Wij verhuizen naar
Brainport Industries Campus
Verhuisinformatie voor studenten van Summa Techniek en
Summa Elektro- & Installatietechniek
De opleidingen van Summa Techniek en Summa Elektro- & Installatietechniek verhuizen binnenkort
naar Brainport Industries Campus (BI Campus). Later zal ook Summa Procestechnologie volgen.
Op deze kaart vind je alle info.
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Eerste lesdag op BI Campus?
Vanaf schooljaar 2018-2019

Waar krijg je les?
BIC 1 | 5657 BX Eindhoven

Waarom verhuizen naar Brainport Industries Campus (BI Campus)?
Samen met bedrijven opleiden en ontwikkelen tot vakmensen, dat is waar het op de BI Campus om draait.
Op de campus werkt het Summa College met andere kennisinstellingen en succesvolle specialistische
bedrijven. Zo zorgen wij samen voor steengoed onderwijs voor meer dan 1.600 mbo-studenten in een
hightech-omgeving, waarbij theorie en praktijk naadloos op elkaar aansluiten. Op de BI Campus word jij
opgeleid in het machinepark van nu, met de nieuwste machines.
Kortom: je zit in het

van de hightech-maakindustrie van Nederland.

Start schooljaar

Tijdelijk gebouw

We starten het schooljaar aanvankelijk met
twee gebouwen:
•	Vanaf de eerste lesdag volg je de praktijk
lessen op de BI Campus.
•	Van september tot en met december volg je
de overige lessen in een tijdelijk gebouw op
het BI Campus-terrein.

Na de kerstvakantie
Na de kerstvakantie is de volledige bouw
afgerond. Vanaf dan volg je zowel de praktijkals de overige lessen in het BI Campus-gebouw.
BI Campus-gebouw

Bereikbaarheid
BI Campus is goed bereikbaar via het openbaar
vervoer, met de auto, brommer en fiets.

Fiets/brommer
De campus is eenvoudig te bereiken met
de fiets en brommer dankzij de groene
corridor, een natuurrijk fietsgebied.

Meer info?

Auto
Kom je met de auto? Er zijn betaalde
parkeerplaatsen.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met
Yvette Kiggen. Bel 06 41 64 20 59 of mail naar
yac.kiggen@summacollege.nl
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Openbaar vervoer
Vanaf centraal station Eindhoven
gaan er bussen naar BI Campus (via de
Hoogwaardige Openbaar Vervoer lijn).
Aan de Landsard bevindt zich de
bushalte. Vanaf daar is het slechts
200 meter lopen tot de hoofdingang.

