Praktijk:

Huisvesting:

Toekomst:

Met gebruik van
moderne leermiddelen.

Ons woonhuis noemen
we de Huisvesting.

Met grote vraag naar goed
opgeleide vakmensen.

Water
vergroot je
wereld!
VMBO Maritiem & Techniek
VMBO Rijn-, Kust- en Binnenvaart
VMBO Scheeps- en Jachtbouw

Kom aan
boord met je
vmbo-advies

Ben je dol op water en varen dan is VMBO Maritiem
& Techniek voor jou de beste keuze. Op de Maritieme
Academie Harlingen leren we je alles over varen en
over scheeps- en jachtbouw.
Vanaf klas 1 gaan we los om jou de kennis en vaardigheden te leren, zodat jij later oceanen, zeeën, rivieren,
meren en kanalen kan gaan bevaren of aan het werk
gaat op een werf om schepen en jachten te bouwen.
We willen graag dat jij gelukkig bent op onze school,
tijdens je stages en later in je beroep.

2

VMBO Maritiem & Techniek

Alle medewerkers kennen de
leerlingen bij naam
We zijn een kleine, gezellige vmbo-school, waar jij
je snel thuis zult voelen. We besteden alle aandacht
aan jou om succesvol het diploma vmbo op jouw
niveau te behalen. Dat betekent dat we altijd voor je
klaar staan en als blijkt dat je meer hulp nodig hebt,
je die natuurlijk ook krijgt.

#dolopvaren
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Modern onderwijs voor een gelukkige
baan op en rond het water
Denken en doen staan bij ons vmbo voorop. In klas 1
en 2, de onderbouw, krijg je de algemene vakken
Nederlands, Engels, Rekenen, Wiskunde, Natuur- en
Scheikunde, Mens & Maatschappij en Lichamelijke
Oefening. De praktijkvakken in de onderbouw bestaan
uit varen, roeien, hout en metaal bewerken, LEGO,
knopen en splitsen, hydrauliek en motoren.
We koppelen, waar mogelijk, de algemene vakken aan
de praktijk. Bij het bouwen van een schip of het uitzetten
van een vaarroute heb je rekenen en wiskunde nodig.
In je taallessen leer je hoe je gesprekken voert met
havenmeesters en sluiswachters. Op deze manier leer
je sneller, begrijp je de lesstof en onthoud je die beter.

Onze leerwegen
Na de eerste twee leerjaren bepalen we samen met
jou en je ouder(s)/verzorger(s) welke leerweg het
beste bij jou past in klas 3 en 4.
Wij hebben de volgende leerwegen:
- Basis-Beroepsgerichte Leerweg
- Kader-Beroepsgerichte Leerweg
- Gemengde Leerweg
- LeerWerkTraject

#doloptechniek
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Werken met
moderne
leermiddelen
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Ervaring
opdoen. Daar
leer je van!

Onze opleidingsschepen
We beschikken, samen met de school in IJmuiden, over
vier modern uitgeruste instructieschepen; de ‘ms Prinses
Maxima’ en de tankduwbak ‘Prinses Amalia’, de ‘ms Emeli’
en het jacht de ‘Union’. Binnen de opleidingen is varen
heel belangrijk en je krijgt veel praktijklessen van de
schipper en zijn bemanning. Tijdens je opleiding vaar je
zowel in Nederland als in het buitenland.
Met de ms Prinses Maxima, 56 meter lang, maak je
langere reizen over de Rijn en in het gebied van
Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen. Er is aan boord plaats
voor 24 leerlingen en 4 bemanningsleden. Het schip is
voorzien van alle moderne nautische apparatuur.
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De Prinses Amalia, 30 meter lang en uitgerust als een
moderne tanker is een tankduwbak. Hier krijg je van de
praktijkinstructeur les in het omgaan met ‘natte lading’,
zoals bijvoorbeeld water.
Op de ms Emeli, 55 meter lang, leer je alle vaardigheden
in de praktijk die een matroos moet hebben. Dit schip is
geschikt voor ‘droge lading’, zoals zand, grind of graan.
De Union, 14 meter lang, is een jacht waar je ervaring
opdoet met alle moderne apparatuur van een binnenvaartschip.

Simulatorencentrum
Oud Jaagpad; ons nieuwe simulatorencentrum.
Achter onze school in Harlingen ligt aan het Oud Jaagpad
ons nieuwe simulatorencentrum, geopend op 1 februari
2019. Hier krijg je vaarles in een virtuele omgeving op
de modernste simulatoren voor de binnenvaart en als
je doorgaat naar het mbo ook voor de zeevaart. Hier
kun je nog foutjes maken zonder ernstige gevolgen.

Lifeboat Trainingscentrum
Voor onze school ligt met de opvallende oranje kleur het
Lifeboat Trainingscentrum. In de loop van je opleiding gaan
we je leren hoe dit werkt en misschien kun je ooit mensen
in nood met je kennis hierover in veiligheid brengen.

LWT = LeerWerkTraject
Ben jij 15 jaar, een doener en wil jij gaan varen, dan
is ons LeerWerkTraject voor jou een goede keuze.
Je krijgt bij ons een programma dat bestaat uit een
combinatie van varen op een binnenvaartschip en
10 weken per jaar les op school. In die schoolweken
krijg jij onderwijs in binnenvaartkunde, maatschappelijke
vorming, communicatie vaardigheden, exacte vakken
en sport. Je krijgt les in een kleine groep en het leren
is helemaal op jou afgestemd. Tijdens je schoolweken
kun je eventueel gebruik maken van de huisvesting.
Het LWT bereidt jou voor op mbo niveau 2, matroos
binnenvaart.

Onze praktijk

#dolopuitdaging

Onze leerlingen krijgen tijdens hun
opleiding veel praktijk en daarvoor hebben
we de meest moderne leermiddelen zoals
een laptop, opleidingsschepen, simulatoren,
LEGO Mindstorms en een Lifeboat
Trainingscentrum.
Daarnaast beschikken we over speciaal
ingerichte lokalen voor houtbewerking,
metaal, techniek, motoren, knopen,
hydrauliek, pneumatiek en elektrotechniek.
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Hoog slagingspercentage
Elk jaar hebben wij een hoog percentage meiden en
jongens dat hun VMBO Maritiem & Techniek diploma
behaalt en doorstroomt naar het mbo.

Keuze uit 2 uitstroomrichtingen
Je kunt bij ons VMBO Maritiem & Techniek een
diploma halen voor de uitstroomrichtingen:
-

VMBO Rijn-, Kust- en Binnenvaart

-

VMBO Scheeps- en Jachtbouw

Sloep of Solarboat
Naast je opleiding kun je deelnemen aan het
Team Sloepen of het Team Solarboat.
Team Sloepen:
Bij het Team Sloepen leer je roeien in een sloep en doe
je mee aan sloepen races. Naast het roeien ben je dan
ook bezig met het onderhoud van de sloep. Roeien is
goed voor je lichaam en je wordt er ook nog sterk van.
Team Solarboat:
Bij het Team Solarboat leer je alles over zonneboten en
doe je als team mee aan zonnebootraces. Ons vmbo is
één van de weinige vmbo-scholen in Nederland dat een
eigen Solarboat heeft. We zijn daar dan ook bijzonder
trots op.

#dolopduurzaam
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Huisvesting:
je tweede
thuis
De Huisvesting = onze thuishaven
We hebben op het terrein van de school een eigen woonhuis. Daar kun je vanaf klas 1 komen
wonen en is door de week je thuishaven. Vanaf klas 3 is het voor de opleiding VMBO Rijn-, Kust-,
en Binnenvaart verplicht en voor de opleiding VMBO Scheeps- en Jachtbouw een mogelijkheid.
Op onze huisvesting is het net als op een schip: je deelt de leefruimte met anderen
en de bootsmannen en bootsvrouwen zijn er de gehele dag voor jou, ook ’s nachts.
Je leert zo samenwerken, koken, schoonmaken en verantwoordelijkheid nemen.
Om te zorgen dat je je snel thuis voelt, hebben we gezellige zithoeken met tv’s en spelcomputers.
In de recreatieruimte kun je tafelvoetballen, darten of biljarten. Buiten hebben we een pannakooi,
basketbalveld, zwemstijger, roeivletjes en een oefenbolder voor troswerpen. ‘s Avonds worden
activiteiten georganiseerd zoals zaalvoetbal, body-sport, zwemmen, roeien, free runnen en aikido.
Op maandag beginnen de lessen later en op vrijdag ben je eerder uit, zodat je alle tijd hebt om
van en naar huis te reizen. Twee avonden per week kun je huiswerkbegeleiding krijgen!
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Aan het werk
òf door naar
het mbo
Met je diploma VMBO Rijn-, Kust- en Binnenvaart kun je als matroos direct aan het werk of je gaat doorleren voor
maritiem officier, scheepswerktuigkundige of stuurman bij ROC Nova College in hetzelfde gebouw als ons vmbo.
Je kunt met je VMBO Scheeps- en Jachtbouw naar MBO Scheeps- en jachtbouw van ROC Friese Poort in Sneek
voor beroepen in de scheepsbouw, jachtbouw en offshore. Je kunt ook naar de mbo-opleiding meubelmaker/
scheepsinterieurbouwer in Amsterdam. Met je vmbo-diploma kun ook naar alle andere mbo-opleidingen.

Excursies
Klas 1:
-

-

Vaart met ‘ms Prinses Maxima’ een week lang in

-

Bedrijfsbezoeken in de scheeps- en jachtbouw.

Nederlandse wateren.

-

Praktijkweek in een nautisch gelieerd bedrijf.

Klas 2:

-

Maatschappelijke stage.

Begin april is de Tuigweek en help je de ‘bruine vloot’
in Harlingen met de laatste klusjes voor de

Klas 3:
-

presentatie tijdens de Vlootdag of je gaat dan aan
de slag bij een ander nautisch bedrijf.
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De Archimedesweek; samen een vlot bouwen van
kosteloos materiaal, dat kan varen met de bouwers er op.

-

Een week meevaren en meewerken op een Tall Ship.

Ons gezonde restaurant
In ons restaurant, bekroond als gezonde ‘kantine’,
kun je elke dag je ontbijt, lunch en warme maaltijd zelf
samenstellen. Je neemt waar je zin in hebt en als je wilt
kun je dat nog een keer doen. Onze koks bereiden elke
dag verse, gezonde en smaakvolle maaltijden.

DoeDagen &
OpenHuizen
Wij organiseren DoeDagen en
OpenHuizen in oktober, november,
februari en maart. Kijk voor data
en tijden op:
www.maritiemeacademieharlingen.nl
Je kunt ook een afspraak met ons
maken buiten deze data, bel ons op:
0517 412 300 of mail naar:
informatie@maritiemeacademieharlingen.nl

#dolopharlingen
Zeker van werk & een prima salaris
Transport over water wordt steeds belangrijker en
maritieme bedrijven hebben een grote vraag naar
goed opgeleide vakmensen. Met je diploma vmbo
en mbo kom je dan ook snel aan het werk met een
prima salaris.
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Harlingen = Havenstad
Harlingen is de vierde stad van Friesland en ligt aan
de Waddenzee. Het is een stad met vele historische
gebouwen en vele havens, zowel in de stad als buitengaats.
Vanuit Harlingen varen de veerboten op Terschelling
en Vlieland. Er ligt een grote Urker vissersvloot en de
historische zeilschepen van de ‘bruine‘ vloot hebben
hier de thuishaven.
Druk bezocht zijn ieder jaar de Visserijdagen eind
augustus en Harlingen is al twee keer finishplaats
geweest van de Tall Ships Races.
In 2022 mag Harlingen de Tall Ship Races
weer verwelkomen.
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8861 KM Harlingen
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Facebook.com/MaritiemeAcademie
Twitter.com/maracharlingen
Instagram.com/maritiemeacademieharlingen8861

De Maritieme Academie Harlingen is onderdeel van de Dunamare Onderwijsgroep. Wij hebben veel aandacht besteed aan het samenstellen van deze folder.
Er kunnen aan deze folder geen rechten worden ontleend. Wij houden ons het recht voor om onderwijsprogramma’s te wijzigen en opleidingen alleen te starten
bij voldoende aanmeldingen. De Maritieme Academie Harlingen maakt deel uit van het samenwerkingsverband van maritieme opleidingen vmbo, mbo en hbo
in Amsterdam, Delfzijl, IJmuiden, Sneek, Terschelling, Urk en Velsen.

