
Studenten toekomstige ambassadeurs van Den Helder

De Minor Oil & Gas is één van de projecten die 
door de Maritime Campus Netherlands wordt uit-
gevoerd. In samenwerking met toonaangevende 
bedrijven uit de olie- en gassector wordt de 
opleiding in Den Helder door de NHL Hogeschool 
Leeuwarden gegeven. Bewust is voor Den 
Helder gekozen omdat deze stad in Nederland 
het kloppend hart is van de olie- en gasindus-
trie offshore. De kennismakingsronde voerde de 
studenten langs het Koninklijke Instituut voor de 
Marine (KIM), de Buitenhaven, Willemsoord en 
het Marinebedrijf, waar zij op diverse presenta-
ties werden onthaald. Zij werden begeleid door 
kolonel Kees Turnhout, commandeur b.d. Michiel 
Tegelberg en zijn echtgenote Melanie. Bijzonder 
hartelijk was de ontvangst in het gemeentehuis 
door burgemeester Koen Schuiling en onderwijs-
wethouder Wiltrude Turnhout-van den Bosch. Na 
zijn welkomstwoord stelde de burgemeester: 
“Den Helder vormt met zijn open zeehaven en 
luchthaven een unieke combinatie als dienstver-
lener voor de offshore-industrie. Wij zijn dan ook 
druk bezig om de kansen die deze sector biedt 
nog verder te ontwikkelen.” Dit laatste gebeurt 
onder meer in nauwe samenwerking met MCN. 
Wethouder Turnhout-van den Bosch: “Ik ben heel 
blij en ook wel een beetje trots dat we weer een 
HBO-opleiding in onze stad hebben. Dankzij de 
inspanningen van MCN wordt hiermee een oude 
traditie in ere hersteld. Daarbij doet MCN er ook 
alles aan om hier een kenniscentrum duurzame 
offshore-energie te realiseren.” Volgens de wet-

houder biedt de Minor Oil & Gas de studenten 
vrijwel zeker de garantie op een baan.

Positieve reacties
De studenten Cyriaan Teunissen en Jan Jaap van 
Dijk steken hun enthousiasme over de geweldige 
ontvangst niet onder stoelen of banken. Cyriaan: 
“Wij zijn vorstelijk ontvangen en ik voel mij haast 
een beetje opgelaten. Het is bijzonder te zien 
hoeveel werk, energie en enthousiasme er in is 
gestoken.” Hiervoor heeft Cyriaan een studie eco-
nomie en rechten gedaan. Door de enthousiaste 
verhalen van zijn vrienden heeft hij besloten te 
kiezen voor een loopbaan in in de olie- en gas-
industrie. “Op dit moment volg ik versneld de 
petrochemieopleiding, met als onderdeel de 
Minor Oil & Gas.” Jan Jaap wil ook graag in de olie- 

en gassector aan het werk. Hij heeft het advies 
gekregen om de minor als onderdeel van zijn 
studie technische bedrijfskunde te gaan volgen. 
“Door dit te doen, krijg je veel meer inzicht in de 
industrie. Ik wil straks graag wereldwijd projec-
ten aansturen. En dan liever niet vanachter een 
bureau, maar met teams in de uitvoering.”
De Minor Oil & Gas is gestart met een introduc-
tie over de sector en behandelt verder zaken als 
veiligheid & communicatie, boren & putonder-
houd, productie en logistiek. Toonaangevende 
bedrijven die hieraan meewerken zijn NAM, GDF 
SUEZ E&P Nederland, Total E&P Nederland, Noble 
Drilling, Expro North Sea, Coil Services, AdviSafe, 
TAQA, Dana Petroleum, NOGEPA en IRO. De mede 
door EFRO gefinancierde minor vindt plaats op de 
locatie NLDA/KIM. ■

De twaalf HBO-studenten van de eerste lichting Minor Oil & Gas.

Vorstelijke ontvangst in Den Helder
Ze zijn het er allen roerend over eens. De twaalf studenten die de eerste lichting vormen van de door MCN opge-
zette Minor Oil & Gas. Den Helder heeft hen op de eerste dag van hun HBO-opleiding vorstelijk ontvangen. Met een 
kennis makingsronde door de stad, een officiële ontvangst met lunch in het gemeentehuis en een diner tot besluit.

“Heel belangrijk vind ik het dat juist nu, met 
MCN als aanjager, met de Minor Oil & Gas naar 
een cluster wordt toegewerkt. Een samen-
werkingsverband van onderwijs, onderzoek, 
ondernemers en overheden. In Den Helder heb-
ben wij heel veel kansen om dit nog verder 
tot ontwikkeling te brengen. Die kansen liggen 

er door de aanwezigheid van de offshore-
industrie en van het Marinebedrijf en door de 
relaties met TNO, IMARES (Wageningen UR), 
ATO en ECN. Maar ook door de beschikbaar-
heid van ruimte. Het gaat er verder om dat de 
afstanden tussen de betrokken partijen steeds 
zo klein mogelijk kunnen worden gehouden.” 
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Burgemeester Koen Schuiling: 
“Samen kansen verzilveren.”

De aantrekkelijkheid van Den Helder als vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven wordt in hoge 
mate bepaald door de aanwezigheid van opleidingen. De start van de Minor Oil & Gas komt 
daarom op een heel goed moment, stelt Koen Schuiling, burgemeester van een stad die zich 
het kloppend hart van de Nederlandse offshore-industrie noemt.
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Gedeputeerde Jaap Bond:
De basis ligt er, nu uitbouwen
Met de start in Den Helder van de HBO-opleiding Minor Oil & Gas verdient 
MCN de hartelijke felicitaties en de complimenten voor al het duw- en 
trekwerk dat eraan vooraf is gegaan. Dit stelt Jaap Bond, gedeputeerde 
van de Provincie Noord-Holland. Nu de basis is gelegd, kan de uitbouw 
beginnen. Ook de Provincie gaat hierbij een rol spelen.

“Naast de Gemeente Den Helder zet ook de 
Provincie Noord-Holland haar schouders onder de 
activiteiten van MCN”, zegt Jaap Bond. “Wij spelen 
een rol van ondersteuning, gebruik van netwer-
ken en vanuit die netwerken het verhaal blijven 
vertellen. Juist ook door de actieve bestuurlijke 
deelname van de Provincie Noord-Holland in 
Energy Valley kan vanuit die positie veel beter 
worden gewerkt aan een verbeterd aandeel 
in Noord-Nederland. Hiermee spelen wij in op 
het topsectorenbeleid en de sterke clusters. De 
oprichting van de Energy Board zal daar ook een 
belangrijke bijdrage aan moeten leveren. Minder 
versnippering en een governance structuur van 
triple helix: onderwijs, overheid en onderne-
mers. Dit moet leiden tot snellere besluitvorming 
doordat er keuzes worden gemaakt en er een 
focus zal worden aangebracht.” In de stuurgroep 
Energy Valley heb ik zelf stevig gepleit voor MCN 
en ook in de gesprekken met het Ministerie van 
EL&I heeft MCN op de agenda gestaan. Inmiddels 
heeft dit geleid tot een positieve intentie voor 
een subsidie van 350.000 euro voor een periode 
van vier jaar. Nu ligt de bal bij MCN, want zij moe-
ten een goede businesscase indienen, waarbij op 
zijn minst 50 procent privaat geld op tafel komt.”

Op termijn meer banen
Op de vraag of de activiteiten van MCN al op korte 
termijn een positief effect op de werkgelegen-
heid in de Kop van Noord-Holland zal sorteren, 

antwoordt Jaap Bond: “Deze zullen niet direct tot 
veel nieuwe banen leiden, maar op de middel-
lange en lange termijn kan MCN een belangrijke 
bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van 
deze regio. Onderwijs is de basis voor jongeren 
en voor nieuw personeel. De offshoresector is 
aantrekkelijk en sexy voor jongeren en goed 
onderwijs is een trekpleister voor deze doel-
groep. Het is nu nog de ontbrekende schakel in 
de keten die voor de rest volledig aanwezig is in 
deze regio.” Met de Minor Oil & Gas is een eerste 
stap gezet om dit gat te dichten. ■

Koen Schuiling vindt het ook belangrijk dat in 
Den Helder wordt toegewerkt naar een klimaat 
rondom MCN, waardoor deze zich als interme-
diaire organisatie kan profileren. Hierbij wordt 
gekeken naar gezamenlijke presentaties op 
beurzen en bij evenementen. “Wij zien heel 
veel kansen die we graag met elkaar willen 
verzilveren.” Met steun van het bedrijfsleven, 
gemeenten, onderwijsinstellingen en onder-
zoeksinstituten in de regio, heeft de Gemeente 
Den Helder hiervoor onlangs zelfs een speciaal 
boekwerkje uitgebracht.

Inspanningen beloond
“Het initiatief voor de opzet van de Minor Oil & 
Gas geeft voor mij de betekenis van MCN weer. 
Het is echt een instelling die probeert om eerst 
de opleidingen naar Den Helder te krijgen. Dit 
kan vervolgens een vliegwiel zijn voor de werk-
gelegenheid, waarvan de gehele regio weer 
profiteert.” De burgemeester vindt het heel goed 
dat MCN zich ook met onderzoek en ondernemen 
bezighoudt. En dat dit wordt beloond. “Vooral 
de toekenning van de EFRO-subsidie is een fan-
tastische erkenning voor de door MCN gedane 

inspanningen.” Maar ook de officiële ontvangst 
in het gemeentehuis van de twaalf studenten 
die de eerste Minor Oil & Gas zijn gaan volgen, 
mag als erkenning van de inzet van MCN worden 
beschouwd. Als het aan de burgemeester ligt, zal 
het niet bij één ontmoeting met de studenten 
blijven. “Ik verwacht dat we elkaar nog wel een 
paar keer zullen treffen. Ook is het fijn te horen 
dat de ontvangst en de kennismakingronde 
door de stad heel goed zijn bevallen. Ik zie in 
hen dan ook toekomstige ambassadeurs van Den 
Helder.” ■

vervolg van pagina 1 >

Gedeputeerde Jaap Bond steunt  
van harte de initiatieven van MCN.

LaatSte NIeuwS

erkenning  
voor MCN
Getuige de financiële ondersteuning voor 
de opzet in Den Helder van het Nationaal 
Kenniscentrum Offshore Windenergie 
wordt Maritime Campus Netherlands (MCN) 
inmiddels zowel op provinciaal als nationaal 
niveau erkend. Op de netwerkbijeenkomst 
van 22 september maakte gedeputeerde 
Jan van Run namens de Provincie Noord-
Holland bekend dat het MCN-initiatief een 
financiële bijdrage van 150.000 euro tege-
moet kan zien. “Dit geld is bestemd voor de 
noodzakelijk stappen die moeten worden 
genomen om het kenniscentrum van de 
grond te krijgen.” De gedeputeerde deed 
deze toezegging na de ondertekening van 
het Convenant Nationaal Kenniscentrum 
Offshore Windenergie tussen MCN, 
Gemeente Den Helder en Energy Valley.

De nationale erkenning blijkt uit de Green 
Deal overeenkomst, die minister Maxime 
Verhagen van Economische Zaken, Land-
bouw & Innovatie en staatssecretaris Joop 
Atsma van Infrastructuur en Milieu hebben 
ondertekend met diverse partners in de 
vier noordelijke provincies. Dit resulteert 
onder andere in een subsidie van 1,4 mil-
joen euro voor het opzetten van voornoemd 
kenniscentrum. MCN gaat de subsidievoor-
waarden nu verder uitwerken en komt zo 
spoedig mogelijk terug op de mogelijkhe-
den die deze subsidie voor haarzelf, het 
kenniscentrum en haar partners biedt. Meer 
hierover in het tweede nummer van deze 
nieuwsbrief. ■



MCN: marktplaats voor ondernemerschap,  
onderwijs, onderzoek en overheid
al zo’n twee jaar is hij als voorzitter het boegbeeld van de Maritime Campus Netherlands. Vice-admiraal b.d. Cees 
van Duyvendijk blikt met gepaste trots terug op de mijlpalen die ondertussen al zijn bereikt. toch gaat het hem 
allemaal nog niet snel genoeg. Vooral op het gebied van offshore wind liggen er grote kansen. De opzet van een 
Nationaal Kenniscentrum Offshore windenergie, gekoppeld aan MBO- en HBO-opleidingen, maken het volgens 
hem mogelijk die kansen voor de Kop van Noord-Holland te verzilveren.

De Maritime Campus Netherlands (MCN) heeft 
zich volgens Cees van Duyvendijk al heel nadruk-
kelijk kunnen profileren. Als hoogtepunten noemt 
hij het afronden van de subsidieaanvraag bij het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en de honorering hiervan, het uitbren-
gen van het onderzoeksrapport KIA ‘Wind op 
Zee” (Investeren in een duurzame toekomst), 
en de start in Den Helder van de Minor Oil & 
Gas. Dit laatste gebeurt in samenwerking met 
NHL Leeuwarden. “Dankzij het toekennen van 
de EFRO-subsidie is een diversiteit aan onder-
zoeks- en onderwijsprojecten opgestart die zeer 
goede resultaten kunnen opleveren. Ook zijn we 
gestart met de eerste van een serie gecombi-
neerde sessies met leden van de kamers die 
onder de vlag van MCN opereren. Dit betreft een 
Ondernemerskamer, een Onderwijskamer en 
een Onderzoekskamer. Ondernemers kunnen 
hier duidelijk maken wat voor soort scholing zij 
wensen en over welke kwaliteiten de betrok-
kenen moeten beschikken. Het onderwijs kan 
hier vervolgens mee aan de slag. Deze wissel-
werking vindt ook plaats tussen bedrijfsleven 
en onderzoekswereld. De laatste kan inspelen 
op de noden en behoeften van het bedrijfsleven 
en hen laten zien welke nieuwe, verrassende 
ideeën men voorradig heeft. Kortom, MCN fun-
geert met haar grote netwerkorganisatie thans 
als marktplaats voor ondernemerschap, onder-
wijs, onderzoek en overheid.”

Speerpunt Offshore wind
Eén van de speerpunten, gedefinieerd door MCN, 
is offshore wind. “Wij zijn van mening dat Den 
Helder en de Kop van Noord-Holland ideaal is 
gepositioneerd voor de offshore windenergie-
sector”, vervolgt Cees van Duyvendijk. “Enerzijds 
vanwege de aanwezigheid van onder andere de 
kennisinstituten als ECN, TNO, IMARES en ATO en 
anderzijds vanwege de (logistieke) kennis en 
ervaring van de bedrijven die er zijn gevestigd. 
Maar ook dankzij haar gunstige geografische lig-
ging. Voor Nederland is offshore wind nog een 
goeddeels braakliggend terrein en wij vinden 
dat de kern van deze activiteiten moet landen in 
de Noordkop. Wij overleggen hierover momen-
teel met de Ministeries van OC&W en EL&I in 

Den Haag, met de Provincie Noord-Holland en 
met Energy Valley. Maar we moeten als Noord-
Holland Noord ook praten met de noordelijke 
provincies. Hier liggen de (duurzame) energie 
kernen en accenten. Verder zijn we druk bezig 
om in Den Helder een Kenniscentrum Offshore 
Windenergie op te zetten. Wij hopen rond de jaar-
wisseling met dit centrum van start te kunnen 
gaan. Hierbij zijn ook de Provincie Noord-Holland, 
de Gemeente Den Helder, de NHL Leeuwarden 
en de STC-Group uit Rotterdam betrokken.” Met 
Energy Valley is hierover ondertussen al een con-
venant ondertekend. Voor de vestiging van de 
MCN-organisatie, het Kenniscentrum Offshore 
Windenergie, en de opleidings- en mogelijk ook 
onderzoeksfaciliteiten kijken we naar het gebouw 
van de voormalige Hogere Zeevaartschool aan 
het Ankerpark in Den Helder.

Gigantische markt
De MCN-voorzitter is ervan overtuigd dat de 
windenergiesector offshore een enorme vlucht 
gaat nemen. “Offshore wind wordt een giganti-
sche markt, ook al blijft Nederland momenteel 
hierin wat achter. Op het gebied van onder-
houd en logistiek biedt deze markt echter 
gouden mogelijkheden voor de Kop van Noord-
Holland. En met straks goed opgeleid personeel, 
de aanwezigheid van diverse onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen en het Kenniscentrum 
Offshore Windenergie moet dit alles voor andere 
bedrijven heel interessant worden om zich 
ook in de regio Den Helder te vestigen en van 
daaruit te gaan opereren. En als de overheid in 
staat is om een klimaat te creëren waarin dit 
goed gedijt, dan kan daar iets heel moois uit 
voortkomen.” ■

MCN-voorzitter Cees van Duyvendijk. 
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Zelf zegt Jan Treffers hierover: “Ik heb er wel 
even over moeten nadenken. Maar de tome-
loze inzet van Marja Doedens, de bestuurlijke 
ervaring van Cees van Duyvendijk en het beroep 
dat Rob Tompot op mij deed, hebben mij uit-
eindelijk over de streep getrokken. Daarnaast 
heb ik zo’n twaalf jaar in Den Helder gewerkt 
voor een bedrijf, dat nog steeds een belang-
rijke plek in Den Helder inneemt. Ik voel me 
daarom verbonden met deze stad en wil graag 
meewerken om Den Helder goed op de kaart te 
zetten. Bij MCN is besturen op zich voor mij niet 
direct een doelstelling. Gezien mijn karakter ben 
ik meer iemand die iets tot stand wil brengen.” 
Van dit laatste heeft hij sinds zijn aantreden al 
het nodige laten zien. Zijn geweldige netwerk in 
de olie- en gasindustrie komt hem hierbij goed 
van pas. “Eén van de MCN-projecten waar ik 
heel nauw bij ben betrokken, is de opzet van 
de HBO Minor Oil & Gas. Dit is iets heel con-
creets dat gewoon moet gebeuren en beslist in 
Den Helder thuishoort. Via NOGEPA is om steun 
van de operators gevraagd en ook gekregen. 
En toeleveranciers willen hieraan eveneens een 
bijdrage leveren. Als je jarenlang als sector roept 
‘we hebben goed opgeleide mensen nodig’, dan 
moet je ook de initiatieven steunen die worden 
ontplooid om deze nood te ledigen. En dat gaat 
nu dan ook gebeuren.”

Op de goede weg
De steun vanuit de sector omvat het organise-
ren van excursies naar bedrijven, het aanbieden 
van stageplaatsen, het verlenen van studieop-

drachten en het leveren van leerkrachten. “De 
minor bevat tevens gastcolleges, waarbij meer-
dere onderwerpen aan de orde worden gesteld. 
Zelf geef ik ook zo’n college. Bijzonder is ook de 
steun van AdviSafe. Dit bedrijf verzorgt cursussen 
voor onder andere operators en HMI’s en heeft 
aangeboden om modules hiervan in te zetten 
voor de Minor Oil & Gas en ook docenten vrij te 
maken. Mijn rol bij deze minor is vooral contacten 
tot stand brengen tussen onderwijs en industrie 
en adviseren over de inhoud van deze studie. Zelf 
hoop en verwacht ik dat een aantal van de HBO-
studenten die deze minor volgen een carrière in 
de olie- en gasindustrie krijgt. Uit ervaring weet ik 
dat het een heel leuke sector is om in te werken.”

De HBO Minor Oil & Gas is een voorbeeld van 
een MCN-project om Den Helder op de kaart te 
zetten. Maar volgens Jan Treffers moet er nog 
veel meer gebeuren. “Ik ben ervan overtuigd 
dat MCN een belangrijke rol kan spelen bij het 
verbeteren van samenwerking van onderne-
merschap, onderwijs, onderzoek en overheid 
in de regio en daarmee nieuwe activiteiten kan 
initiëren. En recente ontwikkelingen tonen aan 
dat het wel degelijk de goede richting opgaat. 
Dat krachten worden gebundeld, dat samen 
wordt opgetrokken en dat alle partijen hetzelfde 
verhaal vertellen, waardoor versnippering wordt 
tegengegaan. MCN krijgt langzaam maar zeker 
een stevig profiel en wordt betrokken bij een 
toenemend aantal initiatieven in de regio. En 
ik vind het dan ook bijzonder om hieraan een 
bijdrage te mogen leveren.” ■

Jan Treffers, voorzitter van de 
Ondernemerskamer van MCN.

Jan treffers: ‘Ik wil graag 
iets tot stand brengen’
Na een lichte aarzeling is Jan treffers, tot voor kort algemeen directeur van 
GDF SueZ e&P Nederland B.V., eind vorig jaar toch Rob tompot opgevolgd als 
voorzitter van de Ondernemerskamer van MCN. Het enthousiasme van de 
overige bestuurders en zijn eigen verbondenheid met Den Helder hebben 
hierbij de doorslag gegeven.

Hier wordt geïnvesteerd 
in uw toekomst. Dit project 
wordt mede mogelijk 
gemaakt door het Europees 
Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling.

Volgende netwerkbijeenkomst
De eerstvolgende MCN netwerkbijeenkomst staat gepland voor 23 november 2011. Deze wordt ook 
deze keer weer van 16.00 tot 18.00 uur in Den Helder gehouden. De locatie wordt nog nader bekend 
gemaakt en is in ieder geval op onze site www.maritimecampus.nl te vinden. Aanmelden is mogelijk 
via info@maritimecampus.nl. ■


