
Voor kinderen is het een verademing om de schoolbanken af 
en toe in te ruilen voor een educatieve excursie in de stad. 
Maar hoe kom je daar? Buzz010 draagt sinds schooljaar 
2018-2019 bij aan deze verrijking van het primair onderwijs 
door Rotterdamse leerlingen veilig en snel met de bus naar de 
excursiebestemming te brengen. En weer terug naar school.

We hebben het eerste jaar hard gewerkt om de drempels wat 

betreft vervoer voor scholen weg te nemen en gezien de cijfers 

zijn we goed op weg. Een grote meerderheid van de scholen 

maakt gebruik van Buzz010 en dat betekent dat heel veel 

leerlingen de kans krijgen om te leren buiten het klaslokaal! 

Buzz010 wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente 

Rotterdam, Stichting De Verre Bergen en de Rotterdamse 

schoolbesturen. KCR en Nooteboom Tours voeren Buzz010 uit. 

Top 10 Bestemmingen (aantal leerlingen)

“Een fantastisch initiatief om zo de wereld van de kinderente verbreden. Ik ben erg te spreken over het contact,duidelijkheid, de reis naar de bestemming, afhandeling enuiteraard de professionaliteit van de chauffeur. Petje af!”- Leerkracht

“De voorstelling was super leuk! We hoorden veel leuke 

dingen en moesten ook veel lachen! Super leuk dat we een 

keer naar het theater konden gaan.” - Leerling

“Laatst reed ik een groep leerlingen van en naar het strand. 

Een aantal kinderen was nog nooit op het strand geweest. 

Bij terugkomst gingen ze helemaal uit hun dak, zo 

enthousiast waren ze.” - Buschauffeur

Diergaarde Blijdorp (4783)
Concertgebouw De Doelen (4135)
Kinderboerderijen (3358)
Maas Theater en Dans (2861)
IFFR (2067)
Rotterdams Philharmonisch Orkest (1719)
SKVR (1706 )
Villa Zebra (1636 )
Adventure City Rotterdam (1542 )
Circus Rotjeknor (1473 )

zo kwamen 
wij uit de buzz

schooljaar2018/2019

1.295
busritten

1.001 
excursies

41.198
 vervoerde leerlingen

89
bestemmingen

175
scholen

5.743
 vervoerde begeleiders

Eindcijfer Buzz010

Uit de evaluaties van de excursies blijkt 
een grote tevredenheid met de service, 

het boekingsproces en vervoer met 
Buzz010. 

Natuur &
Techniek 25%

Leergebieden waar de busritten aan zijn besteed

Kunst & Cultuur 50%

Sport & Bewegen 11%
Taal & Rekenen 2%

Mens &
Maatschappij

12%


