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Ze straalden alle zestien. De HBO-
studenten die in Den Helder de 
tweede door MCN en NHL Hoge-
school Leeuwarden georganiseerde 
Minor Oil & Gas met succes hadden 
afgerond. Het was op donderdag 
24 januari dan ook een drukte van 
belang in het Enys House van het 
Koninklijk Instituut voor de Marine 
(KIM), waar de studenten hun 
eindpresentatie gaven.

Na een welkomstwoord door NHL-opleidings-
coördinator Hendrik Goos werd een korte, spet-
terende film vertoond, die door de studenten zelf 
tijdens hun studie in Den Helder was gemaakt. 
Hierna voerde Michiel Tegelberg, voorzitter van 
de Onderwijskamer van MCN, het woord. Hij 
bedankte de NOGEPA die de opleiding had ge-
financierd en de gemeente Den Helder en Wo-
ningstichting Den Helder die huisvesting voor de 
studenten hadden geregeld. Ook prees hij Hans 
Drijfhout en docent Jan Deelen, beiden van NHL 
Leeuwarden, en de betrokken bedrijven voor 
hun belangeloze bijdrage, alsmede het KIM die 
studiefaciliteiten beschikbaar had gesteld. Mede 
dankzij hen kan Den Helder zich nu als structu-
reel aanbieder van opleidingen voor jonge men-
sen nog beter profileren.
Hans Drijfhout, namens NHL verantwoordelijk 
voor de Minor en zelf afkomstig uit de olie- en 
gasindustrie, schetste vervolgens nog eens het 
tekort dat in deze sector bestaat aan goed ge-
schoolde mensen en hoe moeilijk het is om bij 
de jeugd het juiste beroepsbeeld te creëren. 
Toch is het MCN en NHL al voor de tweede keer 

gelukt om een groep 
jongeren enthousi-
ast te maken voor 
een baan in de olie- 
en gasindustrie. Ook 
burgemeester Koen 
Schuiling richtte zich 
nog even kort tot 
de studenten. ”Ik 
vind dat jullie met 
deze opleiding een 
goede keuze heb-
ben gemaakt en ik hoop dat jullie ook anderen 
enthousiast kunnen maken voor de offshoresec-
tor. Jullie zijn ambassadeurs voor een vakgebied 
waarin heel veel gebeurt.”

Presentaties
Aansluitend gaven de studenten in groepjes 
van vier hun eindpresentatie. Hiervoor had elke 
groep opdracht gekregen één of meerder oplos-
singen aan te dragen voor een probleem uit de 
praktijk. De opdracht voor groep 1 bestond uit 
het in kaart brengen van het boorproces in arcti-
sche gebieden, waarbij rekening moest worden 
gehouden met de milieuaspecten ter plaatse. 
De studenten deden dit aan de hand van een 
boring in de Chukzi Zee in Alaska. Groep 2 was 
gevraagd uit te zoeken hoe je acht gasproduc-
tieputten in een straal van 50 kilometer met een 
teruglopende (lage) gasdruk toch optimaal zou 
kunnen laten produceren. Groep 3 moest probe-
ren uit vinden wat de beste manier was om een 
nieuwe hogedrukput op een bestaand gaspro-
ductieplatform te kunnen aansluiten. En groep 
4 had op verzoek een stappenplan gemaakt 

waarmee een productieput offshore zo veilig en 
efficiënt mogelijk zou kunnen worden opgestart. 
Na de presentaties lieten de studenten zich una-
niem positief uit over de in totaal zes maanden 
durende opleiding, inclusief de vele gastcolleges 
en excursies die voor hen waren georganiseerd. 
Voor iedereen was het een eerste kennismaking 
geweest met deze onbekende, maar heel dyna-
mische sector. De studenten gaan nu eerst een 
half jaar stagelopen, maar verwachten na afron-
ding van hun studie allemaal een baan in deze 
sector te kunnen vinden.
Opleidingscoördinator Hendrik Goos stelde tot 
besluit: ”Wij gaan onverminderd door met de 
Minor Oil & Gas, maar dan wel met nog meer 
gastcolleges en excursies. Daarnaast zal het stu-
dieprogramma worden verfijnd. Hiervoor krijgen 
we input van een werkveld adviescommissie.”
Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden 
voor de volgende Minor Oil & Gas die in septem-
ber 2013 van start gaat. n

Het diploma werd uitgereikt door mevrouw 
Angela Schat, department head engineering 
van NHL Hogeschool Leeuwarden. Bram Zijlstra 
heeft de afgelopen jaren aan deze hogeschool 
de opleiding Werktuigbouwkunde gevolgd. Zijn 
afstudeeronderzoek deed hij bij ingenieursbureu 
KCI in Schiedam. “Daar heb ik onderzoek gedaan 
naar de toepassing van gietstalen knooppunten 
in zogeheten jacket- fundaties van offshore-
windturbines. Deze draagconstructies bestaan 
uit buizen die door middel van laswerk met 

elkaar worden verbonden. Het toepassen van 
gietstukken voor deze buisverbindingen of 
knooppunten levert veel voordelen op.” De ont-
wikkeling van deze afstudeerrichting is één van 
de deelprojecten van het MCN Efro project. n

Ook tweede Minor Oil & Gas een succes

De tweede Minor Oil & Gas is door alle zestien deel-

nemers met succes afgerond.

Bram Zijlstra (rechts op foto) heeft als eerste HBO-

student in Nederland het bachelordiploma met af-

studeerrichting Offshore Windenergie in ontvangst 

mogen nemen.

Eerste afstudeerder Offshore Windenergie
Op de MCN netwerkbijeenkomst, op 7 maart gehouden in Den Helder, mocht HBO-student Bram Zijlstra als eerste in Nederland 
zijn bachelordiploma met de afstudeerrichting Offshore Windenergie in ontvangst nemen. Dit gebeurde nadat hij een presen-
tatie over zijn afstudeeronderzoek had gegeven.



De Pool Express is één van de vijftien bevoor-
radingsvaartuigen die in dienst van de SNS 
Pool vanuit Den Helder dagelijks zo’n 140 pro-
ductieplatformen en een aantal booreilanden 
bevoorraden. De SNS Pool is een uniek samen-
werkingsverband tussen acht oliemaatschap-
pijen en logistiek dienstverlener Peterson SBS. 
De bevoorraders hebben onderdeks een aan-
tal tanks voor het transport van boorspoeling, 
cement, dieselolie en drinkwater, die perio-
diek grondig worden gereinigd. Dit zogeheten 
tankcleaning neemt één of meerdere dagen in 
beslag. Het verzoek om dit werk op de ma-
rinehaven te mogen uitvoeren was via Port 
of Den Helder, het onlangs verzelfstandigde 
havenbedrijf, door Peterson SBS bij Defensie 
ingediend. Deze reageerde hier positief op en 
stelde marinesteiger 11 beschikbaar. En zo kon 
de Pool Express maandag 25 februari aan deze 
kadefaciliteit afmeren, waarna het schoon-
maakwerk werd uitgevoerd door een hierin 
gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf.
MCN speelt een belangrijke rol bij de verdere 
ontwikkeling van de haven van Den Helder 
en is ook nauw betrokken bij het vervolgon-
derzoek van de Taskforce Civiel Medegebruik 
Defensiehaven Den Helder. Dankzij aanbe-
velingen van deze taskforce konden er vorig 

jaar juli al modificaties aan een eerste civiel 
offshorevaartuig worden uitgevoerd. Dit pilot-
project heeft nu met de Pool Express een ver-
volg gekregen. Zowel de Koninklijke Marine als 
de marinehaven zijn van groot belang voor de 

verdere economische ontwikkeling van de re-
gio Den Helder. Door nauwer samen te werken 
en steeds vaker van elkaars kennis en facilitei-
ten gebruik te maken, wordt dit alleen maar 
verder versterkt. n

Tijdens de MCN netwerkbijeenkomst 
van 23 november jongstleden zijn op 
het gebied van Maritime Maintenan-
ce twee bijzondere initiatieven ge-
presenteerd. Deze sluiten naadloos 
aan op de activiteiten die al door 
MCN op dit terrein worden ontplooid.

Beide initiatieven werden in een gloedvol 
betoog gepresenteerd door prof.dr.ir. Tiedo 
Tinga, universitair hoofddocent Onderhouds-
technologie van de Nederlandse Defensie 
Academie (NLDA). Het eerste betreft het op-
zetten van het onderzoeksproject Integrated 
Maintenance and Service Logistics Concepts for 
Maritime and Offshore Assets. “Wij willen dit 
samen met de Universiteit Twente en de Tech-
nische Universiteit Eindhoven doen. Allereerst 
gaan we onderzoeken of de service logistiek, 
gehanteerd door het Marinebedrijf, beter kan. 
Daarnaast moet worden ingezien dat samen-
werking in de supply chain voordelen kan 
opleveren. Nieuw bij dit project is dat wij ook 

het onderhoudsproces eraan willen koppelen. 
Verder kijken we of onderhoud beter te voor-
spellen is en dat met deze informatie de hele 
logistieke keten efficiënter kan worden ge-
maakt. Hierin zijn drie topics te onderscheiden: 
voorspelbaarheid en verbetering van onder-
houd, verbetering van logistieke planning en 
verbetering van de supply chain coördinatie.” 
Professor Tinga wil dat het consortium dat zich 
met het onderzoek gaat bezighouden, niet al-
leen wordt gevormd uit voornoemde kennis-
instituten en defensiebedrijven, maar ook uit 
bedrijven in de marktsector. “Wij willen het 
consortium graag breder maken en nodigen 
de deelnemers aan MCN van harte uit om zich 
bij ons aan te sluiten.”

Masteropleiding
Het tweede initiatief betreft de opzet van een 
Master Maintenance & Operations Manage-
ment. “Dit willen we met name in de regio 
Den Helder gaan doen, aangezien we daar op 
de NLDA/KIM een goede achtergrond in de 

maintenance hebben. Als deze twee vakge-
bieden in elkaar worden geschoven, kunnen 
samen heel goede dingen worden ontwikke-
lend voor het optimaliseren van bedrijfs- en 
onderhoudsprocessen. Vandaar mijn plan om 
een wetenschappelijke master op te zetten, 
gericht op mensen die al in deze sector werk-
zaam zijn. Hierbij denk ik in eerste instantie 
aan een tweejarig programma.” De master is 
bedoeld voor militairen en burgers in dienst 
van Defensie, maar ook voor mensen die in 
de offshore-industrie werken. Professor Tinga 
vroeg de aanwezige MCN-deelnemers mee te 
denken over de opzet van de master.

MCN-voorzitter Cees van Duyvendijk noemde 
de plannen belangwekkende ontwikkelingen. 
“Samen met onze deelnemers gaan we kijken 
hoe de koppeling met het bedrijfsleven kan 
worden gemaakt. De plannen zijn echt in lijn 
met wat we reeds aan het doen zijn om het 
bedrijfsleven te koppelen aan onderwijs en 
onderzoek.” n

De Pool Express afgemeerd aan steiger 11 op het marinecomplex in Den Helder.

Weer civiel offshoreschip in marinehaven
Na de pilot van vorig jaar met het safety/standbyvaartuig VOS Trapper heeft opnieuw een civiel offshore-
schip medegebruik gemaakt van de marinehaven in Den Helder. Dit keer was het de beurt aan de bevoor-
rader Pool Express van Vroon Offshore Services die door Peterson SBS is gecharterd voor de inzet in de vloot 
van de Southern North Sea (SNS) Pool.

Nieuwe ontwikkelingen rond Maritime Maintenance



Vrouwen in de techniek
Een ander project waar Betty haar schouders 
onder heeft gezet, is MCN Gender. “Hierbij 
wordt door MCN met name gekeken hoe het 
genderbeleid bij de deelnemers wordt uitge-
voerd. En wat er nog kan worden gedaan om 
dit beleid bij te sturen, zodat meer meisjes/
vrouwen in de techniek een baan gaan zoe-
ken. Zo hebben wij samen met ATO op 25 april 
deelgenomen aan het door VHTO georgani-
seerde landelijke evenement ‘Girlsday’. Hierbij 
is in de Wieringermeer met een groep meiden 
van diverse middelbare scholen een bezoek 
gebracht aan een windturbine en zijn ultra-
light vliegtuigen bekeken waarmee inspecties 
worden uitgevoerd. Verder is de deelnemers 
bij BioLake de werking van een biomassaver-
gasser uitgelegd.” MCN werkt voor diverse 
HBO-onderwijsprojecten nauw samen met de 
NHL Hogeschool. Naast de Minor Oil & Gas ligt 
hierbij het accent vooral op windenergie. “NHL 
geeft diverse technische opleidingen met Off-
shore Windwindenergie als afstudeerrichting. 
Op dit moment volgen 171 studenten deze op-
leidingen. Middels het EFRO-project zorgen wij 
ervoor dat de projecten die zij willen doen bij 
MCN-deelnemers kunnen worden uitgevoerd.” 
Ter afsluiting zegt Betty: “Persoonlijk zou ik het 
leuk vinden als er in de regio Den Helder voor 
zowel reguliere studenten als mensen die wil-
len om- of bijscholen een aantal goedlopende 
opleidingen komen. Volgens mij bestaat hier 
best behoefte aan. Gelet op de arbeidsmarkt-
prognoses komt er nog heel wat werk uit de 
sectoren offshore olie&gas en offshore wind-
energie. Het zou toch mooi zijn als wij als MCN 
de hiervoor benodigde cursussen kunnen aan-
bieden.” n

‘Per 1 november 2012 gaat Betty 
Johanns, afkomstig van Hoge-
school Inholland, als projectlei-
der bij ons aan de slag’. In deze 
bewoordingen werd haar komst 
met een mailbericht naar de MCN-
deelnemers aangekondigd. On-
dertussen zijn we zeven maanden 
verder en is zij bij MCN op diverse 
terreinen volop in de running. 
Hierbij komt haar jarenlange er-
varing op het gebied van techniek 
en onderwijs goed van pas.

Betty zag het levenslicht in Vlaardingen, 
groeide op in Hoogvliet en Brielle en volgde 
aan de Universiteit Twente de studie Chemi-
sche Technologie. Haar carrière startte zij bij 
ingenieursbureau Comprimo. “Ik hield mij daar 
als process engineer vooral bezig met gasbe-
handeling. Toen ik vijf jaar later parttime wilde 
gaan werken, belandde ik in het onderwijs. Ik 
ging als docent werken op de avond-HTS in 
Amsterdam, de latere Hogeschool van Amster-
dam.” Betty doceerde zo’n zeventien jaar het 
vak Chemische Procestechnologie. 
Daarnaast introduceerde zij het projectge-
stuurd onderwijs op de avond-HTS. Zij vervolg-
de haar carrière in de functies opleidingscoör-
dinator en contentmanager Techniek. 
In 2007 maakte zij de overstap naar Inholland. 
“Op deze hogeschool werkte ik eerst een jaar 
als opleidingsmanager Media en Entertain-

ment. Maar mijn hart lag toch meer bij de 
techniek en gelukkig kon ik switchen naar de 
functie van clustermanager Techniek. Dat werk 
heb ik tot 1 september 2012 gedaan.”

Onderwijsprojecten
Via haar partner kreeg Betty te horen dat 
MCN op zoek was naar een projectmanager. 
Een nieuwe uitdaging die zij wel zag zitten. 
“Voorlopig ben ik tot 1 juli van dit jaar bij MCN 
gedetacheerd. Op dit moment werk ik als 
projectmanager arbeidsmarkt-onderwijs drie 
dagen van de week voor MCN en de andere 
twee dagen via de Kamer van Koophandel 
voor de Energy Board. Binnen MCN houd ik 
mij vooral bezig met vraaggestuurd onderwijs. 
In het grote EFRO-project zit ook een aantal 
onderwijsprojecten en hiervoor verzorg ik de 
organisatie. Zo ben ik betrokken bij de Minor 
Oil & Gas en fungeer ik als sparringpartner van 
de opleidingsmanager van het ROC Kop van 
Noord-Holland bij het ontwikkelen van wind-
energieopleidingen. Bij dit laatste is mijn voor-
naamste taak om bedrijven en onderwijs met 
elkaar in contact te brengen. 
Verder ben ik in het kader van het Kenniscen-
trum Wind op Zee op internet een banenpool 
aan het opzetten. Deze site, waarop bedrijven 
hun stage- en afstudeeropdrachten kunnen 
plaatsen, is zo goed als klaar, maar moet nog 
wel verder worden ingevuld met informatie 
die de MCN-deelnemers moeten aandragen.”

”Ik begin al aardig in mijn rol te komen”
Projectmanager ir. Betty Johanns:

Betty Johanns is op 1 november 2012 als project-

manager bij MCN aan de slag gegaan.

Tijdens de bijeenkomst van de gezamenlijke 
kamers van MCN, gehouden op woensdag 
6 februari, heeft Jo Peters, de pas aangetre-
den secretaris-generaal van de Nederlandse 
Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie 
(NOGEPA), als gastspreker een voordracht ge-
houden. 

Enkele van zijn kenmerkende uitspraken: “Er 
is nog zeker voor 250 jaar gas in de wereld. Je 
redt het nooit met duurzame energie alleen, 
gezien de groei van landen als China, India en 
Brazilië. De stelling van NOGEPA is dat gas de 
meest geschikte fossiele brandstof is met de 
kleinste CO2-footprint. Het beste is om naast 
het gebruik van fossiele brandstoffen ook ver-
der te gaan met duurzame ontwikkelingen.” n

Secretaris-generaal NOGEPA op bezoek

Jo Peters.



Hier wordt geïnvesteerd 
in uw toekomst. Dit project 
wordt mede mogelijk 
gemaakt door het Europees 
Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling.
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Op 27 maart jongstleden is de eerste MCN Col-
lege Tour een groot succes geworden. Onder 
het motto ‘Leren van oude rotten in het vak’ 
maakte windpionier Jos Beurskens een groot 
aantal jongeren deelgenoot van zijn kennis en 
ervaring die hij in veertig jaar tijd heeft opge-
daan bij onder meer ECN in Petten. n

Op vrijdag 26 april heeft een groep van bijna 
160 internationale studenten, die een Master 
Sustainable Energy Technology volgen aan de 
TU Delft, een bezoek gebracht aan het MCN 
Kenniscentrum Wind op Zee, NLDA/KIM en het 
Marinebedrijf in Den Helder. Zij kregen een in-
drukwekkend programma voorgeschoteld op 
het gebied van offshore windenergie, gevolgd 

door een bezoek aan het Marinebedrijf en de 
onderzeeboot Hr.Ms. Walrus. En nu gaan de stu-
denten een essay schrijven over de mogelijkhe-
den voor offshore windenergie in de provincie 
Noord-Holland en de gemeente Den Helder. n

Op de NHL Hogeschool in Leeuwarden heeft lec-
tor Gerard Schepers van het lectoraat Windener-
gie op 11 april jongstleden zijn inaugurale rede, 
getiteld ‘Wind wint via onderwijs en onderzoek’ 
gehouden. Met voornoemd lectoraat richt de 
NHL Hogeschool zich als eerste HBO-instelling 
door middel van praktijkgericht onderzoek en 
onderwijs specifiek op de technische aspecten 
van dit onderwerp. Het lectoraat Windenergie 
wordt mogelijk gemaakt door MCN. n

KORT NIEUWS

De afgelopen jaren is op de ach-
tergrond voor de drie kamers, de 
directie en het bestuur van MCN 
bergen werk verzet. Eerst alleen 
door medewerkster van het eer-
ste uur, Babs Mouthaan, later 
ook door Mar Smit en José van 
der Hert. Door gebruik te maken 
van elkaars sterke kanten zorgen 
zij ervoor dat MCN goed op koers 
blijft en de vaart erin houdt.

Babs Mouthaan is al ruim zeven jaar als ma-
nagement assistente werkzaam bij de ves-
tiging van TNO op het schiereiland Harssens. 
Volgens eigen zeggen een drukke voltijdbaan 
met veel afwisseling, waarbij zij vanuit haar 
kantoor een prachtig uitzicht op de Helderse 
haven heeft. Al in een heel vroeg stadium is 
zij bij MCN of eigenlijk de voorganger hiervan, 
betrokken geraakt. “Omdat TNO destijds parti-
cipeerde in het M3 kenniscluster werd mij in 
2007 gevraagd bij vergaderingen te komen 
notuleren. Eerst voor de M3 Werkgroep en la-
ter voor de drie kamers, het bestuur en de raad 
van toezicht. De opzet van het M3 kennisclus-
ter was voor Den Helder een prachtig initiatief 
en ik vond het dan ook heel leuk om op deze 
manier hierbij betrokken te worden. Ik deed 
dit werk naast mijn voltijdbaan bij TNO. Ook 
toen het kenniscluster overging in MCN, bleef 
ik dit werk doen. MCN ging echter steeds meer 
activiteiten ontplooien. Hierdoor belandde er 
zoveel extra werk op mijn bureau dat ik ach-
terstand kreeg en dat vond ik heel vervelend. 
Ik was dan ook heel blij en opgelucht toen in 
juni 2011 eerst Mar Smit en in oktober 2012 
ook José van der Hert de MCN-gelederen kwa-
men versterken en mij veel werk uit handen 
namen. Ook al vond ik het moeten loslaten 
niet altijd even leuk.” Toch heeft Babs het con-
tact met MCN niet helemaal verloren. “Zo regel 
ik nog steeds de postzaken voor MCN omdat 
deze de postbus deelt met TNO en begeleid 

ik gasten naar het kantoor van directeur Marja 
Doedens. Daarnaast is TNO ook betrokken bij 
een aantal MCN Efro werkpakketten. Omdat 
ik hiervoor nog een hoeveelheid werk verzet, 
blijf ik toch bij de zaak betrokken.”

Assistentie
In juni 2011 werd Mar Smit aangetrokken door 
Marja Doedens om haar als directeur een aan-
tal uren per week te komen assisteren. 
Mar: “Het leek mij wel een leuke uitdaging 
om op een geheel andere werkgebied aan de 
slag te gaan”. In eerste instantie werkte Mar 
nauw samen met Babs, maar het werkaanbod 
werd zo groot dat meer hulp moest worden 
ingeschakeld. Hierdoor kwam José van der 
Hert in beeld. José: “Voor mij was deze functie 
ook een uitdaging en een mooie kans om mijn 
horizon te verbreden en nieuwe mensen te 
ontmoeten. Vorig jaar oktober ben ik bij MCN 
begonnen. Wat mij hier opvalt, is de diversiteit 
aan werk. Zo houden Mar en ik ons bezig met 

het organiseren van netwerkbijeenkomsten, 
beurzen en symposia en samen verslaan we 
de vergaderingen van het bestuur, de raad 
van toezicht en de drie kamers van MCN. Ook 
houden wij de websites van MCN en het Ken-
niscentrum Wind op Zee bij. We vullen elkaar 
goed aan en maken gebruik van elkaars sterke 
kanten. Mar is bijvoorbeeld goed in zaken als 
public relations en communicatie. Mijn kracht 
ligt meer in het organiseren van alles wat zich 
maar voordoet. Kortom, we verzorgen de vol-
ledige ondersteuning van de directeur en het 
bestuur.” Mar en José hebben nog wel een 
boodschap voor de deelnemers aan MCN. “Al 
onze deelnemers stellen wij in de gelegenheid 
om op deze bijeenkomsten een korte pitch 
te houden over zijn of haar project. Het biedt 
de betrokkenen een mooie kans om hiervoor 
meer bekendheid te genereren. Ideeën zijn bij 
ons dus van harte welkom.”
De steun en toeverlaten van MCN zijn sinds 
kort te bereiken via een nieuw e-mailadres: 
assistant@maritimecampus.nl. n

De steun en toeverlaten van MCN
Babs Mouthaan

José van der Hert (links) en Mar Smit.


