
NIEMAND TUSSEN WAL EN SCHIP
NIEUWSBRIEF: DECEMBER 2020

Wil jij een opleiding volgen aan boord van De MATE of ken je  
iemand die hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact  
op met Leon Hoek, schoolleider van het Educatief Centrum.  
Dit kan per e-mail: leon.hoek@horizon.eu.

AHOY MATE!
Via deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van alles wat zich afspeelt en voor-
doet op ons binnenvaartschip De MATE.

SAMENWERKING MET EDUMAR VOOR DIPLOMA MATROOS 
Na de zomervakantie is De MATE in zee gegaan met Edumar. Edumar is door 
het CBR gemachtigd om het praktijkexamen Matroos af te nemen. Met deze 
route is het voor kandidaten op De MATE mogelijk om, zodra hij/zij 19 jaar is 
en 60 vaardagen heeft volbracht, ook het stempel Matroos in zijn of haar 
dienstboekje te behalen.

Terwijl kandidaten op DE MATE worden opgeleid tot deksman worden zij 
ondertussen ook voorbereid op het examen voor matroos. Tijdens de lessen op 

De MATE voeren de kandidaten diverse praktische werkopdrachten uit en voert 
hiermee zijn portfolio opdrachten voor het examen uit. Ze leren bijvoorbeeld het 

schip ankeren of vaarklaar maken. 
Tussentijds komt Els de Jager, examinator bij Edumar, kijken of de kandidaten goed 
op weg zijn. Als de kandidaat een positieve beoordeling voor zijn of haar portfo-
lio heeft, dan volgt het proefexamen. Daarna gaat de kandidaat als lichtmatroos 
aan de slag op de vloot van Maaskade. Na het behalen van dit examen volgt een 
officieel certificaat van Edumar. Met dit papiertje op zak is het vaaruren maken en 
ervaring opdoen. Zodra de kandidaat 19 jaar is en 60 vaardagen heeft volbracht, is 
het zover: dan krijgt hij of zij het officiële diploma voor matroos in handen!

De MATE is ontzettend blij met de samenwerking met Edumar. Het uitzicht op het 
diploma van matroos biedt onze kandidaten nog meer perspectief.

EVEN VOORSTELLEN: Els de Jager is schipper en examinator praktijkexamen 
Matroos bij Edumar en neemt bij de kandidaten op De MATE het proefexamen af. 

“Voor mijn werk als schipper in de passagiersvaart had ik een speciaal  
vaarbewijs voor de Rijn (een Rijnpatent) nodig. Het leek me lastig de  
kaart van de Rijn uit mijn hoofd te leren. Ik ontdekte dat Edumar, als enige 
in Nederland, een cursuspakket voor het Rijnpatent heeft met talloze 
oefenexamens. Dat had ik nou net nodig. Doordat ik veel kon oefenen, 
haalde ik de Rijnpatenten”, vertelt Els. 

,,Zo kwam ik met Edumar in contact en inmiddels werk ik met veel plezier 
bij deze organisatie. Omdat ik vanuit de praktijk denk en praat, kan ik een 
goede bijdrage leveren. Ik voel me thuis bij Edumar, omdat deze organisatie 
zonder omwegen werkt. Als er een ‘probleem’ is, dan wordt dit zo snel en direct 
mogelijk opgelost. En maatwerk is mogelijk.” 

,,Ik hou van mijn vak en ben er trots op. En ik vind het inspirerend om bezig te zijn met 
(jonge) mensen die hun weg aan het vinden zijn in dat vakgebied, wat mij zo dierbaar is. 
Daarom is lesgeven en examineren in de praktijk iets wat me blijft boeien. Net als varen; 
het blijft mooi omdat het altijd weer anders is. Dus in de zomer vind je mij nog steeds als 
schipper op motorpassagiersschepen, want ik kan het varen écht niet missen!”

MEER WETEN OVER DE MATE? BOEK EEN GASTLES VAN MICHEL EN MARJOLEIN 
Om te kijken of een opleiding op binnenvaartschip De MATE iets is voor een jongere, 
verzorgen docent Michel en intern begeleider Marjolein gastlessen voor scholen en 
andere geïnteresseerden. Uitleg op school of gelijk een kijkje op het schip; Michel en 
Marjolein verwelkomen u graag. Waarom zij dit doen? ,,Wij willen dat jongeren die 
echte doeners zijn, op de hoogte zijn van de mogelijkheden van dit prachtige project 
en perspectief bieden op een baan”, geven Michel en Marjolein eenduidig aan. 
Wil jij meer weten over de mogelijkheden van De MATE? Stuur dan gerust een mail 
naar Michel Noordervliet: michel.noordervliet@horizon.eu of naar  
Marjolein Stam: marjolein.denhartog-stam@horizon.eu.

WIJ KIJKEN UIT NAAR 2021
2020 gaat de boeken in als het jaar dat corona zich wereldwijd verspreide. Ondanks 
alle maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen kon De MATE blijven 
doorvaren. We willen alle betrokkenen daar hartelijk voor bedanken  en zijn trots op 
onze nieuwe matrozen! 

We kijken uit naar 2021 en hopen dat de pandemie snel achter ons ligt, zodat we ons 
weer volledig kunnen richten op het praktisch opleiden van jongeren die tussen wal 
en schip dreigen te raken.

Met een maritieme groet wensen we je een fijne dag en een gezond 2021!
Michel Noordervliet en de hele bemanning van De MATE


