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Van de redactie

Beste lezer,
Een oriëntatie op het vakgebied in het buitenland
is een verrijking voor de opleiding en voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Dat is
de reden dat wij onze leerlingen stimuleren om
tijdens hun opleiding ook internationale ervaring
op te doen. Om dit te bereiken organiseren
we beroepsgerichte studiereizen naar diverse
Europese landen. Tijdens zo’n studiereis zijn er
bezoeken aan bedrijven en/of aan beurzen. Ook
stimuleren we onze leerlingen om een stage in het
buitenland te volgen. Voor onze docenten zijn er
veel mogelijkheden om bij scholen of bedrijven in
het buitenland mee te lopen of conferenties bij te
wonen.
Om voor zoveel mogelijk leerlingen en docenten
een buitenlandstage mogelijk te maken, doen
we mee aan subsidieprogramma’s en projecten
van de Europese Unie. Met deze programma’s is
het mogelijk om (een gedeelte van) de reis- en
verblijfskosten gesubsidieerd te krijgen.
Door onze internationale activiteiten hebben we
inmiddels een internationaal netwerk van scholen
en bedrijven opgebouwd, waardoor ook groepsgewijze uitwisselingen mogelijk zijn en het vinden
van stageplekken wordt vergemakkelijkt. Vaak
hebben onze stagebedrijven ook contacten in het
buitenland waarvan we gebruik kunnen maken
voor onze internationale activiteiten.
Gemiddeld gaan er jaarlijks een kleine 100 leerlingen en 10 docenten voor een periode naar het
buitenland. We ontvangen zeer regelmatig
buitenlandse leerlingen en docenten bij ons op
school. Voor deze leerlingen verzorgen we in
Nederland een les en/of stageprogramma.
Hieronder worden een aantal activiteiten verder
toegelicht. Aan u de vraag of u met ons mee wilt
denken om de internationale mogelijkheden voor
onze leerlingen verder te vergroten.
Met vriendelijke
groet,
Frans Veringa
Voorzitter
College van
Bestuur
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@ BEDRIJVEN

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor medewerkers van het HMC en stagebedrijven.

Heeft uw bedrijf buitenlandse
contacten waar onze leerlingen of
medewerkers stage zouden kunnen lopen? Laat het ons weten!
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@ COLLEGA’S
Wil je een stage, cursus of een
bedrijf bezoeken in het buitenland? 1 week, 2 weken, 9 weken?
Het kan allemaal! In overleg met
je teamleider wordt bekeken
hoe er voor vervanging wordt
gezorgd.

Wie doet er mee?!
Voor je persoonlijke en vakgerichte ontwikkeling. Het bijblijven op het gebied van innovatie
en trends. Het vergroten van kansen op de
arbeidsmarkt. En natuurlijk om te zien en beleven wat Europese samenwerking in de praktijk
kan betekenen.
Veel leesplezier,
Team Internationaal:
Wilma Dierx Sandra Rietveld, Frauke van Leuken,
Hélène Overmeer, en Joost Geerse

@ STAGEBIEDER
Wil je een bijzonder (innovatief)
bedrijf in het buitenland bezoeken? Laat het ons weten! Met
onze Erasmus+ subsidie kunnen
we samen gaan.

HMC presenteert zich tijdens
Salone del Mobile 
In 2016 heeft het HMC zich voor de eerste keer gepresenteerd tijdens Salone del Mobile
in Milaan. Als enige Nederlandse (vak)school voor de woon- en meubelbranche liet het
HMC tijdens Masterly – The Dutch in Milano de volgende generatie jonge ontwerpers
zien aan de bezoekers. Hiermee kan het HMC de inter
nationale banden tussen
bedrijven, organisaties en het
HMC aanhalen én versterken
om zo kennis uit te wisselen
en samenwerkingen aan te
gaan. Daarbij biedt het HMC
(oud-)leerlingen, die startende ondernemer zijn, de
kans om zich te presenteren
aan de branche.
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• • • • Uitwi

Buitenlandse partners
en uitwisselingen
!!Tekst: Joost Geerse en Wilma Dierx

Het HMC krijgt steeds meer buitenlandse partners. Hieronder
is te lezen om welke partners het gaat en wanneer uitwisselstudenten langskomen bij het HMC.
Welke scholen zijn inmiddels onze partner en waar zijn die
gevestigd?
België,
Waregem

Italië,
Lentate bij Milaan

Italië,
Bergamo
Scuola D’Arte A.
Fantoni
Denemarken,
Skive

Frankrijk,
Felletin, Limoges

Oostenrijk,
Mödling (Wenen)
Griekenland,
Athene

Spanje,
Barcelona

Wanneer komen er uitwisselingstudenten
richting het HMC?
• 29 januari – 17 februari 2018: 8 studenten Interieuradviseur
uit Bergamo komen voor een programma op school en snuffelstage met een HMC-buddy in Amsterdam.
• Mei – juni 2018: 8 – 10 studenten uit Mödling draaien 2
weken mee op de afdeling Interieuradviseur in Amsterdam
en Rotterdam.
• Mei – juni 2018: 2 – 4 studenten uit Barcelona gaan op stage
bij bedrijven in Amsterdam en Rotterdam.

LMB Frankrijk
HMC Rotterdam

Van 4 t/m 8 december heeft een groep van 12 studenten vergezeld door 3
begeleiders van het Lycée des Métiers du Bâtiment (LMB) uit Felletin in
Frankrijk het HMC in Rotterdam bezocht. Diverse collega’s uit de verschillende
teams hebben de Franse studenten kennis laten maken met de creatieve kant
van het ambacht en daarnaast met nieuwe technieken. Er zijn workshops conceptontwikkeling, houtbewerking, HMC-Lab en Atelier gevolgd en interessante
excursies gedaan naar DKB (De Klerk Binnenbouw B.V.) in Moordrecht, Museum
Boijmans van Beuningen en Broeinest Rotterdam. Tot slot hebben eerstejaars
Interieurleerlingen hun allereerste projecten in groepjes aan de Fransen studenten gepresenteerd. De groep was onder de indruk van het HMC. Niet alleen
vanwege het nieuwe schoolgebouw, maar ook de moderne materialen en middelen die onze leerlingen tot hun beschikking hebben, sprak hen erg aan. Net
als de manier van lesgeven die blijkbaar laagdrempeliger en minder autoritair
is dan zij in Frankrijk gewend zijn. Over lunchen met “only a sandwich and fruit”
en de Hollandse bitterbal waren ze helaas minder te spreken.
Van 12 t/m 23 maart 2018 gaat een groep van 13 tweedejaars Meubel niveau
3 leerlingen op uitwisseling naar het LMB met verblijf op de campus. Ook zij
zullen een breed programma krijgen met verschillende ambachtelijke workshops en excursies in de omgeving van Felletin.
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!!Tekst: Frauke van Leuken, Wilma Dierx en Hélène Overmeer

VTI België

SLB lesmateriaal
interculturele
competenties op
de werkvloer

HMC Amsterdam

!!Tekst: Frauke van Leuken

Van onze partnerschool Vrij Technisch Instituut (VTI) uit Waregem in België, waar leerlingen opgeleid
worden tot meubelmaker, komen jaarlijks een aantal leerlingen twee weken stage lopen bij een van onze
erkende leerbedrijven. Zo maken zij kennis met onze Nederlandse cultuur en werkwijze. Van 29 januari
tot 19 februari 2018 bieden de volgende bedrijven hen een stageplek aan, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn: Bears Design in IJsselstein, Van der Loo Yacht Interiors in Waddinxveen, Oskamp Interieurs
in Moerkapelle en Wijbenga in Alphen a/d Rijn.

Skive College Denemarken
HMC Rotterdam

Van 13 november tot 1 december hebben 4 Deense studenten van het Skive College uit Skive in Denemarken meegedaan aan een uitwisselingsprogramma. In de eerste week hebben ze workshops gedaan,
zoals Hi-Macs, 3D printen, lasersnijden en fineer. Een aantal van deze technieken hebben ze gebruikt
in het badkamerkastje dat ze in elkaar hebben gezet. Een vol programma inclusief bedrijfsbezoeken aan
Doornekamp Woodspecials in Waddinxveen en De Vries Scheepsbouw in Aalsmeer. Voor de Denen
was er al snel geen twijfel meer… Hier wilden zij wel terugkomen voor hun internationale bedrijfsstage!

Polo Formativo Legnoarredo Italië
HMC Rotterdam

DESIGN DESIGN

Ook met de onderwijsorganisatie ASLAM in Italië heeft het HMC een uitwisselingsprogramma. Vier
studenten van Polo Formativo Legnoarredo uit Lentate in Italië begonnen 6 november 2017 aan een
gevarieerd workshopprogramma van 1 week om vervolgens 4 weken bij een Nederlands bedrijf op stage
te gaan. Ze kregen een Nederlandse buddy die samen met hen op het stagebedrijf werkte. Zij maakten
hen wegwijs met het openbaar vervoer, introduceerden hen op het stagebedrijf en hielpen waar nodig.
We bedanken de bedrijven Woodwave in Rotterdam, The New Makers in Delft, Vander Loo
yachtinteriors in Waddinxveen en BJW Keuken en interieurbouw in Hellevoetsluis voor hun inzet en
enthousiasme om ondanks een moeizame communicatie een mooie leerervaring te hebben verzorgd.
De Nederlandse buddies (Maartje Schutte, Lasse Voerman, Steef van Dorp en Sven Wenting) zullen
het volgend jaar van de ander kant kunnen bekijken en ervaren hoe het is om in Italië op stage te zijn.
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Vanuit het team Internationaal hebben
we een voorstel neergelegd bij de
directie voor het ontwikkelen van lesmateriaal voor Studieloopbaanbegeleiding (SLB), gericht op interculturele
competenties op de werkvloer. Ter
aanvulling op het huidige SLB programma en aansluitend op de rode
draad van SLB: Wie ben ik; Wat wil ik;
Wat kan ik?
Internationaliseren heeft o.a. als doel
ontwikkeling van kennis en vaardigheden, creatief denken, het vergroten
van een netwerk en - niet in de minste
plaats - het stimuleren van onderling
begrip en samenwerking in een geglobaliseerde samenleving. Het is
steeds meer vanzelfsprekend dat je
niet alleen tijdens uitwisseling of
buitenlandstage te maken krijgt met
diversiteit en mensen met een andere
culturele achtergrond, maar ook
dichtbij huis. In je (woon)omgeving en
op de werkvloer. Sociale en culturele
vaardigheden en samenwerken behoren niet voor niets tot de ‘21th Century
Skills’. We zijn dan ook van mening
dat het belangrijk is dat leerlingen
hiervan bewust worden en een aantal
interculturele vaardigheden ontwikkelen gedurende hun tijd op het HMC,
om straks als professionals aan de
slag te kunnen.
Inmiddels is het lesmateriaal beschikbaar. Naast ‘’interculturele competenties op de werkvloer’ met door de
leerjaren heen steeds een stukje verdieping, komen ook ‘oriëntatie op en
zoeken naar buitenlandstage’ aan
bod. Het biedt niet alleen leerlingen
maar ook docenten handvatten met
betrekking tot deze onderwerpen.

Studiereizen en beursbezoek
!!Tekst: Maurice van Oostrum, Sander de Jongh, Raymond Kooderings, Elwin
Stout, Inge Essing, Marcel Veenhof en Daimy Schippers

Jaarlijks zijn er diverse studiereizen voor
leerlingen van alle opleidingen en worden
beurzen bezocht.
De studiereis naar Barcelona is behalve
heel erg leuk ook leerzaam. Centraal staat
het werk van Antoni Gaudi, een briljante
architect wiens werk varieert van goed
uitgedachte stoelen tot dé trekpleister
van Barcelona: De Sagrada familia en
natuurlijk een fietstocht door deze prachtige stad.
In Kopenhagen verkennen leerlingen een
andere cultuur, architectuur en design en
raken ze gefascineerd door een bezoek
aan “Hay”, “Loisiana museum of modern
art” en het “Designmuseum” waarbij een
bekende architect een rondleiding verzorgt door “Ørestad”. Ook is er een mogelijkheid Parijs te bezoeken met als hoogtepunt de Maison & Objet beurs die in het
teken staat van nieuwe ontwikkelingen,
woondecoratie en inspirerende interieurs.
Een nieuwe bestemming is dit jaar Keulen
met een bezoek aan de IMN Cologne
beurs, waar namens 50 landen de nieuwe
trends en ontwikkelingen van 2018
gepresenteerd worden. De trends en ontwikkelingen vormen tenslotte onze toekomstige interieuradviseurs. In Londen
maken de leerlingen kennis met twee
werelden. De wereld van oude Britse
tradities en die van de zeer moderne stad
waar de leerlingen onder meer warenhuis
Harrods vanuit de ogen van een interieurstylist waar op een schitterende
manier wordt geëtaleerd (interieur
styling). Er is ontzettend veel te doen in
Berlijn. De leerlingen verplaatsen zich in
de stad op de fiets, zodat ze veel van de
architectuur kunnen zien waar Berlijn
bekend om staat. We staan natuurlijk ook
stil bij een van de belangrijkste gebeurtenissen uit de vorige eeuw door naar het
Holocaust Memorial toe te gaan.
Tot slot staat Milaan met een bezoek
Salone del Mobile op de lijst van mogelijkheden met een rondleiding in de werkplaats van ontwerper van Achille Castiglioni waarbijop de heenweg in Basel
wordt overnacht om daar Vitra te bezoeken met hun toonaangevende design en
architectuur.

Pieter en Pim
naar Kopenhagen
!!Tekst: Pim van Vliet

“Skud på Stammen” is een Deens
project, als je de betekenis
naar het Engels vertaald is het
“Branching out” en in het Nederlands betekent het: “vertakking”.
Het klinkt misschien niet zo mooi
maar symbolisch is het veelzeggend voor dit project. Het project
is erg geliefd in de Deense Design
wereld. Tijdens dit project werken jonge meubelmakers samen
met (soms bekende) Deense ontwerpers.

 Pim
 Pieter

Het doel is om een prototype te maken van het aangeleverde
ontwerp. Een Deense meubelfabrikant kiest elk jaar minimaal
1 ontwerp om in productie te nemen. Daarnaast is er van
januari t/m maart ook nog een expositie in Kopenhagen van
alle projecten. Als internationale leerling was het een hele
kansrijke ervaring.

Wij waren er bij!
Pieter Janbroers en ik zijn tijdens de zomervakantie in 2017
afgereisd naar Kopenhagen voor dit avontuur. Met dank aan
het HMC en de Erasmus+ gingen wij op pad, allebei net afgestudeerd als meubelmaker op niveau 4. Dit was de 10e editie
van dit project en al snel ontdekten we dat het project hoog
aangeschreven stond. Als hout voor de meubels hadden ze een
partij Europees Iep gekocht. We waren allebei gekoppeld aan
een Deense student met daarbij een ontwerper. Dit was allemaal al bepaald voordat wij in Kopenhagen waren. We kwamen
in een leuke groep terecht waar veel fijne meubelmakers tussen
zaten van veel verschillende leeftijden. Er was een goede werksfeer en na 4 weken zijn er mooie resultaten behaald. Ik vond
het heel interessant om overal een kijkje te nemen en van iedereen wat te leren.

Een verre vogel 
!!Tekst: Ilse van der Have

Het idee is er altijd geweest, een buitenland stage. Toen
de uitvoering nog. Een bestemming en stage?! Geen
Europa, ver weg wilde ik. Uiteindelijk werd het Cape Town!
Met een beetje hulp van een bemiddelingsbureau
Abroad Internships heb ik mijn stage bij KM2K gevonden. Een bedrijf dat mij enorm aansprak. De moderne
uitstraling. Projecten in residential en hospitaliy. Precies
wat ik zocht. Tien weken heb ik met veel plezier bij KM2K
stage gelopen.

Veel geleerd
Deze periode bestond niet alleen uit stage lopen. Er komt
nog veel meer bij kijken. Naast werken zijn er zo veel
leuke dingen te doen, strand, hiking, braaien en natuurlijk
stappen. Van het leven op een andere plek heb ik ook
veel geleerd. Voor het eerst echt op jezelf wonen. Zelf
koken, wassen, schoonmaken. Nieuwe mensen leren
kennen, wonen in een studentenhuis. Natuurlijk zit er
ook een groot cultuurverschil tussen Nederland en ZuidAfrika, ik heb meer bewondering gekregen voor mensen.
Het verschil tussen rijk en arm is duidelijk te zien en dat
was wel een shock.

Aanrader!
Zelf de wereld ontdekken, dat is fantastisch. Ik kan het
iedereen aanraden om op een buitenland stage te gaan.
Krijg je de kans hiervoor, grijp deze dan met beide handen
aan.

Leerlingen aan het woord over
buitenlandstages….
‘I look back on a great period. I
learned a lot about my
profession, but I think I also
learned a couple things about
myself and I really feel like I
have grown as a person.’

GEERT PALLANDT

‘Ik heb het leven in het buiten-

land meegemaakt en dat pakt
niemand meer van me af en ben
dus heel blij dat ik er voor heb
gekozen om dit te doen. Dit zal
voor altijd heel mijn leven bij me
blijven.’
NIEK HISGEN

‘Voor het eerst echt op jezelf

wonen. Zelf koken, wassen,
schoonmaken. Nieuwe mensen
leren kennen. Zelf de wereld
ontdekken, fantastisch!’
ILSE VAN DER HAVE

‘Ik wil iedereen die de eerste

stap niet durft te zetten even
zeggen dat je na deze ervaring
jezelf meer gaat ontdekken en
geen stappen meer gaat zetten
maar gaat rennen voor nieuwe
uitdagingen. Doen dus!’
BUSE CINGÜ

‘I came to Malta to see and taste
all the beautiful cultures from
foreign countries.. and I did !!
That was the thing I liked the
most of Malta: all the cultures.
I lived with Italian girls, Turkish
girls, Germans, Korean people,
Japanese, French girls and I met
typical Maltese people where I
became friends with. SO many
people! And we hang out altogether. I also ate their traditional
food, and we sometimes cooked
altogether; sushi, Turkish food,
Korean food etc.’

INGE PETERSE

‘Tijdens mijn stage zijn we

meerdere malen naar dorpsfeesten geweest. Meestal deden
we dit met een groep van 20
mensen van het bedrijf. Erg leuk
om te zien dat de mensen na
hun werk ook nog activiteiten
deden met hun collega’s.’
DERK NIJDAM

‘The HMC gave me the

opportunity to learn more about
piano maintenance, an
instrument more standardized
than the traditional ones we
were used to construct, as well
as to apply modern techniques
such as laser cutting in the
construction process. The piano
tuning helped exercise the ear
to hearing sound and distinctions it couldn’t before, while
the history and the maintenance techniques were helpful
to analyze how the piano was
made and maybe apply some of
the ideas in other instruments.’
GIORGOS, GREEK
VISITOR IN HMC AMSTERDAM

‘Ik had zelf nooit gedacht dat ik

dit zou doen, ik ontwijk meestal
zulke uitdagingen omdat ik denk
dat ik ze dan toch niet aankan.
Maar ik ben blij dat ik het heb
gedaan. Ik vond het een super
leuke ervaring! En ik raad het
meer mensen aan om het te
doen.’
DAMIEN MANDERS

‘Ik zou iedereen aan raden om

een stage in het buitenland te
doen. het is een unieke kans die
de school je biedt. Ik heb mezelf
beter leren kennen, heb veel
geleerd over andere culturen en
nationaliteiten, veel nieuwe
vrienden gemaakt en een hele
leuke stad leren kennen.’
MAX BIJLAARD

Hoe werkt de subsidie voor onze leerlingen?
Een leerling die op buitenlandse stage wilt kan diverse subsidies krijgen. Allereerst wordt er
gekeken of er vanuit DUO subsidie verkregen kan worden.
Subsidie vanuit DUO

De kosten

Wanneer een leerling nog thuis woont, heeft
de leerling recht op 2 of 3 maanden uitwonende studiebeurs. Ook kan de OV-jaarkaart
opgeschort worden en krijgt de leerling € 87,–.
Voor een buitenlandstage van 9 of 10 weken
krijgt de leerling dus al tussen € 520 en € 700
extra van het DUO. Deze bedragen kunnen per
jaar anders zijn. De uitwonende beurs en de
opschorting OV-jaarkaart moeten door de
leerling zelf worden aangevraagd. Alleen het
extra geld dat ze krijgen van het DUO geldt als
subsidie voor de stage.

De subsidie is bedoeld voor de reis, de accommodatie, reiskosten terplekke van en naar het
werk en eventuele extra verzekeringskosten.
De kosten van een bemiddelingsbureau kunnen voor de helft worden gesubsidieerd. Eten
en drinken valt buiten de subsidie, want dat
moeten leerlingen thuis ook.

Eigen bijdrage
In alle gevallen moet de leerling € 100 aan
eigen bijdrage leveren en voor elk land geldt
een maximum Erasmus+ subsidie. Dat maxi-

mum wordt overigens bijna nooit bereikt,
vooral in verband met de extra DUO gelden
die de thuiswonende leerlingen ontvangen.
Een leerling die niet meer thuis woont, krijgt
geen extra uitwonende beurs, maar kan wel
aanspraak maken op meer Erasmus+ subsidie
tot dat het maximum is bereikt.

Stages buiten Europa
Erasmus+ geeft nu nog geen subsidie voor
stages buiten Europa. Leerlingen die wel zo’n
stage willen gaan doen kunnen vanuit het
HMC een subsidie krijgen van maximaal
€ 500 per persoon. Hier kunnen dus 20 leerlingen per jaar gebruik van maken.

Wat is Erasmus+?
Erasmus+ is het Europese
subsidieprogramma voor
onderwijs, jeugd en sport.
Aan de basis staat de
gedachte dat investeringen
in onderwijs, opleidingen en
niet-formeel leren van
cruciaal belang zijn om
mensen – ongeacht hun
leeftijd of achtergrond – de
kans te geven zich
voortdurend te ontwikkelen
oftewel: een leven lang
te leren.

Erasmus+ versterkt de
kenniseconomie van Europa
De educatieve opbrengst van Erasmus+ bestaat uit
kennis of vaardigheden die uiteindelijk de Europese
economie sterker maken. Europa moet slimmer worden om een aantrekkelijke kenniseconomie te zijn en
te blijven. Ook is dit nodig om te kunnen concurreren
met andere kennisregio’s, waar ook ter wereld. Erasmus+ is het middel om dat doel te bereiken.

Mobiliteit
In Erasmus+ ligt de nadruk op mobiliteit. Vijf miljoen
mensen, uit alle onderwijs- en opleidingssectoren en
de jeugdsector, kunnen in de periode 2014–2020 in het
buitenland leren, stage lopen, doceren of vrijwilligerswerk doen. Mobiliteit is de eerste actielijn van Erasmus+, waarvoor het meeste budget is gereserveerd.

“Investeren in onderwijs en opleiding is de beste investering die we kunnen
doen voor de toekomst van Europa. Studeren in het buitenland stimuleert de
vaardigheden, de persoonlijke ontwikkeling en het aanpassingsvermogen van
mensen en maakt ze beter inzetbaar. Wij willen er zeker van zijn dat veel meer
mensen profiteren van de steun die de EU voor deze kansen biedt. Wij moeten
ook meer investeren om de kwaliteit van onderwijs en opleiding op alle niveaus
te verbeteren, zodat we tot de besten van de wereld behoren en voor meer
banen en meer groei kunnen zorgen.”
Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugd.

Budget voor Erasmus+
Voor de periode 2014–2020 heeft de Europese Commissie bijna € 15 miljard gereserveerd. In 2012 vroeg
het HMC voor het eerst subsidie aan. Voor het mbo
heette het programma toen nog Leonardo. Vanaf 2014
heet het subsidieprogramma Erasmus+ voor alle
onderwijssectoren. Het HMC kreeg de volgende subsidies:
2012

€ 38.500,–

2013

€ 88.570,–

2014

€ 124.489,–

2015

€ 123.858,–

2016

€ 118.935,–

2017

€ 164.589,–

Voor 2018 verwachten wij zeker 120 leerlingen en 10
medewerkers (ook van onze stagebieders!) te kunnen
subsidiëren. Een gedeelte van het geld mag besteed
worden aan de organisatie van de internationale activiteiten. Daaronder vallen bijv. het bezoeken van partners, de ontvangst van buitenlandse gasten en het
maken van deze nieuwsbrief.

Internationale projecten
!!Tekst: Tjalling Mulder, Jan
Leijtens en Sandra Rietveld

Vanuit Erasmus+ worden ook
Strategische Partnerschappen
georganiseerd. Dit zijn vaak grote
projecten, waarin partners uit
tenminste drie landen onderzoek
doen, (les)programma’s ontwikkelen en projecten opzetten ten
behoeven van educatie in relatie
tot maatschappelijk relevante
kwesties. Het HMC neemt nu deel
aan drie projecten: Eurojoiner,
Beyond 45 en Designstem.

Eurojoiner
In heel Europa werken mensen met hout en bestaan
daar opleidingen voor. Maar stel dat je in een ander
land wilt gaan werken of om economische redenen
ergens anders gaat werken. Dan bestaan er allerlei
barrières en is het vrije verkeer van personen in de
praktijk veel lastiger dan gehoopt en gewenst. Om de hout, meubel en interieursector in Europa concurrerend te laten blijven moet deze mobiliteit bevorderd worden. Eurojoiner levert hier een bijdrage aan.
Met 7 partner uit zes landen is er onderzocht wat de ‘joiner’ in die landen gemeenschappelijk als kennis
en vaardigheden moet bezitten. Omdat de afbakening tussen de beroepen timmeren, meubelmaken,
machinaal houtbewerken en interieurbouwen in elk land verschillend is, hebben we een ruim profiel
opgesteld dat potentieel in elk land bruikbaar kan zijn als referentie. Daarna hebben we een curriculum
gemaakt dat ‘workflow- based’ is. Voor dit curriculum heeft elke partner een module geschreven en waar
nodig aan de andere modules bijgedragen. Dit allemaal is op het online platform Moodle gezet.

Beyond 45

Beyond45

Beyond45

In dit project is er met vijf partners een inventaris gemaakt van wat we
gezamenlijk konden vaststellen wat er aan kennis en beroepshouding
nodig is om oudere werknemers in de meubel- en meubelstoffeersector
competent te laten blijven. De partners zijn Pools (werkgeversverband
en universiteit), Spaans (kenniscentrum), Tsjechisch (textielresearch
instituut) en het HMC. Op 28 en 29 november hebben we een projectmeeting van Beyond 45 op het HMC in Amsterdam georganiseerd met
negen deelnemers. We hebben nu weer vooruitgang kunnen boeken.
Het werken met het platform Opignio is nieuw voor ons. Gelukkig heeft
het Spaanse CETEM hier al ervaring mee. De online cursus wordt
in de komende weken. We moeten
nog heel veel vertaalwerk doen en
ook het vullen van een vragenbank
(questionbank) op het platform is
veel werk. Een ander probleem
bij deze online cursussen is dat
de afbeeldingen en video’s ‘taalneutraal’ moeten zijn.

DesignSTEM
Beyond45

Al ruim een jaar draaien we met het HMC mee
in het project DesignSTEM. Een internationaal
project waarin we samen met 9 scholen uit
Europa een online toolkit gaan maken waarin
Design en STEM (Science, Technology, Engineering and Math) aan elkaar worden verbonden. In het afgelopen jaar hebben we drie
transnationale werksessies gehad op verschillende locaties, zoals Helsinki, Pireaus en Middlesbrough. Elke bijeenkomst had een eigen
thema.

In Helsinki werd gewerkt aan het opstellen van
een lijst met concepten. Iedere school moest 10
concepten inbrengen, aan het eind van de week
hadden we 30 concepten over waarmee we
verder zouden werken.
In Pireaus lag de nadruk op de beeldvorming bij
de gekozen concepten. Doordat de scholen heel
divers zijn was het belangrijk om de neuzen
dezelfde kant op te krijgen. Door het zoeken
naar designbeelden bij de verschillende concepten zorgden we ervoor dat we ons doel weer
goed voor ogen hadden.

Op 29 oktober 2017 zijn een aantal HMC’ers
vertrokken naar Middlesbrough voor de 4e bijeenkomst van het project DesignSTEM. Deze
bijeenkomst stond in het teken van het ontwerpen van DesignSTEM opdrachten en na te denken over E-learnig mogelijkheden voor de te
maken online toolkit. Het huiswerk dat wij hadden gekregen was om a.d.h.v de 5 E’s (1 Engage,
2 Explore, 3 Explain, 4 Elaborate, 5 Evaluate),
minimaal 3 scenario’s te schrijven voor opdrachten met een Design en STEM content. We kijken
terug op inspirerende weken in Helsinki, Pireaus
en Middlesbrough. We hebben heel veel geleerd
van en met elkaar en weer bergen werk verzet.

Retourtje Tasmanië
!!Tekst: Bert van Baar

Op de vraag ‘’Wil je een boot komen bouwen in Tasmania tijdens het Australisch Wooden Boat
Festival op Tasmanië in het kader van het ‘Abel Tasman Jaar: 375 jaar’, de ontdekker van
Tasmanië?”
Het antwoord was volmondig: “Ja!” waarop
bouwplannen werden bedacht, leerlingen
erbij werden gezocht en sponsors benaderd. Vrijwilligers van het festival boden
hun hulp aan voor huisvesting voor ons en
er zou plaatselijk vervoer worden geregeld!
Het benodigde hout werd geleverd door
Hydro-Wood, een afsplitsing van de
Hydro-Electric Company! Decennia gewa-

terd hout uit ondergelopen stuwmeren.
Ook moest er een ruimte komen om te gaan
bouwen. Maar met alleen hout heb je nog
geen boot! Epoxy, nagels, een bouwtekening, mast en zeilen en verdere tuigage, een
kiel, verf en lak en ook een dekzeil voor
wanneer ze klaar is. Uiteindelijk heb ik voor
alles een sponsor gevonden, zelfs voor een
speciale reisverzekering: Tasman Verzeke-

ringen! Samen met Pim van Vliet, Frans
Hoefakker, Keith Kik en Mirjam Taal uit
Rotterdam en Rens Binnenkade en Jeroen
van Ee uit Amsterdam hebben we ruim
negen weken gewerkt, zes dagen per week.
We raakten zeer onder de indruk van de
houtsoort waar we mee mochten bouwen:
Cellerytop Pine. Een naaldhoutsoort met
bladeren. Ja het kan gekker: de zwarte
zwaan onder de Australische houtsoorten.
Op zondag 12 februari 2017 is uiteindelijk
onze 16m2 SeaCrest op het festival geveild
voor ruim € 21.000 door een van oorsprong
Nederlandse visser.

Vervolgopleiding in Mechelen 
!!Tekst: oud-leerlingen Esmée van Dommelen en Denise Goes

Wij, Esmée en Denise oud-leerlingen van het HMC Interieuradviseur,
hebben na het HMC de keuze gemaakt om de opleiding Interieurvormgeving in Mechelen (België) te volgen. Hiervoor zijn wij verhuisd naar
België waar wij nog geen moment spijt van hebben gehad.
Er was vanaf het begin al een grote klik met de andere studenten,
vooral Nederlanders want die zitten, net als wij hier, op kot (kamers)
en dan trek je toch sneller met elkaar op. Het leuke is dat bijna iedereen in het centrum van Mechelen woont, waardoor je makkelijk een
wijntje bij elkaar kan doen. We organiseren met de groep regelmatig
feestjes en proberen natuurlijk zo min mogelijk TD’s te missen.

Andere cultuur
Het wonen in België ervaren wij heel anders dan in Nederland.
Mechelen is de upcoming stad van België. Er wordt bijna elk weekend
een grote activiteit door de gemeente georganiseerd.

Thomas More Academie
Om precies te zijn studeren wij aan
de Thomas More Academie in
Mechelen, 5 minuutjes fietsen
vanaf ons huis. In het eerste jaar
heb je als hoofdvak ‘ontwerpen’ en
nog een aantal theorievakken. Het ontwerpen sluit goed aan op de
vooropleiding, maar je moet veel meer ontwerpen in plaats van adviseren. De uren op school zijn te overzien, maar daarnaast moet je
nog wel de avonden en weekenden vrij houden om eventueel aan
school te kunnen werken (soms is het best veel..). Wat de theorie
betreft is het nog vrij algemeen, maar heel veel, pittig en vooral moeilijker dan op het HMC (we moeten echt blokken)… Het fijne aan deze
opleiding is wel dat er maar twee keer per jaar een tentamen periode
is. Gelukkig zijn wij allebei, zonder problemen, over naar het tweede
jaar, onze eerste beoordelingen zitten er alweer op en zijn het jaar
goed gestart! Het tweede jaar is technischer en gedetailleerder, maar
daardoor niet minder leuk. Wij zitten hier voorlopig nog op onze plek
en denken er nog niet aan om terug naar Nederland te komen!
Heel veel succes allemaal op het HMC en tot in Mechelen!
Vier alumni van het HMC volgen aan het West Dean college, in Zuid
Engeland, een exclusieve restauratie opleiding.

Heeft uw bedrijf buitenlandse contacten waar onze leerlingen of medewerkers stage zouden kunnen lopen? Laat het ons weten!
j.geerse@hmcollege.nl of w.dierx@hmcollege.nl
HMCOLLEGE.NL
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