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Activiteitenlijst erkenning voor de opleiding  
“Binnenvaart en beperkte kustvaart duaal” 

Sectoraal Partnerschap Binnenvaart 
 

In de opleiding ”binnenvaart en beperkte kustvaart duaal” leert men de schipper te ondersteunen bij alle 
operationele taken zoals helpen bij het aan- en afmeren, bij koppelen van schepen, assisteren bij laden en lossen 
van vracht, schoonmaak, onderhoud en eenvoudige werkzaamheden van het dek en de dekinstallaties, bij het 
uitvoeren van huishoudelijke taken en bij het controleren en gebruiken van de veiligheidsuitrusting. 

 
Hieronder vindt u de lijst van activiteiten die in kader van de opleiding Binnenvaart en beperkte kustvaart duaal op de 
werkplek aangeboden moeten worden om als leerwerkplek erkend te worden voor deze opleiding. Deze lijst is niet 
gelijk aan het opleidingsprogramma!! 
Duid hieronder aan hoe frequent uw bedrijf de activiteit uitvoert (dus niet uitbesteedt) 
 

1 2 3 Deze activiteit wordt frequent door het bedrijf uitgevoerd 

1 2 3 Deze activiteit wordt af en toe door het bedrijf uitgevoerd 

1 2 3 Deze activiteit wordt niet of zelden door het bedrijf uitgevoerd 

 

UIT TE VOEREN ACTIVITEITEN 

In welke mate wordt de 
activiteit bij het 
LEERBEDRIJF uitgevoerd 

Algemene vaardigheden 

o Werkt in teamverband 1 2 3 
 

o Handelt volgens de professionele gedragscode 1 2 3 
 

o Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn 1 2 3 
 

o Sorteert en stockeert afvalstoffen 1 2 3 
 

Vaar- en koppeltechnieken 

o Voert handelingen uit ter assistentie voor het vastmaken van schepen (aan- 
en afmeren), en bereidt deze voor volgens procedures en/of in opdracht van 
de schipper 

1 2 3 
 

o Helpt bij het surveilleren en identificeert eventuele gebeurtenissen op het 
traject 

1 2 3 
 

o Voert handelingen uit volgens procedures voor het koppelen van schepen 1 2 3 
 

Laden en lossen 

o Controleert en assisteert bij het laden en lossen van schepen 1 2 3 
 

o Voert taken uit bij passagierstransport 1 2 3 
 

Onderhoud 

o Voert het onderhoud uit van het dek en de dekinstallaties van het schip onder 
toezicht van de schipper 

1 2 3 
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o Voert preventief basisonderhoud van motoren of uitrustingen uit 1 2 3 
 

o Lokaliseert een defect of storing 1 2 3 
 

o Voert eenvoudige vervangingen en herstellingen uit 1 2 3 
 

o Ruimt de werkzone op, maakt ze schoon en voert basisonderhoud uit van het 
gereedschap en de installaties 

1 2 3 
 

o Voert huishoudelijke taken uit 1 2 3 
 

Veiligheid 

o Controleert en hanteert de veiligheidsuitrusting en- procedures volgens de 
richtlijnen 

1 2 3 
 

o Voert de urgentiemaatregelen uit bij een noodgeval en waarschuwt de 
schipper 

1 2 3 
 

VERMELD HIERONDER DE ACTIVITEITEN DIE HET BEDRIJF REGELMATIG UIVOERT EN DIE HIERBOVEN NIET 
VERMELD ZIJN  

 

 

 

 

 


