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CIV Maritieme Techniek is een samenwerking tussen de  
STC-Group, het Da Vinci College, de gemeentes Rotterdam- 
Rijnmond en Drechtsteden en het maritieme bedrijfsleven. 
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Het nautische bedrijfsleven verdient 

de best opgeleide en meest innova-

tieve medewerkers. Dat is de visie van 

het in 2012 opgericht Centrum voor 

Innovatief Vakmanschap (CIV) ‘‘Met 

Maritieme Techniek naar de Top!’’. In 

het CIV werken de STC-Group, het  

Da Vinci College, de gemeentes  

Rotterdam-Rijnmond en Drechtste-

den nauw samen met het nautische 

bedrijfsleven. Samen werken zij aan 

het vergroten van de innovatiekracht 

van de sector en aan de instroom van 

meer en beter gekwalificeerde me-

dewerkers. De focus ligt daarbij op 

de sterk ontwikkelde scheepsbouw-

sector en de aanwezige opleidings-

infrastructuur in de regio Rotterdam- 

Rijnmond. Sinds de start in 2012 zijn 

er veel initiatieven ontplooid. In deze 

derde editie van de nieuwsbrief infor-

meren wij u over de lopende projecten 

binnen het CIV.  

Damen Innovation Seminar & Workboat Festival

Docenten kennis laten maken met de innovaties van Damen. Dat was het doel van het 

door Damen georganiseerde Innovation Seminar. Tien docenten van de STC-Group en vijf 

docenten van het Da Vinci College reisden op 6 oktober jl. af naar Damen Gorinchem voor 

een inspirerende dag. 

Damen Shipyards Gorinchem had speciaal voor deze dag verschillende workshops 
georganiseerd: High or low tide (over getijdenenergie), Opening move in future  
decommissioning market (over het ontmantelen van offshore installaties), High speed 
Craft propeller shaft bearings test set up en Composites. Deze laatste workshop is 
verzorgd door Damen Dredging Equipment. De workshops gaven een mooi inkijkje in 
de ontwikkelingen bij Damen en de totstandkoming daarvan. De workshop over  
composieten was met recht een ‘work’shop. De docenten gingen zelf aan de slag met 
het maken van een ontwerp van een baggervaartuig in composiet. De lunch bood 
ruimte tot het uitwisselen van verhalen en het leren kennen van collega-docenten. 
‘s-Middags was een Workboat Festival georganiseerd. Alle schepen en bootjes die te 
vinden zijn in het portfolio van Damen zijn gepresenteerd. Diverse leveranciers van  
Damen waren aanwezig om tekst en uitleg te geven bij hun innovaties. En natuurlijk was 
er tijd om een rondje te varen. Al snel vlogen verschillende docenten met ruim vijftig 
kilometer per uur over de Merwede.  

Projectmanager: Leonie van der Kuij, STC-Group (kuij@stc-r.nl) / 010 - 44 86 000.

Foto gemaakt door Damen Shipyards
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Excursie Meyer Werft Papenburg

Vier klassen mbo’ers Scheeps- en Jachtbouw van het Scheepvaart en Transport 

College bezochten onlangs het Duitse bedrijf Meyer Werft. Op deze werf in 

Papenburg worden in hoog tempo grote cruiseschepen gebouwd. ‘The place to 

be’ dus voor de STC-studenten. 

De werf in Papenburg bestaat als sinds 1795 en wordt nog steeds geleid door 
een nazaat van de familie Meyer. Studenten kregen ter plekke uitgebreid 
uitleg over de gang van  
zaken op de werf. Na het 
werfbezoek was er nog tijd 
voor een rondleiding door 
het historische scheeps-
bouwdorp. 

Projectmanager: 

Leonie van der Kuij, STC-Group, 

(kuij@stc-r.nl) / 010 – 44 86 000.

Onderwijspleinen Da Vinci College 
Dankzij nauwe samenwerking met het bedrijfsleven ontwikkelt het 

Da Vinci College future proof opleidingen. 

Het hybride leerconcept van het Da Vinci College, dat zich af-
speelt in de Duurzaamheidsfabriek krijgt steeds vastere vorm. 
Hybride leren houdt in dat  studenten vanuit de realistische prak-
tijk les krijgen. Het bedrijfsleven geeft bijvoorbeeld opdrachten 
en verzorgt gastlessen. Ook ontvangen bedrijven docenten en 
studenten voor stages. Dankzij deze kennisdeling is er meer 
ruimte voor technische innovaties en sluit het onderwijs steeds 
beter aan op het werkveld. 

Vertaling naar pleinen
Het bedrijfsleven vraagt om medewerkers met een brede blik, 
met het vermogen om  cross-overs te realiseren en verbanden 
tussen de verschillende vakgebieden te begrijpen. Het Da Vinci 
College verzorgt haar techniekonderwijs dan ook niet meer  
traditioneel binnen één vakgebied, maar voert dat uit vanuit 
thema pleinen, waar verschillende disciplines en opleidingen  
samenkomen. Het meet- en regelplein en smart technology 
plein zijn al gerealiseerd en in praktijk. Het besturingsplein, het 
aandrijfplein, het constructieplein en het energie (transitie)plein 
worden later dit jaar gerealiseerd.  

Voor het meet- en regelplein zijn, samen met Krohne Altometer 
en VAF instruments, lessen en praktijkopdrachten ontwikkeld 
rondom de X-Caliber in de Duurzaamheidsfabriek. Daarnaast 
hebben  met studenten een kleinere opstelling gebouwd waar 
meet- en regeltechnieken kunnen worden beoefend en getest. In 
samenwerking met Schneider, Krohne en VAF realiseert het Da 
Vinci College op korte termijn ook een viscositeitsopstelling.
 

Projectmanager: Daan Wortel, Da Vinci College, dwortel@davinci.nl. 

Foto gemaakt door Ronald van den Heerik
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Professionalisering onderwijs
Om het scheeps- en jachtbouwonderwijs ook in de toekomst aantrekkelijk en actueel te hou-

den, is het CIV recentelijk gestart met een professionaliseringsproject. Het betrekken van het 

bedrijfsleven en de samenwerking met andere onderwijsinstellingen staan daarbij centraal.  

Innovatieve Ontwerpomgeving officieel geopend 
Na maanden van voorbereiding is het op vrijdag 18 november dan echt zover: de innovatieve  

ontwerp omgeving op de STC-locatie Lloydstraat wordt officieel geopend. Dit project is tot 

stand gekomen in samenwerking met Siemens. 

In de innovatieve Ontwerpomgeving, die voorzien is van 
computers met de nieuwste NX-software van Siemens, kun-
nen mbo- en hbo-studenten Scheeps- en jachtbouw / mari-
tieme techniek ken nismaken met moderne engineering- en 
ontwerp technieken. Deze CAD-software biedt mogelijkhe-
den om het proces voor productontwerp te stroomlijnen en 
te versnellen. Diverse grote spelers binnen de maritieme 
techniek maken gebruik van deze NX- software, wat het een 
waardevolle toevoeging maakt aan het lespakket van de stu-
denten. Een aantal docenten heeft een cursus doorlopen om 
kwalitatief hoogwaardig lesmateriaal te kunnen ontwikke-
len. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de officiële 
opening en de presentatie van het softwarepakket bij te wo-
nen. Een mooie gelegenheid om de partners binnen het CIV eens op een ongedwongen 
manier te kunnen spreken. U bent op 18 november van 17.00 tot 18.00 uur van harte welkom 
op de Lloydstraat 300 in Rotterdam. Vanaf 18.00 uur vindt tevens een open avond voor stu-
diekiezers plaats. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om na de officiële opening rond te 
kijken in ons gebouw en een bezoek te brengen aan onze faciliteiten en simulatoren.  

Projectmanager: Ronald  Schörk, STC-Group, schork@stc-r.nl / 010 – 44 86 000. 

Gastlessen door  
praktijkspecialisten

Verhalen uit de dagelijkse praktijk, uit 

de wereld van scheeps- en jachtbouw: 

voor veel studenten misschien wel het 

meest interessante onderdeel van hun 

opleiding. In september en oktober 

konden zij hun hart ophalen.

Marcel Karsijns, directeur van Damen 
Green Solutions, gaf aan tweedejaars 
Scheeps- en jachtbouwers een inspi-
rerende gastles over Ballast Water 
Management. Hij informeerde de  
studenten over de oplossingen die 
Damen Green Solutions heeft bedacht 
voor het behandelen van ballastwater. 
Ook Fer Tummers, voormalig execu-
tive director shipbuilding bij Royal IHC, 
deelde zijn kennis en ervaring met 
studenten van het STC. Hij kijkt met 
veel plezier terug op de gastlessen  
die hij in Rotterdam heeft verzorgd: 
“Gast lessen zijn voor studenten vaak 
een eyeopener. Ze horen en zien hoe 
het er in de scheepsbouwwereld aan  
toe gaat. Ik vond het persoonlijk ook 
leuk om mijn ervaringen te kunnen 
delen met de toekomstige generatie 
scheeps bouwers.”

Heeft u interesse in het geven van  
een gastles of wilt u hier meer over 
weten? Wij nodigen u van harte uit 
contact met ons op te nemen.  

Projectmanager: Ronald  Schörk, STC-Group, 

schork@stc-r.nl / 010 – 44 86 000. 

Gastlessen zijn een belangrijke manier om 
het bedrijfsleven bij het onderwijs te be-
trekken. Een goede wisselwerking tussen 
opleiding en gastdocent is daarbij van 
groot belang. Gastdocenten kunnen zelf 
onderwerpen aandragen om te behande-
len of aan de slag gaan met onderwerpen 
die door de docenten zijn aangedragen. 
Gastdocenten krijgen daarbij te allen tijde 
ondersteuning van de opleiding. Docenten 

(vak en algemeen) van het STC en het Da 
Vinci College gaan op hun beurt gezamen-
lijk stagelopen, masterclasses of cursus-
sen volgen bij de bedrijven over onderwer-
pen als smart maintenance.   
Om het ambitieuze project te doen slagen 
is samenwerking met het maritieme be-
drijfsleven cruciaal. De grootste uitdaging 
op dit moment is het vinden van bedrijven 
die gastlessen of masterclasses willen 
verzorgen voor docenten. In de eerstvol-
gende vergadering met de Raad van Advies 
zal hieraan aandacht worden besteed. In-
teresse? Stuur dan even een e-mail. 

Projectmanager: Leonie van der Kuij, STC-Group,

(kuij@stc-r.nl) / 010 – 44 86 000.
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AGENDA 

DONDERDAG 3 NOVEMBER
9.00 - 13.30 UUR

Maritime Innovation Experience (MIE)
Duurzaamheidsfabriek Dordrecht

ZATERDAG 5 NOVEMBER
10.00 - 14.00 UUR
 
Open dag Rotterdam Mainport University 
rotterdammainportuniversity.nl/open-dagen 

 

WOENSDAG 16 NOVEMBER
16.00 - 21.00 UUR

Open dag Da Vici College 
davinci.nl/opendag 

VRIJDAG 18 NOVEMBER
18.00 - 21.00 UUR 

ZATERDAG 19 NOVEMBER
10.00 - 14.00 UUR 

Open dagen STC-Group
stc-group.nl/open-dagen 

VRIJDAG 18 NOVEMBER
17.00 - 18.00 UUR  

Officiële opening innovatie  
Ontwerpomgeving scheepsbouw 
STC-locatie Lloydstraat 300 in Rotterdam

Masterclass over kwetsbare wereldhandel 

De Nederlandse maritieme cluster floreert als de wereldhandel aantrekt, maar is ook 

kwetsbaar voor onvoorspelbare gebeurtenissen. Over deze kwetsbare balans tussen vrije 

handel en veilige en open handelsroutes, organiseert de STC-Group op dinsdag 1 november  

de Masterclass ‘de kwetsbaarheid van de wereldhandel’. 

Door de instabiliteit in de wereld dringt 
het besef door dat vrije wereldhandel niet 
vanzelfsprekend is en dat er een prijs 
staat op het vrijhouden van scheepvaart-
verbindingen. Hoe waardevol deze we-
reldhandel is, blijkt ook wanneer een van 
de grootste rederijen ter wereld in financi-
ele problemen komt en onze kerstinkopen 
in gevaar dreigen te komen omdat contai-
ners vol met consumentengoederen vast 
staan op schepen en kades.

Sprekers:
• Rob Kramer, plaatsvervangend com-

mandant der Zeestrijdkrachten 
Schout-bij-Nacht, Koninklijke Marine 

• Jan Bert Schutrops, President Vopak 
Nederland

• Jan Gardeitchik, Hoofd Havenmees-
terbeleid, Havenbedrijf Rotterdam

Deze masterclass is een coproductie van 
YoungShip Rotterdam en STC-Group om 
kennisuitwisseling tussen bedrijfsleven, 
onderwijs en overheidsinstellingen te be-
vorderen. De masterclass is bijzonder ge-
schikt voor Young Professionals in de mari-
tieme sector en studenten en medewerkers 
van de STC-Group, Rotterdam Mainport 

University, Netherlands Maritime Universi-
ty en andere universiteiten en hogescholen 
in Rotterdam en omgeving.

Geïnteresseerd? Haal die kennis binnen 
en teken in!
Klik op onderstaande button om je aan te 
melden. Geef daarbij ook graag naam, be-
drijfsnaam / naam studie, e-mailadres en 
telefoonnummer door. Mail je ons liever? 
Stuur dan de gevraagde gegevens naar 
masterclass@stc-r.nl.

Praktische informatie
De masterclass vindt plaats op dinsdag  
1 november in het hoofdgebouw van de 
STC-Group aan de Lloydstraat 300 te  
Rotterdam. Om 17.00 heten we u welkom 
met een sandwich en een drankje. De 
masterclass begint om 18:00 en is om 
19.30 afgelopen. Deelname is gratis na 
aanmelding. Parkeren is bij voldoende 
capaciteit mogelijk in de ondergrondse 
garage. In de directe omgeving is tevens 
voldoende parkeerruimte tegen betaling 
beschikbaar. 

Projectmanager: Maurice Jansen, STC-Group, 

m.jansen@stc-r.nl / 010 – 44 86 000. 
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