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Het werven van jonge medewerkers is een enorme uitdaging in de maritieme branche.  

Voortbouwend op het project 'MarTIS - maritieme techniek in scholen' is er een consortium 

opgericht dat de toekomstbestendigheid van leerberoepen in de maritieme sector wil bevorderen 

door zich in te zetten voor een innovatieve maritieme schoolopleiding en strategieën te 

ontwikkelen voor 'maritieme beroepsoriëntatie'. De grensoverschrijdende samenwerking zal er 

bovendien toe bijdragen dat er een ruime pool van potentiële trainees en vacante 

opleidingsplaatsen ontstaat waardoor optimale matching kan plaatsvinden tussen werknemers en 

werkgevers. 

Onder leiding van MARIKO GmbH in Leer en de ondernemersorganisatie FME bestaat het 

kernteam van het MariX-project uit de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Oberschule 

Uplengen, ROC Friese Poort, Innovam, de Maritieme Academie Harlingen en de NHL Stenden 

Hogeschool. In het kader van het project wordt een praktijkgericht onderwijsconcept ontwikkeld 

voor de leeftijdscategorieën van 12-14 jaar, dat in alle schooltypen kan worden geïmplementeerd. 

Het lesmateriaal bevat een theoretisch gedeelte, dat ook digitaal bijv. via videotutorials kan 

worden gevolgd. De lessen bestaan uit de vakken rederijkunde, scheepvaart, logistiek en 

scheepsbouw, en behandelen ook onderwerpen als duurzaamheid en GreenShipping. Bovendien 

wordt een scheepsmodelbouwpakket ontworpen en beschikbaar gesteld aan geïnteresseerde 

scholen. Voor het bouwen hiervan ontwikkelen scholieren multidisciplinaire vaardigheden en 

expliciet digitale competenties (inzet van software voor het programmeren en besturen van de 

modelboot via een app, 3D-printen, enz.). Het materiaal kan langere tijd in het technisch 

onderwijs en/of in de natuurwetenschappen worden ingezet, maar kan ook voor projectweken 

worden gebruikt. Verder vinden er excursies plaats waarbij scholieren uit beide landen 

samenkomen, evenals een jaarlijkse 'maritieme opleidingsdag'. Deze dag heeft als doel om 

enerzijds leraren een platform te bieden voor ideeënuitwisseling en anderzijds scholieren van 

verschillende leeftijden de mogelijkheid te geven om in contact te komen met bedrijven - en vice 

versa. Geïnteresseerde scholen en bedrijven kunnen contact opnemen met MARIKO GmbH of 

met FME.  
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Het project wordt uitgevoerd in het kader van het INTERREG VA-programma Deutschland-

Nederland en wordt ondersteund met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling (EFRO), alsook door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, en de deelstaat 

Nedersaksen.  
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