Dinsdag 26 juni 2018
Programma
• Gastles
• Excursie
• Xperiences
• Netwerk borrel

Maak kennis met de Water sector:

ervaar alles over
scheepsbouw,
waterkwaliteit,
dijkbescherming en
water innovaties.
WereldWaterCollege.nl
Het Wereld Water College
is een initiatief van Topsector
Water & Maritiem en wordt in
2018 georganiseerd i.s.m.
De Haagse Hogeschool.

De Nederlandse watersector is een
TOPsector met vele kansen en mogelijkheden.
Wij noemen ‘water’ ook wel ‘het blauwe goud’. De wereldbevolking blijft groeien en mensen trekken steeds meer naar
steden in vruchtbare en veelzijdige gebieden zoals aan de
monding van een rivier. Dit zijn delta steden. Nederland is
eigenlijk dé delta van Europa. Waterveiligheid, sanitatie,
energie, transport, zuiveringen, nieuwe grondstoffen delven,
land bouwen, kunstwerken ontwerpen, er zijn onnoemelijk
veel uitdagingen in onze veelzijdige sector.
Zeker niet alleen voor techneuten!

Meld je nu aan!
Schrijf je nu in op
WereldWaterCollege.nl of
mail voor meer informatie
info@wereldwatercollege.nl.

Praktische informatie
Waar:
Zuiderstrandtheater,
Houtrustweg 505,
2583 WB  Den Haag
Wanneer:
Dinsdag 26 juni 2018
Hoe laat:
Programma van 10:00 tot 16:00 uur
Voor wie:
Bovenbouw leerlingen
Kosten:
25% eigen bijdrage busvervoer.
Kosteloze afmelding tot 12 juni 2018.

Meld je nu aan!
Schrijf je hier in of mail voor
meer info: WereldWaterCollege.nl

Op dinsdag 26 juni, tijdens de finish van de Volvo Ocean
Race in Den Haag, presenteren verschillende partijen de vele
mogelijkheden die de watersector biedt. De Volvo Ocean Race
is de langste en zwaarste zeilrace ter wereld. In juni 2018 eindigt
deze legendarische race in Den Haag. Negen dagen lang staat
de haven van Scheveningen in het teken van de Nederlandse
watersector. Er zijn tal van watersportactiviteiten, er is een
innovatiepaviljoen en aandacht voor het behoud van onze
oceanen. Op dinsdag 26 juni vindt het Wereld Water College
plaats waar leerlingen ter plekke hun kwaliteiten kunnen testen
en deze uitdagende sector leren kennen. Het programma bestaat
uit een gastles bij u op school, een excursie naar de Race Village
en het bezoek aan de Xperiences in het Zuiderstrandtheater.
Bekijk vooral de website: www.wereldwatercollege.nl.
Tot in Den Haag in de Volvo Ocean Race Village of
bij jou in de klas.

