
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitein op je eigen schip 
Informatieblad  

JINC & LMC Veenoord VMBO training op de Oosterschelde 

1. Wat is Kapitein op je eigen schip? Een reis/trainings project van JINC & LMC Veenoord VMBO op 
het bijzondere zeilschip ‘De Oosterschelde’. 

2. Wat is het doel van dit project? Leerlingen inzichten en vaardigheden meegeven om regie over 
hun leven te nemen – hun eigen koers vinden en volgen. 

3. Wat gaan leerlingen doen op het schip? De leerlingen gaan meewerken op dit grote zeilschip en samen 
varen naar Engeland en weer terug. Tijdens de dag zijn er 
werksessies, chillsessies en trainingssessies rond inzichten en 
vaardigheden. 

4. Hoe lang duurt de reis? * maandag 11/9 – donderdag 14/9 in de avond. (4 dagen).  
* Op zondag 10/9 slapen de leerlingen op het schip om alvast 
te wennen.  
* Op zaterdag 9/9 krijgen de leerlingen van Burgemeester 
Aboutaleb hun aanmonsterboekje op de Oosterschelde (korte 
ceremonie om 13:00). 

5. Waarom doen JINC & LMC Veenoord dit? JINC en LMC Veenoord werken al jaren samen op het gebied 
van dit soort trainingen om leerlingen beter voor te bereiden op  
werk. Toen JINC de kans kreeg om met een groep leerlingen 
een project op de 100-jarige Oosterschelde te doen was het 
daarom logisch om deze kans aan LMC Veenoord te geven. 

6. Zijn er kosten verbonden aan deze reis voor 
de deelnemende leerlingen en leraren? 

Nee. De kosten worden gedragen door JINC, Stichting het 
Rotterdams Zeilschip en een aantal fondsen.  

7. Is het veilig voor leerlingen op de 
Oosterschelde? 

* De Oosterschelde is een professioneel zeilschip dat continu 
de wereld rond vaart met allerlei groepen gasten waaronder 
jongeren.  
* Het schip vaart met een ervaren bemanning en kapitein, 
gasten doen mee aan boord waar gewenst (JINC heeft hier 
een programma voor gemaakt). 
* De Oosterschelde wordt, net als alle andere zeeschepen, 
jaarlijks gekeurd door drie verschillende instanties en heeft een 
onderhoudssysteem dat weer door een onafhankelijk bureau 
wordt gekeurd. De stichting en rederij, hebben tot doel het 
schip te behouden voor de toekomst – het schip wordt daarom 
continu onderhouden. 
* De Oosterschelde vaart de hele wereld over en won onlangs 



   
 
 

  
 

de trans-Atlantische zeilrace van Halifax (Canada) naar Le 
Havre (Frankrijk) over 4500 km. 
* Meevarende leerlingen krijgen een veiligheidsinstructie en 
worden begeleid door twee ervaren docenten van Veenoord en 
6 coaches van JINC. 
 

8. Wat zijn de slaaparrangementen? Er zijn 6 tweepersoonshutten en 3 vierpersoonshutten. 
Jongens en meisjes slapen altijd apart en de begeleiders 
dragen zorg voor de privacy. Meneer den Otter (docent 
Veenoord) voor de jongens en mevrouw Hilkhuijsen (docent) 
voor de meisjes. 

9. Wordt er rekening gehouden met de 
culturele achtergronden van leerlingen? 

Op het schip zal net als op school rekening gehouden worden 
met de verschillende achtergronden van leerlingen. Zo zal er in 
ieder geval Halal-eten beschikbaar zijn. Tijdens de 
intakegesprekken zal dit thema aan de orde komen.  

10. Wat zijn de spelregels op het schip?  Op een schip gelden altijd speciale regels waar ook de 
leerlingen zich aan zullen moeten houden. Tijdens de 
voorbereiding op de reis zal daar de nodige aandacht aan 
besteed worden. Verder zijn op het schip de spelregels van 
school van kracht. Roken en alcohol zijn ook op de 
Oosterschelde niet toegestaan. Maar dat spreekt voor zich.   

11. Is de reis te volgen voor de thuisblijvers?  We willen de buitenwereld graag informeren over de reis van 
deze 16 Veenoordleerlingen. Via o.a.de sociale media zal 
verslag gedaan worden van de voorbereidingen en de reis zelf. 
Bij aanmelding  geeft u toestemming dat beeldmateriaal van 
uw kind gepubliceerd mag worden.   

12. Kan ik contact hebben met mijn kind 
tijdens de reis? 

Het is niet mogelijk om tijdens de reis contact te hebben met 
uw kind m.b.v. de mobile telefoon. We zullen via sociale media 
op de hoogte gehouden worden van de avonturen op het 
schip. School zal via de rederij wel in contact staan met het 
schip.  

12. Hoe ziet de selectieprocedure eruit?  Leerlingen van de bovenbouw kunnen zich m.b.v. het 
aanmeldformulier opgeven voor deze bijzondere reis. Het 
formulier moet ingeleverd worden bij dhr Wynia. De deadline is 
maandag 28 augustus om 14.30. Er zijn 16 plaatsen 
beschikbaar op het schip. Om iedereen een kans te geven op 
deelname zal er een loting plaatsvinden onder de 
aanmeldingen. Leerlingen die ingeloot worden zullen op  
woensdag 29/8 of donderdag 30/8 een intakegesprek hebben 
over hun deelname. Na dit gesprek wordt definitief bepaald of 
een leerling mee mag op de Oosterschelde.  Vrijdag 31/8 is de 
deelnemerslijst bekend en worden leerlingen geïnformeerd. 
Ouders/verzorgers krijgen een brief thuisgestuurd met de 
bevestiging van deelname 

13. Als mijn kind deelnemer is hoe gaat het 
dan verder?  

Op school zullen er een aantal voorbereidingsbijeenkomsten 
met de deelnemers gehouden worden. Voor ouders en 
verzorgers van alle deelnemers wordt nog een informatieavond 
georganiseerd waar informatie verstrekt wordt over praktisch 
zaken (wat moet er allemaal in de koffer, wat zijn de tijden, 
etc.) 

14. Waar vind ik meer informatie over de 
Ooosterschelde en JINC? 

www.oosterschelde.nl 
www.jinc.nl 

http://www.oosterschelde.nl/
http://www.jinc.nl/

