Beroep in het kort

Schipper binnenvaart
Beroepsbeschrijving

Sectorkamer
mobiliteit, transport,

De schipper houdt zich bezig met verschillende werkzaamheden op een binnenvaartschip, waaronder

logistiek en maritiem

technische werkzaamheden. Hij zorgt voor een goede balans tussen het verloop van het werk en de
snelheid. Hij speelt goed in op onvoorziene en gevaarlijke omstandigheden en kan beslissen de werkwijze
te veranderen of het werk helemaal stil te leggen. De schipper bepaalt het beleid aan boord en voert ook
zelf taken uit. Hij heeft een organiserende rol en stuurt collega’s aan. De schipper werkt zelfstandig en is
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eindverantwoordelijk als er geen kapitein aan boord is.
Niveau

Kerntaken en werkprocessen

3

Voert nautische werkzaamheden uit

In deze leaflet

•

Ankert het binnenvaartschip

beschrijven we de

•

Bestuurt het binnenvaartschip

inhoud van een mbo-

•

Geeft aanwijzingen vanaf het voor- of achterschip

beroep. Zo weet u wat

•

Maakt het binnenvaartschip reisklaar

u van iemand mag

•

Meert/ontmeert en/of koppelt/ontkoppelt het binnenvaartschip

verwachten die
gediplomeerd is in dit

Verzorgt de belading en assisteert bij dienstverlening aan passagiers
•

Assisteert de leiding bij dienstverlening aan passagiers

•

Bewaakt de ladingscondities tijdens transport

•

Laadt en lost het binnenvaartschip

•

Maakt het binnenvaartschip klaar voor het laden en/of lossen

Voert werkzaamheden uit met betrekking tot onderhoud, bevoorrading en het verblijf aan boord
•

Handelt bij calamiteiten

•

Verblijft en werkt aan boord

•

Verzorgt het huishouden aan boord van het binnenvaartschip

•

Voert algemene onderhoudswerkzaamheden en reparaties uit

•

Voert werktuigkundig onderhoud en reparaties uit

Plant nautische en technische werkzaamheden
•

Bepaalt de vaarroute op de binnenwateren

•

Plant algemeen en werktuigkundig onderhoud en reparaties

•

Plant het laden en lossen

Verzorgt de administratie en de voorraad
•

Bewaakt voorraden en bestelt goederen/diensten

•

Verzorgt de ladingadministratie

•

Verzorgt de scheepsadministratie

Geeft leiding aan de bemanning
•

Begeleidt bemanningsleden

•

Instrueert bemanningsleden over veiligheidsmaatregelen en veranderende wet- en regelgeving

•

Verdeelt werkzaamheden onder bemanningsleden

vakgebied.

