
De Maritieme Academie 
 Harlingen is een school voor 
Voorbereidend Middelbaar 
Beroeps onderwijs (VMBO). 

Naast Haven en Vervoer bestaat ook 
de mogelijkheid opgeleid te worden 
voor een job in de de Rijn-, binnen- of 
kustvaart. Je kunt dan na vier jaar als 
matroos op een schip aan het werk. 
Of je vervolgt de MBO-opleiding tot 
schipper of kapitein. Het middelbaar 
beroepsonderwijs, dus ook voor 
Haven en Vervoer, wordt op dezelfde 
locatie als de VMBO-opleidingen 
gegeven, dus je blijft in een ver-
trouwde omgeving verder studeren. 

Voor beide VMBO-opleidingen kan 
ook leerwegondersteunend onder-
wijs aangeboden worden. Als je ver 
van school woont, kunnen wij je 
doordeweekse interne huisvesting 
aanbieden. Voor een boeiende 
opleiding meld je je aan bij de 
Maritieme Academie Harlingen.
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Almenumerweg  1
8861 KM Harlingen
Tel.  0517 – 412300
Fax  0517 – 413545
informatie@maritiemeacademie.nl
www.maritiemeacademieharlingen.nl

organiseren & regelen
geen dag hetzelfde
internationale omgeving
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WeRKeN iN de HAVeN,  
AlTiJd AFWisseliNg!

Op deze VMBO-opleiding krijg je in de eerste twee jaar 
de verplichte basisvorming. Daarnaast wordt er veel 
aandacht besteed aan de beroepsoriëntatie. Daarbij ligt  
het accent op wat er zich allemaal in de haven afspeelt.

in het derde en vierde jaar leer je wat logistiek is, wat 
er voor nodig is om mensen en goederen te vervoeren. 
en natuurlijk staan we stil bij de vele beroepen die je 
in en rond de haven tegenkomt. dat doen we door 
het geven van praktijkopdrachten, je gaat op snuffel-
stages en excursies en je legt bedrijfsbezoeken af. Ook 
nodigen we mensen uit de haven uit om te vertellen 
over het bedrijf waar ze werken. Als je het VMBO-
diploma behaald hebt, kan je op het MBO op drie 
verschillende niveaus je studie vervolgen:

in de haven vind je gigantisch veel verschillende bedrijven. er zijn 
bedrijven die er voor zorgen dat alles geregeld is voor een schip dat de 
haven binnenloopt of gaat vertrekken. dat kan betekenen dat een deel 
van de bemanning gewisseld moet worden of dat er aan boord een 
reparatie uitgevoerd moet worden. Of er moet voor worden gezorgd 
dat een aantal containers ergens in europa op transport gezet worden 
om ze vanuit de haven naar andere delen van de wereld te vervoeren.

er zijn ook bedrijven die ervoor zorgen dat de schepen geladen en 
gelost worden en dat de lading opgeslagen wordt. en wat dacht je 
van de transportbedrijven, de kantoren van ferrymaatschappijen en 
veerdiensten, de logistieke dienstverleners en de expediteurs?
Kortom, de haven heeft ontzettend veel mogelijkheden om na je 
studie aan de slag te gaan. en weet je, werken in de haven betekent 
dat elke dag anders is. Want de haven bruist van het leven!

Kies VOOR de OpleidiNg  
HAVeN eN VeRVOeR!

VMBO Basisvorming Eerste jaar

Tweede jaar

Bovenbouw:
Basisberoepsgerichte leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg
gemengde leerweg

Derde jaar

Vierde jaar

MBO Eerste jaar

Medewerker Havenoperaties
(Niveau 2)

Tweede jaar

coördinator Havenlogistiek
coördinator Havenoperaties
(Niveau 3)

Derde jaar

Manager Havenlogistiek
Manager Havenoperaties
(Niveau 4)

Vierde jaar
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