
“Bij dit keuzevak werken veel partijen samen”,  

vertelt Cristel van Doorn, hoofd stagebureau en  

lid van de werkgroep die het vak opzette. Ze kijkt 

vanaf de kade toe hoe Mike en Veerle vanaf het 

dek in het water springen en vervolgens door 

Wietse (“Beweeg maar naar mijn stem, goed zo”) 

ruggelings aan boord van de reddingsboot  

worden gehesen. Het traject van ‘idee’ naar  

‘uitvoering’ verliep verrassend vlot.  

“Iedereen die ik benaderde om mee te werken  

aan dit keuzevak, was meteen enthousiast.”

Dat gold ook voor Eric Goedhart, een van de  

docenten van STC Hanze Maritiem uit Zwolle,  

die het keuzevak begeleidt. “Bij Meppel denk je  

misschien niet direct aan zeevaart, maar van 

oudsher is hier al een maritieme sector”, legt  

hij uit. “Dat begon in de middeleeuwen met de  

Hanzesteden. Er zijn in deze regio nog steeds  

veel maritieme bedrijven en die zitten te springen 

om jonge mensen. Wij willen heel graag extra 

leerlingen aantrekken en dit is een mooie manier 

om ze een idee te geven van hoe het er aan boord 

aan toe gaat.”

“Superstoer!”
Terwijl Mike en Veerle zich opmaken voor een 

tweede sprong (Veerle: “De eerste keer is een beetje 

eng, maar eigenlijk is het echt leuk”) komt ook  

Jetta Klijnsma langs voor een werkbezoek.  

De Commissaris van de Koning van Drenthe vindt 

het “superstoer!” hoe Mike en Veerle vanaf het  

bovendek het water in springen en juicht het toe 

dat de leerlingen belangstelling hebben voor de 

maritieme sector. “De binnenvaart is essentieel 

voor Nederland, jongens. Als we meer schepen 

kunnen laten varen, voorkom je zóveel vracht

wagens op de weg.”

Na een laatste sprong in het water gaan Mike en 

Veerle even naar huis om droge kleren aan te 

trekken. Intussen krijgen de andere leerlingen op 

de kade een instructie over verschillende soorten 

reddingsvesten. Of ze door willen gaan naar een 

maritieme opleiding weten ze nog niet zeker, maar 

over het keuzevak zijn ze in elk geval enthousiast. 

Niet alleen omdat je zoveel verschillende dingen 

leert, maar ook omdat je les krijgt op een echt 

schip. “Dit is heel anders dan les in de klas!”

Alle hens 
aan dek!

Bij het keuzevak ‘Maritiem: Leven en werk aan boord’ van Stad en Esch krijgen 
derdejaars vmbo-leerlingen twee weken lang les op een opleidingsschip van 
het STC Hanze Maritiem. Zo maken ze kennis met de binnenvaartsector én met 
maritieme vervolgopleidingen. “Dit is heel anders dan les in de klas!”

“Het overlevingspak is voor jullie nèt te groot,  

dus het kan zijn dat er water binnenkomt”,  

waarschuwt begeleider Wietse, terwijl hij bij  

Veerle en Mike controleert of de capuchon van 

hun overlevingspak goed vast zit. Maar Veerle  

is niet bang voor een beetje water. Ook Mike  

stak meteen zijn hand op toen gevraagd werd 

welke leerlingen het water in wilden springen  

bij deze les over reddingen op het water.  

“Het voelt wel onhandig”, merkt hij op, terwijl  

hij een paar passen zet in het overlevingspak. 

Mike en Veerle zijn twee van de veertien  

vmboleerlingen die deelnemen aan het 

keuzevak ‘Maritiem: Leven en werken aan boord’, 

dat Stad en Esch in Meppel dit jaar voor het eerst 

organiseert. De leerlingen volgen een voltijds  

lesprogramma van twee weken* dat zich  

grotendeels afspeelt op het opleidingsschip  

de Prinses Beatrix, dat voor de gelegenheid in  

de Vaart ligt afgemeerd, tegenover de brandweer

kazerne in Meppel. 

Ze krijgen praktijklessen over het leven aan  

boord: een schip zeeklaar maken, schilderwerk 

uitvoeren, zeemansknopen leggen, koken en  

navigeren, reddingswerk, het komt allemaal  

aan bod. Daarnaast gaan de leerlingen op  

excursie naar maritieme bedrijven en maken  

ze een dagtocht over het IJsselmeer. Nog een 

belangrijk onderdeel is een bezoek aan STC Hanze 

Maritiem in Zwolle. Want het doel van het  

keuzevak is ook om leerlingen enthousiast te 

maken voor technische beroepen, en misschien 

wel voor een maritieme mboopleiding.

Roeien en wrikken
STC Hanze Maritiem stelde het opleidingsschip 

en docenten beschikbaar en ontwikkelde  

mede het lesprogramma. In de Vaart liggen  

ook een paar kleine boten, waar leerlingen  

leren roeien of ‘wrikken’, het besturen  

van een boot met een peddel. Die boten  

en de instructeurs komen van de Scouts.  

En Wietse werkt bij eXplore Group, een  

bedrijf dat dag besteding organiseert. 

KEUZEVAK ‘MARITIEM: LEVEN EN WERK AAN BOORD’

* Het keuzevak in z’n geheel is omvangrijker.




