ERVAAR DE
GROOTSE ZEESLUIS
TER WERELD!
BIJ ZEESLUIS IJMUIDEN
COLLEGETOUR KENNEMERLAND
16 FEBRUARI 2022

ERVAAR DE GROOTSTE
ZEESLUIS TER WERELD!
LOCATIE: SHIP, NOORDERSLUISWEG 1, 1975 AM IJMUIDEN
DATUM: WOENSDAG 16 FEBRUARI 2022
• Vakken: Natuurkunde, NLT, Aardrijkskunde
• Aantal leerlingen en niveau: 30 leerlingen,
5 HAVO/VWO
• Aansluiting op onderwerpen/lesstof/modules:
technisch ontwerpen, technische installaties, logistiek
• Toekomstige beroepen: ingenieur civiele techniek,
werktuigbouwkundige, planoloog
• Contactgegevens voor de Collegetour:
Winfried Appelman: w.appelman@felisenum.nl of 06-36443281

WAAR ZIJN WE TE GAST?

WAT GAAN WE DOEN?

We zijn te gast bij SHIP, een
informatiecentrum over de grootste
zeesluis ter wereld. Vrijwilligers
en (oud-)medewerkers van o.a.
Rijkswaterstaat geven informatie
over de technische uitdagingen
van dit enorme project.

We krijgen een presentatie over
de bouw van de zeesluis en de
bijzondere technieken die zijn
toegepast. Ook de uitdagingen op
het gebied van zeespiegelstijging
en kwelwater komen aan de orde.
Daarna maken we een wandeling
over het complex waarbij we
de oorspronkelijke sluis en de
nieuwe Noordersluis bezoeken.

NUTTIGE LINKS
https://ship-info.nl

PROGRAMMA
14.00
14.45
15.45
16.15 		

Lezing door Volkert Schaap (SHIP)
Rondleiding over het sluizencomplex
Consumptie & Vragen
Einde

WAT ZIJN DE COLLEGETOURS?
Bij de Collegetours ga je op bezoek bij een bedrijf,
samen met leerlingen van jouw school en andere scholen
in de regio. Daar maak je kennis met de medewerkers van
het bedrijf en hun werkzaamheden. Zo verdiep je je kennis,
en doe je inspiratie op voor je studie- en beroepsoriëntatie.

WAT KAN JE VERWACHTEN?
• Een speciaal voor leerlingen samengesteld programma bij het bedrijf.
• Jouw school informeert je over de praktische zaken, zoals het vervoer van en
naar het bedrijf.

WAAR KAN JE JE AANMELDEN?
Neem contact op met de docent van jouw school:
• Eerste Christelijk Lyceum: Teun van der Kroef
• Gymnasium Felisenum: Winfried Appelman en Marjolein Wal
• Jac. P. Thijsse College: Willem Ursem
• Kennemercollege: Koen van der Sluijs

OVER BÈTAPARTNERS
In het netwerk Bètapartners werken de UvA, VU, ruim 45 VO-scholen, bedrijven
en maatschappelijke instellingen samen aan de kwaliteit en actualiteit van het
bètaonderwijs in de regio Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland. Ga voor meer
informatie over Bètapartners, lidmaatschap en ons actuele aanbod naar onze website.
www.betapartners.nl

MET DANK AAN:

