
K/MT/1 werken en leven aan boord  BB KB GL 

Taak: 
voorkomende handelingen aan boord uitvoeren 

   

K/MT/1.1    

Deeltaak:  
een schip zeeklaar maken. 
  
De kandidaat kan: 

   

1. de noodzaak van het zeeklaar maken benoemen x x x 

2. een machinekamer zeeklaar maken x x x 

3. een schip waterdicht afsluiten en losse spullen vastzetten of verwijderen x x x 

K/MT/1.2    

Deeltaak:  
schoon schip maken. 

De kandidaat kan: 

   

1. gereedschappen en materialen gereed maken x x x 

2. afsluiters en pomp bedienen om water aan dek te geven x x x 

3. in de juiste volgorde schoonschip maken  x x x 

4. werk controleren en gereedschappen opruimen  x x x 

K/MT/1.3    

Deeltaak:  
manoeuvreren met de bijboot. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. de aandachtspunten voor het varen met een bijboot noemen  x x x 

2. onder normale omstandigheden met een bijboot varen x x x 

3. een buitenboordmotor aansluiten, starten en bedienen x x x 

K/MT/1.4    

Deeltaak:  
reddend handelen aan boord van binnenvaartschepen. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. reddingsmiddelen aan boord van schepen benoemen x x x 

2. met behulp van de bijboot een drenkeling uit het water halen x x x 

3. zwemmend redden x x x 

K/MT/1.5    

Deeltaak:  
schilderwerkzaamheden verzorgen. 

De kandidaat kan: 

   



1. voorbereidend werk uitvoeren, zoals: roest verwijderen, schuren en 
ontvetten 

x x x 

2. met verschillende gereedschappen schilderwerk uitvoeren x x x 

3. werk controleren en gebruikt materiaal opruimen x x x 

K/MT/1.6    

Deeltaak:  
schiemanswerkzaamheden uitvoeren. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. knopen-, steken en takelingen maken en toepassen  x x x 

2. splitsen uitvoeren in touw en staaldraad x x x 

3. de conditie van het touw en staaldraad beoordelen x x x 

K/MT/1.7    

Deeltaak:  
gebruik Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM’s) aan boord. 

De kandidaat kan: 

   

1. bij werkzaamheden aan dek de voorgeschreven PBM’s toepassen x x x 

2. de juiste PBM’s toepassen bij werkzaamheden in een machinekamer x x x 

3. bij contactgevaar met gevaarlijke stoffen de voorgeschreven PBM’s 
toepassen 

x x x 

K/MT/1.8    

Deeltaak:  
huishouden en leefomstandigheden aan boord verzorgen. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. een planning, inkoop en bereiding van een eenvoudige maaltijd verzorgen x x x 

2. verblijfruimtes en inventaris schoonmaken x x x 

3. elementaire vormen van hygiëne aan boord en persoonlijke verzorging 
toepassen 

x x x 

4. bijdragen aan een goed sociaal klimaat en samenwerken met anderen x x x 

5. sociale verantwoording op zich nemen, de gevaren van alcohol- en 
drugsmisbruik onderkennen en de gevolgen aanvaarden 

x x x 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, 
vaardigheden en houding. 

x x x 

 


