SCHEEPVAART
2022/2023
Binnenvaart
Zeevaart

‘Het leven op zee vind ik mooi.
Je bent nooit op dezelfde plek en
doet elke dag ander werk. De ene
dag lossen, de andere dag een
veiligheidsdrill of een oefening
uitschrijven. Je kunt op een cruise
of bergingsschip werken maar ook
in de transport-, bagger- of sleepvaart. Liever in de offshore of aan
wal? Ook dat is een mogelijkheid.
Je kunt overal aan de slag.’
Stefan (24)
derdejaars Maritiem officier

GELUKKIG WORDEN
Je voelt je gelukkig als je iets doet waar je goed in bent. Op het Nova College
helpen we je een echte vakvrouw of vakman te worden. Onze school is
daarvoor een prettige en veilige plek. Een plek waar je fouten mag maken.
Omdat je daar ook van leert. Een plek waar je jezelf kunt zijn. Wie je ook
bent en waar je ook vandaan komt.

IN DE SCHEEPVAART
Een carrière in de scheepvaart staat garant voor een gevarieerde, moderne
werkomgeving. Je kunt de wereld bevaren, maar ook aan wal is veel werk.
Bijvoorbeeld in de (wind)energie, in de logistiek of in een technische functie.
Welkom bij het Nova College

novacollege.nl/scheepvaart

Op een binnenvaartschip bestaan de werkzaamheden uit
varen, onderhoud, administratie en het indelen en plannen
van ladingen. Samen met een klein team zorg je voor het
schip, de lading en elkaar. De branche staat te springen om
goed opgeleid personeel!

OPLEIDINGEN BINNENVAART
Kapitein binnenvaart niveau 4 - opleidingsduur 1 jaar - bbl-top
Deze opleiding is een vervolgjaar op de opleiding voor schipper. Als kapitein
ben je verantwoordelijk voor het schip, de bemanning en de lading. Je kunt
in loondienst werken en met je ondernemersvergunning kun je ook je eigen
bedrijf starten.
Schipper niveau 3 - opleidingsduur 3 jaar - bbl
Je geeft leiding aan de matrozen en bent verantwoordelijk voor de navigatie
en veiligheid aan boord. Je zorgt voor het laden en lossen, de administratie
en het onderhoud. Na deze opleiding kun je in een jaar kapitein worden.
Matroos niveau 2 - opleidingsduur 2 jaar - bbl
Je assisteert de schipper, helpt bij het laden en lossen en aan- en afmeren.
Ook zorg je voor een schone werk- en leefomgeving en voer je kleine
reparaties uit. Na deze opleiding kun je doorstromen naar de opleiding voor
schipper, niveau 3.
Schipper rondvaartboot niveau 2 - opleidingsduur 1 jaar - bbl
Je vaart met toeristen op de Nederlandse grachten en bent ook gastheer/
gastvrouw als er feestelijke gelegenheden aan boord zijn. Onderhoud en
kleine reparaties behoren tot jouw takenpakket. Je werkt alleen of in een
klein team.

In de zeevaart werk je met een internationale crew op hightech,
moderne en veilige schepen. Denk aan containerschepen, koelschepen, tankers of sleepboten. Vrij nieuw zijn de windmoleninstallatieschepen voor de aanleg van windmolenparken. Maar
je kunt ook terechtkomen op een cruiseschip.

OPLEIDINGEN ZEEVAART
Maritiem officier alle schepen technisch
niveau 4 - opleidingsduur 4 jaar - bol
Je vaart op alle typen zeeschepen: koopvaardij, waterbouw of visserij waarbij
jij verantwoordelijk bent voor de techniek aan boord. Jij zorgt voor een veilige
en economische vaart. Na een aantal vaarjaren kun je hoofdwerktuigkundige
worden op alle typen schepen.
Maritiem officier alle schepen nautisch
niveau 4 - opleidingsduur 4 jaar - bol
Je vaart op zeeschepen in de koopvaardij, waterbouw of visserij. Als
allround manager ben je verantwoordelijk voor de veiligheid aan boord, de
belading van het schip en een veilige en efficiënte navigatie. Na een aantal
vaarjaren kun je kapitein worden.
Maritiem officier kleine schepen technisch
niveau 3 - opleidingsduur 3 jaar - bol
Je vaart als werktuigkundige op kleine koopvaardijschepen, sleepboten,
supply-schepen, baggerschepen of varend aannemersmaterieel. Na een
aantal vaarjaren kun je hoofdwerktuigkundige worden op kleine schepen of
de volgende stap van je carrière aan de wal maken.
Maritiem officier kleine schepen nautisch
niveau 3 - opleidingsduur 3 jaar - bol
Je bent stuurman op kleine koopvaardijschepen, sleepboten, supply-schepen,
baggerschepen of varend aannemersmaterieel. Tijdens je opleiding kies je
tussen koopvaardij of visserij. Na een aantal vaarjaren kun je kapitein worden
of aan de wal werken.

GOED OM TE WETEN
Naast mbo-opleidingen bieden we vmbo-t, havo en vwo
(vavo) aan. Voor bedrijven zijn er cursussen en trainingen.

Persoonlijke begeleiding
Iedere student krijgt een studieloopbaanbegeleider.

Schoolkosten
Op novacollege.nl vind je per opleiding informatie over
schoolkosten. Ga naar duo.nl voor informatie over
studiefinanciering.

Studie in Cijfers
Op novacollege.nl vind je per opleiding informatie over
baankansen onder ‘Praktische info’.

Beroepshavo Scheepvaart
Extra verdieping, uitdaging of verbreding in een vak waarin
je goed bent. Een goede basis voor doorstuderen in het hbo
of een mbo-plus functie in het bedrijfsleven.

Beste roc in de Randstad
Het Nova College is volgens de Keuzegids mbo 2021 het
beste roc in de Randstad en staat landelijk op de 12e plaats.

DOORSTUDEREN EN KANS OP STAGE EN WERK
Met een diploma van het Nova College op zak heb je uitstekende
toekomstmogelijkheden.
• Aan het werk, op het water en aan de wal. Meer informatie: kansopwerk.nl.
• Doorstromen naar een vervolgopleiding binnen het mbo tot en met niveau 4.
• Met een mbo-diploma niveau 4 kun je doorstromen naar een hbo-opleiding.

IN 3 STAPPEN NAAR DE BESTE STUDIEKEUZE

1

2
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novacollege.nl/123studiekeuze

Meld je aan vóór 1 april 2022
Je vooropleiding bepaalt op welk niveau je je kunt inschrijven. Daarnaast
gelden voor sommige opleidingen landelijke toelatingsvoorwaarden. Het kan
zijn dat de opleiding die jij wilt doen maar een beperkt aantal plaatsen heeft.
Daarom is het belangrijk dat je je snel aanmeldt, in ieder geval vóór 1 april
2022. Kijk voor meer informatie op novacollege.nl bij elke opleiding onder
de tab ‘Praktische info’.
Intake
Nadat je je hebt aangemeld, krijg je een uitnodiging voor de (verplichte)
kennismaking of de intake. In dit kennismakingsgesprek kijken we of de gekozen opleiding goed past bij jouw talenten en ambities. Ook toetsen taal en
rekenen kunnen hier onderdeel van zijn. Je kunt je hierop voorbereiden via:
novacollege.nl/studiecentrum. Algemene informatie over de intake vind je op
novacollege.nl/intake.
Studiekeuzeadvies
Na aanmelding en intake krijg je een studiekeuzeadvies. Wij geven aan of
de door jou gekozen opleiding goed bij je past. Of we adviseren een andere
opleiding als die beter bij jou aansluit. We helpen je hierbij graag.

VOLG JE
HART

KOM NAAR ONS OPEN HUIS
IJmuiden
Maandag
Zaterdag
Woensdag

22 november 2021
15 januari 2022
16 februari 2022

18.00 - 21.00 uur
10.00 - 14.00 uur
18.00 - 21.00 uur

Harlingen
Maandag
Zaterdag
Woensdag

22 november 2021
5 februari 2022
16 februari 2022

18.00 - 21.00 uur
10.00 - 15.00 uur
18.00 - 21.00 uur

Plan je bezoek
Wegens corona geldt een maximum aantal bezoekers.
Je moet daarom vooraf je bezoek plannen via novacollege.nl.
IJmuiden
Binnenvaart, Zeevaart
Kanaalstraat 7
1975 BA IJmuiden

Harlingen
Binnenvaart, Zeevaart
Almenumerweg 1
8861 KM Harlingen

Kijk op novacollege.nl
08/21

