
Bezoek General Assembly

Op 3 en 4 februari jl. was de STC-Group gastheer voor de  

7e General Assembly. 

Meer dan 150 gasten verzamelden in Rotterdam om kennis te delen en meer 
te horen over de bereikte doelen van onder andere het CIV ‘Met Maritieme 
Techniek naar de top!’. Tijdens de bijeenkomst zijn diverse workshops rondom 
thema’s als businessmodellen en een leven lang leren georganiseerd. Daar-
naast was er speciale aandacht voor de inspirerende onderwijsconcepten,  
samenwerking tussen concurre-
rende onderwijs  instel lingen en 
cultuurverschillen tussen onder-
wijs en bedrijfsleven. Keynote 
speaker Arold de Vries van  
Damen bleek met zijn bevlogen 
toespraak ‘Van samen bedenken 
naar samen werken!’ een goede 
motivator voor dit CIV. 
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naar de Top !
Met Maritieme Techniek

CIV Met Maritieme  
Techniek naar de Top

Het maritieme bedrijfsleven verdient 

de best opgeleide en meest innovatie-

ve medewerkers. Dat is de visie van 

het in 2012 opgericht Centrum voor 

Innovatief Vakmanschap (CIV) ‘Met 

Maritieme Tech niek naar de Top’. In 

het CIV werken de STC-Group, het  

Da Vinci College, de gemeentes  

Rotterdam-Rijnmond en Drechtsteden 

nauw samen met het maritieme  

bedrijfsleven. 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 

nieuws brief geven wij u een overzicht 

op hoofd lijnen.  

Programmalijnen CIV Maritieme 
Techniek
Na de toekenning van de subsidie in 2012 zijn de projectpartners gestart met het opzet-
ten van de projectorganisatie en het maken van plannen. Aan de hand van de eerder 
benoemde doelstellingen zijn drie programmalijnen vastgesteld: 
• Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de sector
• Ontwikkelen en vermarkten van kennis 
• Samenwerking in de sector

Langs deze programmalijnen zijn kort- en langlopende projecten opgestart waarvan er 
inmiddels twee zijn afgerond: het hoogspanningspracticum en het tankerpracticum. 

http://stc-group.nl/projects/civ-maritieme-techniek


Afgeronde projecten
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Tankerpracticum 
In de Oefenfabriek van de STC-locatie in Brielle is een tanker-
practicum gerealiseerd. In dit practicum kunnen studenten en 
professionals oefenen met het transporteren van vloeibare  
lading van zeeschepen 
of binnenvaarttankers 
naar opslagtanks in een 
levensechte simu latie-
om geving. 

Projectmanager:

Chantal Valentijn, STC-Group 

(valentijn@stc-r.nl) / 

010 - 44 86 000.

Hoogspanningspracticum

De afmetingen en complexiteit van zeeschepen nemen toe. 
Ook technische installaties aan boord zijn geavanceerder. Als 
gevolg daarvan zijn schepen steeds vaker voorzien van 
hoogspannings   syste men. Om te mogen (blijven) varen zijn 
zeevarenden wettelijk verplicht een STCW- cursus voor werken 
met hoogspanning te volgen. Daarnaast is het voor onderhouds-
monteurs ook nuttig om opgeleid te zijn voor het werken met 

hoogspanning. In samen   werking met en met cofinanciering van 
Bakker Sliedrecht is op de STC-locatie aan de Lloydstraat in  
Rotterdam een hoogwaardig hoogspanningspracticum gereali-
seerd. In dit practicum leren studenten en professionals onder 
gecontroleerde omstandigheden werken met hoogspanning.  

Projectmanager: Aat Hoorn, STC-Group (hoorn@stc-r.nl) / 010 - 44 86 000.

Het practicum is sinds mei 2015 operationeel. 

Het practicum is sinds  

maart 2014 operationeel.

mailto:koerts%40stc-r.nl?subject=
mailto:hoorn%40stc-r.nl?subject=
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Langlopende projecten

Onder de vlag van het CIV wordt voor én achter de  

schermen, hard gewerkt aan een aantal langlopende 

projecten. In deze nieuwsbrief besteden we aandacht 

aan drie daarvan.

Docentenstage 
Tijdens de docentenstages zijn docenten een of meer da-
gen 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 techniek. De in de praktijk 
opgedane kennis nemen de docenten mee in hun lessen 
en bij de ontwikkeling van (nieuwe) lesstof. Vanaf septem-
ber 2014 hebben tien docenten stage gelopen bij zeven 
bedrijven in het maritieme cluster. Deze eerste ervaringen 
waren zeer positief en hebben zeker bijgedragen aan het 
ontsluiten van wederzijdse kennis over technologieën en 
onderwijsmethoden. Ook dit schooljaar staan docenten te 
popelen om stage te lopen bij bedrijven. Bedrijven die in-
teresse hebben om hier aan mee te werken, worden van 
harte uitgenodigd om contact op te nemen. 

Projectmanager: Ottelien Rikhof, 

STC-Group (rikhof@stc-r.nl) / 010 - 44 86 000.

De innovatieve werfomgeving
“Werken op een werf is zwaar en het is er heet en smerig.” Dat dit 
beeld allang niet meer aansluit bij de dagelijkse werfwerkelijkheid 
is teveel jongeren nog ontgaan. Hoe kan de scheeps- en jachtbouw-
sector zichzelf beter presenteren zodat de sector aantrekkelijker is 
voor MBO’ers? Zonder daarbij voortdurend de deuren van de wer-
ven open te hoeven zetten voor geïnteresseerden. 

Met de ontwikkeling van een innovatieve werfomgeving gaan we een 
inspirerende omgeving bieden waarin jongeren kennis kunnen ma-
ken met moderne technieken zoals 3D-printing, programmeren van 
een watersnijder of een lasrobot. Daarnaast kunnen de jongeren 
zelf aan de slag met de lasrobots om zo de voor- en nadelen van 
verschillende lasmethoden in een gesimuleerde omgeving te erva-
ren. De werf is in ontwikkeling en zal binnenkort getest worden met 
behulp van de input van vertegenwoordigers uit de sector.  

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

NEVA Maritime Knowledge Exchange

Up-to-date kennis en optimale toeganke-
lijkheid van data zijn belangrijk voor de 
sector en het onderwijs. Helaas is het in 
de praktijk vaak lastig om de juiste infor-
matie tijdig bij de juiste bronnen vandaan 
te halen. De visuele kennismanagement-
tool NEVA Maritime Knowledge Exchange 
die op dit moment ontwikkeld wordt, 
biedt uitkomst.

NEVA is een wereldwijde kennis- en 
zoekmachine die maritieme / maritiem- 
technische kennis ontsluit van universi-
teiten, overheden en andere partijen. 
Het eindresultaat is en online kennis-
landschap dat gebruikers de gelegen-
heid biedt een persoonlijke kennisbank 
in te richten van voor hen nuttige en  
interessante bronnen. De Bèta-versie is 

gereed en de doorontwikkeling naar een 
volledig operationele applicatie is in vol-
le gang. 

Projectmanager: Robert Koerts, 

STC-Group (koerts@stc-r.nl) / 010 - 44 86 000.

mailto:rikhof%40stc-r.nl?subject=
mailto:kuij%40stc-r.nl?subject=
mailto:koerts%40stc-r.nl?subject=
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Uitwisseling leerlingen STC-Group en Da Vinci College

In het kader van de samenwerking tussen de STC-Group en het Da Vinci College hebben MBO’ers die bij het Scheepvaart en Transport 

College een opleiding Scheeps- en Jachtbouw volgen, de Duurzaamheidsfabriek bezocht. De Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark in 

Dordrecht is een krachtenbundeling tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Tijdens hun bezoek mochten de leerlingen zelf een  

lasrobot bedienen en werken met lassimulatoren en een waterstraalsnijder.
 
In de Duurzaamheidsfabriek kregen onze MBO’ers de opdracht om met 
een lasrobot een zeilbootje te produceren. Deze robots worden tegen-
woordig steeds meer gebruikt in het lasproces. Na twee uur oefenen en 
het programmeren van 73 stappen werd de opdracht succesvol uitgevoerd.
 
Daarnaast mochten de deelnemers met lassimulatoren werken. Hier-
mee oefenden ze diverse lasmethoden en –technieken, die vervolgens 
door de simulatoren werden beoordeeld en gescoord. Gedreven om de 
beste score te halen, gingen ze vol enthousiasme met de lassimulatoren 
aan de slag.
 
Voor het gebruik van de waterstraalsnijder werd kennis gemaakt met het 
programma Inventor (3D CAD). Met dit programma kan een waterstraals-
nijder geprogrammeerd worden om het benodigde stuk staal uit te snij-
den. Daarnaast kunnen met Inventor werktuigkundige ontwerpen worden 
gemaakt, getest en gesimuleerd. Een aantal MBO’ers was zodanig onder 
de indruk van de software, dat zij er inmiddels ook thuis mee oefenen. 
 
Onze MBO’ers waren zeer enthousiast over het bezoek aan de Duurzaam-
heidsfabriek en het gebruik van de lassimulatoren en de lasrobot. Ze von-
den het leuk om met deze innovatieve gereedschappen te werken in een 
andere omgeving dan die zij gewend zijn op de Lloydstraat.  
  
Projectmanager: Johan Kom, STC-Group (kom@stc-r.nl) / 010 - 44 86 000.

Foto’s: Johan Kom

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

mailto:kom%40stc-r.nl?subject=
https://www.davinci.nl/
http://www.stc-group.nl

