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 praktijk.
De volgende opleiding tot matroos binnenvaart start op:
dinsdag 23 april 2019
De kostprijs bedraagt 1450 euro voor de volledige cursus. Daarin zit de
complete syllabus met lesmateriaal, de nodige PBM’s en het inschrijvingsgeld 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 aangeleerd en ingeoefend, aan boord van ons opleidingsschip Tijl/Themis II.
Alle modules worden gegeven door ervaren vakspecialisten. Volgende onderdelen komen aan bod:
•
•
•
•
•
•
•

Schiemanswerk
Scheepsmotoren
Scheepstechnologie
Reglementen
Veiligheid
VCA
VHF

De theorielessen vinden plaats op onze school op maandag-, dinsdag- en
donderdagavonden, tussen 18 en 21 u. De praktijkopleiding op ons opleidingsschip Tijl/Themis II bieden we aan op zaterdagvoormiddagen.
Na de theoretische lessen kan het examen matroos theorie doorgaan op
31 mei 2019.
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Het VCA-examen leidt tot een VCA-attest. Het VHF-examen wordt afgenomen door het BIPT en leidt tot een VHF-certificaat.
PRAKTIJK/STAGE
Na de opleiding op onze school en praktijk aan boord van de Tijl/Themis
II, kan mogelijks een stageperiode volgen, 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 examen praktijk doorgaan, in overleg met de kandidaat.
Graag inschrijven vóór woensdag 03 april 2019. Dit doe je via een mail
naar: opleidingen@descheepvaartschool.be
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