
MBO-Opleiding watersportindustrie 
start 1 februari 2015 in Amsterdam

Artikel Branchevereniging | onder redactie van HISWA Vereniging 

De opleiding Allround Medewerker 
Watersportindustrie is een MBO- 
opleiding op niveau 3 en duurt twee jaar. 
Leerling-medewerkers gaan één dag 
per week naar school en werken de rest 
van de week. De opleiding bestaat al 
in Friesland en start op 1 februari 2015 
ook in Amsterdam. HISWA Vereniging 
en ROC Friese Poort zijn de initiatiefne-
mers hiervan.

In de opleiding komt onder meer het 
volgende aan bod:
• het onderhouden en repareren van 
 jachten;
• het installeren van onderdelen zoals 
 motoren en het aanbrengen van 
 verfsystemen;
• interieur, gereedschappen, hijswerk 
 en verschillende materialen.

Er komt een nieuwe opleiding in Amsterdam: Allround 
Medewerker Watersportindustrie. Een ideale opleiding voor 
schoolverlaters die goed zijn met zowel hun handen als hun 
hoofd. Of voor medewerkers die hun MBO-diploma willen halen 
en zich verder willen specialiseren in de watersportindustrie. 
De opleiding bestaat uit leren en werken tegelijk. Inschrijven 
kan nog tot en met 31 januari 2015.

YachtFocus Magazine 123 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten20

De locatie van de opleiding is het HISWA 
Nautisch Centrum Amsterdam. Leerlin-
gen volgen hier één dag in de week het 
theoriegedeelte. Voor het praktijkge-
deelte moeten leerlingen een leerplaats 
hebben bij een watersportbedrijf. Er zijn 
inmiddels 35 (!) bedrijven die een leer-
plaats beschikbaar hebben. Leerlingen 
mogen ook zelf een bedrijf regelen.

Herbert van Oord, Manager Arbeids-
markt, Training & Opleiding bij HISWA 
Vereniging: “Jongeren met voldoende 
vooropleiding en medewerkers uit de 
sector die zich willen bijscholen zijn wel-
kom. De opleiding is uitstekend te com-
bineren met een baan in de watersport.” 

Ook de bij HISWA aangesloten bedrij-
ven reageren enthousiast op de komst 
van een dergelijke opleiding in Am-
sterdam. Arjen Conijn, directeur van 
Contest Yachts: “Het is belangrijk dat er 
een dergelijke opleiding in Amsterdam 
komt. Voor veel leerlingen is Friesland 
te ver weg. Daarnaast willen wij graag 
investeren in de toekomst van de wa-
tersportindustrie door leerling-mede-
werkers een leerplaats aan te bieden.”

Meer informatie: 
www.hiswa.nl/mbo-opleiding
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