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het goede adres. Het samenwerkingsverband van gerenommeerde opleidingspartners in de
regio Noordwest Nederland heeft alles in huis (en op het water!) om je loopbaan in de

Maritieme kracht
van de Academie
Maritieme Academie biedt beroepsopleidingen voor de hele sector

Het

gezamenlijke opleidingsaanbod omvat het hele spectrum van de maritieme sector. Op vmbo-niveau
kan je in Harlingen of IJmuiden instappen via de Haven & Vervoer of Maritieme basisopleiding.
Deze praktijkgerichte opleidingen zal je op basis- of kaderberoepsgericht niveau afronden.
Nieuw is de Maritieme Mavo, de gemengde leerweg nautisch.
In Harlingen, Den Helder of IJmuiden word je op mbo-niveau opgeleid. Met het waardevolle mbodiploma kan je aan het werk bijvoorbeeld als stuurman, maritiem officier, scheepswerktuigkundige
of logistiek manager. Je wordt dus opgeleid voor een baan in de zeevaart, binnenvaart, waterbouw,
visserij of haven. Maar je kunt ook naadloos doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs.
Al vanaf 1785 leiden we in Amsterdam op hbo-niveau op. Je wordt als maritiem officier breed
opgeleid maar je kan je ook nautisch specialiseren als stuurman of technisch specialiseren als
scheepswerktuigkundige. Het hoog aangeschreven hbo-diploma geeft je zicht op een goede
baan op zee of (later) aan de wal.
Bedrijfstraining of bijscholing bieden wij zowel in Harlingen, Den Helder als IJmuiden. Kijk voor
modulaire opleidingen en mogelijkheden voor trainingen op maat op www.maritieme-academie.nl.
De Maritieme Academie beschikt op al haar locaties over diverse trainings- en simulatieapparatuur.
Los van opleidingsfaciliteiten voor de binnenvaart op het water beschikken we sinds 2009 ook over
training en begeleidingsruimte op koopvaardijschepen op zee. Individuele training, begeleiding
maar ook ‘coaching on the job’ tijdens je stage. Zowel aan de wal als op het water sta je er bij
ons niet alleen voor!

Het opleidingsaanbod per locatie is te
vinden op www.maritieme-academie.nl
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maritieme sector voor te bereiden of verder te ontwikkelen.
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een maritieme beroepsopleiding of bedrijfstraining ben je bij de Maritieme Academie aan
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Of je nu net van school aan een (vervolg)opleiding begint of al jaren werkervaring hebt, voor
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Vmbo

Iets voor jou? Dan kun je in IJmuiden of Harlingen op vmbo-niveau een praktijkopleiding volgen om

o p l e i d i n g e n

matroos te worden of je gaat Haven en Vervoer doen. Ook kun je kiezen voor de Maritieme Mavo.
Daarna kun je op het mbo doorleren voor bijvoorbeeld stuurman, kapitein of medewerker
havenoperaties. Zo ben je ook in de toekomst altijd dicht bij het water...

i

De opleiding

Bij de vierjarige vmbo-opleiding krijg je in de eerste twee leerjaren de basis

m a r i t i e m e

vorming. Ook krijg je veel praktijklessen. Daarna volg je in leerjaar drie en vier de verdere opleiding
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Duik in een
spetterende toekomst!
De Maritieme Academie is
een school voor doeners. Voor
avontuurlijke jonge mensen
die ervan houden om dicht bij
het water te zijn en de wind in
de haren te voelen.

op het niveau van de beroepsgerichte leerwegen of de gemengde leerweg die we Maritieme Mavo
noemen. Je krijgt verplichte vakken als Nederlands, Engels, natuurkunde en wiskunde, maar daarnaast
ook vakken als binnenvaartkunde theorie en praktijk en ICT. In IJmuiden en Harlingen kun je tijdens je
opleiding gebruik maken van een internetlokaal, mediatheek en diverse recreatiemogelijkheden.

Opleidingsschepen

Een deel van de praktijklessen vindt plaats op onze opleidingsschepen.

Speciaal hiervoor is een splinternieuw schip gebouwd, de Prinses Maxima. Op dat schip (en op andere
schepen) kun je alles wat je in de praktijk van het varen tegenkomt alvast oefenen. Zie je jezelf al aan
dek staan?

Scholierenhuisvesting

Is de Maritieme Academie voor jou te ver van huis? Geen probleem.

Wij hebben moderne scholierenhuizen waar je door de week kunt blijven. Kun je alvast een beetje
wennen aan het verblijf op een schip als je ook ver van huis bent. Je woont in een gezellige
1-persoons of 3/4-persoonskamer, samen met twee klasgenoten. Je krijgt huiswerkbegeleiding
en kunt gewoon je sport blijven beoefenen.

Later Heb je je diploma eenmaal op zak, dan kun je een baan zoeken als matroos of gericht
verder leren op mbo-niveau.

Meer weten?

Kijk op maritieme-academie.nl

Het opleidingsaanbod per locatie is te
vinden op www.maritieme-academie.nl

	Amsterdam

	Matroos

Waarom heb jij voor deze
opleiding gekozen?

Ik wil

later gaan varen. Ik was vroeger al
geïnteresseerd in bootjes, dus ook
geregeld in de havens van Amsterdam. Ik hou van zwemmen en
praktisch bezig zijn.
Als ik klaar ben met school wil ik
op een zeesleper gaan werken
als schipper.

Hoe gaat het op de huisvesting?

Het is gezellig, er worden

allerlei dingen georganiseerd en het
is goed geregeld.

Hoe ga jij naar school?
Het is niet ver. Ik kom met het openbaar vervoer, met de draagvleugelboot van Connexxion. Van Amsterdam naar IJmuiden is het ongeveer
20 minuten. De school ligt bijna
naast het Noordzee Kanaal.

Hoe vind je de school?
Gezellig en leuk. Je leert ook iedereen kennen. Dat komt natuurlijk
omdat we op de huisvesting wonen.
Mijn moeder komt doordeweeks
ook geregeld op de koffie.
Je leert zelfstandig dingen aan te
pakken. Plannen moet ik nog beter
leren. Voor de rest is alles oké.
De praktijkuren vind ik het leukst
van deze school. Super gaaf.

De manier van leren?
Ik hou meer van de praktijk, dan
van de theorie. Bij de theorie moet

Zie je jezelf al
aan dek staan?

je meer blijven zitten, dat kan ik
niet echt goed.
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Mbo

De opleidingen

o p l e i d i n g e n

Zeevaart

De koopvaardij biedt veel werkgelegenheid bijvoorbeeld op tankers, bulkcarriers,

container- en cruiseschepen. Als je voor een zeevaartopleiding kiest, zal je verspreid over je gehele
opleiding totaal een jaar werkervaring op het water hebben. Alles wat je in theorie op school geleerd
hebt, kan je zo goed in de praktijk oefenen.

i

Binnenvaart

Tijdens je binnenvaartopleiding breng je een groot deel van je opleiding aan boord

m a r i t i e m e

door, je bent dan ook in dienst van een werkgever. Je zal afwisselend een periode aan boord en op

a c a d e m i e

De wereld gaat voor je open
Bij de mbo-afdelingen van de
Maritieme Academie krijg je een
gedegen opleiding die je voorbereidt
op een baan in de zeevaart,
binnenvaart of in de havenlogistiek.
Klaar voor het avontuur... Want welke
keuze je ook maakt, je zult wat van
de wereld gaan zien!

school zijn. Aan boord werk je aan opdrachten die je op school in theorie geleerd hebt. Nieuw is de
opleiding Schipper Rondvaart waarbij je Amsterdam ook vanaf het water zal leren ontdekken.
Havenlogistiek

Hou je van water maar blijf je liever aan de wal? Dat kan bij ons. Als Medewerker

Havenoperaties word je bijvoorbeeld opgeleid voor een baan in de haven en leer je alles over laad- en
losmethoden, de opslagstrategieën, het samenstellen van vrachten en de vervoersplanning. Je gaat
één dag in de week naar school en werkt de andere dagen bij een werkgever. De schooldag vindt
plaats in ons praktijkcentrum gevestigd midden in de zeehaven van Amsterdam.

Stage op het water

Bij de binnenvaartopleidingen word je aan boord door je praktijkopleider

begeleid worden. Sinds 2009 beschikken we ook over extra opleidingsfaciliteiten op zee, je hebt dan extra
begeleiding van een Trainingsofficier en kan hiervoor in aanmerking komen via een selectieprocedure.

High tech studie

Je leert diverse taken uit te voeren die aansluiten op de praktijk. Veel

lesmateriaal is tegenwoordig beschikbaar via de computer, in IJmuiden en Harlingen is hiervoor zelfs
een draadloos netwerk voor je laptop beschikbaar. Om goed te kunnen oefenen beschikken we over
verschillende hypermoderne simulatoren die diverse situaties op de rivier, in de haven of op zee
kunnen nabootsen. Zo kan je de theorie goed op school oefenen met behulp van de meest
geavanceerde apparatuur van de academie.

Zeker van een baan

Na het behalen van je mbo-diploma zeevaart kun je versneld de 

hbo-opleiding Maritiem Officier doen. Maar je kan ook gelijk gaan werken, veel bedrijven op
zee of aan de wal staan te springen om medewerkers van jouw kaliber. Niet voor niets hebben
onze oud cursisten een hoog startsalaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Locaties

De mbo-opleidingen in de zeevaart, binnenvaart en visserij worden verzorgd op

onze vestigingen in Den Helder, Harlingen en IJmuiden.

Meer weten?

Kijk op maritieme-academie.nl

Het opleidingsaanbod per locatie is te
vinden op www.maritieme-academie.nl

19 jaar

woonplaats

IJmuiden

opleiding

	Koopvaardij Officier

Scouting

‘Ik zit al vanaf mijn

zesde bij de zeescouting. Mijn
eerste bootje was een vletje. Daarin
heb ik leren zeilen. Ook mijn vader
vindt varen leuk, hij doet het als
hobby. Hij heeft z’n groot vaarbewijs
en vaart op het binnenvaartschip
van de scouting. Het leek mij
geweldig om van mijn hobby mijn
werk te maken, dus deed ik mijn
middelbare school op het Maritiem
College. Daar leerde ik alles over
de binnenvaart. Werk je op een
binnenvaartschip dan kom je overal
in Nederland, België, Duitsland en
Frankrijk. Dat is mij niet ver genoeg,
ik wil de wereld over. Daarvoor heb
ik een zeevaartopleiding nodig en
daar ben ik nu mee bezig.’

Zeeschip

‘Op school heb ik zelf

een stoommachine gemaakt, ik leer
lassen en ik leer alles over motoren.
Ik kan ze uit elkaar halen en weer in
elkaar zetten. Over een half jaar
begin ik met mijn eerste stage bij
een rederij en dan ga ik grote
schepen besturen. Met mijn diploma
op zak kan ik straks aan de slag
als scheepswerktuigkunidige of
stuurman op alle mogelijke zeeschepen, zoals een cruiseschip,

containerschip of zeetanker. Er is
meer dan genoeg werk in deze
branche, ik ben zeker van een baan.
Ook leuk: de salarissen liggen hoog.
Ik begin geloof ik met € 2.400
bruto, en dat bedrag stijgt snel in de
loop der jaren. Ga je op een bagger-

Welke keuze je ook maakt,
je zult wat van de wereld gaan zien!

schip werken, dan begin je zelfs
rond de € 2.800. Dat is fijn,
maar plezier in mijn werk vind ik
veel belangrijker.’

m a r i t i e m e
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Hbo

De scheepvaart is dynamisch en veelzijdig. Vanuit Nederland worden dagelijks honderden tonnen

o p l e i d i n g e n

vracht per schip vervoerd, variërend van auto’s en levensmiddelen tot olie en andere grondstoffen.
Met Amsterdam en Rotterdam heeft ons land twee hypermoderne wereldhavens binnen de
landsgrenzen, die zorgen voor doorvoer van producten naar de rest van Europa. Overal binnen
deze branche bekleden Maritiem Officieren belangrijke posities.

i

De opleidingen

Tijdens de hbo-opleiding Maritiem Officier leer je om zelfstandig te

m a r i t i e m e

functioneren aan boord van zeeschepen. Je leert te zorgen voor navigatie, vracht en/of de passagiers
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De baan van je leven...
De opleiding maritiem officier is
een hbo-studie voor jonge
mensen die gefascineerd zijn door
schepen. Na hun brede opleiding
kunnen zij als Maritiem Officier een
cruciale rol spelen in de boeiende
wereld van de scheepvaart.

en de technische installaties. Binnen dit profiel kun je vervolgens nog kiezen voor een
aantal richtingen.

Specialisaties Na een basisjaar van de zeevaartopleiding kan je kiezen uit drie specialisaties.
Als Maritiem Officier ben je zowel nautisch als technisch inzetbaar. Als Stuurman ben je vooral
nautisch actief. De derde optie is Scheepswerktuigkundige waarbij je je bezighoudt met de
technische zaken aan boord.

Het opleidingsschip

Van een maritieme opleiding mag je verwachten dat je regelmatig op

het water bent. De Maritieme Academie heeft daarvoor een eigen opleidingsschip: het motorschip
‘Gyrinus’. Daarop leer je onder meer hoe je met een schip moet manoeuvreren en hoe je reddings
vlotten gebruikt. Daarnaast beschikt de opleiding over simulatoren voor de machinekamer, lading
behandeling, navigatie en radar. Je ervaart hoe een schip reageert op jouw handelingen en leert
wat je moet doen als er iets misgaat.

Samenwerking met het bedrijfsleven

Onze hbo-opleiding heeft nauwe contacten

met rederijen, maritieme toeleveranciers, de overheid en logistieke bedrijven via de
‘beroepenveldcommissie’, die ervoor zorgt dat opleiding en beroep goed op elkaar aansluiten.

Meer weten?

Kijk op maritieme-academie.nl

Het opleidingsaanbod per locatie is te
vinden op www.maritieme-academie.nl

22 jaar

woonplaats

Katwijk

opleiding

	Maritiem Officier

Ik ben van jongs af aan geïnteresseerd in de zeevaart. Daarom koos
ik voor de mbo-opleiding van het
ROC Nova College. Nu volg ik
de opleiding Maritiem Officier
in Amsterdam.

Waarom hbo na
mbo?  Verdere verdieping
van het vak leek me ontzettend
interessant. Daarnaast wordt in de
scheepvaart gewerkt met rangen.
Om makkelijker door te stromen
helpt een afgeronde hbo-opleiding
je aardig op weg.

Waarom in Amsterdam
Op de Hogeschool van Amsterdam
kan ik de opleiding in tweeënhalf
jaar afronden. Het eerste jaar krijg je
met al vakgebieden te maken.
De laatste anderhalf jaar kies je
een vakgebied waarin je je gaat
specialiseren.

Wat zijn de verschillen
tussen de mbo en hbo-
opleiding

Opvallend was

dat veel mbo-ers van andere ROC’s
toch moeite hadden met natuurkunde en wiskunde. Met deze twee
en de beroepsgerichte vakken had
ik minder moeite omdat ik al over
een goede basiskennis beschikte.

Het beste voorbereid op
een goede baan in de scheepvaart!
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ROC Nova College en secretariaat:
Maritieme Academie
Postbus 227, 1970 AE IJmuiden
telefoon +31 (0)23 530 2900
ROC Nova College

vestigingen

i

vmbo

opleidingen

m a r i t i e m e

Harlingen

Matroos, opleiding voor Rijn-, binnen- en kustvaart

en IJmuiden

Haven en Vervoer
Maritieme Mavo

a c a d e m i e

Maritiem College Velsen

Overzicht
opleidingen
mbo

vestigingen

opleidingen

niveau

Harlingen,

Matroos (Rijn- en Binnenvaart)

2

Den Helder

Medewerker Havenoperaties

2

en IJmuiden

Schipper/Machinist Beperkt Werkgebied

2

Schipper Rondvaart

2

Maritieme Academie Harlingen

Stuurman/Werktuigkundige Zeevisvaart			

2

ROC Nova College

Coördinator Havenoperaties

3

Koopvaardij Officier Kleine Schepen

3

Maritiem Officier Kleine Schepen

3

Scheepswerktuigkundige Kleine Schepen

3

Schipper (Rijn- en Binnenvaart)

3

Stuurman Kleine Schepen

3

Stuurman/Scheepswerktuigkundige

ROC Kop van Noord-Holland
Den Helder

Kleine Vissersschepen

3

Visserij Officier 					

3

Kapitein (Rijn- en Binnenvaart) 		

4

Koopvaardij Officier Alle Schepen

4

Manager Havenoperaties

4

Maritiem Officier Alle Schepen

4

Scheepswerktuigkundige Alle Schepen

4

Scheepswerktuigkundige Alle Vissersschepen 		

4

Stuurman Alle Schepen

4

Stuurman Alle Vissersschepen				

4

Visserij Officier					

4

Het opleidingsaanbod per locatie is te vinden op
www.maritieme-academie.nl
			

hbo

Amsterdam

Maritiem Officier
Stuurman

Hogeschool van Amsterdam

Scheepswerktuigkundige

1971 HM IJmuiden
tel. (0255) 54 6 913
3

Almenumerweg 1
8861 KM Harlingen
tel. (0517) 41 23 00

Mbo
1

Kanaalstraat 7
1975 BA IJmuiden
tel. (023) 530 2900

2

Sportlaan 54
1782 ND Den Helder
tel. (0223) 61 1350

3

Almenumerweg 1
8861 KM Harlingen
tel. (0517) 41 23 00

Hbo
4

Weesperzijde 190
1097 DZ Amsterdam
tel. (020) 595 1400

3
2

1
4

Dunamare Onderwijsgroep (1 en 3)

Het opleidingsaanbod per locatie is te
vinden op www.maritieme-academie.nl

ROC Nova College (1 en 3)
ROC Kop van Noord-Holland (2)
Hogeschool van Amsterdam (4)
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Briniostraat 10
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Vmbo
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