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K/MaT/12 Nautische materialen en gereedschappen 
 

Ontwikkelaar Jan-Henk Braam 

Versie 1.0 

Datum 23 december 2019 

Taak 
 materiaaleigenschappen benoemen en deze in verband brengen met hun toepassing in 

maritieme constructies  

 reparaties met het juiste gereedschap uitvoeren 
 
Het keuzevak gaat over de verschillende materiaaleigenschappen en de toepassingen van metalen en 
kunststoffen in de scheeps en jachtbouw. Je leert welk gereedschap je voor welke reparaties moet 
gebruiken. Je maakt aan de hand van een casus een stuk gereedschap. Daarnaast ga je divers 
onderhoud aan scheepsinstallaties uit voeren 
 
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en 
houding. 

K/MaT/12.1 Deeltaak: materiaaleigenschappen benoemen en 
deze in verband brengen met hun toepassing in maritieme 
constructies  

Eindtermen 

De kandidaat kan: BB KB GL 

1 eigenschappen van metalen benoemen en deze in verband brengen met hun 

toepassing in constructies 

x x x 

2 eigenschappen van diverse composieten benoemen en deze in verband brengen 

met hun toepassing in maritieme constructies 

 x x 

 
De volgende professionele kennis en vaardigheden uit het Kernprogramma Maritiem en Techniek zijn 
op deze deeltaak van toepassing: b5, b7, b8. 

Uitwerking 

K/MaT/12.1.1: eigenschappen van metalen benoemen en deze in verband brengen met hun 
toepassing in constructies 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1 belangrijkste eigenschappen benoemen van: 
- staal 
- roestvast staal 
- brons 
- koper 
- zink 
- aluminium 

x x x 

2 belangrijkste toepassingen van staal, aluminium en RVS in de scheeps- en x x x 
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In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

jachtbouw benoemen 

K/MaT/12.1.2: eigenschappen van diverse composieten benoemen en deze in verband brengen 
met hun toepassing in maritieme constructies 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1 De eigenschappen noemen van: 

- Glasvezel 
- Koolstofvezel 
- aramidevezel 
- polyesterhars 
- vinylesterhars 
- epoxyhars 

 x x 

2 belangrijkste toepassingen in scheepsconstructies nomen van: 
- Glasvezel 
- Koolstofvezel 
- aramidevezel 
- polyesterhars 
- vinylesterhars 
- epoxyhars 

 x x 

 

K/MaT/12.2 Deeltaak: het juiste gereedschap op de juiste 
wijze toepassen tijdens reparaties 

Eindtermen 

De kandidaat kan: BB KB GL 

1 eenvoudige gereedschappen vervaardigen ten behoeve van reparaties x x x 

2 specifiek gereedschap ten behoeve van onderhoud aan scheepsinstallaties 
toepassen 

x x x 

3 onderhoud aan scheepsinstallaties uitvoeren x x x 

 
De volgende professionele kennis en vaardigheden uit het Kernprogramma Maritiem en Techniek zijn 
op deze deeltaak van toepassing: b5, b9, b10, b11 

Uitwerking 

K/MaT/12.2.1: eenvoudige gereedschappen vervaardigen ten behoeve van reparaties 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1 aan de hand van een casus een technische tekening maken van een passend stuk 
gereedschap in 2D en 3D 

 x x 

2 aan de hand van een technische tekening een passend stuk gereedschap maken 

uit staal  

 x x 
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K/MaT/12.2.2: specifiek gereedschap ten behoeve van onderhoud aan scheepsinstallaties 
toepassen 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1 De volgende gereedschappen toepassen: 

- Filtertang 

- Momentsleutel 

- Doppenset 

- Ringsteeksleutel 

- slaggereedschap 

x x x 

K/MaT/4.2.3: onderhoud aan scheepsinstallaties uitvoeren 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1 aftappen van compressorvaten x x x 

2 verwisselen/bijvullen van olie x x x 

3 verwisselen van filters in diverse installaties x x x 

4 smeren van smeerpunten in mechanische installaties. x x x 

Doorstroom 
Dit keuzevak biedt doorstroommogelijkheden naar de volgende kwalificaties binnen het mbo: 

 jachtbouwer      niveau 2 en 3 

 scheeps en jachtbouwkundige    niveau 4 

 jachtschilder       niveau 2 en 3 

 Allround medewerker maritieme techniek   niveau 3 

 Engineer maritieme techniek     niveau 4 
   


