Maritieme
opleidingen

Kickstart
je carrière in
de maritieme
sector

De wereld danst op het ritme van de grote
zeeroutes. Wereldhandel, geopolitiek,
ecologische uitdagingen: ze kunnen
niet zonder de maritieme sector.
Aan de Antwerp Maritime Academy
stomen we jou klaar voor een
fantastische carrière in die sector.
Je studeert hier niet alleen aan een
hoogtechnologische, internationale
topschool, je doet dat ook nog eens
in Antwerpen – het kloppende hart
van zeevarend België.
Boeiend wordt het zeker.
Als je bereid bent om er helemaal
voor te gaan, natuurlijk...

Managementoriented?
De opleiding Nautische Wetenschappen
bereidt je voor op een leidinggevende rol
in de maritieme sector. Dat kan aan boord
van een schip, of in de boardroom van een
havenbedrijf.

Lees meer op pagina 5

Wil je engineer
worden?
De opleiding Scheepswerktuigkunde
maakt van jou een maritiem engineer die
het hele spectrum beheerst van high-tech
baggerwerken tot de machinekamer van
self-steering ocean vessels.

Lees meer op pagina 11
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Nautische wetenschappen

Nautische
Wetenschappen
Vroeger werden al onze masters nautische
wetenschappen kapitein. Dat is nog altijd de slimste
keuze na je master – minstens voor een tijdje.
Als kapitein van dertig jaar run je je eigen bedrijf,
maar dan op zee, zonder hulplijn.
Dat is een unieke ervaring.
Geen zeebenen? Dan hoeft varen niet. De tijd
van de verplichte ‘lange omvaart’ is al lang voorbij.
En de mogelijkheden voor Nautische Wetenschappers zijn ook aan de wal fenomenaal.
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Inhoud Academische Bachelor
STCW* Operational Level (jaar 1+2+3)
VERPLICHTE OPLEIDINGSONDERDELEN
CORE MODULES

Ladingbehandeling tankers
Elektriciteit
Elektronica

Nautische instrumenten

Scheepsbouw

Land- en kustnavigatie

Propulsie

Astronavigatie

Thermodynamica

Kaartpassen

Economie

Reglementen

Algemeen recht

Manoeuvres

Zeerecht

Meteorologie en oceanografie

Bedrijfs- en maritieme economie

Radarnavigatie

Wiskunde/fysica

ECDIS: Electronic Chart Display Information

Chemie

System

Maritiem Engels

AIS: Automatic Identification System

Maritiem Frans (fac.)

Maritime Resource Management

Psychologie

Zeemanschap
Ladingbeheer
Stabiliteit

STAGE AAN BOORD
EN BACHELORSCRIPTIE

Scheepsveiligheid
Brandbestrijding

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

Maritieme milieuproblematiek
GMDSS: Global Maritime Distress and

Fast Rescue Boat

Safety System

bijzondere schepen

SAR: Search and Rescue

(baggervaart, offshore, roro)

ISPS: International Ship and Port Facility

maritieme geneeskunde

Security

Spaans

ISM: International Safety Management

algemene en interculturele communicatie

Scheepsadministratie en internationale
conventies

STCW(*) Management Level (jaar 4)
De masteropleiding organiseren we in samenwerking met Universiteit
Antwerpen, Institute of Transport and Maritime Management Antwerp
(ITMMA), Universiteit Gent en Université de Liège.

VERPLICHTE OPLEIDINGSONDERDELEN
CORE MODULES
Maritiem transport
Ship’s exploitation
Supply chain management 1

Nautische wetenschappen

Inhoud Master

MASTERSCRIPTIE
OPLEIDINGSONDERDELEN
GERELATEERD AAN
ONDERZOEKSDOMEINEN

Zeerecht

Veiligheid en gezondheid

Maritieme technieken

Strategisch management

Navigatieproblematiek

Maritieme medische urgenties

(getij-analyse, Voyage Planning, navigatie

Maritiem transport

in ijsgebieden, Radar/Arpa simulator)

Analysis of shipping markets

Reglementen (ongevallenanalyse)

Supply chain management 2

Manoeuvres

Port management and policy

Propulsie

Bedrijfseconomie

Automatisatie

Mariene milieuproblematiek

Inspectie, survey en onderhoud

Advanced maritime ecology

Human resources en communicatie

Maritieme energieproblematiek

Groepscommunicatie in interculturele context

Maritieme technieken

Crisis & Crowd Management

Introduction into hydrography
Bijzondere schepen: olie, gas (LPG/LNG) en
chemicaliëntankers
Advanced maritime technology and safety
Advanced stability
Dynamic Positioning
Seminarie scheepsbouw, propulsie en
automatisatie
Human resources en communicatie
Information and communication technology
Data analysis

(*) STCW = Standards of Training,
Certification and Watchkeeping
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Safety first!
Uiteraard leiden we je intensief op
in brandbestrijding en in het besturen
van reddingsvaartuigen. Nooit vergeten
dat op zee straks iedereen naar jou kijkt
om problemen op te lossen.
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Scheepswerktuigkunde

Scheepswerktuigkunde
Vergeet wat je denkt te weten over machinekamers:
aan boord is alles groter en complexer. Het is er
tegelijk ouderwets industrieel én hypermodern
en computergestuurd. Als scheepswerktuigkundige
run jij die hele fabriek op het water, zonder room
for error.
Je opleiding zoomt dus in op thermische
en pneumatische fysica, maar net zo goed
op de informatica waarmee oceaanschepen
vanop afstand bestuurd worden.
Want zo ziet de toekomst eruit.
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Inhoud Academische Bachelor
STCW* Management Level (jaar 1+2+3)
VERPLICHTE OPLEIDINGSONDERDELEN
CORE MODULES

Communicatie en rapportering
Psychologie: menselijke aspecten in
de zeevaart

Stabiliteit en scheepsbouw

Algemene elektriciteit

Scheepsveiligheid

Scheepsdieselmotoren

Brandbestrijding

Scheepshulpwerktuigen

Maritieme milieuproblematiek

Technisch tekenen, werkplaatstechniek

ISPS: International Ship and Port Facility

Sterkteleer

Security

Scheepsautomatisatie

ISM: International Safety Management

Scheepselektronica en -elektrotechniek

Scheepsadministratie en maritiem recht

Engine Resource Management

Ladingbehandeling tankersa

Multidisciplinaire simulatoroefeningen

Gevaarlijke stoffen

Thermodynamica en warmteoverdracht

Inleiding tot economie en bedrijfsbeheer

Stoominstallaties

Maritieme economie

Innovatieve maritieme technologieën

Wiskunde/fysica
Data-analyse
Chemie
Algemene mechanica en hydromechanica
Maritieme geneeskunde
Maritiem Engels

(*) STCW = Standards of Training,
Certification and Watchkeeping

STAGE AAN BOORD
EN BACHELORSCRIPTIE

Scheepswerktuigkunde

Inhoud Master (jaar 4)*
STCW* Management Level
STCW* Electro Technical Officer
VERPLICHTE OPLEIDINGSONDERDELEN
CORE MODULES
Mechatronics
Information and communicvation technology
Scheepswerktuigkundige vaardigheidstraining

MASTERSCRIPTIE
KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN
GERELATEERD AAN JE
ONDERZOEKSDOMEINEN

Multidisciplinaire simulatoroefeningen

Advanced maritime ecology and technology

en seminaries

Maritime transportation

Optimisation and innovation of energy systems

Analysis of shipping markets

Dredging techniques

Data science

Management of innovation in marine

Port management and policy

engineering

Hydrodynamics of a vessel

Advanced control technologies

Offshore technology for engineers

Classification and survey

Advanced tanker training Oil, Gas & IGF

Comunicatiestrategieën

Chemicals

*dit masterjaar zal je kunnen volgen vanaf 2024
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Jaarkalender
Module 1.1

Module 2.1

week 39

Lesweek

week 6

Lesweek

week 40

Lesweek

week 7

Lesweek

week 41

Lesweek

week 8

Lesweek

week 42

Lesweek

week 9

Lesweek

week 43

Lesweek

week 10

Lesweek

week 44

Lesweek

week 11

Lesweek

week 45

Examenweek

week 12

Examenweek

week 13

Stages

week 14

Stages / lentevakantie

week 15

Stages / lentevakantie

week 16

Stages

Module 1.1
week 46

Lesweek

week 47

Lesweek

week 48

Lesweek

week 49

Lesweek

week 50

Lesweek

week 17

Lesweek

week 51

Lesweek

week 18

Lesweek

week 52

Wintervakantie

week 19

Lesweek

week 1

Wintervakantie

week 20

Lesweek

week 2

Examenweek

week 21

Lesweek

week 3

Examenweek

week 22

Lesweek

week 4

Examenweek

week 23

IHS-week

week 5

Speciale activiteitenweek

week 24

Examenweek

week 25

Examenweek

week 26

Deliberatie & proclamatie

week 27

Zomervakantie

week 28

Zomervakantie

week 29

Zomervakantie

week 30

Zomervakantie

week 31

Zomervakantie

week 32

Zomervakantie

week 33

Zomervakantie

week 34

Examenweek 2e zit

week 35

Examenweek 2e zit

week 36

Examenweek 2e zit

week 37

Deliberatie & proclamatie

week 38

Zomervakantie

Ja maar, hoe ziet
zo’n lesweek er dan
eigenlijk uit?
Goede vraag – dat zouden
wij als student ook wel willen
weten. Achter de QR-code
hiernaast leggen we dat
haarfijn voor je uit.

Module 2.2
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De maritieme sector is de belangrijkste
sector op de wereld. Eén gestrand schip
en de wereld valt stil, één kwartaal met
verstoorde scheepvaart zoals door Covid
en de prijzen van de wereldhandel maken
gekke sprongen. De maritieme sector groeit,
jobzekerheid is er gegarandeerd en de lonen
liggen er hoog.
Antwerpen is een wereldhaven.
Laat dat gerust even tot je doordringen:
wereldhaven. Top vijftien in de wereld, top
twee in Europa en groter dan gelijk welke
Amerikaanse haven. In geen enkele andere
sector is België relevanter.
Je bouwt hier een fantastisch netwerk op.
Precies omdat onze academie in het hart
van de Antwerpse haven staat, en heel veel
van onze alumni een hoofdrol spelen in
die bedrijven, start je met een gigantische
voorsprong.

Kiezen voor
een maritieme
carrière is
een no-brainer

Start je je carrière op zee? Dan kan het snel
gaan. Heel snel. Rond je dertigste verjaardag
kan je al kapitein of hoofdwerktuigkundige
zijn – dat is CEO of COO in klassieke
bedrijfstermen. Dan run jij de brug of de
machinekamer en en neem jij de beslissingen.
Dan stuur jij een internationale bemanning
aan, ben jij verantwoordelijk voor afgesproken
deadlines en staat niemand klaar om je gaten
dicht te lopen. Die ervaring is met niets te
vergelijken, en daarom is zo’n carrière die op
zee start volgens ons nog altijd de beste keuze.
Je kan later nog altijd aan de wal.
Ook aan de wal heeft je carrière geen
plafond. Heel veel leidinggevenden in de sector
hebben een diploma van onze academie.
Ze zitten bij het Loodswezen, bij scheepsagenturen, rederijen, expediteurs, terminal
operators, toeleveringsbedrijven, verzekeringsen classificatiemaatschappijen, scheepvaartinspectie, surveyors, …
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Koopvaardij

Baggerbedrijven

Onze rederijen vervoeren jaarlijks
meer lading dan de Franse,
Nederlandse en Spaanse. België is
een belangrijke vlaggennatie met
technisch geavanceerde schepen
die zowat alles naar overal vervoeren:
gassen, droge bulk, aardolie,
containers en chemicaliën.

De Belgische baggerbedrijven
behoren tot de grootste ter wereld.
En dat is lang niet alleen omdat ze
de vaargeul van de Schelde slibvrij
houden. Onze bagger-bedrijven
leggen eilanden aan, helpen bij
de bouw van nieuwe havens en
doen aan milieuwerkzaamheden.

Sleepvaart

Overheid

Sleepboten ... slepen boten. Juist.
Maar ze bergen ook gestrande
vaartuigen, bestrijden milieuvervuiling op zee, spelen een rol bij
scheepsonderhoud, … Ook olie- en
gaswinning op zee, en off-shore
windparken kunnen niet zonder
uitstekende sleepvaart.

Waterwegen zijn natuurlijk gemeen
goed en dus praat ook de overheid
een aardig mondje maritiem.
Beloodsing, redding op zee,
scheepvaartpolitie, hydrografie,
vaarwegmarkering, ... zijn allemaal
overheidstaken die smeken om
uitstekende medewerkers.
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We combineren
traditie met
de nieuwste
technologie

De Antwerp Maritime Academy heeft
een ISO 9001 kwaliteitscertificaat.

Wij vinden onze campus in de Scheldebocht de mooiste van Antwerpen.
Het zicht is er magnifiek en de weg naar
partnerbedrijven (en de binnenstad) erg
kort. Het beschermde hoofdgebouw krijgt
er volgend academiejaar trouwens
een hypermoderne broer bij, om lessen en
praktijklabo’s nog comfortabeler te maken.
Ook hypermodern zijn onze simulatoren
om complexe scheepvaartmanoeuvres
of communicatie op zee of te oefenen,
en onze didactische methodes om je
de nodige kennis bij te brengen.
Dat gebeurt trouwens door docenten met
een hoofd vol kennis en een buik vol liefde
voor de sector. En wat zij je niet vertellen,
vind je ongetwijfeld in de uitgebreide
bibliotheek.
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Bedrijven zijn op zoek naar jou
Want ze weten dat we studenten
opleiden die gekend staan voor
hun kennis, mentaliteit en brede
inzetbaarheid.
Dacht je dat deze opleidingen
typisch voor jongens zijn?
Nee hoor, ook steeds meer meisjes
kiezen voor een maritieme carrière!
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Stages op zee
Natuurlijk loop je stage op het water. Zo leer je het leven aan boord
kennen en geraak je vertrouwd met je toekomstige werkomstandigheden, zowel op professioneel als op sociaal vlak. We hebben
uiteraard speciale aandacht voor de veiligheidsaspecten.
Bij je eerste stage, al meteen tijdens het eerste studiejaar, stap je aan
boord van ons opleidingsschip, de Poolse driemaster Dar Mlodziezy.
Je volgende stages doe je aan boord van diverse commerciële
schepen, het ene al wat groter of complexer dan het andere.
De perfecte voorbereiding voor je verdere carrière.

Dar Mlodziezy
Ons opleidingsschip is een driemast-volschip
met een zeiloppervlakte van maar liefst 3,015 m².
Het schip is 109,2 meter lang, heeft een breedte
van 13,9 meter en is 50,1 meter hoog.
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Een topdiploma
Jouw academische diploma is straks heel
veel waard in de sector. Je opleiding hier
voldoet immers aan de internationale
regelgeving en kwaliteitsnormen
van IMO (International Maritime
Organization) én aan de STCW-normen:
Standards of Training, Certification and
Watchkeeping. Dat zijn wdé referenties in
de maritieme wereld.

Concreet:
• Als bachelor in de nautische
wetenschappen behaal je het STCW
Operational Level.
• Als master in de nautische
wetenschappen
en als bachelor in de
scheepswerktuigkunde behaal je het
STCW Management Level.

Andere opleidingen
De Antwerp Maritime Academy is een
maritiem expertisecentrum. Dat wil
zeggen dat we ook trainingen aanbieden
aan professionals na hun opleiding:

• We bieden een veertigtal
trainingsmodules aan waarvoor jij
je kan inschrijven en die ook gevolgd
worden door tal van bedrijven en
maritieme organisaties.
• Wil je de vaarbevoegdheid STCW
Management Level voor alle scheepstypes behalen? Dan kan je bij ons een
modulaire nautische opleiding volgen.
• Ook de opleiding commerciële yachting
kan je bij ons volgen. Deze is bedoeld
voor de bemanning van pleziervaartuigen
met commerciële activiteiten
(bruto tonnage kleiner dan 500).
• Tot slot is er nog de postgraduaatopleiding
hydrografie. Als je deze opleiding met
succes afrondt krijg je het certificaat
van Hydrographic Surveyor Cat. B.

Wetenschappelijk
onderzoek en
Internationale
projecten
Op de Antwerp Maritime Academy wordt
heel wat onderzoek verricht, binnen heel
wat verschillende domeinen. Ook jij als
student zal je in je derde bachelor- en je
masterjaar onderzoek doen.
Zo hebben we heel wat expertise
opgebouwd, bijvoorbeeld in:
• corrosie en fouling (vervuiling)
• luchtkwaliteit en duurzaam transport
• de officier van de 21ste eeuw

De Antwerp Maritime Academy is lid van
de Associatie Universiteit en Hogescholen
Antwerpen (AUHA).
En dat is een meerwaarde! Zeker voor
onze masteropleiding, die erg academisch
is en focust op wetenschappelijke kennis
en onderzoek.

Gebeten door de academische microbe?
Dan kan je hier ook een doctoraat in
de nautische wetenschappen behalen,
onder begeleiding van enkele absolute
experten in hun vakgebied.
De Antwerp Maritime Academy maakt
deel uit van het Erasmus+ programma
en we zijn betrokken bij tal van
internationale projecten. Een semester
studeren bij een van onze Europese
partnerinstellingen is zeker mogelijk.
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Studentendienst
Stuvo is er voor alle vragen die je niet aan je docenten kan stellen,
maar die wel belangrijk zijn. Over beurzen en financiën, over je rechten
als student, over begeleiding bij het studeren, over het vinden van een kot
of een job of een fiets om van het ene naar het andere te gaan
(en af en toe ook naar de campus).
Spreek Sylvia Adriaenssens of Isabelle Dekkers gerust aan.
Of mail ze op stuvo@hzs.be

29

Een hechte
studentengemeenschap
Kom je bij ons studeren? Dan kom je
terecht in een hechte, internationale en
diverse gemeenschap van zowat
600 studenten.
Jouw mening is belangrijk! We willen alle
studenten betrekken bij het beleid van
onze school. De Studentenraad draagt
bij tot een betere leeromgeving voor alle
studenten.

Work hard,
play hard
Ook ontspanning telt op onze school.
Onze studentenvereniging Argonaut
is een van de oudste én actiefste van
Antwerpen. Voetbalwedstrijden, feesten,
quizzen: de agenda is altijd goed gevuld.
Daarnaast heb je kans om deel te nemen
aan roei- en zeilwedstrijden en zijn er
voetbal- en rugbyteams waar je lid kan
van worden.
Meer weten over studeren in Antwerpen?
Surf naar www.stanstan.be.

Inschrijvingsvoorwaarden
Om aan onze opleiding te kunnen
starten heb je een van deze diploma’s of
getuigschriften nodig:
• diploma van secundair onderwijs;
• diploma van hoger onderwijs van het
korte type met volledig leerplan;
• of een gelijkwaardig erkend diploma of
getuigschrift.
Ook belangrijk om te weten is dat je
verplicht een medisch onderzoek van
Mediport moet ondergaan.

Zo kom je te weten of je in aanmerking
komt voor een maritieme carrière.
Surf naar www.amacademy.be en kom
alles te weten over deze voorwaarden,
over het inschrijvingsgeld, studiebeurzen,
vrijstellingen, studiebenodigdheden,
uniform en hoe je onze campus kan
bereiken. Je kan deze informatie ook
opvragen door te bellen naar 03/205 64 30
of te mailen naar info@hzs.be.

Bezoek onze campus
Kom een kijkje nemen op onze campus
tijdens een van de infomomenten. Kijk
op onze website om te weten te komen
wanneer ze plaatsvinden:
www.amacademy.be.
We ontvangen je graag en geven je alle
informatie over onze opleidingen en over
een carrière op zee. Onze docenten staan
voor je klaar, maar ook onze studenten
informeren je met plezier. Zo kom je alles
te weten over de cursussen en onze stages.

En je hebt ook de kans om onze labo’s,
werkplaatsen en simulatoren te bezoeken.
Op die manier krijg je een volledig beeld
van hoe het is om hier te studeren.
Daarnaast beantwoorden onze collega’s
van de studentenadministratie al je
vragen over je inschrijving.
Kom je liever langs op een ander
moment? Maak dan een afspraak via
info@hzs.be.
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Noordkasteel-Oost 6, 2030 Antwerpen
03/205 64 30 • info@hzs.be
www.amacademy.be

