
Voor de professional die een vervolgfunctie bij 
de eigen werkgever of in de sector ambieert en 
daarvoor bijscholing nodig heeft zonder een 
volledig bachelordiploma te behalen,  bieden 
wij losse leerlijnen op hbo-niveau aan. 

U kiest op basis van uw opleidingsbehoefte een zogenaamd 

leerlijntraject uit. De duur van elk leerlijntraject is verschillend en 

na afronding ontvangt u een certificaat. Het is ook mogelijk om in 

uw eigen volgorde en tempo leerlijnen te stapelen tot een volledig   

bachelor diploma. Alle leerlijntrajecten zijn zo ingericht dat u de 

studie met uw baan kunt combineren; eenmaal per week volgt u 

afhankelijk van de leerlijn die u kiest, in de middag en / of in de 

avond colleges. In de leerlijntrajecten wordt u ondersteund door 

onze docenten en maakt u gebruik van e-learning.

Binnen het leerlijntraject hebben wij vijf pakketten voor u 

samengesteld. Tijdens een intakegesprek bespreken wij graag 

welk pakket het beste aansluit bij uw opleidingswensen. Ook is 

het mogelijk om alleen specifieke modules binnen een leerlijn te 

volgen. Om de leerlijnen te volgen strekt het tot aanbeveling om 

een mbo-4, havo- of vwo-diploma met wiskunde in bezit te 

hebben. 

1 Leerlijn Introductie Scheepsbouwkunde
Deze leerlijn bestaat uit basisvakken waarin alle aspecten van 

scheepsbouwkunde aan bod komen. 

2 Leerlijn: Hydromechanica
Deze leerlijn uit bestaat introductie scheepsbouwkunde, 

hydromechanica en hydrodynamisch ontwerp 1 en 2. 

Voor een optimale aansluiting wordt het volgen van alle exacte 

vakken binnen deze leerlijn sterk aanbevolen.

3 Leerlijn: Scheepsconstructie 
Deze leerlijn bestaat uit introductie scheepsbouwkunde, 

scheepsconstructie, maritieme constructies 1 en 2 en alle 

exacte vakken binnen deze leerlijn.

4 Leerlijn: Maritieme Werktuigkunde
Deze leerlijn bestaat uit introductie scheepsbouwkunde, 

maritieme werktuigkunde 1 en 2. Voor een optimale  

aansluiting wordt het volgen van alle exacte vakken binnen 

deze leerlijn sterk aanbevolen.

5 Leerlijn: Scheepsproductie 
Deze leerlijn bestaat uit introductie scheepsbouwkunde en 

scheepsproductie 1 en 2. 

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de leerlijnen, kosten of  

voor aanmelden contact op met Marieke School via  

deeltijdmaritiemetechniek@stc-r.nl of 010 448 63 55.  

Of kijk op www.stc-group.nl onder Opleidingen. 
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