Vervoer studenten Hoornbeeck College
In dit overzicht vind je naast de algemene openbaarvervoersinformatie ook specifieke informatie per
locatie voor het cursusjaar 2020-2021.
Algemeen
Vervoer met diverse busmaatschappijen per lijndienst of scholierenlijn
De OV-chipkaart is het betaalmiddel voor het openbaar vervoer in Nederland. Met een OV-chipkaart op
zak hoef je niet meer na te denken over losse kaartjes. Je laadt de kaart op met een saldo in euro's of je
zet er een reisproduct op zoals een enkele reis, een maandabonnement voor woon-werkverkeer of een
trajectkaart. Nu ben je klaar om te reizen. Voor aanvragen of voor meer informatie over de OVchipkaart: https://www.ov-chipkaart.nl.
NB: Let vooral op de BPV-periodes. Wellicht is het soms verstandiger om een maandabonnement aan
te schaffen.
Studentenreisproduct
Je krijgt als mbo’er een studentenreisproduct (OV-chipkaart) als je een voltijds BOL-opleiding volgt, ook
als je nog geen 18 jaar bent. Je krijgt standaard een weekabonnement, maar die kun je ook inwisselen
voor een weekendabonnement.
Let wel op: Doe je mbo niveau 2, dan is je studentenreisproduct altijd gratis. Doe je mbo niveau 3 of 4?
Dan is je studentenreisproduct een lening. Alleen als je binnen 10 jaar je diploma behaalt, wordt je
reisproduct een gift.
Voor alle voorwaarden én het aanvragen: www.duo.nl.
Locatie Amersfoort
Georganiseerd vervoer vanuit de regio Bommelerwaard en de Betuwe:
Regio Bommelerwaard (Van Wijk en Aalburg tot Waardenburg)
Vanuit de Bommelerwaard is er naast het reizen met het openbaar vervoer één vervoersmogelijkheid:
Vervoersonderneming Hatro. Contactgegevens: Tel: (0344) 643300 of e-mail: info@hatro.nl.
Regio Betuwe
Vanuit de Betuwe is er naast het reizen met het openbaar vervoer één vervoersmogelijkheid:
Vervoersonderneming Hatro. Contactgegevens: Tel: (0344) 643300 of e-mail: info@hatro.nl.
Zie voor actuele reisinformatie de website www.9292.nl.
Locatie Apeldoorn
Studenten die per trein of met overig openbaar vervoer naar school komen, kunnen vanaf het station
gebruik maken van de stadsdienst en kunnen vervolgens in- en uitstappen bij de bushalte aan de
Boerhaavestraat of aan de Edisonlaan nabij het schoolgebouw.
Studenten die gebruik maken van de Syntus-/Connexxionscholierenlijnen naar de Jacobus Fruytier
Scholengemeenschap in Apeldoorn, kunnen ’s morgens vanaf het JFS-terrein om 8.25 uur met een
speciale transferbus naar het Hoornbeeck College aan de Musschenbroekstraat 11 vervoerd worden.
’s Middags vertrekt deze bus om 15.10 uur weer vanaf het Hoornbeeck College naar de Jacobus Fruytier.
Hier vertrekken de schoolbussen weer vanaf 15.15 uur. De Syntus-/Connexxionbussen maken gebruik
van de bushalte aan de Boerhaavestraat, aan de westzijde van het schoolgebouw.

Locatie Goes
Vervoer met speciaal busabonnement
De gezamenlijke scholen in Zeeland, gebundeld in de Stichting Scholierenvervoer Zeeland, hebben een
contract afgesloten met de vervoerders. Je kunt zodoende via school een abonnement aanschaffen, dat
voordeliger is dan wanneer je het rechtstreeks bij het vervoersbedrijf aanschaft. Als je via school een
abonnement koopt, helpt dat bovendien om de kwaliteit van het vervoer te bewaken en waar mogelijk
te verbeteren.
Voordat je een abonnement aanvraagt, is het noodzakelijk dat je in het bezit bent van een persoonlijke
OV-chipkaart.
Het aanvragen van een abonnement gaat vervolgens digitaal via de site van Stichting Scholierenvervoer
Zeeland, www.scholierenvervoerzeeland.nl. Het abonnement (product) wordt gekoppeld aan de
persoonlijke OV-chipkaart. Let op! Inhoudelijke informatie die je nodig hebt bij het digitaal aanvragen
van een busabonnement, zoals bijvoorbeeld het studentnummer, wordt medio juni aan alle
ouder(s)/verzorger(s) verstuurd.
Voor de regio’s Schouwen-Duiveland, Tholen, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen is er een goede
openbaarvervoerverbinding naar onze locatie. De busroutes en -tijden sluiten daarbij meestal(!) goed
aan op de begin- en eindtijden van de lessen op onze locatie.
Locaties Gouda
De locaties Gouda zijn met het openbaar vervoer op de volgende manieren te bereiken:
• Vanaf Station Gouda:
Als je met de bus of de trein aankomt op station Gouda, is het ongeveer 15-20 minuten lopen naar
Noordelijk Halfrond 10 . We adviseren (aankomende) studenten vanaf station Gouda een
(tweedehands) fiets te gebruiken.
• Vanuit Lisse:
Vanuit Lisse rijdt er geen bus naar het Hoornbeeck College, er rijdt wel een bus naar het Driestar
College.
Locatie Kampen
Vervoer met Connexxion per scholierenlijn
Veel studenten maken gebruik van het gezamenlijk vervoer richting de Pieter Zandt Scholengemeenschap. Uitsluitend voor leerlingenvervoer is de lijn hierop aangesloten. Vanaf de Pieter Zandt
scholengemeenschap is het ongeveer 12 minuten lopen naar het gebouw van het Hoornbeeck College.
Vanaf het busplein bij het treinstation (Kampen-Zuid) is het ongeveer 8 minuten lopen naar het gebouw
van het Hoornbeeck College.
Locatie Rotterdam
Zie voor actuele reisinformatie de website www.9292.nl.

Als er naar aanleiding van deze informatie nog vragen zijn, dan kun je op werkdagen van 08.00-12.00 uur
contact opnemen met de heer M.H. Barten via telefoonnummer (085) 483 8000.
Voor algemene vragen over het openbaar vervoer kun je contact opnemen met Openbaar Vervoer
Reisinformatie, tel. (0900) 9292. Reisinformatie is ook te vinden op www.9292.nl.

