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Buff el Outdoor …  
durf jĳ ?
Avontuurlĳ k en actief! 
Een werkweek met Buff el is er een om nooit te vergeten!

trektochten

buitensportreizen

+31 (0)88 - 688 3667
info@buff el-outdoor.nl
www.buff el-outdoor.nl  Outdoor  Events School Training Winter

schoolkampen

Let’s travel!

€ 349,-
4 dagen v.a.

p.p.*€ 339,-
4 dagen v.a.

p.p.*

Madrid
Rome

Bruisende schoolreizen 
door heel Europa!

De zomervakantie is weer voorbij en de reisplannen voor komende 
schooljaar worden weer gemaakt. Eindelijk kunnen we weer genieten en 
kan de voorpret van een schoolreis kan weer beginnen voor leerlingen! 
Graag lichten we er een aantal bekende en minder bekende Europese 
bestemmingen eens extra uit. U heeft een grote keuze uit prachtige 
steden en gebieden met eeuwenoud cultureel erfgoed, bijzondere musea, 
prachtige natuur en natuurlijk de authentieke lokale keukens. Tel daarbij 
op de vele actieve excursiemogelijkheden als bijvoorbeeld fi etstours, 
‘city escape’ wandelingen, boottochten en outdooractiviteiten en u 
begrijpt waarom deze bestemmingen uitermate geschikt zijn voor 
spetterende schoolreizen. 

Verrassende programma’s, helemaal naar uw wens samengesteld en 
verzorgd. Simpelweg genieten van de mooiste en leukste plekjes in steden 
als Rome, Kopenhagen, Madrid, Berlijn en Lissabon. Alles is mogelijk en u 
kunt zowel met kleine als grote groepen bij ons terecht. Onze ervaren en 
creatieve reisspecialisten staan voor u klaar om samen met u de mooiste 
schoolreizen samen te stellen voor het gewenste budget. 

Benieuwd naar onze arrangementen in Nederland?
Bel 088 - 10 30 700 of ga naar www.diogenesreizen.nl

€ 339,-
4 dagen v.a.

p.p.*

Lissabon

*Prijs o.b.v. vliegreis (Rome, Madrid, Lissabon) of bus (Kopenhagen) en verblijf in een hostel in maart of november 2023.

€ 259,-
4 dagen v.a.

p.p.*

Kopenhagen
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V O O R W O O R D

Succesformule werkweken:

nu regelen waar we wel vat op hebben

Het organiseren van schoolreizen en werkweken vereist veel werk en het nodige improvisatietalent. In normale tijden is dat al zo, maar de 

afgelopen jaren waren zeer uitzonderlijk. Met steeds meer bewondering hebben wij meegekeken hoe scholen en organisatoren hun reisdoelen 

toch mogelijk maakten. Uitdaging werd inspiratie, de eerste opzet, een tweede of soms zelfs een derde en de reële wereld ging waar nodig 

digitaal. Er is zoveel dat we meenemen uit die ervaringen dat we nauwelijks weten waar te beginnen.

Allereerst de constatering dat hoe groter de uitdaging, des te groter de beloning is. In de covidperiode waren er veel minder reizen, maar 

juist toen was het enthousiasme in de reacties ongeëvenaard. De reacties van zowel leerlingen, leraren als ook van organisatoren waren 

unaniem en uniek.

Ten tweede is er de collectieve halsstarrigheid. Deze reis- en leerervaringen zijn niet iets wat we ons zomaar laten afnemen, niet door een 

virus, niet door onvoorziene marktomstandigheden, veranderende wetten of wat dan ook. Die reis is de collectieve herinnering die we ook 

onze leerlingen en studenten gunnen en daar maken we ons hard voor. Allemaal!

Ook de aanbieders, locaties, reisorganisaties en anderen in dit werkveld hebben hun schouders eronder gezet. Het is bijvoorbeeld mooi om 

te zien waar individuele leden tegen grenzen aanlopen (geen plaats, chauffeur of ander onvoorspelbaar ongerief) zij direct omschakelen en 

hun netwerk inzetten om hun klanten bij een (soms toch) concurrent onder te brengen of 

actief alternatieven aan te dragen.

Een bijzonder compliment is er voor die locaties die hun aanbod de afgelopen twee jaar 

volledig omgegooid en afgestemd hebben, van coronaproof bezoeken tot en met digitale 

museumrondgangen: een organisatorische en technische topprestatie. Maar er zijn zoveel 

meer organisaties en professionals die het verdienen genoemd te worden. Die allemaal 

onvoorwaardelijk inzetten op het behoud van wat toch ook ons immaterieel erfgoed is. Het 

is een collectief belang waar we overduidelijk voor willen vechten, dat blijkt.

Het team van Werkweek heeft in de afgelopen twee jaar in de magazines, op de werkweek.nl, 

op social media en in veel persoonlijke gesprekken alles met jullie gedeeld wat we wisten en 

waarmee we konden bijdragen aan zo concreet mogelijke oplossingen. Vraagbaak, informa-

tieplatform, uitwisselingskanaal: alles wat we altijd doen, maar nu onder bijzondere omstan-

digheden. En natuurlijk blijven we dat doen. Waar wij vat op hebben, dat regelen we. Voor 

jullie en vooral voor alle deelnemers aan werkweken, excursies en schoolreizen. In dat ‘vat 

hebben op’ zit ook de kern van de laatste opmerking die we in dit voorwoord willen maken. 

Veel is nog steeds ongewis en veel zaken laten zich moeilijker plannen. Juist daarom is het 

belangrijk de voorbereidingen voor komende werkweken en excursies vroeg op te starten. 

Begin nu en leg afspraken vroegtijdig vast. Dat geeft reispartners en bestemmingen houvast 

voor hun planning; een planning waarbij jullie reis als eerste vastligt. Die duidelijkheid geeft 

ook leerlingen/studenten de zekerheid dat het weer gaat gebeuren.

De volgende schoolreis komt eraan en de voorbereiding begint nu!

Namens het team van Werkweek,

Brian Berghuis

Brian is uitgever van Werkweek en het Nationaal Schoolreis Magazine, oprichter van 

www.schoolreis.nl, getrouwd en de trotse vader van twee dochters. Hij was als student al 

betrokken bij de organisatie van de buitenlandse schoolreizen, de werkweken in de sneeuw en 

is sinds 2014 actief lid (voorzitter) van de schoolreiscommissie en school kampleider op de 

basisschool van z’n jongste dochter.

Houd jij je bezig met de buitenschoolse activiteiten, heb je collega’s die zich hiervoor inspannen of ken je organiserende commissies voor wie 

Werkweek van belang is, laat het ons weten en wij sturen voortaan ons magazine gratis en zonder verdere verplichtingen naar het opgegeven 

adres. Een kleine moeite en door ons graag gedaan. Je bereikt ons 24/7 en direct op www.werkweek.nl.

Mijn eigen studiereis esthetica naar Parijs, CIBAP (Zwolle 
1990) Met een bezoek aan o.a. Musée d ‘Orsay, La Grande 
Arche de La Défense en Musée du Louvre (zie foto)
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I N L E I D I N G

Werkweek, excursie en schoolreis effectieve 

methode om te leren

Door leerlingen uit het klaslokaal en in een nieuwe omgeving te brengen, kunnen ze als team 

werken met andere klas- of studiegenoten buiten hun normale groep. Een van de belangrijkste 

voordelen van een werkweek, excursie en schoolreis is dat leerlingen meer inzicht krijgen in hun 

studieonderwerpen. Als ze een onderwerp uit de eerste hand zien of in de praktijk ervaren zal dit 

helpen om het beter te begrijpen en onthouden: een effectieve leermethode.

Naast het verbeteren van individuele resultaten kunnen werkweken, 

excursies en schoolreizen leerlingen ook helpen een passie voor 

nieuwe vakgebieden te ontdekken. Door leerlingen en studenten de 

kans te geven om hun opgedane kennis en vaardigheden buiten het 

klaslokaal te gebruiken, kunnen ze zien hoe het geleerde in het echte 

leven kan worden toegepast. Grote kans dat ze geïnspireerd raken 

om een onderwerp verder te bestuderen en het te gebruiken voor 

hun toekomstige carrière. Deze activiteiten zijn een geweldige kans 

voor leerlingen en studenten om intensiever contact te maken met 

hun klas- of studiegenoten en een band te krijgen met docen-

ten. Deze activiteiten bieden prima mogelijkheden om in teams te 

werken en ervaringen uit te wisselen met andere leerlingen/studen-

ten. Het gevolg is veel hechtere vriendschapsbanden en betere rela-

ties in de klas. Bovendien doen de leerlingen en studenten een schat 

aan ervaringen op, die anders aan hen voorbij zouden gaan. De 

onderdompeling in en het verkennen van een andere omgeving zal 

de horizon van je leerlingen/studenten helpen verbreden.

De uitstap draagt in grote mate bij aan het opbouwen van zelfver-

trouwen van jongeren. Het bevordert een belangrijk gevoel van team-

work. Daar hebben ze hun leven lang voordeel van. De US Travel 

Association deed onderzoek onder 400 volwassenen. Uit het onder-

zoek bleek dat jongeren die een schoolreis maken, ongeacht hun 

achtergrond, betere schoolcijfers haalden (59%), hogere slagingscij-

fers van de middelbare school hadden (95%) en tevens van de uni-

versiteit (63%). Bijna negentig procent van de volwassenen (89%) 

gaf aan dat educatieve reizen een positieve, blijvende impact had-

den op hun opleiding en carrière.

Actueel: organiseer zo vroeg mogelijk!
De aanbieders van schoolreisbestemmingen zitten eigenlijk nooit stil. 

Ze zijn voortdurend aan het werk om hun aanbod nog waardevoller, 

leuker en interessanter te maken. Ook touroperators willen jou en 

jouw groep een onvergetelijke uitstap bezorgen. Maar het is zaak om 

je schoolreis zo vroeg mogelijk te regelen. Dat is momenteel het 

meest dringende advies dat we je moeten geven namens de bus-

maatschappijen, bestemmingen, touroperators en groepsaccommo-

daties. Bij bijna al deze bedrijven is een tekort aan personeel en dat 

zorgt ervoor dat je langer moet wachten op een offerte of beschik-

baarheid van je reisplannen. Sommige groepsaccommodaties zijn 

ingezet om vluchtelingen op te vangen. Veel scholen zijn na twee 

jaar corona de schoolreis dubbel en dwars aan het inhalen. Dat bete-

kent dat bussen, bestemmingen en accommodaties snel volledig 

bezet zijn. Dus boek zo vroeg mogelijk! Wie het eerst komt, het eerst 

maalt! Liefst driekwart jaar of een jaar van te voren. Wees daarnaast 

flexibel wat betreft de reisperiode. Zo geef je de aanbieders meer 

ruimte om effectief in te plannen.

Werkweek is hét platform (magazine & online) waar duizenden 

Nederlandse en Vlaamse docenten, decanen en studenten zich sinds 

1994 laten inspireren voor een geslaagde (buitenlandse) schoolreis, 

geïntegreerde werkperiode (GWP), werkweek, excursie of school-

kamp. Het is een geweldig plezierige taak om je te blijven voorzien 

van alle belangrijke, leuke en actuele nieuwsfeiten. Het creatief ver-

mogen van schoolreisorganisaties, docenten en andere onderwijs-

professionals en betrokken ouders is opmerkelijk sterk. In deze editie 

krijg je wederom een ruim aanbod van schoolreisorganisaties.

Bestemmingen
Werkweek biedt je weer een breed scala aan geschikte bestemmin-

gen voor een dagtrip, dagactiviteit of excursie, en groepsaccommo-

daties in Nederland, België en daarbuiten voor een schoolkamp of 

werkweek.

Je kunt daar gebruik maken van actieve of sportieve groepslocaties, 

zoals locaties voor survival- en watersportkampen. Je vindt ze onder 

het kopje ‘Outdoor’. Kijk bij je groepsaccommodatie of die geschikt 

is als uitvalsbasis voor excursies en andere groepsactiviteiten. 

Vrijwel alle groepsaccommodaties bieden ook diverse activiteiten 

aan waar je, indien gewenst, gebruik van kunt maken. Ook zijn er 

reisorganisaties die voor jou en je groep van A tot Z een uitstap 

organiseren. Uiteraard wordt het programma in overleg met jou 

samengesteld. Deze reisorganisaties hebben een gevarieerd aan-

bod, zoals een historische uitstap, een uitstap in de natuur, een 

geologische, biologische, sportieve of een culturele excursie. Het is 

allemaal mogelijk.

Accommodaties
In Nederland en omringende landen vind je een groot aantal leuke en 

praktische groepsaccommodaties, kampeerterreinen en jeugdhos-

tels. De meeste accommodaties hebben interessante en leuke pro-

gramma’s voor groepen waar je gebruik van kunt maken. In overleg 

verzorgen ze de door jou gekozen programma’s van begin tot eind 

en nemen ze je veel werk uit handen. Lees meer over groepsverblij-

ven in de rubriek ‘Verblijf’ vanaf pagina 18.

Tekstcredit: Tonny Elisabeth Pool i.s.m. Brian Berghuis. Tonny is sinds 1996 schoolreis redactielid, dochter van een schoolhoofd, vele jaren lerares en 

schoolreis-teamleidster op een basisschool in Vlissingen en moeder van twee zoons. 

NPO-geld voor schooljaar 2022-2023: 
minimaal € 500,- per leerling
Voor het schooljaar 2022-2023 is het bedrag vastgesteld op 

minimaal € 500,- per leerling (dit bedrag kan dus nog hoger 

worden). Om de NPO-gelden in te zetten kan ook dit school-

jaar de door de overheid geformuleerde menukaart gebruikt 

worden. De menukaart geeft aan dat er ook subsidie gevraagd 

kan worden voor educatieve, sportieve of culturele activitei-

ten. Meer informatie vind je op www.nponderwijs.nl
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C O L U M N

‘Leerlingen zelf een 

schoolkamp organiseren?’

De vele schoolkampen die Marleen van 

der Krogt heeft meegemaakt en geor-

ganiseerd waren bijzonder. Dit kamp 

overstijgt al die kampen. Een kamp 

waarbij de betrokkenheid en het succes 

zo groot is, dat kan alleen georgani-

seerd zijn door de kinderen zelf.

‘Ik kan het even niet meer overzien,’ zegt 

ze. De stamgroepleerkracht van de 

bovenbouw. Het schoolkamp, daar wordt 

ze onrustig van. Ze hanteert voor zich-

zelf een strakke planning. Alle activitei-

ten van de bovenbouw, alle uitjes, alle 

thema’s staan erin. En nu dat kamp nog. 

Een tweejaarlijks terugkerend feest. 

‘Maak je niet druk,’ zeg ik. ‘De kinderen 

gaan het organiseren dit jaar.’ ‘Dat heb 

ik nog nooit gedaan.’ ‘Nee, ik ook niet. 

Spannend hè?’ Een mooie stap naar nog 

meer zelfstandigheid en zelfsturing. 

Onze verwachtingen zijn hoog. Het is 

januari. De regen tikt tegen de ruiten. In 

de kring zitten de 26 kinderen die het 

gaan doen. Ze weten het alleen nog niet. 

Op het bord staat:

– We gaan op schoolkamp

– Het budget is…

– De organisatie ligt in jullie handen

Het wordt onrustig in de kring. Wat, hoe, 

wanneer dan? Echt zelf? Je bedoelt alleen 

wij? En ja hoor, de eerste twinkelingen zijn 

zichtbaar. Procesbegeleiders hebben wij 

onszelf genoemd. De stamgroepleer-

kracht en ik. Ook niet wetend waar, hoe-

lang en wanneer we gaan. We. Ook dat is 

onzeker, misschien kiezen ze wel andere 

leerkrachten om mee te nemen.

– Welke ruimte geven we de groep?

– Welke criteria leggen we neer bij de 

start?

Natuurlijk hebben we daar over nage-

dacht.

– Zoveel mogelijk ruimte.

– Zo min mogelijk criteria.

– Vertrouwen in de kinderen en off we 

go.

‘Wat is er nodig om dit kamp te 
organiseren?’
De groep stort zich op een mindmap om 

overzicht te krijgen. Locatie, eten, activi-

teiten, vervoer, duur van het kamp en de 

financiën. Op talent en interesse vullen 

de werkgroepjes zich. Al snel wordt dui-

delijk dat je wel afzonderlijk kunt gaan 

brainstormen maar dat je toch afhanke-

lijk bent van de andere werkgroepen. 

Hup, weer in de kring.

‘Welke wensen hebben jullie?’
De allergrootste wens is vijf dagen op 

kamp in plaats van de gebruikelijke drie. 

De oplossingsgerichtheid en creativiteit 

van de groep treedt direct in werking:

– Als we dichtbij gaan, kunnen we op 

de fiets.

– Als we veel gratis en goedkope, zelf-

bedachte activiteiten doen, sparen 

we geld uit.

– Als we buiten het hoogseizoen gaan, 

is het goedkoper.

En toch is dat niet genoeg om de wens te 

realiseren. De afdeling ‘financiën en loca-

tie’ maakt een berekening en komt niet 

verder dan vier dagen. De teleurstelling is 

groot. Een week lang ligt het project stil. 

Tot het moment van het Briljante Voorstel. 

‘Als het goed is, heeft iedereen al betaald 

voor het schoolreisje. Als wij nou met z’n 

allen niet op schoolreisje gaan en dat 

geld voor het kamp gebruiken. Dan… kun-

nen we vast vijf dagen.’ De afdeling 

‘financiën en locatie’ maakt weer een 

berekening. Ruim voldoende geld. Een 

luid gejuich stijgt op in de groep. De 

energie is weer terug. De groep krijgt 

vleugels, blijkt meer te kunnen dan ze zelf 

dacht. Vele kringgesprekken zijn nodig 

om het kamp te regelen. Collega’s buiten 

onze school zijn verbaasd. Is dat echt 

mogelijk? Dan haal je je doelen toch niet? 

Is dat wel beredeneerd onderwijsaan-

bod? Kunnen ze dat echt zelf? Dat kun-

nen ze echt wel. Alle basisvaardigheden 

en vele kerndoelen komen tot hun recht 

in deze betekenisvolle opdracht. 

Wereldoriëntatie in volle omvang. Hoe 

gaaf is dat? Dit kamp overstijgt die bij-

zonderheid. Een kamp waarbij de betrok-

kenheid en het succes zo groot is, dat 

kan alleen georganiseerd zijn door de 

kinderen zelf. En de stamgroepleer-

kracht? Die wil nooit meer anders.

Marleen van der Krogt

Deze column is eerder verschenen op 

‘NIVOZ-platform hetkind’ en met toe-

stemming gepubliceerd. Stichting NIVOZ 

(www.nivoz.nl) sterkt leraren en school-

leiders in de uitvoering van hun pedago-

gische opdracht. Marleen van der Krogt 

heeft er tot eind 2021 opleidingstrajecten 

Pedagogische Tact en Pedagogisch 

Leiderschap begeleidt. Daarnaast was 

ze verbonden als opleidingsdocente aan 

de Thomas More Hogeschool en (interim) 

directeur van diverse basisscholen.

Outdoor
Het kost een hoop tijd en kennis om een goede 

actieve ‘outdoor’ schoolreis in binnen- of buiten-

land te organiseren. Laat dat liever over aan de 

outdoortravel-professionals, met hun netwerk 

aan vervoerders, instructeurs, accommodaties, 

organisatoren en reisleiders. Het is een investe-

ring die zich dubbel en dwars terugbetaalt in 

tijd en kennis. In Werkweek vind je alle reisspe-

cialisten van survival- tot zeilkamp, van surf-

kamp tot wintersport in groepsverband. Met 

outdoor gaan je leerlingen/studenten individueel 

en collectief uitdagingen aan, leren ze samen-

werken en oplossingen vinden. Ze leren verant-

woordelijkheid te nemen en confrontaties aan te 

gaan: een unieke combinatie van ervaringen en 

leren. Outdoorlocaties hebben programma’s die 

afgestemd zijn op de wensen van jouw uitstap. 

De rubriek ‘Outdoor’ vind je vanaf pagina 6 in 

deze Werkweekeditie.

Cultuuruitstap, stedentrips en travel 
learning 
Het is een lastig karwei om een goede buiten-

landse schoolreis te organiseren en het kost ook 

nog eens veel tijd. Maak daarom vooral gebruik 

van de reisprofessionals. Zij hebben een groot 

netwerk aan vervoerders, gidsen, accommoda-

ties, organisatoren en reisleiders in binnen- en 

buitenland. Ze zijn de investering zeker waard. 

Je hebt ook touroperators die naast de culturele 

schoolreizen speciale studie-, stage & taalreizen, 

de zogenoemde work & travelreizen, organise-

ren. Een overzicht van deze gespecialiseerde 

touroperators vind je in dit magazine (o.a. vanaf 

pagina 24).

Educatie, cultuur en & fun
Ook in deze editie van Werkweek vind je een 

aantal educatieve, culturele en funbestemmin-

gen. Deze bestemmingen hebben een leuk, ver-

makend, leerzaam, maar ook educatief pro-

gramma voor scholieren. Kijk verder op 

pagina 32.

Europese Culturele hoofdsteden
Als gevolg van de coronapandemie moesten de 

twee Europese steden die zijn gekozen als cultu-

rele hoofdstad 2021 hun programma’s een jaar 

uitstellen. Novi Sad in Servië is naar 2022 opge-

schoven. Daar is nu ook de Luxemburgse stad 

Esch-sur-Alzette bijgekomen, evenals Kaunas in 

Litouwen. Timisoara in Roemenië en Elefsina in 

Griekenland komen vervolgens in 2023 in de cul-

turele schijnwerpers. Lees verder op pagina 33.

Werkweek geeft je naast bovengenoemde 

onderwerpen ook het laatste nieuws over veilig 

busvervoer (pagina 36), het organiseren van een 

schoolkamp (pagina 18) en andere zaken die bij 

een uitstap horen.

Wij wensen je een zorgeloze 
en geslaagde één- of 
meerdaagse uitstap toe!
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O U T D O O R

Als vanouds weer op pad, maar dat gaat niet als 

vanzelf

Outdoor bestemmingen worden niet alleen door leerlingen en studenten als de avontuurlijkste 

werkweken bestempeld, maar ook door organisatoren. Binnen scholen en opleidingsinstituten is er 

in de loop der tijd een enorme expertise opgebouwd in het organiseren van deze vaak 

spectaculaire levenservaringen. Organisatoren kennen het klappen van de zweep, juist door jaar 

na jaar te leren van eigen ervaringen en die uit te wisselen met collega’s en specialisten in het 

werkveld. Een gestroomlijnde organisatiemachine die zonder haperen alle denkbare reisdoelen en 

uitdagingen realiseert.

Dan komt er zand in de machine. Niet zomaar ergens, maar door het 

hele systeem heen. Iedereen weet waarom en allemaal weten we ook 

best wel dat we er veel aan kunnen doen. In de eigen organisatie 

zeker. Scholen zijn hun expertise niet kwijt. Reisorganisaties weten 

nog steeds de weg over de hele wereld. En outdoor bestemmingen 

hebben nog steeds alles te bieden; altijd het avontuur en zekerheid 

binnen de veiligst denkbare kaders. Al-met-al is er op dit moment 

niet zoveel aan de hand. We kunnen weer op pad, als vanouds, weer 

als vanzelf.

Dan blijkt dat het opstarten van deze reismachine toch net wat inge-

wikkelder is. Het systeem heeft geen mankementen, maar wel start-

problemen. Op elkaar ingespeelde partners weten elkaar niet zonder 

meer te vinden. Automatismen lijken weg, het is weer zoeken waar je 

de bal kwijt kunt. Soms levert dat wat ongemak op, vraagt het om 

wat extra flexibiliteit. Maar het antwoord op bijna alle opstartproble-

men is uiteindelijk vooral en heel simpel: wat extra tijd.

Tijd effent de weg. Geef studenten, leerlingen, ouders en eigen orga-

nisatoren ruimte en zekerheid en alles valt weer op z’n plek. Neem 

vroeg contact op met de reisspecialisten van survival-, zeil- en surf-

kampen, wintersportreizen in groepsverband, busondernemingen of 

outdoor bestemmingen om daar de afspraken vast te leggen; hun 

tijdige planning biedt jullie zekerheid. Check de checklists, actuali-

seer en implementeer om vat te krijgen op nieuwe situaties en regel-

gevingen.

Begin dus nu, neem voorsprong op oude planningen en start met de 

voorbereiding. Het draaiboek ligt er nog en bij al jullie partners is dat 

niet anders. Zijn alle vragen en problemen met wat extra tijd uit de 

wereld? Misschien niet helemaal. Maar in voorkomende gevallen heb-

ben jullie met Werkweek een oliemannetje op de achtergrond dat 

veel antwoorden in huis heeft. Een oliemannetje dat bovendien bin-

nen dit werkveld het sterkste (informatie-)netwerk tot zijn beschik-

king heeft. Dus, kom maar op met jullie vragen, het team van 

Werkweek staat klaar om jullie weer van dienst te zijn.

Tekstcredit: Willem Riesmeijer i.s.m. Brian Berghuis. Willem is sinds 2002 lid van het Werkweekteam, schoolreisorganisator pur sang, vele jaren ouderraadslid en 

trotse vader van vijf dochters. Fotocredit zeekayak: © Monkey Business Images Ltd (dreamstime.com)
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Omdat het juist nu moet: de intensiteit van outdoor 
avonturen
Outdoor ondernemingen hebben zich gespecialiseerd in het combi-

neren van twee elementaire dingen: leuke én leerzame activiteiten. 

Daarbij intensiveert het avontuur die beleving vele malen; leuk is 

leuker wanneer je echt uitgedaagd wordt. Rotsklimmen, abseilen, 

pijl-en-boog schieten: leerlingen en studenten verkennen de grenzen 

van wat ze kunnen en durven. Dat is persoonlijke groei. Voor bege-

leiders staat juist daarom het persoonlijk contact met de deelnemers 

centraal. De instructeurs hebben, naast vakinhoudelijke kwaliteiten, 

een goed oog voor wat de deelnemers nodig hebben aan begelei-

ding. Het gaat immers om het persoonlijk contact met leerlingen en 

studenten.

Jongeren ervaren wat een outdoor activiteit met hen doet als heel 

persoonlijk, in wat ze doen tonen ze wie ze zijn. Zo gaat het bij bij-

voorbeeld rotsklimmen over vertrouwen in jezelf en in elkaar. Precies 

dat zijn kritische zaken in de ontwikkeling van jongeren. Nu, na een 

aantal jaren waarin normale groeiprocessen van die twee aspecten 

door de pandemie verstoord zijn, meer dan ooit tevoren.

Outdoor is in beweging, in aanbod en begeleiding. De afgelopen 

jaren is daarin veel geïnvesteerd. Binnen het gevarieerde en steeds 

verder groeiende aanbod als organisator je eigen weg vinden is een 

uitdaging op zich. Zeker wanneer je jouw eigen grenzen verlegt en 

een nieuwe bestemming en/of partner zoekt. ANVR, SGR, 

Calamiteitenfonds en vergelijkbare certificeringen zijn prima waar-

borgen. Goede referenties van andere scholen zijn nog altijd de 

beste aanbeveling. En bij het maken van afspraken met de aanbieder 

van jouw keuze je eigen inbreng eens tegen het licht houden, loont 

ook de moeite. Waar zijn trainers nodig en wat kun je zelf doen of 

regelen? Koken, een trip of vrije dag zelf invullen, praktische zaken 

die een belangrijke besparing kunnen opleveren.

Een outdoor werkweek organiseren is al met al nog steeds een uit-

daging. Zoals samen op avontuur gaan ook hoort te zijn. Een reis die 

je onderneemt met partners waarop je kunt bouwen. Als vanouds, 

maar niet als vanzelf. Daarom: begin nu met de organisatie en ver-

zeker je van een unieke ervaring die je iedere generatie gunt.

Ripstar Travel: 

duurzamer op 

groepsreis met CO2-

neutraal busvervoer

Groepsreizen zijn na de beperkingen van de coronapande-

mie weer populairder dan ooit. Maar er is een keerzijde; door 

te reizen wordt er een hoop CO2 uitgestoten. Daar zijn reizi-

gers en reisorganisaties zich steeds bewuster van. En daar-

om kiezen steeds meer organisaties ervoor om CO2-uitstoot 

te gaan compenseren.

Zo heeft Ripstar Travel ervoor gekozen om vanaf de zomer 

van 2022 CO2-neutraal te reizen, door de CO2 uitstoot van 

de touringcar te compenseren. Ripstar organiseert surf- en 

sneeuwreizen voor groepen. We willen graag emissievrije 

reizen organiseren, maar zo lang dat niet kan, compenseren 

we de uitstoot. Daarvoor wordt samengewerkt met de 

non-profit organisatie Trees For All. Samen met Trees For All 

berekent Ripstar wat de CO2-uitstoot van een busreis is. Het 

geldbedrag dat voor de compensatie nodig is, wordt over-

gemaakt naar Trees For All. Daarvan plant Trees For All nieu-

we bomen, in gecertificeerde bosprojecten in het buitenland. 

De bomen die worden geplant, halen CO2  uit de atmosfeer. 

Maar dat niet alleen: ze zorgen voor een beter klimaat én 

trekken allerlei planten en dieren aan. 

Meer informatie www.ripstar.nl

Ripstar Travel staat op pagina 11 & 15 van deze Werkweekeditie.

A D V E R T O R I A L
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Geweldige sportactiviteiten, spannende verha-
len, fascinerende excursies in de natuur en 
duurzame Team oefeningen - er is gegaran-
deerd voor elk wat wils!

De jeugdherbergen staan voor een duidelijke bood-
schap. Duurzaamheid, integratie, open mind set en 
tolerantie: Dit zijn enkele van de waarden waar het 
Deutsche Jugendherbergswerk voor staat. 

Moderne sfeer. Voordelige prijzen en hoge 
kwaliteitsstandaard: familiekamers en meeting- & 
event faciliteiten zijn beschikbaar in alle moderne 
huizen.

Al meer dan 100 jaar vertegenwoordigen de jeugdher-
bergen waarden die het leven verrijken. Voor iedereen 
die met open ogen door de wereld gaat. Het samen zijn 
beleven en op elkaar kunnen vertrouwen.

Rots of water! Diversiteit en schoonheid van de 
Donauvallei.

Black-Forest-Trail! Plezier, actie en teamgeest in 
het Zwarte Woud.

Natuur, actie en geschiedenis - actief in bewe-
ging aan de Bodensee.

Europa van dichtbij! Straatsburg en de beziens-
waardigheden en attracties van het Rijndal.

Welkom in BADEN-WÜRTTEMBERGBADEN-WÜRTTEMBERG

WE ZIJN ZOVEEL MEER

De jeugdherbergen staan voor een duidelijke bood-
schap. Duurzaamheid, integratie, open mind set en 
tolerantie: Dit zijn enkele van de waarden waar het 
Deutsche Jugendherbergswerk voor staat. 

Al meer dan 100 jaar vertegenwoordigen de jeugdher-
bergen waarden die het leven verrijken. Voor iedereen 
die met open ogen door de wereld gaat. Het samen zijn 
beleven en op elkaar kunnen vertrouwen.

Als 

u de volgende 

reserveringscode ge-

bruikt bij uw reservering,

ontvangt u bij aankomst 

een kleine verrassing in de 

jeugdherberg:

NLBE-2223

Je 

kunt meer 

geweldige jeugdher-

bergen en aanbiedingen 

vinden op:

www.

jugendherb
erge-bw.

de

Fo
to

: H
ei

ko
 P

ot
th

off
 

dan een stapelbed en een kampvuur!
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A D V E R T O R I A L S

Nederland net 

zo populair als 

buitenland? Jazeker! 

Het was wel even schikken voor reisorganisatie Manders Travel 

toen in 2020 de wereld op slot ging. Toen na een tijdje het reizen 

weer beperkt mogelijk werd, bleek het buitenland een brug te 

ver voor schoolgroepen. ‘Een schoolkamp in eigen land?’ Dat is 

de vraag waar Manders Travel mee aan de slag ging. Vol enthou-

siasme gingen de reisspecialisten op zoek naar leuke bestem-

mingen en activiteiten. Zo kwamen ze er al snel achter dat in 

Nederland ontzettend veel te zien, te doen en te beleven is. De 

schoolkampen in Nederland bleken een perfect alternatief te zijn 

en blijven ook nu populair. Ze zijn relatief dichtbij huis, kunnen 

veilig worden uitgevoerd en zijn betaalbaar voor iedereen.

Na een jaar vol gezellige schoolkampen in Nederland, neemt 

Manders Travel de scholen dit schooljaar ook weer mee naar het 

buitenland. Leuke reizen naar Europese steden, outdoorkampen 

in de Ardennen of de Alpen en niet te vergeten hun grootste 

passie: wintersport! Naast de kampen in het binnen- en buiten-

land heeft zij als ‘all round reisorganisatie’ dit schooljaar tijdens 

de paasvakantie nog een hoogtepunt: ‘DE PROMOREIS 2023’.

Manders Travel laat scholen en docenten gratis kennis maken 

met hun als organisatie, tijdens een lang weekend naar Oostenrijk. 

Met een team van enthousiaste medewerkers heeft Manders 

Travel weer veel zin om met jullie leerlingen op pad te gaan. Of 

het nou naar de Limburgse heuvels is of naar de Oostenrijkse 

bergen, het maakt Manders Travel niet uit!

www.manderstravel.nl

Manders Travel & Events staat op pagina 17.

Sportkamp in Osttirol 

in Oostenrijk:  

why not?!

Een vergeten stukje Oostenrijk met veel outdoorsport-mogelijk-

heden voor sportkampen en werkweken. Het is vooral de combi-

natie van goede outdooractiviteiten en prachtige natuur aan de 

voet van de Großglocker, wat Osttirol zo ideaal maakt voor een 

geslaagd sportkamp of werkweek.

Outdooractiviteiten zoals rafting op een echte wildwaterrivier, 

canyoning in de Dolomiten, Via Ferrata met uitdaging, een hike 

met rangers in het Nationaalpark ‘Hohe Tauern’ of klimmen en 

abseilen op hele mooie locaties staan hier op het programma. 

Dat alles vind je in de nationaalpark-regio ‘Hohe Tauern’ in 

Osttirol.

De Nederlandstalige onderneming ‘Sportland Events’ organiseert 

al meer dan 25 jaar compleet verzorgde outdoorreizen en is 

gespecialiseerd op schoolgroepen. De kosten voor deze sport-

kampen zijn vergelijkbaar met de Ardennen en aantrekkelijk voor 

scholen om de werkweek in Oostenrijk te ondernemen. De tevre-

denheid over de goede outdooractiviteiten in deze imposante 

natuur, de ideale groepsaccommodaties en betaalbaarheid zor-

gen er voor dat de scholen ieder jaar graag weer terug willen 

komen.

Meer informatie www.sportland-events.com

Sportland Events staat op pagina 13 van deze Werkweekeditie.
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Ripstar
surfkampen
Ripstar organiseert sportieve 
schoolreizen en werkweken voor 
alle leerjaren in Nederland, Frankrijk 
en Spanje.

Neem vrijblijvend contact op: 
ripstar.nl/groups • groups@ripstar.nl • 020 688 60 90

Sportief Educatief Gezellig

De reizen zijn naar wens op maat te maken. Met busreis, accommodatie 

(tenten/lodges/groepsaccommodatie), eten, surflessen, excursies, theorieavond 

en een activiteitenprogramma. Alles afgestemd op de wensen en de doelgroep.
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www.zilvermeer.be | info@zilvermeer.be

Ontdek ons aanbod voor scholen op www.zilvermeer.be
Steeds een programma op maat

PROVINCIAAL RECREATIEDOMEIN ZILVERMEER
Zilvermeerlaan 2 | B-2400 MOL  | T +32 (0) 14 82 95 00 | info@zilvermeer.be | www.zilvermeer.be

Na een week op het water...

...heel anders weer naar school

Zeilschool 
‘de Ulepanne’ 
Tsjamkedykje 1
8561 HA Balk
+31(0)514 602982
info@ulepanne.nl
www.ulepanne.nl

Zeilen op de Waddenzee, IJsselmeer of in 
Friesland. Helemaal weg en toch dichtbij!

Telefoon: +31 (0)517 72 10 20 E-mail: info@friesevloot.nl Website: www.friesevloot.nl

3-daags zeilarrangement
Vanaf € 123,- per persoon;  
All-inclusive vanaf € 307,- per persoon.

5-daags zeilarrangement
Vanaf € 172,- per persoon;
All-inclusive vanaf € 536,- per persoon.

Schipperscoöperatie FrieseVloot bestaat uit een aantal open-minded mensen 
met een passie voor zeilen op traditionele zeilschepen. We heten je van harte 
welkom aan boord en willen je graag kennis laten maken met het leven aan 
boord. Met onze zeilervaring en kennis van het waterlandschap zeilen we met 
jou langs de mooiste plekken in Nederland.

Neem contact met ons op voor een off erte op maat.
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Geef bij je (info)aanvraag/boeking aan dat je via 
Werkweek (WW) komt. Zo help je ons en jezelf!
Op deze manier kunnen wij het magazine altijd 

GRATIS blijven toesturen :-)

activiteiten 22 /23
buitenschoolse

Werkweek: informatiebron voor het organiseren vanWerkweek: informatiebron voor het organiseren van

O U T L I N E ,  ‘ T S J E C H I Ë  S P E C I A L I S T ’
O U T L I N E  C E N T R U M  J I Ř I Č N Á 
J I Ř I Č N Á  3  •  3 4 2  0 1  P E T R OV I C E  U  S U Š I C E

Tel +420 724 799 277 •  info@jiricna.com  •  www.jiricna.com  

School -& groepsreizen in Tsjechië
Sneeuw en bosklassen, werkweken, zomerkampen, schooluitwisselingen, 
concertreizen, culturele rondreizen.

 Outline, Tsjechië specialist

 Verblijfshuis in het 
Boheemse Woud

 Nederlandstalige 
aanwezigheid

 Actie, cultuur en avontuur

 Ruim activiteiten aanbod 
in eigen beheer
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Ripstar
wintersport
Ripstar organiseert complete 
wintersportreizen voor alle 
leerjaren in de Alpen.

Neem vrijblijvend contact op:
ripstar.nl/groups • groups@ripstar.nl • 020 688 60 90

Sportief Educatief Gezellig

De wintersportreizen zijn naar wens op maat te maken. Met busreis, 

accommodatie, eten, ski- en snowboardlessen, excursies, activiteiten afgestemd 

op de wensen en de doelgroep. Ook materiaalhuur is mogelijk!
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Help ons jou helpen

Als je informatie aanvraagt, een schoolreis of werkweek reser-

veert en/of betaalt, geef dan s.v.p. aan dat je door het magazine 

Werkweek (WW) op het idee bent gekomen. Waarschijnlijk doe 

je dat nu nog niet, tenzij de organisatie je daar uitdrukkelijk naar 

vraagt. Wij vragen je Werkweek altijd te noemen, omdat dat ons 

helpt om jou te blijven helpen. Dit magazine ontvangt je school 

helemaal gratis en wij als Werkweekteam bekostigen dit maga-

zine met publicaties van de verschillende organisaties. Die zijn 

op hun beurt gemotiveerd hun informatie aan ons te blijven 

geven als zij merken dat hun boodschap via Werkweek aankomt. 

Ze komen daar normaliter echter alleen achter als zij het hun 

klanten vragen.

Nog een mogelijkheid, op www.werkweek.nl/service kun je een 

formulier invullen dat wij doorgeven aan de organisatie(s) van 

je keuze. Wij zorgen ervoor dat zij de gewenste informatie 

rechtstreeks naar jou sturen en zij weten dat je via het 

Werkweekplatform bij hen terecht bent gekomen. Alvast bedankt, 

namens het Werkweekteam en alle schoolreisorganisaties in 

deze editie.

Gratis oriëntatiebezoek
Je kunt van tevoren vrijblijvend een groepsaccommodatie, 

schoolkamplocatie, klimpark, attractiepark of museum bezoe-

ken om je te oriënteren. Wij hebben daar de gratis oriëntatie-

bezoekservice voor in het leven geroepen. Heb je ook dit jaar 

weer een locatie voor de klasuitstap, excursie of meerdaagse 

schoolreis gekozen en wil je zeker weten of die geschikt is voor 

jouw klas of groep? Maak dan gebruik van de mogelijkheid voor 

een gratis oriëntatiebezoek. Je regelt het via onze website: 

www.werkweek.nl/orientatiebezoek

Buffel-outdoor: 

ook outdoor trektochten

Er zijn vele mogelijkheden om een excursieweek of schoolkamp in te 

vullen bij Buffel-outdoor. Of het nu een sportievere week of een ste-

dentrip betreft, in de meeste gevallen is het een standaard program-

ma vanaf één vaste plek en elke dag een leuke invulling om weer 

terug te keren in diezelfde accommodatie.

Maar dat kan ook anders… Zou het niet leuk zijn om met je groep elke 

avond op een andere slaaplocatie te zijn? Steeds weer nieuwe ont-

dekkingen doen en beseffen dat er zoveel meer is, door middel van 

een trektocht. Zodoende kan er ook een groter gebied worden ver-

kend. Bijvoorbeeld de Belgische Ardennen. Met een kano of fiets kun-

nen de leerlingen naar de volgende bestemming. Zelfs een kort 

tochtje in een Waalse boemeltrein zorgt voor veel nieuwe indrukken 

en is een ervaring op zich. Ook wanneer je groepen groot zijn en de 

wens is om overzicht op de groep te behouden. Dan maak je kleine-

re groepen die kloksgewijs door de omgeving trekken en zo blijft het 

een knus karakter houden en interessant om wat meer aandacht te 

hebben voor de leerlingen.

Wellicht lijkt dit een hele opgave, maar deze trektocht kan zo zwaar 

ingestoken worden als je wenst. De bagage kan vervoerd worden en 

iedere avond kan er geslapen worden in een gereedstaand tenten-

kamp. Of toch liever back-to-basic met rugzakken op en elke avond 

een zelfgebouwd primitief bivak met een maaltijd op het kampvuur. 

Het is helemaal niet verkeerd voor de hedendaagse jeugd om op zo’n 

kamp te beseffen hoe goed ze het thuis hebben. Afgewisseld met 

vette activiteiten en coole slaaplocaties komen ze terug met een 

rugzak vol herinneringen en verhalen. Iets wat ze de afgelopen jaren 

wel gemist hebben!

www.buffel-outdoor.nl

Buffel Outdoor staat op de binnenkant van de voorzijde.
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INFO@MANDERSTRAVEL.NL

MANDERSTRAVEL.NL

030-2271438

Van wintersport in Oostenrijk tot een schoolkamp in Limburg. Wij
verzorgen jouw schoolreis tot in de puntjes. Wij nemen alle zorgen
uit handen vóór en tijdens de reis, hierdoor gaan jullie goed
voorbereid op pad. Ook sturen we ons eigen personeel met jullie
mee, waardoor wij er bovenop zitten bij verrassingen.

OP ZOEK NAAR EEN GESLAAGDE REIS?

MOUNTAINBIKEN - KLIMPARK - VLAAIBAKKEN - BOOGSCHIETEN - KABELBAAN
OUTDOORPARK  - ESCAPE TOUR - LASERGAMEN - MAASTRICHT UNDERGROUND
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Essentiële routeplanner naar gedroomde 

bestemming

Het is indrukwekkend om te zien met hoeveel enthousiasme organisatoren van werkweken en 

schoolkampen aan de slag zijn gegaan om de draad weer op te pakken. Er is een dringend besef 

dat deze buitenschoolse activiteiten geen luxe zijn, maar een essentieel onderdeel van het 

curriculum. Hier krijgen het leren en de ontwikkeling van de leerlingen/studenten een invulling die 

nergens anders zo intensief, inspirerend, uitdagend en vooral ook persoonlijk is.

Schoolkampen en werkweken staan nog altijd voor het grote 

samensmelten. Daar wordt de eenheid gesmeed die later ‘onze klas’ 

of ‘ons jaar’ zal heten; de vriendschappen, de herinneringen, de over-

winningen. Parallel daaraan, of juist in tegenstelling daarmee, zoekt 

de individuele leerling zijn of haar plaats. Bij het stimuleren van het 

groepsgevoel moet natuurlijk nog wel voldoende ruimte zijn voor 

maatwerk. Organisatoren en accommodaties zijn zich hiervan 

bewust. Want er is geen remedie die elke tegenstelling tussen het 

collectief en een individu uit kan sluiten. Wel zijn er veel aandachts-

punten die die tegenstelling vooraf inkaderen en maatwerkoplossin-

gen maximaal haalbaar maken. Hieronder een aanzet op basis van 

de input van medeorganisatoren, de bijzondere kennis die de aan-

bieders van accommodaties hebben, de inbreng van opvoedkundi-

gen en psychologen en de feedback die wij krijgen van de mensen 

waar het jullie, en ons dus ook, het meest om gaat: de leerlingen en 

studenten zelf. 

Planning: NU
 – Plan zo vroeg mogelijk, reserveer reis en verblijf, claim nu jullie 

data en geef duidelijkheid aan iedereen. Accommodaties, tourope-

rators en andere partners in dit werkveld hebben ieder voor zich 

hun eigen problemen met planning en bemanning. Maak van hun 

probleem niet dat van jullie; snel duidelijke afspraken vastleggen 

voorkomt last minute gedoe. Dat klinkt misschien egoïstisch, maar 

‘wie het eerst komt…’

 – Begin nu, zodat je ruimte houdt voor inspiratie, vernieuwing, 

inspraak en budgettering.

 – Formuleer heldere doelstellingen en werk aan maatwerk. Op basis 

van onder meer beschikbare budgetten (concretiseer die zo snel 

mogelijk) en de afstand tussen locatie en school kun je keuzes en 

uitwerkingen verder finetunen: ga je zelf koken en opruimen, is er 

op de locatie een grote gemeenschappelijke ruimte beschikbaar, 

is er extra ondersteuning en begeleiding tijdens de program-

ma’s nodig, zijn er sportaccommodaties beschikbaar? Kijk op 

www.werkweek.nl/verblijf voor inspiratie en informatie. Lees voor-

al ook de reviews van collega’s die je voorgingen. 

 – Integreer activiteiten in studieprojecten. Een werkweek is de ide-

ale gelegenheid om aansprekende activiteiten af te stemmen op 

studieprojecten. Biologie, aardrijkskunde, geschiedenis of tech-

niek: aanbieders weten welke mogelijkheden hun locatie biedt, 

dus stel met hen en de vakdocenten een programma en draaiboek 

samen. Logisch, maar ook hier, begin op tijd, want wat als vanzelf-

sprekend was moet soms opnieuw afgestemd worden. 

 – Ga zelf de locatie en het gebied verkennen. Om plannen af 

te stemmen op de realiteit is een bezoek wenselijk. Reistijd, 

accommodaties, slaapvertrekken, outdoor opties, aanreistijd naar 

bezienswaardigheden of attracties in de buurt, mogelijkheden 

voor een kampvuur, keuken en eetruimte: noteer de relevante 

gegevens en stem je programma daarop af. 

 – Organiseer een informatieavond voor ouders. Tussentijds zijn er 

contactmomenten geweest, nu zijn de kaders duidelijk, tijd voor de 

laatste puntjes. Vragen, opmerkingen, aanvullingen; betrek ouders, 

leerlingen en andere betrokkenen voor een laatste afstemming.

Planning: over partners en prijzen
 – Vervoer, verblijf en veiligheid. Stel steeds de belangrijke vragen. 

Zijn aanbieders en touroperators aangesloten bij relevante orga-

nisaties, zijn de begeleiders bekwaam en bevoegd, is er EHBO-

materiaal aanwezig en iemand met een EHBO-diploma? 

 – Kosten en catering. Waar mogelijk zul je zelf willen koken. Prima 

voor het groepsgevoel en wel zo voordelig. Stel een eigen kook-

programma met inkooplijst samen en kies voor makkelijke gerech-

ten: pasta’s, stamppotten, chili con/sin carne, barbecue. 

 – Check de volledigheid van groepsverzekeringen: aansprake-

lijkheidsverzekering, annuleringsverzekering, regenverzekering, 

Tekstcredit: Willem Riesmeijer i.s.m. Brian Berghuis. Willem is sinds 2002 lid van het Werkweekteam, schoolreisorganisator pur sang, vele jaren ouderraadslid en trotse vader 

van vijf dochters. Fotocredit: © Tea (dreamstime.com)

V E R B L I J F
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reisverzekering, vernielingsverzekering, ziektekostenverzekering, 

materiaalverzekering, medische zorgverzekering en ongevallen-

verzekering. Wil je zekerheid, neem dan een deskundige in de 

arm. Aandachtspunt: de basiszorg van Nederland dekt niet alle 

medische kosten in het buitenland. Die zijn elders vaak hoger en 

dan kun je het beste een aanvullende reisverzekering afsluiten. 

Denk ook aan kosten die een ambulance en repatriëring met zich 

meebrengen. Inventariseer medicijngebruik en aandoeningen van 

de hele groep (leerlingen, studenten en begeleiders).

– Protocol Covid: Covid is een uitzonderlijke factor om momenteel 

gelukkig (bijna) geen rekening mee te hoeven houden. Indien wel, 

dan vind je het laatste nieuws en de meest recente maatregelen 

op www.werkweek.nl/corona.

Planning: gezondheid en privacy
– Opnieuw: stel de juiste vragen. Alle professionele aanbieders van 

schoolkampen, accommodaties, hostels, campings en verblijfs-

centra hebben een analyse van de risico’s gemaakt. Informeer 

daarnaar.  

– Betrek de leerlingen en ouders bij de planning van de reis en 

bespreek de risico’s. Voordat je op reis gaat moet ouders om 

toestemming worden gevraagd voor elke vorm van spoedbehan-

deling die hun kind eventueel moet ondergaan en die artsen nood-

zakelijk achten. De ouders moeten alle belangrijke informatie over 

hun kind geven betreffende ziektes, allergieën, fobieën, medicatie, 

diëten, enzovoorts.

– Als er een leerling/student meegaat met diabetes, dan moet je 

goede afspraken maken, zodat deze persoon zijn diabetes goed 

onder controle kan houden. In verband met de (vele) activiteiten 

op een kamp is het soms nodig dat er ’s nachts een keer wordt 

gecontroleerd in verband met de grote kans op lage glucose-

waarde.

– Contract gedragsregels. Laat ouders en leerlingen altijd een con-

tract tekenen omtrent de gedragsregels tijdens het kamp. Denk 

Specifiek en persoonlijk
Er zijn geen gemiddelde jongeren. Een paar handvatten voor 

een persoonlijke benadering van met name jonge leerlingen.

– Leerlingen die wat timide of minder weerbaar zijn, zijn 

gebaat bij een ‘buddy’, zodat ze worden opgenomen in 

een groepje en niet alleen komen te staan. Geef groep-

jes een begeleider die goed is geïnformeerd over de ins 

en outs van de leerlingen in de groep.

– Zorg dat de wat stoere en dominante leerlingen de 

‘bewakers’ worden van de topsfeer in het schoolkamp. 

Maak ze verantwoordelijk. Dat kun je op school voorbe-

reiden. Laat de leerlingen meedenken en met oplossin-

gen komen. Dat is altijd het beste. De betrokkenheid en 

motivatie van de leerlingen zullen dan veel groter zijn 

om er een succes van te maken.

– Focus je bij leerlingen met gedragsmoeilijkheden niet op 

de sancties en eventuele straf. Leg juist in de klas uit dat 

het voor sommige leerlingen wel eens moeilijk kan zijn in 

de bus om stil te blijven zitten. Vraag de leerlingen in de 

klas of zij daar een oplossing voor weten. Denk aan een 

koptelefoon, afleiding met muziek, een filmpje afspelen.

– Bespreek vooraf het schoolkamp met de ouders. Dat 

neemt ook bij hen de onrust en zorg weg en vaak krijg 

je nog handige tips van ouders voor de aanpak van hun 

kinderen.

daarbij aan het gebruik van een telefoon, sociale media, alco-

holgebruik, drugsverbod, seksueel gedrag en meer van dit soort 

zaken. Leg de ouders en leerlingen uit wat de gevolgen zijn als 

leerlingen zich niet aan de regels houden. In het uiterste geval kan 

een leerling dan naar huis worden gestuurd. Meld de sancties in 

het contract.

– Over gebruik sociale media. Maak duidelijke afspraken over het 

gebruik van sociale media tijdens het kamp. Denk daarbij aan bij-

voorbeeld portretrecht. Niet iedereen wil dat zijn of haar portret 

op sociale media gedeeld wordt. Dus moet je eerst schriftelijke 

toestemming hebben als je een foto of video wil verspreiden. Maak 

er afspraken over, ook met de ouders. Het helpt in ieder geval 

om ongewenste verspreiding te voorkomen. Vermeld bij foto’s 

copyright.

– Alcohol en drugs. Leg eventueel gebruik en sancties bij mis-

bruik vast in een convenant. Win informatie over alcohol in bij 

STAP, een onafhankelijk kennis- en adviescentrum op het gebied 

van alcoholbeleid, dat werkt in opdracht van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Europese Unie, lokale over-

heden en een aantal particuliere fondsen. Kijk voor meer informa-

tie op www.werkweek.nl/alcohol
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5 UNIEKE GROEPS-

ACCOMMODATIES

www.betteldgroeps-
accommodaties.nl

Je vindt ons in
• Zelhem

• Amerongen
• Limauges (B)

De ideale plek 
om jullie schoolkamp 

te houden!

www.schoolreisnaarterschelling.nl

“een unieke belevenis
op de mooist denkbare locatie”

Schoolreis naar Terschelling

Complete arrangementen 
al vanaf € 99,- p.p.
Eerst zelf sfeer proeven? Meld je aan 
voor een gratis promotieweekend: 
info@schoolreisnaarterschelling.nl

Hoogte lichtgroene balk
Kortste zijde (in cm) x 1,2

Vrije ruimte boven en onder de tekst
Kortste zijde (in cm) delen door 2

Organiseer je werkweek op een van de veertien 
GroepsNatuurkampeerterreinen in Nederland. 
Samen kamperen, rond het kampvuur zitten en 
volop ruimte voor buitenactiviteiten. Tenthuur is 
mogelijk op diverse locaties. 
groepsnatuurkampeerterreinen.nl

Zetspiegel
Kortste zijde (in cm) delen door 2

Heading
Kortste zijde (in mm) delen door 3

Op kamp 
in de natuur

Wolfskuil 15
7731 AP  Ommen

0529-451631
www.wolfskuil.nl
info@wolfskuil.nl

We hebben vier groepsaccommodaties in het 
bos, voor zowel kleine als grote groepen en 
twee groepskampeervelden. 
Wees bij het kamperen niet bang voor een 
spatje regen, er staat een grote tipi groepstent. 
  
De bosrijke omgeving zorgt er voor dat jongeren 
buiten willen zijn. Ga samen kanovaren,  
mountainbiken of boogschieten. Het kan  
allemaal. We zitten bij het stadje Ommen. 
  
Het avontuur lokt. Kom je ontdekken 
hoe mooi en leuk het hier is? 
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OP AVONTUUR  
IN EIGEN LAND
JE VINDT ONS AAN DE KUST, IN HET BOS 
EN MIDDEN IN DE STAD. IN OUDE KASTELEN,  
MONUMENTALE  PANDEN EN IN EEN JACHTHUIS.

Bij Stayokay logeer je op de mooiste plekken in 
Nederland. Zo kun je cultuur snuiven in de stad,
actief de natuur verkennen of uitwaaien op het 
strand. Van ontbijt tot kamerindeling, wij regelen het 
voor jouw groep!  In de omgeving van elk hostel vind 
je de allerleukste activiteiten. Ben jij klaar om de 
mooiste plekken van Nederland te ontdekken?

Check voor meer informatie stayokay.com/onderwijs

Vragen of boeken?
Neem contact op met onze salesafdeling:
+ 31 (0)20 8523472 of onderwijs@stayokay.com

Arrangement

Actie, teambuilding en sensatie op
en rond het water!

2 x ontbijt
2 x lunchpakket

2 x diner

Plus Arrangement

2 x overnachting

1 dagdeel zeilen

1 dagdeel kanoën

Expeditie Heegermeer

Prijs

€180,-
P.P.

Prijs

€140,-
P.P.

2 x ontbijt
2 x lunchpakket

2 x diner

2 x overnachting

1 dagdeel kanoën

Expeditie Heegermeer

Contact Ons +31 (0)515 442898       www.ottenhomeheegevents.nl

1 dagdeel speurtocht

1 dagdeel outdoorspellen
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Ga je mee
op kamp?

Stichting Paasheuvelgroep | 0577 - 411 556 | info@paasheuvelgroep.nl
facebook.com/paasheuvelgroep | instagram.com/paasheuvelgroep

Epe

Vierhouten

Baarn

Austerlitz

Stroe

Evertsoord

Oosterhout
Teteringen

Oostvoorne

Groepslocaties
van Stichting Paasheuvelgroep

Op onze groepslocaties maak je kennis met de natuur.
Hier mogen je kleren vies worden en staat je mobiel niet op de
eerste plek. Even helemaal wat anders dus.

groepsgebouw.nl
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Tekstcredit: Willem Riesmeijer i.s.m. Brian Berghuis. Willem is sinds 2002 lid van het Werkweekteam, schoolreisorganisator pur sang, vele jaren ouderraadlid 

en trotse vader van vijf dochters. Fotocredit: studenten bezoeken de Sacre Coeur (Montmarte) in Parijs (© Thanakrit Sathavornmanee, dreamstime.com).

C U LT U U R -  &  S T E D E N T R I P S

Klaar voor de start: 

op weg naar internationale bestemmingen

Het enthousiasme waarmee scholen weer internationale stedentrips, uitwisselingsprogramma’s en 

travel & learning reizen organiseren is (en we hadden nooit gedacht dit ooit op te schrijven) bijna 

te overweldigend. Organisatieteams zijn uit de startblokken geschoten om de studenten weer een 

‘experience of a lifetime’ te bezorgen. Voor een markt die toch wat onzeker was, is die plotselinge 

stormloop op reizen een echte uitdaging. Gelukkig is er ook aan de zijde van de aanbieders 

minstens net zoveel enthousiasme om de reisdoelen van jullie en je leerlingen en studenten allemaal 

weer waar te maken. Met iets van verbazing valt dus te constateren dat alle puzzelstukjes nog 

perfect in elkaar passen. Niet altijd zondermeer, maar in goede samenwerking blijkt uiteindelijk toch 

veel, zo niet alles, weer mogelijk. En de sleutel tot succes is, zeker dit jaar, tijd. Start de organisatie 

nu op, leg data en afspraken vast, geef duidelijkheid aan leerlingen/studenten, reispartners en 

bestemmingen en creëer zo rust, want nog altijd geldt ‘the early bird catches the worm’.

Werkweek is als altijd het platform waar vragen, antwoorden, erva-

ringen en tips uitgewisseld worden. Handvatten voor het tackelen 

van de praktische problemen bij het organiseren van stedentrips 

hebben wij verzameld in een aantal artikelen. Die vinden jullie, aan-

gevuld met actuele informatie, op www.werkweek.nl 

Bouwen op partners
Een gespecialiseerde touroperator beschikt over specifieke kennis en 

een sterk lokaal netwerk. De echte specialisten zijn bijvoorbeeld 

gericht op een bepaalde regio, de meer uitdagende of ongewone 

locaties of juist opties in eigen land herontdekken. Daarnaast zijn er 

organisaties en bureaus die zich meer specifiek kunnen richten op 

bepaalde schooltypen, of op studenten die extra eisen stellen aan 

locatie en begeleiding. Werkweek wijst je de weg naar de specialist 

die in jouw profiel past. Jouw operator is ook je adviseur. Hij kent de 

regels op locatie, weet de weg, ook naar mogelijke subsidies en ver-

voersopties op maat. Bovendien heeft hij ter plekke de expertise om 

flexibel in te spelen op veranderende omstandigheden.

Verder bouwen aan eigen ervaring
Wat jij zelf doet, moet nu perfect zijn en volgend jaar nog beter. 

Versnel je leerproces door eigen ervaringen en die van je collega’s 

tegen elkaar te houden. Check ook de verschillende platforms (bij-

voorbeeld dat van ons), stel gericht vragen, durf ingesleten patronen 

ter discussie te stellen bij medeorganisatoren elders en benut die info 

ook om reisaanbieders scherp te houden. Een checklist, zoals wij die 

bieden, somt alles op waar je aan moet denken en belangrijker nog, 

alles waar leerlingen en studenten aan moeten denken. Een handig 

hulpmiddel in hectische tijden. Check die lijst op onze site. Ontwikkel 

daarnaast eigen protocollen, lijsten en een calamiteitenprotocol. 

Spreek af wie de 24/7 bereikbare coördinator/aanspreekpunt is. Maak 

op papier met briefhoofd van de school de lijsten met de gegevens 

van leerlingen en begeleiders (handig bij musea etc.). Check de reis-

plannen met de eisen die de onderwijsinspectie stelt aan deze activi-

teit. En evalueer die lijsten en opsommingen tijdens en kort na de reis, 

wanneer de indrukken nog vers zijn.

Actuele ontwikkelingen en specifieke regels
Helaas is de regelgeving voor stedentrips, travel & learning 

reizen en vergelijkbare internationale uitwisselingen gefrag

menteerd en de laatste tijd gecompliceerd, onder meer door 

covid en de ontwikkelingen in Oekraïne. Dat stelt extra eisen 

aan de voorbereiding. Denk bijvoorbeeld aan de reis

documenten voor jongeren met een migratieachtergrond; 

voorbeeld van een probleem dat jullie tijdig willen tackelen. 

Ook andere ontwikkelingen laten zich niet voorspellen, zoals 

bijvoorbeeld de brandstofprijzen. In Werkweek, en dan met 

name op onze website, proberen we in en overzicht te geven 

van wat er speelt en willen wij waar mogelijk bijdragen aan 

oplossingen.
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Studie-, stage- en 

taalreizen leggen een 

solide basis onder een 

succesvolle carrière

Kennis van taal en cultuur, studeren in een internationale context, en 

misschien vooral contact leggen met studenten van over de hele 

wereld. Tijdens travel en learning reizen creëren studenten een inter-

nationaal netwerk dat essentieel is voor toekomstige carrièrekansen. 

Het onderscheid tussen een land bezoeken of een tijd lang leven in dat 

land is groot. Het is dus terecht dat een aantal selecte reispartners 

zich heeft gespecialiseerd in de zogenoemde work & travelreizen. Hun 

netwerk is de basis voor een verblijf dat gegarandeerd een blijvende, 

positieve ervaring oplevert.

Zowel individuele als collectieve studie-, stage- & taalreizen, bijvoor-

beeld, combineren een verblijf in een aansprekende stad met dage-

lijks enkele uren taalles aan een op deze doelgroep gericht instituut. 

Wat de studenten daar leren, brengen zij diezelfde middag in de 

praktijk. Een deel van de dag is gereserveerd voor excursies. Lokale 

gidsen begeleiden de studenten langs de locaties en bij hun contac-

ten met de bevolking. En natuurlijk blijft er nog voldoende tijd over 

voor een terrasje, want ook daar oefen je de taal. Het taalreisconcept 

is even aantrekkelijk als bewezen effectief.

Er zijn veel meer work & travel opties. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 

au pair- en vrijwilligerswerk, individueel of met de hele klas. Populair 

zijn de buitenlandse ‘summerschools’, voor jongeren tot 18 jaar. Een 

optie die niet door een maximumleeftijd begrensd wordt is een edu-

cational exchange met een high school of deelname aan een vrijwil-

ligersproject. Tijdens de zomervakantie, gedurende een trimester of 

semester óf een heel schooljaar naar het buitenland, kennis maken 

met het schoolsysteem, andere vakken, een internationale club 

vrienden opbouwen, een taal vloeiend leren spreken en je echt 

onderdompelen in een andere cultuur, wie wil dat nou niet? Ook kan 

het een prima optie zijn voor een tussenjaar en de ideale manier om 

je als jongere breder te oriënteren. De belangrijkste kenmerken voor 

de meeste work & travel bestemmingen zijn: actief en betrokken, 

wonen bij een gastgezin of temidden van de lokale bevolking, een 

interactieve uitwisseling van taal en cultuur en het op eigen benen 

staan in een andere omgeving.

Voor deze reizen geldt altijd: dit is geen trip, maar een levenserva-

ring. De meerwaarde van deze reizen wordt onderkend en er zijn dan 

ook verschillende tegemoetkomingen in de kosten mogelijk. De 

Erasmussubsidie is een bekend voorbeeld. De studie- & taalreizen en 

de Travel Learning organisaties in Werkweek weten ook hierin de 

weg. Deze ultieme, individuele buitenlandervaring is geen trend, wel 

een ambitie die steeds meer opvoeders delen. Ervaringen in het in 

de praktijk brengen van die ambitie worden graag gedeeld. Er is een 

groot intercollegiaal netwerk; een kennispotentieel waarmee je 

natuurlijk ook in contact komt via Werkweek. In deze editie en online 

via www.werkweek.nl/travel-learning vind je meer informatie en con-

tactadressen. 

T R A V E L  L E A R N I N G

Verantwoordelijkheden zijn te delen
Hoe maak je het van energie en creativiteit bruisende gezel-

schap waarmee je op reis gaat duidelijk wat de grenzen zijn 

waaraan zij zich te houden hebben? Om te beginnen: maak 

een protocol. Voor onderweg en op locatie, onderling en met 

de mensen die je groep op locatie begeleiden. Wees helder, 

zorg dat de regels geen ruimte laten voor discussie. Tackel 

de borgsom. Accommodaties vragen soms om een borgsom. 

Dat geldt zeker voor sommigen die eerder letterlijk leergeld 

hebben betaald. Een regeling waarop je de leerlingen wilt 

voorbereiden. Heldere afspraken vooraf, gedragsregels die 

goed doorgesproken zijn, geen ruimte laten voor eigen inter-

pretaties, met niet-misselijke repercussies: het klinkt vrij 

heftig maar heeft hetzelfde positieve effect als de borgsom. 

Voorkomen is gewoon beter. Voor leerlingen en studenten 

hebben we een eigen checklist ontwikkeld. Is overal aan 

gedacht en alles aanwezig voor een goede reis en zorgeloos 

verblijf? Check de lijst, en ja, vinkjes zetten is schools, maar 

ook effectief. Dus gewoon meegeven en laten doen.

De weg naar financiering
Niet nieuw, maar door veranderende regelgeving wel extra 

actueel, is de terugkerende vraag naar de financiering van 

deze reizen. Hopelijk is er sprake van een soort overgangs-

fase, waarin ons werkveld, de wetgever en vooral jullie 

geconfronteerd worden met het resultaat van niet geheel 

doordachte ideeën. Een fase die zeker eisen stelt aan jullie 

flexibiliteit, creativiteit en improvisatievermogen. Er zijn 

meer wegen die naar Rome leiden en Werkweek is daarvoor 

een uitstekende routeplanner. Werkweek fungeert bovendien 

als platform voor intercollegiaal overleg en vraagbaak, met 

een complete, actuele en in context geplaatste informatie uit 

de relevante kanalen, zoals overheid, reisaanbieders, bestem-

mingen en sponsoren.

Travel Learning, een rubriek over internationalisering d.m.v. studie- & taalreizen, tussenjaar, 

stages, studie en/of vrijwilligerswerk in het buitenland. Zowel met een groep als individueel.
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*
Door onze expertise, 

ervaring en deelname aan
anvr ,  cfr ,  sg r en sg r z
bent u verzekerd van een 
veilige en verantwoorde

schoolreis.

*

Gunstige prijs-
kwaliteitverhouding

*
Deskundig team van 
ervaren specialisten

*
Vaste contactpersoon

Labrys Reizen
specialist in 

educatieve groepsreizen

labrysreizen.nl  
024-3822110

info@labrysreizen.nl

Labrys Reizen compenseert de 
CO2-uitstoot van al zijn reizen.

Vraag gerust om meer informatie!
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B E Z O E K  A A N …

Een culturele schoolreis naar Wenen

Imposant cultureel aanbod, prachtige architectuur en Weense gezelligheid in de traditionele 

Heurigen en koffiehuizen. Maar ook moderne musea en trendy designhotels. Dat is wat Wenen 

ook bij schoolgroepen voor een culturele schoolreis vol interessante excursies zo geliefd maakt.

De geschiedenis van Wenen gaat terug tot aan de eerste eeuw na 

Christus, toen de Romeinen het militaire kamp Vindobona stichtten. 

Het huidige stadsbeeld kreeg tijdens het regentschap van Keizerin 

Maria Theresia, en van Keizer Frans Joseph een barok uiterlijk. 

Vooral te zien aan de prachtig aangelegde boulevard de Ringstraße.

De imperiale pracht en praal van het barokke Schloss Schönbrunn, 

de voormalige zomeresidentie van de keizer, met betoverende par-

ken, het Palmenhaus, de Gloriette en de dierentuin, maar ook de 

Hofburg, het centrum van het Habsburgse rijk, dragen vandaag de 

dag nog steeds de flair van de Donaumonarchie uit. In het barokke 

Schloss Belvedere is tegenwoordig de Oostenrijkse Galerie onderge-

bracht. Hier wordt een grote verzameling met werken van Klimt, 

Kokoschka en Schiele gepresenteerd. De symbolen van Wenen zijn 

de gotische Stephansdom in het centrum, het reuzenrad in het 

Weense Prater pretpark, een attractiepark met een rijke traditie en 

de Spaanse Hofreitschule met hun beroemde Lipizzaner-ballet.

Bewonderenswaardig Wenen
Wenen ontvangt jouw groep met musea en tentoonstellingen van 

internationale allure. Zoals het Kunsthistorisch Museum met zijn 

indrukwekkende verzameling schilderijen van Bruegel. Het 

MuseumsQuartier met het Leopold Museum (met ’s werelds grootste 

Schiele-verzameling), het Museum der Moderne Kunsten, architec-

tuurcentrum en kunsthal. De Albertina is met 60.000 tekeningen en 

1 miljoen grafische werken de grootste grafische verzameling ter 

wereld. En het Liechtenstein Museum toont jouw klas de barokke 

kunst.

Andere interessante excursies in en rondom Wenen zijn: het kleurrij-

ke Hundertwasserhaus, de zwavelhoudende bronnen in Baden bei 

Wien en een repetitie bijwonen van het spectaculaire paardenballet 

van prachtige witte Lippizaner paarden. Natuurlijk maak je veel ple-

zier, eet en drink je met de hele groep in een typische Oostenrijkse 

Bierstube.

Wenen staat internationaal bekend als muziekstad. Componisten als, 

Strauß, Mozart, Beethoven en Haydn hebben hier gewerkt. Ontdek 

bijvoorbeeld waar Mozart’s voormalige appartement op de Domgasse, 

waar hij de Bruiloft van Figoro componeerde. De Wiener Philharmoniker 

en de Staatsopera behoren tot de wereldtop en de Wiener 

Sängerknaben betoveren met hun gouden keeltjes muziekliefhebbers 

over de hele wereld.

Musea in Wenen

Het Leopold Museum
Dit museum herbergt de belangrijkste verzameling van Oostenrijkse 

kunst. Meer dan 5.000 museumstukken worden hier tentoongesteld.

Sisi Museum
In het Sisi Museum, in de keizerlijke vertrekken van de Hofburg, kun 

je verschillende persoonlijke objecten van Elisabeth bezichtigen, als-

ook het beroemdste portret van de mooie keizerin.

Het Kunsthistorisch Museum
Het Kunsthistorisch Museum in Wenen toont de door de eeuwen 

heen verzamelde kunstschatten van de Habsburgers. Je kunt hier 

ook een van de grootste Egyptische kunstverzamelingen bewonde-

ren.

Albertina
Enkele jaren geleden werd de Albertina opnieuw geopend. Het is niet 

alleen architectonisch een hoogtepunt, maar ook de omvangrijke 

verzameling is bijzonder. Ergens in het museum ligt de haas van 

Dürer...

‘Haus der Musik’ in Wenen
Het ‘Haus der Musik’, een modern, interactief museum in het centrum 

van Wenen, neemt haar bezoekers mee door reële en virtuele bele-

vingsruimtes en toont zo de fascinerende wereld van de muziek.

Het Natuurhistorisch Museum Wenen
Dit museum toont de veelvoud van de natuur en de geschiedenis van 

de aarde.

Österreichische Galerie Belvedere
In dit prachtige barokslot kun je tegenwoordig Oostenrijks belang-

rijkste verzamelingen van middeleeuwse kunst, impressionisme en 

realisme tot en met kunst uit de 20e en 21e eeuw bekijken.

MUMOK (Museum Moderner Kunst)
In de grote zwarte kubus op het plein van het MuseumsQuartier zijn 

ca. 7.000 moderne werken te bewonderen. Van Oskar Kokoschka tot 

en met Hermann Nitsch. De schatkamer van de Hofburg In het oudste 

deel van de Hofburg kun je de meest kostbare schatten bewonderen, 

zoals bijvoorbeeld de Keizerskroon van het Heilige Roomse Rijk en de 

Rudolfinische Keizerskroon. Verder kun je allerlei curiosa uit de tijd 

van de Habsburgers bezichtigen, zoals bijvoorbeeld een 2,5 meter 

lange ‘eenhoorn’.

Nationale bibliotheek en Globe Museum
Met meer dan 7 miljoen verzamelingsobjecten is de Oostenrijkse 

nationale bibliotheek de grootste van Oostenrijk. De barokke pronk-

zaal van 20 meter hoog is een absoluut hoogtepunt.

KunstHausWien
Bonte kleurige vlakken en geen rechte lijnen. Een huis, dat niet vol-

gens de normale normen gebouwd is. De voormalige meubelfabriek 

in het 3. Bezirk van Wenen is duidelijk te herkennen aan haar oncon-

ventionele bouwstijl: Friedensreich Hundertwasser gebruikte onre-

gelmatige elementen uit glas, metaal, hout en keramiek in vele bonte 

kleuren en gaf het gebouw daarmee zijn eigen opvallende stijl.

Het Technisch Museum Wenen
De scheepsschroef werd uitgevonden door een Oostenrijker. Het 

Technisch Museum in Wenen toont modellen uit de geschiedenis van 

de techniek.

Tekstcredit: Tonny Elisabeth Pool i.s.m. Brian Berghuis. Tonny is sinds 1996 schoolreis redactielid, dochter van een schoolhoofd, 

vele jaren lerares en schoolreis-teamleidster op een basisschool in Vlissingen en moeder van twee zoons.
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Culturele reizen voor jongeren, volwassenen en
senioren. Actieve reizen en taalstages voor groepen 
en individuen. Groepsreizen op maat in heel Europa 
met verblijf in hotel, jeugdherberg of bij gastfamilie.

SEF
TRAVEL

Krekelstraat 82 - 9160 Lokeren - Tel. +32 9 348 31 81 
info@seftravel.be - www.seftravel.be

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte !
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www.etstravel.nl  I  info@etstravel.nl  I  +31 (0) 85 9020052

Een schoolreis op maat? 
Jullie doelstelling, onze missie!
ETS Travel is gespecialiseerd in het organiseren van 
buitenlandse werkweken en schoolreizen. 

Wilt u een schoolreis naar het buitenland organiseren 
waarin alles tot in de puntjes is geregeld? ETS Travel helpt 
u graag om een goed verzorgde, leuke reis met een educatief 
programma samen te stellen.

De voordelen van ETS Travel:
• Op maat gemaakte programma’s
• Educatieve programma modules
• Ontspannend en uitdagend Outdoor & Adventure programma
• Veilige, hoogwaardige verblijfsaccomodatie
• Persoonlijke service die écht een stapje verder gaat
• Gespecialiseerd in tweetalig onderwijs / 

  schoolbezoek mogelijk
• Exclusiviteit bij PGL en Kingswood in Engeland

Dus ben je op zoek naar een verrassend programma 
met een goede balans tussen taal, cultuur, educatie, sport en 
ontspanning, neem dan contact op met ETS Travel!

Wien Museum
Het Wien Museum biedt een breed spectrum aan verzamelin-

gen en tentoonstellingen, varierend van de stadsgeschiedenis, 

tot kunst en mode uit de hedendaagse cultuur. Let op, het 

museum is tijdelijk gesloten.

Sigmund Freud Museum
Leer meer over psychoanalyse in het Sigmund Freud Museum, 

gevestigd in het huis waar Freud tientallen jaren heeft 

gewoond en gewerkt.

Ontdek Wenen op de fiets
Ontdek Wenen ook eens per fiets. Een speciaal sight-

seeing-fietspad neemt jouw groep mee langs de beroemde 

Ringstraße, een pronkstuk van de voormalige monarchie. Of 

ga op pad met een gids en fiets langs de mooiste 

Jugendstilhuizen en opvallende architectuur, zoals het 

Hundertwasserhaus. Ook een tocht langs de oevers van de 

Donau, door Prater en Lobau behoort tot de mogelijkheden. 

Uitrusten kan in een van de vele fietsvriendelijke youth hostels 

en pensions, die in alle categorieën te vinden zijn. Om een 

fiets te regelen  kan je terecht bij een van de vele fietsver-

huur-ondernemingen.

Een werkweek of stedentrip naar het culturele 
Wenen?
Zo’n buitenlandse schoolreis zelf organiseren kost heel veel 

tijd en vraagt specifieke kennis. In deze editie van Werkweek 

staan gespecialiseerde touroperators die je veel werk uit han-

den nemen Ze hebben er een netwerk aan chauffeurs, gidsen, 

accommodaties, organisatoren en reisleiders. Het is een 

investering die je snel krijgt terugbetaald bij de voorbereiding 

van je reis en op de bestemming. De reisprofessionals vind je 

in de rubriek ‘Cultuur- & Stedentrips’ (pag. 24 t/m 31) en via 

www.werkweek.nl/touroperators.

Steden archief

Culturele reizen en stedentrips zijn zoals bekend belangrijk in 

de sociale en persoonlijke ontwikkeling. Herinneringen aan de 

stedentrip zijn daarom ook kostbaar. Wij hebben onze eigen 

herinneringen, de artikelen over steden en regio’s die in 

Werkweek zijn verschenen, bijeengebracht. Je vindt ze op 

onze site: www.werkweek.nl/steden. Ben je op zoek naar inspi-

ratie voor locaties andere Europese steden en/of regio’s of wil 

je gewoon herinneringen ophalen? Surf even langs.

De populairste schoolreizen voor 2023
Onlangs maakte Omnia Travel (pag. 31) hun top 10 van popu-

laire steden bekend. Barcelona moet de groene trui afstaan 

aan Berlijn. Parijs behoudt nog altijd de gele trui als meest 

populaire bestemming voor de educatieve uitstappen. Berlijn 

is een topper geworden, terwijl Barcelona aan populariteit 

verliest. Wat opvalt, is de nog steeds stijgende trend naar 

Krakau en Auschwitz. Londen verliest door Covid en Brexit aan 

populariteit maar is aan een comeback bezig. Voor de rond-

reizen blijven schoolreizigers van Omnia Travel bij de onge-

evenaarde klassiekers Griekenland en Italië. Naar de toekomst 

toe voelt Omnia Travel een stijgende vraag naar New York, 

Lissabon en Zuid-Spanje (Málaga).

1. Parijs

2. Berlijn

3. Barcelona

4. Amsterdam

5. Londen

6. Rondreis Griekenland

7. Rondreis Italië

8. Polen

9. Málaga

10. Praag 
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activiteiten 22 /23
buitenschoolse

Werkweek: informatiebron voor het organiseren vanWerkweek: informatiebron voor het organiseren van

werkweek.nl

Werkweek, sinds 1994 een gratis magazine voor organiserende commissies en beslissers van de buitenschoolse activiteiten

accommodaties outdoor activiteiten cultuur- & stedentrips
outdoortravel studie-, stage & taalreizen vrijwilligerswerk

educatie, fun & ontspanning vervoer travel learning schoolkampen
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GREAT
VISITS

TO
B  R  I   T  A  I   N

GROEPS REIZEN

Dé specialist voor school- en groepsreizen naar Londen 
en andere bestemmingen in Groot Brittannië en Ierland. 

-  Ruim 25 jaar ervaring met schoolreizen naar Londen. 
-  We nemen u veel werk en organisatie uit handen. 
-  Uitstekende prijs – kwaliteit verhouding. 
-  Kortingen en groepstarieven op 

theatertickets en attracties. 
-  Rechtstreekse samenwerking met 

goede, betrouwbare gastgezinnen-
organisaties en ho(s)tels. 

-  Gratis advies over de actuele 
stand van zaken m.b.t. Covid en 
Brexit. 

Scholen en groepen gaan graag met Great Visits to Britain! 

goede, betrouwbare gastgezinnen-

Neem voor meer infor-matie of een vrijblijvende offerte contact met ons op via info@greatvisits.nl en kijk voor speciale aanbiedingen op 
www.greatvisits.nl

London? Let’s go!

Praag, Berlijn, München, Dresden, Winterberg, Parijs, Londen, Rome, Florence, Venetië, Verona, Barcelona, Bratislava, Krakau, 

Wenen, Luxemburg, Gent, Brugge, Ertsgebergte, Reuzengebergte, Zuid Bohemen, Ardennen, Morvan, Elba, Toscane

Belevenis op maat!
schoolreizen · introductieweken · winterweken

www.jenntravels.com
Reigerstraat 1, 9481 EM Vries

De perfecte combi voor een schoolreis in
 educatief cultureel outdoor

1 week
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Door de samenvoeging van de schoolreizen van Omnitravel 
met Omnia Travel garandeert Omnia Travel een nóg betere 

dienstverlening aan zeer scherpe prijzen. 

Goed nieuws voor u: 
Omnia Travel breidt 

haar afdeling 
schoolreizen uit! 
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De vele kansen om te leren van een uitstap

Vanuit educatief oogpunt bevorderen schooluitstappen het leren van interessante dingen in een 

nieuwe omgeving. Het is een unieke kans om een ware betekenis te geven aan de lesstof die de 

leerlingen in de klas hebben gekregen. Het geeft hen de mogelijkheid om te ervaren wat ze in de 

klas hebben gelezen of gehoord. Schoolreizen moet je zien als kansen om te leren, te verkennen en 

te ontdekken. Een ander belangrijk voordeel van de schoolreis, of het nu een educatieve, sportieve 

of vermakende uitstap is, is het vermogen om de cohesie en de banden tussen leerlingen onderling 

en met leraren te versterken. Tijdens een uitstap leren alle deelnemers elkaar beter kennen. 

Schoolreizen stimuleren zo het experimenteren met het groepsleven. In deze editie van Werkweek 

vind je weer vele boeiende bestemmingen op het gebied van cultuur, natuur, media, erfgoed, 

geschiedenis, maar ook funbestemmingen.

Van de vaardigheden die leerlingen tijdens schooluitstappen opdoen 

hebben ze hun leven lang profijt. De schoolreis maakt het mogelijk 

om nieuwe talenten te ontdekken. Vaak laten leerlingen tijdens een 

buitenschoolse uitstap onvermoede talenten en vaardigheden zien. 

Zo kan het gebeuren dat een leerling die meestal verlegen of terug-

getrokken in de klas zit, een echte leider blijkt te zijn, terwijl de stoe-

re klasgenoot misschien integratieproblemen kan ervaren. De school-

reis is een ideale mogelijkheid voor ontdekkingen en daarom een 

leerzame verrijking voor leerlingen. Juist het reizen in groepsver-

band heeft een belangrijke toegevoegde waarde. We zijn in de 21e 

eeuw wereldburgers en als leerlingen niet de kans krijgen om gebie-

den buiten hun eigen regio te verkennen, dan gaat er veel aan ze 

voorbij.

‘De educatieve, culturele, en 

amusementswaarde zijn voor scholen 

de belangrijkste inhoudelijke aspecten’

(DUO Onderwijsonderzoek & Advies, 
onderzoek docenten VO)

Bestemmingen
Het is geweldig om te weten dat de bestemmingen hard gewerkt 

hebben om de culturele uitstap, excursie of attracties nog aantrek-

kelijker te maken. Er zijn investeringen gedaan voor verbeteringen, 

Tekstcredit: Tonny Elisabeth Pool is sinds 1996 schoolreis redactielid, dochter van een schoolhoofd, vele jaren lerares en schoolreis-teamleidster op een basisschool in Vlissingen 

en moeder van twee zoons. Fotocredits: studenten © Olezzo, waterfun © Mike_kiev, plein © Lei Xu & attractiefun © Lifeontheside (dreamstime.com).

E D U C AT I E ,  C U LT U U R  &  F U N
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aanpassingen of vernieuwingen van het aanbod. Op de volgende 

pagina’s staan diverse bestemmingen voor een interessante educa-

tieve of vermakende uitstap, die je van harte welkom heten.

Europese Culturele Hoofdsteden
Sinds 1985 worden elk jaar twee Europese steden verkozen tot 

Europese Culturele Hoofdstad. Dit hoeven niet per se hoofdsteden te 

zijn. Het programma Culturele Hoofdsteden is bedoeld om de rijkdom 

en verscheidenheid van Europese culturen te laten zien. Elke culture-

le hoofdstad stelt een programma samen, dat bestaat uit culturele 

evenementen die het historisch en cultureel erfgoed in de schijnwer-

pers zetten. Hiermee wil de EU bereiken dat de verscheidenheid en 

gemeenschappelijke kenmerken van de Europese culturen tot hun 

recht komen. Dat moet ertoe bijdragen dat de burgers van de 

Europese Unie elkaar beter leren kennen en begrijpen.

Als gevolg van de coronapandemie moesten Novi Sad in Servië en 

Timi�oara in Roemenië, de twee culturele hoofdsteden van 2021, hun 

programma’s uitstellen. Novi Sad is verplaatst naar dit jaar, de 

Luxemburgse stad Esch-sur-Alzette en Kaunas in Litouwen zijn eraan 

toegevoegd. Timisoara is verschoven en komt samen met Elefsina in 

Griekenland en Veszprém in Hongarije in 2023 in de culturele schijn-

werpers te staan.

Nieuws en schoolreis gerelateerde zaken
In deze rubriek ‘educatie, cultuur & fun’ staan bestemmingen waaruit 

interne cultuurcoördinatoren (ICC’ers) en organiserende commissies 

een evenwichtige keuze kunnen maken. Het gaat om educatieve 

excursies en daguitstappen die op vermaak gericht zijn. Hier word je 

ook op de hoogte gehouden van het laatste nieuws. Actuele wetens-

waardigheden vind je op www.werkweek.nl/archief

Speciale onderwerpen
Ieder schooljaar besteden we aandacht aan thema’s of onderwerpen 

die voor scholen interessant kunnen zijn. Grote landelijke thema’s 

presenteren we regelmatig in themaedities of in specials. Zo’n 

thema editie komt vaak tot stand in samenwerking met het ministerie 

van OCW, de organiserende stichting, projectbureau en/of een toe-

ristische organisatie. Het gekozen thema staat dan ook vaak natio-

naal in de belangstelling, in Nederland en/of België.

We willen je in deze editie attenderen op vijf feestelijke en interes-

sante evenementen/jubilea in Nederland. Het is dit jaar het 

‘Internationaal Jaar van het Glas’ van de Verenigde Naties en daar 

speelt Leerdam een belangrijke rol in. Leerdam is het absolute cen-

trum van de glasindustrie en glaskunst. Ook het thema ‘Growing 

Green Cities’, gepresenteerd door de Floriade 2022, komt aan bod. 

In 2022 bestaat ‘Utrecht 900 jaar’. Dit wordt uitbundig gevierd met 

vele interessante tentoonstellingen, waarbij de bezoeker een beeld 

krijgt van het leven in het 900 jaar oude Utrecht. Ook is het dit jaar 

450 jaar geleden dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 

ontstond. Tot slot wijzen we je op de herdenking van het Rampjaar 

1672, het jaar dat de Republiek werd aangevallen door Frankrijk, 

Engeland en twee Duitse vorstendommen, 350 jaar geleden. De 

Republiek was toen één van de rijkste en machtigste landen ter 

wereld. Voor al deze thema’s zijn er vele evenementen en/of tentoon-

stellingen georganiseerd. Je vindt ze op www.werkweek.nl/thema. 

2022 is ook uitgeroepen tot ‘Jaar van de eikelmuis’. De eikelmuis, die 

eigenlijk geen muis is, staat in de categorie ‘Ernstig Bedreigd’ ver-

meld op de Rode Lijst Zoogdieren. Een aantal Nederlandse dierentui-

nen pakt dit jaar dit thema op.
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Beklim samen de
hoogste kerktoren

van Nederland!

Scan de QR-code 
en ontdek meer

Ga op avontuur met de klas

www.global-education.nlGlobal Educations is in cooperation with ETS Travel   info@global-education.nl  I  085 -8020870

Zoek je een dagtrip gericht op wereldburgerschap? 
Dan ben je bij Global-Education aan het juiste adres!

Programma onderdelen:
Rode Kruis Humanity Game, CKV theaterbeleving Free, VR/GPS tour, 
een film en escaperoom gebaseerd op het verhaal van Joseph Oubelkas
(Programma ook in het Engels)

Meer info? Neem contact op met Global-Education!

Global-Education is een samenwerking met ETS Travel   

www.global-education.nl  I  info@global-education.nl  I  085 -8020870
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Comfortabel en veilig op reis met de touringcar

Een schoolreis zonder touringcar is niet meer voor te stellen. Het is dan ook het meest veilige 

vervoermiddel voor groepen, zo is gebleken uit diverse onderzoeken. Daarnaast is het natuurlijk 

gezellig, comfortabel en zeer overzichtelijk voor leraren en begeleiders. Kortom, het ideale 

vervoermiddel voor een zorgeloze schooluitstap.

Maar let op: boek de bus zo vroeg mogelijk!
Er is een groot personeelstekort bij de Nederlandse en Belgische 

touringcarbedrijven en daarom is het belangrijk dat je zo vroeg 

mogelijk een bus boekt. Het liefst driekwart jaar van tevoren. Zo 

voorkom je de teleurstelling dat de uitstap niet door kan gaan.

Strenge controle touringcars 
In Nederland worden regelmatig strenge veiligheidscontroles op alle 

touringcars van erkende busbedrijven gehouden door de RDW 

(Dienst Wegverkeer), KLPD (Korps Landelijke Politiediensten), 

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in België en de 

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Nederland. Die contro-

les vinden plaats bij het bedrijf zelf, maar ze worden ook verricht 

onderweg langs de snelweg.

Maak duidelijke gedragsregels voor in de bus
Tijdens de reis moeten alle deelnemers zich aan gedragsregels hou-

den. Zorg dus voor een duidelijk reglement, zodat iedereen precies 

weet wat wel en niet is toegestaan tijdens de reis. Op 

werkweek.nl/vervoer helpen we je een handje. Leraren en begelei-

ders geven zelf natuurlijk het goede voorbeeld. Ruim voor vertrek 

moeten alle deelnemers van de uitstap weten wat de gedragsregels 

in de touringcar zijn. Zorg dat iedereen zich daaraan houdt. Zo krijg 

je een ontspannen verloop van de busrit. De chauffeur mag niet 

gestoord worden, want hij of zij moet zich volledig kunnen concen-

treren op het verkeer. Zorg voor voldoende begeleiders. Het wordt 

aanbevolen om één volwassene per vijf leerlingen mee te laten gaan. 

De begeleiders en leraren kunnen het beste verspreid in de bus gaan 

zitten en ook bij de nooduitgangen.

Protocol voor de busreis
1. Stap niet eerder in dan dat het wordt gezegd.

2. Blijf af van ramen, deuren en luiken.

3. Laat de chauffeur en elkaar met rust.

4. Houd altijd de gordel om tijdens het rijden.

5. Blijf op je plaats zitten en stap pas uit als dat wordt gezegd.

Bekijk de veiligheidsfilm vooraf met de leerlingen
De meeste touringcarbedrijven zijn in het bezit van een veiligheids-

film. In de film wordt uitgelegd wat de gedragsregels en instructies 

zijn voor alle deelnemers van de reis. Ga met begeleiders en leerlin-

gen samen de film bekijken en spreek daarna alles door. Zorg ervoor 

dat je een calamiteitenplan hebt, waarvan iedereen op de hoogte is 

en dat aangeeft wie wat moet doen bij een noodgeval.

Tip: reserveer zo vroeg mogelijk een touringcar
De verwachting is dat er dit schooljaar een grote toename van 

schoolreizen zal zijn. Boek dus zo snel mogelijk een touringcar om te 

voorkomen dat er geen bus meer beschikbaar is. Er is een flink per-

soneelstekort bij busbedrijven en veel uitstappen zijn verplaatst naar 

dit jaar. Informeer daarom ruim van tevoren in je omgeving bij een 

of meer touringcarorganisaties en vraag om een offerte en doe dat 

minstens driekwart jaar van te voren. Op de volgende pagina vind je 

de touringcarorganisaties per provincie. Vraag naar de mogelijkhe-

den voor een boeking. 

Busvervoer: wees flexibel
1. Mei, juni, september en oktober zijn de drukste maanden voor 

een touringcarbedrijf. Mogelijk is het voordeliger om een bus 

buiten deze drukke maanden te huren. Wees daarom vooral flexi-

bel. Daarmee bied je het busbedrijf meer mogelijkheden om je 

schoolreis in te plannen. Boek in alle gevallen zo vroeg mogelijk 

de touringcar. 

2. Verzorg je meer dan één schoolreis? Spreid ze dan over meerdere 

dagen of weken. Dan krijgt het busbedrijf de kans en tijd om zelf 

de uitstapjes in te plannen op gunstige tijdstippen voor beide 

partijen.

3. Ga op reis buiten de spitsuren, als dat mogelijk is. Dat is voor 

busbedrijven heel fijn, want ‘s morgens vroeg ondersteunen ze 

vaak het openbaar vervoer. Het is voordelig voor het busbedrijf 

als je het prima vindt om wat later te vertrekken. En ook voor jou 

en jouw groep is het gunstig, want dan kom je ook niet vast te 

zitten in de spits.

4. Ga je naar een overdekte bestemming, kies dan een dag buiten 

het hoogseizoen.

5. Laat het touringcarbedrijf op tijd weten met hoeveel passagiers 

je de uitstap maakt. Busbedrijven hebben meestal diverse maten 

bussen; van een kleine bus voor tien personen tot een dubbeldek-

ker voor negentig mensen.

De nachtbus voor het buitenland 
Voor een schoolreis naar het buitenland kun je het beste een nacht-

bus huren, want dat is voordeliger. Zo hoef je ook geen overnach-

tingskosten te betalen. Moet je om bepaalde redenen de reis toch 

overdag maken mét een overnachting, bekijk dan de mogelijkheden 

om een interessante korte excursie te maken in de omgeving van de 

plaats van jullie overnachting. Dat is dan mooi meegenomen!

Tekstcredit: Tonny Elisabeth Pool is sinds 1996 schoolreis redactielid, dochter van een schoolhoofd, vele jaren lerares en

schoolreis-teamleidster op een basisschool in Vlissingen en moeder van twee zoons.

V E R V O E R

Veerboten naar de Waddeneilanden 
Een dubbeldeks veerboot van TESO bootservice van 

Den Helder naar Texel en vice versa vertrekt eenmaal 

per uur vanuit Den Helder. De tocht met de veerboot 

duurt slechts twintig minuten. De veerpont naar 

Vlieland wordt verzorgd door Rederij Doeksen. Deze 

rederij regelt ook de veerdienst tussen Harlingen en 

Terschelling. Dagelijks brengen de boten ‘Terschelling’ 

en de MS Friesland de passagiers, auto’s en fietsen 

van en naar het Waddeneiland. Wagenborg 

Passagiersdiensten vervoert met haar veerboten 

‘Oerd’ en ‘Sier’ ieder schooljaar duizenden schoolreis-

bezoekers naar de Waddeneilanden Ameland en 

Schiermonnikoog.
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Zuid-Holland    

Plaats Organisatie Telefoon E-mail ISO

Alblasserdam De Jong Tours +31 (0)180 42 28 00 info@dejongtours.nl 

Alblasserdam SnelleVliet Touringcars BV +31 (0)85 047 77 40 touringcar@snellevliet.nl 

Den Haag BAB-VIOS Touringcars +31 (0)174 31 50 90 info@babviostouringcars.nl 

Hardinxveld- Verschoor reizen / Schooltours +31 (0)184 61 27 14 info@verschoor-reizen.nl 

Giessendam

Rotterdam Leo Ringelberg Touringcars +31 (0)10 501 87 77 info@ringelberg.nl 

Zwammerdam Taxi en Touringcarbedrijf  +31 (0)172 74 85 00 touringcar@ttvanasselt.nl 

van Asselt

Noord-Holland    

Plaats Organisatie Telefoon E-mail ISO

Alkmaar BAK Alkmaar BV +31 (0)72 511 10 44 info@bakreizen.nl 

Diemen Oostenrijk Touringcars +31 (0)20 695 25 11 info@oostenrijkgroup.nl 

Duivendrecht Meering Touringcars  +31 (0)20 699 16 05 info@meering.nl 

Amsterdam BV

Haarlem Jan de Wit Group +31 (0)23 531 51 60 info@jandewitgroup.com 

Hippolytushoef Jan de Wit Group +31 (0)227 59 13 05 info@jandewitgroup.com 

Friesland    

Plaats Organisatie Telefoon E-mail ISO

Damwâld Birwa Tours +31 (0)511 42 41 35 info@birwa.nl 

Groningen    

Plaats Organisatie Telefoon E-mail ISO

Groningen Autobusbedrijf Doornbos +31 (0)50 312 94 12 info@doornbus.nl 

Drenthe    

Plaats Organisatie Telefoon E-mail ISO

Assen Drenthe Tours +31 (0)592 40 99 05 info@drenthetours.nl 

Overijssel    

Plaats Organisatie Telefoon E-mail ISO

Nieuwleusen Gebo Tours +31 (0)529 48 12 34 info@gebo.nl 

Oldenzaal Brookhuis Busreizen +31 (0)88 460 70 50 info@@brookhuisgroep.nl 

Steenwijk Blok Tours / Henk Oost  +31 (0)521 32 13 33 info@bloktours.nl 

 Touringcar- en Taxibedrijf

Tubbergen Ter Beek Reizen +31 (0)546 62 13 79 info@terbeekreizen.nl 

Flevoland    

Plaats Organisatie Telefoon E-mail ISO

Dronten Peters Personenvervoer +31 (0)321 31 12 12 info@peterspersonenvervoer.nl

Emmeloord TCE Tours +31 (0)527 61 20 20 info@tcetours.nl

Utrecht    

Plaats Organisatie Telefoon E-mail ISO

Amersfoort Besseling Travel +31 (0)33 476 57 55 schoolreis@besseling.com 

Bunnik Kassing Tours +31 (0)30 657 16 16 info@kassingtours.nl 

Utrecht KRAS Touringcars +31 (0)88 405 53 00 info@krasbus.nl 

Vianen Pouw Vervoer +31 (0)30 686 83 00 schoolreis@pouwvervoer.nl 

Gelderland    

Plaats Organisatie Telefoon E-mail ISO

Barneveld Van den Broek / Van Mil Tours +31 (0)342 41 20 00 info@vanmiltours.nl 

Ede Touringcarbedrijf De Groot-Ede +31 (0)318 61 09 71 info@degroot-ede.com 

Herveld Touringcarbedrijf Betuwe  +31 (0)488 46 86 32 info@betuwe-express.nl 

Express BV

Kootwijkerbroek Van Kooten Reizen +31 (0)342 44 12 19 info@vankootenbv.nl 

Nijmegen Toonen Reizen +31 (0)24 322 22 35 touringcar@toonenreizen.nl 

Nunspeet Taxi & Tour P. van de Pol BV +31 (0)341 26 00 06 scholen@viptouringcar.nl 

Tiel Krol Reizen  +31 (0)344 61 11 11 krol@krolreizen.nl 

(Jan Hol/Streef Touringcars)

Limburg    

Plaats Organisatie Telefoon E-mail ISO

Beringe Ghielen Touringcarbedrijf +31 (0)77 307 19 88 info@ghielen.nl 

Hoensbroek Touringcarbedrijf Boosten +31 (0)45 521 32 18 info@boostenbus.nl

Kerkrade Hanneman de Toerist BV +31 (0)45 545 26 66 info@hannemandetoerist.nl 

Kerkrade Touringcarbedrijf Slangen BV +31 (0)45 544 44 44 info@slangentouringcars.nl 

Valkenburg a/d Geul Jacobs Travel onderdeel van  +31 (0)43 601 38 77 info@jacobs-travel.com 

Spauwen Travel Group

Weert Kupers Touringcars +31 (0)495 45 66 00 info@kupers.nu 

Noord-Brabant    

Plaats Organisatie Telefoon E-mail ISO

Breda Brabant Expres Reizen +31 (0)88 506 03 10 info@brabantexpres.nl 

Den Bosch KRAS Touringcars +31 (0)88 405 53 00 info@krasbus.nl 

Giessen Zwaluw Reizen BV +31 (0)88 818 20 00 info@zwaluwreizen.nl 

Helmond TwinTours bv +31 (0)88 123 55 55 info@twintours.nl 

Hooge Zwaluwe Dutax Reizen +31 (0)168 48 23 31 info@dutax.nl 

Oosterhout Touringcarbedrijf van Mook +31 (0)162 45 65 92 info@vanmooktouringcars.nl 

Tilburg Kupers Touringcars +31 (0)13 544 48 88 info@kupers.nu 

Uden Fassbender Touringcars +31 (0)88 818 20 00 info@fassbendertouringcars.nl 

Veldhoven Kupers Touringcars +31 (0)40 244 44 93 info@kupers.nu 

Veldhoven Van Gerwen Munckhof Tours +31 (0)40 253 50 55 info@vangerwenmunckhof.nl 

Zeeland    

Plaats Organisatie Telefoon E-mail ISO

Borssele AMZ Borssele +31 (0)113 35 15 51 reisadvies@amz.nl 

Wemeldinge De Baar Touringcars +31 (0)113 62 12 09 info@debaartouringcars.nl 

I N D E X V E R V O E R C e r t i f i c e r i n g
Int. Organization for Standardization
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W E R K W E E K I N D E X

OUTDOOR / ACTIEF 
(OUTDOOR TRAVEL & 
-LOCATIES)

AMSTERDAM

Ripstar Travel
Snow & Surf travel. Meer dan 25 jaar ervaring. 
Programma geheel op maat.
[zie onze advertentie op pagina 11 & 15]

ASSE

JEKA Groepsreizen
Vakanties voor groepen, waar de actie is.
[zie onze advertentie op pagina 26]

BALK

Watersportcentrum De Ûlepanne
Zeilschool en accommodaties voor schoolgroepen. 
Mooi weer in Friesland.
[zie onze advertentie op pagina 12]

COMBLAIN-LA-TOUR

Buffel Outdoor
Buffelen met school in de buitenlucht.
[zie onze advertentie binnenkant voorzijde]

DE KWAKEL

Poldersport De Kwakel

Uitgebreide buitensportmogelijkheden tot 500 scho-
lieren al vanaf € 12,- p.p.
Boterdijk 91
Telefoon:  ........................................................ +31 (0)297 56 36 79
Internet:  ..................................................... www.poldersport.com

HOTTON

Buffel Outdoor
Buffelen met school in de buitenlucht.
[zie onze advertentie binnenkant voorzijde]

MATREI IN OSTTIROL

Sportland Events
Outdoor Werkweken naar Osttirol in Oostenrijk!
[zie onze advertentie op pagina 13]

MOL

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer
Steeds een programma op maat!
[zie onze advertentie op pagina 12]

OLDENZAAL

Buffel Outdoor
Buffelen met school in de buitenlucht.
[zie onze advertentie binnenkant voorzijde]

OMMEN

Buffel Outdoor
Buffelen met school in de buitenlucht.
[zie onze advertentie binnenkant voorzijde]

PETROVICE U SUŠICE (TSJECHIË)

Outline, Tsjechië specialist
Outline, Tsjechië specialist is een reisorganisator uit 
Gent met specialisatie Tsjechië.
[zie onze advertentie op pagina 14]

STAVOREN

FrieseVloot
Samen genieten.
[zie onze advertentie op pagina 12]

STUTTGART

DJH Jugendherbergen in Baden-Württemberg
Wij zijn zoveel meer dan een stapelbed en een 
kampvuur!
[zie onze advertentie op pagina 8 & 9]

UDEN

Klimpark Uden
Klim tot 14 meter hoogte en klauter over obstakels.
[zie onze advertentie op pagina 14]

UTRECHT

Manders Travel & Events
Op zoek naar een geslaagde reis?
[zie onze advertentie op pagina 17]

WEST-TERSCHELLING

Schoolreis naar Terschelling
Een unieke belevenis op de mooist denkbare locatie.
[zie onze advertentie op pagina 20]

VERBLIJF
AMERONGEN

Betteld
Vier locaties voor vakanties en conferenties.
[zie onze advertentie op pagina 20]

BUREN (AMELAND)

Groepsaccommodatie Paradiso

Leuke groepsaccommodatie in het centrum van het 
dorpje Buren op Ameland.
Hoofdweg 8
Telefoon:  .........................................................+31 (0)6 18 64 16 62
Internet:  .............................................. www.paradisoameland.nl

Kamphuis Brouwershoeve

Beleef met 30-80 personen een onvergetelijk school-
kamp en/of werkweek in de Brouwershoeve op 
Ameland!
Willibrordusstraat 11 A
Telefoon:  ..........................................................+31 (0)519 54 37 33
Internet:  .............................. www.kamphuisbrouwershoeve.nl

DE KOOG (TEXEL)

Groepsverblijf De Zilvermeeuw

Unieke ligging tussen bos, heide en strand. Ook voor 
all-in arrangementen (35-95 personen).

Randweg 1
Telefoon:  ..........................................................+31 (0)222 31 73 39
Internet:  ....................................................www.dezilvermeeuw.nl

DOORN

Betteld
Vier locaties voor vakanties en conferenties.
[zie onze advertentie op pagina 20]

HEEG

Ottenhome Heeg Events
Actie, teambuilding en sensatie op en rond het water!
[zie onze advertentie op pagina 22]

HOLLUM (AMELAND)

De Witte Reep - Groepsherberg Ameland
Schoolreis op de Waddeneilanden, met werkweek 
naar De Witte Reep. All-in arrangement.
[zie onze advertentie op pagina 21]

LANDELIJK

GroepsNatuurkampeerterreinen
Actief genieten in de natuur.
[zie onze advertentie op pagina 20]

Paasheuvelgroep
De perfecte entourage voor een schoolkamp, werk-
week of kennismakingsreis!
[zie onze advertentie op pagina 23]

Stayokay
Stayokay, 80 jaar ervaring met schoolkampen!
[zie onze advertentie op pagina 22]

LETTELE

Huis in ’t Veld

Veel huis, veel veld voor veel activiteiten.
Oerdijk 97
Telefoon:  .......................................................... +31 (0)570 55 16 14
Internet:  ..............................................www.huisintveld-lettele.nl

LUNTEREN

Groepsaccommodatie De Wildwal
Accommodatie 15 tot 195 personen.
[zie onze advertentie op pagina 21]

OMMEN

De Wolfskuil
Er gaat wat moois schuil in de bossen van De 
Wolfskuil.
[zie onze advertentie op pagina 20]

RHEEZE

Groepsaccommodatie en Camping de 
Oldemeyer

Groepsaccommodatie t/m 90 personen in een mooie 
bosrijke omgeving.
[zie onze advertentie op pagina 22]

SOMEREN

De Hoof groepsaccommodaties
Vriendelijke groepsaccommodatie voor 50 tot wel 
400 personen.
[zie onze advertentie op pagina 21]

STUTTGART

DJH Jugendherbergen in Baden-Württemberg
Wij zijn zoveel meer dan een stapelbed en een kamp-
vuur!
[zie onze advertentie op pagina 8 & 9]

WEST-TERSCHELLING

Schoolreis naar Terschelling
Een unieke belevenis op de mooist denkbare locatie.
[zie onze advertentie op pagina 20]

ZELHEM

Betteld
Vier locaties voor vakanties en conferenties.
[zie onze advertentie op pagina 20]

WW2223_Compleet.indd   38WW2223_Compleet.indd   38 17-08-2022   13:5417-08-2022   13:54



39www.werkweek.nl schooljaar 2022/2023 | Werkweek

W E R K W E E K I N D E X

CULTUUR-, STEDENTRIP & 
TRAVEL-LEARING

AMSTERDAM

Excalibur Tours
Speciale reizen voor het onderwijs en besloten groe-
pen.
[zie onze advertentie op pagina 2]

ASSE

JEKA Groepsreizen
Vakanties voor groepen, waar de actie is.
[zie onze advertentie op pagina 26]

GENT

Omnia Travel
Let’s Explore Together
[zie onze advertentie op pagina 31]

LENT

Great Visits to Britain
Dé specialist voor school- en groepsreizen naar 
Londen en andere bestemmingen in Groot Brittannië 
en Ierland.
[zie onze advertentie op pagina 30]

LOKEREN

SEF Travel
Uw reis is onze zorg!
[zie onze advertentie op pagina 29]

NIJMEGEN

Labrys Reizen
Specialist in educatieve groepsreizen!
[zie onze advertentie op pagina 27]

OUDENBOSCH

ETS Travel
ETS Travel, Uw partner voor uw schoolreis en werk-
week.
[zie onze advertentie op pagina 29]

TYNAARLO

JennTravels
Belevenis op maat!
[zie onze advertentie op pagina 30]

VEENENDAAL

Diogenes Reizen
De nummer 1 in voordelige schoolreizen op maat!
[zie onze advertentie binnenkant achterzijde]

EDUCATIE & FUN
ALMERE

Floriade Expo 2022
Floriade is een wereldtuinbouwtentoonstelling die 
slechts één keer in de 10 jaar in Nederland plaats-
vindt.
[zie onze advertentie op de achterzijde]

BRUSSEL

Europees Parlement
Het bezoekerscentrum van het Europees Parlement!
[zie onze advertentie op pagina 34]

DEN HAAG

Museon-Omniversum
Een schoolreis naar het Museon moet je doen!
[zie onze advertentie op pagina 35]

OUDENBOSCH

Global-Education
Expanding Horizons Explore the World!
[zie onze advertentie op pagina 34]

UTRECHT

Domtoren
Beklim de hoogste kerktoren van Nederland!
[zie onze advertentie op pagina 34]

WAVRE

Walibi Belgium
Van ruige achtbanen tot vliegende tapijten: onze 
42 verschillende attracties staan klaar om al uw leer-
lingen een sensationele dagtrip te bezorgen.
[zie onze advertentie op pagina 40]
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-10%
BIJ EEN RESERVATIE 

VOOR 31/01/2023

EARLY BOOKING

PROMO

JOUW LEERLINGEN GELUKKIG MAKEN? 
BEZORG ZE EEN TOPDAG IN 
WALIBI BELGIUM

- Extra voordelig tarief voor scholen
- Begeleiders betalen hetzelfde tarief als de leerlingens
- 1 gratis begeleider per 10 leerlingen lager onderwijs of per 15 leerlingen secundair onderwijs 
- 1 gratis herbezoekcoupon voor elke leerling bij aankoop van 2 volwassenen tickets 
- Mogelijkheid om tot 3 dagen voor het bezoek de aantallen te wijzigen
- Niet gebruikte tickets worden kostenloos teruggenomen

Meer info?
- reservations.wbe@cda-parks.com
- +32 (0)10 42 17 89
- www.walibi.be
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SCAN ME

filmp
je

Buff el Outdoor …  
durf jĳ ?
Avontuurlĳ k en actief! 
Een werkweek met Buff el is er een om nooit te vergeten!

trektochten

buitensportreizen

+31 (0)88 - 688 3667
info@buff el-outdoor.nl
www.buff el-outdoor.nl  Outdoor  Events School Training Winter

schoolkampen

Let’s travel!

€ 349,-
4 dagen v.a.

p.p.*€ 339,-
4 dagen v.a.

p.p.*

Madrid
Rome

Bruisende schoolreizen 
door heel Europa!

De zomervakantie is weer voorbij en de reisplannen voor komende 
schooljaar worden weer gemaakt. Eindelijk kunnen we weer genieten en 
kan de voorpret van een schoolreis kan weer beginnen voor leerlingen! 
Graag lichten we er een aantal bekende en minder bekende Europese 
bestemmingen eens extra uit. U heeft een grote keuze uit prachtige 
steden en gebieden met eeuwenoud cultureel erfgoed, bijzondere musea, 
prachtige natuur en natuurlijk de authentieke lokale keukens. Tel daarbij 
op de vele actieve excursiemogelijkheden als bijvoorbeeld fi etstours, 
‘city escape’ wandelingen, boottochten en outdooractiviteiten en u 
begrijpt waarom deze bestemmingen uitermate geschikt zijn voor 
spetterende schoolreizen. 

Verrassende programma’s, helemaal naar uw wens samengesteld en 
verzorgd. Simpelweg genieten van de mooiste en leukste plekjes in steden 
als Rome, Kopenhagen, Madrid, Berlijn en Lissabon. Alles is mogelijk en u 
kunt zowel met kleine als grote groepen bij ons terecht. Onze ervaren en 
creatieve reisspecialisten staan voor u klaar om samen met u de mooiste 
schoolreizen samen te stellen voor het gewenste budget. 

Benieuwd naar onze arrangementen in Nederland?
Bel 088 - 10 30 700 of ga naar www.diogenesreizen.nl

€ 339,-
4 dagen v.a.

p.p.*

Lissabon

*Prijs o.b.v. vliegreis (Rome, Madrid, Lissabon) of bus (Kopenhagen) en verblijf in een hostel in maart of november 2023.

€ 259,-
4 dagen v.a.

p.p.*

Kopenhagen
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