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Stamleden: 
NHL Stenden  Maritieme Techniek (Ernst Jan Voerman) 
STC Group   Maritieme Techniek Deeltijd & Maatwerk (Marieke School-Brouwer) 
RMI (HR + STC Group)  Maritieme Techniek (Marijn Roelof, Stamhoofd MTE) 

 
Beknopte terugblik 
De stam Maritieme Techniek is een overzichtelijke stam. De stam valt onder het Domein 
Engineering. Opleidingen vergeven de graad Bachelor of Science. NHs behelst ook een 
Associate Degree variant. Vanaf 2015 heeft het Landelijk Overleg MTE zich opnieuw 
gevormd. Alle onderwijsmanagers van de verschillende opleidingen zijn vervangen en de 
nieuwe groep heeft een aantal gerichte zaken in overleg en samenwerking opgepakt. Er is 
een nieuw beroepsprofiel samengesteld (Maritieme Techniek verving daarmee 
Scheepsbouwkunde), er zijn docentenbijeenkomsten georganiseerd, er zijn 
opleidingsstukken gedeeld (benchmark curricula) en er hebben kalibratiesessies 
plaatsgevonden. 
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Structuur&Organisatie (LO) 

 Landelijke en regionale BoKS worden gezamenlijk samengesteld (april 2018). 

 Landelijke BoKS worden vastgesteld door beroepenveldcommissies (juli 2018). 

 Vernieuwde Opleidingsprofielen worden gedeeld en ingestuurd (augustus 2018). 

 In december 2018/januari 2019 vindt de clustervisitatie plaats van de stam MTE. 
Begin 2018 stelt het LO een voorkeurslijst samen voor het samenstellen van het 
panel. 

 Het LO komt in 2018 drie maal bij elkaar (Rotterdam, Lelystad en in Leeuwarden). 
 
Curricula 

 MTE MW is gefaseerd overgezet in een DT-variant, curriculum wordt ingericht naar 
flexibel deeltijd onderwijs ondersteund door blended learning. 

 MTE RMI rond in 2018 de gehele gefaseerd invoer van het vernieuwde curriculum af. 
Nieuwe programma kenmerkt zich door thematische indeling, grotere 
cursuseenheden, minder toetsen en een onderzoeksleerlijn die geïntegreerd is in de 
nieuw opgezette projectonderwijs. 

  MTE NHs bereid zich voor op aanpassing van het programma op basis van het 
nieuwe onderwijsconcept van NHs (na fusie NHL & SH vastgesteld voor alle 
opleidingen). 

 
Opleidingsteams 

 MTE DT is per 17-18 van start gegaan met een dedicated OT specifiek voor het 
nieuwe DT onderwijs. In 2018 is de verwachting dat dit team geheel op sterkte is. 

 MTE RMI en MTE NHs hebben in 2018 verschillende vacatures, plan is om voor de 
zomer van 2018 beide teams compleet te hebben. 

 Er wordt onderling overleg gepleegd om behoeften op personeelsgebied af te 
stemmen. 

 Professionalisering bij de opleidingen MTE richt zich vooral op het versterken van de 
docentrol/beroepsidentiteit van de docent (didactiek & pedagogiek). 

 
 
Marieke School-Brouwer, Ernst Jan Voerman, Marijn Roelof en de opleidingsteams uit 
Leeuwarden en Rotterdam. 


