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Algemene informatie USC als toetsruimte 

Ten behoeve van (grotere) toetsafnames maakt de Universiteit Maastricht gebruik 

van (sport)hallen buiten de universiteitsgebouwen. Met ingang van het academisch 

jaar 2011-2012 is het Maastricht Exhibition & Conference Center (MECC Maastricht) 

de hoofdlocatie voor de externe toetsafname van de Universiteit Maastricht. MECC 

Maastricht ligt vlakbij de universiteitsgebouwen, biedt goede faciliteiten om toetsen 

af te nemen en heeft een uitstekende bereikbaarheid. Het MECC heeft echter in de 

periode 30 mei – 8 juli 2022 geen beschikbaarheid meer door de verplaatsing van de 

grote wereldwijde kunstbeurs TEFAF in deze periode. UM heeft daarom haar 

universitair sportcentrum beschikbaar gesteld om de toetsen on site te laten 

plaatsvinden.  

Dit document bevat praktische informatie over het USC zoals adresgegevens, 

bereikbaarheid, algemene faciliteiten, parkeervoorzieningen en algemene 

huisregels.  
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USC (UM SPORTS) 

Adresgegevens 

P. Debyeplein 15  

6229 HA MAASTRICHT 

+3143 388 53 11 

umsports@maastrichtuniversity.nl 

Ligging USC 

Het USC ligt vlakbij het MECC en het MUMC. Op onderstaande plattegrond is te zien 

waar het gebouw ligt ten opzichte van deze twee bekende locaties: 

  

MECC 

USC 
MUMC 

mailto:umsports@maastrichtuniversity.nl


  5 

Bereikbaarheid USC 

Openbaar vervoer 

Trein 

Het USC ligt op enkele minuten loopafstand van treinstation Maastricht Randwyck. 

Vier keer per uur rijdt er een trein van centraal station Maastricht naar treinstation 

Maastricht Randwyck en terug. Ook vanuit treinstation Maastricht Noord rijdt er vier 

keer per uur een trein naar treinstation Maastricht Randwyck. Vanuit Treinstation 

Maastricht Randwyck is het ca 10 minuten lopen naar het USC volgens de volgende 

route: 

 
Bus 

Bij het MUMC Maastricht ligt het dichtstbijzijnde busstation, “MUMC, Maastricht””. 

Kijk voor de meest up-to-date informatie over welke buslijnen van toepassing zijn op 

dit traject op www.9292ov.nl. 

Gemiddeld vertrekt er elke tien minuten een bus vanuit centraal station Maastricht 

naar de bushalte MUMC. Vanuit Bushalte MUMC is het ca 3 minuten lopen naar het 

USC volgens de volgende route: 
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Eigen vervoer 

Auto 

Neem op autosnelweg A2 de afslag Randwyck/ MECC/ MUMC en volg de borden 

richting Universiteit Maastricht Sorbonnelaan. Raadpleeg een routeplanner of 

gebruik een navigatiesysteem voor de snelste route naar het MECC. 

Parkeren 

Surveillanten kunnen gratis parkeren op het parkeerterrein van UM sport via de 

Sorbonnelaan, aangegeven met een bord (UM sport P auto) en te herkennen aan de 

volgende ingang:  

 

  

Fiets 

Raadpleeg een routeplanner voor de snelste route per fiets naar het USC. Fietsen 

kunnen gestald worden in de hiervoor bestemde fietsrekken links en rechts van de 

hoofdingang:  
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Voorzieningen USC 

De Universiteit Maastricht maakt in het USC gebruik van drie toetshallen: Sports hall 

(0.318), Exercise Hall (0.128) en Exercise Studio (0.101). Op onderstaande 

plattegrond is de volgende informatie te raadplegen: 

- Ligging sporthal in het gebouw 

- Ligging exercise hall in het gebouw 

- Ligging Exercise studio in het gebouw 

- Ligging toiletten Sporthal, Exercise Hall en Exercise studio en bijbehorende 

looproutes 

- Ligging toiletten ten behoeve van gebruik voor- en na het examen 

- De wachtruimtes 

- De hoofdingang 

- Centrale plek voor support 

-  

 

 



  8 

 

Voorzieningen USC: toiletten, wachtruimtes en cateringfaciliteiten 

Toiletten 

Voorafgaand en na afloop van de toets zijn de toiletten bij de hoofdentree geopend. 

Gedurende de toets worden voor de studenten speciaal daarvoor ingerichte 

toiletten opengesteld in/bij de betreffende toetshal. Hierin wordt controle op fraude 

uitgevoerd. Ca. 30 minuten voor aanvang van de toets wordt de ingang van de hal 

geopend. In dit half uur mogen studenten gebruikmaken van alle toiletgroepen. Wij 

raden studenten echter met klem aan voorafgaand aan de toets gebruik te maken 

van de toiletten bij de hoofdentree.  

Er is bewegwijzering binnen het gebouw en er staan surveillanten ter beschikking om 

studenten wegwijs te maken. 

 

Wachtruimte 

De wachtruimten van het USC zijn op de plattegrond gearceerd in oranje. Het betreft 

de overkapping van de hoofdentree, de centrale hal en de horecagelegenheid. In (de 

buurt van) de wachtruimten zijn informatiezuilen geplaatst.  

 

Informatie halindelingen 

In de wachtruimte(n) en bij de ingang van de toetshal zullen informatiezuilen 

geplaatst worden met daarop de halindeling. Hierop kunnen studenten raadplegen 

waar zij in de zaal moeten plaatsnemen. Deze informatie hebben studenten reeds 

voorafgaand aan de toets kunnen raadplegen.  

 

Cateringfaciliteiten in het USC 

Het is studenten beperkt toegestaan etenswaren en drinken mee te brengen naar de 

toetslocatie: energy bars en water. Voor een vers kopje koffie of thee en een klein 

assortiment snacks kunnen studenten terecht in de horecagelegenheid Rivazza 

(https://www.facebook.com/rivazzamaastricht/) tussen 10.00-17.00 uur. Deze kan 

echter soms door omstandigheden gesloten zijn. Er is daarnaast in de hoofdentree 

een vending machine met frisdrank, en op de eerste verdieping een koffiemachine 

waar men kan betalen met de UM card.  

 

 

https://www.facebook.com/rivazzamaastricht/
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Garderobe 

In het USC is er niet voldoende ruimte in de hallen zelf voor garderoberekken. Er is 

daarom een centrale plek voorzien voor de jassen van de surveillanten, namelijk in 

ruimte 0.100A. Deze bevindt zich bij de toiletten bij de Exercise Studio. Het staat u 

natuurlijk vrij om uw jas bij u te houden en om uw stoel te hangen, als u dat liever 

heeft.  

Temperatuur 

In de toetshallen van het USC zijn voorzieningen getroffen om het binnenklimaat zo 

aangenaam mogelijk te maken. De temperatuur kan in de praktijk echter variëren 

tussen de 20 en 24 graden. Als je langere tijd stil zit, kan het kouder aanvoelen, ook 

in de zomerperiode. Houd hiermee rekening in uw kledingkeuze!  

 

Openingstijden toetslocaties 

De toetslocaties zijn vanaf een uur voor aanvang van de toets geopend. 

Schoeisel  

In het USC zijn dezelfde gedragsregels van toepassing als in de 

universiteitsgebouwen van de Universiteit Maastricht. Studenten dienen zich aan de 

huisregels van de betreffende toetslocatie te houden en aanwijzingen van UM 

personeel te allen tijde op te volgen. Eén van die huisregels is dat de sporthallen niet 

betreden mogen worden met schoeisel voorzien van een scherpe (naald)hak. Er kan 

verzocht worden de schoenen uit te doen indien uw schoeisel de sportvloer mogelijk 

kan beschadigen.   

Rookverbod 

In alle toetslocaties geldt een rookverbod. 

Learning spaces 

Op de eerste verdieping bevinden zich “learning spaces”. Hier kunnen studenten 

gezamenlijk of alleen komen studeren voorafgaand of na afloop van de toets. Er is 

een grote “learning loft” (één grote ruimte om te studeren) en er zijn “Nine Rooms”, 

d.w.z. 9 kleine stille ruimtes waarin studenten zelf of in kleine groepjes kunnen 

studeren.  

Centrale plek support ICTS/EHBO 

In het USC worden op sommige momenten 2-3 hallen tegelijk in gebruik genomen. 

EHBO en ICT support kan in dat geval niet over alle hallen verspreid worden 

aangeboden. Er is daarom gekozen voor een centrale plek waar studenten en 

surveillanten terecht kunnen voor ondersteuning van ICT of EHBO. Dit is in de 

centrale hal, in het MUSSTkantoor. Deze plek is eveneens op de plattegrond 

weergegeven. Indien slechts één hal in gebruik is, zal de EHBO en ICT support in de 

meeste gevallen in deze hal plaatsnemen.  
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Eerste keer aanwezig in het USC 

De eerste keer dat u als hoofdsurveillant aanwezig bent in het USC, zult u door de 

zaalmanagers worden rondgeleid en wegwijs gemaakt. Aan de hoofdsurveillanten is 

het vervolgens de taak om hun surveillanten wegwijs te maken op hun eerste 

werkdag. De situatie in het USC is erg overzichtelijk, u zult snel weten waar alles ligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit document is opgesteld door Studenten Service Centrum. Laatst bijgewerkt: mei 2020.  

Wijzigingen voorbehouden. 


