Marifonie
Scholingstraject voor volwassenen
Intro
Wil jij de basis leren om maritieme radiozendapparatuur te kunnen bedienen? Dan is deze online cursus voor gebruik van
frequentieruimte op de binnenwateren echt iets voor jou.

Inhoud
Marifonie is het basiscertificaat voor Maritieme Radiocommunicatie voor gebruik van frequentieruimte op de
binnenwateren. Afhankelijk van de communicatieapparatuur waarmee het schip is uitgerust dien je in het bezit te zijn van
een certificaat afgegeven door het Agentschap Telecom.
Een marifoon is een handig hulpmiddel in de vaart. Gebruikers van een marifoon moeten echter de basiscursus Marifonie
volgen om meer te leren over voorschriften, techniek en nood-, spoed- en veiligheidsverkeer. In deze online cursus leer je
de basis van Maritieme Radiocommunicatie.
Als je de online training volledig hebt gevolgd, meld je je aan voor het examen. Die wordt vrijdagmiddag afgenomen.
Alhoewel niet verplicht wordt deelnemers van de marifonie cursus (gratis) een kleine praktijktraining geboden (onder
voorbehoud beschikbaarheid apparatuur). De training en examen zijn op onze vestiging op Urk.
Soort traject:

Cursus/training

Lesmoment:

ochtend, middag, zelfstudie (e-learning)

Startdata:

Startmoment afhankelijk van keuze

Toelating
Werk- en denkniveau nodig vergelijkbaar met mbo-niveau 1. Eerder behaalde maritieme certificaten zijn helpend, maar
geven geen vrijstelling.

Studielast
Marifonie cursus + examen

Marifonie herexamen theorie

Studieduur

10 á 15 uur online zelfstudie

1,5 uur

Lesmoment

online op elk moment, examen op vrijdag

vrijdag ochtend

Je hebt 6 maanden toegang tot de online omgeving.

Kosten
Cursus/training
Scholingskosten:

afhankelijk van keuze

Lesmateriaal:
Verbruiksmateriaal:
Examenkosten:
Totaalprijs:
(betaling ineens)

BTW:
Bijkomende kosten:
Extra info kosten:

Subsidies voor deze opleiding
Check hier alle subsidiemogelijkheden
Subsidie: Doorzaam voor uitzendkrachten
Subsidie: Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland
Subsidie: Scholing FCB of CAO Kartonnage
Subsidie: Voucherregeling ondernemerschap Flevoland
Subsidie: O&O fonds Zeescheepvaart
Subsidie: Ontwikkelfonds groei vooruit
Subsidie: Opleidings- en Ontwikkelfondsen

Examen
Als je de online training hebt doorlopen doe je, aansluitend op de eventuele praktijk- en examentraining, op onze
vestiging Urk het landelijk examen van Agentschap Telecom.

Diploma
Bij een positieve beoordeling van het (praktijk)examen ontvang je het certificaat Marifonie afgegeven door het Agentschap
Telecom.

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

