VOOR ELKE RUIMTE DE
JUISTE VLOER: VAN
FABRICAGE TOT ONTWERP
BIJ FORBO FLOORING SYSTEMS
COLLEGETOUR ZAANSTREEK EN WATERLAND
1 JUNI 2022

VOOR ELKE RUIMTE DE JUISTE VLOER:
VAN FABRICAGE TOT ONTWERP
LOCATIE: FORBO ASSENDELFT, INDUSTRIEWEG 12,
1566 JP ASSENDELFT
DATUM: WOENSDAG 1 JUNI 2022
• Vakken: NLT, scheikunde, beeldende vorming, M&O, economie,
bedrijfskunde, O&O
• Aantal leerlingen en niveau: 20 leerlingen, 2 t/m 4 Havo of Vwo
• Aansluiting op onderwerpen/lesstof/modules: NLT logistiek,
bedrijfskunde, scheikundige processen, design/ontwerpen,
internationale bedrijfsvoering, O&O
• Toekomstige beroepen: Proces operator, technisch ingenieur,
technisch ontwerper, bedrijfskundig ingenieur, interieur designer
• Contactgegevens voor de Collegetour:
Nick Vermeulen: nvermeulen@stmichaelcollege.nl of
06-38727443

WAAR ZIJN WE TE GAST?

WAT GAAN WE DOEN?

Forbo Flooring Systems is al meer
dan 120 jaar dé vloerexpert. Forbo
is een wereldwijde producent van
kwalitatief hoogwaardige vloeren.
Zij leveren totaaloplossingen voor
elk project en bieden het gemak van
werken met één leverancier. Van
warm en hip voor thuis tot oersterk en
hygiënisch voor een heel ziekenhuis.

Tijdens deze Collegetour krijg je
een rondleiding door de grote
productiefabriek in Assendelft. Je
krijgt een beeld hoe de vloeren vanuit
grondstoffen ontstaan. Linoleum
is een product, dat in heel veel
gebouwen toegepast wordt. Forbo
laat zien dat linoleum een prachtig
duurzaam product is, en dat duurzaam
produceren een belangrijk onderdeel
is van het productieproces. Tijdens de
Collegetour ga je ook zelf duurzaam
ontwerpen en je ontwerp presenteren.

Meer dan 90% van de vloeren
produceert Forbo in Nederland met
fabrieken in Krommenie, Coevorden
en Assendelft. Wereldwijd genieten
miljoenen gezinnen en werknemers
van onze vloeren. Binnen een
gezonde ruimte creëren en met
een duurzaam product bijdragen
aan een duurzame wereld is een
belangrijke doelstelling van Forbo.

NUTTIGE LINKS
www.forbo.com/flooring/nl-nl

PROGRAMMA
14.00		
14.15		
15.15		
15.30		
16.15		
16.30		

Aankomst en welkom
Rondleiding
Pauze met versnapering
Workshop duurzaam ontwerpen bij Forbo
Presentatie ontwerp en afsluiting middag
Vertrek

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:
• Bertrand Russell College: Oliver Muller
• Da Vinci College: Mohammed El Mourabiti
• Hyperion Lyceum: Herbert van de Voort
• St. Michaël College: Nick Vermeulen
• Zaanlands Lyceum: Paulien Muijs en Roy Wiersma

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:

