
VMBO Scheeps- en
Jachtbouw

Je bent dol op water, schepen en techniek. Daar wil je later je werk van maken. Bij VMBO 
Scheeps- en Jachtbouw kun je met je droom beginnen. Vanaf klas 1 gaan we je alles leren 
wat je nodig hebt voor een prachtbaan in de scheeps- en jachtbouw. 

De scheeps- en jachtbouw in onze regio vraagt om goed opgeleide vakmensen. Je kunt later terecht 
bij grote scheepswerven, die superjachten, vrachtschepen, vissersboten en rondvaartboten bouwen 
of bij de vele kleinere bedrijven die ook schepen bouwen, repareren en verhuren. 
Via bedrijfsbezoeken maak je in de onderbouw al kennis met die bedrijven. In de derde en vierde klas 
ga je bij bedrijven in de scheeps- en jachtbouw op stage. Met je diploma VMBO Scheeps- en Jachtbouw 
kun je dan verder leren bij MBO Maritieme techniek van de ROC Friese Poort in Sneek.

Onderbouw
In de onderbouw, klas 1 en 2, krijg je de algemene 
vakken Nederlands, Engels, Mens & Maatschappij, 
Wiskunde, Natuur- en Scheikunde en Lichamelijke 
Oefening. De praktijkvakken bestaan uit varen, roeien, 
hout- en metaalbewerking, LEGO Mindstorms, knopen 
en splitsen, hydrauliek en motoren.

Waar mogelijk koppelen we de algemene vakken aan 
de praktijkvakken. Bijvoorbeeld bij het bouwen van een 
schip heb je rekenen en wiskunde nodig. Hierdoor leer 
je sneller, begrijp je de lesstof en onthoud je die beter.

Huisvesting
Je hoeft bij deze opleiding niet intern te wonen op de 
Huisvesting, maar het mag wel. Bijvoorbeeld als je ver 

moet reizen om naar school te kunnen. Vanwege de 
aard van de opleiding en de vele leerlingen die buiten 
de regio voor onze school kiezen, hebben wij onze eigen 
huisvesting. Vanaf het derde leerjaar woon je bij ons
intern van maandag tot en met vrijdag. Voor de leerlingen 
Scheeps- en Jachtbouw is dit overigens niet verplicht.

Leerwegen
Aan het einde van klas 2 bepalen we samen met jou
en je ouders/verzorgers welke leerweg het beste bij
jou past in klas 3 en 4. We hebben bij Scheeps- en 
Jachtbouw de volgende leerwegen:

- Basis-Beroepsgericht Leerweg
- Kader-Beroepsgerichte Leerweg
- Gemengde Leerweg



Bovenbouw
In de bovenbouw krijg je naast de algemene vakken: 
- maritieme logistiek en communicatie
- maritieme veiligheid
- maritieme installaties
- reparatie en onderhoud
- maatschappijleer
- culturele & kunstzinnige vorming

De keuzevakken zijn:
- scheepsconstructie en ontwerp
- conserveren van maritieme installaties
- maritieme mechanische installaties
- nautische materialen en gereedschappen

Na het vmbo naar MBO Maritieme techniek 
De Nederlandse maritieme sector is al eeuwenlang een topsector en wereldwijd toonaangevend. Ben jij geïnteresseerd 
in alles wat vaart over binnenwateren en wereldzeeën? Kies dan voor een vervolgopleiding richting maritieme 
techniek. Dat kan bij ROC Friese Poort in Sneek. Op het mbo leer je nieuwe vaardigheden, zoals schepen en 
jachten onderhouden, repareren en bouwen. Met een opleiding in de watersporttechniek onderhoud je vooral 
pleziervaartuigen en geef je bijvoorbeeld ook vaarinstructies aan watersporters. Wil je verder leren in de scheeps- 
en jachtbouw, dan ga je aan de slag met de (hightech) techniek en constructies van schepen.

Je kunt bij MBO Maritieme Techniek in Sneek kiezen uit:
- Medewerker maritieme techniek  |  niveau 2 (BOL/BBL)
- Allround medewerker maritieme techniek  |  niveau 3 (BOL/BBL)
- Engineer maritieme techniek  |  niveau 4 (BOL/BBL)

Je kunt met je diploma VMBO Scheeps- en Jachtbouw ook
verder leren bij alle andere mbo-opleidingen. 

NIEUWS
Eerste bedrijfsstage voor VMBO Scheeps- en Jachtbouw

In december 2019 hebben onze leerlingen VMBO Scheeps- en Jachtbouw hun eerste 
bedrijfsstage gelopen bij Scheepswerf Talsma in Franeker. Naast een uitgebreide 
kennismaking met alle facetten van de scheepsbouw hebben de vier leerlingen ieder
een tuinkachel mogen maken; vanaf tekening werd staal op maat
gemaakt, geslepen en gelast. Tijdens de stageweek werden de
leerlingen begeleid door leermeester Max van Scheepswerf Talsma.
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