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Voorwoord 

Het zeemansberoep heeft al lang zi jn romantisch karakter verloren. 
De huidige schepen zijn echte vlottende fabr ieken ; men vindt er aan 
boord de laatste snufjes op gebied van mechanika en elektronika 
voor de navigatie, de voortstuwing en de goederenbehandel ing. De 
off ic ieren beschikken er over vertrekken die kunnen konkurreren met 
de uitrust ingen van de luxueuste hotels. Het schip is immers hun 
hotel en hun restaurant, beide kosteloos. 

Het beroep van off icier bij de koopvaardi j onderging ook een belang-
ri jke evolutie. De hedendaagse off ic ieren zi jn bedaarde mannen die 
bewust zi jn van hun verantwoordel i jkheden, hoge gekwal i f iceerde 
special isten die genoten hebben van een ver doorgevoerde opleiding 
om bekwaam te zi jn de komplexiteit van hun taken aan te kunnen. 

De carr ière van off icier bij de koopvaardi j leidt zonder twijfel vlugger 
dan een andere tot hoge funkties, met bezoldigingen die aan wal 
slechts bereikt worden in hoge direkt iebetrekkingen. Het is een 
boeiend beroep, waarin de prakt ische kwali teiten evenveel tel len als 
de intel lektuele bagage, maar dat ook eisen stelt. 

Het is k laarbl i jkel i jk dat het leven van een zeeoff icier niet te ver-
gel i jken is met dat van een bediende of van een ambtenaar. Het 
beroep is niet geschikt voor degenen die op het einde van de dag 
graag hun pantoffels terugvinden en waarvan het leven ver loopt met 
een onveranderl i jke uurregeling. Het is van aard jongens te interes-
seren die afgestoten worden door werkzaamheden in een bureau of 
in een werkhuis en die zich aangetrokken voelen door een beroep 
dat buiten het gewone ligt, al is het maar om het uit te oefenen 
gedurende enkele jaren. 

Elk beroep vereist vanwege het individu een aanpassingsvermogen. 
De zeeman moet zich kunnen aanpassen aan de levenswijze aan 
boord van de schepen en aan de min of meer lange afwezigheden, 
aan de afzondering van de beminden. Dit onvermi jdel i jk inkonveniënt, 
onafscheidel i jk van het beroep, is nochtans gekompenseerd door 
maatregelen die getroffen werden om het te verzachten. De off ic ieren 
mogen zich laten vergezellen door hun echtgenote gedurende een 
zeker aantal reizen per jaar ; dit aantal is afhankel i jk van de graad en 
van de anciënnitei t en verschi l t van rederi j tot rederi j . Daarenboven, 
gelet op de kompensat ie voor zon- en feestdagen die buiten het land 
doorgebracht worden, genieten de off ic ieren van ongeveer 3 V2 maan-



den betaald verlof per jaar. Ten slotte, stelt men in alle marit ieme 
landen immers vast dat de meeste zeelieden niet meer bli jven varen 
tot de leeft i jd van hun pensionering. Volgens de huidige koncept ie in 
dit verband wordt aangenomen dat een zeeoff icier, na tien of vi j f t ien 
jaar, de gelegenheid moet kri jgen zich behoorl i jk te herklasseren, 
hetzij in de waldiensten van diverse zeevaarttakken, hetzij bij maat-
schappi jen of ondernemingen waarvan de aktiviteiten in nauwe be-
t rekking staan met het zeevaartbedri j f . 

De jonge man (of het jonge meisje) die zich voor deze loopbaan voor-
bestemt moet kranig zijn, zich een vr i jwi l l ige discipl ine kunnen opleg-
gen, leiderskwal i tei ten bezitten, de wil hebben tot slagen, geen vrees 
hebben van moei l i jkheden en vooral van verantwoordel i jkheden. 

Deze brochure heeft tot doel aan de belangstel lenden gedetai l leerde 
in l icht ingen te verstrekken over de opleiding en de loopbaan van zee-
off icier (dek, machine, radio) en ze toe te laten hun keuze te doen 
met kennis van zaken. 



Algemene inlichtingen 

ORGANISATIE VAN HET LEVEN 
AAN BOORD VAN KOOPVAARDIJSCHEPEN 

Het boordpersoneel is onderverdeeld in vier departementen : 

— het DEK departement, voor de navigatie, het laden en het lossen, 
het onderhoud van het schip en zijn administrat ie ; 

— het MACHINE departement, dat, zoals zi jn naam het duidel i jk 
maakt, belast is met de machines : hoofd- en hulpmotoren, elek-
tr ische installaties, koel inr icht ingen, enz... ; 

— het RADIO departement, voor de radiotelegraf ische en radio-
telefonische verbindingen evenals het onderhoud van de radio-
navigatietoestel len ; 

— het KAJUIT-, TAFEL- en KEUKEN departement, voor het onder-
houd van de kajuiten, messen, salons, enz... en voor de bereiding 
en het opdienen van de maalt i jden. 

In elk van deze departementen worden de off ic ieren bi jgestaan door 
een gespecial iseerd personeel. De tabel hieronder geeft de tra-
di t ionele verdel ing van een klassieke bemanning : 

Kommandant 

Het dek departement : 
Dekoff ic ieren 
Aspirant-off ic ieren 
Kadetten 
Bootsman 
Volmatrozen 
Matrozen 
en/of Matroos-wipers 
Lichtmatrozen 
en/of Dekjongens 

Het machine departement : 
Off ic ier-werktuigkundigen 
Aspirant-werktuigkundigen 
Assistent-werktuigkundigen 
Wioer-matrozen 



Het radio depar tement : 
Of f ic ier - rad io te legraf is t (en) 

Het kajui t- , tafel- en keuken depar tement : 
1ste kok-hofmeester 
2de kok -bakker 
« Stewardessen » 

Het aantal leden van een bemann ing hangt af van het type van het 
schip. Het levensr i tme aan boord word t bepaald door de « wach ten ». 
Laten we k i jken wat dat a l lemaal ju ist betekend. 

Wie loopt nog wach t ? 

Een sch ip op zee is dag en nacht onderweg. De versch i l lende d ien-
sten moeten dus 24 uur op 24 verzekerd worden. Die 24 uren wo rden 
in zes per iodes ingedee ld van elk 4 uur. Die per iodes noemt men 
« wach ten ». 

De wach ten wo rden in de depar tementen Dek en Mach ines waar-
genomen door de of f ic ieren en hun assistenten. In 24 uur doet ieder-
een twee wachten , wat in totaal acht uur werk betekent . Op de andere 
depar tementen wordt , net als aan wal, overdag gewerkt . 

Op heel wat eenheden lopen nu al leen nog dekof f i c ie ren wacht . De 
automat isat ie is thans zover gevorderd , dat de werk tu igkund igen 
geen 24 uur per dag in de mach inekamer moeten bl i jven. Zi j we rken 
gewoon 8 uur overdag. De ganse dag en ook de nacht word t de hoofd-
motor d i rek t van op de kommandob rug bestuurd, behalve u i teraard 
in b i jzondere omstand igheden. 

Hat m.s. « Fabiolaville » te Tenerife. 



De taken van iedereen 

Ziehier een bond ige samenvat t ing van de b i jzonders te taken die door 
de of f ic ieren van elk depar tement worden vervuld. 

De Kommandan t 

De Kommandan t is gebrevet teerd Kapi te in ter lange omvaart . Aan 
boord van het sch ip is hi j de rechts t reekse ver tegenwoord iger van 
de reder, met al le d i rek t ieveran twoorde l i j kheden vandien. Hij heeft 
h iervoor heel prec iese instrukt ies gekregen. Hem rest nu nog het 
nemen van een onvoors te lbaar aantal ini t iat ieven. 

Een sch ip is een stuk vader landse bodem ; de Kommandan t is er 
o.a. ambtenaar van de burger l i j ke stand. 

De Kommandan t is u i teraard veran twoorde l i j k voor de te vo lgen 
route. Hij oefent ook nauwkeur ig toez icht uit over de u i tvoer ing der 
bevracht ings- , s touwings- en bevoor rad ingskont rak ten , over de orga-
nisat ie aan boord, over eventuele herste l l ingen, enz... Hij moet 
tege l i jker t i jd techn icus zi jn, zakenman, ekonoom en psycho loog. 

Een hedendaags Kommandan t word t omr ingd door een staf kader-
personeel en specia l is ten. Als geboren le ider laat hi j z i jn d ienstchefs 
zoveel moge l i j k vr i j in hun depar tementen, d ie d ikwi j l s met zeer tech-
nische p rob lemen hebben af te rekenen. Maar z i jn kennis is breed 
genoeg om hun akt iv i te i ten te kunnen waarderen en te kunnen kon-
t ro leren. 

Het depar tement « Dek » 

Uit hoofde van z i jn graad neemt e lke of f ic ier een heel bepaalde wach t 
waar en draagt er ook de overeenkomst ige veran twoorde l i j kheden 
van. 

De 1ste of f ic ier 

Hij word t soms ook, zoals in Frankr i jk , 2de Kapi te in genoemd. Hij is 
vr i jwel al t i jd in het bezit van het brevet van Kapi te in ter lange omvaart . 

Hij is de p laatsvervanger van de Kommandan t in geval deze om de 
een of andere reden zou verdwi jnen. 

Gedurende de vaart loopt hi j wacht van 4 u. tot 8 u. en van 16 u. tot 
20 u. 



Zi jn ve ran twoorde l i j kheden : het onderhoud van het sch ip en van de 
lading. En dat is enorm ! 

Een sch ip wo rd t voor tdurend door het zeewater aangetast . De st r i jd 
tegen roest en het steeds weer opn ieuw in de verf zet ten is een dage-
l i jkse bezigheid. Hij regel t e lke dag met z i jn boo tsman de werken, 
d ie de matrozen moeten ui tvoeren. 

Maar het is voora l de lading d ie de voor tdurende aandacht van de 
1ste of f ic ier vereist . Een koopvaard i j sch ip moet de goederen zo vei l ig 
moge l i j k vervoeren en ze onbeschad igd af leveren. Daarvoor moet hij 
veel e lementen in acht nemen : dwars- en langscheepse stabi l i te i t , 
aan legp laatsen waar de goederen moeten gelost worden , ladings-
vooru i tz ich ten in de versch i l lende havens d ie men zal aandoen, de 
aard van de goederen, enz... En di t a l lemaal met een opt imaal gebru ik 
van de laadru imte van het schip. 

De 2de of f ic ier 

Deze is gewoon l i j k in het bezit van het brevet van 1ste Lui tenant ter 
lange omvaart . Hij verzeker t op zee de wach t van m iddernach t tot 
4 u. en van 12 u. tot 16 u. Hij wo rd t doorgaans belast met het onder -
houd van de nav igat ie toeste l len en met het b i jwerken van zeekaar ten 
en zeedokumenten . 



De 3de of f ic ier 

Als hij houder is van het brevet van 2de Lui tenant ter lange omvaar t , 
loopt hi j wach t van 8 u. tot 12 u. en van 20 u. tot 24 u. Hij is verant -
woorde l i j k voor de goede ins tandhoud ing van het ve i l ighe ids- en 
reddingsmater iaa l . 

* + * 

1ste, 2de en 3de of f ic ieren z i jn « h o o f d e n van de w a c h t » . Om de 
vier uur gaat een dekof f ic ier op de kommandob rug voor het over-
nemen van de navigat ie. Z i jn ve ran twoorde l i j khe id neemt s lech ts een 
e inde wanneer hij vervangen word t door zi jn ko l lega of wannee r de 
Kommandan t zelf de toestand in handen neemt. 

De of f ic ier van wach t moet z ich vergewissen dat de roe rganger (de 
mat roos aan het stuur) de aangedu ide koers volgt . Wanneer de auto-
mat ische s tuur in r ich t ing is ingeschake ld , moet hij w a k e n over de 
goede werk ing ervan. Hij moet de posi t ie van het vaar tu ig rege lmat ig 
nazien, o fwel door as t ronomische waarnemingen, o fwe l met e lek-
t ron ische nav igat iemiddelen, of door pe i l ingen wanneer er land in 
z icht is. En in het vaak d rukke zeeverkeer moet hij maneuvre ren 
zoals voorgeschreven door de in ternat ionale reg lementen. 

De of f ic ieren moeten aan boord ook de ta l r i jke pap ieren ops te l len : 
bemannings l i j s ten, loonstaten, enz... Een adminis t rat ie f werk , dat ook 
een b i jzondere kennis en methode vergt. 



Bovendien assisteren de dekof f i c ie ren de 1ste of f ic ier bij het lossen 
en laden van de goederen ; iedere of f ic ier is ve ran twoorde l i j k voor 
één of meer ru imen. Zi j moeten ook in de haven, elk op zi jn beurt , 
een bewak ingsro l verzekeren, omdat , zowel bi j dag als bij nacht, een 
of f ic ier van elke specia l i te i t aan boord moet z i jn in geval van brand 
of ge l i jk we lk ander ongeval . 

Het Mach ine depar tement 

De o f f i c ie r -werk tu igkund ige , en voora l de hoo fdwerk tu igkund ige moe-
ten op de hoogte z i jn van de gesof is t ikeerde techn iek waarop een 
modern sch ip berust. Toez ich t en onderhoud vereisen een uiterst 
nauwkeur ige p lanning. 

Voor de ve i l ighe id van het sch ip moet het Mach ine depar tement zon-
der d ra len kunnen inspelen op de maneuver -aanwi jz ingen van het 
Dek. 

Een heek van een machinekamer. 

Een modern sch ip beschik t over een ui terst versche iden u i t rust ing en 
behoef t een aanzien l i jke dr i j fk racht . De o f f i c ie r -werk tu igkund ige moet 
dat de baas kunnen. Z i jn vo rm ing vereist dus een lange inwerkper iode 
als techn isch « kader ». 



Aan boord van de n ieuwste schepen gesch iedt de bed ien ing van de 
hoo fdmoto r rechts t reeks van de brug, zonder tussenkomst van de 
mecanic iens, en het scheeps journaa l van de mach ines w o r d t au to-
mat isch gedruk t : door het gebru ik van een data- logger w o r d t e lk 
maneuver genoteerd met de aandu id ing van het ju is te uur. De auto-
mat isat ie is zo ver doorgedreven dat de vaart thans moge l i j k is met 

een onbezet te mach inekamer gedurende 16 uren. Het personee l van 
het mach ine-depar tement loopt dan geen wach t meer en w o r d t enke l 
t i jdens de daguren te werk geste ld voor het onde rhoud van de 
motoren, pompen, e lek t rogene groepen, e lek t r ische instal lat ie, koe l -
inr icht ingen, enz... In geval van defekt t reedt een a la rmsys teem in 
werk ing in het s tuurhuis. 

Voor verdere in l ich t ingen over deze loopbaan, wo rd t ve rwezen naar 
het hoofds tuk « o f f i c ie r -werk tu igkund igen ». 

Het depar tement « Radio » 

De voornaamste opdrach t van de radio is hu lp te ver lenen t i j dens de 
vaart : hulp, die o.a. bestaat in het vers t rekken van me teo ro log i sche 
in l icht ingen, het opsporen van i jsbergen, enz... En ook, de K o m m a n -

Officier-werktuigkundige in het controle-station 
van de machinekamer. 



dant in staat ste l len in ve rb ind ing te b l i jven met de reder. Verder helpt 
de rad io-of f ic ier met de boordadmin is t ra t ie . 

Op de meeste v rach tschepen werk t maar één radio-of f ic ier . Hij oefent 
z i jn d ienst uit op bepaalde uren. Noods igna len echter wo rden auto-
mat isch opgevangen 24 uur op 24. 

De loopbaan van of f ic ier - rad io te legraf is t is nu ook toeganke l i j k voor 
meisjes. 

Het depar tement Kaju i t , Tafel en Keuken 

Aan boord word t e lke zeeman door z i jn reder grat is ge logeerd en 
gevoed. Men kan op het ogenb l ik werke l i j k spreken van een hotel -
bedr i j f . Pr ima komfor t . Grote versche idenhe id in menus. Eerste-klas 
keuken. Eigen gek l imat iseerde kaju i ten. 

Een mess. 

Ontspann ing - in format ie - kui tuur 

De lu i tenant d ie de brug ver laat, nadat z i jn wach t is beëind igd, en de 
o f f i c ie r -werk tu igkund ige d ie uit de mach inekamer komt, bl i jven toch 
aan boord van hun sch ip en bl i jven aan zi jn lot dee lnemen ; de moge-



l i jkheden van hun vr i jet i jdsbesteding zi jn vanzelfsprekend meer be-
perkt dan aan wal : 

— televisie : in de havens en in bepaalde gebieden op zee kunnen 
programma's worden ontvangen. Om het kleine scherm beter te 
benutten hebben de reders een systeem van programma's, op-
genomen op video-cassettes, op touw gezet ; 

— bioskoop : t i jdens de reis worden er regelmatig f i lms ver toond ; 
— lektuur : de meeste schepen hebben een eigen bibl ioteek ; 
— knutselen : sommige schepen hebben een « hobby room » voor-

zien van allerlei gereedschappen om te knutselen ; 
— gemeenschappel i jke lokalen (salons en messes) vergemakkel i jken 

het mensel i jk kontakt. 

Maar de wijze waarop de vrije t i jd besteed wordt is in de eerste 
plaats een kwestie van persoonl i jkheid ; deze vri je t i jd kan benut wor-
den om zijn kuituur en zi jn vakkennis uit te breiden met het oog op 
de examens die de verschi l lende etappes van de carr ière afpalen. 

m.s. DART EUROPE. Containerschip. 
Draagvermogen : 22.800 ton (1.556 containers). Lengte : 232 m. 

Snelheid : 23 knopen. 



ARBEIDSVOORWAARDEN - VERLOF - MILITAIRE DIENST 

Arbe idsvoorwaarden bi j de koopvaard i j 

Off ic ieren en zee l ieden bi j de koopvaard i j gen ie ten van een kol lekt ief 
kont rak t dat werd a fges lo ten tussen ver tegenwoord igers van de reders 
en synd ika le a fgevaard igden van de zeel ieden, waarb i j wo rd t vast-
geste ld : de gages, de ve rgoed ing van overuren, de vakant ies, enz... 

Op eenvoud ige aanvraag zendt In formar de weddescha len toe van de 
funkt ies in de specia l i te i t we lke de be langste l lende heeft gekozen. 

En het verlof ? 

— de sen ior -o f f i c ie ren (1) hebben recht op een jaar l i j ks verlof van 
30 we rkdagen ; 

— de jun io r -o f f i c ie ren (2) gen ie ten 27 werkdagen per jaar ; 
— de scheepsgeze l len hebben recht op 24 dagen per jaar ; 
— daarenboven wo rd t 1 V2 betaa lde kompensat iever lo fdag toegekend 

voor elk bui ten Belg ië doo rgeb rach t weekend ; 
— bui ten voorve rme lde vakant ie kr i jg t het personeel van bu ikvracht -

en tankschepen nog b i j komende ver lo fdagen, berekend op basis 
van 1 dag per 30 dagen a fwez ighe id uit België. 

in totaal maakt di t al les gemidde ld 3 V2 maand vakant ie. 
(1) : 1ste, 2de, 3de dekof f i c ie ren, 1ste, 2de, 3de en 4de o f f i c ie r -werk-

tu igkund igen , 1ste en 2de e lekt r ic iens, o f f ic ier - rad io te legraf is ten. 
(2) : 4de en 5de dekof f ic ie ren, aspi rant -of f ic ieren, 5de o f f ic ier -werk-

tu igkund igen , asp i rant - en ass is ten t -werk tu igkund igen. 

Studiever lof 

Aan de o f f ic ie ren en asp i ranten d ie de vereiste voo rwaarden ver-
vu l len om deel te nemen aan een examen ter verk r i jg ing van een 
brevet, kan een studiever lo f zonder wedde w o r d e n toegestaan. 
T i jdens hun studiever lo f kunnen zij een dage l i j kse vergoed ing ont-
vangen vanwege de Pool der Zee l ieden evenals b i jzondere tegemoet -
komingen die door hun reder i j doorgaans wo rden toegestaan. 



Sch ikk ingen bet re f fende maatschappe l i j ke zekerhe id 

De zeel ieden genie ten van een b i jzonder stelsel van maa tschappe-
l i jke zekerheid dat dezel fde voorde len biedt als het a lgemeen stelsel , 
maar dat daarenboven rekening houdt met de par t iku l ie re e isen van 
het zeemansberoep. Dit stelsel word t ge f inanc ie rd door b i j d ragen van 
reder en zeeman terwi j l ook de Staat in de lasten b i jd raag t doo r 
wet te l i j ke toelagen. 

Wat de mi l i ta i re d ienst betref t 

Na het verkr i jgen van zeven ui tste l len van legerdienst , waarvan de 
laatste twee in hoedan ighe id van zeeman, word t de def in i t ieve vr i j -
s te l l ing van mi l i ta i re d ienst in vredest i jd toegekend. 

De ui tstel len die gedurende de s tud ies toegestaan werden , komen 
dus in aanmerk ing. 

De leer l ingen van de zeevaar tscho len en de zeel ieden d ie rege lmat ig 
varen kunnen ui tstel van legerd ienst bekomen door hun aanvraag te 
r ichten tot de Hoofdwaterschout der Sche lde te An twe rpen d ie het 
nod ige zal doen ; deze aanvraag moet elk jaar ve rn ieuwd worden . 

De eerste aanvraag om uitstel moet inged iend wo rden in de loop van 
de maand januar i van het jaar waar in de verzoeker de leef t i jd van 
18 jaar bereikt . 

Het komt voor dat deze te rmi jn verval t vóór dat de j onge l ieden hun 
s tud iën in een midde lbare of een vakschoo l geë ind igd hebben of 
vóór dat zi j de nod ige leert i jd vo lb rach t hebben. Aan degenen d ie 
z ich in deze voorwaarden bev inden en voornemens zi jn de zeemans-
loopbaan te volgen, word t ten zeerste aangeraden deze formal i te i t 
niet uit het oog te verl iezen, indien zi j z ich niet w i l len u i tges lo ten z ien 
van het voordee l dat de wet aan de zeel ieden ver leent. Er wo rd t aan 
her innerd dat de aanvraag om uitstel van deze jonge l ieden de reden 
moet opgeven waarop zij ges teund is en aan het Gemeen tebes tuu r 
van de woonp laa ts van de d iens tp l i ch t ige moet ger ich t wo rden . 



ALGEMENE VOORWAARDEN 
VOOR DE TOEGANG TOT DE ZEEMANSLOOPBANEN 

Nat ional i te i t 

De zeel ieden van al le rangen moeten, in pr inc ipe, van Belg ische of 
Luxemburgse nat ional i te i t zi jn. Nochtans, in geval van een tekor t aan 
personeel , mogen v reemde l ingen ingescheept wo rden onder zekere 
voo rwaarden en de voorkeur zal dan gegeven worden aan onder -
hor igen van de Gemeenschappe l i j k Mark t landen, in overeens temming 
met de desbet re f fende konvent ies. 

De reg lementer ing vereist dat de kapi te in de Be lg ische nat ional i te i t 
bezit. 

L ichamel i j ke gesch ik the id 

Het spreekt vanzelf dat het beroep een goede geste ldhe id en een 
k loeke gezondhe id vereist , inzonderhe id om de soms v lugge verande-
r ingen van het k l imaat te verdragen en om z ich aan te passen aan het 
werk vo lgens wachtsys teem. 

De b i j zondere l i chamel i j ke gesch ik the id d ie voor e lke be t rekk ing aan 
boord vereist word t , is verder omstand ig opgegeven in de hoofd-
s tukken die over de versch i l lende spec ia l i te i ten handelen. 

Voorbere idende studies 

De kand idaat -o f f i c ie r moet voorbere id z i jn voor de u i tvoer ing van de 
geso l l i c i teerde bet rekk ing. A l leen de Ri jkszeevaar tscho len (waarvan 
verder sprake) zorgen voor de voorbere id ing tot de vakexamens die 
gevergd wo rden voor het bekomen van de versch i l lende brevet ten 
en d ip loma 's die toegang geven tot de zeemans loopbaan. De of f i -
c ie ren- rad io te legra f is ten kr i jgen echter hun op le id ing in andere scho-
len, hoofdzake l i j k in de Hogere Radionav igat ie School , e rkend en 
gesubs id ieerd door de Staat. 

De vo lgende tabel toont de toegangsmoge l i j kheden tot de ver-
sche idene spec ia l i te i ten aan, naarge lang van de bekomen d ip loma 's : 



— Dekofficier (1) 

Eindgetuigschrift van hoger middel-
baar onderwijs (om het even welke 
afdeling) 

— Officier-radiotelegrafist en spe-
cialist in elektronika voor de 
zeevaart 

— Officier-werktuigkundige 2de en 
1ste klasse (onder zekere voor-
waarden) 

Diploma van een hogere secun-
daire technische school (A2) 

— Dekofficier (1) 

— Officier-werktuigkundige 2de en 
1ste klasse 

— Officier-radiotelegrafist en spe-
cialist in elektronika voor de 
zeevaart 

Diploma van een hogere technische ( 
leergang van de 1ste graad (B1) ( 

Getuigschrift van een hogere secun-
daire technische school (A2) 

Diploma van een hogere secun-
daire technische leergang plus een 
studiebewijs van zes jaren tech-
nische studiën (B2) 

Diploma of certifikaat van een 
lagere secundaire technische school 
(A3) 

Diploma van een hogere secun 
daire technische leergang 

Getuigschrift van lager secundair 
onderwijs en een studiebewijs van 
ten minste een jaar studiën van 
een hogere secundaire technische 
school (3A3 + 1A2) 

— Officier-werktuigkundige 2de en 
1ste klasse 

— Officier-werktuigkundige 2de en 
1ste klasse (mits te slagen in 
een regularisatie-examen) 

— Officier-werktuigkundige 2de en 
1ste klasse (mits te slagen in 
een regularisatie-examen) 

— Officier-werktuigkundige 3de 
klasse 

— Officier-werktuigkundige 3de 
klasse (mits te slagen in een 
regularisatie-examen) 

— Officier-werktuigkundige 3de 
klasse (mits te slagen in een 
regularisatie-examen) 

(1) De kandidaten dekofficieren moeten ook houder zijn van een bekwaam-
heidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs (maturiteits-
examen). 



HET ZEEVAARTONDERWIJS 

In e lke zeevaar tschoo l bestaat er een Neder landsta l ige en een Frans-
ta l ige afdel ing. 

De Ri jkszeevaar tscho len 

Voor zover als nod ig word t hier her innerd dat in de b rochure niet 
gehande ld word t over de Zeemacht , noch over de zeevisseri j , maar 
dat het hier enkel over het zeevaar tonderwi js gaat voor de betrek-
k ingen in de koopvaard i j . 

Het is het Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaar t (Minis-
ter ie van Verkeerswezen) dat het mar i t iem onderw i j s organiseer t en 
kontro leer t . 



De HOGERE ZEEVAARTSCHOOL (HZA), Noordkas tee l 6, 2030 Antwer -
pen, verzeker t de op le id ing van : 

— de dekof f i c ie ren ter lange omvaar t (2de en 3de studie jaar) ; 
— de o f f i c ie r -werk tu igkund igen. 

De ZEEVAARTSCHOOL (ZSO), S l i j kenss teenweg 2, 8400 Oostende, 
verzekert de op le id ing van : 

— de dekof f i c ie ren ter lange omvaar t (eerste s tudie jaar) ; 
— de scheepsgeze l len (sociale promot ie) ; 
— de 2de kok-bakkers (sociale promot ie) . 

Aan de Ri jkszeevaar tscholen zi jn de kursussen kosteloos. 

Privé-school (v.z.w.) e rkend en gesubs id ieerd door het Min is ter ie van 
Verkeerswezen 

Voor de op le id ing van o f f ic ier - rad io te legraf is ten en specia l is ten in 
e lek t ron ika voor de zeevaart : 

Hogere Radio-Nav igat ieschool (HRNS) 
Louizalaan 290 
1050 Brussel 

m.s. MONSOON. Vrachtschip. 
Draagvermogen : 16.600 ton. Lengte : 169,65 m. 



Schoo lge ld 

In de Ri jkszeevaar tscho len is het onderw i j s koste loos voor de leer-
l ingen van Be lg ische en Luxemburgse nat ional i te i t . De leer l ingen van 
een andere nat ional i te i t — wier inschr i jv ing aan de voora fgaande 
toe la t ing van de hogere overhe id onde rworpen is — betalen een 
schoo lge ld . 

Een schoo lge ld wo rd t ook vereist aan de Hogere Radio-Navigat ie-
schoo l . 

Internaat 

Er is een in ternaat aan de Ri jksscho len verbonden. Hoewel di t inter-
naat niet verp l ich t is voor de leer l ing-dekof f ic ie ren word t het ten 
zeerste aangeraden. 

Stud iebeurzen 

Stud iebeurzen kunnen onder zekere voorwaarden aan de leer l ingen 
w o r d e n toegekend : 

a) voor i nwonende leer l ingen : 
de gehele of gedee l te l i j ke vr i js te l l ing van kostge ld (in 1975 : 90 fr. 
per dag ef fekt ieve openste l l ing van het internaat) en/of de toeken-
ning van een tussenkomst in het schoo lge ld en in de un i form- en 
u i tzetkosten, of in de s tud iekosten. 

b) voor u i twonende leer l ingen : 
de toekenn ing van een tussenkomst in het schoo lge ld en in de 
un i form- en u i tzetkosten of in de s tud iekosten. 

De toekenn ing van een s tud iebeurs met/of zonder lening of voorscho t 
is a fhanke l i j k van dr ie voo rwaarden : 
1° de ge lde l i j ke en fami l ie toes tand van de s tudent en/of z i jn ouders 

moet van aard z i jn de studies ernst ig te bemoei l i j ken ; 
2° de s tudent moet ten minste de helft van de punten voor gedrag en 

vl i j t beha len en ges laagd zi jn in de overgangs- of e indexamen ; 
3° de s tudent mag op geen andere s tud iebeurs ten laste van de 

Staat aanspraak maken. 
Een s tud iebeurs kan met lening of voorscho t worden toegestaan 
wanneer er u i td rukke l i j k om verzocht word t . In deze voorwaarden 
word t zi j u i tbetaald bij het begin van het schoo l jaar . Wie deze studie-



beurs met lening aanvaardt, gaat de verbintenis aan het geleende 
bedrag terug te betalen, indien niet zou voldaan worden aan de voor-
waarde vermeld sub 2 vorige bladzijde. 

Een studiebeurs zonder lening of voorschot wordt pas na af loop van 
het school jaar uitbetaald. 

De studiebeurzen worden toegekend door het Ministerie van Verkeers-
wezen — onder wiens bevoegdheid het zeevaartonderwi js ressor-
teert — en niet door het Nationaal Studiefonds. De aanvraag wordt 
ingediend bij de direkt ie van de school bij de aanvang van het 
school jaar op voorgeschreven formulieren, die op aanvraag worden 
verstrekt. 

m.s. REINE FABIOLA. Tankschip. 
Draagvermogen : 58.175 ton. Lengte : 238 m. 





De loopbaan 
van dekofficier ter lange omvaart 

DE DIEPGAANDE HERVORMING VAN DE OPLEIDING 

Ten ti jde van de zeilvaart bestond er geen machine- en geen radio-
departement. De dekoff ic ieren vereeuwigen de mari t ieme tradit ie en 
zi jn de geestel i jke erfgenamen van de oude zeevaarders. 

Alhoewel het bewezen werd dat de vorming van de dekoff ic ieren ter 
lange omvaart in het verleden voortreffel i jk was heeft men ze niettemin 
moeten aanpassen aan de merkel i jke technische evolutie die in het 
zeetransport optrad en die nog steeds voortgaat. Om aan de ver-
eisten te voldoen die de exploitat ie van moderne schepen vergt, is 
het niet alleen noodzakel i jk gebleken het ganse ople id ingsprogramma 
te herzien en uit te breiden, maar ook een 4de studiejaar in te r ichten 
hetwelk zich situeert op het ogenbl ik dat de off icier reeds voldoende 
maturiteit in de loopbaan verworven heeft, dit is na het volbrengen 
van 48 maanden vaart. 

Radarwaarneming door een dekofficier. 



Deze belangr i jke reorganisatie heeft daarenboven een aanzienl i jke 
herwaarder ing van het beroep tot gevolg. 

Hedendaags moeten de dekoff ic ieren bekwaam zijn zeer vroeg zware 
verantwoordel i jkheden op te nemen, zich aan te passen aan de snelle 
evolutie en aan de toenemende komplexitei t van de technieken en de 
moderne beheersmethodes van de huidige schepen te assimileren. 

Een kapitein ter lange omvaart moet, met zi jn 30 jaar, al een al l round 
manager zijn. De dagel i jkse exploi tat iekosten van zi jn eenheid be-
dragen honderdduizenden frank ; hij moet in staat zi jn zi jn « onder-
neming » onder de best mogel i jke voorwaarden te beheren, nl. door 
het voorzien en het voorkomen van de fundamentele oorzaken van 
vertragingen. 

Kaartentafel en navigatieapparatuur. 



OPLEIDING 

Hogere Zeevaar tschoo l te An twerpen (HZA) 

De toekomst ige dekof f i c ie ren ter lange omvaar t wo rden opge le id in 
. de afdel ing « dek » van de Hogere Zeevaar tschoo l (adres : Noord-

kasteel 6 - 2030 Antwerpen) . 

Het eerste s tud ie jaar word t echter doo rgebrach t aan de Zeevaart -
I schoo l te Oos tende (adres : S l i j kenssteenweg 2 - 8400 Oostende) . 

De op le id ing bestaat uit 2 cyc lussen van te lkens 2 jaren, het v ierde 
s tud ie jaar heeft plaats voor het bekomen van het brevet van kapi te in 
ter lange omvaar t (detai ls daaromtren t evenals het p rog ramma van 
de kursussen versch i jnen verder) . 

Toe la t ingsvoorwaarden 

De kandidaat voor de afde l ing « Dek » bi j de Hogere Zeevaar tschoo l 
moet vol le 17 jaar z i jn op 31 december van het jaar van aanneming, 
en : 

1. vo ldoen aan een geneeskund ig onderzoek waarb i j vastgeste ld 
word t dat hij vr i j is van elk gebrek dat onveren igbaar is met het 
u i toefenen van het zeevaar tberoep. Hij moet namel i jk beantwoor -
den aan de vo lgende vere is ten inzake b i jzondere l i chamel i jke 
gesch ik the id : vo ldoende k leurondersche id ingsvermogen hebben ; 
de gez ich tsscherp te zonder verbeterg lazen moet tenmins te 0,5 voor 
elk oog afzonder l i j k bedragen en 0,8 voor beide ogen en bovendien 
tenminste de eenheid voor elk oog met verbeterg lazen ; de gehoor -
scherp te moet zodan ig z i jn dat hi j een op 5 meter afstand gef lu is-
terd woo rd kan horen. De kand idaat mag bovendien niet aan 
stot teren l i jden. 

2. houder zi jn van een bekwaamhe idsd ip loma dat toegang ver leent 
tot het hoger onderwi js , waaru i t b l i jk t dat hi j ges laagd is voor een 
matur i te i tsexamen na het bekomen van het ge tu igschr i f t van hoger 
midde lbare studies (humaniora, al le afdel ingen) of van een d ip loma 
van hoger secunda i r techn isch onderw i j s (A2). 

3. vo ldoen aan een psycho techn ische proef. 



Uitzet - Un i fo rm 

De leer l ingen moeten het un i fo rm dragen. 

De kosten van een vo l led ige uitzet (uni form en benod igdheden) be-
dragen ongeveer 22.000 fr. 



LOOPBAAN 

Hoe word t men dekof f ic ie r ? 

De loopbaan vangt aan met dr ie jaar hoger zeevaar tonderwi js (de 
twee jaar van de eerste cyc lus en het eerste jaar van de tweede 
cyclus). 

Na het s lagen in de theore t ische examens van deze dr ie s tud ie jaren 
behaal t men het d ip loma van Aspi rant -o f f ic ier ter lange omvaart . 
Daarna begint de prakt i jk , de bezo ld igde loopbaan op zee, in d ienst 
van een rederi j , in hoedan ighe id van aspi rant eerst, vervo lgens als 
4de en zelfs als 3de of f ic ier . 

Brevet van 2de lu i tenant ter lange omvaar t 

De jonge of f ic ier d ie met vrucht de dr ie h ie rbovenvermelde studie-
ja ren heeft vo l too id , bekomt (zonder examen) na 12 maanden ef fek-
t ieve vaart het brevet van 2de lu i tenant ter lange omvaart . Dit brevet 
geeft hem de bevoegdhe id om als hoofd van de wach t te fungeren. 

Brevet van 1ste lu i tenant ter lange omvaar t 

De houder van het brevet van 2de lu i tenant -wachtovers te , d ie 
36 maanden ef fekt ieve vaart in totaal rechtvaard ig t (dus 24 maanden 
met het brevet van 2de lui tenant), mag z ich aanb ieden op het examen 
tot het bekomen van het brevet van 1ste lu i tenant ter lange omvaart . 

Brevet van kapi te in ter lange omvaar t 

De houder van het brevet van 1ste lu i tenant ter lange omvaart d ie 
48 maanden ef fekt ieve vaart rechtvaard igt , kan de kursussen vo lgen 
van het v ierde s tud ie jaar (2de s tud ie jaar van de 2de cyclus). Indien 
hi j met v rucht het h ie rbovenvermeld s tud ie jaar heeft vo l too id, kan hij 



na 12 maanden b i jkomende effektieve vaart (hetzij 60 maanden in 
totaal), deelnemen aan een prakt ische proef voor een speciale afdeling 
van de examen-kommissie van de Staat, om het brevet van Kapitein 
ter lange omvaart te verkr i jgen. 

Opmerking : 

Voor het examen van kapitein of van 1ste luitenant ter lange omvaart, 
mag de kandidaat echter tot het examen worden toegelaten indien 
de ontbrekende vaartt i jd niet meer dan zes maanden bedraagt. Doch 
het is wel begrepen dat hij het brevet slechts zal ontvangen wanneer 
hij de vereiste vaartt i jd zal volbracht hebben. 

Walpeiling. 



Bijzonder geval : 

Brevet van 3de lu i tenant ter lange omvaar t 

Aan sommige kand ida ten met meer beperk te aspirat ies, word t de 
ge legenhe id geboden om reeds na twee jaar s tud iën een bezo ld igde 
loopbaan op zee aan te vangen. Na 12 maanden ef fekt ieve vaart kun-
nen zij een examen af leggen voor het bekomen van het brevet van 
3de lu i tenant ter lange omvaart . 

Voor het behalen van de hogere brevetten, waarvan sprake hier-
boven, zi jn ze nochtans genoop t hun studies voor t te zetten, vanaf 
het 1ste s tud ie jaar van de 2de cyclus. Hun verworven vaar t t i jd bl i j f t 
ge lden. 

m.s. KYOTO. Buikvrachtschip. 
Draagvermogen : 65.085 ton. Lengte : 224 m. 



SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE OPLEIDING EN VAN DE 
LOOPBAAN VAN DE DEKOFFICIEREN 

naar keuze 

hetzij hetzij 
Y 

varen 
(hoofd van de wacht) 
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PROGRAMMA VAN DE KURSUSSEN 
VAN DE AFDELING « DEK » 
AAN DE HOGERE ZEEVAARTSCHOOL 

Eerste cyclus 

1ste Studiejaar 

A. ALGEMENE VAKKEN - algemene wiskunde - logika - algemene 
methodologie van het vors ingswerk - talen : Nederlands (voor 
Franstaligen) ; Frans (voor Nederlandstal igen) ; Engels (voor 
iedereen) - beginselen van biologie en mensel i jke fysiologie -
algemene psychologie - algemene elektr ici tei t . 

B. NAUTISCHE WETENSCHAPPEN - zeevaartkunde - vei l igheids-
techniek - machines - scheepsbouw - techniek van het schip -
verbindingen. 

C. COMMERCIELE WETENSCHAPPEN - inleiding tot de rechtsweten-
schap - algemene ekonomie. 

D. LABORATORIUM, PRAKTISCHE ZEEVAARTKUNDE - toegepaste 
kennis in zeevaartkunde - meteorologie - zeevaart instrumenten -
reglementen ter voorkoming van aanvaringen op zee - inter-
nationaal betonningsstelsel - verbindingen - scheepsvei l igheid -
kaartpassen - hygiëne en hulp aan drenkel ingen - techniek van 
het schip. 

2de Studiejaar 

A. ALGEMENE VAKKEN - algemene wiskunde - talen : Nederlands 
(voor Franstal igen) ; Frans (voor Nederlandstal igen) ; Engels (voor 
iedereen) - algemene psychologie (vervolg) - algemene fysika -
algemene elektr ici tei t en inleiding tot de elektronika - algemene 
mechanika. 

B. NAUTISCHE WETENSCHAPPEN - kosmograf ie - zeevaartkunde -
techniek van het schip - vei l igheidstechniek - machines - scheeps-
bouw - teorie van navigat iemiddelen. 

C. COMMERCIELE WETENSCHAPPEN - scheikunde en warenkennis -
mari t ieme aardr i jkskunde - burger l i jk recht en handelsrecht - alge-
mene begr ippen over handelsverr icht ingen - seminarie over han-
delsverr icht ingen. 



D. LABORATORIUM, PRAKTISCHE ZEEVAARTKUNDE - toegepaste 
kennis in zeevaartkunde - elektronika - verbindingen - kaartpassen 
- zeevaart instrumenten - oefeningen in wiskunde en mechanika -
anatomie en hygiëne aan boord - geleide bezoeken. 

Tweede cyclus 

1ste Studiejaar 

A. ALGEMENE VAKKEN - Spaans. 

B. NAUTISCHE WETENSCHAPPEN - kosmograf ie - zeevaartkunde -
techniek van het schip - teorie van het schip - machines en hulp-
werktuigen - scheepsbouw - elektronische navigat iemiddelen -
reglementer ing van het marit iem verkeer - seminarie over de 
reglementering van het marit iem verkeer - meteorologie en oceano-
grafie - aanvul lende begrippen van elektronika. 

C. COMMERCIELE WETENSCHAPPEN - scheikunde en warenkennis 
- marit ieme aardr i jkskunde - zeerecht - techniek van marit ieme 
verr icht ingen - ekonomie - inleiding tot informatieverwerking -
algemene statistiek - marit ieme en commercië le korrespondent ie : 
Nederlands, Frans en Engels. 

D. LABORATORIUM, PRAKTISCHE ZEEVAARTKUNDE - toegepaste 
kennis in zeevaartkunde - e lektronika - radiotelefonie - verbindin-
gen - kaartpassen - elektronische navigat iemiddelen - prakt ische 
geneeskunde voor zeeoff ic ieren - techniek van het schip - geleide 
bezoeken. 



2de Studiejaar 

A. ALGEMENE VAKKEN - deontologie - synergisme. 

B. NAUTISCHE WETENSCHAPPEN - scheepsvoortstuwing - proble-
matiek van het stuwen - seminarie van scheepsbouw - teorie van 
het schip - maneuvertechnologie - meteorologie in de navigatie -
navigat ie-problematiek en hydrograf ie - e lektronische navigatie-
middelen - automatisat ie - reglementer ing van het marit iem ver-
keer (gevallenstudie). 

C. COMMERCIELE WETENSCHAPPEN - informatieverwerking - zee-
recht - internationale ekonomie - t ransportekonomie - haven-
ekonomie - bedri j fs- en arbeidsorganisat ie - bedr i j fsekonomie -
scheepsuitbat ing. 

D. SEMINARIE, VOORDRACHTEN, GELEIDE BEZOEKEN. LABO -
Eindstudie-proefschri f t . 



DE TOEKOMSTVOORUITZICHTEN 

Aan boord 

Voordat je de s tud ies begint wens je natuur l i jk zekerhe id te hebben 
over de moge l i j kheden d ie er geboden worden . 

Bi j de koopvaard i jv loo t l iggen er p racht ige perspekt ieven open, voora l 
voor hoger kaderpersoneel . (Eerl i jk gezegd : in ons land zi jn er maar 
we in ig sektoren, waarvan hetzel fde gezegd kan worden. ) 

Eerst omdat er momentee l te we in ig varende of f ic ieren zi jn. Daarna 
omdat de Be lg ische handelsv loot in de komende jaren een zekere 
u i tbre id ing zal kennen. 

Dat betekent dat die beruchte post-univers i ta i re werk looshe id niet 
bestaat voor de s tudenten van de Hogere Zeevaar tschool . Bovend ien : 
de sch ikk ingen d ie get ro f fen wo rden wat betref t mi l i ta i re d ienst (zie 
blz. 17) stel len hen in staat om prakt isch de dag na hun examens 
al te beginnen. 

De loopbaan on tw ikke l t z ich dan vanzelf. Regelmat ig en snel, zoals 
we daar ju is t hebben gezien. 



m.s. TITUS. Multipurpose schip, 
speciaal ontworpen voor het transport van auto's en tractors. 

Draagvermogen : 31.840 ton. Lengte : 185,8 m. 

Aan wal 

Er zi jn meerdere herschol ingsmogel i jkheden. 

A. In de privé-sektor : 
1. De rederi jen. 
2. Al le bedri jven die, hoe dan ook, met internationaal t ransport te 

maken hebben. 
3. Zeevaartexpert. 

B. In de overheidssektor : 
1. Het bestuur van het Zeewezen. 
2. De havens. 
3. Ministerie van Openbare Werken. 



De loopbaan van 
off icier-werktuigkundige 
bij de koopvaardij 

In le id ing 

In de h ieronder beschreven loopbaan van de o f f i c ie r -werk tu igkund ige 
bij de koopvaard i j is er sprake van d ip loma 's en van brevetten. Ten 
e inde daaromtren t verwar r ing te vermi jden achten wi j het nut t ig er 
aan te her inneren dat een diploma, u i tgere ik t na vo lb reng ing van de 
cyc lus van de voorz iene studiën, getu igt dat de houder de teo-
ret ische kennissen bezit d ie vereist z i jn voor de toegekende t i tel (het 
is in zekere zin de bevest ig ing van z i jn academische waarde) . Het 
brevet ver leent het wet te l i j k recht om de funkt ie van de graad uit te 
oefenen. 

In fei te bestaan er twee loopbanen in de afde l ing Mach ine. 

De eerste loopbaan ( loopbaan A) is normaal voo rbehouden aan de 
kand ida ten d ie in het bezit z i jn van een d ip loma van een hogere 
secunda i re techn ische schoo l of van een hogere techn ische leergang 
van de eerste graad, a fde l ing mechan ika , e lek t romechan ika of e lek-
t r ic i te i t . Ze leidt, v ia het bekomen van de brevet ten van of f ic ier -
werk tu igkund ige 2de klasse en 1ste klasse, tot de funkt ie van chef 
van de mach inekamer aan boord van al le koopvaard i j schepen. 

De kand idaten d ie houder z i jn van een getu igschr i f t van een hogere 
secunda i re techn ische schoo l of van een d ip loma van een hogere 
secunda i re techn ische leergang en van een s tud iebewi j s van zes 
jaren techn ische studiën, kunnen de loopbaan ook ondernemen en de 
brevetten van o f f i c ie r -werk tu igkund ige 2de klasse en 1ste k lasse be-
halen, maar ze zul len s lechts een getu igschr i f t van o f f i c ie r -werk tu ig -
kund ige 1ste klasse kr i jgen (in p laats van het d ip loma) , behalve wan-
neer ze vooraf s lagen in een regular isat ie-examen. 

Ui tzonder l i jk kunnen voor de loopbaan A ook kand idaten in aanmer-
k ing komen d ie in het bezit z i jn van een e indgetu igschr i f t van huma-
n iora of van een daaraan ge l i j kgeste ld getu igschr i f t of van een e ind-
d ip loma of -ge tu igschr i f t van hoger secunda i r techn isch onderw i js van 
afde l ingen andere dan mechan ika , e lek t ro -mechan ika of e lektr ic i te i t . 
Deze kand idaten wo rden s lechts aanvaard mits vooraf te s lagen in 
een regular isat ie-examen, dat voora l hun techn ische bekwaamhe id zal 
vaststel len. 



De tweede loopbaan ( loopbaan B) is normaal voorbehouden aan de 
kandidaten die in het bezit zi jn van een d ip loma of van een getuig-
schrif t van een lagere secundaire technische school, in dezelfde 
afdel ingen als hierboven geciteerd. 

Deze loopbaan is ook toegankel i jk voor de kandidaten die in het bezit 
zi jn van een getuigschri f t van lager secundair onderwi js afgeleverd 
door een technische school en van een studiebewijs van ten minste 
een jaar studiën van een hogere secundaire technische school, maar 
deze laatste kandidaten worden slechts aanvaard mits vooraf te 
slagen in een regularisatie-examen. 

De loopbaan B leidt, via het bekomen van het brevet van off ic ier-
werktu igkundige 3e klasse, tot de funktie van chef van de 
machinekamer aan boord van schepen met een voortstuwings-
kracht van maximum 2.500 PK, na het verwerven van 24 maanden 
vaart als hoofd van de wacht. De kandidaten die houder zi jn van een 
d ip loma van een langere secundaire technische leergang kunnen de 
loopbaan B ook ondernemen om uiteindel i jk het brevet van off ic ier-
werktu igkundige 3de klasse te behalen, maar ze zullen slechts een 
getuigschri f t van of f ic ier-werktu igkundige 3de klasse kri jgen (in plaats 
van het diploma), tenzij ze vooraf slagen in een regularisat ie-examen ; 
dit geldt ook voor de kandidaten die in het bezit zi jn van een getuig-
schri f t van lager secundair onderwi js en van een studiebewijs van 
ten minste één jaar studiën van een hogere secundaire technische 
school, waarvan sprake hierboven. 

Verder vindt men nadere inl icht ingen nopens de aannemingsvoor-
waarden. 

Een officierssalon. 



1ste Officier-werktuigkundige : 
Hij is het hoofd van het departement « machine » en hij verzekert 

het onderhoud van de mechanische installaties aan boord. 

Overgang van de loopbaan B naar de loopbaan A 

Na 33 maanden vaart als assistent-, asp i ran t -werk tu igkund ige , 5e of 
4e o f f i c ie r -werk tu igkund ige , kan een kandidaat van de loopbaan B 
overgaan naar de loopbaan A mits te s lagen in een b i jzondere toe-
lat ingsproef , waarvan het p rog ramma op het niveau ligt van de 
hogere secunda i re syclus van het techn isch onderwi js . 

Ople id ing 

HZA 

De toekomst ige o f f i c ie r -werk tu igkund igen wo rden opge le id in de 
afde l ing Mach ine van de Hogere Zeevaar tschoo l te An twerpen (Noord-
kasteel, 6). De leergangen worden grat is gegeven. 

De leer l ingen die de kursussen van de afdel ing Mach ine vo lgen aan 
de HZA ontvangen van de Pool der Zee l ieden het wach tge ld dat voor 
hun kategor ie is voorbehouden. 



Voortstuwingsmotor : 
Dieselmotor, 2-takt - hoogbelast - 9 cylinders. 

Voortstuwingskracht : 18.900 E.P.K. 



AANNEMINGSVOORW AARDEN 

L o o p b a a n A 

* 1. V o l d o e n a a n é é n de r v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e s t u d i ë n : 

Houder zijn van één van de volgende diploma's of getuig-
schriften van het technisch onderwijs, afdeling mechanika, 
elektromechanika of elektriciteit. 

Afkorting 
(verder 

gebruikt) 

a) diploma van een hogere secundaire technische school 
b) getuigschrift van een hogere secundaire technische 

school (1) 
c) diploma van een hogere technische leergang van de 

1ste graad 
d) diploma van een hogere secundaire technische leer-

gang plus een studiebewijs van zes jaren technische 
studiën (1) 

(1) Deze kandidaten kunnen later slechts een getuigschrift 
van off ic ier-werktuigkundige 1ste klasse bekomen, be-
halve wanneer ze vooraf slagen in een regularisatie-
examen in welk geval ze dan ook het diploma van 
off ic ier-werktuigkundige 1ste klasse kunnen behalen. 

HSTS 

HSTS 

HTL1 

HSTL (6T) 

BIJZONDER GEVAL 
a) gehomologeerd of erkend eindgetuigschrift van middel-

bare studiën van de hogere graad, ofwel, eindgetuig-
schrift van middelbare studiën van de hogere graad en 
geslaagd zijn voor, of vri jgesteld zijn van, de voorbe-
reidende proef ingericht door de universiteit met het 
oog op de toelating tot de studies leidende tot een 
wetenschappel i jke graad (2). 

b) getuigschrift van hoger middelbaar onderwi js afgeleverd 
door de examen-kommissie van de Staat voor het 
hoger middelbaar onderwi js (2). 

c) einddiploma of -getuigschrift van studiën in een hogere 
technische school of in een hogere secundaire tech-
nische school uitgereikt door een inrichting voor tech-
nisch onderwijs, ingericht, gesubsidieerd of erkend 
door de Staat, of afgegeven door een van regerings-
wege samengestelde examenkommissie, van afdelingen 
andere dan mechanika, elektromechanika of elektrici-
teit (2). 

(2) Deze kandidaten worden slechts aanvaard mits vooraf 
te slagen in een regularisatie-examen. 

HMO 

HMO 

HSTS 



* 2. Vo ldoen aan een geneeskund ig onderzoek waarb i j vastgeste ld 
wo rd t dat de kand idaat vr i j is van elk gebrek dat onveren igbaar 
is met het u i toefenen van z i jn beroep. De b i jzonders te cr i ter ia 
inzake l i chamel i j ke gesch ik the id zi jn de vo lgende : 
a) een gesta l te hebben van ten minste 1,52 m. 
b) een vo ldoende gehoorscherp te hebben om, zonder gehoor -

apparaat , op een afstand van vier meter een gef lu is terd w o o r d 
te horen met be ide oren ge l i jk t i jd ig . 

c) een vo ldoende gez ichtsve ld hebben voor ieder oog. 
d) een gez ich tsscherp te bezit ten, zonder kor r igerende glazen, 

van 0,3 met e lk oog a fzonder l i j k en 0,6 met beide ogen ; met 
kor r igerende g lazen 0,6 met e lk oog. 

* 3. Vo ldoen aan een techn isch en karak te ronderzoek in verband 
met het beroep. 

Loopbaan B 

* 1. Vo ldoen aan één van de vo lgende voo rwaarden inzake s tud iën : 

Houder zijn van één van de volgende diploma's of getuig-
schriften, van het technisch onderwijs, afdeling mechanika, 
eiektro-mechanika of elektriciteit. 

Afkorting 
(verder 

gebruikt) 

a) diploma of getuigschrift van een lagere secundaire 
technische school (4 jaar). 

b) getuigschrift van lager secundair onderwijs afgeleverd 
door een technische school en een studiebewijs van 
ten minste een jaar studiën van een hogere secundaire 
technische school (1). 

c) diploma van een lagere secundaire technische leer-
gang (2). 

(1) Deze kandidaten worden slechts aanvaard mits vooraf 
te slagen in een regularisatie-examen. 

(2) Deze kandidaten kunnen slechts een getuigschrift van 
officier-werktuigkundige 3de klasse bekomen, behalve 
wanneer ze vooraf slagen in een regularisatie-examen 
in welk geval ze dan ook het diploma van officier-
werktuigkundige 3de klasse behalen. 

LSTS 

3LSTS + 
1HSTS 

LSTL 

* 2. en * 3. : als voor de loopbaan A. 



Amar inage 

De kand idaten die door de Hogere Zeevaar tschoo l wo rden aanvaard 
- zowel voor loopbaan A als voor loopbaan B - on tvangen vooreers t 
een prak t ische op le id ing van ongeveer dr ie maanden aan boord van 
koopvaard i jschepen. Deze op le id ing « amar inage » genoemd, gebeur t 
onder de le id ing van bevoegde inst rukteurs en moet de toekomst ige 
o f f i c ie r -werk tu igkund igen ver t rouwd maken met de mach inekamer en 
met het leven aan boord van een zeeschip. Ze laat de kand idaten toe 
t i jd ig vast te ste l len of zi j de loopbaan gekozen hebben waarvoor zij 
gesch ik t zi jn, omdat ze hun een vo l led ig en object ie f inzicht verschaf t 
over het leven en het werk aan boord van de schepen. 

Gedurende de amar inage worden de kand ida ten niet bezold igd. 
Voed ing en logies worden nochtans grat is verst rekt . De ingescheepte 
leer l ingen moeten in bezit z i jn van het un i form en de uitzet d ie voor 
het op le id ingssch ip z i jn voorgeschreven ; die u i t rust ing zal hun ten 
andere later nog van pas komen, zowel t i jdens hun loopbaan als 
gedurende hun verbl i j f op de HZA. 

Na het vo le ind igen van de amar inageper iode ontvangt de toekomst ige 
o f f ic ier een cer t i f ikaat van « leerling-officier-werktuigkundige ». 

Controlepost van de machinekamer van een modern schip. 



LOOPBAAN 

Hoe word t men o f f i c ie r -werk tu igkund ige ? 

De normale loopbaan van een o f f i c ie r -werk tu igkund ige ter koopvaard i j 
heeft deze par t iku lar i te i t dat ze nauw vers t renge ld is met de teo-
ret ische op le id ing . 

Na de amar inage onts taat er een fundamentee l ondersche id tussen 
de reeds v roeger gec i teerde loopbanen A en B, d ie we h ierna afzon-
der l i j k zul len beschouwen. 

Loopbaan A 

Asp i ran t -werk tu igkund ige 

De kand idaat in het bezit van het cer t i f ikaat van « leer l ing-of f ic ier -
we rk tu igkund ige », wo rd t ingeschreven in de Pool der Zeel ieden. Hij 
wo rd t aangemons te rd als asp i ran t -werk tu igkund ige . Dit is een aan-
vangsbe t rekk ing als o f f ic ier d ie - op basis van een kol lekt ief kont rakt -
door de reders word t bezold igd. 

Na enke le maanden prakt i j k in de mach inekamer , en op gunst ig 
advies van z i jn oversten, kan de asp i ran t -werk tu igkund ige wo rden 
aangeste ld om de funkt ie van 5e of 4e o f f i c ie r -werk tu igkund ige waar 
te nemen. 

Of f i c ie r -werk tu igkund ige 2e k lasse 

Na 24 maanden vaart in de mach inekamer word t de kand idaat toege-
laten tot de leergangen aan de Hogere Zeevaar tschoo l , voorbere idend 
tot het examen van o f f i c ie r -werk tu igkund ige 2e klasse. 

Deze leergangen duren 9 maanden en wo rden bes lo ten met een 
examen. De kand ida ten d ie s lagen in di t examen bekomen het brevet 
van officier-werktuigkundige 2e klasse. 

Dit brevet geef t bevoegdhe id om als hoofd van de wach t te fungeren 
aan boord van al le schepen, en als chef van de mach inekamer aan 
boord van schepen tot en met 7.500 PK, na 24 maanden vaart als 
wachtovers te . 



Officier-werktuigkundige 1e klasse 

Na 24 maanden vaart als wachtovers te wo rd t de o f f i c ie r -werk tu ig -
kund ige 2e klasse toegela ten tot de leergangen aan de Hogere Zee-
vaar tschool , voorbere idend tot het examen van o f f i c ie r -werk tu ig -
kund ige 1e klasse. 

Deze leergangen duren 9 maanden en wo rden besloten met een 
examen. 

De kand ida ten d ie s lagen in di t examen bekomen het diploma van 
officier-werktuigkundige 1e klasse (s lechts een certifikaat van officier-
werktuigkundige 1e klasse voor degenen d ie in het bezit z i jn van een 
cer t i f ikaat HSTS of van een d ip loma HSTL-6T en d ie geen regular isat ie-
examen afge legd hebben of d ie er niet in ges laagd zi jn). 

Na 12 maanden b i j komende ervar ing als hoofd van de wach t ontvangt 
de houder van di t d i p l oma of getu igschr i f t , zonder examen, het brevet 
van officier-werktuigkundige 1e klasse. 

Dit brevet geef t bevoegdhe id om als chef van de mach inekamer te 
fungeren aan boord van al le schepen. 

Loopbaan B 

Assistent-werktuigkundige 

De kandidaat , in het bezit van het cer t i f ikaat van « leer l ing-of f ic ier -
werk tu igkund ige », wo rd t ingeschreven in de Pool der Zeel ieden. Hij 
wo rd t aangemons te rd als ass is tent -werk tu igkund ige. Dit is een aan-
vangsbet rekk ing als o f f ic ier d ie - op basis van een kol lekt ief kont rakt -
door de reders word t bezold igd. 

Officier-werktuigkundige 3e klasse 

Na 33 maanden vaart als assistent, aspirant , 5e of 4e o f f i c ie r -werk tu ig -
kund ige wo rd t de kand idaat toegela ten tot de leergangen aan de 
Hogere Zeevaar tschool , voorbere idend tot het examen van o f f i c ie r -
werk tu igkund ige 3e klasse. 

Deze leergangen duren 9 maanden en wo rden besloten met een 
examen. De kand idaten d ie s lagen in di t examen bekomen het diploma 
van officier-werktuigkundige 3e klasse voor de houders van een d i -



p loma of ge tu igschr i f t van een hogere secunda i re techn ische schoo l , 
of het getuigschrift van officier-werktuigkundige 3e klasse voor de 
anderen, tenzi j ze vooraf s lagen in een regular isat ie-examen. 

Na 12 maanden b i j komende ervar ing in de mach inekamer (eventueel 
als 4e en 5e o f f i c ie r -werk tu igkund ige) ontvangt de houder van di t 
d i p l oma of ge tu igschr i f t , zonder examen, het brevet van officier-
werktuigkundige 3e klasse. 

Dit brevet geef t bevoegdhe id om als hoofd van de wach t te fungeren 
aan boord van al le schepen en als chef van de mach inekamer aan 
boord van schepen tot en met 2.500 PK, na 24 maanden vaart als 
wachtovers te . 

Opmerking 

De ass is ten t -werk tu igkund ige van de loopbaan B d ie 33 maanden 
vaart heeft behaald kan tot de leergangen voorbere idend tot het 
examen van o f f i c ie r -werk tu igkund ige 2e klasse wo rden toege la ten 
indien hij s laagt in een b i j zondere toe la t ingsproef waarvan het pro-
g ramma op het n iveau ligt van de hogere secunda i re cyc lus van het 
techn isch onderw i js . 

Afwijking inzake vaarttijd 

De kand ida ten d ie z ich aanb ieden voor de leergangen voorbere idend 
tot de versch i l l ende examens, w o r d e n aanvaard indien de on tb rekende 
vaar t t i jd niet meer bedraagt dan 6 maanden voor het examen van 
o f f i c ie r -werk tu igkund ige 3e klasse, en 3 maanden voor dit van of f ic ier -
werk tu igkund ige 2e en 1e klasse. Ze kunnen nochtans het desbetref -
fende brevet, cer t i f ikaat , of d ip loma s lechts bekomen nadat de vereiste 
vaar t t i jd is vo lbracht . 



Turbinevoortstuwing : 
Hoofdmachine en haar hulpwerktuigen. 

Voortstuwingskracht : 16.500 E.P.K. 



Schema van de opleiding en van de loopbaan van de officier-werktuigkundigen 
Loopbaan A Loopbaan B 

Diploma 
HSTS 

Diploma 
HTL1 

Getuigschrift 
HSTS 

Diploma 
HSTL (6T) 

® Y 

Technisch en 
Karakterieel onderzoek 

Bijzonder geval 
HMO - HSTS 

Regularisatie-examen 

Diploma of 
Getuigschrift LSTS Diploma LSTL 

© Y 

>- Technisch en 
Karakterieel onderzoek 

>- Technisch en 
Karakterieel onderzoek 

Getuigschrift 
3LSTS + 1HSTS 

Regularisatie-examen 

3 maanden amarinage 3 maanden amarinage | 

Certifikaat van leerling-
werktuigkundige 

Certifikaat van leerling-
werktuigkundige 

24 maanden vaart als 
aspirant, 5de of 4de O.W. 

Y 
9 maanden hoger zeevaart-

onderwijs 

examen 

Y 

Bijzondere toelatingsproef 
Hoger secundair niveau 

Brevet O.W. 2de klasse 

24 maanden vaart als 
hoofd van de wacht 

9 maanden hoger 
zeevaartonderwijs 

examen 

Diploma O.W. 1ste klasse 

© Y 

Getuigschrift O.W. 1ste klasse 

33 maanden vaart als assistent, 
aspirant, 5de of 4de O.W. 

9 maanden kursus hoger 
secundair zeevaartonderwijs 

examen 

Diploma O.W. 3de klasse Getuigschrift O.W. 3de klasse 

Y Y 
12 maanden gekwalificeerde 

vaart 

Brevet O.W. 3de klasse 

12 maanden vaart als 
hoofd van de wacht 

Brevet O.W. 1ste klasse 

O.W. = O f f i c i e r -we rk tu igkund ige 

© Deze kand idaten kunnen s lech ts een getuigschrift van O.W. 1e klasse bekomen, behalve 
wanneer ze vooraf s lagen in een regularisatie-examen ( in de loop van hun op le id ing ) 
in we lk geval ze dan ook het diploma van O.W. 1e k lasse kunnen behalen. 

© Deze kand idaten kunnen s lechts een getuigschrift van O.W. 3e k lasse bekomen, behalve 
wanneer ze s lagen in een regularisatie-examen ( in de loop van hun op le id ing) in we l k 
geval ze dan ook het diploma van O.W. 3e klasse kunnen behalen. 

50 51 



ONDERWIJSPROGRAMMA VAN DE AFDELING « MACHINE » 
AAN DE HOGERE ZEEVAARTSCHOOL 

Loopbaan A 

* 1ste studiejaar, hoger zeevaartonderwijs (voor het bekomen van het 
brevet van officier werktuigkundige 2e klasse) 

— Talen : eerste en tweede taal (Techn ische taal en te rmino log ie ) -
Engels. 

— Gezondheidsleer : persoon l i j ke hygiëne - begr ippen van fys io log ie 
der voornaamste ste lsels - bewoonbaarhe id van het sch ip -
eerste hulp bi j ongeva l len - ges lachtsz iek ten. 

— Scheepstechniek : teor ie en beschr i j v ing van het sch ip - wet -
te l i j ke en reg lementa i re voorschr i f ten i.v.m. de konst rukt ie , de 
u i t rust ing en de exp lo i ta t ie van het sch ip - de exp lo i ta t ie van 
het schip. 

— Wiskunde : herha l ing over de stof onderwezen in de hogere 
secunda i re cyc lus van het techn isch onderw i j s - analyse -
vec toren leer - foutenleer , nomograf ie . 

— Mechanika : k inemat ika - s ta t ika - dynamika - a rbe id -vermogen -
beweg ing van een s to f fe l i jk punt - beweg ing van een vast 
l i chaam - s tud ie van mechan ismen - ba lanceren van mach ines. 

— Fysika : hydros ta t ika - aerosta t ika - s t romings leer - pompen. 

— Warmteleer : herha l ing en aanvu l l ing van fys ische wet ten - veran-
der ing van aggregat ie toes tand - a tmosfer ische wa te rdamp -
warmteoverd rach t - verband tussen arbe id en warmte . 

— Technologie : water - v loe ibare brandsto f fen en smeermidde len -
sche ikunde van de ve rb rand ing - meta len en leger ingen. 

— Sterkteleer : a lgemeenheden - k lass ieke teor ie - grafostat ika. 

— Toegepaste mechanika : s toomwerk tu igen - s toomkete ls - lei-
d ingen en toebehoren - s toomturb ines - condensors - ve rb ind ing 
kondensor -s toomkete l - motoren met inwend ige verb rand ing -
p r inc ipes - u i tvoer ige beschr i j v ing - begr ippen bet re f fende de 



verbrand ing , het vermogen, het koppe l en het rendement - toe-
passing van de d iese lmotoren - kont ro le-apparaten, meet- en 
ve i l ighe ids toeste l len - a fs tandsbed ien ing van voor ts tuwings-
motoren - bedien ing, onderhoud en bedr i j f songeva l len - hulp-
werk tu igen - zu igers toommach ines - ve rdampers - pompen -
kompressoren - vent i la toren en blazers - koe l in r i ch t ingen -
luch tkond i t ioner ing - l ieren - ankersp i l len - kaapstanders - s tuur-
mach ines - schroeven en schroefas l i jnen - werken in d roogdok . 

— Elektrotechniek : ge l i j ks t room - w isse ls t room - meet ins t rumenten 
- e lek t r i sche mach ines - a l le rhande mater iaal - gevaren ver-
bonden aan e lek t r i sche s t room. 

— Veiligheidstechniek : b rand - aver i jen aan de romp - redd ings-
midde len. 

— Praktisch werk. 

* 2de studiejaar, hoger zeevaartonderwijs (voor het bekomen van het 
d ip loma van officier-werktuigkundige 1ste klasse) 

— Tweede taal : s t i l is t ische oefen ingen en ver ta l ingen - opste l len 
van techn ische vers lagen. 
Engelse taal : idem 2de taal. 

— Fysika : laminai re en tu rbu lente s t roming - t r i l l ingen - e lek t ro-
magnet ische go lven - tempera tuurs t ra l ing en k leur tempera tuur -
e lementa i re begr ippen bet re f fende rad ioakt ieve versch i jnse len -
nuc lea i re reaktoren. 

— Thermodynamika : a lgemeenheden - ge l i j kwaard ighe idswet -
p r inc ipe van Carnot - s tud ie van s toom - s tud ie van vr ies-
midde len - s tud ie der gebru ike l i j ke cyc lussen - s tud ie der 
a rbe idscyc lussen - s t roming van samendrukbare stof fen - gas-
turb ines - motoren met vr i je zuigers. 

— Toegepaste mechanika : s toomwerk tu igen - s toomkete ls - lei-
d ingen en toebehoren - s toomturb ines - in r ich t ingen voor de 
kondensat ie en behoud van het vacuüm - ve rb ind ing kondensor -
s toomkete l - werken van een voor ts tuw ings in r i ch t ing met s toom 
- motoren met inwend ige verbrand ing - cyc lussen en d iag ram-
men - mechan ische werk ing van de zu igermotoren - vermogen, 
rendement , koppe l - toepass ing van het vermogen - ba lancer ing 
van de motoren - het monteren van d iese lmotoren - bedr i j fs -



Elektrische centrale : 
Ensemble van drie elektrogeengroepen. 

ekonomie - hu lpwerk tu igen - ve rdampers - pompen - kompres -
soren - vent i la toren en b lazers - l uch tkond i t ioner ing - schroef -
asl i jn. 

— Elektrotechniek : ge l i j ks t room - w isse ls t room - verde l ing van de 
e lek t r i sche energ ie - energ ieba lans en g lobaa l rendement van 
een e lek t r i sche insta l lat ie - generator aangedreven door de 
asl i jn - spec iaa l mater iaal . 

— Elektronika : e lek t ronen - buizen - ge rman ium en s i l i c ium half-
ge le iders - impu ls techn iek - log ische schaker ingen - al ler le i . 

— Automatisatie : in le id ing - beschr i j v ing van een systeem - over-
gangsversch i jnse len - systemen - prestat ies en t ransfer t funkt ie -
o rganen van de s tuursys temen - sequent ië le au tomat ische sys-
temen - not i t ies over de processor - not ies over de reken-
mach ine - toepass ingen. 

— Praktisch werk. 



Loopbaan B 

* Een studiejaar, hoger secundair zeevaartonderwijs (voor het be-
komen van het d ip loma van officier-werktuigkundige 3de klasse) 

— Talen : eerste en tweede taal - engels. 

— Gezondheidsleer : persoon l i j ke hygiëne - begr ippen van fys io log ie 
der voornaamste stelsels - eerste hulp bi j ongeval len - ges lachts-
z iekten. 

— Scheepstechniek : teor ie en beschr i jv ing van het sch ip - wet -
te l i j ke en reg lementa i re voorschr i f ten i.v.m. de konst rukt ie , de 
u i t rust ing en de exp lo i ta t ie van het sch ip - de exp lo i ta t ie van 
het schip. 

— Wiskunde. 

— Mechanika. 

— Fysika. 

— Warmteleer. 

— Technologie. 

m.s. CHARLEROI. Multi-purpose schip. 
Draagvermogen : 20.350 ton. Lengte : 160 m. 



Toegepaste Mechanika : s toomwerk tu igen - s toomkete ls - lei-
d ingen en toebehoren - s toomturb ines - kondensors - ve rb ind ing 
kondensors -s toomkete ls - motoren met inwend ige ve rb rand ing -
p r inc ipes van werk ing van een d iese lmotor - u i tvoer ige be-
schr i j v ing - begr ippen bet re f fende de verbrand ing, het ver-
mogen, het koppe l en het rendement - toepass ing van de diesel-
motoren - kont ro le-apparaten, meet- en ve i l ighe ids toeste l len -
a fs tandbed ien ing van voor ts tuw ingsmoto ren - bed ien ing, onder -
houd en bedr i j f songeva l len - hu lpwerk tu igen - zu igers toom-
mach ines - ve rdampers - pompen - kompressoren - vent i la toren 
en blazers - koe l in r i ch t ingen - l uch tkond i t i oner ing - l ieren, anker-
spi l len, kaapstanders - s tuurmach ines - schroeven en schroef -
as l i jnen - werken in d roogdok . 

Elektrotechniek : ge l i j ks t room - w isse ls t room - meet ins t rumenten 
- e lek t r i sche mach ines - a l le rhande mater iaa l - gevaren ver-
bonden aan de e lek t r i sche s t room. 

Werktuigkundig tekenen. 

Veiligheidstechniek : b rand - aver i jen aan de romp - redd ings-
midde len. 

Praktisch werk. 

m.s. MONTENAKEN. Vrachtschip. 
Draagvermogen : 16.562 ton. Lengte : 161 m. 



DE TOEKOMSTVOORUITZICHTEN 

Vele o f f i c ie r -werk tu igkund igen bl i jven hun beroep op de lange om-
vaart niet u i toefenen tot de oude rdom van de oprusts te l l ing die bij 
de koopvaard i j op 60 jaar vastgeste ld is ; op een gegeven ogenb l ik 
or iënteren zij z ich naar techn ische of le idende funkt ies die hun aan-
geboden wo rden door , bi j voorbee ld , de reder i jen, de pr ivémaat-
schappi jen, de havens, het Bestuur van het Zeewezen. 

De moge l i j kheden tot tewerks te l l ing en bevorder ing, zowel in de koop-
vaardi j als in de aanverwante sektoren, z i jn vanzel fsprekend afhan-
kel i jk van de omstand igheden en van de ekonomische toestand van 
het ogenbl ik , zoals in al le takken van onze ekonomie. 

Ter in l icht ing, geven wi j h ieronder een l i jst (niet l imitat ief) van betrek-
k ingen die aan o f f i c ie r -werk tu igkund igen voorbehouden worden. 

I. Op zee 

Koopvaardij, Bestuur van het Zeewezen en 
Regie voor Maritiem Transport : 

Of f i c ie r -werk tu igkund ige , hoofd van de wacht 

Of f ic ier Hoo fdwerk tu igkund ige 

II. Te land 

Of f i c ie r -werk tu igkund ige b i jwerker 

Inspekteur van de reder i j 

Of f i c ie r -onder r ich te r bi j de zeevaar tscholen 

Zeevaar t inspekteur bi j het Bestuur van het Zeewezen 

Inspekteur van C lass i f i ca t iemaatschapp i jen 

Techn ieker in de scheepsbouwindus t r ie en scheepshers te l l ingsbedr i j f 

Dienstchef in tal van a lgemene n i j ve rhe idsondernemingen 

Techn isch onderw i j s 



Vrije beroepen 

Zeevaartexpert 

Technisch artisanaat : bv. garage, centrale verwarming, enz. 

N.B. : De programma's van de regular isat ie-examens waarvan sprake 
in deze brochure kunnen kosteloos bekomen worden op een-
voudige aanvraag ger icht tot INFORMAR, Bel l iardstraat 30 -
1040 Brussel. 

s 



De loopbaan 
van officier-radiotelegrafist 

Opleiding 

Om als off ic ier-radiotelegraf ist te mogen varen moet men houder zi jn 
van een getuigschri f t dat door de Regie van Telegrafie en Telefonie 
wordt uitgereikt na het af leggen van examens voor een centrale 
examen kommissie. 

Elke Staatsburger mag aan deze examens deelnemen, of hij kursussen 
van gespecial iseerde scholen gevolgd heeft of niet. De grote meerder-
heid (bi jna de totaliteit) van de off ic ieren-radiotelegraf isten van de 
Belgische koopvaardi j komt uit de Hogere Radio-Navigatieschool 
(HRNS), die erkend en gesubsidieerd is door de Staat (Ministerie 
van Verkeerswezen). De kandidaten kri jgen er, benevens een aanvul-
lende algemene en wetenschappel i jke kuituur en de vereiste vak-
kennis voor het bekomen van het getuigschri f t van de R.T.T. hier-
boven vermeld, een gespecial iseerd onderwi js dat overeenstemt met 
de eisen van de moderne techniek. Ze vormt technici in radio-
elektronika van hoger niveau en niet eenvoudig radiotelegrafisten. 

De partikulariteiten eigen aan de funktie 

De funkt ie van de radio-off icier onderscheidt zich van deze van zijn 
col lega's, de dek- en machine-off ic ieren, door de twee volgende 
part ikulari tei ten : 

1. Er is maar een radio-off icier aan boord van de eenheden van de 
handelsvloot ; de promotie kan bij gevolg enkel geschieden door 
de anciënnitei t ; 

2. Alhoewel de radio-off icier aan boord van het schip onder het gezag 
staat van de kommandant, zoals de ganse bemanning, hangt hij 
nochtans af van een andere werkgever. Inderdaad, de werkgevers 
van de dek- en machine-off ic ieren zijn de rederi jen ; deze off ic ieren 
kunnen dus eventueel van werkgever veranderen (ofschoon talr i jke 
off ic ieren aan één rederi j t rouw bli jven t i jdens hun ganse loop-
baan). Wat de radio-off icieren betreft is de toestand heel anders. 
Op nagenoeg alle koopvaardi jschepen worden op het ogenbl ik alle 



radiokommunikat ie-apparaten geplaatst en onderhouden door een 
daarin gespecial iseerde maatschappi j — S.A.I.T. ELECTRONICS — 
die met dit doel kontrakten afsluit met de rederi jen. Deze maat-
schappi j werft ook de off ic ieren-radiotelegraf isten aan en duidt hun 
een schip aan. Met andere woorden, deze maatschappi j zorgt voor 
de apparatuur en voor de technici die er verantwoordel i jk voor zijn. 
Daaruit vloeit voort dat een radio-off ic ier prakt isch zijn diensten 
maar aan één enkele maatschappi j kan aanbieden. 

Het is vanzelfsprekend dat wat voorafgaat de mogel i jkheid niet uit-
sluit in deze special i teit een schit terende carr ière te maken. 

Jonge meisjes die de kursussen van officier-radiotelegrafist volgen 
aan de HRNS. 

Een loopbaan die openstaat voor jonge vrouwen 

In 1970 werd de deur tot de loopbaan van zeeoff icier voor de vrouwen 
in ons land op een kier gezet : in de loop van dat jaar werden voor 
de eerste maal in de annalen van ons zeevaartonderwi js jonge meisjes 
toegelaten tot de Hogere Radio-Navigat ieschool. Sedertdien beschikt 
de koopvaardi j over haar eerste vrouwel i jke radio-off icieren. 



De toelat ingsvoorwaarden, de loopbaan, de bezoldiging en de toe-
komstvoorui tz ichten zi jn dezelfde als deze voor hun mannel i jke kol-
lega's. 

Inschrijving 

De inschri jv ingen geschieden in de school tussen 1 juni en 30 augus-
tus (Louizalaan 290, 1050 Brussel). 

De kandidaten moeten een geneeskundig onderzoek ondergaan maar 
er is geen toelat ingsexamen. De inschri jv ingen worden afgesloten 
wanneer het kontingent bereikt is. 

Bij de inschri jving dient een recht betaald van 200 frank. 

Officier-radiotelegrafist op zijn post. 



Aannemingsvoorwaarden 

De kursussen van de HRNS kunnen slechts met vrucht gevolgd 
worden door de jonge l ieden die een voorafgaande opleiding be-
komen hebben, die gel i jk staat met het middelbaar onderwi js van de 
hogere graad, d.w.z. die welke de oude of de moderne humaniora of 
die welke een secundaire technische school (A2 - afdeling elektr ici teit) 
ui tgedaan hebben. 

Bijzondere lichamelijke geschiktheid 

Vrij zi jn van elk gebrek of ziekte die een beletsel zouden kunnen zijn 
voor de inscheping aan boord van een schip. 

Een goed gehoor hebben. 

In str i jd met de bepal ingen die voor de dekoff ic ieren van kracht zijn, 
is het dragen van verbeterglazen geen beletsel om bij het boordradio-
personeel opgenomen te worden. 

De gezichtsscherpte van elk oog afzonderl i jk moet tenminste 0,2 be-
dragen zonder verbeterglazen en bovendien voor elk oog tenminste 
0,6 met verbeterglazen. 

Stelsel van de school 

De school is een externaat. Een refter staat ter beschikking van de 
studenten, waar ontbi j t , middag- en avondmaal kunnen verkregen 
worden. 

De kursussen worden alle werkdagen gegeven van 9 u. tot 12,30 u. en 
van 14 u. tot 16.40 u., behalve de zaterdag. 

Het school jaar begint op 16 september en eindigt op 30 juni. 

Uniform 

Het dragen van het uniform is verpl icht. 

Uitzet 

De kosten van een vol ledig uitzet (uniform en benodigdheden) be-
dragen ongeveer 17.500 fr. 



Duur van de studies 

Twee jaar voor het bekomen van het diploma van officier-radio-
telegrafist voor de zeevaart. 

Een derde jaar (fakultatief) is voorzien voor de leerl ingen die het hier-
boven vermeld dip loma evenals het getuigschri f t van de Regie van Tele-
grafie en Telefonie hebben verkregen ; er wordt hun een verder door-
gedreven vorming verschaft inzake elektronische navigatiemiddelen. 
Het slagen in het eindexamen van dit derde jaar is gesanct ionneerd 
door een diploma van specialist in elektronika voor de zeevaart. 

De theoret ische studies (2 of 3 jaar, naargelang het geval) worden ge-
volgd door een proeft i jd van 6 maand op zee aan boord van Belgische 
schepen. Gedurende deze proeft i jd worden de belanghebbenden be-
zoldigd. 

m.s. MONTSALVA. Vrachtschip. 
Draagvermogen : 16.550 ton. Lengte : 160,8 m. 



SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE OPLEIDING 
VAN DE OFFICIER-RADIOTELEGRAFISTEN 

Volledige humaniora 
of 

Technische School A2 
(afdeling Elektriciteit) 

Y 

2 jaar studies 
aan de HRNS 

Y 

Diploma van officier-radio-
telegrafist voor de zeevaart 

fakultatief 

1 jaar studies 
aan de HRNS 

Y 

Diploma van Specialist in 
Elektronika voor de zeevaart 

Y 

6 maand proeftijd 
ter zee 



Programma van de leergang (verdeeld over 3 jaar) 

1. Teore t ische studie van de elektr ic i te i t . 

2. Prakt ische toepass ingen van de elektr ic i te i t . 

3. A lgemene studie van de radio-e lektr ic i te i t . 

4. Toegepaste rad io techn iek (met ingen en prakt ische oefen ingen — 
oefen ingen in het gebru ik van rad io- ins t rumenten voor zeevaart). 

5. Radio-zeevaart : techn iek van de e lek t ron ische toeste l len voor 
zeevaart en in het b i jzonder van radar, rad iogon iometer , ultra-
sonore d ieptemeter , automat isat ie, enz... 

6. Rad io techno log ie . 

7. Aan leren van de Morsecode (opnemen en ui tzenden van Morse-
seinen en van te legrammen) . 

8. Stud ie van de In ternat ionale overeenkomsten bet ref fende Radio-
kommunika t ies . 

9. Boekhoud ing van de rad io-mar i t ieme verb ind ingen. 

10. Beginselen van de zeevaar tkunde (weerkunde inbegrepen) . 

11. Lessen in bevei l ig ing. 

12. Mar i t ieme aard r i j kskunde en aard r i j kskunde van de te leverb ind in-
gen. 

13. Tweede taal (Frans voor de Neder landsta l igen) . 

14. Engels (a lgemene en techn ische taal). 

15. Wiskunde, fysika, en rat ionele mechanika. 

16. Automat isat ie . 



DE TOEKOMSTVOORUITZICHTEN 

I. Op Zee 

Koopvaard i j : 

Of f ic ier - rad io te legraf is t 

Varend inspekteur . 

II. Te Land 

a. Bij nationale of internationale verenigingen voor radioverkeer : 

1. I n s p e k t e u r : 
a. In België. 
b. In de v reemde. 

2. Rad io techn ieker : 
a. In Belg ië : 

1. A lgemene d i rekt ie . 
2. Inspekt ied iensten. 

b. In de v reemde. 

3. Admin is t ra t ieve d iensten. 

In Belg ië : 
1. A lgemene d i rekt ie . 
2. Inspekt ied iensten. 

b. Officier-onderrichter of leraar : 
aan de Hogere Rad ionav iga t ieschoo l . 

c. Handel : 

Radio techn ieker (niveau A1). 

d. Administraties : 

Radio techn ieker (niveau A1). 

e. Nijverheid : 

Radio techn ieker (niveau A1). 



WAAR KAN MEN ZICH LATEN INSCHRIJVEN ? 

De kand idaturen moeten aan een van de vo lgende adressen worden 
inged iend : 

— voor de kand idaten dekof f i c ie ren : 
aan de Hogere Zeevaar tschoo l 
Noordkastee l 6 
2030 An twerpen 
Tel. 031/31.62.48 

— voor de kand idaten o f f i c ie r -werk tu igkund igen : 
aan het Bureau voor Arbe idsbemidde l ing voor Zeel ieden 
Ol i j f takst raat 7-17 
2000 An twerpen 
Tel. 031/31.39.50 

— voor de kand ida ten of f ic ier - rad io te legraf is ten : 
aan de Hogere Radio-Nav igat ieschool 
Louizalaan 290 
1050 Brussel 
Tel. 02/649.19.42 

De moge l i j khe id bestaat dat sommige kand idaten z ich nog vragen 
stel len waarop ze in deze b rochure geen an twoord hebben gevonden ; 
in di t geval kunnen ze schr i jven — of een onderhoud vragen — aan 
Kapi te in R. SURKYN op het vo lgende adres : 

INFORMAR 
Bel l iardstraat , 30 
1040 Brussel 
Tel. 02/511.58.90 



t 

m.s. MONARCH. Vrachtschip. 
Draagvermogen : 16.620 ton. Lengte : 169,6 m. 

Deze brochure wordt kosteloos toegestuurd op eenvoudige aanvraag 
aan : 
INFORMAR 
Bell iardstraat 30 
1040 Brussel. 

Verantw. uitg. R. Surkyn, 
Direkteur INFORMAR (Nationaal Centrum voor Mari t ieme Informatie) 

L. VANMELLE N V. MARIAKERKE/GENT 



Brochure "De loopbanen van officier bij de koopvaardij" uitgegeven door INFORMAR. 

W I J Z I G I N G E N . 

De diploma's en getuigschriften die de studies sanctioneren werden gewijzigd inge-
volge de hervormingen die aan het secundair onderwijs werden aangebracht. Wat de toegang 
tot de verschillende carrières betreft, moeten de diploma's en getuigschriften waarvan 
sprake in de brochure "De loopbanen van officier bij de koopvaardij" (blz. 19» 27» 32, 39» 
40, 43» 44» 50, 51» 62 en 64) worden vervangen door de hieronder vermelde getuigschriften 
die tegenover de overeenkomstige vroeger vereiste diploma's en getuigschriften staan : 
Diploma's en getuigschriften van het 
oud stelsel 
- Eindgetuigschrift van hoger middelbaar 
onderwijs 

- Diploma van een hoger secundair technische 
school (HSTS) 

Diploma van een hogere technische leergang-
van de eerste graad (HTL1) 
Getuigschrift van een hogere secundaire 
technische school (HSTS) 

Diploma van een hogere secundaire tech-
nische leergang + een studiebewijs van 
zes jaren technische studiën (HSTL-6T) 

Diploma of getuigschrift van een lagere 
secundaire technische school (LSTS) 

Diploma van een lagere secundaire leer-
gang (LSTL) 
Getuigschrift van lager secundair onder-
wijs + een studiebewijs van ten minste 
één jaar studiën van een hogere secun-
daire technische school (3LSTS + 1HSTS) 

Overeenkomstige getuigsciyiften van het 
nieuw stelsel 
- Getuigschrift van hoger secundair 
onderwi j s 

- Getuigschrift van hoger secundair onder-
wijs + kwalifikatiegetuigschrift van het 
zesde leerjaar van het secundair onder-
wijs (technisch onderwijs) 

- Ongewijzigd 

- Kwalifikatiegetuigschrift van het zesde 
leerjaar van het secundair onderwijs 
(technisch onderwijs) 

- Ongewijzigd 

- Kwalifikatiegetuigschrift van het 4de 
leerjaar van het secundair onderwijs 
(technisch onderwijs) 

- Ongewijzigd 

Getuigschrift van het lager secundair 
onderwijs + oriënteringsattest van het 
4de leerjaar (doorstromings- of finali-
teitsafdeling - technisch onderwijs) 

Bs-caopte herhaling van de toegangsvoorwaarden : 
De kandidaat "dekofficier" moet houder zijn van het getuigschrift van hoger 

secundair onderwijs en van het bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het. hoger 
onderwijs. 

t. 



De kandidaat "officier-werktuigkundige" moet houder zijn van een of meerdere van 
de hieronder vermelde getuigschriften of diploma's van het technisch onderwijs, in de on-
derverdeling mechanika» elektromechanika of elektriciteit : 
I - Voor de loopbaan A : 
- hetzij het getuigschrift van hoger secundair onderwijs + het kwalifikatiegetuigschrift 
van het zesde leerjaar van het secundair onderwijs; 'p 

- hetzij het diploma van een hogere technische leergang van de 1ste graad; 
- hetzij het kwalifikatiegetuigschrift van het zesde leerjaar van het secundair onderwijs, 
maar deze kandidaat kan slechts, op het einde van zijn opleiding, een getuigschrift van 
officier-werktuigkundige 1ste klasse bekomen (in plaats van het diploma) tenzij hij in-
tussen het getuigschrift van hoger secundair onderwijs behaalt bij de examen-kommissie 
van de Staat voor het secundair onderwijs. De verwijzing (l) bij lid b, blz. 43 en 
onder "getuigschrift HSTS", blz. 50 moet worden geschrrpt daar het regularisatie-examen 
voor de kandidaat van deze kategorie is opgeheven. 

- hetzij het diploma van een hogere secundaire leergang + een studiebewijs van zes jaren 
technische studiën. Het regularisatie-examen waarvan sprake in de paragraaf hierboven 
wordt voor deze kandidaat gehandhaafd. 

Bijzonder geval : 
De kandidaat die houder is van een getuigschrift van hoger secundair onderwijs 

van het algemeen onderwijs of van een getuigschrift van hoger secundair onderwijs + het 
kwalifikatiegetuigschrift van het zesde leerjaar van het secundair onderwijs van het 
kunst onderwijs of van het technisch onderwijs van een andere afdeling dan mechanika, 
elektromechanika of elektriciteit, kan slechts worden aanvaard mits vooraf te slagen in 
een regularistatie-examen. 
II - Voor de loopbaan B : 
- hetzij het kwalifikatiegetuigschrift van het 4de leerjaar van het secundair onderwijs; 
- hetzij het diploma van een lagere secundaire technische leergang- maar deze kandidaat 
kan slechts een getuigschrift van officier-werktuigkundige 3de klasse bekomen behalve 
wanneer hij, in de loop van zijn opleidingt slaagd in een regularisatie-examen, in 
welk geval hij het diploma van officier-werktuigkundige 3de klasse behaalt. 

- hetzij het getuigschrift van het lager secundair onderwijs + het oriënteringsattest 
van het 4de leerjaar (zowel van de doorstromings- als van de finaliteitsafdeling) mits 
vooraf te slagen in een regularisatie-examen. 

AMARI'NAGE : (blz. 4 5 ) 

Het uniform en de uitzet is niet meer verplicht voor dan kandidaten leerling 
officier-werktuigkundigen tijdens de amarinage. 

A DRES'VERAJJ DER ING : 
Blz. 67, onder de rubriek "Waar kan men zich laten inschrijven ?", moet rekening 

worden gehouden met de volgende adresverandering : Hogere Radionavigatieschool 
J. Jordaensstraat 26 

Tel.: 02/649.19.42 - 1050 Brussel 




