
De GeoWeek heeft een eigen webomgeving waar 
bedrijven en organisaties expedities kunnen aan-
bieden. Dat doet u door het inschrijfformulier met 
daarin een beschrijving van uw expeditie aan de or-
ganisatoren van de GeoWeek toe te sturen, zie ook 
hiervoor www.geoweek.nl. Wanneer de database 
gevuld en online is, kunnen scholen uit het aanbod 
een keuze maken en zich via de website aanmel-
den voor een expeditie. Deze aanmelding komt di-
rect binnen bij de organisatie van de GeoWeek. De 
organisatie zal deze aanmelding kortsluiten met u. 
Na de bevestiging aan de school verloopt het con-
tact rechtstreeks tussen u en de school. 
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De GeoWeek laat leerlingen van 10 tot en met 15 
jaar in hun eigen omgeving ontdekken wat er door 
bedrijven, wetenschap en instellingen, zoals ge-
meenten, wordt gedaan met ‘geo’. Door leerlingen 
kennis te laten maken met geo in de praktijk ho-
pen bedrijfsleven, beleidsveld en wetenschap hen 
bewust te maken van de prima en leuke toekomst-
mogelijkheden in de geo-sector. De GeoWeek richt 
zich vooral op leerlingen van 10 tot 15 jaar die nog 
een keuze moeten maken voor een vakopleiding, 
profi el of vervolgstudie.
Als partner in de GeoWeek kunt u een activiteit 
aanbieden om zo uw beroepspraktijk te verbinden 
met leerlingen die nog volop aan het ontdekken 
zijn waar hun interesses liggen. Deelname aan de 
GeoWeek is gratis.

Er zijn vier soorten activiteiten:

Op expeditie naar een GeoBedrijf: u stelt uw 
deuren open om leerlingen te laten zien hoe hun 
toekomstige werkomgeving eruit kan zien als zij kie-
zen voor een geo-toekomst.
Op expeditie met een GeoProf: als professional 
bezoekt u leerlingen in de klas om te vertellen over 
uw werk, de bodem, water, ruimtelijke informatie of 
over een ander ‘geo’-onderwerp.
Op expeditie met GeoVeldwerk: u ontvangt 
leerlingen op een veldwerklocatie om ze in de prak-
tijk kennis te laten maken met uw werk en het type 
activiteiten en machines die daarbij komen kijken.
Op expeditie met GeoFun & Science online: 
Via een digitale omgeving maken leerlingen kennis 
met de geo-wereld.

Meedoen 
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bekijk de wereld eens van een andere kant:
www.geoweek.nlKijk dieper:

Tips voor de organisatie van
expedities in de geoweek



Scholen die geïnteresseerd zijn in deelname aan de Geo-
Week kijken zelf op de website www.geoweek.nl naar 
expedities bij hun in de buurt. Het is natuurlijk altijd 
goed om zelf ook op zoek te gaan naar deelnemende 
scholen voor uw expeditie.

Heeft u – of een collega - zelf kinderen in de leeftijd 
van 10 tot 15 jaar, dan kunt u contact opnemen met 
deze school. Het contact tussen ouders en een school 
verloopt vaak gemakkelijker dan wanneer er een ‘ex-
tern’ verzoek komt.

Neem contact op met scholen in de buurt met een 
concreet voorstel. Adressen zijn in de gemeentegids of 
online te vinden. 
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Landelijk wordt de promotie en perscommu-
nicatie vanuit de GeoWeek-organisatie geco-
ordineerd, maar u kunt zelf ook uitstekend 
publiciteit vragen voor de GeoWeek en in het 
bijzonder voor uw eigen expeditie:

Promotie voor de GeoWeek (en laten zien 
dat u hieraan meedoet) kan door het ophangen 
en verspreiden van de poster en fl yer en ver-
melden in eigen nieuwsbrief, bedrijfsblad of op 
eigen website. Voor meer informatie, een kant-
en-klaar persbericht of ander promotiemateri-
aal kunt u contact opnemen met de organisatie 
van de GeoWeek via info@geoweek.nl of kijken 
op www.geoweek.nl

Heeft u contacten met journalisten, nodig 
hen dan uit om tijdens een expeditie mee te 
lopen met de leerlingen en daar verslag van uit 
te brengen. 

Lokale en regionale pers kunnen via een 
persbericht en wellicht een leuke foto op de 
hoogte gebracht worden van de activiteiten en 
zijn dan vaak bereid om in hun media aandacht 
aan de GeoWeek en uw expeditie te besteden.

Meer informatie: www.geoweek.nl 
of info@geoweek.nl

Zelf de pers opzoeken
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Waar moet u bij het opzetten van een 
expeditie aan denken?

Klassen zijn meestal tussen de 20 en 30 leerlin-
gen groot. Het handigst is als expedities een ver-
gelijkbare grootte hebben. Als 20 tot 30 leerlingen 
een te groot aantal is voor een expeditie, is het 
een optie om de groep te splitsen en bijvoorbeeld 
in kleinere groepen te laten rouleren. Als er ex-
pedities worden aangeboden voor minder dan 20 
leerlingen is de kans kleiner dat scholen zich aan-
melden.

Houd rekening met de schooltijden. Die zijn 
meestal van half 9 ’s ochtends tot half 4 ’s mid-
dags. Een expeditie in de ochtend zou ergens tus-
sen 9 en 12 uur kunnen plaatsvinden. Een expedi-
tie ’s middags tussen 1 en half 4.

Het ontvangen van een professional in de klas 
voor een gastles is voor scholen gemakkelijker te 
organiseren dan een bezoek buiten de school. Om 
tijdens een les toch nog iets uit de praktijk te la-
ten zien, kunt u denken aan een grondboring of 
ander experiment op het terrein van of net naast 
de school. Een bedrijfsbezoek is echter natuurlijk 
een extra belevenis voor de leerlingen.

Vervoerskosten komen voor rekening van de 
scholen, terwijl zij vaak een beperkt budget heb-
ben. Het is handig als de locatie met de fi ets of het 
openbaar vervoer te bereiken is. Basisscholen kun-
nen vaak ook ouders met auto’s inzetten, maar het 
huren van een bus valt vaak buiten het budget.

Het ontvangen of bezoeken van de 
leerlingen

Zorg bij een bezoek van leerlingen aan uw be-
drijfs- of veldwerklocatie voor wat te drinken. Li-
monade of appelsap voldoen prima. Bij een expe-
ditie van een hele dag is het gemakkelijk en extra 
leuk als er ook voor een lunch gezorgd kan worden. 
Spreek met de docent van tevoren goed af of leer-
lingen zelf een lunch mee moeten nemen of dat 
dit door u wordt geregeld. Houd er bij een lunch 
rekening mee dat dit een lunch voor kinderen is 
(broodjes met komijnekaas zijn minder in trek).

Houd er rekening mee dat de expedities voor 
kinderen van 10 tot 15 jaar zijn. Maak presentaties 
niet te lang en ingewikkeld. Kinderen vinden het 
leuk om dingen te doen.

Communicatie met de school is essentieel, 
denk aan lunch, tijden, voorbereiding voor zowel 
docent als klas. Een goede voorbereiding, maakt 
van een expeditie een succes!

Zorg ervoor dat het niveau en de voorkennis 
van de leerlingen bekend is, zodat de expeditie 
goed afgestemd is op de klas.

www.geoweek.nl
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