
 

 

 

Stuurgroep doorlopende leerlijn vraaggestuurd onderwijs (offshore) windenergie van start! 

 

Donderdag 11 juni 2015 heeft op de TU Delft onder leiding van Professor Gerard van Bussel (Section 

Wind Energy, Faculty Aerospace Engineering, TU Delft) de eerste bijeenkomst van deze stuurgroep 

plaats gevonden. De stuurgroep is georganiseerd door het Kenniscentrum Wind op Zee en bestaat uit 

toonaangevende bedrijven en organisaties uit de (offshore) windenergiesector. Samen maken zij zich 

sterk voor een goed georganiseerd en vanuit de vraag van het bedrijfsleven gestuurd onderwijs. Doel 

is mensen op te leiden tot goed gekwalificeerd personeel voor de (offshore) windenergiesector. 

De deelnemers ondersteunen hiermee het belang van vanuit het bedrijfsleven vraaggestuurd 

onderwijs met betrekking tot (offshore) windenergie voor de BV Nederland. In dit kader vinden de 

deelnemers het essentieel dat het onderwijs in een doorlopende leerlijn (VMBO-MBO-HBO-WO) 

georganiseerd wordt, waarbij het niveau van het (offshore) windenergie onderwijs in Nederland: 

  a. aansluit bij de vraag vanuit de (offshore) windenergiesector  

 b. verbonden wordt i.v.m. bevordering doorstroming studenten diverse niveaus 

 c. van goede kwaliteit is: actueel, inhoudelijk, theorie en praktijk 

  d. internationaal toonaangevend zal zijn 

Hiervoor is directe betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven bij het onderwijs via deze stuurgroep 

cruciaal.  

De stuurgroep adviseert op de samenstelling, diepte en inhoud van het onderwijs. De stuurgroep 

ondersteunt met haar advies het blijvend aansluiten van het onderwijs op de vraagstelling vanuit de 

sector. 

De deelnemers zijn bereid om expertise op de diverse onderwijsniveaus in te brengen in de vorm van 

gastdocenten, inhoud onderwijs, excursies, stages en praktijkopdrachten. Hiermee wordt door de 

deelnemers van de stuurgroep een structurele ondersteuning voor de doorlopende leerlijn (offshore) 

windenergie gerealiseerd. 

De stuurgroep staat voor samenwerken aan de gezamenlijke ambitie om als Nederlandse (offshore) 

windenergiesector internationaal toonaangevend te zijn en blijven! 

Kenniscentrum Wind op Zee is een initiatief van Maritime Campus Netherlands. 

 

Den Helder, 11 juni 2015 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Jantina Haan. 

Telefoon:  +31683673373 

Email:   j.haan@maritimecampus.nl 

 

www.kenniscentrumwindopzee.nl 

www.maritimecampus.nl 
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