
SCHOLEN IN FUTURELAND 

Mogelijkheden en voorwaarden

De Rotterdamse haven en de aanleg van 
Maasvlakte 2 is een aansprekend onderwerp 
voor scholieren. Diverse aanknopingspunten 
bieden de mogelijkheid om leerdoelen beeldend 
te behandelen. Het lesprogramma dat rondom 
Maasvlakte 2 is ontwikkeld illustreert dat. Kom 
met de klas naar informatiecentrum FutureLand 
en laat uw leerlingen met eigen ogen zien hoe 
nieuw land uit zee verrijst en hoe de haven van 
de toekomst wordt aangelegd.

RONDLEIDINGEN MET GIDS
Het boeken van een rondleiding met een deskundige 
gids is voor (school)groepen de moeite waard. 
Tijdens een rondleiding wordt aanvullende informatie 
aangeboden over de aanleg van Maasvlakte 2. 
Een rondleiding duurt ongeveer een uur. Per groep 
kunnen er 30 leerlingen (max) mee. De kosten voor 
een rondleiding zijn € 45,- per schoolgroep.

VOORWAARDEN EN ROL 
DOCENTEN/BEGELEIDERS
-  Per 5 leerlingen is één begeleider aanwezig 

die verantwoordelijk is voor deze leerlingen.
-  Bereid uw leerlingen voor dat zij het gebouw 

delen met andere gebruikers en dat zij zich 
daarom rustig dienen te gedragen.

-  De voorlichter van FutureLand heeft de leiding 
gedurende de rondleiding. Van docenten 
wordt geen inhoudelijk actieve rol verwacht, 
wel voor het bewaren van de orde en andere 
praktische zaken.

-  Verloopt het programma niet geheel naar wens, 
geef dit dan aan bij de voorlichter. Indien moge- 
lijk komt hij of zij aan uw wensen tegemoet.

VOORBEREIDING OP BEZOEK 
AAN FUTURELAND
Wij raden u aan om de leerlingen inhoudelijk voor te 
bereiden op het bezoek aan FutureLand. De informatie 
wordt dan beter opgenomen. 
Op www.maasvlakte2.com vindt u, onder de sectie 
‘Project’ het onderdeel ‘Onderwijs en jongeren’. 
Hier treft u uitgebreide informatie aan over het les-
programma en materiaal voor sectorwerkstukken.

Leerlingen in het middelbaar onderwijs blijken infor-
matie beter op te pakken wanneer vanuit de school 
een gerichte opdracht is meegeven. Er wordt dan 
aandachtiger geluisterd. Zowel leerling als voorlichter 
ervaren het bezoek in dat geval als succesvoller.

ONGEWENST GEDRAG
Doorgaans verlopen bezoeken tot ieders tevredenheid. 
Een enkele keer per jaar wordt de orde dermate 
verstoord dat onze voorlichters hun werk niet goed 
kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn er regels omtrent 
veiligheid. Daarom voegen we de volgende regels 
toe aan onze algemene voorwaarden:
-  Luidruchtig gedrag of andere vormen van overlast 

zijn niet toegestaan. Overige gasten moeten 
ongestoord FutureLand kunnen bezoeken. 
Docenten zijn verantwoordelijk voor de orde.

-  Oneigenlijk gebruik van het brandalarm leidt tot 
een boete van € 1.000,-. Deze kosten worden 
doorberekend aan de onderwijsinstelling als 
dit door toedoen van een leerling plaatsvindt.

-  Schade aan gebouw en/of inrichting veroorzaakt 
door een leerling wordt eveneens doorberekend.

-  Bij ongepast of onwenselijk gedrag houden wij 
het recht voor één of meerdere leerlingen uit te 
sluiten van een rondleiding of bezoek.

-  Bij ernstige verstoringen kunnen wij het programma 
vroegtijdig beëindigen en/of uw school uitsluiten 
van toekomstige bezoeken aan FutureLand. Deze 
voorwaarden dragen bij aan een leuk en informatief 
bezoek aan FutureLand. Onze voorlichters ontvan-
gen u en uw leerlingen met veel plezier!
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