
FOTO 29. 
MATROOS 
BINNEN-
VAART



 Je werkt op een binnenschip. Je vaart over 
rivieren en kanalen.
 Je vervoert goederen maar ook passagiers

(bijvoorbeeld: veerdiensten, toeristische 
rondvaarten en de Waterbus).
 Je helpt de schipper tijdens het varen. Jij bent 

de ‘look-out’ voor de schipper bij moeilijke 
bewegingen en bij aanmeren.
 Je schildert en verwijdert roest.
 Je kijkt motoren en machines na aan de 

hand van een checklist. Je reinigt, smeert of 
vervangt onderdelen.
 Je maakt het schip schoon.
 Je helpt tijdens het laden en lossen van het 

schip.
 Je bereidt soms ook eenvoudige maaltijden.

LOON STARTER

Brutoloon rond 
€ 2.500
Met lichte verschillen 
per deelsector.

WERKREGELING

Je werkt in shiften. 
Dit gaat van dag-
diensten (1 dag aan 
boord) tot een verblijf 
van enkele weken aan 
boord.
Je werkt vaak buiten, 
zowel bij goed als 
slecht weer.

TAKEN



Je hebt een diploma voor 
matroos:
 BSO Binnenvaart
 TSO maritieme technieken dek / 

motoren 
Je hebt een geldig dienstboekje 
voor matroos.
Je hebt een medisch attest.

 Je kan zelfstandig werken

 Je voelt je 
verantwoordelijk: op een 
binnenschip heb je enkel je 
kleine team, iedereen moet op 
iedereen kunnen rekenen. 

 Je vindt veiligheid belangrijk.

 Je bent flexibel: je kan je 
aanpassen aan de 
omstandigheden op water.

VEREISTEN
Welke vaardigheden 
heb je nodig in deze job? 

Vereisten: 
diploma, attesten… 

DIPLOMA MATROOS?
Je kan voor een opleiding terecht bij 
de Scheepvaartschool op Linkeroever.
www.descheepvaartschool.be

http://www.descheepvaartschool.be/


WAAR WERK JE?

Je werkt voor een binnenvaart-
schipper en vaart voornamelijk 
over kanalen en rivieren in België, 
Nederland of Duitsland.

EN LATER? DOORGROEI-
MOGELIJKHEDEN OF 

SPECIALISATIES:

Stuurman
Schipper (kapitein binnenvaart)

Specialiseren: Rijn, passagiersvervoer, 
radar, …



Waar vind je meer info over dit beroep?

 https://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/beroep_detail.php?beroep
=1157

 https://www.vdab.be/beroep/4d733a96-c4e9-48df-9fb5-
c2cd547898f7/matroos-binnenscheepvaart

 Getuigenis video: https://www.youtube.com/watch?v=39NL20H8ypU

 Video: reportage op ATV : https://atv.be/nieuws/een-matroos-moet-van-
alle-markten-thuis-zijn-104275

 Video’s: https://frb-fri.be/nl/opleiding/promo

Waar vind je meer info over opleidingen?

 https://www.descheepvaartschool.be/

 https://pact-opleidingen.be/matroos-binnenvaart/

 https://frb-fri.be/nl/opleiding/matroos-volwassenen

MEER INFO

https://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/beroep_detail.php?beroep=1157
https://www.vdab.be/beroep/4d733a96-c4e9-48df-9fb5-c2cd547898f7/matroos-binnenscheepvaart
https://www.youtube.com/watch?v=39NL20H8ypU
https://atv.be/nieuws/een-matroos-moet-van-alle-markten-thuis-zijn-104275
https://frb-fri.be/nl/opleiding/promo
https://pact-opleidingen.be/matroos-binnenvaart/
https://pact-opleidingen.be/matroos-binnenvaart/
https://frb-fri.be/nl/opleiding/matroos-volwassenen


Bekijk het volledige overzicht met 
mobiliteitsoplossingen op de website van Port of Antwerp: 

 Waterbus: vaste vaarroute van Hemiksem tot Lillo – opstapplaats onder 
andere aan Steen www.dewaterbus.be

 Fietsbus: gratis fietsbus om de Schelde over te steken ter hoogte van de 
Tijsmans- en Liefkenshoektunnel www.portofantwerp.com/nl/fietsbus

 Pendelbus: Iedereen kan de Pendelbus reserveren, op voorwaarde dat het 
bedrijf waar je werkt, is aangesloten. Zowel op linkeroever als op 
rechterover zijn er verschillende routes, van Sint-Niklaas, Beveren, Kallo, 
Merksem, … http://www.pendelbushaven.be/routes.html

MOBILITEIT

Hoe geraak je in de haven?

http://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-werkverkeer
http://www.dewaterbus.be/
https://www.portofantwerp.com/nl/fietsbus
http://www.pendelbushaven.be/routes.html


 Bedrijfsbus – i-Bus: Werknemers (ook uitzendkrachten en jobstudenten) 
van Covestro, Evonik, Ineos, Lanxess, Bayer en Inovyn kunnen met de i-
Bus van en naar het werk pendelen. http://www.i-bus.be/

 Andere bedrijven, zoals BASF, Total en ExxonMobil voorzien ook collectief 
vervoer voor hun werknemers. Vraag het aan het bedrijf of interimkantoor 
waar je wil solliciteren: biedt jouw toekomstige werkgever collectief vervoer 
aan? Rijdt er een bus bij jou in de buurt?

 Carpoolplatform: https://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-
werkverkeer#collectiefvervoer

MOBILITEIT

Hoe geraak je in de haven? (deel 2)

http://www.i-bus.be/
https://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-werkverkeer#collectiefvervoer
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