Basic Safety Fisheries
Scholingstraject voor volwassenen
Intro
Wil jij veilig kunnen werken op een visserschip en jezelf en je collega's in veiligheid kunnen brengen bij een noodgeval? Dan
is deze training echt iets voor jou.
Het leven en werken aan boord van vissersschepen is niet zonder risico’s. Zo worden er allerlei werktuigen en machines
gebruikt om de vis aan dek te krijgen en deze vervolgens te verwerken. Alleen al het omgaan met alle touwen, lijnen, lieren
en kabels op een vissersschip vraagt om vakkundigheid èn voorzichtigheid om arbeidsongevallen en letsel te voorkomen.

Inhoud
Deze training voldoet aan de eisen van de International Maritime Organization (IMO). Tijdens deze training ga je aan de
slag met de theorie en de praktijk. De volgende onderwerpen komen aan bod: veiligheid in de visserij
(veiligheidsbewustzijn), vangstmethoden, vismethoden (de verschillende varianten en technieken per vangstmethode),
vrijgeven/uitzetten van vistuig, visvangst, inhalen van vistuig, omgaan met beschadigd vistuig, onderhoud van vistuig, veilig
werken in het visruim en veiligheidsoefeningen aan boord.
Varen onder Engelse vlag
Vaar jij op een visserijschip, deze training een vereiste. Voor het varen op een visserijschip onder de Engelse vlag heb je
ook een Safety Awareness en Risk Assessment certificaat nodig (Marine Guidance note 411 (M+F) art 2.2.).
Soort traject:

Cursus/training

Lesmoment:

middag

Startdata:

Urk nader te bepalen

Toelating
Om deel te kunnen nemen aan deze training dien je te beschikken over een recent behaald (maximaal 2 jaar) Basic Safety
Training diploma of Basic Safety Refresh. De training start bij voldoende deelname.

Studielast
Studieduur

1 dagdeel

Leeruren

5 lesuren (1 dag), zelfstudie is afhankelijk van voorkennis

Lesmoment

vrijdagmiddag van 12.00 - 17.00 uur, in overleg ander lesmoment mogelijk

Kosten
Cursus/training
Scholingskosten:

€ 115,00

Lesmateriaal:

inclusief

Verbruiksmateriaal:

inclusief

Examenkosten:

inclusief

Totaalprijs:

€ 115,00

(betaling ineens)

BTW:

vrijgesteld

Bijkomende kosten:
Extra info kosten:

Examen
De training wordt afgesloten met een mondeling examen.

Diploma
Na afloop van de training krijg je het certificaat Basic Safety Fisheries. De training voldoet aan de (inter)nationale normen
voor maritieme veiligheid (SOLAS, IMO, STCW en Ministerie van Infrastructuur en Milieu).

Contact
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen
Telefoon: 058-2339966
E-mail: volwassenen@rocfriesepoort.nl
www.rocfriesepoort.nl/volwassenen

