HOE HOUDEN
WE HET SPOOR
BEGAANBAAR?
BIJ PRORAIL
COLLEGETOUR GOOI- EN VECHTSTREEK
30 JANUARI 2020

HOE HOUDEN WE HET SPOOR
BEGAANBAAR?
LOCATIE: PRORAIL: MOREELSEPARK 3, 3511 EP UTRECHT
DATUM: DONDERDAG 30 JANUARI 2020
• Vakken: Wiskunde en Informatica
• Aantal leerlingen en niveau: 40 leerlingen,
5 HAVO en 5/6 VWO
• Aansluiting op onderwerpen/lesstof/modules: Voor
leerlingen met een belangstelling voor Techniek (toegepaste
wiskunde, econometrie en informatica/informatiekunde)
• Toekomstige beroepen: Onderzoeker of onderzoeksleider,
(senior) business consultant, (expertise) manager logistieke
processen
• Contactgegevens voor de Collegetour: Kees-Jan van
Heusden: 0346-258060, k.j.van.heusden@broklede.nl

WAAR ZIJN WE TE GAST?

WAT GAAN WE DOEN?

We zijn te gast bij ProRail: dé
spoorinfrastructuurbeheerder
van Nederland. ProRail is
verantwoordelijk voor het
spoorwegnet van Nederland. Met
elke dag 1.2 miljoen reizigers en
110.000 ton goederen over het
spoor is een solide railinfrastructuur
noodzakelijk. Een gigantische
24-uurs operatie met veel
verantwoordelijkheid. Dit doen we
samen, voor heel Nederland.

Onze trainees zullen je meer
vertellen over ProRail als bedrijf.
Tijdens je bezoek aan ProRail
ga je mee op rondleiding door
het hoofdkantoor. Een bijzonder
gebouw: het is namelijk het grootste
bakstenen gebouw van Nederland!
Verder krijg je een interactieve
workshop over railtechniek.

NUTTIGE LINKS
www.prorail.nl
www.werkenbijprorail.nl
https://youtu.be/xXjy61SKbFU

PROGRAMMA
13.00	Lunch
13.30	Presentatie over het bedrijf ProRail
14.00	Rondleiding door het bedrijf of workshop
15.00	Workshop of rondleiding door het bedrijf
16.00	Einde

WIE ZIJN WE?
In het netwerk Bètapartners werken de UvA, VU,
ruim 40 VO-scholen, bedrijven en maatschappelijke
instellingen samen aan de kwaliteit en actualiteit van het
bètaonderwijs in de regio Amsterdam, Noord-Holland
en Flevoland. Bètapartners verbindt het voortgezet en
hoger onderwijs, waarbij docentenprofessionalisering
en aansluiting tussen VO en HO centraal staan.

WAT ZIJN DE COLLEGETOURS?
Bij de Collegetours werken scholen en bedrijven samen
in de regio en ontwikkelen bedrijfsbezoeken voor
bovenbouwleerlingen, die zich richten op zowel de
vakinhoud als de studiekeuze.

MEER WETEN?
Ga voor meer informatie over Bètapartners,
lidmaatschap en ons actuele aanbod naar onze
website.
www.betapartners.nl

MET DANK AAN:

