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NIEUWSbrief EIC Mainport
Ontdek en beleef de haven!
Boeiende bedrijfsexcursies, havenexpositie, lespakketten, gastlessen,
beroepenoriëntatie, vergaderlocatie, “meetingpoint” in de haven

6000 leerlingen naar de
haven met Port Rangers
Het havenprogramma Port Rangers biedt basisschoolleerlingen in de groepen 6 en
7 de kans om echte ‘Port Rangers’ te worden. Vanaf 2013 gaan per jaar zo’n 6000
leerlingen aan de slag met het lesprogramma. Wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs,
Jeugd en Gezin) gaf eind 2013 het startsein voor Port Rangers.
Met het lesprogramma Port Rangers worden leerlingen uit de groepen 6 en 7 van het basisonderwijs
echte ‘Port Rangers’. Dankzij het lesmateriaal ontdekken zij de grootste haven van Europa. Scholen
kunnen kiezen uit twee pakketten: ‘Steurtocht door de haven’, uitgevoerd door het EIC en ‘Haven
TaalTrip’, uitgevoerd door JINC. Op school gaan de leerlingen aan de slag met het lesmateriaal.
Medewerkers van bedrijven in de haven vertellen tijdens gastlessen over hun werk. Daarna volgt een
havenexcursie naar locaties als het EIC. Tot slot maken de leerlingen een verslag of werkstuk over de
haven.

EIC in het kort
Het Educatief Informatie Centrum Mainport Rotterdam
(EIC) is gevestigd in Rozenburg, midden in de haven
van Rotterdam. Ons doel is om leerlingen, studenten en
docenten kennis te laten maken en te interesseren voor
de haven van Rotterdam en de vele mogelijkheden om
in de haven te werken. Dit is belangrijk, want de haven is
een fantastische plek om te werken en de komende jaren
komen er flink wat banen bij. Jaarlijks ontvangen wij leerlingen en studenten afkomstig uit het basisonderwijs,
voortgezet onderwijs, mbo en hbo en universiteiten en
andere groepen. Het EIC biedt voor diverse doelgroepen
een havenprogramma aan. Dit programma bestaat uit:
• bedrijfsexcursies
•	de interactieve haven expositie met spannende havengames en doe-activiteiten
• gastlessen op school en bij het EIC
• informatie over beroepen en opleidingen
• diverse havenprojecten
Wij werken daarbij samen met meer dan 50 bedrijven die
onder meer bedrijfsexcursies aanbieden. Deze excursies
worden begeleid door onze 50 havengidsen. Dit zijn
enthousiaste en goed geïnformeerde vrijwilligers die
vroeger in de haven hebben gewerkt.
Naast leerlingen en studenten ontvangen wij een groot
aantal bezoekers van bedrijven en organisaties die ons
weten te vinden als “meetingpoint”. Zij maken o.a. gebruik van onze moderne vergaderlocatie die geschikt is
voor bijeenkomsten, trainingen, workshops en recepties.
Kijk op de achterzijde van deze nieuwsbrief voor meer
informatie over bezoekersaantallen en gebruik van onze
vergaderlocatie.

Belangrijk
Volgens wethouder Hugo de Jonge is Port Rangers een belangrijk lesprogramma: ,,Rotterdamse
jongeren hebben vaak een beperkt beeld van de haven, terwijl juist daar veel vraag is naar goed opgeleid technisch en logistiek personeel,’’ zegt hij. ,,Dit havenprogramma maakt onderdeel uit van de
Rotterdamse aanpak loopbaanoriëntatie. Want een goede en bewuste keuze maken voor een opleidingsrichting waarin ook werk te vinden is, dat is waar het om draait.” Ook voorzitter van Deltalinqs
Steven Lak vindt het belangrijk om de haven mee te nemen in het onderwijs: ,,Een kennismaking
met de Rotterdamse haven hoort een vast onderdeel te zijn van het lesprogramma op Rotterdamse
basisscholen,” zegt Lak. ,,De haven dient een groot maatschappelijk belang door de bijdrage aan de
economie en de perspectieven voor de regionale arbeidsmarkt. Daarom zetten Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs zich ook in de nieuwe collegeperiode 2014-2018 in voor
continuering van de havenlessen.’’
Port Rangers is een initiatief van gemeente Rotterdam, ondernemersvereniging Deltalinqs en Havenbedrijf Rotterdam. Ook andere gemeenten zijn geïnteresseerd in het programma. Het programma
wordt uitgevoerd door EIC Mainport Rotterdam (lespakket ‘Steurtocht door de haven’) en JINC
(lespakket ‘Haven TaalTrip’). Partijen maken het havenprogramma de komende 8 jaar mogelijk. Aan
deelname zijn geen kosten verbonden voor scholen.   

Uitreiking Open Poort Prijzen
Elk jaar reiken de EIC-havengidsen en medewerkers de Open Poort Prijs uit aan excursiebedrijven. Bij de
selectie let de jury vooral op gastvrijheid en inhoud van bedrijfsexcursies. In 2013 ontvingen de volgende
bedrijven de Open Poort Prijs: DB Schenker (op- en overslag en distributie), Argos Terminal (olie en chemische industrie) en Rail Service Center (RSC) (dienstverlenende en overige bedrijven). Het bedrijf Mourik
Services kreeg de aanmoedigingsprijs. De winnende bedrijven maken deel uit van de 50 bedrijven die
bedrijfsexcursies aanbieden, georganiseerd door EIC Mainport Rotterdam. Om aan de vraag naar excursies te voldoen, zijn nieuwe bedrijven uit de haven en industrie van harte welkom om deel te nemen aan
deze bedrijvengroep! (Zie ook Dankzij bedrijven, gidsen en gastdocenten).

Interactieve
HAVENEXPOSITIE
Het EIC organiseert talloze excursies in het havengebied.
Maar ook in het EIC gebouw is er van alles te beleven.
De interactieve expositie is een belangrijk onderdeel van
ons havenprogramma. Het is een soort “mini-port” waarin
leerlingen kennismaken met de verschillende sectoren
in de haven. Van logistiek en op- en overslag, tot olie en
chemie. Van maritieme dienstverlening en de waterbouw,
tot veiligheid en milieu. En van natte bulk tot droge bulk. De
leerlingen ontdekken de haven via simulatoren, spannende
spellen, beeldmateriaal en doe-activiteiten, zoals chemische
proefjes in het lab of technische opdrachten. Onze
havenexpositie wordt mogelijk gemaakt door bedrijven en
(branche)organisaties. Heeft u interesse in deelname aan
onze expositie met uw bedrijf of organisatie? Neem dan
zeker even contact met ons op.

Havenprogramma sluit aan
op voortgezet onderwijs
Naast het reguliere aanbod organiseert het EIC
op verzoek projecten en thema-excursies, waarvan wij er enkele noemen:
Havenlink
In het lesprogramma Havenlink staat “werk in de haven” centraal. Leerlingen maken met dit online lesprogramma kennis
met uiteenlopende en afwisselende beroepen in de haven.
Ook biedt het programma informatie over de geschiedenis
en locatie en inrichting van de haven. Het sluit aan bij Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB), profiel of sectorkeuze
en aardrijkskunde. Er is zowel een programma beschikbaar
voor leerlingen in de onderbouw vmbo/mavo, als voor havo/
vwo. De lessen zijn logisch geordend, maar het programma is
flexibel opgebouwd. Elk onderdeel kan dus apart behandeld
worden. Havenlink kan prima worden ingezet als voorbereiding op een havenexcursie en in combinatie met een gastles.
Zie ook: www.portofrotterdam.com/havenlink.
Aardrijkskunde
In 2013 werd voor 400 leerlingen 2e klas havo en vwo

SG Spieringshoek uit Schiedam een havenprogramma
samengesteld dat aansloot op het vak aardrijkskunde.
Centraal stonden de onderwerpen ‘Globalisering in Azië’
en ‘Nederland in de wereld’. In beide onderwerpen speelt
de Mainport Rotterdam een grote rol. Goederen van over
de hele wereld komen naar de haven van Rotterdam. Als
onderdeel van het programma bezochten de leerlingen
de tentoonstelling van het EIC. Ook gingen de leerlingen langs bij bedrijven die direct iets met de thema’s te
maken hebben.
Laboratorium excursie
Na een aanvraag van een docent scheikunde van Penta
College Spijkenisse ontwikkelden wij een laboratorium
excursie voor derdejaars leerlingen havo en vwo. Doel
van de excursie? Leerlingen kennis laten maken met
verschillende typen laboratoria in de raffinage en de
chemie en de werkzaamheden die daar verricht worden. De laboratorium excursie is goed ontvangen door
leerlingen, docenten en bedrijven en is wat ons betreft
voor herhaling vatbaar. Kortom: nieuwe, avontuurlijke
excursies in het EIC-assortiment.

Scholen uit Drechtsteden
maken kennis met de haven
Afgelopen jaar is gestart met het Haveneducatie programma
Drechtsteden Rotterdam. Gemeente Dordrecht en het Havenbedrijf Rotterdam werken samen aan de ontwikkeling en
versterking van het havengebied. Het is dus van belang om
de inwoners van de Drechtsteden te informeren over de vele
mogelijkheden om te werken in de haven.
Eén van de activiteiten is het Haven Educatie Programma.
1000 leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs uit de
Drechtsteden bezoeken de haven in het schooljaar 2013-2014.
De leerlingen gaan op school aan de slag met het lesmateriaal.
Daarna krijgen ze een excursie naar havengerelateerde bedrijven in de Drechtsteden aangeboden. Vervolgens gaan ze naar
het EIC en bezoeken nog enkele bedrijven in de Rotterdamse
haven. Het programma wordt mogelijk gemaakt door een
samenwerking tussen de gemeente Dordrecht, Havenbedrijf
Rotterdam, Werkgevers Drechtsteden en het EIC.

Dag van de Duurzaamheid
Tijdens de Dag van de Duurzaamheid bezochten 65 leerlingen van groep 8 uit Rockanje en Oostvoorne de Landtong
Rozenburg. In het EIC kregen de scholieren een programma voor een ‘Duurzame dag’ aangeboden van Havenbedrijf Rotterdam. Dankzij een ‘duurzame les’ bomvol allerlei
leuke weetjes ontdekten de leerlingen wat een duurzame
haven inhoudt. Daarna gingen de leerlingen zelf aan de
slag met een buitenopdracht in de haven. Ook voerden de
leerlingen een Zeezoutexperiment uit in het lab van het
EIC. En natuurlijk was er ruimte om even bij te komen met
een heuse biologische lunch. De dag werd afgesloten met
een (duurzame!) fietstocht over de Landtong.

Jeugdtop over extra leerbanen
Het Ministerie van Sociale Zaken organiseerde in 2013
een Jeugdtop over leerbanen in de Rotterdamse haven.
De Jeugdtop werd gehouden in het EIC. Bij de bijeenkomst waren minister-president Rutte, minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister
Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
en ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam
Sterk aanwezig. Vertegenwoordigers van de verschil-

lende sectoren van het bedrijfsleven ondertekenden
een intentieverklaring over leerbanen. Er komen 10.094
extra leerbanen voor jongeren in het bedrijfsleven. Dit
is het resultaat van een gezamenlijke inspanning tussen
het kabinet, werkgevers en werknemers. In de aanloop
naar de Jeugdtop maakte Mirjam Sterk afspraken met
de sectoren om werkplekken te creëren voor werkloze
jongeren.

Leerlingen IMC Meer mbo’ers
Weekendschool bezoeken haven
bezoeken EIC
WEEK VAN DE

procestechniek
Jaarlijks vindt in januari de landelijke week van de procestechniek plaats. In de regio Rijnmond wordt de Week van de
Procestechniek georganiseerd in het kader van de samenwerking tussen scholen en bedrijven binnen het Proces- en
Maintenance College Rijnmond (PMR). Het EIC zorgt daarbij
voor de organisatie en coördinatie. Tijdens de week zijn dit
jaar ruim 650 leerlingen van 13 verschillende scholen op
bezoek geweest bij 13 verschillende bedrijven in de regio.
Tijdens de week brachten de leerlingen een bezoek aan de
EIC-havenexpositie, waar ze aan de slag gingen met technische opdrachten en verschillende simulaties. Tijdens de
“Procestechniekmarkt” werden vragen gesteld aan medewerkers van bedrijven over beroepen en werkzaamheden
in de procesindustrie en werd door medewerkers van MBOscholen voorlichting gegeven over vervolgopleidingen in
de proces- en onderhoudstechniek.

De IMC Weekendschool biedt aanvullend onderwijs voor
jongeren tussen de 11 en 14 jaar. De kinderen volgen elke
zondag lessen van professionals met passie voor hun vak.
De school heeft de Rotterdamse haven als vast onderdeel
in het lesprogramma opgenomen. In 2013 ging een groep
van 32 leerlingen en begeleiders op excursie naar het EIC.
Uit het enthousiasme van de leerlingen en de veelheid
van vragen die de leerlingen tijdens hun bezoek aan EIC
stelden, bleek dat de leerlingen veel over de haven wilden
weten en graag weer terugkomen. Een goed teken!

Het aantal bezoekende mbo-studenten steeg in 2013 van
1.648 naar 2.241. Het EIC maakt programma’s op maat voor
groepen mbo-studenten. Dat betekent dat we met de docent
afspreken welke bedrijfsbezoeken het best passen bij de
opleiding en de toekomstige beroepskeuzes van studenten.
De EIC-gidsen spelen in op de programma’s met specifieke
informatie. Naast studenten van STC, Albeda en Zadkine
weten ook mbo-opleidingen buiten de regio ons te vinden.
Vanwege de behoefte van bedrijven aan goed opgeleid
technisch en logistiek personeel zijn wij blij met deze groei
van het aantal MBO-studenten aan het EIC.

McPort event
EIC organiseert het McPort event. Ruim 650 leerlingen uit de bovenbouw van het vmbo/havo/vwo uit de regio bezochten het McPort event bij het EIC. Er waren 14 bedrijven uit diverse havensectoren en opleidingen voor mbo en
hbo uit de regio aanwezig. Zij maakten dit evenement mogelijk. De leerlingen konden terecht met hun vragen over
beroepen, werkzaamheden en opleidingsmogelijkheden. Verder bezochten de leerlingen de havenexpositie. Na
een korte presentatie van Zekiye Yilmaz Haventalent van het jaar gingen de leerlingen tijdens de workshop “Jouw
talent in de haven” in groepjes aan de slag om te praten over hun talenten, opleiding en beroepskeuze.
De presentatie van de workshop was in handen van Dave van der Wal.

Activiteiten
voor hbo’ers
Regelmatig krijgen we bezoek van hbo- en wo-studenten.
Wij hebben daarvoor een educatief programma-aanbod
dat op maat met docenten wordt samengesteld. Zo kwamen bijvoorbeeld studenten van de Rotterdam Business
School voor een programma over globalisering. Een medewerker van het Havenbedrijf Rotterdam gaf een lezing
over dit thema. Ook bezocht de groep studenten verschillende bedrijven in de haven. Verder kwamen ongeveer
240 Associate Degree studenten langs. Voor hen was de
kennismaking met de haven een onderdeel van hun introductieweek. Deze hbo’ers gingen aan de slag met diverse
opdrachten over ondernemerschap, maintenance en ict.

Zij-instromers
Geslaagde recordpoging Maritieme Gastlessen
Nederland Maritiem Land organiseerde een succesvolle Maritieme Week 2013. Tijdens de week werd een recordpoging
maritieme gastlessen gedaan. Wij organiseerden 27 gastlessen en bedrijfsbezoeken voor 996 leerlingen en studenten.
Allerlei enthousiaste werknemers uit de haven waren van de partij: van logistiek planner in de haven tot ontwerper van
superjachten, en van kapitein op een cruiseschip tot pionier in opkomende economieën. De enthousiaste experts vertelden over hun ervaringen in de maritieme sector. En met succes: het record werd gevestigd!

Maritieme stage
waterbouwsector
De waterbouwsector wil jongeren al op
vroege leeftijd laten kennismaken met het
werken op, met en aan het water. Het SOOW
(het opleidingsfonds van de waterbouwbranche) en EIC hebben daarom de handen
ineengeslagen voor een speciale stage voor
jongeren uit de vijfde en zesde klas van het
voortgezet onderwijs. Tijdens de stagedag nemen de scholieren een kijkje in het
infocentrum FutureLand en rijden over de
containerterminal van het bedrijf ECT. Vervolgens gaan de scholieren aan boord van de
driemaster Eendracht. Havengidsen van EIC
begeleiden de groepen. In 2013 liepen zo’n
250 leerlingen een dag maritieme stage.

Girlsday in de haven
Technicus, scheepsbouwkundige of maritiem officier: deze beroepen klinken niet heel vrouwelijk. Dat moet veranderen. Het
landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek
VHTO organiseert daarom elk jaar Girlsday. Doel is om meer
meisjes te interesseren voor bèta/technische opleidingen en
beroepen. Hiermee worden duizenden meisjes bereikt. Meisjes
hebben niet minder interesse voor technische beroepen. De
ondervertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in de techniek is vaak een gevolg van beïnvloeding door de omgeving.
In 2013 kregen verschillende klassen van het vmbo van het
Scheepvaart en Transport College (STC) een programma over
de haven aangeboden. Hierbij maakten de meisjes kennis met
vrouwelijke rolmodellen in bedrijven en gingen aan de slag
met verschillende doe-activiteiten bij het EIC.
De meisjes reageerden zeer enthousiast. Dat kan in de toekomst goed van pas komen bij het kiezen van
een vervolgopleiding.

oriënteren zich op de haven
Niet alleen jonge mensen oriënteren zich op mogelijkheden om in de haven aan de slag te gaan. Ook zij-instromers en werkzoekenden bezoeken het EIC om te zien of
hun toekomst in de haven ligt. De haven biedt dan ook
kans op werk voor iedereen die beschikt over de juiste
opleiding(en). Diverse gemeenten en organisaties werken
samen met het havenbedrijfsleven om werkzoekenden en
zij-instromers te helpen om zich te oriënteren op het werk
in de haven. EIC organiseert regelmatig kennismakingsprogramma’s voor deze doelgroepen. De programma’s
bestaan uit een presentatie en havenexcursie. Tijdens de
excursie gaan werkzoekenden onder begeleiding van onze
gidsen op bezoek bij diverse bedrijven. Deze aanpak blijkt
succesvol.

Vergaderen
bij het EIC
Op zoek naar een geschikte locatie voor een personeelsdag, vergadering, receptie of cursus? Het EIC
ligt midden in de haven, in een uniek natuur- en
recreatiegebied. U zult niet de eerste zijn die gebruik
maakt van onze faciliteiten: veel bedrijven en organisaties in de regio en uit de rest van Nederland weten
ons te vinden als “meetingpoint”. We hebben vergaderzalen en een filmzaal voor u ter beschikking.
In overleg stellen we samen met uw bedrijf of organisatie een arrangement samen waarin we vergaderen en ontspanning combineren. Denk aan een
wandeling of fietstocht over de landtong en door
het Calandpark (Lees ook “Struinen op de landtong”).
Maar ook een vaartocht door het havengebied en
een bustour door de haven met een bedrijfsbezoek
onder begeleiding van onze EIC-gidsen behoren
tot de mogelijkheden. Tot slot zorgt onze catering
‘Chapeau’ ervoor dat ook de inwendige mens prima
aan zijn trekken komt.
Het EIC is ook over water bereikbaar. We hebben een
aanlegsteiger en via onze loopbrug bent u zo binnen in ons gebouw. Heeft u interesse? Neem gerust
contact met ons op. Wij ontvangen u graag!

Bezoekers
van het EIC

Alle regio's
17%

12%

basis
VMBO

In 2013 hebben ruim 18.500 leerlingen en studenten via het havenprogramma van het EIC
kennis gemaakt met de Rotterdamse haven.
Ook zijn er via gemeenten in de regio verschillende groepen (jong) volwassenen op bezoek
geweest die zich oriënteren op ander werk.
Een kleine 60 % komt uit de regio en 40% uit
andere delen van Nederland. Wat betreft het
opleidingsniveau komt het merendeel van de
leerlingen (11.805) uit het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo). In 2013 kwamen 3.547
mbo- en hbo-studenten naar het EIC. Dit betekende een stijging van ruim 32% vergeleken
met vorig jaar. Naast leerlingen en studenten
kwamen nog eens 7.300 bezoekers naar het
EIC voor een training, vergadering, seminar/
receptie of voor andere activiteiten. In totaal
bezochten ruim 25.800 mensen het EIC. Voor
2014 is de verwachting dat het aantal
basisschoolleerlingen uit Rotterdam zal stijgen, als gevolg van het havenprogramma Port
Rangers en het Haven Educatie Programma
Drechtsteden-Rotterdam.
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Periode:
1-1-2013 t/m 31-12-2013
Alle regio's
Opleiding
1
3
4
5
6
7
9
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12
14
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VMBO
MAVO
MBO
HAVO
VWO
Gymnasium
HBO
WO
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Totalen

Groepen Bezoekers
35
129
36
69
90
86
11
25
2
67

550

1049
4292
1076
2235
3180
2766
491
1312
86
2059

18546

Succesvolle
Wereldhavendagen

Struinen op de
landtong
Het EIC is gelegen in een uniek gebied voor natuur en
recreatie. Vanaf het EIC kun je een boeiende struintocht
maken over de landtong. Jaarlijks maken schoolklassen
en andere geïnteresseerden daar met veel plezier gebruik
van, evenals bedrijven die het ter ontspanning als onderdeel van een vergaderarrangement inzetten. Je wandelt
door een gevarieerd duinlandschap met duindoorns, vlieren, populieren, elzen, diverse mossen, kreken en meertjes. Bovendien kun je er grazende Schotse hooglanders
en konikpaarden tegenkomen. Interesse? Neem contact
op met Paul Grootenboer van Ark Natuurontwikkeling.
Mobiel: 06-20447078 of e-mail: paul.grootenboer@ark.eu
www.ark.eu

In het eerste weekend van september is het EIC ook in het
weekend geopend. Want dan staat de Rotterdamse haven
in het teken van de Wereldhavendagen. Tijdens dit jaarlijks
terugkerende evenement krijgen alle geïnteresseerde bezoekers de kans om kennis te maken met de Rotterdamse haven.
Het EIC is één van de locaties die via bus, boot of eigen
vervoer worden bezocht.
In 2013 waren veel volwassenen en kinderen te vinden op
de havenexpositie en de minibraderie. Zij voerden chemieproefjes uit, legden scheepsknopen en deden mee aan de
buitenactiviteiten. Bovendien gaven “De Kanjers” een uniek
havenconcert bij het EIC. Dave van der Wal (bekend van RTV
Rijnmond), Perry Zuidam en Elly Lonckhorst zongen allerlei
bekend binnen- en buitenlandse meezingers. Met diverse
liedjes speelden zij goed in op het thema van de Wereldhavendagen: ‘Van Wolga tot Maas’. Kortom: de Wereldhavendagen waren weer een groot succes! We kijken uit naar de
Wereldhavendagen 2014!

GEZOCHT: NIEUWE BEDRIJVEN,
GIDSEN EN GASTDOCENTEN
Dankzij bedrijven, gidsen en gastdocenten kan het EIC inspirerende havenprogramma’s
aanbieden. We willen met ons havenprogramma en de excursies goed aansluiten op de wensen
van scholen. Het is daarom belangrijk om in alle sectoren voldoende bedrijfsexcursies aan
te bieden. Hiervoor zoekt het EIC naar uitbreiding van het aantal bedrijven dat met ons wil
samenwerken.
Om de havenexcursies te begeleiden en leerlingen te interesseren voor de haven werkt het
EIC met een 50-tal vrijwillige gidsen. Dit zijn enthousiaste mensen die vroeger in de haven en
industrie hebben gewerkt. Met hun interessante verhalen over de haven, de werkzaamheden en
beroepen, hun kennis van bedrijven in de haven en de veiligheidsregels in het gebied, vormen zij
een belangrijke pijler van het EIC.

Op zoek naar een leuk én leerzaam kinderfeestje? EIC
organiseert regelmatig verjaardagsfeestjes voor groepen
kinderen. De jarige en zijn of haar vriendjes en vriendinnetjes krijgen een aantrekkelijk programma aangeboden met
allerlei speelse activiteiten. Op de tentoonstelling gaan de
kinderen aan de slag met diverse interactieve spelletjes.
Deze spelletjes geven een goed beeld van de wereld van
de haven en industrie. In het lab kunnen jonge bezoekers
diverse chemische proefjes doen met bijvoorbeeld badzout, haargel en shampoo. Een ander leuk onderdeel is de
speurtocht over de Landtong. De kinderen gaan met een
struintas (met verrekijker) de natuur in de haven ontdekken. We krijgen veel enthousiaste reacties. En dat kan ook
haast niet anders: in de haven is veel te zien en te doen!

Colofon
Het EIC Mainport Rotterdam is op 30 december 1993 opgericht door het
Havenbedrijf Rotterdam en de ondernemersvereniging Deltalinqs. De
volgende partijen zijn vertegenwoordigd in het bestuur: Havenbedrijf
Rotterdam, ondernemersvereniging Deltalinqs en STC-Group.
Adres: Noordzeeweg 6, 3181 ML Rozenburg (Landtong) Havennummer 5325
Postbus 1254, 3180 AG Rozenburg
Tel: 0181- 296029 (U kunt vragen naar Mary Dotsch of Marianne van Gastel)
E-mail: info@eic-mainport.nl
www.eic-mainport.nl
Het EIC is geopend: Maandag t/m vrijdag
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Daarnaast werkt het EIC met vrijwillige gastdocenten, haventaalgidsen en vrijwilligers in het
laboratorium die zich inzetten voor diverse projecten, waaronder het basisschoolproject Port
Rangers. Het gaat om het geven van gastlessen op school, leerlingen helpen om voor hen nog
onbekende woorden in het echt te herkennen en het begeleiden van proefjes en opdrachten.
Interesse in deelname? Bel of mail naar 0181-296029 / info@eic-mainport.nl.

Kinderfeestje? Kom naar EIC!

