd met top-professionals 

in het werkveld. 

  Geïnteresseerd? Kijk op buitengewoon.saxion.nl, 

stel vragen aan een Honours student via de website 

of volg het programma via Twitter: @Saxtoptalent 

Effectief studeren
Bij Saxion heb je ook de mogelijkheid om trainingen te vol-

gen om het maximale uit je studie te halen. Voorbeelden 

van trainingen zijn: Je uitstelgedrag de baas!, Mindfullness 

voor beginners, Assertiviteitstraining, Op naar een positief 

zelfbeeld en Overwin angst en spanning. Vraag er naar bij 

je slb’er.

26
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Het Saxion Studiesuccescentrum kent 
verschillende voorzieningen om van jouw studie 
een succes te maken.

Succesvol studeren
Examencommissie

Algemene informatie

27



29

S u r v i v a l g i d s  A C T   *   2 0 1 4 / 2 0 1 5

Naam:  Malou van der Burg

Leeftijd:  23 jaar

Specialisatie:  Creatieve Communicatie & Media 

Opleiding:  Media, Informatie & Communicatie

Dagboek

08:00 
uur

09:00 
uur

09:15 
uur

11:00
uur

13:00 
uur

13:30 
uur

15:00 
uur

16:00 
uur

17:30 
uur

18:30 
uur

19:00 
uur

20:30 
uur

23:30 
uur

05:00 
uur

Wakker worden
Opstaan | douchen | ontbijten | op de fiets naar school

Eerste les
Mediatraining | interessant! | kleine klas | leuke docent

Lunch
Kantine | chipknip opladen | lekker soepje

Zelfstudie
Onderzoek | nog even wat afmaken | opsturen

Huishouden
Was vouwen | Afwassen

Tv kijken
Man Bijt Hond | The Big Bang Theory

Stad
Molly’s | Paddy’s | de Muur

Op school
Eerst koffie | even bijpraten | welk lokaal eigenlijk?

Zelfstudie
OTSWO | onderzoek | LiNK | gezellig

Tweede les
Strategische communicatie | saai! | veel theorie

Klaar!
Op de fiets | boodschappen doen | op de bank

Koken
Koken | Eten | Koffie

Borrel
Vrienden | Gezellig | Drank | Stef Stuntpiloot

Naar huis
Tandenpoetsen | naar bed

Een dag uit het 
leven van een 

student

Werken na je studie

Media Informatie & Communicatie

Naam:  Tanja Goossens

Leeftijd:  23 jaar

Werk:  Producer bij ShowNieuws

Ik schrik wakker. Bah, weer die wekker 

en het is nog niet eens licht buiten. Het 

is even wennen om vroeg op te moeten 

staan. Diezelfde wekker hoef ik ook ge-

regeld niet te zetten, omdat er ook late 

diensten zijn bij Shownieuws. Ik heb altijd 

geroepen dat ik geen negen tot vijf baan 

wilde en dus valt er nu niks te klagen.

Bij SBS Productions heb ik vanaf het begin 

mijzelf kunnen ontwikkelen. Ik mocht direct 

starten met het ‘echte werk’. De docenten 

van MIC hebben mij duidelijk gemaakt dat 

de media een harde wereld is en dat niet 

iedereen hierin mee kan draaien. Dat kan 

ik alleen maar beamen. Het draait niet om 

het behalen van een Master of de hoogte 

van je IQ. Wel draait het om een groot portie 

doorzettingsvermogen, heel veel ambitie en 

de ervaring die je uiteindelijk opdoet in het 

werkveld. 

Ook is je (afstudeer)stage erg belangrijk om 

verder te komen. Dankzij een wederzijdse 

tevredenheid tijdens mijn stage ben ik na 

mijn afstuderen door SBS gevraagd om als 

productieassistent te komen werken voor 

‘De 25’. Na een half jaar vroeg mijn produc

tiemanager of ik de vacature bij Shownieuws 

wilde komen vervullen waar ik inmiddels al

weer anderhalf jaar producer ben. 

Ik heb een hekel aan mensen die roepen ‘ugh, SBS cam

pingzender, daar flopt toch alles’. Met deze vooroordelen 

kom je er niet, want juist het werk in dat bedrijf of met 

deze mensen kan erg leuk zijn. Tegenvallende kijkcijfers 

zijn natuurlijk wel vervelend, maar het is juist leuk om te 

werken bij een bedrijf dat weer aan het groeien is. 

Mijn werk als producent is zeer divers en ik werk met veel 

leuke mensen. Ik ben nog elke dag blij dat ik deze stap heb 

durven zetten. Ik weet nu zeker dat TV maken het echt voor 

mij is. Uiteindelijk wil ik uitgroeien tot productieleider. Maar 

voor nu doe ik wat ik leuk vind, dus ik ben gelukkig!

Het gaat om een groot portie doorzettings-
vermogen, veel ambitie en de ervaring die je 
uiteindelijk opdoet in het werkveld.
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UitleenAudio & Video
Op de achtste verdieping (G8-33) van onze glazen toren is onze 

A/V uitleen gevestigd. Ten behoeve van lessen en opdrachten 

kun je hier verschillende soorten apparatuur lenen.

Denk aan zaken als digitale spiegelreflexcamera’s, videocamera’s, geluidsrecor

ders voor bijvoorbeeld een interview en lichtsets.

De aanwezige zaken kunnen door studenten van ACT worden geleend voor een 

periode van 1 dag. Het is aan te raden om te reserveren, de voorraad is niet 

onuitputtelijk.

Openingstijden:
Maandag: 10.00  12.15 uur en 13.00  16.30 uur

Di t/m do: 08.30  12.15 uur en 13.00  16.30 uur

Vrijdag:  08.30  12.15 uur en 13.00  16.00 uur

De uitleen is tijdens de meeste schoolvakanties gesloten, informatie hierover is 

altijd te vinden op MijnSaxion.nl. Je vindt daar ook de afwijkende openingstijden.

Een complete lijst van de te huren apparatuur wordt bij aanvang van het nieuwe 

schooljaar op MijnSaxion.nl gepubliceerd. 

      Vragen?  Kom dan gerust een kijkje nemen in G8-33!
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Na enkele jaren te hebben doorgebracht aan de Universi

teit Twente, kwam ik tot de conclusie dat het niets voor 

mij was. Praktisch, handson aan de slag met de studie ligt 

mij veel beter. Daarom ben ik begonnen met Business IT 

& Management. Naast de nieuwe studie uitdaging kreeg ik 

de kans om het bedrijf SST Software over te nemen. Twee 

uitdaging tegelijk, maakte ik wel een goede keus?

De eenmanszaak die ik had was niet te vergelijken met 

een volledige onderneming. Het gaat een drukke periode 

worden, maar met een beetje discipline ga ik het redden! 

Met twee partners ging ik het bedrijf aansturen en begon 

daarnaast met mijn opleiding. Sinds ik SST Software heb 

overgenomen is het uitgegroeid van 4 naar 11 medewer

kers en doen we grote projecten met een leuk en enthousi

ast team. We hebben besloten ons te focussen op waar we 

écht goed in zijn: de techniek. Deze manier van profileren 

werpt zijn vruchten af.

Vooral in het begin was het moeilijk om een balans te vin

den tussen werk en studie. Langzaamaan leerde ik steeds 

beter plannen en zag ik ook de wisselwerking die mijn stu

die én bedrijf op elkaar hadden. Wat ik tijdens mijn werk 

leerde zag ik terugkomen in mijn opleiding en andersom. 

Door het goede plannen heb ik zelfs tijd voor het studen

tenleven en de bijbehorende feestjes. 

Op dit moment hoef ik ‘alleen nog even’ af te studeren 

en word ik papa. Studeren en ondernemen is een drukke 

combinatie, maar ik had het niet anders gewild. Ik heb 

mijn energie op een hele leuke manier geïnvesteerd en dat 

neemt niemand me af!

 bram@sstsoftware.nl

 www.sstsoftware.nl

Studeren en ondernemen

 Business IT & Management

Naam:  Bram Wenting

Leeftijd:  25 jaar

Bedrijf:  SST Software B.V.

Werkzaamheden:   Ontwikkeling van web en mobiele 

 applicaties, detachering. 

 (14 medewerkers)

Tijdsbesteding:   studie: 1216 uur per week 

 werk:   2432 uur per week

             Doe wat je echt leuk vindt, 
pas dan kun je écht 
           goed presteren!

Zoeken
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Wat doet LiNK?  LiNK is de schakel tussen de student, de 

opleiding en het toekomstige werkveld. Tijdens jouw studie 

organiseert LiNK workshops, seminars, gastcolleges, feesten, 

borrels, filmavonden, de jaarlijkse studiereis, de introductie 

en nog veel meer (studiegerelateerde) activiteiten. Ook biedt 

LiNK haar leden korting op boeken en ander studiemateriaal. 

Tevens zijn er nog veel andere exclusieve aanbiedingen en 

kortingen beschikbaar voor leden. Dus word lid!  

Waar zit LiNK?  Je kan LiNK vinden op de 7e verdieping 

van het Epy Drost gebouw, daar zit het bestuur in het 

zogeheten ‘LiNKhok’. Je kan daar altijd terecht voor 

een kopje koffie, een blikje fris of wat lekkers. Op de 7e 

verdieping is er ook genoeg plek om te studeren of gewoon 

even lekker uit te rusten tussen de lessen door.  Natuurlijk 

vind je ons ook op internet. Op de site vertellen wij jou alle 

nieuwtjes rondom activiteiten, tevens vind je hier vacatures 

voor stages en opdrachten. 

Commissies.  Word actief lid bij LiNK! Binnen de 

studievereniging kennen we verschillende commissies. 

Je organiseert bijvoorbeeld de feesten, filmavonden, 

verzorgd de promotie, regelt activiteiten en workshops 

of de introductie voor de nieuwe studenten. Ook wordt 

er elk jaar een studiereis georganiseerd. We zijn al naar 

Parijs, Berlijn, Londen, Milaan, Keulen, Praag en Boedapest 

geweest! Actief zijn binnen een commissie is erg leerzaam, 

en staat ook nog eens goed op je C.V.

We lkom bij
Studentenleven 

 LiNK is de studievereniging van de 

Academie Creatieve Technologie 

van Saxion in Enschede. Hieronder vallen 

studenten van de studies 

Kunst & Techniek

(Game Creation & Producing), 

Art & Technology, de opleiding Media, 

Informatie en Communicatie, 

Technische Commerciële Textielkunde en

Textile Engineering Management.

 LiNK is opgericht op 21 september 2001 

en telt op dit moment ruim 1250 leden. 

Hiermee is LiNK de grootste en meest 

actieve vereniging van heel Saxion!

Meer weten? 
Kijk op www.islink.nl of 

bezoek onze Facebookpagina!

LiNK is de grootste en meest actieve 
vereniging van heel Saxion!
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Een internationale stage of studiereis is een ervaring 

die je je leven lang bijblijft. Bovendien heb je bij veel 

werkgevers een streepje voor als je een deel van je 

opleiding in het buitenland hebt doorgebracht.

International office: dé toegang tot wereldwijde stages en 
studiemogelijkheden
Het International Office (IO) helpt buitenlandse studenten die bij Saxion 

(gaan) studeren en Nederlandse studenten die graag voor hun stage of op

leiding naar het buitenland willen. De IOmedewerkers geven je informatie 

over alle buitenlandmogelijkheden en helpen je bij het regelen van prakti

sche zaken, zoals het aanvragen van verzekeringen, visa en studiebeurzen.

Beursmogelijkheden
Saxion neemt deel aan het Erasmusprogramma van de Europese Com

missie. Ga je tijdens je opleiding in een ander Europees land studeren, 

dan kun je aanspraak maken op deze beurs. Wil je buiten Europa (af) stu

deren of stage lopen, dan kun je in aanmerking komen voor Saxion’s eigen 

International Mobility Scholarship (SIMS). 

aantal studenten dat bij de academie een opleiding volgt. 

Daarnaast volgen 475 Duitse studenten een opleiding bij 

de academie, dan zitten we op een totaal van 27 %. Ben je 

geïnteresseerd in verschillende culturen? Dan is binnen de 

academie meer dan genoeg keus!

Daarnaast volgden in dat schooljaar 85 studenten van de 

academie een minor in het buitenland. Landen waar de 

studenten onder andere hun minor volgden zijn Spanje, 

Verenigd Koninkrijk, Turkije, Finland, Denemarken, Zwe

den en België. Je kan er ook voor kiezen om buiten Europa 

een minor te volgen. Een aantal studenten van de academie 

hebben zo hun minor gevolgd in India, ZuidKorea, Indonesië 

en China. 

Studenten gaan overigens niet alleen naar het buitenland 

om een minor te volgen. Ook je stage of afstuderen kun je 

in het buitenland doen. In het studiejaar 2013  2014 zijn 

147 studenten naar verre oorden afgereisd. Deze studenten 

zijn uiteindelijk in 22 verschillende landen terecht geko

men wat kan variëren van Oostenrijk tot Nieuw Zeeland en 

van Litouwen tot Zuid Afrika.

Voor meer informatie over studeren in het buitenland en 

over beursmogelijkheden kun je terecht bij de Studenten

balie op Saxion in Enschede. Zij verwijzen je door naar het 

International Office.  

Internationaal studeren bij ACT
Estelle Vultink is International 

Affairs Officer van de Acade

mie Creatieve Technologie. Zij 

is het aanspreekpunt binnen 

de academie voor als je vra

gen hebt om in het buitenland 

een deel van je opleiding te 

volgen. Zij begeleidt studen

ten die voor hun minor (een 

half jaar tijdens je opleiding die je zelf mag invullen) naar 

het buitenland willen en de buitenlandse studenten die een 

opleiding volgen bij ACT. Voor vragen kun je Estelle Vultink 

benaderen via e.a.vultink@saxion.nl of loop bij haar binnen 

in kamer G727.

Cijfers op een rij
In het studiejaar 2013  2014 studeerden 400 studenten 

bij de academie van 61 verschillende nationaliteiten niet 

zijnde Nederlands of Duits. Dat is 13 % van het totaal 

Binnen
de academie

is er meer
dan genoeg

keuze!

Studeren in 
het buitenland

Internationaal

ACT studiejaar 2013 - 2014

3200  
ACT studenten

875
Buitenlandse
ACT studenten

27%
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ICT-er vs Creatieveling
Het eerste jaar vloog voorbij! We kregen veel les over scrip

ting en programmeertalen en programma´s als Flash en 

Javascript. Ik heb veel samengewerkt met medestudenten 

van Game Creation & Producing (GCP). GCP is een studie

route binnen de opleiding Kunst en Techniek. Zij zijn ver

antwoordelijk voor de vormgeving van de game en zijn een 

heel ander type mens dan de “normale” ICTer. Dit creëert 

soms verwarrende situaties, maar het stoomt je tegelij

kertijd klaar voor een toekomstige baan. Bovendien is het 

erg leuk en leerzaam om te zien dat zo’n “creatieveling” 

problemen vaak compleet anders oplost dan ikzelf zou 

doen.

Studiebegeleiding
Tijdens het tweede leerjaar wordt dieper op de lesstof in

gegaan. Het gaat allemaal wat snel, maar de lesstof is erg 

interessant. Ook word je goed ondersteund door je slb’er. 

Er staan verplichte uren voor slbgesprekken ingeroosterd, 

maar zelf heb ik ervaren dat docenten altijd klaarstaan om 

je te helpen bij mogelijke problemen. 

Serious Gaming
Mijn interesses zijn inmiddels verschoven van de stan

daard gamesindustrie naar “Serious Gaming”. Games die 

niet perse bedoeld zijn om te vermaken worden over het 

algemeen als Serious Game bestempeld. Zo zijn er spellen 

om een soldaat voor te bereiden op een gevaarlijke missie, 

in de vorm van simulatie. Volgend jaar begin ik aan mijn 

derde studiejaar, daarom ben ik druk op zoek naar een 

leuke stageplek op gebied van Serious Gaming. Sollicite

ren voor een stage kan best moeilijk zijn, zeker via email. 

Daarom probeer ik mijn kansen te spreiden. Ik houd mijn 

ogen ook open voor een stageplek in buitenland. Het is 

een goede ervaring, vooral voor ICTers, en in het buiten

land is er heel veel keus.  

Ruim twee jaar geleden ben ik begonnen 

met de opleiding Informatica aan Saxion. 

Binnen Informatica volg ik de studie route 

Game Technology & Producing (GTP). 

Vooral het ruimtelijk denken en het maken 

van een game als eindproduct spraken 

me bij deze studieroute erg aan. 

Opleiding uitgelicht

Informatica | Game 
Technology & Producing

Naam:  Boy Bouw

Leeftijd:  22 jaar

Woonplaats:  Enschede

Ruud Greven
Docent Informatica

Donderdagmiddag, drie uur. Ik loop met mijn lap

top onder de arm naar een practicumlokaal waar 

ik een programmeerworkshop mag gaan geven. 

De studenten hebben als het goed is vooraf de 

opdrachten gemaakt en de bedoeling is dat we 

tijdens de workshop in discussie gaan over dat

gene wat ze gedaan hebben. Of hadden moeten 

doen. Of iets daar tussenin.

Ik loop over de gang en hoor in de verte al ka

baal. Het komt uit het lokaal waar ik les moet 

gaan geven! Ik dacht nog dat ze gezamenlijk 

het lokaal aan het afbreken waren, maar toen ik 

goed luisterde hoorde ik allerlei technische kre

ten voorbij komen. Het zal toch niet? Zijn ze aan 

het discussiëren over de opdracht? Diezelfde stu

denten die ik vorige week nog bij de les moest 

slepen, omdat ze te druk waren met 9GAG, Face

book en gamen op hun mobiel?

Ik kom binnen en tref een lokaal vol discussiëren

de studenten aan. Er staat er één voor een white

board druk bewegend op het bord te tekenen. 

Een ander had voor het gemak zijn laptop maar 

vast aan de beamer gehangen om zo te laten zien 

hoe hij het had opgelost. Een paar studenten 

staan er omheen en bemoeien zich er constant 

mee. Het is een levendig en dynamisch geheel. Ik 

kijk toe en luister.

Pas na enkele minuten hebben ze door dat ik er 

ben. Onschuldig vraagt er eentje of ik ook nog 

wat aan de discussie toe te voegen heb. Ik kijk 

vertwijfeld en zeg “Nee hoor, ga rustig door”. Het 

leven van een docent bij de Academie Creatieve 

Technologie is zo moeilijk nog niet...

Co
lu

m
n

Studentenleven
Het behalen van mijn diploma is belangrijk, maar ik wil 

natuurlijk ook genieten van mijn studententijd! Als pen

ningmeester van studievereniging Syntaxis heb ik elke 

week genoeg feestjes en borrels. Mocht ik me dan toch 

nog vervelen, dan kan ik altijd nog voor een gezellige 

avond zorgen met één van mijn huisgenoten. Enschede is 

een echte stad met een dorpse mentaliteit, waar altijd iets 

te doen is. Saxion geeft daarnaast goede ondersteuning 

door modern studiemateriaal, studieruimtes en professio

nele begeleiding. Zo kan ik mijn studie perfect combineren 

met mijn studentenleven. Ik heb absoluut geen spijt van 

mijn beslissing!

Serious Gaming;
games die niet perse

bedoeld zijn om
te vermaken.
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Tijdens mijn studie Fashion, Styling

& Design heb ik stage gelopen bij 

MEXX International. Mijn taken waren 

vooral gericht op het ontwerpen. 

Toch vond ik het ontwikkelen van 

nieuwe producten net zo interes

sant. De keuze voor een vervolg

studie viel dan ook snel op Tech

nische Commerciële Textiel kunde. 

Vanwege mijn interesse in het ontwikkelen van 

nieuwe producten heb ik in het tweede leerjaar voor de 

specia lisatie Productmanagement Textiles gekozen om 

meer te leren over materialen, kwaliteit en inkoop. 

Na een half jaar op de inkoop afdeling van terStal Fami

liemode meegewerkt te hebben, heb ik besloten de minor 

in China te volgen om de fabrieken waar al onze kleding 

vandaan komt in het echt te zien. Na de minor in China 

kwam ook het Smart Textiles project aan bod. Samen met 

een klasgenoot bedacht ik een lijn accessoires die waar

schuwen voor de gevaren van Uvlicht. De accessoires ver

anderen van kleur wanneer ze in aanraking komen met 

Uvlicht door toevoeging van color chancing ink.

Naar aanleiding van dit project heb ik me aangemeld voor 

de Saxion Summerschool Ondernemerschap om het con

cept verder uit te werken. Tijdens deze week heb ik met 

verschillende Business Developers gesproken en besloten 

mij te gaan focussen op badmode. Aan het eind van de 

week werden alle ideeën gepitcht en ik had gewonnen!

Bij terugkomst in Nederland heb ik me direct aangemeld 

voor een afstudeerplek in het Saxion Startup Center. In 

Enschede was helaas geen plek meer, dus nu zit ik in 

Deventer. Na mijn afstuderen ben ik er helemaal klaar 

voor om mijn eigen onderneming voort te zetten. 

De opstart van mijn eigen collectie is heel belangrijk.

Om het zo soepel mogelijk te laten verlopen moeten alle 

gegevens over de producten zo duidelijk mogelijk 

zijn. Het Startup programma heeft me onder 

andere geleerd hoe ik het best mijn doel

groep kan bereiken en welke identiteit 

ik mijn bedrijf wil meegeven. 

Een belangrijk onderdeel dat nog 

moet komen is het opstellen 

van de productspecificaties. 

Alle gegevens over mijn 

collec tie worden verstuurd naar de (internationale) 

leverancier, waarna de producten daadwerkelijk 

worden gemaakt. Het is daarom heel belangrijk 

om een duidelijke en complete productiehand

leiding te schrijven. Zo worden productie

fouten voorkomen en kan ik het volle 

potentieel uit mijn product halen. 

Nadat ik mijn diploma in ontvangst 

heb genomen ga ik natuurlijk verder 

met mijn eigen onderneming. 

Afgelopen zomer ben ik een 

maand naar Taiwan geweest. 

Vanuit daar heb ik de fabrie

ken in China bezocht die 

meewerken aan mijn 

collectie.

Technische Commerciële 
Textielkunde

Naam:  Elke Bies

Leeftijd:  24 jaar

Specialisatie:  Productmanagement Textiles

Afstudeerproject: Eigen collectie, badmode  

Saxion Startup
Center
Tijdens of direct na je studie voor 

jezelf beginnen? Het Startup Center 

van Saxion helpt je op weg. Naast 

afstuderen werk je aan het opzet

ten van je eigen onderneming. 

           saxion.nl/startupcenter

Tip 
Ik wilde me eerst verdiepen in het financiële 

aspect van mijn onderneming. Maar al na een paar 

weken kwam ik erachter dat het niet bij mij paste. 

Er gaat ontzettend veel tijd in zitten, dus zorg dat 

hetgeen je onderzoekt ook echt leuk vindt!
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ACT
systeem
beheer

“De opstart van mijn eigen collectie   is heel belangrijk”

Binnen ACT hebben we ons eigen systeembeheer aan 

de Van Galenstraat. Heel fijn! Want we hebben ook veel 

verschillende systemen waar we gebruik van maken. 

Zijn er problemen met de computersystemen binnen 

de academie? Of kun je niet inloggen in bijvoorbeeld 

Bison of Mijnsaxion? Dan kun je terecht bij de sys

teembeheerders van ACT. Ze zijn te vinden op de 8e 

verdieping, kamer G829. Het is natuurlijk heel onhan

dig wanneer je niet kan inloggen op de systemen en/

of kanalen, dus meld het direct. De systeembeheer

ders van ACT helpen je graag verder!

Problemen met de systemen in het hoofdgebouw dien 

je te melden bij de systeembeheerders in kamer W1

13 (Wolvecamp vleugel). 

Openingstijden ACT systeembeheer
Maandag t/m vrijdag 

7:45  12:15 uur 

12:45  16:45 uur 

Tijdens de meeste schoolvakanties is systeembeheer 

gesloten. Via MijnSaxion vind je alle informatie over 

afwijkende openingstijden.

Vragen?
Dion Wielens is aanspreekpunt binnen ACT. Bel, 

mail of kom gerust even langs!

M 0610922968 

E d.wielens@saxion.nl 

Kamer: G829

Afstuderen
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Download nu de 
MijnSaxion app

Nu 
beschikbaar

in iTunes en de

Google Play

Store!

mijnsaxion.nl


