
denkers en  
doeners 
voor de 

toekomst
samen jongeren 
inspireren voor 
techniek



Nog te weinig jongeren kiezen voor een 
loopbaan in de techniek. Met een uniek 
onderwijsprogramma wil het Maritiem Museum 
het verschil maken, in samenwerking met de 
Stichting Verolme Trust en JINC Bliksemstages. 
Met dit educatieve traject willen we leerlingen 
uit de regio Rotterdam inspireren tot een 
technische studie of een baan in de maritieme 
sector. Deelnemende klassen brengen een 
bezoek aan de Offshore Experience en volgen 
een ontwerpworkshop van Mad Science. 
Leerlingen uit de klassen 1 en 2 van het 
VMBO doen bovendien een Bliksemstage 
bij een bedrijf in de Rotterdams haven- of 
maakindustrie. Voor deze stages zoeken wij 
partners voor het schooljaar 2017-2018:  
gaat u met ons zee?

aan de slag in de 
maritieme sector

techniekeducatie



jong geleerd

warmlopen 
in 3 stappen



bezoek  
offshore 

experience

het museum

Helm op, hesje aan! 
Na een briefing van 
een fictieve "offshore-
directeur" (acteur Martin 
van Waardenberg) duikt 
de klas de Offshore 
Experience in.  
Leerlingen wanen zich, 
onder begeleiding van 
een museumdocent, 

op een platform en 
testen hoe geschikt ze 
zijn als boormeester of 
windmolenspecialist. 
Ze ervaren de 
fascinerende 
technologieën uit de 
offshore sector.

stap 1



ontwerp- 
workshop

het technieklokaal

In een workshop 
onder begeleiding 
van een "professor" 
van Mad Science 
gaan leerlingen 
aan de slag met 
nieuwe vormen van 
energiewinning. 
Aan boord van 

museumschip 
Geertruida gaan 
ze op onderzoek 
en worden verrast 
door hun eigen 
nieuwe ideeën en de 
ingevingen van hun 
klasgenoten. 

stap 2



bliksemstage

het bedrijf

De geur van een 
fabriek of van de 
ontwerpafdeling: het 
echte werk, daar 
kan niets tegen op. 
Acht leerlingen lopen 
een ochtend mee in 

een maritiem bedrijf 
en mogen ook écht 
de handen uit de 
mouwen steken. 
Een onvergetelijke 
ervaring, zelfs al gaat 
het bliksemsnel!

stap 3



inspireren

gaat u  
met ons 

in zee?



Wilt u jongeren enthousiasmeren 
voor een carrière in de maritieme 
sector? Sla dan de handen 
met ons ineen. Voor ons 
onderwijsprogramma zoeken 
wij partners die hun bedrijf twee 
ochtenden per jaar open stellen 
voor een groepje leerlingen. In het 
schooljaar 2017-2018 starten we 
met deze pilot. Daarna bouwen 
we dit programma structureel 
verder uit. Zo komt u in contact 
met potentiële werknemers van de 
toekomst en krijgen jongeren de 
kans om hun horizon te verbreden. 
De leerlingen ontdekken of een 
opleiding of baan in de maritieme 
sector bij hen past. Tegelijkertijd 
geeft hun jeugdige enthousiasme 
uw werknemers energie. Kortom: 
een Bliksemstage kan een 
positief effect hebben op beide 
deelnemende partijen!

bliksem-
stages bij  
uw bedrijf

partners



Een Bliksemstage is een 
bedrijfsbezoek van één 
dagdeel voor leerlingen 
van het vMBO (klas 1 en 2). 
Onder begeleiding van 
een docent bezoeken 
de jongeren in groepjes 
van 8 een bedrijf waar 
ze ook echt de handen 
uit de mouwen mogen 
steken. De stage 
bestaat vervolgens uit 
drie onderdelen: een 
kennismaking met uw 
bedrijf, een rondleiding en 

een praktisch deel, waarbij 
de leerlingen ook echt een 
handje mogen helpen.
Wat de jongeren precies 
gaan doen in uw bedrijf, 
bepaalt u. Hollandia 
liet stagiaires aan de 
werkbank werken; bij 
Loyens Loeff kropen ze in 
de huid van een advocaat. 
JINC denkt graag met 
u mee over de vorm en 
uitvoering binnen uw 
specifieke mogelijkheden.

wat is een bliksemstage precies?

het programma



de pilot

Als deze pilot u komend jaar bevalt, 
zetten we ons partnerschap graag 
ook daarna structureel verder.

voorwaarden
2  Max 1 uur reistijd vanaf Rotterdam
2  De inzet van een medewerker
2  Uw commitment als partner voor 

schooljaar 2017-2018

u ontvangt een 
groepje leerlingen …
2 op 2 ochtenden
2  in de periode sept 2017 - juli 2018
2 8-10 leerlingen per keer
2  voor een korte inleiding, 

een rondleiding in uw bedrijf en  
een praktische opdracht

profiel  
stagiairs
2 VMBO-leerlingen
2 Uit Rotterdam
2 12 t/m 14 jaar



voor het organiseren van 
de Bliksemstages werkt 
het Maritiem Museum 
samen met JINC. Deze 
non-profit organisatie 
bereikt jaarlijks 12.000 
Rotterdamse leerlingen 
met hun projecten en 
heeft volop ervaring met 
het werken met jongeren.
voor de Bliksemstages in 
ons onderwijsprogramma 

denkt JINC met u mee over 
het programma. JINC heeft 
contact met de scholen, 
verzorgt de planning, het 
vervoer en de ontwikkeling 
van voorbereidend 
lesmateriaal. voor alle 
praktische zaken is 
Elvin Meijntjes van JINC 
uw gesprekspartner: 
emeijntjes@jinc.nl,  
010-7600720.

jinc

de organisatie



met dank aan

Dit project is mede 
mogelijk gemaakt door 
de Stichting verolme 
Trust. Deze stichting 
ondersteunt innovatieve, 
duurzame projecten op het 
gebied van scheepsbouw, 
scheepvaart, 
machinebouw en 
aanverwante activiteiten. 
In september 2016 sloten 
het Maritiem Museum 
en verolme Trust een 

convenant tot een 
samenwerking voor 4 jaar. 
In deze periode willen 
we gezamenlijk zo’n 
10.000 leerlingen van het 
basisonderwijs, vMBO 
en Technasia uit de regio 
Rotterdam enthousiast 
maken voor een 
technische studie en baan 
in de maritieme sector. 
Dit onderwijsprogramma 
draagt bij aan deze missie.

stichting verolme trust



Voor meer info kunt u 
contact opnemen met onze 
relatiebeheerder Lucie Kuijpers,  
relatiebeheer@maritiemmuseum.nl

Maritiem Museum Rotterdam
Leuvehaven 1 3 3011 EA Rotterdam
31 10 413 2680 3 maritiemmuseum.nl

Wilt u meedoen aan de 
Bliksemstage? Wij praten graag met 
u verder over de mogelijkheden. 


