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SCHOOLJAAR 2021-2022

MAAR LIEFST 48.705 STUITERENDE, LEERGIERIGE 
LEERLINGEN stapten schooljaar 2021-2022 in onze bus-
sen die 1.704 keer van hot naar her reden, wat neerkomt 
op gemiddeld 9 keer per dag.  Schooljaar 2021-2022 is 
daarmee het beste jaar van Buzz010 tot nu toe, 
ondanks de coronacrisis en bijbe-
horende beperkende maatregelen. 
Vooral in de laatste maanden van 
2021 merkten we dat het piepte en 
kraakte in het onderwijs. Leerkracht-
en vielen uit door besmetti  ngen, 
achterstanden moesten worden inge-
haald, er was een strenge lockdown 
en het lerarentekort zorgden voor 
moeilijkheden. Omdat de maatregelen 
begin 2022 werden opgeheven, ging 
het steeds beter en uiteindelijk eindigden we het school-
jaar met 1.704 busritt en. Een mooi resultaat waarmee we 
een grote groep leerlingen volop nieuwe indrukken, ervar-
ingen en kennis hebben meegegeven.

Buzz010 wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Rotterdam, Stichting De Verre 
Bergen en de Rotterdamse schoolbesturen. KCR en Nooteboom Tours voeren Buzz010 uit.
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Kinderboerderijen
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Uit de evaluaties 
van de scholen blijkt 
dat zij erg tevreden 
zijn over Buzz010. 

“Met Buzz010 bieden we kinderen de 

mogelijkheid om Rotterdam te ontdek-

ken. Ze doen ervaringen op, kunnen 

opgedane kennis in de praktijk brengen 

en leren van alles over hun omgeving. 

Daarnaast is het stukje samenwerking 

heel belangrijk, de betrokken partijen 

moeten het echt samen doen. Alleen dan 

kom je een stapje verder.”

Judith Bokhove, wethouder Mobiliteit,
Jeugd en Taal 
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leergebieden

“Werkelijk fantastische

buschau� eur! Busrit was 

een feestje!”

Dr. Schaepmanschool West


