Radar Navigator Management Level
Scholingstraject voor volwassenen
Intro
Wil jij het certificaat Radar Navigator Management Level behalen? Of is dit certificaat verplicht voor het aanvragen van je
vaarbevoegdheid? Dan is deze cursus echt iets voor jou.
Als stuurman/maritiem officier met het daarvoor noodzakelijke zeevaartdiploma kun je met deze training je kennis op het
gebied van radarnavigatie vergroten en ben je nog beter inzetbaar. Je doet meer inhoudelijke kennis en vaardigheden op
met radarapparatuur en kunt deze breder en geavanceerder inzetten tijdens de vaart.

Inhoud
Tijdens de cursus wordt er gebruik gemaakt van de radarsimulatoren. Je doet ervaring op voor het aanzetten en afregelen
van de radarinstallatie en in het plotten van meerdere targets tegelijk. Verder leer je onder andere met behulp van radar
aanvaringen op zee te voorkomen. De volgende onderwerpen komen aan bod: plotten van meerdere objecten tegelijk,
kritisch gebruik en beperkingen van radarinstallaties, werken met ARPA (automatic radar plotting aid), bepalingen ter
voorkoming van aanvaringen op zee, werking parallel-index, radarnavigatie in nauwe vaarwaters en slecht zicht en gebruik
radar in combinatie met een elektronische zeekaart.
Soort traject:

Cursus/training

Lesmoment:

ochtend, middag

Startdata:

Urk week 47 2019
Urk week 14 2020
Urk week 24 2020

Toelating
Deze cursus is bestemd voor stuurlieden en maritieme officieren met een zeevaartdiploma. De opleiding start bij voldoende
deelname.

Studielast
Studieduur:

1 week

Studiebelasting:

40 lesuren (5 dagen)

Lesmoment:

maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur

Kosten
Cursus/training
Scholingskosten:

€ 1.075,00

Lesmateriaal:

inclusief

Verbruiksmateriaal:
Examenkosten:

inclusief

Totaalprijs:

€ 1.075,00

(betaling ineens)

BTW:

vrijgesteld

Bijkomende kosten:
Extra info kosten:

Examen
Je voert diverse eindtoetsen en praktijkoefeningen uit. Het examen is aansluitend op de cursus (vrijdag).

Diploma
Bij een positieve beoordeling van de eindtoetsen en een positieve beoordeling van de praktijkoefeningen wordt een
certificaat Radar Navigator Management Level STCW Table A-II/2 afgegeven en wordt het monsterboekje afgestempeld. Dit
certificaat is onbeperkt geldig.
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