VOLTIJD LEREN (BOL)

STUURMAN / WERKTUIG
KUNDIGE KLEINE SCHEPEN
Leven en werken op het water. Lekker lang weg van huis en iets van de wereld zien aan boord van een cruise- of
containerschip. Het varen zit de Nederlanders als het ware in het bloed. Schepen zijn groter en moderner geworden en de
bemanning aan boord van een schip is vaak een mengelmoes van verschillende nationaliteiten. Een ding is niet veranderd:
de zeevaart is nog steeds een avontuurlijke sector. Nederlandse reders geven er de voorkeur aan om een groot deel van hun
vloot met Nederlanders te bemannen en bieden prima startsalarissen aan en nog betere doorgroeimogelijkheden.

Je toekomstig beroep

Praktische informatie

De stuurman / werktuigkundige kleine schepen werkt op een
zeeschip met een capaciteit van maximaal 3.000 kW of maximaal
3.000 GT. Je bent een breed opgeleide alleskunner die zowel op
de brug (als stuurman) als in de techniek (als scheepswerktuig
kundige) aan de slag kan. Je verricht werkzaamheden op het dek,
in de machinekamer en op de brug. Wachtlopen is een van je
belangrijke taken. De stuurman / werktuigkundige kleine schepen
is continue aan boord met andere bemanningsleden. Samen met
je team zorg je er voor dat de problemen die er zijn snel opgelost
worden. De veiligheid van jou en je team staat bij alles voorop.

vooropleiding

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

niveau

Mbo niveau 3 / bol

duur

3 jaar

start

September

toelating

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

Je opleiding en vakkenpakket

locatie

Deze opleiding vindt plaats op de locatie
van het STC mbo college Maritiem &
Techniek in Rotterdam, Stellendam, Katwijk
aan Zee en Zwolle

kosten

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

aanmelden

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

De opleiding bereidt je voor op zowel de taken van de stuurman
als van de scheepswerktuigkundige. Na het behalen van je
diploma krijg je beide vaarbevoegdheden. Bij goed resultaat kun
je doorgaan naar de niveau 4 opleiding waarmee je je vaarbe
voegdheid voor alle schepen (dus zonder restricties in vermogen
en capaciteit) kunt krijgen. Tijdens je opleiding laten wij je zoveel
mogelijk oefenen in de praktijk. Dit doe je tijdens de vaarweek op
ons opleidingsschip en tijdens je stageperiodes. Voordat je daad
werkelijk de zee opgaat, oefen je op verschillende simulatoren zo
als de brugsimulator. Ook krijg je les in het lassen / bankewerken
lokaal en het machinekamer praktijklokaal. Je krijgt onder andere
les in de volgende vakken: Voortstuwing, Hulpsystemen,
Automatisering, Navigatie, Manoeuvreren, Cargo, Control,
Wiskunde en Natuurkunde. Uiteraard krijg je ook les in Engels en
Nederlands.

Goed om te weten

Meer informatie
Heb je interesse in deze opleiding of wil je meer weten? Neem dan
contact op met een van de locaties waar je geïnteresseerd in bent.
• Deltahaven, Stellendam:		
0187 - 49 19 68
• Lloydstraat, Rotterdam:		
010 - 448 60 00
• Zuidstraat, Katwijk aan Zee:		
071 - 401 32 98
• Mozartlaan, Zwolle: 		
038 - 850 30 00
Of mail naar: mbozeevaart@stc-r.nl.

Een medische scheepvaartkeuring is onderdeel van het inschrijf
proces. 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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