
 

In ons deeltijds centrum voor zeevisserijon-

derwijs dat uniek is in Vlaanderen kan je een 

opleiding tot zeevisser volgen.  Afwisselend  

kom je een periode naar school en vaar je als 

volwaardig zesde bemanningslid mee op een 

professioneel vissersvaartuig.  Aan boord leer 

je immers de knepen van het vak en op 

school krijg je de nog ontbrekende theoreti-

sche kennis. 

Na elke periode krijg je de mogelijkheid om 

een examen af te leggen op school onder toe-

zicht van de FOD Mobiliteit om een attest te 

bekomen dat aanleiding geeft tot een over-

eenkomstig vaarbevoegdheidsbewijs.  

Een extra troef is dat de wet sinds kort ook 

voorziet in de mogelijkheid om binnen het 

deeltijds onderwijs niet alleen het getuig-

schrift tweede of derde graad maar ook het 

diploma secundair onderwijs te behalen. 

Wie kiest voor deze  avontuurlijke en goedbe-

taalde job van zeevisser , is van harte welkom 

in ons centrum en het hele schoolteam staat 

garant voor een uitstekende opleiding en be-

geleiding ! 

Opleiding op school 
 

Algemene vakken (diploma) 

 

PAV (project algemene vakken) 12u/week 

 

Engels                                               4u/week 

 

BGV (Beroepsgerichte vorming) 

 

Roerganger 

Matroos met wachtlopende functie 

 

Motorist 221 kW  

Motorist op een klein vissersvaartuig 

 Sleutelvaardigheden 

 Brandstofomloop/smeerolieomloop/

koelwateromloop 

 Batterijen/ stroomkring 

 Persluchtinstallatie/lensinrichting/

lassenbranden/stockbeheer 

 

Schipper beperkt vaargebied 

 Instrumenten/zeemanschap reglementen 

 GMDSS/EHBO/veiligheid 

 Hoogwaterberekeningen/

scheepsmachines 

 Zeevaartkunde 

 Beroepsreglementen/milieu/weerkunde 

 zeekaart 

Jaarverloop 

Jaarverloop Groep 1 Groep 2 

05/09/16 – 14/10/16  school aan boord 

17/10/16 – 02/12/16 aan boord  school 

05/12/16 – 27/01/17 school aan boord 

30/01/17 – 17/03/17 aan boord school 

20/03/17 – 12/05/17 in school aan boord 

15/05/17 – 23/06/17 aan boord school 

24/06/17 – 31/08/17 aan boord aan boord 

BGV (Beroepsgerichte vorming) 

 

Roerganger 

Motorist 221 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schipper beperkt vaargebied 



Inschrijvingsvoorwaarden 
 

 Minimum 15 jaar en eerste graad secun-

dair onderwijs gevolgd 

 

Of  

 

 16 jaar 

 

 Maximum 24 jaar 

 

Voorwaarden om te gaan varen 

 
 medisch geschikt zijn om te varen 

 

 Opleiding basic safety training volgen 

Maritiem Instituut Mercator 

Mercatorlaan 15 

8400 OOSTENDE 

059 70 40 19 

www.maritiemonderwijs.be 

 

Directeur Dhr. Denys Jan 
jan.denys.mercator@maritiemonderwijs.be 

 

Coördinator Dhr Gehesquière Johan 
johan.gehesquiere.mercator@maritiemonderwijs.be 

Centrum leren en werken 

 

MARITIEM INSTITUUT MERCATOR 

 

Opleiding op de werkplek 
 

Je vaart mee met een professioneel vissers-

vaartuig gedurende 34 weken per jaar 

 

 


