


VAREN
• Blijf jij op koers, ook bij windkracht 8?

• Wil je varen, maar wel ‘s avonds thuis eten?

• Droom je ervan een eiland te maken?

Dan is Varen iets voor jou!



WIL JIJ VAREN?
Je kunt kiezen uit drie sectoren:

• Rijn- & binnenvaart
• Zeevaart
• Waterbouw



RIJN- & BINNENVAART
• De binnenvaart is het vervoer van de 

toekomst! 

• Werk je in de binnenvaart dan ben je meestal 
twee weken van huis, twee weken thuis. Dus 
er blijft voldoende tijd over voor je gezin en 
vrienden

• De Nederlandse binnenvaartvloot is 8.000 
schepen groot en is daarmee de grootste van 
Europa

• Wil je werken in een beroep met prima 
baankansen?

• Wil je meewerken aan efficiënte, 
verantwoord en betrouwbare bedrijfstak?

• Wil je werken in de vrachtvaart, tankvaart, 
sleepvaart, duwvaart of passagiersvaart?

Dan is Rijn- & binnenvaart iets voor jou!



WIL JE WERKEN 
IN DE RIJN- EN 
BINNENVAART?
Je kunt kiezen uit drie opleidingen:

• Matroos binnenvaart (niveau 2, bol)
• Schipper binnenvaart (niveau 3, bol + bbl)
• Kapitein/manager binnen (niveau 4, bol)



ZEEVAART
• Wil je werken in de wereldtop van de 

Nederlandse zeevaart?

• Wil je werken in een high tech, moderne en 
veilige omgeving?

• Wil je werken op containerschepen, cruiseschepen 
of sleepboten? 

• Wil je een beroep met prima baankansen?

Dan is Zeevaart iets voor jou!



WIL JE WERKEN 
IN DE ZEEVAART?

Je kunt kiezen uit drie opleidingen:

• Schipper machinist beperkt werkgebied (niveau 2, bol)
• Stuurman/werktuigkundige kleine schepen (niveau 3, bol)
• Maritiem officier (niveau 4, bol)



JEROEN VAN BRUGGE, 
DOCENT CARGO EN CONTROL
“Geweldig om als docent mijn 
passie en kennis over te dragen 
aan toekomstige zeevarenden. 
En dag op de school waar ik 
vijftien jaar geleden zelf ook 
student was”.



WIL JE WERKEN IN DE 
WATERBOUW?
• Wil jij verantwoordelijk zijn voor de aanleg en 

het onderhoud van havens?

• Wil je helpen aan het creëren van soms 
compleet nieuwe eilanden?

• Wil je werken in een moderne en voortvarende 
sector?

• Wil je een rol spelen in een optimaal en efficiënt 
verloop van het baggerproces of tussen een 
waterbouwproject?

• Wil je een beroep met prima baankansen?

Dan is waterbouw iets voor jou!



WATERBOUW

Je kunt kiezen uit twee opleidingen:

• Maritiem waterbouwer / stuurman waterbouw (niveau 4, bol)
• Maritiem waterbouwer / scheepswerktuigkundige (niveau 4, bol)



MARTIJN, STUDENT 
WATERBOUW

“Gaaf dat ik straks land maak 
waar eerst water was”



LOCATIES: ROTTERDAM, KATWIJK, 
STELLENDAM EN ZWOLLE
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