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ontdek  
het stc! 

Als je een dag werkt in de scheepvaart- en transport- 

sector kom je met gemak in contact met China, 

Argentinië en Zuid-Afrika! Als je een opleiding volgt bij 

het STC mbo college ligt de wereld aan je voeten. Je 

krijgt les midden in het werkveld, tussen de bedrijven 

die jouw ingang zijn naar een wereld vol mogelijkheden. 

Een wereld waarin jij zelf je grenzen bepaalt en die je je 

hele carrière kan blijven verleggen. 

Daarom kies je voor het STC 

Bij het STC snappen we dat jij een mbo-opleiding wilt 

kiezen die goed bij jou past. Een opleiding die je leuk 

vindt en die jou veel toekomstmogelijkheden biedt. Op 

een school waar de sfeer goed is. Wij doen er daarom 

alles aan om de school een plek te maken waar jij met 

plezier naartoe gaat.

Vier colleges

Omdat we graag een toegankelijke en kleinschalige  

vakinstelling willen zijn, hebben we vier mbo colleges 

opgericht. Hierin zijn al onze mbo-opleidingen 

ondergebracht:

 ● STC mbo college Logistiek & Vervoer

 ● STC mbo college Havens

 ● STC mbo college Maritiem & Techniek

 ● STC mbo college Procestechniek & Maintenance 

Meer weten over de opleidingen binnen een van deze 

colleges? Bezoek de college-pagina:  

www.mbo-stc.nl/colleges. 

Kijk achterin deze brochure voor een totaaloverzicht van 

alle opleidingen of check de digitale college brochure(s) 

op onze website www.mbo-stc.nl/brochures.

Praktijkfaciliteiten en simulatoren 

Aan praktijkfaciliteiten geen gebrek bij het STC. Als 

student bij het STC krijg je veel praktijklessen waardoor 

je les krijgt in een omgeving die lijkt op je toekomstige 

werkplek. We zijn niet voor niets een vakinstelling. We 

Droom je van een carrière op het water? Heb jij je zinnen 
gezet op een loopbaan in de haven, de procesindustrie of op 
het spoor? Of zie jij voor jezelf een toekomst weggelegd als 
manager in de logistiek of het wegtransport?

http://www.mbo-stc.nl/colleges
http://www.mbo-stc.nl/brochures
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beschikken over veel simulatoren waarmee je leert 

varen en leert een trein te besturen. Maar ook over 

binnenvaartschepen en zeilschip Eendracht. Op het 

Haventrainingcentrum vind je alle faciliteiten die je 

nodig hebt om in de haven aan de slag te kunnen gaan. 

Ook kun je in Rotterdam terecht op ons Fire & Safety 

Training Centre, waar wordt geoefend met het blussen 

van branden aan boord van schepen. Onze chauffeurs-

in-opleiding kunnen oefenen met de vrachtwagen en in 

Brielle staat een echte oefenfabriek.   

Excursies en activiteiten 

Gedurende jouw opleiding worden verschillende 

activiteiten en excursies georganiseerd. Sommigen als 

onderdeel van het lesprogramma, andere buiten het 

school- of lesprogramma om. Zo organiseren al onze 

colleges regelmatig excursies naar bedrijven, beurzen 

en (buitenlandse) studiereizen. 

Begeleiding

Soms loopt je schoolcarrière door omstandigheden niet 

helemaal zoals je wilt. Die omstandigheden kunnen op 

school, in de thuissituatie of op persoonlijk vlak liggen. 

Begeleiding kan je hierbij helpen. Wil je in contact 

komen met ons begeleidingsteam? Neem contact op 

via begeleiding@stc-r.nl.   

Keuzemogelijkheden

Een deel van je opleiding staat vast. Daarin leer je alles 

wat je moet weten en kunnen voor je toekomstige 

beroep. Een ander deel van je opleiding kun je zelf 

invullen. Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij 

jouw vakspecialisme, interesses en plannen voor de 

toekomst. Door de keuzedelen onderscheid jij je straks op 

de arbeidsmarkt. Of stroom je met meer succes door naar 

het hbo.

Opleidingskosten

De opleidingskosten vind je terug op de specifieke 

opleidingspagina’s via www.mbo-stc.nl/opleidingen.

Kans op werk en stage

Op www.s-bb.nl en op de specifieke opleidingspagina’s  

kun je per opleiding en regio zien wat de kansen op 

stage en werk zijn.

Doorstroom hbo

Dankzij een unieke samenwerking tussen het STC en

Hogeschool Rotterdam - het Rotterdam Mainport

Institute of applied sciences (RMI) - kunnen onze 

mbo-studenten eenvoudig en met succes doorstromen 

naar een hbo-opleiding. Het RMI biedt vier opleidingen: 

 ● Maritiem Officier

 ● Maritieme Techniek

 ● Logistics Engineering

 ● Chemische Technologie

Kijk voor meer informatie op  

www.rotterdammainportinstitute.nl.

mailto:via%20begeleiding%40stc-r.nl?subject=
http://www.mbo-stc.nl/opleidingen
http://www.s-bb.nl
http://www.rotterdammainportinstitute.nl.
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maritiem & 
techniek
ZEEVAART - WATERBOUW - VISSERIJ - RIJN- EN BINNENVAART 
- MARITIEME TECHNIEK (SCHEEPSBOUW) 
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STC mbo college Maritiem & Techniek

Wie een locatie van het STC mbo college Maritiem & Techniek 

binnenloopt weet het direct; hier begint je carrière op of rond het 

water. Hoe dat komt? Allereerst natuurlijk vanwege alle prachtige 

praktijkfaciliteiten. Zeg nou zelf, hoeveel scholen beschikken er over 

eigen opleidingsschepen, een skillslab, oefenbad, machinekamer, 

technieklokalen en simulatoren? Maar dat is niet alles. Je merkt het 

ook aan de vakdocenten op school. Zij hebben allemaal gewerkt aan 

boord van een schip of op een scheepswerf. En dat is handig, want 

daardoor weten zij uit eigen ervaring hoe het is om in de maritieme 

wereld te werken. Voor welke opleiding je ook kiest, alles is er op 

gericht je voor te bereiden op een zelfstandige, verantwoordelijke 

baan in een internationale omgeving.

Leven en werken op het water; voor sommigen is dat het mooiste wat er 
is. En gelukkig zijn de mogelijkheden daartoe groot. Lekker lang weg van 
huis en iets van de wereld zien kan aan boord van een cruise-, bagger- of 
containerschip. Iets minder lang van huis kan ook, bijvoorbeeld aan 
boord van een binnenvaartschip of vissersschip. Geef je de voorkeur aan 
een leven aan wal en heb je gevoel voor techniek? Dan ben je welkom bij 
scheeps- en jachtwerven die al deze verschillende schepen bouwen  
en onderhouden. Ben jij klaar voor het avontuur? Dan ben je bij het  
STC mbo college Maritiem & Techniek aan het juiste adres!

welkom!

Opleidingen STC mbo college 

Maritiem & Techniek

Schipper machinist beperkt werkgebied
 – Duale opleiding: koopvaardij en technisch  P 11 en P 17

Stuurman/werktuigkundige zeevisvaart (SW6)
 – Duale opleiding: visserij en technisch P 14 en P 15

Maritiem officier
 – Nautisch koopvaardij  P 11
 – Nautisch waterbouw  P 12
 – Nautisch visserij  P 15
 – Technisch  P 17

Rijn- en binnenvaart  P 18
Maritieme techniek   P 21
(voorheen Scheeps- en jachtbouwkundige)
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DUS, WIL JIJ
…  LEREN IN EEN OMGEVING WAAR 

HET DRAAIT OM WATER? 
…  EEN AFWISSELENDE  

OPLEIDING VOLGEN DIE JE  
SNEL ZELFSTANDIG MAAKT?  

…  STRAKS EEN AVONTUURLIJKE 
BAAN MET EEN PRIMA 
SALARIS? 

DAN BEN JE VAN HARTE WELKOM 
BIJ HET STC MBO COLLEGE 
MARITIEM & TECHNIEK!

Hoewel je bij ons op school gebruik kunt maken van 

prachtige praktijkfaciliteiten, krijg je ook flink wat 

theorielessen. Want navigeren leer je weliswaar in de 

praktijk, maar om dat goed te kunnen doen heb je wel 

eerst theoretische kennis nodig. Die kennis proberen 

we op verschillende manieren over te brengen. Dus niet 

altijd de hele les luisteren naar de docent, maar vooral 

ook zelf aan de slag. Alleen of in groepen, terwijl je 

werkt aan projecten.   

Zo bieden we je de kans om te leren in je eigen tempo 

en op de manier die het beste bij jou past. Dat doe je 

niet alleen op school, maar ook tijdens je stage. Stages 

vormen een belangrijk onderdeel van je opleiding. 

Daarom helpen we je graag bij het vinden van een 

geschikte stageplaats.  

Omdat we het belangrijk vinden dat je tijd op school 

ook gewoon leuk is, organiseren we regelmatig extra 

activiteiten. De eerstejaars studenten Engineer 

maritieme techniek gaan bijvoorbeeld een week op 

zeilkamp en eerstejaars studenten Maritiem officier 

gaan een week varen aan boord van ons zeilschip 

Eendracht. Verder staan er bezoeken aan beurzen en 

bedrijven op het programma. Heb je zin in een sportieve 

uitdaging? Dan nodigen we je graag uit om lid te 

worden van ons roeisloepteam.
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mbo-opleidingen voor zeevaart, waterbouw en visserij      

Van Schipper 
machinist beperkt 
werkgebied tot 
Maritiem officier
Bij het STC bieden we op drie niveaus maritieme zeevaartopleidingen aan.  
Ben je geïnteresseerd in een veelzijdige niveau 2 mbo-opleiding, dan is de 
opleiding Schipper machinist beperkt werkgebied geschikt voor jou. Heb je 
interesse in mbo-opleiding op niveau 3 of 4, dan bieden we de maritiem-officier 
opleidingen aan. De maritiem officier-opleidingen zijn opgebouwd  
uit een basisdeel en een uitstroomprofiel. 

Basisdeel

Als je kiest voor één van de opleidingen: maritiem 

officier koopvaardij, -waterbouw, -visserij of -technisch, 

krijg je het eerste jaar (niveau 3) of de eerste twee jaar 

(niveau 4) een gezamenlijk basisdeel. Hierbij leer je alles 

over varen op zee, krijg je de basis van de nautische en 

technische vaardigheden onder de knie en maak je 

kennis met de verschillende uitstroomprofielen 

(specialisaties). Bovendien krijg je een introductie voor 

de Rijn- en binnenvaart. Na dit basisjaar kies je het 

uitstroomprofiel die het best bij je past.

Voordelen

Met het basisdeel krijg je een brede basis en is er extra 

tijd om het voor jou beste uitstroomprofiel te kiezen. Je 

bent hierdoor beter voorbereid op de moderne zee-

scheepvaart en het versterkt je carrière mogelijk heden. 

Daarnaast zullen we in het eerste jaar ook lessen 

verzorgen zodat jij jouw klein vaarbewijs haalt. Naast 

het feit dat dat natuurlijk leerzaam is, kun je met dit 

vaarbewijs in jouw vrije tijd recreatief grotere of snellere 

pleziervaartuigen besturen. Omdat je in het basisjaar 

ook de introductie voor de Rijn- en binnenvaart krijgt, is 

een eventuele overstap naar die opleiding ook mogelijk. 

Door de uitstroomprofielen is er meer tijd voor 

specialisatie en kun jij je helemaal focussen op de 

richting van jouw keuze. 

Machinekamer of brug?

De opleiding Schipper machinist beperkt werkgebied 

(niveau 2) is de enige duale opleiding. Kies je 

voor deze opleiding dan betekent dit dat je wordt 

opgeleid voor zowel Stuurman (koopvaardij) als 

Scheepswerktuigkundige (technisch). 

De Maritiem officier-opleidingen op niveau 3 of 4 zijn 

geen duale opleidingen, je krijgt dan te maken met 

uitstroomprofielen. Als je kiest voor uitstroomprofielen 

Nautisch dan word je opgeleid om op de brug als 

stuurman, aan de slag te gaan. Ga je voor het 

uitstroomprofiel Technisch dan leren we je alles over de 

technische installaties aan boord.  Als je er voor kiest 

om één van de uitstroomprofielen Nautisch te kiezen, 

is het daarna mogelijk om ook je diploma te halen voor 

het uitstroomprofiel Technisch. Dit kan in een korte, 

aanvullende kopopleiding. 

De uitstroomprofielen Nautisch koopvaardij, Nautisch 

visserij en Technisch zijn zowel op niveau 3 als niveau 4 

te volgen. Het uitstroomprofiel Nautisch waterbouw is 

alleen te volgen op niveau 4.
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Onze opleidingen voor zeevaart, waterbouw en visserij

Niveau Leerweg Duur Pagina

Schipper machinist beperkt werkgebied:
 – Duale opleiding: koopvaardij en technisch

2 bol 2 jaar pagina 11 &  17

Stuurman/werktuigkundige zeevisvaart (SW6)
 – Duale opleiding: visserij en technisch)

2 bol + bbl 2 jaar pagina 14 & 15

Maritiem officier kleine schepen:
Uitstroomprofielen

 – Nautisch koopvaardij
 – Nautisch visserij
 – Technisch 

3 bol 3 jaar
pagina 10 & 11
pagina 14 & 15
pagina 16 & 17

Maritiem officier alle schepen:
Uitstroomprofielen 

 – Nautisch koopvaardij
 – Nautisch waterbouw
 – Nautisch visserij
 – Technisch 

4 bol 4 jaar
pagina 10 & 11
pagina 12 & 13
pagina 14 & 15
pagina 16 & 17

Alle opleidingen starten in september.

Meer weten?
www.mbo-stc.nl/zeevaart

Locaties
Rotterdam (Lloydstraat), Katwijk, Stellendam en Zwolle

http://www.mbo-stc.nl/zeevaart
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Ons uitstroomprofiel Nautisch, koopvaardij

Niveau Leerweg Duur

Schipper machinist beperkt werkgebied:
 – Duale opleiding: koopvaardij en technisch

2 bol 2 jaar

Maritiem officier kleine schepen, nautisch:
Uitstroomprofiel

 – Koopvaardij

3 bol 3 jaar

Maritiem officier alle schepen, nautisch:
Uitstroomprofiel

 – Koopvaardij

4 bol 4 jaar

Alle opleidingen starten in september.

Meer weten?
www.mbo-stc.nl/zeevaart

Locaties
Rotterdam (Lloydstraat), Katwijk, Stellendam en Zwolle

http://www.mbo-stc.nl/zeevaart
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Varen zit Nederlanders in het bloed. Varen doen we 

graag en niet alleen in een zeilbootje of op een surf-

board. Ook aan boord van de grote container schepen, 

cruiseschepen en sleepboten vind je vaak Nederlanders 

op de brug. Aan boord van deze schepen werken en 

leven zij samen met bemannings leden die afkomstig 

zijn uit alle windstreken van de wereld. Spreekt dit 

avontuurlijke leven op het water jou aan? Kies dan voor 

de koopvaardij. 

Onze niveau 2-opleiding Schipper machinist beperkt 

werkgebied is een duale opleiding waarbij je wordt 

opgeleid voor zowel het beroep Stuurman als Technicus 

(meer informatie over het beroep Technicus, zie pagina 

16 & 17). Deze opleiding kent geen basisjaar. Kies je voor 

deze opleiding dan is jouw toekomstige beroep op een 

schip veelzijdig. Je loopt wacht, houdt je bezig met 

navigatie en verhelpt eenvoudige technische storingen.

Voor de niveau 3- en 4-opleiding Maritiem officier geldt 

dat je na het basisdeel (zie pagina 8 van deze brochure) 

kiest voor het uitstroomprofiel Koopvaardij. In dit 

uitstroomprofiel bereiden we je voor op een 

verantwoordelijk baan aan boord van een schip. Dit kan 

een groot schip zijn dat verre reizen maakt, maar ook 

een kleiner schip dat dichterbij de kust vaart of 

waarmee je minder lang van huis weg bent. Waar je ook 

voor kiest, wij zorgen dat je er straks klaar voor bent om 

op de brug aan de slag te gaan. Navigeren en manoeu-

vreren; jij draait er straks je hand niet meer voor om.

Uitstroomprofiel nautisch, koopvaardij

stuurman

“ GEWELDIG OM ALS  
DOCENT MIJN PASSIE  
EN KENNIS OVER TE 
DRAGEN AAN 
TOEKOMSTIGE 
ZEEVARENDEN. EN 
DAT OP DE SCHOOL 
WAAR IK VIJFTIEN 
JAAR GELEDEN ZELF 
OOK STUDENT WAS.”
JEROEN VAN BRUGGE,  
DOCENT CARGO EN CONTROL
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Nederlandse waterbouwers hebben een goede reputatie 

en werken over de hele wereld. Ze houden zich bezig 

met de aanleg en het onderhoud van havens, het 

vrijhouden van waterwegen en met landaanwinning.  

Ze creëren soms zelfs compleet nieuwe eilanden! 

Waterbouwers verrichten belangrijk werk. Bedenk maar 

eens wat er zou gebeuren als de Rotterdamse haven 

dicht zou slibben. Enorme zeeschepen zouden de haven 

niet meer kunnen bereiken, waardoor schappen in 

bijvoorbeeld kledingwinkels en supermarkten leeg 

kunnen raken. 

De waterbouw is een moderne en voortvarende sector, 

waarin je aan de slag gaat bij een offshore-/bagger-

bedrijf. Na het basisdeel (zie pagina 8 van deze 

brochure) Maritiem officier alle schepen (niveau 4), kun 

je kiezen voor de specialisatie Waterbouw. Je gaat aan 

de slag als stuurman op de brug en speelt een 

belangrijke rol bij een optimaal en efficiënt verloop van 

het baggerproces of waterbouwproject. Met de 

specialisatie Waterbouw haal je de vaarbevoegdheid 

Maritiem officier alle schepen. Dit betekent dus dat je 

naast de waterbouw schepen ook aan de slag kunt op 

alle andere zeeschepen. Je hebt alle opties dus!

uitstroomprofiel nautisch, waterbouw 

van havens 
uitdiepen tot 
eilanden 
aanleggen

“ GAAF DAT IK STRAKS 
LAND MAAK WAAR 
EERST WATER WAS”
MARTIJN, STUDENT WATERBOUW
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Ons uitstroomprofiel Nautisch, waterbouw

Niveau Leerweg Duur

Maritiem officier alle schepen, nautisch:  
Uitstroomprofiel

 – Waterbouw

4 bol 4 jaar

Alle opleidingen starten in september.

Meer weten?
www.mbo-stc.nl/waterbouw

Locaties
Rotterdam (Lloydstraat)

http://www.mbo-stc.nl/waterbouw


STC MBO COLLEGE 14

Ons uitstroomprofiel Nautisch, visserij

Niveau Leerweg Duur

Stuurman / werktuigkundige zeevisvaart SW6
 – Duale opleiding: visserij en technisch

2 bol + bbl 2 jaar

Maritiem officier kleine schepen, nautisch:
Uitstroomprofiel

 – Visserij

3 bol 3 jaar

Maritiem officier alle schepen, nautisch:
Uitstroomprofiel

 – Visserij* 

4 bol 4 jaar

* Wordt alleen aangeboden op de locatie in Katwijk. 

Alle opleidingen starten in september.

Meer weten?
www.mbo-stc.nl/zeevisvaart

Locaties
Katwijk en Stellendam

http://www.mbo-stc.nl/zeevisvaart
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Werken in de visserij is afwisselend en uitdagend. Als 

visser werk je op kleine of grote vissersschepen die 

uitgerust zijn met de modernste apparatuur. Het weer 

en de omgeving waarin je vaart maken iedere dag 

anders. Bij mooi weer heerst er op zee de rust van het 

wijde water. Bij slecht weer is er de spanning van de 

golven die over het dek slaan. Een visser gaat graag 

naar zee maar komt even graag weer thuis, mét een 

mooie vangst natuurlijk. 

Onze niveau 2-opleiding Stuurman/werktuigkundige 

zeevisvaart (SW6) is een duale opleiding waarbij je 

wordt opgeleid voor zowel het beroep stuurman 

(visserij) als technicus (technisch). Deze opleiding kent 

in tegenstelling tot de niveau 3- en 4-opleiding geen 

basisjaar. Kies je voor deze opleiding dan is jouw 

toekomstige beroep op een vissersschip veelzijdig. Je 

belangrijkste taken als stuurman aan boord zijn het 

wachtlopen, het controleren en uitzetten van de netten 

en het verwerken van vis. Daarnaast heb je als 

technicus de taak om de technische installaties aan 

boord van het schip te het onderhouden (voor meer 

informatie over het beroep technicus, zie pagina 16 & 17). 

Een afwisselende baan voor iedereen die graag zijn 

handen uit de mouwen steekt.

Heb je interesse in een niveau 3- of 4-opleiding richting 

de visserij dan bieden we de Maritiem offcier-

opleidingen aan.  Na het basisdeel van deze opleiding 

(zie pagina 8 van deze brochure) kies je voor de 

specialisatie Visserij.  Met deze specialistatie kun je aan 

de slag op verschillende soorten kotters en trawlers. 

Afhankelijk van het schip waar je op werkt, blijf je in de 

Nederlandse wateren of ga je verder van huis. De tijd die 

je op zee doorbrengt varieert van een week tot zes 

weken. Je gaat aan de slag als stuurman en houd je 

bezig met de navigatie en communicatie op het 

vissersschip. Maar alles draait natuurlijk om een goede 

vangst. En alle vaardigheden die je nodig hebt om op 

verantwoorde wijze vis te vangen en te verwerken, leer 

je bij ons tijdens de opleiding.

Uitstroomprofiel nautisch, visserij 

van kotter tot 
trawler 
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Ons uitstroomprofiel Technisch

Niveau Leerweg Duur

Schipper machinist beperkt werkgebied:
 – Duale opleiding; koopvaardij en technisch

2 bol 2 jaar

Maritiem officier kleine schepen, nautisch:
Uitstroomprofiel

 – Technisch

3 bol 3 jaar

Maritiem officier alle schepen, nautisch:
Uitstroomprofiel

 – Technisch

4 bol 4 jaar

Alle opleidingen starten in september.

Meer weten?
www.mbo-stc.nl/technisch

Locaties
Rotterdam (Lloydstraat), Katwijk, Stellendam en Zwolle

http://www.mbo-stc.nl/technisch


Uitstroomprofiel technisch

Technicus
De technicus werkt aan boord van alle typen 

koopvaardij-, bagger- en vissersschepen die overal ter 

wereld varen. In de koopvaardij ga je aan de slag op 

grote schepen met verschillende soorten lading. 

Afhankelijk van het soort schip krijg je te maken met 

diverse soorten installaties en technische uitdagingen. 

Spreekt techniek aan boord jou aan? Op drie 

verschillende niveaus leiden we jou er graag voor op.

Onze niveau 2-opleiding Schipper machinist beperkt 

werkgebied is een duale opleiding waarbij je wordt 

opgeleid voor zowel het beroep 

Scheepswerktuigkundige als Stuurman (meer 

informatie over het beroep Stuurman zie pagina 10 & 

11). Deze opleiding kent geen basisjaar. Kies je voor deze 

opleiding dan is jouw toekomstige beroep op een schip 

veelzijdig. Je loopt wacht, houdt je bezig met navigatie 

en verhelpt eenvoudige technische storingen.

Op niveau 3 en 4 bieden we binnen de opleiding 

Maritiem officier de keuze aan voor het uitstroomprofiel 

Technisch. Na het basisdeel (zie pagina 8 van deze 

brochure) kies je voor deze specialisatie. De nadruk van 

het werk van een maritiem officier alle schepen, 

technisch ligt op het bedienen, controleren en 

onderhouden van alle technische installaties aan boord 

van het schip. Van het maken van drinkwater uit 

zeewater, het bedienen van de machines en 

besturingsinstallaties, tot het koelen en verwarmen van 

de verschillende ruimtes aan boord; jij weet straks van 

alles hoe het precies werkt. Jij kunt werken op schepen 

waar de energie productie gelijk staat aan het verbruik 

van een kleine stad. Hoe gaaf is het als jij dat allemaal 

aanstuurt!

“ OP WELK SCHIP JE 
OOK WERKT, JIJ BENT 
DE SPECIALIST OP 
TECHNISCH GEBIED!”

STC MBO COLLEGE 17
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Het aantal files op de wegen blijft groeien. Gelukkig 

hebben we in Europa een mooi alternatief voor vervoer 

over de weg: vervoer over de rivieren. Oftewel: 

binnenvaart. Wist je dat je met de grootste 

duwcombinatie evenveel lading kunt vervoeren als met 

600 vrachtwagens? De Nederlandse binnenvaartvloot is 

met 8.000 schepen de grootste van Europa. Met elkaar 

vervoeren deze schepen ieder jaar enorme 

hoeveelheden containers, olie, gas, zand en zelfs 

toeristen. Dat doen ze niet alleen in Nederland, maar 

ook in België, Frankrijk en Duitsland. 

Kies je voor de binnenvaart, dan ga je aan de slag als 

matroos, schipper of kapitein. Voor de opleidingen die 

je hierop voorbereiden kun je bij ons terecht. Onze 

niveau 2 opleiding bereidt je voor op een praktisch 

beroep aan boord. Kies je voor een niveau 3 of 4 

opleiding? Dan leiden we je op voor op een 

verantwoordelijke, leidinggevende functie aan boord, en 

misschien wel van je eigen schip! 

mbo-opleidingen VOOR rijn- en binnenvaart 

van matroos  
tot kapitein 

Onze opleidingen Rijn- & binnenvaart

Niveau Leerweg Duur

Matroos binnenvaart* 2 bbl 2 jaar

Schipper binnenvaart 3 bol + bbl 3 jaar

Kapitein/manager binnenvaart 4 bol 4 jaar

*De opleiding Matroos binnenvaart start bij voldoende aanmeldingen ook in februari/maart.

Alle opleidingen starten in september.

Meer weten?
www.mbo-stc.nl/binnenvaart

Locaties
Rotterdam (Lloydstraat)

http://www.mbo-stc.nl/binnenvaart
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Onze opleidingen Maritieme techniek

Niveau Leerweg Duur

Allround medewerker maritieme techniek 3 bol 3 jaar

Engineer maritieme techniek
(voorheen Scheeps- en jachtbouwkundige)

4 bol 4 jaar

Alle opleidingen starten in september.

Meer weten?
www.mbo-stc.nl/maritiemetechniek

Locaties
Rotterdam (Lloydstraat)

http://www.mbo-stc.nl/maritiemetechniek
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Maritieme techniek daagt je uit! In de wereld van 

scheeps- en jachtbouw is op elk niveau leuk en 

afwisselend werk te vinden. Of het nu gaat om de bouw 

van luxe superjachten, zware ladingschepen en 

baggerschepen, of het onderhouden van schepen. Het 

gaat vrijwel altijd om grote projecten waarin tijd, 

kwaliteit, duurzaamheid, innovatie en veiligheid 

centraal staan.

Nederlandse scheeps- en jachtbouw bedrijven staan 

bekend als de beste in de hele wereld. De sector heeft 

daardoor een sterk internationaal karakter: ongeveer 

90% van de opdrachtgevers komt uit het buitenland. 

Ben je een echte doener en sterk in techniek?  Dan is 

onze niveau 3 opleiding voor jou de juiste keuze. Ga je 

voor onze niveau 4 opleiding? Dan heb je later veel 

mogelijkheden en kun je aan de slag in de tekenkamer, 

de werkvoorbereiding of op de werkvloer. 

mbo-opleidingen VOOR maritieme techniek (scheepsbouw)

van schepen 
ontwerpen tot 
jachten bouwen

“ TIJDENS DE OPEN 
DAG VAN HET STC 
WERD ME AL SNEL 
DUIDELIJK DAT DEZE 
OPLEIDING GOED BIJ 
MIJ PAST”
GIJS, STUDENT ENGINEER 
MARITIEME TECHNIEK
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Het STC mbo college Maritiem & Techniek vind je op vier 
locaties in Nederland. Let op: elke locatie heeft een eigen 
opleidingsaanbod. 

locaties

“  EEN MOOI 
SCHOOLGEBOUW  
MET GEWELDIGE 
FACILITEITEN EN HET 
MOOISTE UITZICHT  
VAN ROTTERDAM!”

Rotterdam (Lloydstraat)
Lloydstraat 300

3024 EA ROTTERDAM

010 - 448 60 00

Kies je voor Rotterdam, dan krijg je les op onze mooie 

locatie aan de Lloydstraat. Het pand ademt de sfeer van 

water en haven uit. Je krijgt les aan en op het water. En 

als je uit je klaslokaal naar buiten kijkt,  

kijk je uit op je toekomstige werkgebied! 

Opleidingen: Rijn- en binnenvaart, Zeevaart, 

Waterbouw en Maritieme techniek (scheepsbouw)

De STC-locatie Lloydstraat is bereikbaar met de tram 

en de metro. De tram zet je zo goed als voor de deur 

af. Vanaf metrostation Coolhaven is het ongeveer nog 

vijftien minuten lopen. Vanaf Rotterdam Centraal 

Station reis je in een klein half uur naar school. Vanaf 

Station Blaak is dat twintig minuten.

LLOYDSTRAAT

0:29 m 0:25 m

Bereikbaarheid 
locatie Rotterdam

R’DAM CENTRAAL 
STATION

R’DAM 
ZUIDPLEIN
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Katwijk aan Zee
Zuidstraat 135 A

2225 GV KATWIJK AAN ZEE

071 - 401 32 98

Katwijk aan Zee is een echt vissersdorp. En bij een 

vissersdorp hoort natuurlijk een visserijschool. Die 

vind je aan de Zuidstraat. Maar niet alleen vissers-in-

opleiding voelen zich hier thuis. Ook zeevaartstudenten 

zijn hier van harte welkom!

De STC-locatie Katwijk aan Zee is goed bereikbaar met 

de bus. De dichtstbijzijnde bushalte bevindt zich op 3 

minuten loopafstand van de schoollocatie. 

Opleidingen: Zeevaart en Zeevisvaart

Zwolle
Mozartlaan 15

Gebouw Zilver

8031 AB ZWOLLE

038 - 850 30 00

STC Hanze Maritiem, een samenwerking tussen het  

STC mbo college en het Deltion College, is gevestigd 

op de campus van het Deltion College in Zwolle. 

Deze locatie biedt alles wat je nodig hebt om je 

zeevaartopleiding succesvol te doorlopen en is goed 

bereikbaar met het openbaar vervoer. De bus brengt je 

in 10 minuten vanaf station Zwolle naar de Mozartlaan. 

Opleidingen: Zeevaart

Campus Zuid-West
Deltahaven 4

3251 LC STELLENDAM

0187 - 49 19 68

De locatie Campus Zuid-West bevindt zich aan de 

Deltahaven. Recht tegenover deze kleinschalige school 

liggen de kotters te wachten tot ze weer kunnen 

uitvaren. Maar niet alleen vissers-in-opleiding maken 

gebruik van deze locatie. Ook als zeevaartstudent kun 

je terecht in Stellendam!

De STC-locatie Campus Zuid-West is goed bereikbaar 

met de bus. De dichtstbijzijnde bushalte bevindt zich 

op 5 minuten loopafstand. 

Opleidingen: Zeevaart en Zeevisvaart 

Let op: de opleiding Visserijofficier alle vissersschepen S4 wordt 

alleen in Katwijk aan Zee aangeboden.

Bereikbaarheid 
locatie Rotterdam

Locatie Stellendam

Locatie Katwijk aan Zee

Locatie Zwolle
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Logistiek 
& Vervoer
LOGISTIEK EN WAREHOUSING -  
WEGTRANSPORT - LUCHTVAART - RAIL
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STC mbo college Logistiek & Vervoer

Eén ding weet je zeker als je naar het STC mbo college 

Logistiek & Vervoer gaat: jij houdt de touwtjes zelf 

stevig in handen. Niet zo gek, want wij geloven dat 

leren leuker is (en beter gaat) als je zelf 

verantwoordelijk bent voor je opleiding. Uiteraard sta je 

er niet alleen voor. Onze docenten, instructeurs en je 

mentor staan altijd voor je klaar. Zij helpen je om het 

maximale uit je opleiding en dus uit jezelf te halen.

Als je gaat shoppen, verwacht je dat alles wat je nodig hebt ook 
echt aanwezig is in de winkel. En als je online een paar nieuwe 
sneakers bestelt, wil je die de volgende dag al in huis hebben. 
Producten komen vanuit de hele wereld naar Nederland. Andere 
producten worden vanuit Nederland naar andere delen van de 
wereld vervoerd. Denk maar aan bloemen, machines en zelfs 
racepaarden. Hoe je dat vervoer efficiënt regelt en uitvoert, leer 
je op het STC mbo college Logistiek & Vervoer.

welkom!

Opleidingen STC mbo college 

Logistiek & Vervoer

Logistiek en warehousing  P 29

Transport  P 30

Luchtvaart  P 33

Machnist railvervoer  P 34

Het kwalificatiedossier van een aantal opleidingen binnen 

het college Logistiek & Vervoer, wordt in schooljaar ’21-’22 

herzien. Voor de actuele wijzigingen verwijzen wij je naar de 

website: www.mbo-stc.nl/logistiek-en-vervoer.

http://www.mbo-stc.nl/logistiek-en-vervoer


STC MBO COLLEGE 27

Leren door te doen staat bij ons echt centraal. Tijdens 

de opleiding zorgen we dat je in staat bent om zoveel 

mogelijk kennis op te doen over het beroep waar we je 

voor opleiden. Die kennis bieden we op verschillende 

manieren aan. Dus niet alleen de hele les luisteren naar 

de docent, maar vooral ook zelf aan de slag. Je krijgt les 

in een interessante omgeving waar het bruist van de 

activiteiten. Een omgeving waarin ondernemerschap en 

het nemen van initiatieven beloond wordt. Vraag maar 

eens aan studenten bij ons op school. Zij organiseren 

zelf allerlei activiteiten zoals een schoolfeest en voeren 

samen met bedrijven uitdagende projecten uit. Die 

bedrijven spelen trouwens een belangrijke rol tijdens je 

opleiding. Veel van wat je uiteindelijk weet en kunt, leer 

je namelijk tijdens je stage. En veel van onze studenten 

gaan uiteindelijk werken bij een bedrijf waar ze eerder 

stage hebben gelopen.  

Leren op school doe je niet alleen in de klas. Je bent ook 

regelmatig te vinden in een van de mooie 

praktijkfaciliteiten die we op school hebben. Welke dat 

zijn, is afhankelijk van de opleiding die je volgt. Wil je 

chauffeur of machinist worden? Dan staan de leswagen 

en de railsimulator voor je klaar. En als je bij ons een 

logistieke opleiding volgt, dan breng je een deel van je 

opleiding door in het Living Logistics Lab bestaande uit 

het Logistiek centrum en warehouse. 

Wie weet verzin je daar wel een slim alternatief voor al 

die koeriersbusjes die op straat altijd in de weg lijken te 

staan…   

Uiteraard draait het op school vooral om wat je leert. 

Maar we vinden het ook heel belangrijk dat je een leuke 

schooltijd hebt. Daarom organiseren we regelmatig 

excursies naar bedrijven en beurzen, (buitenlandse) 

studiereizen en sporttoernooien.  

DUS, WIL JIJ
…  ZELF VERANTWOORDELIJK  

ZIJN VOOR JE OPLEIDING?
…  LEREN IN EEN BRUISENDE 

OMGEVING?  
…  STRAKS GEGARANDEERD  

EEN GOEDE BAAN MET  
EEN PRIMA SALARIS? 

DAN BEN JE VAN HARTE 
WELKOM BIJ HET  
STC MBO COLLEGE LOGISTIEK 
& VERVOER! 
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Onze opleidingen Logistiek en warehousing

Niveau Leerweg Duur

Entree tot de haven (Assistent logistiek) 1 bol + bbl 1 jaar

Logistiek medewerker 2 bol + bbl 1 jaar

Logistiek teamleider 3 bol + bbl 2 jaar

Logistiek supervisor 4 bol + bbl 3 jaar

Alle opleidingen starten in september.

Meer weten?
www.mbo-stc.nl/logistiek

Locaties
Rotterdam (Waalhaven)

Het kwalificatiedossier van deze opleidingen (niveau 1 opleiding uitgezonderd) wordt in schooljaar ’21-’22 herzien.  

Voor de actuele wijzigingen verwijzen wij je naar de website:  www.mbo-stc.nl/logistiek-en-vervoer.

http://www.mbo-stc.nl/logistiek
http://www.mbo-stc.nl/logistiek-en-vervoer
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Via een warehouse (magazijn) gaan producten door 

naar bedrijven en winkels, of via een koerier naar jouw 

huis! Om dat mogelijk te maken zijn over de hele wereld 

logistieke dienstverleners aan het werk. Zij zorgen 

ervoor dat alles zo snel, slim en veilig mogelijk op de 

juiste plek terechtkomt. Waar ze opgeleid worden? Bij 

ons op school! 

Kies je voor een logistieke STC-opleiding, dan kan je 

met deze opleiding onder andere aan de slag in een 

distributiecentrum, een warehouse, bij een logistiek 

dienstverlener of bij een webshop. Of wat dacht je van 

een logistieke baan bij Coolblue, in een ziekenhuis of bij 

Defensie? Onze niveau 1 en 2 opleidingen bereiden je 

vooral voor op een praktisch beroep in de logistiek waar 

je de handen uit de mouwen steekt. Kies je voor een 

niveau 3 of 4 opleiding? Dan ga je later vooral 

leidinggeven aan een team of slimme oplossingen 

bedenken voor lastige logistieke problemen. 

MBO-OPLEIDINGEN VOOR logistiek en warehousing 

van assistent 
tot supervisor

“ TIJDENS VEEL LESSEN 
KRIJGEN WE DE RUIMTE 
OM ZELFSTANDIG MET 
ONZE PROJECTEN AAN 
DE SLAG TE GAAN.”
JEROEN, STUDENT LOGISTIEK 
SUPERVISOR
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Zonder transport staat alles stil. Die slogan heb je vast 

weleens achter op een vrachtwagen zien staan. En het 

klopt. Want bijna alles wat je eet, draagt of gebruikt, 

is via een vrachtwagen aangevoerd. Dat transport moet 

natuurlijk ook ingepland, geregeld en uitgevoerd 

worden. Om dat te leren ben je bij ons aan het juiste 

adres. Want denkers én doeners zijn in deze sector en 

bij het STC van harte welkom. 

Onze niveau 2 opleidingen leiden je op voor een 

praktisch beroep van vrachtwagenchauffeur of 

buschauffeur.

Ben je meer van het organiseren en plannen? 

Of wil je later liever gaan leidinggeven of je eigen bedrijf 

beginnen? Kies dan voor een interessante en 

afwisselende opleiding op niveau 3 of 4. Waar je ook 

voor kiest, je werk zal later geen dag hetzelfde zijn. 

mbo-opleidingen VOOR transport 

Van chauffeur 
tot manager

WAAR JE 00K VOOR KIEST, JE 
WERK ZAL LATER GEEN DAG 
HETZELFDE ZIJN.
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Onze opleidingen Transport

Niveau Leerweg Duur

Buschauffeur* 2 bbl 1 jaar

Vrachtwagenchauffeur** 2 bbl 2 jaar

Planner wegtransport 3 bbl 2 jaar

Manager transport & logistiek 4 bol 4 jaar***

* Afhankelijk van beschikbaarheid leer-werkplek in het openbaar vervoer

** Afhankelijk van vooropleiding en bezit rijbewijs B is een eenjarig traject mogelijk

*** Afhankelijk van studieresultaten, aanwezigheid en motivatie is het mogelijk de opleiding versneld te volgen in 3 jaar.

Alle opleidingen starten in september.

Meer weten?
www.mbo-stc.nl/wegtransport

Locaties
Rotterdam (Waalhaven)

Het kwalificatiedossier van deze opleidingen wordt in schooljaar ‘21-’22 herzien.  

Voor de actuele wijzigingen verwijzen wij je naar de website:  www.mbo-stc.nl/logistiek-en-vervoer.

http://www.mbo-stc.nl/wegtransport
http://www.mbo-stc.nl/logistiek-en-vervoer
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Onze opleidingen Luchtvaart

Niveau Leerweg Duur

Air cargo specialist  
(voorheen Luchtvrachtspecialist)

4 bol 3 jaar

Aviation operations specialist  
(voorheen Aviation operations officer)

4 bol 3 jaar

Meer weten?
www.mbo-stc.nl/luchtvaart

Locaties
Rotterdam (Waalhaven)

Het kwalificatiedossier van deze opleidingen wordt in schooljaar ‘21-’22 herzien.  

Voor de actuele wijzigingen verwijzen wij je naar de website:  www.mbo-stc.nl/logistiek-en-vervoer.

http://www.mbo-stc.nl/luchtvaart
http://www.mbo-stc.nl/logistiek-en-vervoer
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Denk je aan het vliegveld, dan denk je al snel aan 

vakantie. Lekker met het vliegtuig naar een zonnige 

bestemming. Maar op een vliegveld gebeurt veel meer. 

Het is een komen en gaan van vliegtuigen van over de 

hele wereld. Niet alleen met passagiers, maar ook met 

goederen. En dat bijna 24 uur per dag, 7 dagen per 

week. Het plannen en organiseren van al dat 

luchtvervoer gebeurt door maatschappijen, 

luchtvrachtagenten en import- en exportbedrijven. 

Misschien ga jij daar straks wel aan de slag! 

Onze opleiding Air cargo specialist bereid je voor op een 

commerciële functie waarbij je bij de luchtvaart-

maatschappijen de laadruimte reserveert en ‘koopt’ 

voor de luchtvracht van je klanten. Ben je meer 

praktisch ingesteld? Dan past een baan waarbij je je 

bezighoudt met het proces voorafgaand aan het 

opstijgen van vliegtuigen misschien bij jou. Onze 

opleiding Aviation operations specialist leert jou alle 

activiteiten die voorafgaand aan en na het landen van 

een vlucht plaatsvinden. Al deze activiteiten worden 

georganiseerd en gemonitord door de Aviation 

operations specialist. Welke job je straks ook uitvoert, 

je hebt sowieso een baan in een internationale wereld! 

  

mbo-opleidingen VOOR luchtvaartlogistiek 

van startbaan 
tot kantoorbaan

“  ALS AIR CARGO 
SPECIALIST OPEREER JE 
IN EEN INTERNATIONALE 
OMGEVING DIE 24/7 IN 
BEWEGING IS.”
LISA, STUDENT
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In Nederland ligt ruim 7.000 kilometer spoorlijn. Dat is 

meer dan 70.000 voetbalvelden achter elkaar! Van dat 

spoor maken iedere dag meer dan 1 miljoen reizigers 

gebruik om naar het werk of school te reizen. Maar ook 

goederen worden over het spoor vervoerd. Per dag rijden 

er met gemak 350 goederentreinen vol met lading naar 

bestemmingen binnen en buiten Nederland. 

Kortom, het spoor is belangrijk!

Het werkaanbod in de sector is en blijft groot. En word 

je machinist, dan ben jij verantwoordelijk voor het 

veilige en tijdige vervoer van al die mensen en 

producten. Terwijl je aan het werk bent, razen de 

mooiste landschappen aan je voorbij. Of je met je 

goederentrein van het rangeerterrein naar de haven 

gaat, of met een passagierstrein een dienstregeling 

draait; het uitzicht verveelt nooit! 

mbo-opleidingen voor rail 

van spoor 
tot station

TERWIJL JE AAN 
HET WERK BENT, 
RAZEN DE 
MOOISTE 
LANDSCHAPPEN 
AAN JE VOORBIJ!
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Onze opleidingen Rail

Niveau Leerweg Duur

Machinist railvervoer 3 bol 2 jaar

Machinist railvervoer 3 bol-bbl 2 jaar

Alle opleidingen starten in september. Eventuele extra startdata vind je op de website. 

Meer weten?
www.mbo-stc.nl/rail

Locaties
Rotterdam (Waalhaven)

http://www.mbo-stc.nl/rail
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locatie 
waalhaven

“ VANUIT HET KLASLOKAAL 
KIJKEN WE UIT OP ONZE 
TOEKOMSTIGE WERKPLEK.”

Waalhaven Z.z. 16

3088 HH ROTTERDAM

010 - 429 02 66

Kies je voor een opleiding bij het STC mbo college Logistiek & 
Vervoer, dan krijg je les op onze moderne locatie aan de 
Waalhaven Zuidzijde 16 in Rotterdam, de thuishaven van dit 
college. Je krijgt les midden in het werkveld, tussen de 
bedrijven die jouw ingang zijn naar een wereld vol 
mogelijkheden.
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R’DAM CENTRAAL 
STATION

R’DAM
SLINGE R’DAM 

ZUIDPLEIN

WAALHAVEN

0:32 m 0:15 m
0:10 m

Bereikbaarheid De STC-locatie Waalhaven is goed bereikbaar met het 

openbaar vervoer. Vanaf station Zuidplein doet de bus 

er een kleine vijftien minuten over en je wordt voor de 

deur afgezet. Op station Zuidplein  worden in de spits 

extra bussen ingezet die exclusief voor STC-studenten 

vanaf Zuidplein en via station Slinge naar de 

Waalhaven rijden, en weer terug. Je kunt ook kiezen 

voor de waterbus. Die vaart naar de RDM Campus, waar 

je overstapt op de bus die je in ruim vijf minuten naar 

de Waalhaven brengt. Kom je liever met de auto? In de 

omgeving van de school is er voldoende gratis 

parkeergelegenheid. 
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Procestechniek 
& maintenance
OPERATIONELE EN ONDERHOUDSTECHNIEK
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STC mbo college 

Procestechniek & Maintenance

Wie de hoofdlocatie van het STC mbo college  

Procestechniek & Maintenance in Brielle binnenloopt 

weet het direct; hier leiden ze op voor een carrière in de 

proces industrie. Hoe dat komt? Allereerst vanwege alle 

prachtige, technische praktijkfaciliteiten, de 

simulatoren en de oefenfabriek die je op deze locatie 

vindt. Maar dat is niet alles. Je merkt het ook aan de 

vakdocenten. Zij hebben namelijk allemaal een 

technische achtergrond. En het bedrijfsleven is bij ons 

kind aan huis. Via deze bedrijven, die verenigd zijn in 

Deltalinqs, krijg je als student van het STC mbo college  

 

Procestechniek & Maintenance bijvoorbeeld een carrière 

startgarantie. Daarmee heb je straks garantie op een 

stageplaats en maak je een mooie start binnen de sector. 

Door de samenwerking met het bedrijfsleven blijven we 

ook heel goed op de hoogte van ontwikkelingen op het 

gebied van bijvoorbeeld voorspellend onderhoud, 

energie transitie en renewable energie. Ingewikkelde 

termen? Niet voor jou als je straks bij ons een opleiding 

operationele techniek of maintenance volgt! Want dan 

leer je precies wat die termen inhouden en vooral waar 

jij straks, in je baan als operator of onderhouds-

technicus, mee te maken hebt. 

Veel van wat je eet, draagt en gebruikt is gemaakt in de 
procesindustrie. Denk aan de benzine voor je scooter, je colaatje, 
je favoriete sneakers en zelfs je telefoon. Al deze producten zijn 
gemaakt van grondstoffen die in moderne, schone, 
hoogtechnologische fabrieken verwerkt worden. Dit gebeurt door 
middel van een stapsgewijs proces, vandaar de naam 
procestechniek. Het soepel laten verlopen van dit proces  
(ook als er iets kapot gaat) is een verantwoordelijke taak.  
Hoe je dat precies doet? Dat leer je op het STC mbo college 
Procestechniek & Maintenance. 

welkom!
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Het bedrijf waar je na je opleiding aan de slag gaat, 

werkt volgens heldere procedures en duidelijke 

structuren. En dat merk je terug in onze opleidingen. 

We bieden je namelijk een veilige en goed 

georganiseerde leeromgeving. Je opleiding bestaat uit 

een afwisseling van theorie- en praktijklessen en je 

gaat samen met andere studenten aan de slag met 

projecten. Ook ga je regelmatig op excursie naar een 

bedrijf of bezoek je een beurs. 

Omdat stages een belangrijk onderdeel vormen van je 

opleiding (25% van alles wat je leert, leer je tijdens je 

stage) gaan we samen met jou op zoek naar een goede 

stageplaats bij een betrokken stagebedrijf.  Wist je 

trouwens dat veel van onze studenten uiteindelijk aan 

de slag gaan bij het bedrijf waar ze eerder stage hebben 

gelopen?  Daar zijn wij trots op. Waar we ook trots op 

zijn, is dat veel van onze studenten er voor kiezen om 

binnen het college door te stromen naar een 

vervolgopleiding op een hoger niveau. 

DUS, WIL JIJ
…  NAAR EEN KLEINSCHALIGE 

SCHOOL WAAR ALLES DRAAIT 
OM TECHNOLOGIE?   

…   LEREN IN EEN OMGEVING DIE 
JE OPTIMAAL VOORBEREIDT 
OP EEN AFWISSELENDE EN 
VERANTWOORDELIJKE BAAN?

…  STRAKS GEGARANDEERD EEN 
GOEDE BAAN MET EEN PRIMA 
SALARIS?

DAN BEN JE  VAN HARTE 
WELKOM BIJ  HET STC MBO 
COLLEGE PROCESTECHNIEK & 
MAINTENANCE!
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Onze opleidingen Procestechniek & Maintenance

Niveau Leerweg Duur

Medewerker operationele techniek -  
maintenance 

2 bol 2 jaar

Operationeel technicus 3 bol 3 jaar

Allround operationeel technicus 4 bol 4 jaar

Meer weten?
www.mbo-stc.nl/procesindustrie

Locaties
Brielle, RDM Campus Rotterdam.  
Campus Zuid-West (Stellendam) 

Let op: op de locatie RDM Campus kan een deel van de niveau 3 en 4 gevolgd worden en op de locatie Campus Zuid-West kan 

alleen het eerste jaar van de opleidingen worden gevolgd.

http://www.mbo-stc.nl/procesindustrie
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In de Nederlandse procesindustrie werken meer dan 

300.000 mensen. Bedrijven in de procesindustrie 

verwerken en produceren dag en nacht (grond)stoffen 

en producten die nodig zijn om de Nederlandse 

economie draaiende te houden. Veel van deze bedrijven 

vind je rondom de Rotterdamse haven en in het 

Botlekgebied. 

Kies je voor een opleiding en carrière in de 

procesindustrie, dan kun je twee kanten op: 

procestechniek of maintenance (onderhoud). Kies  

je voor maintenance dan kun je aan de slag als 

bijvoorbeeld mechanisch onderhoudsmonteur in de 

werktuigbouw of rotating of als elektro- en 

instrumentatietechnicus. Een praktisch beroep waar je 

de handen uit de mouwen steekt. Met het toenemen 

van het niveau van je opleiding stijgt de complexiteit 

van de installaties, het werk en de 

verantwoordelijkheden die je hebt. Met een diploma 

niveau 2 op zak heb je vooral een assisterende rol en 

werk je bijna altijd aan een specifiek onderdeel van 

installaties. 

Kies je voor een niveau 3 of 4 opleiding? Dan bereiden we 

je voor op een beroep met meer verantwoordelijkheden 

of een leidinggevende functie. Volg je onze niveau 4 

opleiding dan heb je bovendien de mogelijkheid om als 

onderhoudstechnicus van windmolens aan de slag te 

gaan op het land of op zee. Het keuzedeel Wind bereidt 

je namelijk voor op een avontuurlijke baan op hoogte! 

Maar welk niveau je ook kiest, jij bent degene die straks 

problemen oplost. Of nog beter: voorkomt! 

Vind je het interessanter om het proces te bedienen en 

bewaken? Dan kies je voor procestechniek. Je gaat aan 

de slag als procesoperator en vanuit de controlekamer 

kijk je of de kwaliteit en veiligheid van het proces en de 

systemen goed is. Daarnaast zijn er werkzaamheden op 

de installaties, zoals monstername, het lopen van 

controlerondes en kleine onderhoudswerkzaamheden. 

Het verschil tussen de niveau 3 en de niveau 4 opleiding 

zit hem in de complexiteit van het werk en de verant-

woordelijkheden. Welke opleiding je ook kiest, je gaat 

later aan de slag in een bedrijf dat meestal 7 dagen in 

de week en 24 uur per dag operationeel is.

mbo-opleidingen VOOR Procestechniek & Maintenance 

van Onderhouds
technicus tot 
procesoperator

“ HET IS SUPER GAAF 
OM IN ZO’N GROTE 
FABRIEK TE LOPEN, 
DAAR WORD IK ECHT 
GELUKKIG VAN”
LISETTE, STUDENT ALLROUND 
OPERATIONEEL TECHNICUS 
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Het STC mbo college Procestechniek & Maintenance vind je 
op drie locaties in Nederland. De hoofdlocatie bevindt zich in 
Brielle. Hier kun je terecht voor alle opleidingen. Op de 
locatie op de RDM Campus kun je het eerste deel van je 
opleiding Operationeel Technicus en Allround operationeel 
technicus volgen. Op de locatie Campus Zuidwest volg je 
alleen het eerste jaar van een van de opleidingen richting de 
procesindustrie. De overige jaren volg je op de hoofdlocatie 
in Brielle. 

locaties

Brielle
Kerkhoekstraat 1

3232 AE BRIELLE

0181 - 41 27 99

De locatie op de Kerkhoekstraat 1 in Brielle is de 

thuishaven van dit college. Deze STC-locatie ligt aan de 

rand van het Botlekgebied en staat geheel in het teken 

van de procesindustrie. Je vindt hier dan ook een groot 

aantal proces- en maintenance specifieke faciliteiten. 

Denk aan de oefenfabriek, meet- en regellokalen, een 

werkplaats, een emergency response simulator en een 

tankerpracticum. 

De locatie Brielle is met de bus bereikbaar. Deze zet je 

af bij de bushalte op een kleine tien minuten 

loopafstand van de school. Vanaf Rotterdam Centraal 

Station is het ongeveer een uur reizen naar Brielle. 

Vanaf Spijkenisse Metrostation Centrum is dat een half 

uur en vanuit Rozenburg en Oostvoorne doe je er 

ongeveer 25 minuten over. 

Opleidingen: Medewerker operationele techniek, 

Operationeel technicus, Allround operationeel technicus

OOSTVOORNE
SPIJKENISSE

HELLEVOETSLUIS

0:25 m 0:21 m
0:30 m

Bereikbaarheid

R’DAM CENTRAAL 
STATION

BRIELLE

1:00 u
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RDM Campus
Directiekade 32

3089 JB ROTTERDAM

0181 - 41 27 99

Kies je ervoor jouw niveau 3 of niveau 4 opleiding in 

Rotterdam te volgen, dan doe je dat op de RDM 

Campus. De RDM Campus is gevestigd op het terrein 

van de voormalige Rotterdamsche Droogdok 

Maatschappij (RDM), midden in de Rotterdamse 

Stadshavens aan de zuidoever van de Maas. Je kunt het 

eerste jaar van opleiding Operationeel technicus en het 

eerste en tweede jaar van de opleiding Allround 

operationeel technicus op de RDM Campus volgen. Je 

reist dan wel één keer per week naar Brielle voor je 

praktijklessen. Je maakt je opleiding af in Brielle.

 

De RDM Campus is bereikbaar met de bus en de 

waterbus. Met de bus is het ongeveer 20 minuten vanaf 

metrostations Zuidplein en Slinge. Vanaf Centraal 

Station ben je ongeveer 40 minuten onderweg. De 

waterbus naar de RDM Campus vertrekt vanaf de 

Erasmusbrug, Katendrecht en de St. Jobshaven en doet 

er, afhankelijk van de plek waar je opstapt, tussen de 10 

en 25 minuten over.

Bereikbaarheid

RDM CAMPUS

0:40 m 0:20 m

R’DAM CENTRAAL 
STATION

R’DAM 
ZUIDPLEIN

Campus Zuidwest
Deltahaven 4

3251 LC STELLENDAM

0187 - 49 19 68

De kleinschalige locatie Campus Zuid-West bevindt zich 

aan de Deltahaven te Stellendam. Op deze locatie kun 

je het eerste jaar van jouw opleiding richting de 

procesindustrie volgen. Je reist in dit jaar wel één keer 

per week naar Brielle voor je praktijklessen. Na je eerste 

jaar in Stellendam maak je je opleiding af in Brielle.  

Voor meer info, bekijk de website:  

mbo-stc.nl/stellendam.

De STC-locatie Campus Zuid-West is goed bereikbaar 

met de bus. De dichtstbijzijnde bushalte bevindt zich 

op 5 minuten loopafstand.

Opleidingen: Operationeel technicus, Allround 

operationeel technicus

http://mbo-stc.nl/stellendam
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HAVENS
HAVENLOGISTIEK - HAVENOPERATIES
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STC mbo college Havens

Wie de schoollocatie van het STC mbo college Havens 

binnenloopt weet het direct; hier begint je toekomst in 

de haven. Hoe dat komt? Allereerst vanwege het 

fantastische uitzicht dat je hier hebt over je 

toekomstige werkgebied. En wat dacht je van het 

haventrainingscentrum dat achter de school ligt? Maar 

dat is niet alles. Je merkt het ook aan de vakdocenten. 

Zij hebben namelijk allemaal een achtergrond in de 

havenlogistiek, douane of de op- en overslag en weten 

jou alles te vertellen over douane, dossierdigitalisering, 

block chain, Brexit enzovoort. Ingewikkelde termen? 

Niet voor jou als je straks bij ons op school zit! Want 

dan leer je precies wat die termen inhouden en vooral 

waar jij straks in je baan als bijvoorbeeld cargadoor, 

expediteur of havenwerker mee te maken hebt.

De Rotterdamse haven bruist! Nergens anders in Nederland zie 
je zoveel bedrijvigheid. En dat is ook niet zo gek, want het is een 
internationaal logistiek knooppunt waar schepen binnenvaren, 
containers vol goederen worden op- en overgeslagen en 
vrachtwagens af- en aanrijden. De haven van Rotterdam is de 
toegangspoort tot Europa, en zorgt ervoor dat winkels de 
nieuwste telefoons op voorraad hebben en dat jij jouw online 
bestelde sneakers binnen 24 uur in huis hebt. Wil jij een schakel 
zijn in de megawereld van de haven? Wat je ambities of sterke 
punten ook zijn, bij het STC mbo college Havens ben je aan het 
juiste adres!

welkom!

Opleidingen STC mbo college Havens

Havenlogistiek  P 51

Havenoperaties  P 52
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Het bedrijfsleven is kind aan huis bij het STC mbo 

college Havens. Zo blijven we op de hoogte van alle 

ontwikkelingen en zorgen we voor goede 

stagemogelijkheden. Stages maken namelijk een 

belangrijk onderdeel uit van je opleiding. En juist 

daarom krijg je volop stagebegeleiding van ons. Ook als 

je stagebedrijf in het buitenland zit. Want die kans  

bieden we je graag. Wist je trouwens dat veel van onze 

studenten uiteindelijk aan de slag gaan bij het bedrijf 

waar ze eerder stage hebben gelopen? Daar zijn we 

trots op. Waar we ook trots op zijn is dat veel van onze 

studenten er voor kiezen om binnen het college door  

te stromen naar een vervolgopleiding op een hoger  

mbo-niveau. 

Je opleiding bestaat uit een afwisseling van theorie-  

en praktijklessen en je gaat samen met andere 

studenten aan de slag met projecten. Ook ga je 

regelmatig op excursie naar een bedrijf, bezoek je een 

beurs, organiseren we een introductieweek 

havenlogistiek, excursies in binnen- en buitenland  

en zelfs een skivakantie. 

DUS WIL JIJ
…  NAAR EEN SCHOOL MIDDEN 

IN HET ROTTERDAMSE 
HAVENGEBIED?  

…  LEREN IN EEN OMGEVING DIE 
JE OPTIMAAL VOORBEREIDT 
OP EEN AFWISSELENDE EN    
VERANTWOORDELIJKE BAAN 
IN EEN INTERNATIONALE 
OMGEVING?

…  STRAKS GEGARANDEERD EEN 
GOEDE BAAN MET EEN PRIMA 
SALARIS?

DAN BEN JE VAN HARTE 
WELKOM BIJ HET STC MBO 
COLLEGE HAVENS!
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Onze opleidingen Havenlogistiek

Niveau Leerweg Duur

Medewerker havenlogistiek 2 bol + bbl 2 jaar

Coördinator havenlogistiek 3 bol + bbl 3 jaar*

Manager havenlogistiek 4 bol 4 jaar**

*  Het eerste anderhalf jaar van de opleiding betreft een gemengde klas voor niveau 3 en 4. Daarna wordt aan de hand van 

studieresultaten bepaald op welk niveau je verder gaat.

** Afhankelijk van studieresultaten, aanwezigheid en motivatie is het mogelijk de opleiding versneld te volgen in 3 jaar.

Alle opleidingen starten in september.

Meer weten?
www.mbo-stc.nl/havenlogistiek

Locaties
Rotterdam (Waalhaven)

http://www.mbo-stc.nl/havenlogistiek
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Vanuit de hele wereld komen containers vol producten 

de Rotterdamse haven binnen. Om er voor te zorgen dat 

deze producten vanuit de haven doorgaan naar winkels 

en consumenten, zijn duizenden bedrijven actief in en 

rond de haven. Zij vervoeren goederen via het spoor, het 

water, de lucht en de weg. Niet alleen naar Nederland, 

ook naar Europa en de rest van de wereld. Dat transport 

moet allemaal gepland en georganiseerd worden. In de 

haven is daarom veel werk voor denkers én doeners die 

een havenlogistieke functie op kantoor willen uitvoeren. 

Ben je een echte regelaar? Onze niveau 2 opleiding leidt 

je op voor een administratieve functie waarin je de 

papier- en informatiestroom van de verschillende 

vormen van transport op orde houdt. Kies je voor onze 

niveau 3 opleiding, dan heb je naast administratieve 

taken ook contact met klanten. Je geeft hen advies over 

het best in te zetten transport en regelt dit van A tot Z. 

Staat de klant bij jou centraal en kun je snel schakelen? 

Dan leidt onze niveau 4 opleiding op tot een uitdagende 

en veelzijdige baan waarin je behalve administratieve 

taken en klantcontact, ook verantwoordelijk bent voor 

het aansturen van het havenlogistieke proces. Hierbij 

komen de managementvaardigheden die je op school 

geleerd hebt goed van pas. Waar je ook voor kiest, je 

komt in ieder geval terecht in een dynamische en 

internationale werkomgeving. 

mbo-opleidingen VOOR havenlogistiek 

van medewerker 
tot manager

“ WAT IK LEUK VIND 
AAN DE HAVEN? 
GEEN DAG IS 
HETZELFDE!”

RYAN, STUDENT HAVENLOGISTIEK 
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In de haven van Rotterdam wordt jaarlijks zo’n 500 

miljoen ton aan goederen overgeslagen via bulk-, 

containeroverslag-, roro- of breakbulkbedrijven.

En hoewel werken in de haven al lang niet meer 

betekent dat je baan alleen bestaat uit het sjouwen van 

lading, moeten al deze goederen wel geladen en gelost 

worden. Daar komen werktuigen als heftrucks, straddle 

carriers, terminal trekkers, laadschoppen en kranen aan 

te pas. Handen uit de spreekwoordelijke mouwen dus. 

Maar natuurlijk wel op de meest efficiënte en veilige 

manier. Waar je dat leert? Bij onze havenoperationele 

opleidingen! 

Wat jouw werkzaamheden precies zijn, is afhankelijk 

van het niveau van jouw opleiding. Een opleiding op 

niveau 2 bereidt je voor op een baan waarin je je vooral 

bezighoudt met het laden en lossen van goederen en 

het vastzetten van lading. Kies je voor niveau 3 dan ga 

je aan het werk met grote werktuigen. Wil je graag nog 

meer verantwoordelijkheid? Dan leidt onze niveau 4 

opleiding je op voor een verantwoordelijke functie 

waarin je je bezighoudt met het plannen, uitvoeren, 

bewaken en (mede) leidinggeven van het hele 

operationele proces. Welke werkzaamheden jij straks 

ook uitvoert, je hebt een afwisselende job op een plek 

waar 24/7 bedrijvigheid is!

mbo-opleidingen VOOR havenoperaties 

van heftrucks 
besturen tot 
containers 
sjorren

“ DANKZIJ MIJN EIGEN 
HAVENERVARING 
KAN IK DE LESSTOF 
AANVULLEN MET 
ECHTE VERHALEN 
UIT DE PRAKTIJK. 
DAT MAAKT LEREN 
LEUKER VIND IK!”
DOCENT HAVENOPERATIES
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Onze opleidingen Havenoperaties

Niveau Leerweg Duur

Medewerker havenoperaties 2 bbl 2 jaar

Gevorderd medewerker havenoperaties 3 bbl 2 jaar

Coördinator havenoperaties* 4 bbl 2 of 4 jaar

*  Toelating afhankelijk van vooropleiding & werkervaring.

Alle opleidingen starten in september.

Meer weten?
www.mbo-stc.nl/havenoperaties

Locaties
Rotterdam (Waalhaven)

http://www.mbo-stc.nl/havenoperaties
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locatie 
waalhaven

“ VANUIT HET KLASLOKAAL 
KIJKEN WE UIT OP ONZE 
TOEKOMSTIGE WERKPLEK.”

Waalhaven Z.z. 16

3088 HH ROTTERDAM

010 - 429 02 66

Kies je voor een opleiding bij het STC mbo college Logistiek & 
Vervoer, dan krijg je les op onze moderne locatie aan de 
Waalhaven Zuidzijde 16 in Rotterdam, de thuishaven van dit 
college. Je krijgt les midden in het werkveld, tussen de 
bedrijven die jouw ingang zijn naar een wereld vol 
mogelijkheden.
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R’DAM CENTRAAL 
STATION

R’DAM
SLINGE R’DAM 

ZUIDPLEIN

WAALHAVEN

0:32 m 0:15 m
0:10 m

Bereikbaarheid De STC-locatie Waalhaven is goed bereikbaar met het 

openbaar vervoer. Vanaf station Zuidplein doet de bus 

er een kleine vijftien minuten over en je wordt voor de 

deur afgezet. Op station Zuidplein  worden in de spits 

extra bussen ingezet die exclusief voor STC-studenten 

vanaf Zuidplein en via station Slinge naar de 

Waalhaven rijden, en weer terug. Je kunt ook kiezen 

voor de waterbus. Die vaart naar de RDM Campus, waar 

je overstapt op de bus die je in ruim vijf minuten naar 

de Waalhaven brengt. Kom je liever met de auto? In de 

omgeving van de school is er voldoende gratis 

parkeergelegenheid. 
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OPLEIDINGENOVERZICHT

waar ga 
jij voor?
Je kunt bij ons kiezen uit meer dan 30 opleidingen! We helpen je graag bij
het maken van een keuze uit al die mogelijkheden. Meer weten over onze
opleidingen? Bekijk dan ons opleidingenoverzicht via www.mbo-stc.nl/opleidingen

Niveau 1 Niveau 3 Niveau 4

Entree tot de haven
(Assistent logistiek)
bol + bbl

Logistiek teamleider
bol + bbl

Logistiek supervisor
bol + bbl

Planner wegtransport
bbl

Manager transport en logistiek
bol

Niveau 2

Machinist railvervoer
bol + bol-bbl

Air cargo specialist  
(voorheen Luchtvrachtspecialist)
bol

Logistiek medewerker
bol + bbl

Coördinator havenlogistiek
bol + bbl

Aviation operations specialist
(voorheen Aviation operations officer)
bol

Buschauffeur
bbl 

Gevorderd medewerker
havenoperaties
bbl

Manager havenlogistiek
bol

Vrachtwagenchauffeur
bbl

Allround medewerker  
maritieme techniek 
bol

Coördinator havenoperaties
bbl

Medewerker havenlogistiek 
bol + bbl

Schipper binnenvaart
bol + bbl

Engineer maritieme techniek  
(voorheen Scheeps- en 
jachtbouwkundige)
bol 

Medewerker havenoperaties
bbl

Maritiem officier kleine schepen, 
Nautisch koopvaardij
bol

Kapitein / manager binnenvaart
bol

Matroos binnenvaart
bbl

Maritiem officier kleine schepen, 
Technisch
bol

Maritiem officier alle schepen, 
Nautisch koopvaardij
bol

Schipper machinist beperkt 
werkgebied
bol

Maritiem officier kleine schepen, 
Nautisch visserij
bol

Maritiem officier alle schepen, 
Nautisch visserij
bol

Stuurman / werktuigkundige  
zeevisvaart SW6
bol + bbl

Operationeel technicus
bol

Maritiem officier alle schepen, 
Technisch
bol

Medewerker operationele techniek
bol

Maritiem officier alle schepen, 
Nautisch waterbouw
bol

Allround operationeel technicus
bol

http://www.mbo-stc.nl/opleidingen
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KOM KENNISMAKEN
Ben je benieuwd naar onze opleidingen, locaties, 

docenten en studenten? Kom dan naar één van onze 

open dagen of infodagen. Kijk voor de actuele data 

op onze website, www.mbo-stc.nl/open-dagen. 

Wil je zeker weten of een opleiding ook echt bij je 

past? Meld je dan aan voor een meeloopdag. 

www.mbo-stc.nl/meeloopdagen

meld je aan  
Heb je een opleiding gevonden die bij je past? 

Aanmelden kan eenvoudig via onze website. 

We nodigen je dan snel uit voor een intakegesprek. 

www.mbo-stc.nl/aanmelden

Bol of bbl

Tijdens het kiezen voor een opleiding maak je een keuze tussen leren-stage (bol) of werken-leren (bbl). Waar je 

voor kiest, is afhankelijk van de opleiding en welke leerweg het beste bij jou past. 

Bol   (BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG) Bbl   (Beroepsbegeleidende leerweg)

School en stage Werken en leren

Meer theorie en zelfstudie Meer praktijk

Vijf dagen per week naar school en een, twee of drie  
stageperiodes van maximaal zes maanden.

Over het algemeen een dag in de week naar school en vier 
dagen werken

Soms ontvang je een kleine 
stagevergoeding

Je ontvangt salaris

Studiefinanciering (vanaf 18) en 

OV-jaarkaart (vanaf 16)

Geen studiefinanciering of OV-jaarkaart

Veel contact met medestudenten Minder contact met medestudenten

Toelatingseisen
Per opleidingsniveau gelden verschillende toelatingseisen.

Niveau Toelatingseisen

mbo niveau 1  / entreeopleiding • geen specifieke toelatingseisen

• wel moet je op 1 augustus van het startjaar minimaal 16 jaar zijn.

mbo niveau 2 • minimaal een vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg, of

• een overgangsbewijs havo / vwo klas 3 naar 4, of

• een diploma op mbo niveau 1, of

• een relevant, door de overheid erkend bewijsstuk of diploma

mbo niveau 3 • minimaal een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, of

• een overgangsbewijs havo / vwo klas 3 naar 4, of

• een mbo-diploma op minimaal niveau 2, of 

• een relevant, door de overheid erkend bewijsstuk of diploma

mbo niveau 4 • minimaal een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, of

• een overgangsbewijs havo / vwo klas 3 naar 4, of

• een mbo-diploma op minimaal niveau 2 of 3, of

• een relevant, door de overheid erkend bewijsstuk of diploma

http://www.mbo-stc.nl/open-dagen
http://www.mbo-stc.nl/meeloopdagen
http://www.mbo-stc.nl/aanmelden


open dagen
2021 
9 t/m 11 december
check mbo-stc.nl voor locaties en tijden

2022
4 februari
16.00 – 20.30 uur

5 februari
10.00 – 14.00 uur

15 t/m 18 maart
check mbo-stc.nl voor locaties en tijden

8 juni  
16.00 – 20.30 uur

Kijk voor meer info op mbo-stc.nl/open-dagen.

Voor vragen over opleidingen en aanmelden
Afdeling voorlichting

Onze voorlichters zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.  

Zij helpen je graag bij het kiezen van een mbo-opleiding bij het STC! 

Telefoon: 010 - 448 64 44

WhatsApp: 06 - 12 58 32 44

E-mail: voorlichting@stc-r.nl 

Aanmelden

Aanmelden voor een opleiding? Ga 

naar www.mbo-stc.nl/aanmelden

stcgroupnl

volg ons online

http://mbo-stc.nl/open-dagen
mailto:voorlichting%40stc-r.nl?subject=
http://www.mbo-stc.nl/aanmelden
http://
http://facebook.com/stcgroupnl
http://instagram.com/stcgroupnl
http://
http://
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