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Woensdag 5 juni is HMC bezocht door een delegatie van Kenteq. Vanuit de verkiezingsgroep Randstad 
waren drie erkende Kenteq leerbedrijven genomineerd in de categorie tot en met 25 werknemers. HMC 
is trots om bij deze drie genoemd te worden als één van de meest aansprekende leerbedrijven van 
2013.  
 

HMC deelt graag haar kennis en ervaring en stimuleert de ontwikkeling van onderwijs op Mbo, Hbo en WO 
niveau. Onderwijs binnen onze sector is van groot belang en HMC wil dan ook graag het niveau waarborgen 
door het aanbieden van stageplekken, leerwerktrajecten en onderzoeksonderwerpen.  
 
De afdeling Maritieme Educatie binnen HMC zet zich al jarenlang in en stimuleert het ontwikkelen van 
technisch onderwijs op alle niveaus. Tevens zijn we bezig met het verbeteren van de technische kennis van 
leerlingen en docenten. HMC streeft naar innovatie en het behoud van kwaliteit binnen het technisch onderwijs. 
HMC is dan ook zeer verheugd met het bezoek van de jury en waarderen onze nominatie van Beste Leerbedrijf 
2013. Projectmanager Maritieme Educatie Timon Ligterink (HMC): “Wij ervaren de nominatie op zich al als een 
prijs voor de erkenning van onze inzet voor onderwijs. We dragen dit dan ook met trots uit naar onze partners 
en klanten.” 
 
Tijdens het bezoek van Kenteq heeft HMC een goed beeld kunnen scheppen van het bedrijf en haar 
activiteiten. De arbeidsmarkt  binnen de techische sector vraagt om vergroting van instroom van goed 
geschoolde ingenieurs en technici. HMC zet zich hier voor in en heeft zich op een goede manier kunnen 
introduceren aan de delegatie van Kenteq. De uitslag van de verkiezing wordt bekend gemaakt wordt op 3 
oktober 2013. 
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