
K/MT/3 navigatie  BB KB GL 

Taak:  
de schipper assisteren bij het manoeuvreren en besturen van een schip 

   

K/MT/3.1    

Deeltaak:  
kennis hebben van de vaarwegen.  

De kandidaat kan: 

   

1. de belangrijkste vaarwegen, sluizen, en (haven)plaatsen voor de binnenvaart 
in Europa benoemen 

x x x 

2. de verschillende vaarwegklassen met bijbehorende scheepstypes benoemen x x x 

3. markeringen van de vaarwegen herkennen  x   

4. markeringen van de vaarwegen herkennen en verklaren  x x 

5. eigenschappen van de verschillende vaarwegen benoemen x   

6. eigenschappen van de verschillende vaarwegen beschrijven  x x 

K/MT/3.2    

Deeltaak:  
kennis hebben van reglementen en wetten. 

De kandidaat kan:  

   

1. algemene voorschriften van het Binnenvaart Politiereglement benoemen x x x 

2. toepassingsgebieden van de verschillende scheepvaartreglementen in 
Nederland noemen 

x x x 

3. optische tekens, verkeerstekens en de geluidsseinen van de reglementen 
herkennen en verklaren 

x x x 

4. de relevante binnenvaartwetten en hun functie benoemen  x x 

K/MT/3.3    

Deeltaak:  
onder toezicht manoeuvreren en navigeren van een schip. 

De kandidaat kan: 

   

1. een schip besturen en stuurcommando's uitvoeren x x x 

2. navigatie-instrumenten herkennen en gebruiken x x x 

3. rekening houden met de werking van wind en stroming bij het navigeren x x x 

4. aanwezigheid van andere schepen en obstakels interpreteren en hiermee 
rekening houden bij het navigeren 

x x x 

5. optische tekens, verkeerstekens en de geluidsseinen interpreteren en 
hiermee rekening houden bij het navigeren 

x x x 

6.   bij plotselinge veranderingen op tijd verantwoordelijke(n) waarschuwen x x x 

K/MT/3.4    



Deeltaak:  
assisteren bij het meren en ontmeren van een schip en bij 
koppelwerkzaamheden. 

De kandidaat kan: 

   

1. afstanden schatten x x x 

2. bevestigingstechnieken toepassen voor het meren en ontmeren  x x x 

3. bevestigingstechnieken toepassen voor het koppelen en ontkoppelen van een 
duwstel/gekoppeld samenstel 

x x x 

K/MT/3.5    

Deeltaak:  
assisteren bij het ankeren. 

De kandidaat kan: 

   

1. aandachtspunten bij het werken met een ankerlier noemen x x x 

2. navigatie-aspecten van het ankeren noemen  x x 

3. handelingen bij het voor anker gaan uitvoeren x x x 

4. handelingen bij het anker op gaan uitvoeren x x x 

K/MT/3.6    

Deeltaak:  
maritieme communicatie en handgebaren gebruiken. 

De kandidaat kan: 

   

1. een eenvoudig marifoongesprek voeren x x x 

2. in de maritieme communicatie Riverspeak gebruiken x x x 

3. handgebaren gebruiken bij meren, ontmeren en ankerhandelingen x x x 

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

x x x 

 


