
 

Leren en werken in de binnenvaart?  
Exho investeert in je opleiding en ontwikkeling. We leiden studenten in de praktijk op 
voor diverse binnenvaartfuncties. Dat kan zowel via de beroepsbegeleidende 
leerweg (BBL) als de beroepsopleidende leerweg (BOL). 
 
De opleidingen vinden plaats op schepen van onze opdrachtgevers. Het zijn erkende 
leerschepen. Dat wil zeggen dat je wordt begeleid door medewerkers die getraind 
zijn in het begeleiden en opleiden van studenten. Daarnaast zal onze 
opleidingscoördinator je ook begeleiden. 
 
Exho is een VTL-erkend leerbedrijf voor de opleidingen:  

 Matroos binnenvaart; 
 Schipper binnenvaart; 
 Kapitein binnenvaart. 

 
Start jouw carrière in de binnenvaart bij Exho? 
Mail voor meer informatie: info@exho.nl 
 
 
Van Timmerman tot Matroos 
Ondanks de crisis en de vele werklozen is in de binnenvaart nog altijd een tekort aan 
vakmensen. Door vergrijzing en lage instroom is het personeelsbestand in de 
branche al jaren niet in balans met de behoefte. Op redelijk korte termijn zullen 
ervaren kapiteins de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en de branche verlaten.  

Exho heeft verschillende initiatieven om het arbeidspotentieel te vergroten 
onderzocht. Het idee om een samenwerking aan te gaan met gemeente en UWV om 
werkloze jongeren een stageplaats aan te bieden met baangarantie als zij hun 
opleiding positief afronden, bleek de meest kansrijke.  

            
            

           Stagiair 
 

 



De tijd is gunstig voor dit soort initiatieven; veel mensen zijn bereid om een carriere 
switch te maken. Exho wil bereiken dat de binnenvaart als branche de kans met twee 
handen aangrijpt om te zorgen dat er genoeg vakmensen klaarstaan om in de 
binnenvaart te kunnen werken op het moment dat de te transporteren volumes weer 
toenemen.  

Exho zorgt samen met het UWV voor geschikte kandidaten. Na een 6 maanden kan 
de branche een extra matroos verwelkomen, die naar keus in dienst komt van het 
stagebedrijf of via payroll bij het bedrijf gaat werken. Dit zal nodig zijn om de 
binnenvaart weer gezond en leefbaar te krijgen. De lonen zullen normaliseren en 
weer op een werkbaar niveau komen. 

Lijkt jou het wat om een carriere switch te maken naar de binnenvaart en zit je in een 
uitkeringssituatie? 
Neem dan contact met ons op via het telefoonnummer 0162-713400 


