
 

GO! De Scheepvaartschool - Gloriantlaan 75 - 2050 Antwerpen (Linkeroever) 
+32 (0)3 570 97 30 - info@descheepvaartschool.be 

Instellingsnummer: 110312 

 

Infoavond  

Opleiding matroos binnenvaart - voor volwassenen  

 

Je bent ouder dan 18 en overweegt om matroos binnenvaart te worden? 
Prima, dan ben je aan het juiste adres!  

De Scheepvaartschool is namelijk dé specialist in maritieme opleidingen. 
 

Wij werken competentiegericht. Zowel kennis, vaardigheden als attitudes 
komen aan bod in de cursus, in een goede balans tussen theorie en prak-

tijk.  

 
 

De volgende opleiding tot matroos binnenvaart start op:  
 

maandag 21 januari 2019 
 

De kostprijs bedraagt 1450 euro voor de volledige cursus. Daarin zit de 
complete syllabus met lesmateriaal, de nodige PBM’s en het inschrijvings-

geld voor de officiële examens van de Vlaamse overheid. 
 

 
MODULES 

 
Je begint met een theoretisch gedeelte, waarin belangrijke begrippen en 

principes worden uitgelegd. Een aantal zaken wordt in de praktijk aange-

leerd en ingeoefend, aan boord van ons opleidingsschip Tijl. 
Alle modules worden gegeven door ervaren vakspecialisten. Volgende on-

derdelen komen aan bod: 
 

• Schiemanswerk 
• Onderhoud machines 

• Scheepsmotoren 
• Scheepstechnologie 

• Reglementen  
• Veiligheid 

• VCA  
• Nautische talen (Duits en Engels)  

• VHF  
 

De theorielessen vinden plaats op onze school op maandag-, dinsdag- en 

donderdagavonden, tussen 18 en 21 u. De praktijkopleiding op ons oplei-
dingsschip Tijl bieden we aan op zaterdagvoormiddagen.  
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Tijdens de eerste opleidingsavond maken we kennis met de kandidaten en 

met het beroep van een matroos in de binnenvaart. Op dat ogenblik bekij-
ken we samen met de kandidaten hoe we het traject op jouw maat kun-

nen aanpassen. 
 

Na de theoretische lessen gaat het examen matroos theorie door, zodat er 
in april 2019 gestart kan worden met het onderdeel praktijk.  

 
Het VCA-examen leidt tot een VCA-attest. Het VHF-examen wordt afgeno-

men door het BIPT en leidt tot een VHF-certificaat.  

 
STAGE 

 
Na de opleiding op onze school en aan boord van de Tijl, volgt een stage-

periode, waarbij we samenwerken met onze partners in de binnenvaart. 
Ook dit aanbod wordt in overleg met de kandidaten aangeboden “op 

maat”.  
 

Na evaluatie van het praktijkgedeelte en de stage-ervaringen zal het exa-
men praktijk doorgaan, in overleg met de kandidaat.  

 
 

Graag inschrijven voor 18 januari 2019. Dit doe je via een mail naar: 
cpeeters@descheepvaartschool.be 
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