
kennis: Vaarbevoegdheid: Uitgeg.

door:
Diploma KZV + stage  + Diploma GZV + stage

bekwaamheidsbewijs GZV Stuurman/kapitein zeilvaart

wereldweid afh van vaartijd KIWA

Stuurman kleine schepen: Radar (operational level)

Beladen

PVB emergency response

Milieu

PVB reisvoorbereiding

PVB praktijk speciale manoeuvres

BRM

ECDIS

Assignment loading & IMDG

4 toetsen Engels (niveau 2F)

4 toetsen Nederlands (niveau 2F)

Toets rekenen (niveau 2F)

                            +

Stage afhankelijk van eerdere stages

STCW certificaten: Basic training

voor zover nog niet gedaan: Medical First aid en Care

Proff in surv crafts

Marcom-A

Advanced Fire fighting

Security awareness

Dessignated security duties Stuurman < 3000GT KIWA



OF:

Stuurman alle schepen: Radar (operational + management level)

Beladen

PVB emergency response

Milieu

PVB reisvoorbereiding

PVB praktijk speciale manoeuvres

BRM

ECDIS

Assignment loading & IMDG & lashing

PVB Cargo 3 keer

Assignment bilging

PVB record books

PVB Sea protest

4 toetsen Engels (niveau 3F)

PVB simulatie gesprekken

4 toetsen Nederlands (niveau 3F)

2 toetsen rekenen (niveau 3F)

2 toetsen Natuurkunde (niveau 3F)

                            +

Stage afhankelijk van eerdere stages

STCW certificaten**: Basic training

voor zover nog niet gedaan: Medical First aid en Care

Proff. in surv crafts*

Marcom-A

Advanced Fire fighting

Security awareness

Dessignated security duties Stuurman alle schepen KIWA

PVB is proef van bekwaamheid, meestal op simulator



Kosten voor de opleiding SKS bij het NTTA: 1700 Euro

voor de opleiding Stuurman alle schepen bij het NTTA: 2500 euro

Dit is EXCLUSIEF de STCW certificering!

Duur Ca. 3 maanden

Deelname Minimaal 8 personen

Start jan-16

Alle verdere info en opgave bij NTTA; 

Atoomweg 2H 

9743 AK Groningen

050-3117385 / 3640262

info@ntta.nl

*  De cursus Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats wordt niet door NTTA 

gegeven, maar maakt wel een verplicht onderdeel uit van de diplomering.

** De cursusprijzen voor basic safety, advanced fire fighting, medical first aid, medical care, marcom A, ECDIS, security awareness   

 en Specifications of minimum standard of competence for seafarers with designated security duties gelden alleen 

in combinatie met een te volgen opleiding.

mailto:info@ntta.nl

