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Lijst van Afkortingen en begrippen 

Het programma  Betreft de werkzaamheden en doelstellingen van Buzz010 

PO Primair Onderwijs: betreft basisscholen, en scholen in het speciaal (basis) 

onderwijs 

BOOR   Stichting BOOR, een Rotterdams schoolbestuur 

PCBO   Stichting PCBO, een Rotterdams schoolbestuur 

K&O   Stichting Kind en Onderwijs, een Rotterdams schoolbestuur 

RVKO   Stichting RVKO, een Rotterdams schoolbestuur 

St. Buzz010  Stichting Buzz010 



 

 

 

 

Wat is Buzz010 

Leerlingen in het primair onderwijs van Rotterdam kunnen te maken hebben met vervoersarmoede.  

Vervoersarmoede betreft beperkingen die een individu ervaart in zijn of haar reisvermogen, waardoor 

aspecten essentieel voor het participeren in de samenleving, zoals werk of onderwijs, belemmerd 

worden. Hierdoor hebben leerlingen minder kansen om onderwijs verrijkende activiteiten te 

ondernemen buiten de schoolomgeving.  

Het onderwijs wordt verrijkt door excursies, o.a. omdat kinderen nieuwe indrukken opdoen, 

theoretische kennis in de praktijk kunnen toetsen en leren zichzelf te verhouden tot hun omgeving. 

Scholen ervaren echter drempels bij het realiseren van excursies op het gebied van financiën, praktische 

uitvoerbaarheid en veiligheid.  

Buzz010 biedt busvervoer voor schoolexcursies aan alle PO scholen van Rotterdamse schoolbesturen. 

Hiermee stelt het alle PO leerlingen van de Rotterdamse schoolbesturen in staat om excursies buiten de 

school- en woonomgeving te laten ondernemen, als verrijking van het onderwijs. Binnen het Programma 

wordt een kennisnetwerk opgebouwd om kennis over onderwijsverrijking doormiddel van excursies 

binnen scholen te verspreiden.  

Het Programma biedt aan scholen een vrije keuze in het plannen van excursies. Om hen te helpen in het 

keuzeproces bevat de boekingswebsite een lijst met een voorgeselecteerd aanbod van excursies.  

Voor scholen financiert Buzz010 uitsluitend het vervoer: excursiegelden en overige bijkomende kosten 

bij de uitvoering van excursies vallen niet onder het Programma. Wanneer een Rotterdams 

schoolbestuur zich aansluit bij het convenant voor Buzz010 komen de PO scholen van dit bestuur in 

aanmerking voor deelname aan deze regeling.  

Doelstelling Buzz010 

Buzz010 stelt deelnemende Rotterdamse schoolbesturen in staat hun leerlingen jaarlijks (maximaal) 

twee excursies te laten ondernemen. Buzz010 heeft als primair doel om door middel van het geboden 

busvervoer zo veel mogelijk nieuwe en extra excursies mogelijk te maken voor leerlingen in het 

Rotterdamse PO. Deze excursies horen een aanvulling te zijn op de activiteiten die een school reeds 

onderneemt binnen en buiten de schoolomgeving.  

Als tweede doel bevordert Buzz010 kennis over schoolexcursies binnen het Rotterdamse PO veld.  



 

 

 

Werkzaamheden St. Buzz010 

Stichting Buzz010 monitort en evalueert de uitvoering van het programma.  

Stichting Buzz010 voert een aanbestedingsprocedure uit, ten behoeve van het aanbieden van besloten 

vervoer middels een Vervoerder.  

Stichting Buzz010 geeft opdracht aan de gekozen Vervoerder om de busritten te realiseren.  

Stiching Buzz010 geeft opdracht aan W3S om de website voor Buzz010 te bouwen en onderhouden.  

Stichting Buzz010 geeft opdracht aan Bakkers Accountants om de financiële administratie van Buzz010 

uit te voeren.  

Stichting Buzz010 geeft opdracht aan het KCR om verantwoordelijkheid te dragen voor de dagelijkse 

uitvoering van het Programma en de aansturing van personeel. Hiervoor werken zij samen met Bakkers 

Accountants, W3S en de Vervoerder waar nodig.  

Financieringsstructuur Buzz010  

Stichting Buzz010 ontvangt financiering van de gemeente Rotterdam, Stichting de Verre Bergen en de 

Rotterdamse Schoolbesturen die zich hebben aangesloten bij het convenant. In 2018 hebben BOOR, 

PCBO, K&O en RVKO zich aangesloten bij het convenant voor Buzz010.  

De fondsen en het vermogen van de Stichting zullen gebruikt worden om de genoemde werkzaamheden 

te betalen.  

Het Bestuur van St.Buzz010 

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. In het bestuur neemt een 

vertegenwoordiger namens de schoolbesturen en namens Stichting de Verre Bergen plaats. Het bestuur 

komt ten minste 4 keer per jaar bijeen.   

Aan de bestuurders komt voor hun werkzaamheden als zodanig geen beloning toe. Wel bestaat de 

mogelijkheid tot een onkostenvergoeding voor bestuursleden.  

Verslag van werkzaamheden 

De activiteiten van St.Buzz010 worden na de start van het programma in het jaarverslag op de website 

gemeld.   

 


