Maritiem & Techniek
Logistiek & Vervoer
Procestechniek & Maintenance
Havens

stc mbo college

Ga voor
Grenzeloos!
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?

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

Daarom kies je voor het STC

sector kom je met gemak in contact met China, Argentinië

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

je alle faciliteiten die je nodig hebt om in de haven aan de

Keuzemogelijkheden

en Zuid-Afrika! Als je een opleiding volgt bij het STC mbo

die goed bij jou past. Een opleiding die je leuk vindt en die

slag te kunnen gaan. Ook kun je in Rotterdam terecht op

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

college ligt de wereld aan je voeten. Je krijgt les midden in

jou grenzeloze toekomstmogelijkheden biedt. Op een school

ons Fire & Safety Training Centre, waar wordt geoefend

wat je moet weten en kunnen voor je toekomstige beroep.

het werkveld, tussen de bedrijven die jouw ingang zijn naar

waar de sfeer goed is. Wij doen er daarom alles aan om de

met het blussen van branden aan boord van schepen.

Een ander deel van je opleiding kun je zelf invullen. Je kunt

een wereld vol mogelijkheden. Een wereld waarin jij zelf je

school een plek te maken waar jij met plezier naartoe gaat.

Onze chauffeurs-in-opleiding kunnen oefenen met de

keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme,

vrachtwagen en in Brielle staat een echte oefenfabriek.

interesses en plannen voor de toekomst. Door de keuzedelen

grenzen bepaalt en die je je hele carrière kan blijven
verleggen. Ontdek snel jouw grenzeloos!

Vier colleges

onderscheid jij je straks op de arbeidsmarkt. Of stroom je

Omdat we graag een toegankelijke en kleinschalige

Excursies en activiteiten

vakinstelling willen zijn, hebben we vier

Gedurende jouw opleiding worden verschillende activiteiten

mbo colleges opgericht. Hierin zijn al onze

en excursies georganiseerd. Sommigen als onderdeel van het

Opleidingskosten

mbo-opleidingen ondergebracht:

lesprogramma, andere buiten het school- of lesprogramma

De opleidingskosten vind je terug op de specifieke oplei-

om. Zo organiseren al onze colleges regelmatig excursies

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

met meer succes door naar het hbo.

● STC mbo college Logistiek & Vervoer

naar bedrijven en beurzen, (buitenlandse) studiereizen

● STC mbo college Havens

en sporttoernooien. Kies je voor een opleiding binnen

Kans op werk en stage

● STC mbo college Maritiem & Techniek

het STC mbo college Maritiem & Techniek, dan staat een

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

● STC mbo college Procestechniek & Maintenance

vaarweek op een van onze schepen op het programma. Het

kun je per opleiding en regio zien wat de kansen op stage

STC mbo college Havens organiseert elk jaar, buiten het

en werk zijn.

Meer weten over de opleidingen binnen een van deze colle-

lesprogramma om, een wintersportreis.

Doorstroom hbo

ges? Bezoek de college-pagina: www.mbo-stc.nl/colleges.
Kijk achterin deze brochure voor een totaaloverzicht van alle

Begeleiding

Dankzij een unieke samenwerking tussen het STC en

opleidingen of check de digitale college brochure(s) op onze

Soms loopt je schoolcarrière door omstandigheden niet

Hogeschool Rotterdam - het Rotterdam Mainport

website www.mbo-stc.nl/brochures.

helemaal zoals je wilt. Die omstandigheden kunnen op

Institute of applied sciences (RMI) - kunnen onze

school, in de thuissituatie of op persoonlijk vlak liggen.

mbo-studenten eenvoudig en met succes doorstromen naar

Praktijkfaciliteiten en simulatoren

Begeleiding kan je hierbij helpen. Wil je in contact komen

een hbo-opleiding. Het RMI biedt vier opleidingen:

Aan praktijkfaciliteiten geen gebrek bij het STC. Als student

met ons begeleidingsteam? Neem contact op via

● Maritiem Officier

bij het STC krijg je veel praktijklessen waardoor je les krijgt

begeleiding@stc-r.nl.

● Maritieme Techniek

in een omgeving die lijkt op je toekomstige werkplek.

● Logistics Engineering

We zijn niet voor niets een vakinstelling. We beschikken

● Chemische Technologie

over veel simulatoren waarmee je leert varen en leert een
trein te besturen. Maar ook over binnenvaartschepen en

Kijk voor meer informatie op

zeilschip Eendracht. Op het Haventrainingcentrum vind

www.rotterdammainportinstitute.nl.

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

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

Logistiek teamleider
bol + bbl

Logistiek supervisor
bol + bbl

Planner wegtransport
bbl

Manager transport en logistiek
bol

Niveau 2

Treinmachinist
bol + bol-bbl

Luchtvrachtspecialist
bol

Logistiek medewerker
bol + bbl

Coördinator havenlogistiek
bol + bbl

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

(Assistent logistiek)

bol + bbl

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

•
•
•
•

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

•
•
•
•

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

mbo niveau 3

mbo niveau 4

KOM KENNISMAKEN

meld je aan

Ben je benieuwd naar onze opleidingen, locaties,

Heb je een opleiding gevonden die bij je past?

docenten en studenten? Kom dan naar één van onze

Aanmelden kan eenvoudig via onze website.

open dagen of infodagen. Kijk voor de actuele data

We nodigen je dan snel uit voor een intakegesprek.

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

www.mbo-stc.nl/aanmelden

Wil je zeker weten of een opleiding ook echt bij je
past? Meld je dan aan voor een meeloopdag.
www.mbo-stc.nl/meeloopdagen

(voorheen Scheeps- en jachtbouwkundige)

bol
Medewerker havenoperaties
bbl

Stuurman / werktuigkundige
kleine schepen
bol

Kapitein / manager binnenvaart
bol

Matroos binnenvaart
bbl

Stuurman / werktuigkundige
vissersschepen SW5
bol

Maritiem officier alle schepen
bol

Schipper machinist beperkt
werkgebied
bol

Operationeel technicus
bol

Visserij officier alle vissersschepen
S4
bol

Stuurman / werktuigkundige
zeevisvaart SW6
bol + bbl

Maritiem waterbouwer /
scheepswerktuigkundige waterbouw
bol

Medewerker operationele techniek
bol

Maritiem waterbouwer /
stuurman waterbouw
bol
Allround operationeel technicus
bol

Voor vragen over opleidingen, open dagen & aanmelden
Afdeling voorlichting

Open dagen

Onze voorlichters zijn op werkdagen

● 6 november 2020

bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

● 2 december 2020

Zij helpen je graag bij het kiezen van

● 30 januari 2021

een mbo-opleiding bij het STC!

● 10 maart 2021
● 16 april 2021

Telefoon: 010 - 448 64 44

● 2 juni 2021

WhatsApp: 06 - 12 58 32 44
E-mail: voorlichting@stc-r.nl

Voor meer informatie over de open
dagen kijk je op

facebook.com/stcgroupnl

www.mbo-stc.nl/open-dagen

instagram.com/stcgroupnl
youtube.com/stcgroupnl

Aanmelden

twitter.com/stcgroupnl

Aanmelden voor een opleiding? Ga
naar www.mbo-stc.nl/aanmelden

stcgroupnl

www.mbo-stc.nl/grenzeloos
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