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Aanstaande maandag is het zover: het onderwijsfestival 2019. Inmiddels hebben meer 

dan 850 collega’s zich ingeschreven. Het belooft een mooie dag te worden met het 

thema ‘Proef, proof of preuve’. 

Vanaf 8:30 uur kun je je naambadge ophalen bij onze balie in de musea Continium, 

Columbus en Cube. Je kunt gebruikmaken van de toegangsdeuren aan de kant het 

van station. Daar verwijzen leerlingen je door. 

 

Feestelijke opening  
Aangezien Continium,  Columbus en Cube niet over één grote ruimte beschikken waar 

we een gezamenlijke opening kunnen verzorgen, vindt de opening in meerdere zalen 

tegelijkertijd plaats. 

Bij het ophalen van je naambadge krijg je een ticket voor de opening in een van de 

zalen 

 

Je eigen menu  
De meeste collega’s hebben hun eigen menu samengesteld via de website. Vergeet 

je tickets niet mee te nemen. Er zijn dit jaar heel veel, maar wel kleinere, ruimtes 

beschikbaar. Dat levert veel uitverkochte workshops op. Bij de uitverkochte sessies 

worden alle tickets gecontroleerd. Heb je een ticket voor een van deze workshops, 

zorg dan dat je er bent! Zo stellen we niemand onterecht teleur. 

Mocht je nog niet voor elke ronde een ticket hebben, meld je dan maandagochtend bij 

de infobalie. Er zijn nog plekken vrij bij enkele workshops waar je kunt aansluiten. 

Bekijk in het programma alvast waar nog plekken vrij zijn. 

 
Klik op de afbeelding om hem te vergoten. 

 

 

http://www.parkstadlab.nl/
https://www.parkstadlab.nl/wp-content/uploads/2019/09/Programma-Proef-19-9-2019.pdf
https://www.parkstadlab.nl/wp-content/uploads/2019/09/Programma-Proef-19-9-2019.pdf
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Extra leuk voor de bezoekers van de workshop Proeven en wijze lessen voor culinaire 

genieters: Frunk van chef-kok Luuk Hoffman staat op de vierde plek in de top 10 van 

beste nieuwe restaurants in Nederland! 

 

Hoe vind je de weg?  
Voor het eerst wordt het onderwijsfestival op zo’n grote oppervlakte verdeeld over drie 

musea georganiseerd. Dat wordt zeker een bijzondere beleving, maar vraagt ook extra 

aandacht voor de routes. 

• Neem alsjeblieft je festivalboekje mee. Daarin staat een plattegrond van de 

locatie. 

• Er zijn extra veel leerlingen van het Grotiuscollege aanwezig om je de weg te 

wijzen. 

• De musea besteden zelf ook veel aandacht aan de routing door het gebouw, 

maak dus zeker gebruik van de aanwezige bewegwijzering. 

Er is extra verplaatstijd in het programma opgenomen: je hebt tussen de rondes 15 

minuten om van de ene naar de andere zaal te lopen. We sluiten de deuren na de start 

van de workshops om overlast te voorkomen. Zorg dus dat je op tijd bij je zaal bent. 

 

Lunch 
Bij de evaluatie van vorig jaar bleek duidelijk dat een grote groep collega's voorstander 

is van een eenvoudige broodjeslunch. Het gaat bij de lunch vooral om het netwerken. 

Daar houden we dit jaar rekening mee. 

Je kunt lunchen tussen 13u15 en 14u. Daarna kun je gratis de verschillende expo’s in 

Continium, Columbus en Cube bezoeken. 

Gedurende de dag kun je onbeperkt koffie, thee en water gebruiken. Natuurlijk is ook 

voor de inmiddels beroemde koekjes van BcPL locatie PPL weer gezorgd. 

 

  

http://www.parkstadlab.nl/
https://www.1limburg.nl/limburgs-restaurant-top-tien-beste-nieuwe-restaurants?context=topstory
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Bereikbaarheid 
Continium, Columbus en Cube zijn heel goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 

Zowel trein als bus stoppen voor de deur en ook vanaf het busstation in Kerkrade 

ben je zo bij de musea. Bij het treinstation vind je ook een fietsenstalling. 

Mocht je toch met de auto komen, carpool dan zoveel mogelijk met collega’s. Dan 

heeft iedereen een parkeerplek in de buurt. Op onderstaand kaartje zijn de 

verschillende parkeermogelijkheden aangegeven. 

Naar verwachting zijn de parkeerplaatsen bij het station snel vol. Parkeerwachters 

verwijzen dan door naar het aangrenzende, speciaal voor bezoekers van het 

Onderwijsfestival gereserveerde, parkeerterrein Kosterbeemden. 

 
Klik op de afbeelding om hem te vergroten. 

Tip voor de sportieve bezoekers:  

Parkeer gratis de auto bij de grote parkeerplaats in de buurt van kasteel Erenstein en 

gun jezelf en je stappenteller het plezier van een korte wandeling binnendoor (voor de 

tunnel rechtsaf door het bos) naar de musea. 

 

 

Tot maandag! 

http://www.parkstadlab.nl/
https://www.parkstadlab.nl/wp-content/uploads/2019/10/Parkeerkaart-oktober-2019.png
https://www.parkstadlab.nl/wp-content/uploads/2019/10/Parkeerkaart-oktober-2019.png

