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STUDENT IN AMSTERDAM

De opleiding voor Maritiem Officier doe je 

natuurlijk in Amsterdam. Deze grote stad 

heeft de vierde grootste haven van 

Europa, grote reparatiewerven en is 's 

werelds grootste cacaohaven. In het 

Noordzeekanaalgebied werd in 2021 

de grootste zeesluis ter wereld 

gerealiseerd. De haven kan dan nog 

grotere schepen ontvangen en is 

getijonafhankelijk. De opleiding werkt 

samen met de grootste Nederlandse 

rederijen en met andere opleidingen op 

het gebied van zeevaart, maritieme 

techniek en logistiek. Dit biedt jou een rijke 

leeromgeving die je deelt met studenten 

van onze andere techniekopleidingen.

Tijdens de opleiding leer je hoe je bijvoorbeeld een container- of 
cruiseschip veilig in de vaart houdt. De eerste 2,5 jaar richt je je 
op alle aspecten van het vak, daarna kies je een afstudeerrichting: 
nautisch (stuurman) of technisch (scheepswerktuigkundige).

In jaar 1 leer je welke werkzaamheden een maritiem officier aan 
boord van een schip verricht en hoe je die werkzaamheden 
uitvoert. In jaar 2 verdiep je je verder in technische en/of 
nautische werkzaamheden.
In jaar 3 ga je voor het eerst 5 maanden op stage aan boord van 
een zeeschip. Je leert hoe je functioneert als stuurman of als 
scheepswerktuigkundige. In jaar 4 volg je in het eerste half jaar 
een minor (keuzeprogramma). Daarna ga je weer 5 maanden op 
(zee)stage. Je analyseert zelfstandig een vraagstuk op maritiem 
gebied, waarna je een advies uitbrengt. Bij terugkomst studeer je 
af als stuurman of scheepswerktuigkundige door jouw onderzoek 
te verdedigen.

Een managementfunctie aan boord en reizen over 
de hele wereld? Of een mooie baan aan wal? De 
keuze is aan jou, want de opleiding Maritiem 
Officier bereidt je voor op beide. Zo leer je over 
motortechniek, navigatie, beladen, veiligheid en 
duurzaamheid.
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L Voor wie?
► Je hebt geen negen-tot-vijf-mentaliteit en bent 

flexibel (schepen varen 24 uur per dag).  
►  Je bent avontuurlijk aangelegd.
► Je bent zelfstandig, verantwoordelijk en vindingrijk 

(op een schip moet je alles zelf oplossen).

N Beroepsmogelijkheden
Als afgestudeerde kun je bijvoorbeeld werken op een 
vrachtschip, tanker, containerschip of een offshore 
werkschip. Wil je na een aantal jaren varen liever aan de 
wal werken? Dan kun je bijvoorbeeld reizen van 
vrachtschepen plannen of technische problemen 
oplossen vanaf het vaste land.
             

M Belangrijke vakken
► Navigatie
► Veilige belading
► Scheepswerktuigkunde
► Elektrotechniek
► Wis- en natuurkunde (beroepsgericht)

B Studielast
► 42 lesweken per jaar. Gemiddeld 40 uur per week.
► De contacttijd bij de opleiding bestaat uit: (online) 

colleges, practica, project- en studiebegeleiding.
► Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 

20 uur.
► Verder besteed je circa 20 uur alleen of met 

medestudenten aan zelfstudie (projecten, 
onderzoeken, opdrachten en voorbereiding van 
lessen en tentamens).

► Per jaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. 
Haal je in het eerste jaar minder dan 50 
studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend 
bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet 
verder kunt gaan met de opleiding.

A Toelatingseisen
Diploma havo, vwo, mbo-4 of een vergelijkbaar 
buitenlands diploma. Met een mbo-diploma Maritiem 
Officier kun je een versneld programma volgen. Op 
hva.nl/ma vind je meer informatie over de aanvullende 
toelatingseisen, eventuele aanbevelingen en de 
verplichte medische keuring.

J Inschrijven en studiekeuzecheck
Schrijf je uiterlijk op 1 mei 2023 in via hva.studielink.nl 
met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 
minimaal drie werkdagen. Na inschrijving doe je mee 
aan de verplichte studiekeuzecheck en krijg je een 
studiekeuzeadvies (hva.nl/skc).

H Studiekeuzeactiviteiten
► Kijk voor het actuele aanbod aan 

studiekeuzeactiviteiten op hva.nl/ma.
► Open dag op: 05-11, 10-12, 11-02 en 04-04

G Meer informatie
►  Studiegids.hva.nl
►  Hva.nl/collegegeld
►  Studiekeuze123.nl (Studie in Cijfers)

I Contact
Whatsapp: 06 2853 3546 (ma-vr 10.00 en 16.30 uur)
Telefoon: 020 595 1405 (ma-vr 09.30 en 13.30 uur)
E-mail: studievoorlichting@hva.nl
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