
 

Theorielokalen FMB 
 
Datum 

27 augustus 2015 
Auteur 

FS Huisvesting 
 
 

Locatie 
 

Fraijlemaborg (FMB) is gesitueerd in de Bijlmer en is een pand van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). 
Afbeelding 1 geeft de routing vanaf de meest dichtbij gelegen OV-halte: Metrohalte Bijlmer Arena. Vanaf 
het Centraal Station en de Amstelcampus bereikbaar met lijn 54 richting Gein. 
 

 
Afbeelding 1: locatie FMB en OV-halte 

 
Fietsen kunnen worden gestald in de fietsenstalling van de FMB. Er is een apart afgesloten gedeelte voor 
medewerkers in het achterste gedeelte van de ruimte. De toegang tot de fietsenstalling voor medewerkers 
gebeurt via de HvA-medewerkerspas. Alle medewerkers zijn standaard gemachtigd om alle 
fietsenstallingen van de HvA te kunnen betreden met hun medewerkerspas. Mocht dit toch niet lukken, 
kun je via het Servicepunt je pas laten autoriseren. De fietsenstalling wordt een half uur na sluitingstijd van 
het pand automatisch afgesloten. 
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Adres FMB 
Fraijlemaborg 133 
1102 CV Amsterdam Z.O. 
T: (020) 523 63 11 
 
Openingstijden: 
Maandag: 7:30 - 19:30 uur 
Dinsdag t/m donderdag: 7:30 - 22:30 uur 
Vrijdag: 7:30 - 18:00 uur 
Zaterdag: 9:00 - 17:15 uur 
 
 
 
Huisregels 
 
In dit pand gelden de standaard huisregels van de HvA. 
 
HvA huisregels algemeen: 
- Laat alle ruimtes schoon achter; 
- De opstelling van de ruimte moet worden teruggezet zoals deze is gevonden; 
- De whiteborden moeten zijn schoongeveegd, de AV-installatie uitgeschakeld en de deur van het lokaal 

moet op slot worden gedaan; 
- Roken is niet toegestaan in en voor de gebouwen; 
- Houd gangpaden en vluchtroutes vrij; 
- Gebruik computers uitsluitend voor studie of werk; 
- Legitimatie is verplicht; 
- De HvA is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal; 
- De HvA houdt toezicht met camera's; 
- Overtreding kan leiden tot sancties. 
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Theorielokalen per domein in de FMB 
 
 

DOO 

gebouw ruimte capaciteit verdieping 

FMB 4.055 32p vierde 

 DMCI 

gebouw ruimte capaciteit verdieping 

FMB 4.004 32p vierde 

FMB 4.008 32p vierde 

FMB 4.020 32p vierde 

FMB 4.111 32p vierde 

FMB 4.121 32p vierde 

FMB 4.125 32p vierde 

FMB 4.129 32p vierde 

 DMR 

gebouw ruimte capaciteit verdieping 

FMB 4.029 32p vierde 

FMB 4.033 32p vierde 

 DT 

gebouw ruimte capaciteit verdieping 

FMB 4.024 32p vierde 

FMB 4.028 32p vierde 

FMB 4.038 32p vierde 

FMB 4.044 32p vierde 

FMB 4.050 32p vierde 

FMB 4.058 32p vierde 
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Afbeelding 2: plattegrond begane grond FMB 
 

Afbeelding 3: plattegrond 4e verdieping 



 

 
4 

Wat moet je weten om les te geven in de theorielokalen 
 
- De fietsenstalling en de theorielokalen kunnen door middel van de HvA-medewerkerspas worden 

geopend en op slot gedaan. Mogelijk dient je pas eenmalig bij het Servicepunt op de 1e verdieping te 
worden geautoriseerd. Docenten die nog geen medewerkerspas hebben, moeten deze aanvragen. 

- De theorielokalen zijn standaard voorzien van een vaste PC. Inloggen geschiedt door middel van de 
eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Het is niet toegestaan om kabels uit de desktop te verwijderen 
indien je je eigen laptop gebruikt. 

- Je kunt ook gebruik maken van je laptop. Deze is door middel van bekabeling aan te sluiten op de AV-
bediening. Deze bekabeling hangt dicht bij de docententafel. 

- De verbinding van laptop of andere devices met internet geschiedt via WiFi Eduroam. 
- De bediening van de AV-installatie is hetzelfde als in de andere HvA panden. Er is in de lokalen een 

korte instructie over de bediening van de installatie beschikbaar.  
- AV-storingen kunnen worden gemeld via (020) 595 11 44 (optie 3). Eventueel kun je hulp krijgen bij het 

melden aan het Servicepunt op de 1e verdieping. De medewerkers van het Servicepunt zullen dan de 
medewerkers van de AV-dienst oproepen om je in het betreffende lokaal te helpen.  

- Je kunt gebruik maken van de standaard Follow Me printers in het gebouw. Er is er een te vinden nabij 
de theorielokalen op de 4e verdieping. 

- Je kunt gebruik maken van alle koffieautomaten in het gebouw door middel van je eigen HvA 
medewerkerspas. 

- Het restaurant van de FMB bevindt zich op de eerste verdieping. Op de begane grond is een MiCafé. 
- De BHV instructies hangen in de lokalen. Er is een BHV-organisatie aanwezig in het gebouw. Echter, de 

docenten blijven bij een calamiteit verantwoordelijk de voor ontruiming van de klas waar ze op dat 
moment les aan geven. 

- Storingen en gebreken kunnen worden doorgegeven op klantenservice@hva.nl of via (020) 595 11 44. 
- Er zijn kasten ten behoeve van opbergruimte beschikbaar gesteld. Deze zijn te vinden in ruimte 4.048. 
- Kantoorartikelen (o.a. markers en wisser) zelf meenemen vanuit het KSH / TTH / LWB / WBH / MLH. 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


