Heb jij iets met water? Kies een beroep
in de binnenvaart!
Het is een aantrekkelijk beroep: vrij, avontuurlijk en dicht bij de
natuur. Je leeft en werkt op het water, maar hebt daarnaast ook goede
vrijetijdsregelingen. Het is één van de weinige beroepen waar je
horizon ieder moment verandert en je hebt een goed carrière
perspectief.
In Nederland zijn er verschillende opleidingsmogelijkheden voor een
beroep in de binnenvaart. In het mbo heb je twee opleidingstrajecten,
BOL of BBL. BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg waarbij je het
overgrote deel van de opleiding op school te vinden bent. BBL staat
voor Beroepsbegeleidende Leerweg, dat betekent een combinatie van
werken en leren. Naast het vmbo en mbo zijn er ook zij-instroomtrajecten voor volwassenen ontwikkeld. Zie hiervoor de separate flyer
over de zij-instroom.
We geven hier een overzicht van het onderwijsaanbod en de diverse
leerwegen die je kunt bewandelen.
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Heb jij iets met water? Kies een
beroep in de binnenvaart!
Om een schip te laten varen is professionele bemanning
nodig. Bemanning die opgeleid is en weet wat de veiligheidsvoorschriften zijn. Heb je lef, ambitie en weet je van aanpakken? Misschien heeft de binnenvaart jou dan wel nodig! Werken
in de binnenvaart biedt je volop kansen en mogelijkheden.
Welkom in de wereld van de binnenvaart!
Hieronder een overzicht van de diverse opleidingsin s tellingen.
TIP: Gebruik de zoekfunctie ‘binnenvaart’ op elke website.

VMBO

MBO - BBL

Maritiem College IJmuiden

Scheepvaart en Transport College (STC) |

(0255) 54 69 00 | www.maritiemcollegeijmuiden.nl

Rotterdam
(010) 44 86 000 | www.stc-group.nl

ROC Friese Poort | Urk
(0527) 634900 | www.rocfriesepoort.nl

Maritiem & Logistiek College De Ruyter
(Scalda) | Vlissingen

Scheepvaart en Transport College (STC) |

(0118) 55 81 00 | www.scalda.nl

Rotterdam
(010) 44 86 000 | www.stc-group.nl

Nova College | Harlingen en IJmuiden
(023) 530 29 00 | www.novacollege.nl

Maritieme Academie Harlingen
(0517) 41 23 00 | www.maritiemeacademieharlingen.nl

ROC Friese Poort | Urk
(0527) 63 49 00 | www.rocfriesepoort.nl

VMBO Maritieme Leergang
LOKET Zwijndrechtse Waard | Zwijndrecht
(078) 625 6100 | www.loketzwijndrecht.nl

VMBO-Leerwerktraject
Maritieme Academie Harlingen
(0517) 41 23 00 | www.maritiemeacademieharlingen.nl

MBO - BOL
Scheepvaart en Transport College (STC) |
Rotterdam
(010) 44 86 000 | www.stc-group.nl

Volg ons op:
Bureau Voorlichting Binnenvaart
010 4129151 | info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl
www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

