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Je toekomstig beroep
Als visserij officier alle vissersschepen werk je als stuurman op 

een trawler of kotter. Afhankelijk van het soort schip, blijf je in de 

Nederlandse wateren of ga je verder van huis. Als stuurman loop 

je wacht op de brug en controleer je continu of het schip de juiste 

koers vaart. Je houdt je bezig met navigatie en communicatie. Een 

avontuurlijke baan die dichtbij de natuur staat.

Je opleiding 
Bij ons op school leer je navigeren zodat je op een veilige en  

economische wijze naar de visgronden kunt stomen. Maar er is 

vooral aandacht voor alles wat met het vissen te maken heeft. Je 

leert netten boeten en repareren en scholen vis opsporen met be

hulp van de apparatuur aan boord. Ook leer je hoe je op verant

woorde wijze vis moet vangen en verwerken. Tijdens je opleiding 

krijg je les in onder andere de volgende vakken: Navigatie, Meteo, 

Theorie visserijkunde en Voortstuwing. Een deel van je opleiding 

breng je door op de visserijsimulator en in het boetlokaal. 

Goed om te weten
Een medische scheepvaartkeuring is onderdeel van het inschrijf

proces. Voor de locatie Stellendam geldt dat je het derde en vierde 

jaar van je opleiding volleidg in Katwijk aan Zee volgt. Met dit di

ploma en de nodige vaartijd (die je in de praktijk opdoet) heb je 

een wereldwijde vaarbevoegdheid op alle categorieën  

vissersschepen. 

Als je je aanmeldt voor deze opleiding, moet je rekening houden 

met diverse schoolkosten. Meer informatie hierover vind je op de 

opleidingspagina.

 

 

Praktische informatie
vooropleiding Minimaal een diploma kaderberoeps

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

niveau Mbo niveau 4 / bol

duur 4 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. 

locatie Deze opleiding vindt plaats op de locatie 
van het STC mbo college Maritiem & 
Techniek in Katwijk aan Zee

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

aanmelden Aanmelden kan op elk moment via de web
site www.mbostc.nl/aanmelden

Meer informatie
Heb je interesse in deze opleiding of wil je meer weten? Neem dan 

contact op met onze locatie Katwijk, tel. 071  401 32 98 /

mbozeevisvaart@stcr.nl.

Het beroep van vissers is omgeven door mooie tradities en sterke verhalen. Vroeger was het een heel zwaar beroep, maar 

tegenwoordig zijn de kotters en trawlers uitgerust met de modernste apparatuur en is het vissen veiliger en minder zwaar. 

Een visser gaat graag naar zee en komt even graag weer thuis. Mét een mooie vangst natuurlijk.
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