
VMBO Ri jn-, Binnen- 
en Kustvaart

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

De Rijn-, binnen- en kustvaart  vraagt goed opgeleide vakmensen. Je kunt terecht bij grote en kleine 
rederijen, die varen met grote containerschepen, cruiseschepen of binnenvaartschepen. 
Via bedrijfsbezoeken maak je in de onderbouw al kennis met die bedrijven. Je krijgt les op onze eigen 
opleidingsschepen en leert varen op de simulatoren. Met je diploma VMBO Rijn-, Binnen- en Kust-
vaart kun je verder leren bij ROC Nova College (MBO), zij zitten in hetzelfde gebouw als ons VMBO.

Onderbouw
In de onderbouw, klas 1 en 2, krijg je de algemene vakken 
Nederlands, Engels, Mens & Maatschappij, Wiskunde, 
Mens & Natuur, Kunst & Cultuur, Sport & Bewegen en 
Loopbaanoriëntatie en Begeleiding. Bij de praktijkvak-
ken leer je varen, roeien, hout- en metaalbewerken, 
knopen en splitsen, hydrauliek, motoren en  LEGO 
Mindstorm (programmeren).

Waar mogelijk koppelen we de algemene vakken aan de 
praktijkvakken. Voor het laden van een schip bijvoorbeeld 
moet je kunnen uitrekenen hoeveel lading er in je schip 
past. Hiervoor heb je rekenen en wiskunde nodig. Hierdoor 
leer je sneller, begrijp je de lesstof en onthoud je die beter.

Huisvesting
Omdat varen betekent dat je veel van huis bent, vinden  
wij dat je dat ook moet leren. Wij hebben daarom 

huisvesting bij onze school. In klas 3 en 4 moet je daar 
wonen zodat je leert van huis te zijn en voor jezelf en 
anderen te zorgen. In klas 1 en 2 is ‘intern’ wonen niet 
verplicht maar het mag wel. Veel van onze leerlingen 
van klas 1 en 2 wonen meteen intern, omdat niet 
iedereen in de buurt van de school woont. En het is 
natuurlijk erg gezellig.

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 Rijn-, Binnen- en 
Kustvaart de volgende leerwegen:

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



Bovenbouw
In de bovenbouw krijg je naast de algemene vakken: 
- het profielvak Maritiem en Techniek

En de keuzedelen:
- werken en leven aan boord
- ladingbehandeling aan boord
- navigatie
- scheepskennis
- zeevaartkunde

Na het VMBO naar ROC Nova College

De Nederlandse maritieme sector is al eeuwenlang 
een topsector en wereldwijd toonaangevend. Ben jij 
geïnteresseerd in alles wat vaart over wereldzeeën of op 
de binnenwateren? Kies dan een scheepvaartopleiding. 
Hiermee kun je zowel aan de wal als aan boord van een 
zee-, of binnenvaartschip carrière maken. Je werkt in een 
innovatieve sector met moderne elektronische apparatuur 
en computer- en communicatiesystemen. 

Je kunt bij ROC Nova College kiezen uit:
- Matroos binnenvaart  |  niveau 2 (BBL)
- Schipper rondvaartboot  |  niveau 2 (BBL)
- Schipper binnenvaart  |  niveau 3 ( BBL)
- Stuurman-werktuigkundige kleine schepen  |  niveau 3 (BOL)
- Kapitein binnenvaart  |  niveau 4 (BBL)
- Maritiem officier alle schepen  |  niveau 4 (BOL)
- Scheepswerktuigkundige alle schepen  |  niveau 4 (BOL)
- Stuurman alle schepen  |  niveau 4 (BOL)

Je kunt met je diploma VMBO Rijn-, Binnen- en Kustvaart ook 
verder leren bij alle andere mbo-opleidingen.

BIJZONDERE ERVARING
De Ri jnreis

In het vierde jaar van onze VMBO opleiding Rijn-, Binnen- en Kustvaart maak je de 
Rijnreis met ons opleidingsschip Prinses Maxima. Deze reis duurt één week. Je ervaart 
hoe het is om op de Rijn te varen en je werkt aan examenopdrachten. De route gaat via 
Arnhem, Duisburg, Keulen en Koblenz. 
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