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Je toekomstig beroep 

Als allround medewerker maritieme techniek werk je bij een 

scheepswerf of jachtbouwer. Deze bedrijven houden zich bezig 

met het ontwerpen, bouwen, vernieuwen, repareren of onderhou-

den van schepen of jachten. Maar je kunt ook prima aan de slag 

bij een toeleverend bedrijf in de haven of bij een jachtverhuurder. 

Je bent straks vooral te vinden op de werkvloer van de werf of aan 

boord van een schip dat gebouwd of gerepareerd moet worden. 

Kortom, jij bent waar de actie is. Je bent sterk in technische vak-

ken zoals lassen en bankwerken, je kunt goed plannen en je durft 

verantwoordelijkheid te nemen. Je werkt samen met collega’s uit 

alle delen van de wereld en je kunt je makkelijk aanpassen als de 

planning van je werkdag plotseling wordt omgegooid. 

Je opleiding en vakkenpakket 
Volg je deze opleiding, dan ga je de hele week naar school. 

Daarnaast loop je een paar keer stage bij een werf. Op school be-

reiden we je voor op een afwisselend, technisch beroep. In deze 

opleiding is er volop aandacht voor praktijkvakken zoals 

Werkplaatstechniek (lassen, bankwerken en vlettenbouw), 

Kunststoffen, Machinekamer en Elektro. Je krijgt ook les in theo-

retische vakken als Scheepsbouw en Jachtbouw, Materialen-

kennis, Machinekamersystemen en Werktekeningen. Ook vakken 

als Nederlands, Engels en Duits zitten in je vakkenpakket. Tot slot 

bezoek je ieder jaar een aantal bedrijven en bezoek je relevante 

vakbeurzen en bootshows. 

Je krijgt les van ervaren docenten, afkomstig uit de beroepsprak-

tijk. Daarnaast is er een groot aanbod aan stageplaatsen. 

 

Praktische informatie 
vooropleiding Minimaal een diploma kaderberoeps-

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

niveau Mbo niveau 3 / bol

De bbl-opleiding start in september 2020 bij 

voldoende deelname.

duur 3 jaar

start September

toelating Na het succesvol doorlopen van de intake-
procedure kun je met je opleiding van start. 

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

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

  

Goed om te weten
Als je je aanmeldt voor deze opleiding, moet je rekening houden 

met diverse schoolkosten. Meer informatie hierover vind je op de 

opleidingspagina.

Meer informatie
Wil je meer weten over deze opleiding? Bezoek dan een open dag 

of stuur een berichtje naar mboscheepsbouw@stc-r.nl.  

P.S.: De opleiding is ontwikkeld samen met brancheorganisaties 

HISWA en NMT. 

VOLTIJD / DEELTIJDLEREN (BOL/BBL)

ALLROUND MEDEWERKER 
MARITIEME TECHNIEK
Heb jij een passie voor techniek? Wil jij meewerken aan de bouw van superjachten, innovatieve offshore schepen of een 

luxe cruiseschip? Of ligt je passie bij het repareren en onderhouden van bijvoorbeeld plezierjachten? Meld je dan aan voor 

de mbo-opleiding Allround medewerker maritieme techniek. 


