
Overzicht excursiemogelijkheden in de 
wereld van Bouwen, Wonen & Interieur

Mobilion – Utrecht
Na een kennismaking met de expositie wordt de klas 
in een aantal groepen verdeeld. Iedere groep heeft de 
opdracht het belang van een bepaald project aan de orde 
te stellen. Elke groep maakt aan de hand van diverse 
opdrachten een poster over het project en presenteert 
deze aan de rest van de klas. Het materiaal dat nodig 
is voor het maken van de posters is 
in Mobilion aanwezig Het 
programma duurt  
2,5 uur en de voorlichter 
van Mobilion is 
gedurende het 
hele programma 
beschikbaar.

Voorlichtingscentrum Harderwijk
In het voorlichtingscentrum in Harderwijk maken 
jongeren kennis met het begrip infrastructuur en de 
bouwwereld. Het programma bestaat uit een film, een 
rondleiding over het terrein en een activiteit in het 
voorlichtingscentrum met 25 doe - opdrachten. Voor TL 
leerlingen wordt de interactieve film “Naviduct’ getoond. 
Regelmatig vinden informatie bijeenkomsten voor 
decanen plaats. Meer informatie: Peter Hut,  
0341 – 499 300 / info@go-infra.nl.

Move Out Geo reizen
Move Out verzorgt onder andere excursies aansluitend 
op aardrijkskunde lessen en GPS wandelingen. Move 
Out is niet gebonden aan een specifieke locatie. Goed 
combineerbaar met bezoek aan het voorlichtingscentrum 
Harderwijk. Voor meer informatie www.moveout.nu

Rijkswaterstaat – Informatiecentra
Bij een aantal infrastructurele projecten van 
Rijkswaterstaat staan Informatiecentra. Deze zijn gratis 
te bezoeken. Speciaal voor schoolgroepen bieden ze een 
passende rondleiding of interactieve tour.

Er zijn verschillende manieren om 

leerlingen kennis te laten maken met 

het bedrijfsleven en de beroepspraktijk. 

Deze folder biedt een overzicht van 

aantrekkelijke excursiemogelijkheden voor 

jongeren naar voorlichtingscentra, open 

dagen, beurzen, musea en bedrijven in de 

wereld van Bouwen, Wonen & Interieur. 

Hiermee krijgen leerlingen breder inzicht 

in de sector. Ze ervaren dat de sector 

gewoon leuk is en meer inhoudt dan 

het beeld dat de meeste mensen ervan 

hebben.

 

Kijk op de website www.vmbo-bouwtechniek.nl voor actuele informatie over tijdelijke 

excursiemogelijkheden in de wereld van Bouwen, Wonen & Interieur.
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Nederlands 
Architectuur 
instituut – 
Rotterdam  
(www.nai.nl)

Het Nederlands 
Architectuurinstituut 

(NAi) is een voor 
iedereen toegankelijke 

culturele instelling waar 
op verschillende manieren 

aandacht wordt besteed aan de 
ontworpen omgeving. Door middel 

van tentoonstellingen en publicaties wil 
het NAi informeren, inspireren en stimuleren. Tijdens 
de rondleiding door de permanente tentoonstelling 
in Zaal 2 ‘GeWoon Architectuur, woonomgevingen 
uit de collectie NAi’ krijgt u een historisch overzicht 

van de wooncultuur in Nederland vanaf 1850. Naast 
de tekeningen van de daadwerkelijk gebouwde 
woonarchitectuur zijn ook de nog niet gerealiseerde 
plannen te zien. In deze toekomstscenario’s laten 
architecten hun verbeelding spreken. Aan de hand van 
de unieke tekeningen, schetsen en plattegronden kunt 
u samen met de rondleider dieper ingaan op de ideeën 
achter deze projecten. 

EIC Mainport Rotterdam (Rozenburg)
Noordzeeweg 6, 3181 ML Rozenburg, 0181-296029 - 
groepsbezoeken op afspraak.
www.eic-mainport.nl

Keringhuis (Hoek van Holland)
Informatiecentrum Maeslantkering - Nieuw Oranjekanaal 
139, 3151 XL Hoek van Holland, 0174-511222, 
groepsbezoeken op afspraak, www.keringhuis.nl.

Hout Ontdek Tour
Op zes locaties in het land ontvangt SH&M samen 
met een mbo school en een samenwerkingsverband 
honderden leerlingen tijdens de Hout Ontdek Tour.  
Op een speelse en interactieve manier kunnen leerlingen 
hout en het werken in de hout- en meubelbranche 
ontdekken. Meer informatie: SH&M, 0348 – 466440.

Hout – en meubileringscollege Amsterdam / 
Rotterdam
Op verzoek krijgen geïnteresseerde groepen 
een rondleiding door de school in Amsterdam. 
Opleidingen van meubelmaken tot botenbouw 
en van antiekrestauratie tot 
interieurstyling.

Dag van de Bouw
Branchevereniging Bouwend 
Nederland geeft bezoekers op 
verschillende bouwlocaties in 
het land een kijkje ‘achter de 
schutting’ die normaal voor het 
publiek gesloten blijft. Voor meer 
informatie zie www.dagvandebouw.
nl. 

Kom in het leerbedrijf
Breng een bezoek met een groep 
leerlingen aan een leerbedrijf 
voor een bezoek van 1 á 2 uur 
en laat ze beroepen ontdekken. 
Voor meer informatie zie www.
kominhetleerbedrijf.nl.

Nimeto Utrecht
Nimeto Utrecht is een zelfstandig vakcollege op MBO-
niveau voor beroepen in de branches schilder, interieur, 
reclame & presentatie. Data open dagen en meer 
informatie vindt u op www.nimeto.nl.

Het CIBAP vakcollege
Dit college biedt MBO-opleidingen op creatief, technisch 
en commercieel gebied. 
Beroepen waarvoor je opgeleid kunt worden zijn 
onder andere: decorateur, etaleur, fotograaf, stylist, 
grafisch vormgever, kleur- en interieuradviseur, 
multimedia specialist, schilder, restauratie schilder, 

calculator, standbouwer, en 
werkvoorbereider. Data open 
dagen en meer informatie 
vindt u op www.cibap.nl.

SintLucas
Een zelfstandig mbo 
vakcollege voor beroepen in 
de branches communicatie 
& reclamevormgeving, 
ruimtelijke & 
interieurvormgeving en 
restauratie & decoratie. 
Data open dagen en meer 
informatie vindt u op www.
sintlucas.nl.

Open dag
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Onderwijsbeurzen regionaal
Op verschillende plaatsen in het land vinden 
regionale Onderwijsbeurzen plaats. Leerlingen 
kunnen zich hier laten informeren over 
beroepsmogelijkheden en opleidingen op mbo, 
hbo- en wo-niveau. De beurzen zijn bestemd 
voor leerlingen van voortgezet onderwijs 
die hun profiel en/of vervolgstudie moeten 
kiezen. Door het thematisch bijeenbrengen 
van kenniscentra, brancheorganisaties, 
bedrijven en opleidingen krijgt de leerling een 
overzichtelijk beeld van een branche en de 
bijbehorende beroepen en opleidingen. Op de 
beurzen zijn vele regionale mbo-instellingen, 
landelijke hbo-instellingen en universiteiten aanwezig. 
Enkele beurzen zijn:
- Skills Masters Rotterdam
- Game On! Gorinchem

- Studiemarkt Arnhem
- Onderwijsbeurs Eindhoven
- Onderwijsbeurs Groningen
- Onderwijsbeurs Rijswijk
- Studiebeurs Utrecht

veel eigen materiaal. Het museum staat bol van oud-
bouwkundige weetjes.

Groninger architecten museum
Dit museum biedt een op het vmbo-bovenbouw gerichte 
multimedia tour. Met behulp van een handcomputer 
gaan leerlingen door het museum op zoek naar vragen 
en antwoorden. Op deze eigentijdse manier komen 
ze in aanraking met onderwerpen als architectuur en 
gerelateerde kunst.

science centre NEMO
NEMO is het grootste science center van Nederland; 
een educatieve attractie waar bezoekers 
op speelse wijze kennismaken met 
een wereld vol wetenschap en 
technologie. NEMO neemt 
u en uw leerlingen mee op 
een ontdekkingsreis tussen 
fantasie en werkelijkheid. 
NEMO besteedt aandacht 
aan wetenschappelijke en 
technologische onderwerpen. 
Uw leerlingen ontdekken 
hier hoe natuurweten-
schappelijke fenomenen hun 
dagelijks leven beïnvloeden 
en maken kennis met techniek, 
ICT en de wereld van bio- en 
gedragswetenschappen. 
www.e-NEMO.nl

Huis van de toekomst – Amsterdam  
(www.livingtomorrow.nl)
Niet alleen de technologie, ook onze leefwijze evolueert 
bijzonder snel. Daarom is er in navolging van Living 
Tomorrow 1 nu het nieuwe complex Living Tomorrow 
2: het Huis en Kantoor van de toekomst. De rondleiding 
van een uur toont hoe wij in de toekomst nog meer 
gebruik zullen maken van nieuwe technologieën, zoals 
domotica en spraaktechnologie om het leven aangenamer 
te maken. Het kantoor van de toekomst laat je decennia 
vooruit kijken naar nieuwe technologieën en trends op 
het werk. 

Openlucht museum – Arnhem
Biedt op vmbo gerichte speurtochten en rondleidingen. 
Drie weken van te voren aanmelden. Eventueel een 
en ander afstemmen met dienst educatie (educatie@
openluchtmuseum.nl). Deze dienst beschikt over 

Open dag

Beurzen voor studiekeuze en 
beroepenorientatie
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Bataviawerf – Lelystad 
(www.bataviawerf.nl)

De Bataviawerf is in 
de eerste plaats bekend 

om de reconstructie van 
historische schepen, waarvan 

de bouw gedurende het hele jaar 
te bezichtigen is. Dat kan zowel 

individueel als met een rondleiding. 
Daarnaast zijn er diverse ambachtelijke 

werkplaatsen op de werf, zoals de zeilmakerij, de 
tuigerij en de beeldsnijderij waar ambachten uit de  
VOC-tijd herleven.

Openluchtmuseum Ellert & Brammert – 
Schoonoord Drenthe  
(www.ellertenbrammert.nl)
De provincie Drenthe ademt nog de sfeer van jaren en 
zelfs eeuwen her. Deze stap terug in de tijd kan gezet 
worden in het openluchtmuseum “Ellert en Brammert” 
in Schoonoord. In dit museum, gelegen in de streek het 
Ellertsveld, herleeft het verleden van Zuidoost-Drenthe. 
Het wonen en leven in deze omgeving wordt uitgebeeld 
door verschillende woonvormen. In het museum is onder 
andere een plaggenhut, Saksische boerderij, tolhuis, 
schooltje en zelfs een gevangenis te zien. In de expositie 
gebouwen zijn diverse verzamelingen ondergebracht.

Houtzaagmolen de Ster – Utrecht  
(www.houtzaagmolen-de-ster.nl)
De Ster is een van de weinige houtzaagmolens die ons 
land nog rijk is. De leerlingen gaan op ontdekkingstocht 
door de unieke molen. Tijdens deze ochtend zullen er 
veel activiteiten zijn waarbij de kinderen ontdekkend 
bezig zijn.

Industrion – Kerkrade (www.industrion.nl)
Museum Industrion geeft de industrialisatie een gezicht. 
Er is te zien wat de komst en de groei van de industrie 
betekende voor de samenleving. Geen star technisch 
museum met enkel machines en producten.

Nederlands Watermuseum (Arnhem)
Zijpendaalseweg 26 – 28, 6814 CL Arnhem,  
026 – 4452548. Groepsbezoeken op afspraak,
www.watermuseum.nl

Nieuwland Erfgoedcentrum (Lelystad)
Oostvaarderdijk 01-13, 8242 PS Lelystad, 0320-260799
info@nieuwlanderfgoedcentrum.nl of  
www.nieuwlanderfgoedcentrum.nl

Museum Schokland (Schokland)
Bij de rondleiding kan er gekozen worden uit 
verschillende thema’s: geschiedenis, cultuurhistorie, 
natuur of landbouw. Vertellingen van gidsen in 
traditionele kledij bestaat ook tot de mogelijkheden 
0527-252396, www.schokland.nl.

Sikkens Schildersmuseum: ontwikkeling van een 
ambacht
Het Sikkens Schildersmuseum in Sassenheim toont 
de ontwikkeling van het schildersambacht vanaf 
1750. Het hart van het museum laat een werkplaats 
anno 1900 zien, volledig in de sfeer van de tijd. In de 
autospuiterij uit de Jaren ‘30 komt de overgang van de 
rijtuigschilder naar de moderne autospuiterijen in beeld. 
Naast de gereedschappen zijn tal van meesterstukken te 
bewonderen. Sikkens Schildersmuseum 
Wilhelminalaan 1, 2171 CS Sassenheim, 
telefoonnummer: (0252) 22 10 89
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Onderstaande bedrijven hebben geen standaard excursieaanbod, maar zijn wel 
interessant. 
• Bruynzeel keukens – Rozendaal
• United Decor Decorcentrum – Hilversum
• Kegro deuren – Groesbeek
• De Groot houtbewerkingsmachines – Rosmalen
• Gerretsen houtbewerkingsmachines - Wijhe
• Vebo beton & staal – Bunschoten
•  Gelredome – Arnhem (voetbalstadion met bewegend dak en grasmat)
• Würth bevestigingsmaterialen – ’s Hertogenbosch
•  Staatsbosbeheer – rondwandeling met de opzichter over inlands houtbeheer en 

kap
•  Amsterdam Arena- rondleiding door het stadion met een gids en bezoek aan 

Ajax museum
•  HSL informatiecentra – op meerdere locaties. Voor meer informatie zie  

www.hslzuid.nl
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