
 

 

 

 

Damstraat geopend  

Na maanden van hard werken, is afgelopen dinsdag het 

vmbo-lokaal in de wijk Feyenoord officieel geopend. De 

locatie op de Damstraat is een laagdrempelige, eerste 

kennismaking voor basisschoolleerlingen en hun ouders 

met het STC. Samen met allerlei partners zoals HR en 

InHolland worden de komende maanden allerlei 

activiteiten georganiseerd die te maken hebben met 

leren, ontmoeten, moderne techniek en de haven.  

 

Meer informatie: Ruud van Veen 

 

 

 

 

Mbo-studiedag 

Op dinsdag 18 april a.s. vindt de start plaats van de 

opleidingsschool voor docenten binnen het mbo 

Rotterdam & Drechtsteden. Dit gebeurt met de mbo-

studiedag ‘Opleiden voor het mbo in de grootstedelijke 

context’.  De sessie start om 14.00 uur (inloop vanaf 

13.30 uur) en wordt om 16.45 uur afgesloten met een 

hapje en een drankje. Keynote spreker is dr. Ilias El 

Hadioui. Klik hier voor het programma.  

 

Meer informatie: Ottelien Rikhof 

Sportdag 2017 

Op vrijdag 7 juli a.s. organiseren we de sportiefste dag 

van het jaar. Op die dag zijn jullie allemaal van harte 

welkom tijdens de STC-Group Sportdag. Heb jij zin om je 

schouders te zetten onder deze sportdag? Barst jij van 

de sportieve ideeën? Wil je als instructeur optreden voor 

een sport die je zelf beoefent? Meld je dan voor 20 april 

per e-mail aan en help mee om van de sportdag een 

groot succes te maken! 

 

Voor meer informatie: Lonneke de Leeuw 

 

 

 

 

RotterDOM? 21 april  

Op vrijdag 21 april organiseert een aantal docenten het 

brainstorm evenement RotterDOM? Docenten en 

studenten van het mbo-college Maritiem en Techniek, de 

Havenlogistieke opleidingen en de Rotterdam Mainport 

University zijn van harte uitgenodigd om mee te denken 

over het verbeteren van veiligheid en communicatie in 

de Rotterdamse haven. 

 

 

>>> Lees meer>>> 
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Goede ideeën en slimme oplossingen kan je meteen 

delen met de Rotterdamse Havenmeester. Wie weet 

wordt jouw idee werkelijkheid! Het programma start om 

14.00 uur in de Schiezaal, locatie Lloydstraat 300. 

Aanmelden kan via http://deelnemen.stc-r.nl/ 

 

Meer informatie: Frank Waszink / Cor van Wijngaarden 

 

 

Inhijsen roltrap 

Ruim 7.000 kilo weegt het roltrapdeel dat vorige week de 

nieuwbouwlocatie op de Waalhaven in werd gehesen. 

Fotografe Joke Schot stuurde ons mooie beelden van de 

operatie. Je vindt er meer op Facebook.  

 

Meer informatie: Robbert Douma  

 

 

 

 

Examencommissie STC 

Examinering binnen het mbo verandert. Dit gebeurt 

onder andere op basis van de examenagenda-mbo 

(2015-2020) waarin de minister stelt dat het 

vertrouwen in het mbo-diploma boven elke twijfel 

verheven moet zijn. Dit heeft er onder andere toe 

geleid dat binnen het mbo van het STC de bestaande 

commissiestructuur gewijzigd is. Er is één centrale 

examencommissie in het leven geroepen en vier sub-

examencommissies (per mbo-college). Om de 

onafhankelijkheid van de sub-examencommissies te 

borgen komt de voorzitter van een sub-

examencommissie uit een ander college.  

 

Meer informatie: Jan Vermeulen  

 

 

Nominaties MCR-prijs 

De nominaties voor de MCR-prijs zijn bekend. Op vrijdag 

21 april presenteren zes mbo-studenten zich aan de jury. 

Na deze eerste selectie kiest de jury de drie mbo’ers die 

doorgaan in het traject. Op donderdagavond 8 juni wordt 

de winnaar bekend gemaakt tijdens het Rotterdams 

Havenevenement. De kanshebbers zijn:  

- Emily Zwaan, mbo Havenlogistiek (versneld) 

- Omid Hassanpour, mbo Scheeps- en Jachtbouw 

- Rowan Vendelbosch, mbo Rail 

- Abdella Mohamed Ahmed, mbo Proces 

- Pieter Mans, mbo Havenlogistiek (regulier) 

- Mathijs Vermeij, mbo Zeevaart   

 

Na de meivakantie maken wij bekend welke drie 

studenten doorgedrongen zijn tot de finale. 

 

Meer informatie: Marloes Groenenboom 

 

 

Vacatures 

Op het vacaturedeel van de Group-website vinden jullie 

twee nieuwe vacatures: mbo-docent Nederlands en mbo-

docent Logistiek. 

 

Meer informatie: Afdeling HRM 

 

 

Project DivSea 

De maritieme sector speelt een belangrijke rol in de 

Europese economie. En net als andere sectoren heeft ook 

de maritieme sector te maken met concurrentie van 

goedkopere arbeidskrachten. Om dit het hoofd te kunnen 

bieden, wordt gezocht naar originele manieren om  het 

Europese maritieme personeel een concurrentievoordeel 

te geven. Onderwijsinstellingen zoals de STC-Group 

spelen hierbij een belangrijke rol. Dit gebeurt onder de 

vlag van het project DivSea  (Diversification of Seafarers’ 

employability paths through collaborative development of 

competences and certification). Er is een projectgroep 

opgestart bestaande uit maritieme opleiders uit 

Roemenië en Bulgarije, de European Association of 

Career Guidance uit Cyprus en de STC-Group.  

 

>>> Lees meer>>> 
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Deze vier partijen gaan gezamenlijk de behoefte vanuit 

de maritieme sector in kaart brengen en lesmethoden 

optimaliseren. 

 

In februari is een online enquête uitgezet richting 

werkgevers, werknemers, arbeidsbureaus, stagiaires, 

studenten en docenten. De uitkomsten zijn onlangs 

besproken met alle projectpartners en deze worden 

binnenkort beschikbaar gesteld. Dit project is mede 

mogelijk gemaakt dankzij subsidies uit het Erasmus+ 

fonds.  

 

Voor meer informatie: Lucie Saxton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STC-Feyenoord voetbaltoernooi   

Op zondag 28 mei a.s. organiseren we voor het vierde 

achtereenvolgende jaar het STC-Feyenoord toernooi. Dit 

toernooi is bedoeld voor mbo’ers van het STC, hbo’ers 

van de RMU  en masterstudenten van de NMU. De 

Facebookpagina is bijgewerkt en teams kunnen tot en 

met 5 mei aangemeld worden via de aanmeldpagina. 

 

 

 

Meer informatie: Sara d’Anjou 
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