
Profielvak: Maritiem en techniek  BB KB GL 

Module 2: maritieme veiligheid    

Taak: 

o werken volgens de wettelijke voorschriften in de maritieme sector op het 

gebied van veiligheid, gezondheid en milieu 

o kordaat optreden in noodgevallen en bij calamiteiten 

o brandpreventiemaatregelen treffen 

o in geval van brand instructies opvolgen, brandbestrijdingsmiddelen kiezen en 

gebruiken 

   

P/MT/2.1    

Deeltaak:  

werken volgens de wettelijke voorschriften in de maritieme sector op het gebied 

van veiligheid, gezondheid en milieu. 

De kandidaat kan: 

   

1. voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu op de 

arbeidsplaats begrijpen en toepassen om ongevallen en milieuvervuiling te 

voorkomen 

x x x 

2. veiligheidsvoorzieningen ter voorkoming van ongevallen herkennen en 

toepassen  

x x x 

3. voorzorgsmaatregelen treffen alvorens gesloten ruimten te betreden x x x 

4. werkzaamheden uitvoeren volgens nationale en internationale voorschriften 

ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van gezondheid, 

veiligheid en milieu  

x x x 

5. aan de hand van behandelings- en gevaar aanduiding (etiketten) de wijze 

waarop goederen opgeslagen moeten worden, omschrijven en toepassen 

x x x 

6. duurzaam en energiebewust met materialen en middelen omgaan  x x x 

7. afval milieuvriendelijk verwijderen  x x x 

P/MT/2.2    

Deeltaak:  

kordaat optreden in noodgevallen en bij calamiteiten. 

De kandidaat kan: 

   

1. in geval van een calamiteit rekening houden met de eigen en andermans 

veiligheid 

x x x 

2. bij verschillende soorten calamiteiten adequaat handelend optreden x x x 

3. in geval van alarm de procedures toepassen  x x x 

4. medische eerste hulp verlenen x x x 

5. in een noodsituatie de daarvoor voorziene communicatie- en alarmsystemen 

gebruiken 

x x x 

P/MT/2.3    

Deeltaak:  

brandpreventiemaatregelen treffen. 

De kandidaat kan: 

   



1. de kenmerken van een brand onderscheiden en een brand classificeren  x x x 

2. ontstekingsmechanismen en brandhaarden onderscheiden  x x x 

3. verschillende soorten brandblusapparaten onderscheiden en controleren x x x 

4. handelen in overeenstemming met de procedure om 

brandpreventiemaatregelen te treffen 

x x x 

P/MT/2.4    

Deeltaak:  

in geval van brand instructies opvolgen, brandbestrijdingsmiddelen kiezen en 

gebruiken. 

 

De kandidaat kan: 

   

1. de juiste brandbestrijdingsmiddelen kiezen x x x 

2. verschillende soorten brandblusapparaten bedienen en gebruiken x x x 

3. handelen in overeenstemming met de procedures en de 

brandbestrijdingsorganisatie op de werkplek  

x x x 

4. instructies opvolgen bij de brandbestrijding en reddingswerkzaamheden  x x x 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, 

vaardigheden en houding. 

x x x 

 


