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Je toekomstig beroep
Als medewerker havenoperaties werk je bij een warehouse, bulk-, 

containeroverslag-, roro- of breakbulkbedrijf in de haven. Je bent 

vooral bezig met het veilig laden en lossen van (zee)schepen, 

vrachtwagens of goederentreinen. Je wisselt dit af met het goed 

vastzetten van lading, zodat deze veilig vervoerd kan worden. Je 

bent een echte doener. Je bent je voortdurend bewust van het be-

lang van veilig werken, hebt een afwisselde job en vindt het niet 

erg om je handen uit de mouwen te steken.

Je opleiding en vakkenpakket 
Op school krijg je verschillende theorievakken zoals Nederlands, 

Engels, Veilig werken in de haven, Gevaarlijke stoffen, 

Ladingadministratie, Vorkheftruck (theorie en praktijk), 

Haventechniek, Rekenen, Havenkennis, Bulkgoederen, Breakbulk, 

Warehousing en Container op- en overslag. De praktijkopdrachten 

maak je bij je leerbedrijf. Je krijgt daarbij hulp van de begeleider 

van het erkend leerbedrijf en je begeleider op school.

Leerbedrijf
Omdat deze opleiding een bbl-opleiding is, heb je een erkend  

leerbedrijf nodig waar je aan de slag kunt. Heb je nog geen erkend 

leerbedrijf gevonden, dan kun je kijken op www.stagemarkt.nl en  

www.leerbanenmarkt.nl.

Praktische informatie 
vooropleiding Minimaal een diploma basisberoeps gerichte 

leerweg (vmbo) of een overgangsbewijs van 
havo / vwo 3 naar 4

niveau Mbo niveau 2 / bbl 

duur 2 jaar

start September

toelating Na het succesvol doorlopen van de intake-
procedure kun je met je opleiding van start. 
Voor een optimale start is het van belang 
dat je een leerwerkplek hebt. 

locatie Deze opleiding bieden we aan binnen het 
STC mbo college Havens, Waalhaven Z.z. 16 
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
Je haalt tijdens je opleiding ook gelijk je vorkheftruck-certificaat.

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

met diverse schoolkosten. Meer informatie hierover vind je op de 

opleidingspagina. 

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

dan contact op met het servicecentrum, tel. 010 – 42 90 266 / 

mbohavens@stc-r.nl.

In de Rotterdamse haven gebeurt heel veel. Daarom zijn er duizenden bedrijven actief in en rond de haven. Die bedrijven

zijn misschien wel op zoek naar jou! Wat je ook kunt of wat je ook wilt, er is in de haven altijd wel een beroep dat bij je past.

Voor denkers én doeners is er in de haven uitdagend werk.
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