LeerWerkTraject (LWT) Maritieme Sector
Ben jij 15 jaar of ouder, zit je op het VMBO of de
Praktijkschool én wil je graag aan de slag in de maritieme
sector? Dan is ons LeerWerkTraject zeker wat voor jou!
Het LeerWerkTraject is een opleiding VMBO op basisniveau,
die toegang geeft naar MBO niveau 2 en verder of je volgt het
LeerWerkTraject om vanaf je achttiende aan het werk te gaan.
De opleiding duurt minimaal 1 jaar. In het LeerWerkTraject
leer je vooral in de praktijk. Je loopt stage aan boord of op een
scheepswerf. Daarnaast ga je natuurlijk ook naar school. Bij ons
is dat ongeveer één keer per 4 weken. Je loopt dus 3 weken stage
en gaat dan 1 week naar school.

Op school krijg je de volgende vakken:
• Nederlands
• Rekenen

Binnen het LeerWerkTraject op de Maritieme Academie
Harlingen kun je kiezen uit twee richtingen:
1. Matroos: voor deze richting loop je stage op een schip. Dit
kan een binnenvaartschip, een vissersschip, veerboot of groot
zeilschip zijn. Je leert alles over laden en lossen, ankeren,
knopen en splitsen, kennis van de vaarwegen, samenwerken,
onderhoud, motorkennis en nog veel meer. Hierna kun je aan
het werk of je gaat verder naar MBO 2 Binnenvaart.
2. Scheeps- en jachtbouw: je loopt hier stage bij een werf, bij
een scheepsbouwbedrijf of scheeps-interieurbouwer. Je
leert hout en metaal bewerken, gereedschappen gebruiken,
samenwerken, tekeningen lezen, ontwerpen, onderhoud
doen en meer. Na deze opleiding kun je aan het werk of
je gaat verder naar MBO 2 (scheeps-) interieurbouwer of
meubelmaker en daarna wellicht MBO 3 Scheepsbouwer.

• Engels

Het Profieldeel bestaat uit de onderdelen:
• Maritieme Logistiek & Communicatie		
• Maritieme Veiligheid			
• Reparatie en onderhoud			
• Maritieme Installaties

Keuzedelen voor matroos zijn:
• Werken en leven aan boord
• Ladingbehandeling aan boord
• Scheepskennis
• Navigatie

Keuzedelen scheeps- en jachtbouw zijn:
•
•
•
•

Nautische materialen en gereedschappen
Scheepsconstructie en ontwerp
Maritieme mechanische installaties
Conserveren van maritieme systemen		

In het LeerWerkTraject mag je examen doen, maar dat is
geen verplichting. Je bouwt een portfolio op, dat is een map
vol gemaakte opdrachten, waarmee je kunt laten zien wat je
gedaan en geleerd hebt. Als je portfolio compleet is , je het
benodigde niveau Nederlands en Rekenen hebt gehaald en
je stagebegeleider tevreden is over je werk, dan mag je de
toelatingstoets doen voor niveau 2. Haal je een voldoende voor
de toets dan heb je toegang tot een MBO niveau 2 opleiding in
dezelfde richting; Binnenvaart of Scheeps- en jachtbouw.
Bij ons op school heeft het LeerWerkTraject een eigen plek in
het gebouw. Je hebt een vast groepje docenten en een mentor.
In één klas zitten maximaal 15 leerlingen. Er is dus veel
persoonlijke aandacht en maatwerk mogelijk om jou te laten
slagen voor de opleiding. Je bepaalt je eigen leertempo. Je
prestaties op stage zijn net zo belangrijk als je inzet op school
en bepalen samen met je portfolio wanneer je klaar bent voor
de volgende stap.
Je kunt je aanmelden via het contactformulier op
www.maritiemeacademieharlingen.nl

