
 Welkom op de 
netwerkbijeenkomst van MCN    

 

  

 

 

 

  

www.maritimecampus.nl 

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

 

24 mei 2012      Enys House (NLDA/KIM) Den Helder  
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Agenda MCN 24 mei 2012 

  

 

  

        16.00 uur Start 

        16.30 uur 1. Welkom en update ontwikkelingen MCN door  

      Cees van Duyvendijk, voorzitter Raad van Bestuur 

   2. ‘Blauwdruk’ project IMARES inclusief ontwikkelingen  

       in het verlengde van dit project door Chris Westra 

      van We@Sea 

  3. ‘Zeewierproject bij Texel’ door afgevaardigde van Ecofys  

      (onder voorbehoud) 

         17.30 uur   Nader met elkaar kennis maken en netwerken onder het genot 

      van een drankje & hapje  

        18.30 uur   Sluiting                                                              
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Update ontwikkelingen MCN 

  

 

• 16 maart advertentie MCN in Innovatie Bijlage Financieel Dagblad 
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Update ontwikkelingen MCN 

  

 

Artikel MCN in ‘duurzaamheidsbijlage’ van het NHD d.d. 23 mei 2012 

www.maritimecampus.nl 
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Update ontwikkelingen MCN 
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Nationaal Kenniscentrum Offshore Windenergie 

 

Wat gaat het Kenniscentrum doen?  

 

PR, Marketing, netwerkfunctie etc:  

• database van oa supply chain offshore wind energie in Nederland (vier O’s)  

• organiseren seminars, netwerkbijeenkomsten, workshops etc  

 

Projecten: 

Nieuwe initiatieven en projecten initieren, organiseren, ondersteunen & faciliteren 

 

Onderwijs: 

Samen met bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten  

organiseren van vraaggestuurd -, doorlopend - en kwalitatief goed (-inter-nationaal  

niveau)  offshore windenergie onderwijs  
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Update ontwikkelingen MCN 
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Nationaal Kenniscentrum Offshore Windenergie 

 

Onderwijs   Green Deal Noord & MCN/Kenniscentrum Offshore Windenergie  

 

Mogelijkheid € 1.400.000,-- middelen via EL&I  

Voorwaarde oa: € 350.000,-- inbreng bedrijfsleven via bijvoorbeeld: 

• Stage plaatsen voor HBO’ers en/of MBO’ers 

• Onderzoeks opdrachten HBO’ers 

• Afstudeerprojecten HBO’ers 

• (Gast) Docentschap 

• Lesmogelijkheden op locatie, excursies, trainingen 

• Investeren in onderzoeks-, test- en trainingslocatie in zout water 

• Bijdrage huisvesting etc Kenniscentrum 

• Harde euro’s  
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Update ontwikkelingen MCN 
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Nationaal Kenniscentrum Offshore Windenergie 

 

Onderwijs   Green Deal Noord & MCN/Kenniscentrum Offshore Windenergie  

 

€ 1.400.000,-- middelen via EL&I worden ingezet: 

• opzetten database supply chain alle O’s 

• onderzoeks-, test- en trainingslocatie in zout water 

• masterclasses docenten HBO & MBO door WO, bedrijven etc 

• specifieke symposia 

• workshops ‘oldies & rookies’ 

• verbinding WO-HBO-MBO 

• nationale roadshow werven studenten HBO en MBO 

• pools van stageplaatsen, onderzoeksopdrachten, afstudeeropdrachten etc 

• uitbreiden afstudeerrichting & minor programma HBO op nationaal niveau 

• upgraden en uitbreiden bestaande opleidingen met oa fysieke test locaties  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.martijndejonge.nl/paginas/bbbfotos/072-Zeehond op strand van Katwijk.jpg
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.donboscokortrijk.be/oudleerlingen/photogallery/Mossel_2.jpg&imgrefurl=http://www.donboscokortrijk.be/oudleerlingen/2004-2005/0405mosselfeest.htm&h=337&w=340&sz=20&tbnid=kAOu9uL0GSDEIM::&tbnh=118&tbnw=119&prev=/images?q=foto+mossel&usg=__Su_ElYX-iORaBVQCc1p7yuVA2c0=&ei=B1EJSr6OIoPR-AaaqvTlCw&sa=X&oi=image_result&resnum=2&ct=image


Update ontwikkelingen MCN 
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Nationaal Kenniscentrum Offshore Windenergie 

 

Onderwijs   Green Deal Noord & MCN/Kenniscentrum Offshore Windenergie  

 

Voorwaarde oa: € 350.000,-- : hoever staat het nu? 

Verzoek is uitgezet rechtstreeks bij bedrijven en via:  

MCN, NNOW, Energy Valley, NWEA, WCM, FLOW 

 

Bevestiging van participatie op dit moment: 

• Eneco 

• Peterson SBS 

• Ballast Nedam 

• Woningstichting Den Helder 
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Update ontwikkelingen MCN 

  

 

 

Tenslotte 

 

• MCN - Nieuwsbrief nr. 2 ligt voor u klaar in de lobby! 

• Website MCN en website TNO -> filmpje Maritime Material Performance 

Centre in Den Helder  

http://www.youtube.com/watch?v=UYVNRQrtjw0&feature=youtube_gdat

a_player 
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