VOLTIJD LEREN (BOL)

KAPITEIN/MANAGER
BINNENVAART
Iedereen kent wel het beeld van de binnenvaartschepen die over de Nederlandse rivieren varen. Binnenvaartschepen
worden groter en ‘groener’ en aan boord bevindt zich een professionele bemanning die in ploegendienst werkt. Leven en
werken op het water, aan boord van een binnenvaartschip. Vanuit de stuurhut heb je iedere dag een prachtig uitzicht op het
Europese rivierenlandschap.

Je toekomstig beroep
Als kapitein / manager werk je in een omgeving waarin de
schepen groter en de ondernemingsvormen complexer worden. Er
wordt steeds meer kennis en professionaliteit gevraagd op terreinen die buiten het varen liggen. Goed navigeren blijft belangrijk, maar steeds vaker hebben binnenvaarders behoefte aan managementvaardigheden om ondernemingen met veel personeel te
kunnen leiden. De grens tussen wal en schip vervaagt; een kapitein die weet hoe logistiek werkt is beter in staat om de zaken
aan boord goed te regelen.

Praktische informatie
vooropleiding

Minimaal een diploma kaderberoeps
gerichte leerweg (vmbo) of een overgangsbewijs van havo / vwo 3 naar 4

niveau

Mbo niveau 4 / bol

duur

4 jaar

start

September

toelating

Na het succesvol doorlopen van de intakeprocedure kun je met deze opleiding van
start. Een medische keuring maakt deel uit
van deze procedure.

locatie

Deze opleiding bieden we aan binnen het
STC mbo college Maritiem & Techniek, locatie Lloydstraat 300 in Rotterdam.

kosten

Kijk voor een overzicht van de opleidingskosten op de specifieke opleidingspagina
www.mbo-stc.nl/opleidingen

aanmelden

Aanmelden kan op elk moment via de website www.mbo-stc.nl/aanmelden

Je opleiding en vakkenpakket
Deze opleiding leidt je niet alleen op voor kapitein in de binnenvaart maar ook voor aanverwante walfuncties in de logistieke sector. In het eerste en het derde jaar van je opleiding loop je een half
jaar stage op een binnenvaartschip. In het vierde jaar loop je een
half jaar stage in een walfunctie. Een deel van je opleiding breng
je door aan boord van onze opleidingsschepen. Ook ga je oefenen
op de binnenvaartsimulator. Tijdens je opleiding krijg je les in de
vakken als: Financiële administratie, Financieel management,
Personeel & Organisatie, Marketing, Operationeel management,
het opstellen van een ondernemingsplan, Marifoon, Navigeren en
manoeuvreren, Beheer schip, Radar, Scheepswerktuigkundige,
Topografie en Getijdenleer. Om goed te kunnen communiceren in
het buitenland leer je naast Nederlands ook Engels en Duits.

Meer informatie
Heb je interesse in deze opleiding of wil je meer weten? Neem
dan contact op met het servicecentrum, tel. 010 – 448 64 39 /
mbobinnenvaart@stc-r.nl.

Goed om te weten
Om aan deze opleiding te kunnen beginnen, moet je een medische keuring ondergaan. Keuringsartsen en verdere informatie
vind je op de website van de Inspectie Leefomgeving en
Transport. Als je je aanmeldt voor deze opleiding, moet je rekening houden met diverse schoolkosten. Meer informatie hierover
vind je op de opleidingspagina.
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