
GA MEE OP INSPIRATIEREIS
NAAR DE WORLD EXPO IN DUBAI

 
1. World Expo Dubai
De World Expo Dubai wordt 
gehouden van 1 oktober 
2021 tot 31 maart 2022. Het 
is de eerste in de Golfregio. 
Meer dan 200 landen en 
organisaties presenteren 
zich daar. Er worden 20 
tot 25 miljoen zakelijke 
en particuliere bezoekers 
verwacht.

 
3. World Expo verkenner
De leerlingen van vandaag zijn de professionals van 
morgen die vorm en inhoud moeten geven aan de 
uitdaging voor de toekomst: de energietransitie in 
een circulaire economie. Willen we jongeren van nu 
kansrijk opleiden voor een rol in de economie van de 
toekomst, dan zullen we daar met het techniek(stage)
onderwijs tijdig op moeten anticiperen. Om het 
techniekonderwijs en haar partners te laten ervaren 
hoe landen, bedrijven en organisaties internationaal 
naar de circulaire economie kijken, organiseren we 
een inspiratiereis naar de World Expo in Dubai, van 
23 tot en met 27 maart 2022.

 
4. Reisschema
• Woensdag 23 maart 2022:  

vlucht vanuit Amsterdam naar Dubai
• Zondag 27 maart 2022:  

vlucht vanuit Dubai naar Amsterdam

 
2. Connecting Minds,  
reating the Future
Het thema van de World Expo in Dubai is: 
Connecting Minds, Creating the Future. Aan de 
hand van drie subthema’s wil de expo inspireren 
en de toekomst van landen en gemeenschappen 
vormgeven:
• opportunity: het ontsluiten van het potentieel 

van mens en maatschappij om de toekomst 
vorm te geven

• mobility: het creëren van slimme en productieve 
mobiliteit van mensen, goederen en ideeën

• sustainability: het stimuleren van vooruitgang 
zonder het welzijn van toekomstige generaties 
in gevaar te brengen

 
6. Deadline inschrijven
Inschrijven om mee te gaan naar 
de World Expo in Dubai is mogelijk 
tot en met 1 maart 2022. In februari 
en maart organiseren we online 
bijeenkomsten om het bezoek aan 
de World Expo (inhoudelijk) voor te 
bereiden.

 

8. Contactpersoon
Maurice Ambaum
E. maurice@ambaum.nl
W. www.procuratiotechniek.nl
T. 06-53400417

 
5. Kosten
De totale kosten ramen we op 2250 euro exclusief BTW We houden een 
kleine slag om de arm wat de kosten voor de vliegtickets betreft, omdat de 
brandstofprijzen aan veranderingen onderhevig zijn.

In de kosten zijn opgenomen:
• retourticket vlucht Amsterdam - Dubai
• 4 overnachtingen inclusief ontbijt 
• 3 diners
• tickets voor de World Expo voor 3 dagen
• openbaar vervoer Dubai

 
7. Organisatie
De inspiratiereis naar Dubai wordt georganiseerd 
door Procuratio: hét leernetwerk techniek voor 
beslissers uit onderwijs, bedrijfsleven, overheid en 
kennisinstellingen in Nederland en België. Dé enige 
internationale club waar beslissers uit beide landen 
samenkomen om de uitdagingen voor een sterk en 
duurzaam technisch beroepsonderwijs met elkaar 
aan te gaan. Leer van nationale en internationale 
ontwikkelingen, om ze vervolgens te bespreken in uw 
eigen netwerk en toe te passen in uw eigen regio.  
Meer informatie: www.procuratiotechniek.nl


