
Een dag uit de praktijk... in gesprek 
met Geert, student Visserij

De airoc app wordt al zo’n twee jaar lang succesvol 
toegepast bij de opleiding  Visserij te ROC Friese 
Poort, locatie Urk. In een eerder gedeeld 
interview vertellen  opleidingsmanager 
Wiebren Minnema en docent Jan 
van den Berg dat de app  het BPV-
proces vergemakkelijkt. En dat niet 
alleen: ze kunnen de studenten 
via  de app maatschappelijke 
verantwoordelijkheid bijbrengen. 
Geldt de meerwaarde  van de 
app ook voor de studenten zelf? 
Geert de Wit, student Visserij, 
geeft hier  graag zijn 
mening over!



Geert zit op dit moment in zijn derde, en laatste, 
jaar  van de opleiding Visserij op niveau 3. We 
ontmoeten  hem op de kotter ‘Concordia’, 
die weer even terug is  in Nederland: in 
de Eemshaven in het ‘verre’ noorden van 
Groningen. Het is even klimmen om aan boord 
te komen van de kotter, maar dat is Geert 
gewend.  Met veel gemak springt hij aan boord 
en leidt ons  naar de kombuis. Hij vertelt dat hij 
is opgegroeid in  Urk, in een vissersfamilie. De 
stap naar de visserij was  daarom snel gemaakt.
 
“Mijn vader en opa hebben gevist, maar nu 
zitten zij  beiden op de binnenvaart (vervoer van 
vracht en  personen over kanalen en rivieren). 
Mijn opa doet de  pontjes in Amsterdam. Van 
alle kleinkinderen ben ik  de enige die echt wat 
is gaan doen met de visserij. Het  was ook wel 
logisch voor mij, want vanaf mijn  twaalfde ging 
ik al met mijn vader mee op de  binnenvaart. 
Voordat ik begon op de middelbare  school 
wist ik dat ik deze richting op wilde gaan.” Nu 
is  Geert al even bezig met de opleiding en 
heeft hij dus  aardig wat ervaring opgedaan. Hij 
spreekt trots over het vak: “Wat ik het mooiste 
vind aan de visserij?  Geen dag is hetzelfde. 
Ik heb nooit het gevoel dat ik  een rotdag heb 
gehad, want er is altijd wel iets  goeds!” 

“In de app hoor je snel of je iets 
goed  doet of niet”

  

Veel van zijn dagen op zee bestaan uit stage: 
in totaal  bevat zijn opleiding 40 verplichte 
stageweken. Een  heel werkjaar, kun je wel 
stellen. Voordat de app in  beeld was, had 
Geert tijdens zijn stages bijna geen  contact 
met de docenten: “Ik leverde mijn POK in en  
ik vertrok. Dan had ik ineens vijf weken achter 
elkaar  geen school en was ik op zee.” Dit is 
niet vreemd bij mbo-opleidingen: docenten 
verliezen studenten vaak  uit het oog tijdens 
BPV. Maar de airoc app zorgde  twee jaar terug 
duidelijk voor verandering bij de  opleiding 
Visserij. 

Hechter contact tussen student en 
docent in de app 

In de app beantwoorden studenten op hun  
stageplek vragen over geleerde theorie. Dit kan 
met  behulp van tekst, spraakberichten, foto’s 
en video’s.  Geert vindt de app vooral een 
uitkomst voor de  voortgang van de opdrachten 
aan boord: “Met de app  is het contact tussen 
student en docent veel hechter.  Wij hebben 
al die tijd, zonder de app, ervaren dat we  pas 
ná stageperiodes te horen kregen of we (aan  
boord uitgevoerde) opdrachten wel of niet 
goed  hadden gedaan. Als het niet goed genoeg 
was, moest  je ze dus opnieuw doen tijdens je 
volgende  stage. Dan heb je eigenlijk al een 
achterstand. En dat is precies het voordeel van 
de app: je krijgt snel te  horen of je iets goed 
doet of niet. Je kunt meteen  contact hebben 
met de docent!” 

“Ik merk dat de docenten ook 
profijt hebben van de app”  

De opdrachten in de app verschillen overigens 
niet  veel met hoe het op papier was: het 
(internationale)  stageboek is namelijk omgezet 
naar vragen en  opdrachten in de app. Geert 
legt uit wat voor  opdrachten dit zoal zijn: “We 
werken met  verschillende factoren van de 
Visserij, zoals  machinekamer, visruim, vistaken, 
brug en navigatie.  En dan krijg je opdrachten 
waarbij je de radar en het  navigatiesysteem 
moet instellen. Of de temperaturen  meten in 
de machinekamer. Daar maak ik dan een  foto 
van, om te laten zien dat ik dat heb gedaan. 
Eigenlijk vul je de app met informatie over 
wat je elke  dag doet. Voorheen hadden we 
het boek waarin op  een gegeven moment wel 
3000 aantekeningen in  staan. Nu hebben we 
veel foto’s, maar dat is beter dan veel tekst.”



Flexibel aan de slag met de app 

Naast een betere communicatie tussen docent 
en  student, biedt de app ook kansen om het 
onderwijs  flexibeler in te richten. Over het 
algemeen kan Geert  veel opdrachten tussen 
het werk door invullen in de  app. “Ik lees de 
opdrachten van tevoren door en dan  zie ik 
vanzelf wat ik direct even kan doen of voor 
welke vragen ik wat meer tijd nodig heb. Dat 
plan ik  zelf in. Net wanneer je even ruimte hebt 
tijdens het  werk op de kotter, ga je verder met 
de opdrachten.  Soms doe ik alle vragen wel in 
de juiste volgorde,  maar af en toe sla ik een 
vraag over. Op een kotter  doe je bepaalde 
werkzaamheden namelijk op een  specifieke 
dag en dan kun je de opdracht die daarbij hoort 
makkelijker op die dag zelf doen natuurlijk. Op  
die manier krijg je er wel de vrijheid in!” 

Natuurlijk  verschilt het ook per schip, en met 
welk team Geert  werkt, hoeveel tijd hij kan 
besteden aan school tijdens  zijn stage. “Ik 
was een keer 12 weken lang op zee met  een 
jong team: de oudste schipper was 31 geloof ik.  
En dat was heel relaxed, want we hanteerden 
steeds  twee uur werken en twee uur rust. In 
die periode heb  ik het meeste kunnen doen 
voor school. Daar heb ik  de meeste filmpjes 
en foto’s gemaakt voor in de app.  En ik vind 
het zelf ook mooi om al dat beeldmateriaal  te 
hebben!” 

Daarnaast geeft Geert aan dat hij dankzij de 
app  makkelijker met deadlines kan werken en 
daardoor  extra gemotiveerd is om opdrachten 
uit te voeren: “Je  kunt beter deadlines 
vastleggen in de app dan  onderling of op papier. 
Ik werk zelf altijd best last  minute wanneer ik 
opdrachten moet inleveren, maar de app zorgt 
dan wel voor motivatie én een stok  achter 
de deur. En tegelijkertijd ook voor een stukje  
flexibiliteit. De Proeve van Bekwaamheid heb 
ik drie  weken voor de deadline al afgerond. 
Maar dat kwam  zo uit en dat is dan ook oké. 
De app geeft je de  vrijheid om flexibel met 
opdrachten om te gaan.” 

Voordelen ook zichtbaar bij docenten 
en  praktijkopleiders 

“Ik merk dat de docenten ook profijt hebben 
van de  app”, zegt Geert. “Jan (van den Berg, 
docent) is  serieus bezig met innovatie op 

school. De app past in dat proces. Hij kan goed 
lesgeven en als dat nog beter  kan is dat erg 
welkom natuurlijk. Studenten Visserij  willen 
graag met hun handen werken, dus het is een 
uitdaging om hen op school te motiveren. De app  
helpt dan juist goed, omdat de communicatie 
via de  AIROC app snel en kort is.” Over snel en 
kort  gesproken: ook de schippers hebben, als  
praktijkopleiders, profijt van de app. Voorheen  
moesten zij voor iedere opdracht op papier een  
handtekening zetten, als bewijs dat de student 
de  opdracht daadwerkelijk heeft uitgevoerd. 
In de app  gaat dit sneller: “Ik denk dat geen 
enkele schipper de tijd en zin heeft om steeds 
zoveel te moeten ondertekenen. Met de app 
gaat dit veel makkelijker.”  Maar Geert denkt 
dat hier meer winst te behalen is:  “Ondanks 
dat dit proces al is verbeterd, denk ik dat  het 
nog beter is om het meeste contact tussen 
de  student en docent te behouden. Laat de 
schipper het totaalplaatje ondertekenen - en 
niet voor iedere losse  opdracht. Dan heeft 
hij het minste ‘last’ van alle  administratieve 
rompslomp en is het in één keer  klaar.”

Studenten en docenten leren van 
elkaar 

Geert aan boord van de ‘Concordia’ Vaak 
zie je dat  studenten de eerste twee jaar 
van docenten leren,  maar dat het daarna 
omdraait. Studenten leren zoveel  in de 
praktijk, dat ze geregeld eerder op de hoogte  
zijn van innovaties in hun vakgebied dan de 
docenten op school. Dit is ook het geval bij 
de opleiding Visserij.  Geert licht toe dat de 
foto’s die in de app belanden,  als antwoord 
op vragen en opdrachten, belangrijk zijn  voor 



de docenten. “De foto’s die we aan boord van  
een kotter maken, geven meteen een helder 
beeld!  Vooral voor docenten die niet uit het 
vak komen. Dankzij de foto’s kunnen zij onze 
opdrachten beter  beoordelen. Het is wel een 
goede wisselwerking: wij  leren van docenten, 
maar docenten leren op die  manier ook van 
hun studenten! Zeker omdat de  visserij zo 
in beweging is; er verandert veel. En in de  
praktijk, op de kotters, kom je daar achter. 
Dan hoor  je nog eens wat: bijvoorbeeld over 
nieuwe technieken  om de vis beter te koelen. 
Dat zijn innovaties die in de  praktijk ontstaan. 

En dan is het ook nog zo dat iedere  schipper 
en/of kotter weer zijn eigen tactieken aan  
boord hanteert: zo werkt de een bijvoorbeeld 
met eel  zware kettingen, de ander met minder 
zware  kettingen...” Juist vanwege het belang 
van het beeldmateriaal dat in de app belandt, 
zou het handig  zijn om alle foto’s en filmpjes 

op te kunnen slaan in  een externe drive, zoals 
OneDrive of Google Drive.  “Met een van onze 
docenten delen we al informatie  op die manier: 
we hebben als klas een gezamenlijke  OneDrive 
waarin we onze visverslagen plaatsen. Dat  zijn 
vier vismethoden verdeeld over acht verslagen. 
Handig, want de docent had voorheen 
ontzettend veel verschillende USB-sticks van 
alle studenten vol  verslagen van ieder 10.000 
woorden. Het zou mooi  zijn als informatie uit 
de app ook zo makkelijk  onderling gedeeld kan 
worden.” 

Trots op het vak 

Na een half uur in de kombuis te hebben 
gepraat, was  het tijd om de ‘Concordia’ 
verder te verkennen. Geert  leidde ons trots 
rond door de slaapvertrekken (waar  we onze 
schoenen netjes uit moesten trekken), de  
machinekamer, het visruim, de brug en het 
dek, waar  medewerkers druk bezig waren met 
het repareren  van netten. De sfeer is relaxed 
en informeel: de  schippers maken geregeld 
grappen onderling. Het zijn hardwerkende 
mannen met een nuchtere instelling en  Geert 
voelt zich duidelijk thuis op de kotter! Wat hij  
na zijn opleiding wil doen? Verder leren, maar 
wat  precies is nog maar de vraag... “De visserij 
blijft een  onzekere wereld, zeker nu de ‘Brexit’ 
eraan komt, wat  invloed kan hebben op onze 
visserij. We zullen zien!”

“De foto’s die we aan boord van 
een kotter maken, geven meteen  
een helder beeld”  


