VOLTIJD / DEELTIJD LEREN (BOL/BBL)

SCHIPPER 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 schipper werk je samen met je bemanningsleden op een binnenvaartschip. Als schipper ben je verantwoordelijk voor de navigatie van het schip. Je geeft bemanningsleden opdracht tot nautische, operationele en huishoudelijke taken en helpt zelf ook bij de
uitvoering daarvan. Als schipper ben je verantwoordelijk voor de
navigatie van het schip en de uitvoering van het veiligheids- en
kwaliteitsbeleid. Daarnaast begeleid je mbo-studenten bij hun
praktische opleiding. Ook ben je verantwoordelijk voor de
scheepsadministratie.

Je opleiding en vakkenpakket
Na het afronden van je opleiding en met voldoende vaartijd
behaal je een schippersdiploma ofwel een groot vaarbewijs A/B.
Een deel van je opleiding breng je door op onze opleidingsschepen
en op onze binnenvaartsimulator. Tijdens je opleiding krijg je
onder andere de volgende vakken: Scheepwerktuigkunde, Reparatie en onderhoud, Lassen en bankwerken (bol), Navigeren en
manoeuvreren, Veiligheid, Beheer schip, Topografie en getijdeleer,
Marifonie, Reglementen en betonning, Radar, Splitsen/Knopen,
Nederlands, Engels en Duits.

Praktische informatie
vooropleiding

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

niveau

Mbo niveau 3 / bol en bbl

duur

3 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

Goed om te weten

Meer informatie

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.

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.
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