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CIV Maritieme Techniek is een samenwerking tussen de  
STCGroup, 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 Drechtsteden 

nauw samen met het nautische be-

drijfsleven. Samen werken zij aan het 

vergroten van de innovatiekracht van 

de sector en aan de instroom van 

meer en beter gekwalificeerde mede-

werkers. 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 

tweede editie van de nieuwsbrief  

houden wij u op de hoogte van lopen-

de projecten binnen het CIV.  

Studenten STC-Group bezoeken 
Dare 2 Cross congres

Op 1 juni jl. vond in de duurzaamheidsfabriek in Dordrecht het congres Dare 2 Cross plaats. 

Samenwerking tussen verschillende sectoren zorgt voor verrassende initiatieven en  

brengen bestaande innovaties verder. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen 

sectoren aerospace en maritiem op het gebied van 3D printen en Smart Maintenance. 

Tijdens het congres, dat de opvolger is van het eerdere Aerospace meets Maritime  
congres, zijn de nieuwste innovaties en samenwerkingen besproken.  Een van deze  
onderwerpen was ‘unmanned systems’, een term die binnen de sectoren Scheeps en 
jachtbouw en Zeevaart beter bekend staat als ‘unmanned ships’. Zes eerstejaars 
MBO’ers Scheeps en jachtbouw van het Scheepvaart en Transport College waren  
samen met een docent bij Aerospace meets Maritime aanwezig. Zij volgden een work
shop over 3D printen. Volgens MBO’er Marijn van Giesen leverde dit nieuwe kennis en 
inzichten op het gebied van innovaties en samenwerkingen op. Bijvoorbeeld mogelijk
heden zien in plaats van obstakels en de bewustwording dat een team meer kan berei
ken dan een individu. Het congres was zeer leerzaam en de MBO’ers hopen van harte bij 
de volgende editie weer aanwezig te mogen zijn.  

Projectmanager: Johan Kom, STC-Group (kom@stc-r.nl) / 010 - 44 86 000. 
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Uitwisseling studenten STC-Group en Da Vinci College

In de vorige nieuwsbrief deden wij verslag over de uitwisseling 

tussen MBO’ers van het Scheepvaart en Transport College en het 

Da Vinci College. MBO’ers van het Scheepvaart en Transport Colle-

ge bezochten de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht en leerden 

hier werken met lassimulatoren en een waterstraalsnijder. 

Dit keer was het de beurt aan het Da Vinci College om op bezoek 
te gaan bij het Scheepvaart en Transport College. MBO’ers van de 
opleiding Werktuigbouw kunnen na het behalen van hun diploma 
kiezen voor een baan binnen de maritieme sector. Binnen deze 
sector, met name jachtbouw, is composiet het materiaal van de 
toekomst. De MBOwerktuigbouwkundigen bezochten daarom 
het composietenlab van het STC. In het laboratorium maakten zij 
kennis met materialen en technieken om composieten te ver

werken. Hierdoor hebben de MBO’ers van het Da Vinci College 
nu een goede basis om hun kennis over composieten verder te 
ontwikkelen.   

Projectmanager: Johan Kom, STC-Group, kom@stc-r.nl / 010 - 44 86 000. 

Maritime Innovation Experience 2016 
Foto: Ronald van den Heerik

Op 3 november 2016, tijdens de Maritime 

Week, vind de vijfde editie van de Maritime 

Innovation Experience 2016 plaats. Tijdens 

dit evenement staat maritieme technolo-

gie en matchmaking tussen bedrijven en 

toekomstige werknemers centraal. 

Samen met organisator NMT, Netherlands 
Maritime Technology, zijn het Scheepvaart 
en Transport College en het Da Vinci Col
lege druk bezig met voorbereidingen om 
een mooi programma voor de jubileum
editie van dit evenement neer te zetten. 
Centraal hierbij staan ontmoetingen, in
spiratie en kennisuitwisseling tussen 
maritiemtechnische bedrijven en stu
denten. 

Studenten en bedrijven kunnen elkaar tij
dens de Maritime Innovation Experience 
ontmoeten op de centrale markt. Daar
naast worden er diverse workshops voor 

studenten georganiseerd, bijvoorbeeld 
rond om thema’s als solliciteren en profi
lering. Maar ook workshops met een tech
nische insteek zijn mogelijk. Wilt u een 
indruk krijgen van het evenement, bekijk 
dan de foto impressie van de Maritime  

Innovation Experience 2015. Het program
ma voor 2016 wordt in september op de 
web  site van NMT gepubliceerd.  

Projectmanager: Leonie van der Kuij, STC-Group 

(kuij@stc-r.nl) / 010 - 44 86 000.
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De innovatieve  
ontwerpomgeving 

De ontwikkeling van de innovatieve ontwerpomgeving is in  

volle gang. Hiermee bieden we jongeren een inspirerende 

omgeving waarin zij kennis kunnen maken met moderne 

engineering- en ontwerptechnieken binnen de maritieme 

sector. Partner binnen dit project is Siemens. 

De STCGroup richt momenteel een ruimte in met state of 
the art computers met NX software. Leverancier Siemens 
heeft door middel van cofinanciering voor een groot deel 
bijgedragen aan de licentiekosten van deze software. 
Deze CADsoftware biedt nieuwe technologieën waar
mee het proces voor productontwerp wordt gestroom
lijnd en versneld. Diverse grote spelers binnen de mari
tieme techniek maken gebruik van deze NX software, 
zoals De Voogt Naval Architects, Scheepswerf Slob, SBM 
Offshore en Allseas. Deze faciliteiten zullen binnen het 
CIV tevens ingezet worden voor het project Kennisuitwis
seling. Hierdoor kunnen leerlingen en docenten van het 
Da Vinci College ook kennismaken met de NX software. 
Meer informatie over de software van Siemens is te vin
den op www.plm.automation.siemens.com/en_us/mari
ne/shipengineering/

Daarnaast ontwikkelt de STCGroup nieuw lesmateriaal 
om studenten op te leiden tot medewerkers van de toe
komst. Om kwalitatief hoogwaardig en innovatief lesma
teriaal te ontwikkelen, worden docenten van de sector 
Scheeps en jachtbouw van de STCGroup door Siemens 
getraind en opgeleid. Ook is het bedrijfsleven nauw be
trokken bij de ontwikkeling van het lesmateriaal. Het op
leiden van de docenten en de implementatie, ontwikke
ling en optimalisering van het lesmateriaal duurt twee 
jaar. Hoewel de CIV subsidie na deze periode eindigt, zal 
de STCGroup zich blijven inzetten om de innovatieve 
ontwerpomgeving verder te ontwikkelen. 

Projectmanager: Leonie van der Kuij, STC-Group 

(kuij@stc-r.nl) / 010 – 44 86 000.

Toegepaste innovaties voor 
maritieme automatisering 

Binnen het CIV Maritieme Techniek werken de Duurzaamheidsfabriek, 

Valk Welding, Scheepswerf Slob, Machinefabriek De Waal en het  

Da Vinci College samen aan de ontwikkeling van nieuwe maritieme 

producttechnologieën. Hiervoor ontvangt het consortium subsidie 

vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), met 

steun van het Rijk en de Provincie Zuid-Holland. 

Met de financiële steun uit Europa worden nieuwe innovaties  
ontwikkeld om het bouwen van schepen en de voortstuwingstech
nieken van schepen sneller, efficiënter en duurzamer te maken. Dit 
is mogelijk door het automatiseren van de productieprocessen met 
robottechnologie. Hierdoor stijgt de kwaliteit, wordt energie be
spaard en het productieproces versneld. Daarnaast ondervangen 
de nieuwe (robot)technologieën het tekort aan lassers. Lassers die 
werkzaam zijn in de offshore en scheepsbouw industrie zijn daar
door duurzaam inzetbaar. 

Door de combinatie van kwaliteits en snelheidsverbeteringen, 
krijgt de scheepsbouw in de regio een sterke internationale con
currentiepositie. Bovendien kunnen bedrijven nauwkeuriger en 
sneller op specifieke en unieke wensen van klanten anticiperen. 

Het project is een goed voorbeeld van nauwe samenwerking tussen 
bedrijven, onderzoeks, kennis en onderwijsinstellingen. Door het 
slimmer benutten van gezamenlijke kennis leggen zij een funda
ment voor nieuwe innovaties en verhogen ze de kwaliteit van het 
onderwijs, waardoor er een betere aansluiting op de beroepsprak
tijk ontstaat. 

Projectmanager: Annewieke Baank, Da Vinci College, 

abaank@davinci.nl / 06 – 83563823
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Herinrichting techniekonderwijs Da Vinci 
College vergroot aansluiting op bedrijfsleven

De Duurzaamheidsfabriek is een krachtige leeromgeving voor techniekonderwijs. Het  

Da Vinci College wil het onderwijs in deze fabriek verder versterken door het inrichten 

van zogenaamde ‘praktijkeilanden’. Ook komt er een ontwerplab met 3D printfaciliteiten 

voor prototyping. Als laatste wordt een ‘huis’ gebouwd met als thema energietransitie. 

Hierin werken studenten met conventionele en duurzame technieken. 

Het Da Vinci College realiseert praktijk
eilanden voor onder andere meet en 
regeltechniek, constructie en lassen, 
besturingstechniek en smart techno
logy. De eilanden bevatten technische 
installaties en faciliteiten waarop stu
denten allerlei opdrachten uit moeten 
voeren die zoveel mogelijk aansluiten 
op de beroepspraktijk. Hiermee bren
gen de studenten de geleerde theorie in 
praktijk. 

Belangrijk uitgangspunt in de ontwikke
ling van de praktijkeilanden is de aan
sluiting op het regionale bedrijfsleven. 
Bedrijven worden daarom regelmatig 
uit ge nodigd mee te denken. Op 23 juni jl. 
was er een bijeenkomst over het ‘meet 
en regeleiland’ waarbij studenten, be
drijfsleven en docenten samen aan tafel 
zaten om te praten over de regionale 
inkleuring van onderwijs in meet en re
geltechniek.  

Docentenstages 

Tijdens docentenstages zijn docenten één 

of meerdere dagen te gast bij een bedrijf 

om te leren en te ervaren welke nieuwe 

ontwikkelingen er spelen in de dagelijkse 

praktijk van bedrijven in de maritieme tech-

niek. De in de praktijk opgedane kennis 

nemen zij mee in hun lessen en bij de ont-

wikkeling van (nieuwe) lesstof. 

In 2016 hebben verschillende docenten 
stage gelopen bij onder andere Neptune 
Construction, Royal IHC en Airborne Com
posites. Het laatste bedrijf is op het eerste 
gezicht een vreemde eend in de bijt binnen 
de maritieme techniek, omdat binnen deze 
sector veel met staal en aluminium wordt 
gewerkt. Binnen de Scheeps en jacht
bouw komen composieten (vezelversterk
te kunststoffen) echter steeds vaker voor. 
Kleinere jachten zijn veelal van polyester 
en ook binnen de megajachtbouw maakt 
men steeds meer gebruik van composiet. 
Bijvoorbeeld voor grote huiddeuren en lui
ken. Deze stage is daarmee een goed 
voorbeeld van het uitwisselen van weder
zijdse kennis over technologieën en on
derwijsmethoden.

Momenteel zijn er gesprekken gaande met 
Damen Shipyards om met een aantal do
centen van de STCGroup en het Da Vinci 
College een bezoek te brengen aan een 
scheepswerf van Damen in Roemenië. 
Daarnaast start binnenkort een docenten
stage bij Biglift Shipping, waarbij een do
cent van de STCGroup een langere periode 
een dag per week bij het bedrijf meeloopt 
om kennis op te doen over het vervoer van 
zware materialen over water.  

Interesse om als bedrijf mee te werken 
aan docentenstages?
Wij nodigen u van harte uit contact met 
ons op te nemen.  

Projectmanager: Ottelien Rikhof, STC-Group, 

rikhof@stc-r.nl / 010 – 44 86 000. 

Lassimulator Da Vinci College

Om toekomstige en huidige werknemers goed op te leiden voor een baan in de maritieme 

sector, investeren het Da Vinci College en de maritieme sector binnen het CIV ‘Met  

Maritieme Techniek naar de Top’ in innovatieve leermiddelen. 

Een van deze innovatieve leermiddelen is de lassimulator in de Duurzaamheidsfabriek 
in Dordrecht. In de vorige nieuwsbrief schreven wij hoe MBO’ers van het Scheepvaart 
en Transport Collega met deze simulator mochten oefenen. Door middel van de las
simulator kunnen in minder tijd meer lassers worden opgeleid. Daarnaast is het veili

ger, duurzamer en interessanter 
voor jongeren om te leren lassen. 
Studenten kunnen in competitie 
met elkaar lassen en worden uit
gedaagd nog beter hun best te 
doen. De simulator is daarmee 
een echte aanvulling op het huidi
ge curriculum van het Da Vinci 
College. 

Projectmanager: Els Oprel, Da Vinci College,

eoprel@davinci.nl / 06 – 51788534

Directeur: Jan Lokker, Da Vinci College, jlokker@davinci.nl / 06 – 48132081
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