NIEMAND TUSSEN WAL EN SCHIP
AHOY MATE!
Via deze nieuwsbrief houden we je elke maand op de hoogte van
alles wat zich afspeelt en voordoet op ons binnenvaartschip de MATE.

DE ONDERWIJSRONDE EN BINNENVAARTDAGEN
In de vorige nieuwsbrief stipten we al twee bijzondere evenementen aan:
de Onderwijsronde op 12 maart in Zwijndrecht en de Binnenvaartdagen
op 15 en 16 maart.
Voor beide evenementen moesten onze leerlingen een programma maken en een
taakverdeling. Op 12 maart kwamen twee groepen leerlingen aan boord. In totaal
24 man. Ze kwamen een kijkje nemen en hoorden wat zich allemaal afspeelt op een
binnenvaartschip. Onze leerlingen zorgden ervoor dat de bezoekers veilig aan boord
kwamen en verzorgden ook een rondleiding over en door het schip. Verder kwam er
ook een uitzendbureau aan boord en de konden de leerlingen met een VR-bril een
binnenvaartschip besturen.
De Binnenvaartdagen leverden ons behalve mooie ervaringen ook de nodige
media-aandacht op. Aan boord kwam op de eerste dag meteen een journalist
van het Reformatorisch Dagblad en ook de in de binnenvaart enorm populaire
vlogster Liana Engibarjan bracht een bezoek aan ons schip.
Het leverde twee mooie artikelen op en een geweldige vlog waarin duidelijk
werd dat onze leerling Mitchell ook kwaliteiten heeft voor de camera. Lees en
kijk hier nog even alles terug:
https://www.rd.nl/vandaag/economie/binnenvaart-op-zoek-naar-meer-matrozen-1.1554449
https://binnenvaartkrant.com/warm-welkom-bij-de-binnenvaart
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6514076458028269568/
Overigens willen we met grote trots melden dat Mitchell ook al verzekerd is
van een stageplaats na de MATE, op een binnenvaartschip uit Amsterdam.
Uiteraard is dit zijn eigen verdienste door zijn enorme gedreven inzet. Leuk klein
detail: Mitchells opa was ooit schipper! Het zit dus ergens ook in het dna…

STUREN MET SLECHT WEER
Het slechte weer van maart maakte het sturen van het schip soms een heuse
beproeving. Er stond vaak een harde wind en we liggen nogal hoog op het water.
Dat maakt het allemaal niet gemakkelijker.
Tot overmaat van ramp begaf de piloot (stuurondersteuning) het tijdens het varen.
Er was even paniek in de tent, maar de oplossing bleek uiteindelijk bijzonder simpel.
Toen we een schakelaar omzette, deed de piloot het namelijk weer.

EXCURSIES
Een leuk uitstapje was het bezoek aan de Maeslantkering. We kregen daar een rondleiding en uitleg over hoe de Maeslandkering werkt, maar ook wat eb, vloed en wind
kunnen betekenen voor de Nederlandse waterwegen. We mochten even onder de
kering staan en dan voel je je ineens heel klein…
Onderweg naar de Volkeraksluizen hoorden we ineens een hoop herrie aan de
achterzijde van het schip. Bleek dat de schotel op 1 bout na bijna helemaal los
was. De motor werd uitgezet en langzaam stuurden we het schip naar een plek
waar het voor anker kon. Toen dat was geregeld, moesten we een oplossing bedenken. We zijn op zoek gegaan naar de reservebouten. Gelukkig bleken die ook
nog eens te passen en na een kleine twee uur was de (nood)reparatie afgerond. De
leerlingen reageerden verschillend op dit voorval. De meest extreme vraag was toch
wel: ,,Gaan we nu dood?” Maar het zette ze ook op scherp. Ze vroegen meteen wat ze
konden doen.

MAKKIE?
Voor de leerlingen was het heen- en terugvaren door de Volkeraksluizen
een hele belevenis. Voor sommigen zag het er allemaal heel simpel uit
(oh, makkie!), en bij anderen werd door het zien en ervaren echt goed
duidelijk hoe sluizen nu werken.
Ook hebben we een bezoek gebracht aan het Educatief Informatie Centrum
Mainport Rotterdam (EIC) en een havenrondleiding gekregen. ’s Morgens
meldden we ons al vroeg bij de voordeur van het STC. Daar stond een gids op
ons te wachten. We kregen uitleg over de Maasvlakte en Maasvlakte 2 en hebben
tussendoor een bezoek gebracht aan het informatiecentrum. Daar deden we ook
verschillende activiteiten die te maken hadden met de haven van Rotterdam. In de
middag bezochten we het EIC en reden we over het terrein, waar we automatisch
rijdende voertuigen zagen rijden.

KOERS VO
Mooi nieuws kwam in maart ook vanuit het Rotterdamse samenwerkingsverband
Koers VO. Zij geven de komende twee jaar een maatwerksubsidie vanuit hun
innovatiebudget. Koers VO ziet de MATE als een prachtig praktijkvoorbeeld van
het koppelen van het bedrijfsleven aan onderwijs, waarbij perspectief allesbepalend is. Met dank aan deze donatie, kunnen we de opleiding op de MATE verder
blijven ontwikkelen en denken we erover om simulatie meer te integreren in ons
lesaanbod. Dit werkt heel goed bij onze leerlingen. Uiteraard hopen we dat meer
geïnteresseerde partijen het voorbeeld van Koers VO zullen volgen.

RABOBANK
De Rabobank doet dat bijvoorbeeld al. Ook deze organisatie investeert in ons project
en kwam zelfs in maart aan boord om een filmpje opnemen dat binnen het bedrijf is
gedeeld.
Ook ontvingen we een verslaggever en cameraman van Tien Producties, die
een promotiefilmpje gaan maken voor de MATE. Het eindresultaat laten we in
de volgende nieuwsbrief zien.

OPEN DAG 18 APRIL
Om nog meer mensen bekend te maken met de MATE en onze matrozenopleiding organiseren we op 18 april een open dag voor scholen, wijkteams, swv
en iedereen die maar wil komen kijken. Om het uur start een rondleiding, die van
start gaat bij het Educatief Centrum. Aanmelden hoeft niet.

SAVE THE DATE
Zoals het er nu naar uitziet, wordt onze opleiding op de MATE feestelijk en officieel
afgetrapt op vrijdag 14 juni. Wethouders Kasmi en Moti van Rotterdam komen dan
aan boord. De officiële uitnodiging volgt nog.
Met een maritieme groet wensen we je een fijne dag!
Michel Noordervliet en de hele bemanning van De MATE
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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.

Wil je meer weten over de opleiding op de MATE? Neem contact op met Leon Hoek:

LEON.HOEK@HORIZON.EU

