GMDSS na marifonie cursus + examen
Scholingstraject voor volwassenen
Intro
Wil je een uitbreiding op je marifonie diploma omdat je ook GMDSS apparatuur aan boord hebt en blijf je op het ruime
binnenwater of de kustwateren? Dan is deze cursus iets voor jou.

Inhoud
Voor de beroepsvaart op zee is het verplicht, maar voor de pleziervaart wordt deze sterk aanbevolen. Wil je de veiligheid
aan boord uitbreiden met bijvoorbeeld een Epird of een marifoon gaan gebruiken met DSC, dan is de aanvullende module
GMDSS nodig. Wanneer je al in bezit bent van een marifonie certificaat, kun je doorgaan met het behalen van het GMDSS
certificaat. Samen vormt deze dan het marcom B certificaat.
Je start met een online cursus en behandelt daarin de maritieme radiocommunicatie apparatuur voorgeschreven volgens
het Global Maritime Distress and Safety System varend in de zeegebieden A1 t/m A4. Zoals VHF, MF, Sart, Navtex,
portofoon, satelliet communicatie apparatuur satcom A,B,C. Voor het maken van de vereiste radioverbindingen volgens de
procedure in geval van nautisch, openbaar, nood – spoed – en veiligheidsverkeer wordt gebruik gemaakt van werkende
radioapparatuur en/of interactieve simulatie.
Als je de online training volledig hebt gevolgd, meld je je aan voor de praktijk- (operationele vaardigheden) en
examentraining die steeds afgesloten wordt met de examens. De praktijk- en examentraining wordt gegeven
op donderdag. Op vrijdag vinden dan de verschillende examens plaats. Training en examen zijn allemaal op onze
vestiging Urk.
Soort traject:

Cursus/training

Lesmoment:

ochtend, middag, zelfstudie (e-learning)

Startdata:

Urk online op elk moment + praktijk en examens in najaar 2022

Toelating
Werk- en denkniveau nodig vergelijkbaar met mbo-niveau 2. Bij voldoende deelname worden er maandelijks praktijk- en
examentrainingen georganiseerd. Eerder behaalde maritieme certificaten zijn helpend, maar geven geen vrijstelling.

Studielast
Studieduur

15 á 25 uur online zelfstudie en 2 dagen training en examen

Lesmoment

online op elk moment, training en examen op donderdag en vrijdag

Je hebt 6 maanden toegang tot de online omgeving.

Kosten
Cursus/training
Scholingskosten:

€ 450,00

Lesmateriaal:

inclusief

Verbruiksmateriaal:
Examenkosten:

inclusief

Totaalprijs:

€ 450,00

(betaling ineens)

BTW:

exclusief

Bijkomende kosten:
Extra info kosten:

De genoemde bedragen zijn exclusief btw. Je hebt een laptop nodig om te werken in
onze digitale omgeving.
Subsidies voor deze opleiding
Check hier alle subsidiemogelijkheden
Subsidie: Doorzaam voor uitzendkrachten
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

