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Voorwoord

Het zeem ansberoep heeft al lang zijn  rom antisch karakter verloren. 
De huid ige schepen zijn echte v lo ttende fabrieken ; men v ind t er aan 
boord de laatste snufjes op gebied van m echanika en e lektron ika  
voor de navigatie, de voortstuw ing en de goederenbehandeling. De 
o ffic ie ren  beschikken er over vertrekken die kunnen konkurreren met 
de u itrustingen van de luxueuste hotels. Het sch ip  is immers hun 
hotel en hun restaurant, beide kosteloos.

Het beroep van o ffic ie r bij de koopvaardij onderg ing  ook een belang
rijke  evolutie. De hedendaagse o ffic ie ren  zijn  bedaarde mannen die 
bewust z ijn  van hun verantw oorde lijkheden, hoge gekw alificeerde 
specia listen die genoten hebben van een ver doorgevoerde op le id ing 
om bekwaam te z ijn  de kom plexite it van hun taken aan te kunnen.

De carriè re  van o ffic ie r bij de koopvaardij le id t zonder tw ijfe l vlugger 
dan een andere to t hoge funkties, met bezold ig ingen die aan wal 
slechts bere ik t worden in hoge d irektiebe trekk ingen . Het is een 
boeiend beroep, w aarin de praktische kw alite iten evenveel te llen ais 
de In te llektue le  bagage, maar da t ook eisen stelt.

Het is k la a rb lijke lijk  dat het leven van een zeeo ffic ie r niet te ver
ge lijken  is met dat van een bediende of van een ambtenaar. Het 
beroep is niet gesch ik t voor degenen d ie op het einde van de dag 
graag hun pantoffe ls terugvinden en waarvan het leven verloop t met 
een onveranderlijke  uurregeling. Het is van aard jongens te in teres
seren die afgestoten worden door werkzaam heden in een bureau of 
in een w erkhu is en die zich aangetrokken voelen door een beroep 
dat bulten het gewone ligt, al is het maar om het u it te oefenen 
gedurende enkele jaren.

E lk beroep vereist vanwege het individu een aanpassingsverm ogen. 
De zeeman moet zich kunnen aanpassen aan de levensw ijze aan 
boord van de schepen en aan de min of meer lange afwezigheden, 
aan de afzondering van de beminden. D it onve rm ijde lijk  inkonveniënt, 
ona fsche ide lijk  van het beroep, is nochtans gekom penseerd door 
maatregelen die getroffen werden om het te verzachten. De o ffic ie ren  
mogen zich laten vergezellen door hun echtgenote gedurende een 
zeker aantal reizen per jaa r ; d it aantal is a fhanke lijk  van de graad en 
van de anc iënn ite it en ve rsch ilt van rederij to t rederij. Daarenboven, 
gelet op de kom pensatie voor zon- en feestdagen die bulten het land 
doorgebrach t worden, genieten de o ffic ie ren  van ongeveer 3 V2 maan
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den betaald verlo f per jaar. Ten slotte, s te lt men in a lle  m aritiem e 
landen immers vast dat de meeste zeelieden n iet meer b lijven varen 
to t de lee ftijd  van hun pensionering. Volgens de hu id ige konceptie  in 
d it verband w ord t aangenomen dat een zeeoffic ier, na tien of v ijftien 
jaar, de gelegenheid moet krijgen zich behoorlijk  te herklasseren, 
hetzij in de w ald iensten van diverse zeevaarttakken, hetzij bij maat
schappijen of ondernem ingen waarvan de aktiv ite iten in nauwe be
trekk ing  staan met het zeevaartbedrijf.

De jonge  man (of het jonge meisje) d ie zich voor deze loopbaan voo r
bestem t m oet kranig zijn, zich een v rijw illig e  d isc ip line  kunnen op leg
gen, le ide rskw a lite iten  bezitten, de w il hebben to t slagen, geen vrees 
hebben van m oeilijkheden en vooral van verantw oorde lijkheden.

Deze brochure  heeft to t doei aan de be langste llenden gedeta illeerde 
in lich tingen  te verstrekken over de op le id ing en de loopbaan van zee
o ffic ie r (dek, m achine, radio) en ze toe te laten hun keuze te doen 
met kennis van zaken.
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Algemene inlichtingen

O R G A N IS A T IE  VAN H ET LEVEN
AAN B O O R D  VAN K O O P V A A R D IJS C H E P E N

Het boordpersoneel is onderverdeeld in v ie r departem enten :

—  het DEK departem ent, voor de navigatie, het laden en het lossen, 
het onderhoud van het schip en zijn  adm in istra tie  ;

—  het MACHINE departem ent, dat, zoals z ijn  naam het du ide lijk  
maakt, belast is met de machines : hoofd- en hulpm otoren, e lek
trische  insta lla ties, koe lin rich tingen, enz... ;

—  het RADIO departem ent, voor de rad io te legra fische en radio- 
te le fon ische verb ind ingen evenals het onderhoud van de radio- 
navigatietoeste llen ;

—  het KAJUIT-, TAFEL- en KEUKEN departem ent, voor het onder
houd van de kajuiten, messen, salons, enz... en voor de bere id ing 
en het opdienen van de m aaltijden.

In e lk van deze departem enten worden de o ffic ie ren  b ijgestaan door 
een gespecia liseerd personeel. De tabel h ie ronder geeft de tra 
d itione le  verde ling van een klassieke bem anning :

Kommandant

Het dek departem ent :
D ekoffic ieren
A sp iran t-o ffic ie ren
Kadetten
Bootsman
Volm atrozen
Matrozen
en/o f M atroos-w ipers 
L ichtm atrozen 
en/o f D ekjongens

Het m achine departem ent :
O ffic ie r-w erktu igkund igen
Aspiran t-w erktu igkund igen
A ss is tent-w erktu igkundigen
W iper-m atrozen
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Het radio departem ent :
O ffic ie r-rad io te legra fis t(en)

Het ka ju it-, ta fe l- en keuken departem ent :
1ste kok-hofm eester 
2de kok-bakker 
« S tewardessen »

Het aantal leden van een bem anning hangt af van het type van het 
schip. Het levensritm e aan boord w ord t bepaald door de « w achten ». 
Laten we kijken w at dat a llem aal ju is t betekend.

Wie loopt nog wacht ?

Een sch ip  op zee is dag en nacht onderweg. De versch illende d ien
sten moeten dus 24 uur op 24 verzekerd worden. Die 24 uren worden 
in zes periodes ingedeeld van e lk  4 uur. Die periodes noemt men 
« w achten ».

De w achten worden in de departem enten Dek en Machines w aar
genomen door de o ffic ie ren  en hun assistenten. In 24 uur doet ieder
een twee wachten, wat in totaal acht uur w erk betekent. Op de andere 
departem enten w ordt, net ais aan wal, overdag gewerkt.

Op heel wat eenheden lopen nu alleen nog dekoffic ie ren  wacht. De 
autom atisatie is thans zover gevorderd, dat de w erktu igkund igen 
geen 24 uur per dag in de m achinekam er moeten blijven. Z ij werken 
gewoon 8 uur overdag. De ganse dag en ook de nacht w ord t de hoofd
m otor d ire k t van op de kom m andobrug bestuurd, behalve uiteraard 
in b ijzondere om standigheden.

Hst m.s. « Fabiolaville » te Tenerife.
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De taken van iedereen

Zieh ier een bondige sam envatting van de b ijzonderste  taken die door 
de o ffic ie ren  van elk departem ent worden vervuld.

De Kommandant

De Kom m andant is gebrevetteerd Kapitein te r lange omvaart. Aan 
boord van het sch ip  is hij de rechtstreekse vertegenw oord iger van 
de reder, met alle d irektieveran tw oorde lijkheden  vandien. Hij heeft 
h iervoor heel precíese instrukties gekregen. Hem rest nu nog het 
nemen van een onvoorste lbaar aantal in itia tieven.

Een sch ip  is een stuk vaderlandse bodem ; de Kom m andant is er 
o.a. am btenaar van de bu rge rlijke  stand.

De Kom m andant is u iteraard ve ran tw oorde lijk  voor de te volgen 
route. Hij oefent ook nauwkeurig toez ich t u it over de u itvoering der 
bevrachtings-, stouw ings- en bevoorrad ingskontrakten, over de o rga
nisatie aan boord, over eventuele herste llingen, enz... Hij moet 
tege lijke rtijd  technicus zijn, zakenman, ekonoom  en psycholoog.

Een hedendaags Kom m andant w ord t om ringd door een staf kader
personeel en specia listen. A is geboren le ider laat hij z ijn d ienstchefs 
zoveel m oge lijk  vrij in hun departem enten, d ie d ikw ijls  met zeer tech
nische problem en hebben af te rekenen. Maar z ijn  kennis is breed 
genoeg om hun aktiv ite iten te kunnen waarderen en te kunnen kon- 
tro leren.

Het departement « Dek »

Uit hoofde van zijn  graad neemt elke o ffic ie r een heel bepaalde w acht 
waar en draagt er ook de overeenkom stige verantw oorde lijkheden 
van.

De 1ste officier

Hij w ord t soms ook, zoals in F rankrijk , 2de Kapitein genoemd. Hij is 
vrijw e l a ltijd  in het bezit van het brevet van Kapite in te r lange omvaart.

Hij is de plaatsvervanger van de Kom m andant in geval deze om de 
een of andere reden zou verdw ijnen.

G edurende de vaart loopt hij w acht van 4 u. to t 8 u. en van 16 u. to t 
20 u.
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Z ijn  verantw oorde lijkheden : het onderhoud van het schip en van de 
lading. En dat is enorm !

Een schip w ord t voortdurend door het zeewater aangetast. De strijd  
tegen roest en het steeds w eer opnieuw  in de verf zetten is een dage
lijkse bezigheid. Hij rege lt e lke dag met z ijn  bootsm an de werken, 
d ie de matrozen moeten uitvoeren.

Maar het is vooral de lading die de voortdurende aandacht van de 
1ste o ffic ie r vereist. Een koopvaard ijsch ip  moet de goederen zo ve ilig  
m oge lijk  vervoeren en ze onbeschadigd afleveren. Daarvoor moet hij 
veel e lem enten in acht nemen : dwars- en langscheepse stab ilite it, 
aanlegplaatsen w aar de goederen moeten gelost worden, ladings- 
vooru itz ich ten  in de versch illende havens die men zal aandoen, de 
aard van de goederen, enz... En d it allemaal met een optim aal gebru ik 
van de laadruim te van het schip.

De 2de officier

Deze is gew oon lijk  in het bezit van het brevet van 1ste Luitenant te r 
lange omvaart. Hij verzekert op zee de w acht van m iddernacht to t 
4 u. en van 12 u. to t 16 u. Hij w o rd t doorgaans belast met het onder
houd van de navigatie toeste llen en met het b ijw erken van zeekaarten 
en zeedokum enten.
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De 3de officier

Ais hij houder is van het brevet van 2de Lu itenant te r lange om vaart, 
loopt hij w acht van 8 u. to t 12 u. en van 20 u. to t 24 u. Hij is ve ran t
w oorde lijk  voor de goede instandhouding van het ve ilighe ids- en 
reddingsm ateriaal.

★★ ★

1ste, 2de en 3de o ffic ie ren  zijn  «hoo fden  van de w a ch t» . Om de 
vie r uur gaat een deko ffic ie r op de kom m andobrug voor het over
nemen van de navigatie. Z ijn  verantw oorde lijkhe id  neemt s lech ts  een 
einde w anneer hij vervangen w ord t door zijn ko llega of w anneer de 
Kom m andant zelf de toestand in handen neemt.

De o ffic ie r van w acht moet zich vergew issen dat de roerganger (de 
m atroos aan het stuur) de aangeduide koers volgt. W anneer de au to
m atische s tuu rin rich ting  is ingeschakeld, moet hij w aken over de 
goede w erking ervan. Hij moet de positie  van het vaartu ig  regelm atig 
nazien, ofwel door astronom ische waarnem ingen, ofwel met e lek
tron ische  navigatiem iddelen, of door peilingen w anneer e r land in 
z ich t is. En in het vaak drukke zeeverkeer moet hij m aneuvreren 
zoals voorgeschreven door de in ternationa le  reglem enten.

De o ffic ie ren  moeten aan boord ook de ta lr ijke  papieren opste llen  : 
bem anningslijs ten, loonstaten, enz... Een adm in istra tie f w erk, dat ook 
een b ijzondere kennis en m ethode vergt.
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Bovendien assisteren de dekoffic ie ren  de 1ste o ffic ie r bij het lossen 
en laden van de goederen ; iedere o ffic ie r is ve ran tw oorde lijk  voor 
één of meer ruimen. Z ij moeten ook in de haven, e lk op zijn beurt, 
een bew akingsro l verzekeren, om dat, zowel bij dag ais bij nacht, een 
o ffic ie r van elke spec ia lite it aan boord m oet z ijn  in geval van brand 
of ge lijk  w e lk ander ongeval.

Het Machine departement

De o ffic ie r-w erk tu igkund ige , en vooral de hoo fdw erktu igkund ige  moe
ten op de hoogte z ijn  van de gesofistikeerde techn iek waarop een 
modern sch ip  berust. Toezicht en onderhoud vereisen een u iterst 
nauw keurige planning.

Voor de ve ilighe id  van het schip moet het M achine departem ent zon
der dra len kunnen inspelen op de m aneuver-aanw ijzingen van het 
Dek.

Een heek van een machinekamer.

Een modern sch ip  besch ikt over een u ite rst verscheiden u itrusting  en 
behoeft een aanzien lijke  d rijfk rach t. De o ffic ie r-w erk tu igkund ige  moet 
dat de baas kunnen. Z ijn  vorm ing vere ist dus een lange inw erkperiode 
ais techn isch  « kader ».
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Aan boord van de nieuwste schepen gesch iedt de bedien ing van de 
hoofdm otor rechtstreeks van de brug, zonder tussenkom st van de 
m ecaniciens, en het scheepsjournaal van de m achines w o rd t au to
matisch gedrukt : door het gebru ik  van een data-logger w o rd t e lk  
maneuver genoteerd met de aanduid ing van het ju is te  uur. De auto- 
m atisatie is zo ver doorgedreven dat de vaart thans m oge lijk  is met

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

een onbezette m achinekam er gedurende 16 uren. Het personeel van 
het m achine-departem ent loopt dan geen w acht meer en w o rd t enkel 
tijdens de daguren te w erk gesteld voor het onderhoud van de 
m otoren, pompen, e lektrogene groepen, e lektrische insta lla tie , koe l- 
in richtingen, enz... In geval van defekt treed t een alarm systeem  in 
w erking in het stuurhuis.

Voor verdere in lich tingen over deze loopbaan, w ord t verwezen naar 
het hoofdstuk « o ffic ie r-w erk tu igkund igen  ».

Het departement « Radio »

De voornaam ste opdracht van de radio is hulp te verlenen tijdens  de 
vaart : hulp, die o.a. bestaat in het verstrekken van m eteoro log ische 
in lich tingen, het opsporen van ijsbergen, enz... En ook, de Kom m an-
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dant in staat ste llen in ve rb ind ing  te b lijven met de reder. Verder helpt 
de rad io -o ffic ie r met de boordadm in istra tie .

Op de meeste vrachtschepen w erk t maar één rad io-o ffic ie r. Hij oefent 
z ijn  d ienst u it op bepaalde uren. N oodsignalen ech te r worden auto
m atisch opgevangen 24 uur op 24.

De loopbaan van o ffic ie r-rad io te leg ra fis t is nu ook toeganke lijk  voor 
meisjes.

Het departement Kajuit, Tafel en Keuken

Aan boord w ord t e lke zeeman door z ijn  reder g ra tis  ge logeerd en 
gevoed. Men kan op het ogenb lik  w e rke lijk  spreken van een hote l- 
bedrijf. Prima kom fort. Grote verscheidenheid in menus. Eerste-klas 
keuken. Eigen gek lim atiseerde kajuiten.

Een mess.

Ontspanning - informatie - kuituur

De lu itenant die de brug verlaat, nadat z ijn  w acht is beëindigd, en de 
o ffic ie r-w erk tu igkund ige  die u it de m achinekam er komt, b lijven toch 
aan boord van hun sch ip  en b lijven aan zijn  lo t deelnem en ; de m oge
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lijkheden van hun v rije tijdsbested ing  zijn  vanzelfsprekend m eer be
perkt dan aan wal :

—  te levis ie : in de havens en in bepaalde gebieden op zee kunnen 
program m a’s worden ontvangen. Om het k le ine scherm  beter te 
benutten hebben de reders een systeem van p rogram m a’s, op
genomen op video-cassettes, op touw  gezet ;

—  bioskoop : tijdens de reis worden er regelm atig film s vertoond ;
—  lektuur : de meeste schepen hebben een eigen b ib lio teek  ;
—  knutselen : som m ige schepen hebben een « hobby room  » voo r

zien van a llerle i gereedschappen om te knutselen ;
—  gem eenschappelijke  lokalen (salons en messes) vergem akkelijken  

het m ense lijk  kontakt.

Maar de w ijze waarop de vrije  tijd  besteed w ord t is in de eerste 
plaats een kwestie van persoon lijkhe id  ; deze v rije  tijd  kan benut w o r
den om zijn ku ituur en zijn vakkennis u it te breiden met het oog op 
de examens die de versch illende etappes van de ca rriè re  afpalen.

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

Snelheid : 23 knopen.
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A R B E ID S V O O R W A A R D E N  - V E R LO F - M IL IT A IR E  D IE N S T

Arbeidsvoorwaarden bij de koopvaardij

O ffic ieren en zeelieden b ij de koopvaardij genieten van een ko llektie f 
kon trakt dat werd a fgesloten tussen vertegenw oord igers van de reders 
en syndika le  a fgevaardigden van de zeelieden, w aarb ij w ord t vast
gesteld : de gages, de vergoeding van overuren, de vakanties, enz...

Op eenvoudige aanvraag zendt In form ar de weddeschalen toe van de 
funkties in de spec ia lite it w elke de belangste llende heeft gekozen.

En het verlof ?

—  de sen io r-o ffic ie ren  (1) hebben recht op een ja a rlijk s  verlo f van 
30 w erkdagen ;

—  de jun io r-o ffic ie ren  (2) genieten 27 werkdagen per jaa r ;
—  de scheepsgezellen hebben recht op 24 dagen per jaa r ;
—  daarenboven w ord t 1 V2 betaalde kom pensatieverlofdag toegekend 

voor e lk buiten Belg ië doo rgebrach t weekend ;
—  buiten voorverm elde vakantie k rijg t het personeel van bu lkvracht- 

en tankschepen nog b ijkom ende verlofdagen, berekend op basis 
van 1 dag per 30 dagen afwezigheid u it België.

In totaal m aakt d it a lles gem iddeld  3 V2 maand vakantie.
(1) : 1ste, 2de, 3de dekoffic ie ren , 1ste, 2de, 3de en 4de o ffic ie r-w erk-

tu igkund igen, 1ste en 2de e lektric iens, o ffic ie r-rad io te leg ra fis ten .
(2) : 4de en 5de dekoffic ie ren , asp iran t-o ffic ie ren , 5de o ffic ie r-w erk-

tu igkund igen, asp iran t- en assistent-w erktu igkundigen.

Studieverlof

Aan de o ffic ie ren  en aspiranten die de vereiste voorw aarden ver
vullen om deel te nemen aan een examen te r ve rkrijg ing  van een 
brevet, kan een stud ieverlo f zonder wedde w orden toegestaan. 
T ijdens hun stud ieverlo f kunnen zij een dage lijkse  vergoeding on t
vangen vanwege de Pool der Zeelieden evenals b ijzondere tegem oet
kom ingen die doo r hun rederij doorgaans worden toegestaan.
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Schikkingen betreffende maatschappelijke zekerheid

De zeelieden genieten van een b ijzonder stelsel van m aatschappe
lijke  zekerheid dat dezelfde voordelen b iedt ais het algem een stelsel, 
maar dat daarenboven rekening houdt met de pa rtiku lie re  eisen van 
het zeemansberoep. Dit stelsel w ord t ge financierd  door b ijd ragen van 
reder en zeeman te rw ijl ook de Staat in de lasten b ijd raag t doo r 
w e tte lijke  toelagen.

Wat de militaire dienst betreft

Na het verkrijgen van zeven u itste llen van legerdienst, waarvan de 
laatste twee in hoedanigheid van zeeman, w ord t de de fin itieve  v r ij
s te lling van m ilita ire  d ienst in vredestijd  toegekend.

De u itste llen die gedurende de studies toegestaan werden, komen 
dus in aanm erking.

De leerlingen van de zeevaartscholen en de zeelieden die regelm atig 
varen kunnen uitste l van legerd ienst bekomen doo r hun aanvraag te 
richten to t de H oofdw aterschout der Schelde te A ntw erpen die het 
nodige zal doen ; deze aanvraag moet e lk  jaa r vern ieuwd worden.

De eerste aanvraag om uitste l moet ingediend worden in de loop van 
de maand januari van het jaa r w aarin de verzoeker de lee ftijd  van 
18 jaa r bereikt.

Het kom t voor dat deze te rm ijn  vervalt vóór dat de jonge  lieden hun 
studiën in een m iddelbare of een vakschool geë ind igd hebben of 
vóór dat z ij de nodige lee rtijd  vo lb rach t hebben. Aan degenen die 
zich in deze voorwaarden bevinden en voornem ens zijn  de zeem ans- 
loopbaan te volgen, w ord t ten zeerste aangeraden deze fo rm a lite it 
niet uit het oog te verliezen, indien zij z ich niet w illen  u itgesloten  zien 
van het voordeel dat de wet aan de zeelieden verleent. Er w o rd t aan 
herinnerd dat de aanvraag om uitstel van deze jonge lieden de reden 
moet opgeven waarop zij gesteund is en aan het G em eentebestuur 
van de w oonplaats van de d ienstp lich tige  moet ge rich t w orden.
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A LG E M E N E  V O O R W A A R D E N
V O O R  DE T O E G A N G  T O T  DE ZE E M A N S L O O P B A N E N

Nationaliteit

De zeelieden van alle rangen moeten, in principe, van Belg ische of 
Luxem burgse na tiona lite it z ijn. Nochtans, in geval van een teko rt aan 
personeel, mogen vreem delingen ingescheept worden onder zekere 
voorw aarden en de voorkeur zal dan gegeven worden aan onder
horigen van de G em eenschappelijk  M arktlanden, in overeenstem m ing 
met de desbetre ffende konventies.

De reg lem entering vere ist dat de kapite in de Belg ische nationa lite it 
bezit.

Lichamelijke geschiktheid

Het spreekt vanzelf dat het beroep een goede geste ldhe id  en een 
k loeke gezondheid vereist, inzonderheid om de soms vlugge verande
ringen van het klim aat te verdragen en om zich aan te passen aan het 
w erk volgens wachtsysteem .

De b ijzondere  licham elijke  gesch ikthe id  d ie voor elke betrekking aan 
boord vere ist w ord t, is verder om standig opgegeven in de hoofd
stukken die over de versch illende specia lite iten  handelen.

Voorbereidende studies

De kand idaa t-o ffic ie r moet voorbereid  z ijn  voor de u itvoering van de 
geso llic itee rde  betrekking. A lleen de R ijkszeevaartscholen (waarvan 
verder sprake) zorgen voor de voorbere id ing  to t de vakexam ens die 
gevergd worden voor het bekomen van de versch illende brevetten 
en d ip lom a 's  die toegang geven to t de zeemansloopbaan. De o ffi- 
c ie ren-rad io te legra fis ten  krijgen ech te r hun op le id ing  in andere scho
len, hoo fdzake lijk  in de Hogere Radionavigatie  School, erkend en 
gesubsid ieerd doo r de Staat.

De vo lgende tabel toon t de toegangsm ogelijkheden to t de ver
scheidene specia lite iten  aan, naargelang van de bekomen d ip lom a ’s :

18



—  Dekofficier (1)

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

—  Officier-radiotelegrafist en spe
cia list 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)

—  Officier-werktuigkundige 2de en 
1ste klasse

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

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

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

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

—  Officier-werktuigkundige 3de 
klasse

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 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).
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H E T Z E E V A A R TO N D E R W IJS

In elke zeevaartschool bestaat er een N ederlandsta lige en een Frans
ta lige  afdeling.

De Rijkszeevaartscholen

Voor zover ais nodig w ord t h ier herinnerd dat in de brochure niet 
gehandeld w ord t over de Zeem acht, noch over de zeevisserij, maar 
dat het h ier enkel over het zeevaartonderw ijs gaat voor de betrek
kingen in de koopvaardij.

Het is het Bestuur van het Zeewezen en van de B innenvaart (M in is
te rie  van Verkeerswezen) dat het m aritiem  onderw ijs  organ iseert en 
kontro leert.

tí
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De HOGERE ZEEVAARTSCHOOL (HZA), N oordkasteel 6, 2030 A ntw er
pen, verzekert de op le id ing  van :

—  de dekoffic ie ren  te r lange om vaart (2de en 3de studie jaar) ;
—  de o ffic ie r-w erk tu igkund igen .

De ZEEVAARTSCHOOL (ZSO), S lijkenssteenweg 2, 8400 Oostende, 
verzekert de op le id ing van :

—  de dekoffic ie ren te r lange om vaart (eerste stud ie jaar) ;
—  de scheepsgezellen (sociale prom otie) ;
—  de 2de kok-bakkers (sociale prom otie).

Aan de R ijkszeevaartscholen zijn de kursussen kosteloos.

Privé-school (v.z.w.) erkend en gesubsidieerd door het Ministerie van 
Verkeerswezen

Voor de op le id ing van o ffic ie r-rad io te legra fis ten  en specia listen in 
e lektron ika  voor de zeevaart :

Hogere Radio-N avigatieschool (HRNS)
Louizalaan 290 
1050 Brussel

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

In de R ijkszeevaartscholen is het onderw ijs  kosteloos voor de leer
lingen van B elg ische en Luxem burgse nationa lite it. De leerlingen van 
een andere na tiona lite it —  w ie r inschrijv ing  aan de voorafgaande 
toe la ting  van de hogere overheid onderw orpen is —  betalen een 
schoolge ld .

Een schoo lge ld  w ord t ook vere ist aan de Hogere Radio-Navigatie- 
school.

Internaat

Er is een in te rnaat aan de R ijksscholen verbonden. Hoewel d it in te r
naat niet ve rp lich t is voor de leerling -deko ffic ie ren  w ord t het ten 
zeerste aangeraden.

Studiebeurzen

Studiebeurzen kunnen onder zekere voorw aarden aan de leerlingen 
w orden toegekend :

a) voor inwonende leerlingen :
de gehele of gedee lte lijke  vrijs te lling  van kostgeld (in 1975 : 90 fr. 
per dag effektieve openste lling  van het internaat) en /o f de toeken
ning van een tussenkom st in het schoolge ld  en in de un iform - en 
uitzetkosten, of in de studiekosten.

b) voor u itw onende leerlingen :
de toekenning van een tussenkom st in het schoolge ld  en in de 
un iform - en u itzetkosten of in de studiekosten.

De toekenning van een stud iebeurs m et/o f zonder lening of voorschot 
is a fhanke lijk  van drie  voorw aarden :
1° de ge lde lijke  en fam ilie toestand van de student en /o f z ijn  ouders 

moet van aard z ijn  de studies ernstig  te bem oeilijken ;
2° de student moet ten m inste de he lft van de punten voor gedrag en 

v lijt behalen en geslaagd zijn  in de overgangs- of e indexam en ; 
3° de student mag op geen andere stud iebeurs ten laste van de 

Staat aanspraak maken.

Een stud iebeurs kan met lening of voorscho t worden toegestaan 
w anneer e r u itd rukke lijk  om verzocht w ordt. In deze voorwaarden 
w ord t z ij u itbetaald bij het begin van het schooljaar. W ie deze stud ie

22



beurs met lening aanvaardt, gaat de verb in ten is  aan het geleende 
bedrag terug te betalen, indien n iet zou voldaan worden aan de voor
w aarde verm eld sub 2 vorige b ladzijde.

Een studiebeurs zonder lening of voorschot w ord t pas na afloop van 
het schoo ljaa r uitbetaald.

De studiebeurzen worden toegekend doo r het M in isterie  van Verkeers
wezen —  onder w iens bevoegdheid het zeevaartonderw ijs ressor
teert —  en niet door het Nationaal S tudiefonds. De aanvraag w ord t 
ingediend bij de d irek tie  van de school bij de aanvang van het 
schoo ljaa r op voorgeschreven form ulieren, die op aanvraag w orden 
verstrekt.

m.s. REINE FABIOLA. Tankschip. 
Draagvermogen : 58.175 ton. Lengte : 238 m.
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Dekofficier aan het werk op de kaart.

Een bureau van een 1ste officier-werktuigkundige.
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De loopbaan 
van dekofficier ter lange omvaart

DE DIEPGAANDE HERVORMING VAN DE OPLEIDING

Ten tijde  van de ze ilvaart bestond er geen m achine- en geen radio- 
departem ent. De dekoffic ie ren  vereeuw igen de m aritiem e trad itie  en 
zijn de geeste lijke  erfgenamen van de oude zeevaarders.

A lhoew el het bewezen werd dat de vorm ing van de dekoffic ie ren  te r 
lange om vaart in het verleden voo rtre ffe lijk  was heeft men ze niettem in 
moeten aanpassen aan de m erke lijke  techn ische evolutie  d ie in het 
zeetransport optrad en d ie nog steeds voortgaat. Om aan de ver
eisten te voldoen die de exp lo ita tie  van m oderne schepen vergt, is 
het niet alleen noodzake lijk  gebleken het ganse op le id ingsprogram m a 
te herzien en uit te breiden, maar ook een 4de stud ie jaar in te richten 
hetw elk zich s itueert op het ogenb lik  dat de o ffic ie r reeds voldoende 
m aturite it in de loopbaan verworven heeft, d it is na het vo lbrengen 
van 48 maanden vaart.

Radarwaarneming door een dekofficier.
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Deze be langrijke  reorganisatie  heeft daarenboven een aanzien lijke  
herw aardering van het beroep to t gevolg.

Hedendaags moeten de dekoffic ie ren  bekwaam zijn  zeer vroeg zware 
verantw oorde lijkheden op te nemen, zich aan te passen aan de snelle 
evolutie  en aan de toenem ende kom plexite it van de technieken en de 
m oderne beheersm ethodes van de hu id ige schepen te assim ileren.

Een kapite in te r lange om vaart moet, met z ijn  30 jaar, al een allround 
m anager zijn. De dage lijkse  exp lo ita tiekosten  van zijn  eenheid be
dragen honderdduizenden frank ; hij moet in staat z ijn  z ijn  « onder
neming » onder de best m ogelijke voorw aarden te beheren, nl. door 
het voorzien en het voorkom en van de fundam entele oorzaken van 
vertrag ingen.

26
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OPLEIDING

Hogere Zeevaartschool te Antwerpen (HZA)

De toekom stige dekoffic ie ren  te r lange om vaart worden opgele id in 
. de a fdeling « dek » van de Hogere Zeevaartschool (adres : Noord-

kasteel 6 - 2030 Antwerpen).

Het eerste stud ie jaar w ord t ech ter doorgebrach t aan de Zeevaart- 
I school te Oostende (adres : S lijkenssteenweg 2 - 8400 Oostende).

De op le id ing bestaat u it 2 cyclussen van te lkens 2 jaren, het vierde 
s tud ie jaar heeft p laats voor het bekomen van het brevet van kapitein 
te r lange om vaart (details daarom trent evenals het program m a van 
de kursussen versch ijnen verder).

Toelatingsvoorwaarden

De kandidaat voor de afde ling « Dek » b ij de Hogere Zeevaartschool 
moet vo lle  17 jaa r z ijn  op 31 decem ber van het jaa r van aanneming, 
en :

1. vo ldoen aan een geneeskundig onderzoek w aarb ij vastgesteld 
w ord t dat hij vrij is van e lk gebrek dat onveren igbaar is met het 
uitoefenen van het zeevaartberoep. Hij moet nam elijk  beantw oor
den aan de volgende vereisten inzake b ijzondere licham elijke  
gesch ikthe id  : vo ldoende k leuronderscheid ingsverm ogen hebben ; 
de gezichtsscherpte  zonder verbeterglazen moet tenm inste 0,5 voor 
elk oog a fzonderlijk  bedragen en 0,8 voor beide ogen en bovendien 
tenm inste de eenheid voor e lk oog met verbeterg lazen ; de gehoor- 
scherpte  moet zodanig z ijn  dat hij een op 5 m eter afstand ge flu is
terd woord kan horen. De kandidaat mag bovendien niet aan 
stotteren lijden.

2. houder zijn van een bekw aam heidsdip lom a dat toegang verleent 
to t het hoger onderw ijs, w aaru it b lijk t dat hij geslaagd is voor een 
m aturite itsexam en na het bekomen van het ge tu igsch rift van hoger 
m iddelbare studies (hum aniora, a lle afdelingen) of van een d ip lom a 
van hoger secunda ir technisch onderw ijs  (A2).

3. voldoen aan een psychotechnische proef.
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Uitzet - Uniform

De leerlingen moeten het uniform  dragen.

De kosten van een vo lled ige  uitzet (uniform  en benodigdheden) be
dragen ongeveer 22.000 fr.
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LOOPBAAN

Hoe wordt men dekofficier ?

De loopbaan vangt aan met d rie  jaa r hoger zeevaartonderw ijs (de 
twee jaa r van de eerste cyclus en het eerste jaa r van de tweede 
cyclus).

Na het slagen in de theore tische examens van deze drie  s tudie jaren 
behaalt men het d ip lom a van Aspirant-officier ter lange omvaart.
Daarna begint de praktijk , de bezoldigde loopbaan op zee, in d ienst 
van een rederij, in hoedanigheid van asp irant eerst, vervolgens ais 
4de en zelfs ais 3de o ffic ie r.

Brevet van 2de luitenant ter lange omvaart

De jonge o ffic ie r d ie met vruch t de drie  h ierbovenverm elde stud ie
jaren heeft vo ltoo id, bekom t (zonder examen) na 12 maanden effek- 
tieve vaart het brevet van 2de lu itenant te r lange omvaart. D it brevet 
geeft hem de bevoegdheid om ais hoofd van de w acht te fungeren.

Brevet van 1ste luitenant ter lange omvaart

De houder van het brevet van 2de lu itenant-w achtoverste , die 
36 maanden effektieve vaart in totaal rech tvaard ig t (dus 24 maanden 
met het brevet van 2de lu itenant), mag zich aanbieden op het examen 
to t het bekomen van het brevet van 1ste lu itenant te r lange omvaart.

Brevet van kapitein ter lange omvaart

De houder van het brevet van 1ste lu itenant te r lange om vaart die 
48 maanden effektieve vaart rechtvaardigt, kan de kursussen volgen 
van het vierde stud ie jaar (2de stud ie jaar van de 2de cyclus). Indien 
h ij met vruch t het h ierbovenverm eld stud ie jaar heeft vo ltoo id, kan hij
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na 12 maanden b ijkom ende effektieve vaart (hetzij 60 maanden in 
totaa l), deelnem en aan een praktische proef voor een specia le  afdeling 
van de exam en-kom m issie van de Staat, om het brevet van Kapitein 
te r lange om vaart te verkrijgen.

Opmerking :

Voor het examen van kapite in of van 1ste lu itenant te r lange omvaart, 
mag de kandidaat ech te r to t het examen w orden toegelaten indien 
de ontbrekende vaarttijd  n iet meer dan zes maanden bedraagt. Doch 
het is wel begrepen dat hij het brevet s lechts zal ontvangen w anneer 
hij de vereiste vaarttijd  zal vo lb rach t hebben.
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Bijzonder geval :

Brevet van 3de luitenant ter lange omvaart

Aan som m ige kandidaten met meer beperkte aspiraties, w o rd t de 
gelegenheid geboden om reeds na twee jaa r studiën een bezoldigde 
loopbaan op zee aan te vangen. Na 12 maanden effektieve vaart kun
nen zij een examen afleggen voor het bekomen van het brevet van 
3de lu itenant te r lange omvaart.

Voor het behalen van de hogere brevetten, waarvan sprake h ier
boven, zijn ze nochtans genoopt hun studies voo rt te zetten, vanaf 
het 1ste stud ie jaar van de 2de cyclus. Hun verworven vaarttijd  b lijft 
gelden.

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



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

Volledige humaniora of
Technische school A2

+  bekwaamheidsdiploma
dat toegang verleent

tot het hoger onderwijs

Y
Toelatingsproeven

Y
1 jaar hoger zeevaart-
onderwijs (1ste cyclus)

Ÿ

Examen

Y

1 jaar hoger zeevaart-
onderwijs (1ste cyclus)

Y
Examen naar keuze

Y

12 maand effektieve vaart

Y
Examen

Y
Brevet van 3de Luitenant

ter lange omvaart

hetzij hetzij
Y

Y varen

1 jaar hoger zeevaart- V
(hoofd van de wacht)

onderwijs (2de cyclus)

Ÿ

Examen

Y
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Y
Aspirant-officier t.I.o.

___________ Y___________

12 maand effektieve vaart

________ Y________
Brevet van 

2de Luitenant t.l.o.

___________ Y___________

24 maand effektieve vaart 
(hoofd van de wacht)

Y
Examen

___________ Y___________

Brevet van 
1ste Luitenant t.l.o.

___________ Y___________
12 maand effektieve vaart 
(hetzij 48 maand in totaal 

waarvan 24 ais hoofd 
van de wacht)

____________Y____________
1 jaar hoger zeevaart- 

onderwijs (2de jaar van de 
2de cyclus)

Y
Examen

___________ Y___________

12 maand effektieve vaart

_______Y_______

Praktische proef

________ Y________

Brevet van Kapitein 
ter lange omvaart
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PROGRAMMA VAN DE KURSUSSEN 
VAN DE AFDELING « DEK »
AAN DE HOGERE ZEEVAARTSCHOOL

Eerste cyclus

1ste S tud ie jaar

A. ALGEMENE VAKKEN - algem ene w iskunde - log ika - algemene 
m ethodolog ie  van het vors ingsw erk - ta len : Nederlands (voor 
Franstaligen) ; Frans (voor N ederlandsta ligen) ; Engels (voor 
iedereen) - beginselen van b io log ie  en m enselijke fys io log ie  - 
a lgem ene psycholog ie  - algemene e lek tric ite it.

B. NAUTISCHE WETENSCHAPPEN - zeevaartkunde - ve ilighe ids- 
techn iek - m achines - scheepsbouw  - techn iek van het sch ip  - 
verb ind ingen.

C. COMMERCIËLE WETENSCHAPPEN - in le id ing  to t de rechtsw eten
schap - algem ene ekonom ie.

D. LABORATORIUM, PRAKTISCHE ZEEVAARTKUNDE - toegepaste 
kennis in zeevaartkunde - m eteoro log ie  - zeevaartinstrum enten - 
reglem enten te r voorkom ing van aanvaringen op zee - in te r
nationaal betonningsste lse l - verb ind ingen - scheepsveilighe id  - 
kaartpassen - hygiëne en hulp aan drenkelingen - techn iek van 
het schip.

2de S tud ie jaar

A. ALGEMENE VAKKEN - algem ene w iskunde - ta len : Nederlands 
(voor Fransta ligen) ; Frans (voor N ederlandsta ligen) ; Engels (voor 
iedereen) - a lgem ene psycholog ie  (vervolg) - algem ene fysika - 
a lgem ene e le k tric ite it en in le id ing  to t de e lektron ika  - algemene 
m echanika.

B. NAUTISCHE WETENSCHAPPEN - kosm ografie  - zeevaartkunde - 
techn iek van het sch ip  - ve ilighe idstechn iek - m achines - scheeps
bouw - teo rie  van navigatiem iddelen.

C. COMMERCIËLE WETENSCHAPPEN - scheikunde en w arenkennis - 
m aritiem e aa rd rijkskunde  - b u rge rlijk  recht en hande lsrecht - a lge
mene begrippen over handelsverrich tingen - sem inarie over han
de lsverrich tingen.
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D. LABORATORIUM, PRAKTISCHE ZEEVAARTKUNDE - toegepaste 
kennis in zeevaartkunde - e lektron ika  - verb ind ingen - kaartpassen 
- zeevaartinstrum enten - oefeningen in w iskunde en m echanika - 
anatom ie en hygiëne aan boord - ge le ide bezoeken.

Tweede cyclus

1ste S tud ie jaar

A. ALGEMENE VAKKEN - Spaans.

B. NAUTISCHE WETENSCHAPPEN - kosm ografie - zeevaartkunde - 
techn iek van het sch ip  - teorie  van het schip - m achines en hulp- 
w erktu igen - scheepsbouw  - e lektron ische navigatiem iddelen - 
reg lem entering van het m aritiem  verkeer - sem inarie over de 
reglem entering van het m aritiem  verkeer - m eteoro log ie  en oceano
grafie  - aanvullende begrippen van e lektron ika.

C. COMMERCIËLE WETENSCHAPPEN - scheikunde en w arenkennis 
- m aritiem e aardrijkskunde - zeerecht - techn iek van m aritiem e 
verrich tingen - ekonom ie - in le id ing  to t in fo rm atieverw erking - 
algemene s ta tis tiek - m aritiem e en com m ercië le  korrespondentie  : 
Nederlands, Frans en Engels.

D. LABORATORIUM, PRAKTISCHE ZEEVAARTKUNDE - toegepaste 
kennis in zeevaartkunde - e lektron ika  - rad io te le fon ie  - ve rb ind in 
gen - kaartpassen - e lektron ische navigatiem iddelen - praktische 
geneeskunde voor zeeoffic ieren - techn iek van het schip - geleide 
bezoeken.
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2de S tud ie jaar

A. ALGEMENE VAKKEN - déonto log ie  - synergisme.

B. NAUTISCHE WETENSCHAPPEN - scheepsvoortstuw ing - p rob le 
m atiek van het stuwen - sem inarie van scheepsbouw  - teorie  van 
het sch ip  - m aneuvertechnolog ie  - m eteoro log ie  in de navigatie - 
navigatie -prob lem atiek en hydrografie  - e lektron ische navigatie
m iddelen - autom atisatie  - reglem entering van het m aritiem  ver
keer (gevallenstudie).

C. COMMERCIËLE WETENSCHAPPEN - in form atieverw erk ing - zee
recht - in te rna tiona le  ekonom ie - transportekonom ie  - haven- 
ekonom ie - bedrijfs - en arbe idsorganisatie  - bedrijfsekonom ie  - 
scheepsuitbating.

D. SEMINARIE, VOORDRACHTEN, GELEIDE BEZOEKEN, LABO - 
E indstud ie-proefschrift.
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DE TOEKOMSTVOORUITZICHTEN

Aan boord

Voordat je  de studies begint wens je na tuu rlijk  zekerheid te hebben 
over de m ogelijkheden die er geboden worden.

Bij de koopvaard ijv loo t liggen er prachtige  perspektieven open, vooral 
voor hoger kaderpersoneel. (Eerlijk  gezegd : in ons land zijn er maar 
w ein ig Sektoren, waarvan hetzelfde gezegd kan worden.)

Eerst om dat er m om enteel te w ein ig varende o ffic ie ren  zijn. Daarna 
om dat de Belg ische handelsvloot in de komende jaren een zekere 
u itb re id ing  zal kennen.

Dat betekent dat die beruchte post-un iversita ire  w erkloosheid  niet 
bestaat voor de studenten van de Hogere Zeevaartschool. Bovendien : 
de sch ikk ingen d ie getro ffen worden w at be tre ft m ilita ire  d ienst (zie 
blz. 17) stellen hen in staat om praktisch de dag na hun examens 
al te beginnen.

De loopbaan on tw ikke lt z ich dan vanzelf. Regelmatig en snel, zoals 
we daarju is t hebben gezien.

Het opdienen van de m aaltijd aan de scheepsofficieren.
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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 z ijn  m eerdere herscho lingsm oge lijkheden.

A. In de privé-sektor :
1. De rederijen.
2. A lle  bedrijven die, hoe dan ook, met in ternationaal transport te 

maken hebben.
3. Zeevaartexpert.

B. In de overhe idssektor :
1. Het bestuur van het Zeewezen.
2. De havens.
3. M in is te rie  van Openbare Werken.
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De loopbaan van 
officier-werktuigkundige 
bij de koopvaardij

Inleiding

In de h ie ronder beschreven loopbaan van de o ffic ie r-w erk tu igkund ige  
bij de koopvaardij is er sprake van d ip lom a ’s en van brevetten. Ten 
einde daarom trent verw arring te verm ijden achten w ij het nuttig  er 
aan te herinneren dat een diplom a , u itge re ik t na vo lbrenging van de 
cyclus van de voorziene studiën, ge tu ig t dat de houder de teo- 
retische kennissen bezit d ie  vere ist z ijn  voor de toegekende tite l (het 
is in zekere zin de bevestig ing van z ijn  academ ische waarde). Het 
brevet verleent het w e tte lijk  recht om de funktie  van de graad u it te 
oefenen.

In fe ite  bestaan er twee loopbanen in de afde ling M achine.

De eerste loopbaan (loopbaan A) is norm aal voorbehouden aan de 
kandidaten d ie in het bezit z ijn  van een d ip lom a van een hogere 
secundaire  techn ische school of van een hogere techn ische leergang 
van de eerste graad, afde ling m echanika, e lektrom echan ika  of e lek
tr ic ite it. Ze le idt, v ia het bekomen van de brevetten van o ffic ie r- 
w erktu igkund ige  2de klasse en 1ste klasse, to t de funk tie  van chef 
van de m achinekam er aan boord van a lle  koopvaardijschepen.

De kandidaten d ie houder z ijn  van een ge tu igsch rift van een hogere 
secundaire  techn ische school of van een d ip lom a van een hogere 
secundaire technische leergang en van een stud iebew ijs  van zes 
jaren technische studiën, kunnen de loopbaan ook ondernem en en de 
brevetten van o ffic ie r-w erk tu igkund ige  2de klasse en 1ste klasse be
halen, maar ze zullen slechts een ge tu igsch rift van o ffic ie r-w e rk tu ig 
kundige 1ste klasse krijgen (in p laats van het d ip lom a), behalve w an
neer ze voora f slagen in een regularisatie-exam en.

U itzonderlijk  kunnen voor de loopbaan A ook kandidaten in aanm er
king komen die in het bezit zijn van een e indge tu igschrift van huma
niora of van een daaraan ge lijkgeste ld  ge tu igsch rift o f van een e ind 
d ip lom a of -ge tu igsch rift van hoger secunda ir technisch onderw ijs  van 
afdelingen andere dan m echanika, e lektro -m echan ika  of e lek tric ite it. 
Deze kandidaten worden s lechts aanvaard mits vooraf te  slagen in 
een regularisatie-exam en, dat vooral hun techn ische bekwaam heid zal 
vaststellen.
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De tweede loopbaan (loopbaan B) is norm aal voorbehouden aan de 
kandidaten die in het bezit z ijn  van een d ip lom a of van een ge tu ig 
sch rift van een lagere secundaire  techn ische school, in dezelfde 
a fdelingen ais hierboven geciteerd.

Deze loopbaan is ook toeganke lijk  voor de kandidaten die in het bezit 
z ijn  van een ge tu igsch rift van lager secunda ir onderw ijs  afgeleverd 
door een techn ische school en van een stud iebew ijs  van ten m inste 
een jaa r studiën van een hogere secundaire  techn ische school, maar 
deze laatste kandidaten worden slechts aanvaard m its vooraf te 
slagen in een regularisatie-exam en.

De loopbaan B le idt, via het bekomen van het brevet van o ffic ie r- 
w erk tu igkund ige  3e klasse, to t de funktie  van chef van de 
m achinekam er aan boord van schepen met een voorts tuw ings- 
kracht van maximum 2.500 PK, na het verwerven van 24 maanden 
vaart ais hoofd van de wacht. De kandidaten die houder z ijn  van een 
d ip lom a van een langere secundaire  techn ische leergang kunnen de 
loopbaan B ook ondernem en om u ite inde lijk  het brevet van o ffic ie r- 
w erk tu igkund ige  3de klasse te behalen, maar ze zullen slechts een 
ge tu igsch rift van o ffic ie r-w erk tu igkund ige  3de klasse krijgen (in plaats 
van het d ip lom a), tenzij ze voora f slagen in een regularisatie-exam en ; 
d it ge ld t ook voor de kandidaten die in het bezit z ijn  van een ge tu ig 
sch rift van lager secunda ir onderw ijs  en van een stud iebew ijs  van 
ten m inste één jaa r studiën van een hogere secundaire  technische 
school, waarvan sprake hierboven.

Verder v ind t men nadere in lich tingen  nopens de aannem ingsvoor- 
waarden.
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1ste O fficier-werktuigkundige :
H ij is het hoofd van het departement « machine » en h ij verzekert 

het onderhoud van de mechanische installaties aan boord.

Overgang van de loopbaan B naar de loopbaan A

Na 33 maanden vaart ais assistent-, asp iran t-w erktu igkund ige , 5e of 
4e o ffic ie r-w erk tu igkund ige , kan een kandidaat van de loopbaan B 
overgaan naar de loopbaan A mits te slagen in een b ijzondere toe
latingsproef, waarvan het program m a op het niveau lig t van de 
hogere secundaire cyclus van het technisch onderw ijs.

Opleiding

HZA

De toekom stige o fflc ie r-w erktu igkund igen  worden opgele id in de 
afde ling M achine van de Hogere Zeevaartschool te Antw erpen (Noord- 
kasteel, 6). De leergangen worden gra tis  gegeven.

De leerlingen die de kursussen van de afde ling M achine volgen aan 
de HZA ontvangen van de Pool der Zeelieden het w achtge ld  dat voor 
hun kategorie  is voorbehouden.
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Voortstuwlngsmotor : 
Dieselmotor, 2-takt - hoogbelast - 9 cylinders. 

Voortstuwingskracht : 18.900 E.P.K.
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AANNEMINGSVOORW AARDEN

Loopbaan A

1. Voldoen aan één der vo lgende voorw aarden inzake s tu d ië n :

Houder zijn van één van de volgende diploma’s of getuig
schriften van het technisch onderwijs, afdeling mechanika, 
elektromechanika of elektricite it.

Afkorting
(verder

gebruikt)

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

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

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

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

(1) Deze kandidaten kunnen later slechts een getuigschrift 
van officier-werktuigkundige 1ste klasse bekomen, be
halve wanneer ze vooraf slagen in een regularisatie- 
examen in welk geval ze dan ook het diploma van 
officier-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 vrijgesteld zijn van, de voorbe
reidende proef ingericht door de universiteit met het 
oog op de toelating tot de studies leidende to t een 
wetenschappelijke graad (2).

b) getuigschrift van hoger m iddelbaar onderwijs afgeleverd 
door de examen-kommissie van de Staat voor het 
hoger middelbaar onderwijs (2).

e) 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 e lektric i
te it (2).

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

HMO

HMO

HSTS
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* 2. Voldoen aan een geneeskundig onderzoek w aarb ij vastgesteld
w ord t dat de kandidaat vrij is van e lk gebrek dat onveren igbaar 
is met het uitoefenen van zijn  beroep. De b ijzonderste  c rite ria  
inzake licham e lijke  gesch ikthe id  zijn de vo lgende :
a) een gesta lte  hebben van ten m inste 1,52 m.
b) een vo ldoende gehoorscherp te  hebben om, zonder gehoor

apparaat, op een afstand van vie r m eter een geflu isterd w oord 
te horen met beide oren ge lijk tijd ig .

e) een vo ldoende gezichtsveld hebben voor ieder oog. 
d) een gezich tsscherp te  bezitten, zonder korrigerende glazen, 

van 0,3 met e lk  oog a fzonderlijk  en 0,6 met beide ogen ; met 
korrigerende glazen 0,6 met e lk  oog.

* 3. Voldoen aan een techn isch  en karakteronderzoek in verband
met het beroep.

Loopbaan B

* 1. Voldoen aan één van de vo lgende voorw aarden inzake studiën :

Houder zijn van één van de volgende diplom a’s of getuig
schriften, van het technisch onderwijs, afdeling mechanika, 
elektro-mechanika of elektricite it.

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).

e) 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-werktu igkundige 3de klasse bekomen, behalve 
wanneer ze vooraf slagen in een regularisatie-examen 
in welk geval ze dan ook het diploma van offic ier- 
werktuigkundige 3de klasse behalen.

LSTS

3LSTS +  
1HSTS

LSTL

* 2. en * 3. : ais voor de loopbaan A.
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Amarinage

De kandidaten die doo r de Hogere Zeevaartschool w orden aanvaard 
- zowel voor loopbaan A ais voor loopbaan B - ontvangen vooreerst 
een praktische op le id ing van ongeveer d rie  maanden aan boord van 
koopvaardijschepen. Deze op le id ing « am arinage » genoemd, gebeurt 
onder de le id ing van bevoegde instrukteurs en moet de toekom stige 
o ffic ie r-w erktu igkund igen  vertrouw d maken met de m achinekam er en 
met het leven aan boord van een zeeschip. Ze laat de kandidaten toe 
tijd ig  vast te  ste llen of z ij de loopbaan gekozen hebben w aarvoor zij 
gesch ikt zijn, om dat ze hun een vo lled ig  en ob jec tie f inz icht verschaft 
over het leven en het w erk aan boord van de schepen.

Gedurende de amarinage worden de kandidaten niet bezoldigd. 
Voeding en logies worden nochtans gra tis  verstrekt. De ingescheepte 
leerlingen moeten in bezit z ijn  van het uniform  en de u itzet d ie voor 
het op le id ingssch ip  z ijn  voorgeschreven ; d ie u itrusting zal hun ten 
andere la ter nog van pas komen, zowel tijdens hun loopbaan ais 
gedurende hun ve rb lijf op de HZA.

Na het vo le ind igen van de am arinageperiode ontvangt de toekom stige 
o ffic ie r een ce rtifikaa t van « leerting-officier-werktuigkundige ».

Controlepost van de machinekamer van een modern schip.
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LOOPBAAN

Hoe wordt men officier-werktuigkundige ?

De norm ale loopbaan van een o ffic ie r-w erk tu igkund ige  te r koopvaardij 
heeft deze p a rtiku la rite it dat ze nauw verstrengeld  is met de teo- 
re tische op le id ing.

Na de am arinage ontstaat er een fundam enteel onderscheid  tussen 
de reeds vroeger geciteerde loopbanen A en B, d ie we hierna afzon
d e rlijk  zullen beschouwen.

Loopbaan A

Aspirant-werktuigkundige

De kandidaat in het bezit van het ce rtifikaa t van « lee rling -o ffic ie r- 
w e rk tu igkund ige  », w ord t ingeschreven in de Pool der Zeelieden. Hij 
w ord t aangem onsterd ais asp iran t-w erktu igkund ige . D it is een aan- 
vangsbetrekk ing ais o ffic ie r d ie - op basis van een ko llek tie f kontrakt - 
door de reders w ord t bezoldigd.

Na enkele maanden p rak tijk  in de m achinekam er, en op gunstig 
advies van zijn  oversten, kan de asp iran t-w erk tu igkund ige  worden 
aangesteld om de funktie  van 5e of 4e o ffic ie r-w e rk tu igkund ige  waar 
te nemen.

Officier-werktuigkundige 2e klasse

Na 24 maanden vaart in de m achinekam er w ord t de kandidaat toege
laten to t de leergangen aan de Hogere Zeevaartschool, voorbereidend 
to t het examen van o ffic ie r-w erk tu igkund ige  2e klasse.

Deze leergangen duren 9 maanden en worden besloten met een 
examen. De kandidaten d ie slagen In d it examen bekomen het brevet 
van officier-werktuigkundige 2e klasse.

Dit brevet geeft bevoegdheid om ais hoofd van de w acht te fungeren 
aan boord van a lle  schepen, en ais chef van de m achinekam er aan 
boord van schepen to t en met 7.500 PK, na 24 maanden vaart ais 
w achtoverste.
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Officier-werktuigkundige 1e klasse

Na 24 maanden vaart als w achtoverste w ord t de o ffic ie r-w e rk tu ig 
kundige 2e klasse toegelaten to t de leergangen aan de Hogere Zee
vaartschool, voorbereidend to t het examen van o ffic ie r-w e rk tu ig 
kundige 1e klasse.

Deze leergangen duren 9 maanden en worden besloten met een 
examen.

De kandidaten die slagen in d it examen bekomen het diploma van 
officier-werktuigkundige 1e klasse (s lechts een certifikaat van officier- 
werktuigkundige 1e klasse voor degenen die in het bezit z ijn  van een 
ce rtifikaa t HSTS of van een d ip lom a HSTL-6T en d ie geen regularisa tie - 
examen afgelegd hebben of d ie er niet in geslaagd zijn).

Na 12 maanden b ijkom ende ervaring ais hoofd van de w acht ontvangt 
de houder van d it d ip lom a of ge tu igschrift, zonder examen, het brevet 
van officier-werktuigkundige 1e klasse.

Dit brevet geeft bevoegdheid om ais chef van de m achinekam er te 
fungeren aan boord van a lle  schepen.

Loopbaan B

Assistent-werktuigkundige

De kandidaat, in het bezit van het ce rtifikaa t van « lee rling -o ffic ie r- 
w erktu igkund ige  », w o rd t ingeschreven in de Pool der Zeelieden. Hij 
w ord t aangem onsterd ais ass is tent-w erktu igkundige. D it is een aan- 
vangsbetrekking ais o ffic ie r d ie - op basis van een ko llek tie f kontrakt - 
door de reders w ord t bezoldigd.

Officier-werktuigkundige 3e klasse

Na 33 maanden vaart ais assistent, aspirant, 5e of 4e o ffic ie r-w e rk tu ig 
kundige w ord t de kandidaat toegelaten to t de leergangen aan de 
Hogere Zeevaartschool, voorbereidend to t het examen van o ffic ie r- 
w erk tu igkund ige  3e klasse.

Deze leergangen duren 9 maanden en worden besloten met een 
examen. De kandidaten d ie slagen in d it examen bekomen het diploma 
van officier-werktuigkundige 3e klasse voor de houders van een d i-
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plom a of ge tu igsch rift van een hogere secunda ire  techn ische school, 
of het getuigschrift van officier-werktuigkundige 3e klasse voor de 
anderen, tenz ij ze voora f slagen in een regularisatie-exam en.

Na 12 maanden b ijkom ende ervaring in de m achinekam er (eventueel 
ais 4e en 5e o ffic ie r-w erk tu igkund ige ) ontvangt de houder van d it 
d ip lom a of ge tu igschrift, zonder examen, het brevet van officier- 
werktuigkundige 3e klasse.

D it brevet geeft bevoegdheid om ais hoofd van de w acht te  fungeren 
aan boord van a lle  schepen en ais chef van de m achinekam er aan 
boord van schepen to t en met 2.500 PK, na 24 maanden vaart ais 
wachtoverste.

Opmerking

De ass isten t-w erktu igkund ige  van de loopbaan B die 33 maanden 
vaart heeft behaald kan to t de leergangen voorbereidend to t het 
examen van o ffic ie r-w erk tu igkund ige  2e klasse worden toegelaten 
indien hij s laagt in een b ijzondere  toe la tingsproe f waarvan het p ro
gram m a op het niveau lig t van de hogere secunda ire  cyclus van het 
techn isch  onderw ijs.

Afwijking inzake vaarttijd

De kandidaten d ie zich aanbieden voor de leergangen voorbereidend 
to t de ve rsch illende  examens, w orden aanvaard indien de ontbrekende 
vaarttijd  n iet meer bedraagt dan 6 maanden voor het examen van 
o ffic ie r-w erk tu igkund ige  3e klasse, en 3 maanden voor d it van o ffic ie r- 
w erk tu igkund ige  2e en 1e klasse. Ze kunnen nochtans het desbetre f
fende brevet, certifikaa t, o f d ip lom a slechts bekomen nadat de vereiste 
vaarttijd  is vo lbracht.
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Turbinevoortstuwing : 
Hootdmachine en haar hulpwerktuigen. 

Voortstuwingskracht : 16.500 E.P.K.
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Schem a van de op le id ing  en van de loopbaan van de o ffic ier-w erktu igkund igen
Loopbaan A Loopbaan B

Diploma
HSTS

Diploma
HTL1

Getuigschrift
HSTS

Diploma 
HSTL (6T)

Technisch en 
Karakterieel onderzoek

Bijzonder geval 
HMO - HSTS

Regularisatie-examen

Diploma of 
Getuigschrift LSTS Diploma LSTL

©
Y

Technisch en
Karakterieel onderzoek

Getuigschrift 
3LSTS +  1HSTS

Regularisatie-examen

3 maanden amarinage

f

Certifikaat van leerling- 
werktuigkundige

3 maanden amarinage |

Certifikaat van leerling- 
werktuigkundige

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

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

9 maanden hoger zeevaart
onderwijs

examen

Y

Bijzondere toelatingsproef 
Hoger secundair niveau

Brevet O.W. 2de klasse

24 maanden vaart ais 
hoofd van de wacht

9 maanden hoger 
zeevaartonderwijs

examen

®
Y

Diploma O.W. 1ste klasse Getuigschrift O.W. 1ste klasse

Y Y
12 maanden vaart ais 
hoofd van de wacht

Y
Brevet O.W. 1ste klasse

O .W . =  O ffic ier-w erktu igkun d ig e

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

®  Deze kandidaten kunnen slechts een getu igschrift van O.W . 1e klasse bekom en, behalve  
w anneer ze vooraf slagen in een regu larisatie-exam en  (in de loop van hun opleid ing)
in w elk  geval ze dan ook het dip lom a  van O .W . 1e klasse kunnen behalen.

®  Deze kandidaten kunnen slechts een getu igschrift van O .W . 3e klasse bekom en, behalve  
w anneer ze slagen In een regu larisatie-exam en  (in de loop van hun opleid ing) in w elk
geval ze dan ook het dip lom a  van O .W . 3e klasse kunnen behalen.
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O N D E R W IJS P R O G R A M M A  VAN  DE A FD E L IN G  « M A C H IN E  » 
A AN  DE H O G E R E  Z E E V A A R TS C H O O L

Loopbaan A

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

—  Talen : eerste en tw eede taal (Technische taal en te rm ino log ie ) - 
Engels.

—  Gezondheidsleer : pe rsoon lijke  hygiëne - begrippen van fys io log ie  
der voornaam ste ste lse ls - bewoonbaarheid van het sch ip  - 
eerste hulp b ij ongevallen - geslachtsziekten.

—  Scheepstechniek : teo rie  en beschrijv ing  van het sch ip  - w et
te lijke  en reg lem enta ire  voorschriften  i.v.m. de konstruktie , de 
u itrus ting  en de exp lo ita tie  van het sch ip  - de exp lo ita tie  van 
het schip.

—  Wiskunde : herha ling over de s to f onderwezen in de hogere 
secundaire  cyc lus van het techn isch  onderw ijs  - analyse - 
vecto ren leer - fouten leer, nom ografie.

—  Mechanika : k inem atika  - s ta tlka  - dynam ika - arbeid-verm ogen - 
beweging van een s to ffe lijk  punt - beweging van een vast 
lichaam  - s tud ie  van mechanism en - balanceren van machines.

—  Fysika : hydrosta tika  - aerosta tika  - s trom ings leer - pompen.

—  Warmteleer : herhaling en aanvulling van fysische w etten - veran
dering van aggregatie toestand - a tm osferische w aterdam p - 
w arm teoverdracht - verband tussen arbe id  en warm te.

—  Technologie : w ater - v loe ibare  brandstoffen en sm eerm iddelen - 
sche ikunde van de verbranding  - metalen en legeringen.

—  Sterkteleer : algem eenheden - k lassieke teo rie  - grafosta tika.

—  Toegepaste mechanika : s toom w erktu igen - s toom kete ls - le i
d ingen en toebehoren - stoom turb ines - condensors - verb ind ing  
kondensor-stoom kete l - m otoren met inw endige verbranding - 
p rinc ipes - u itvoerige beschrijv ing  - begrippen betreffende de
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verbranding, het verm ogen, het koppel en het rendem ent - toe 
passing van de d iese lm otoren - kontro le-apparaten, meet- en 
ve ilighe idstoeste llen  - afstandsbedien ing van voorts tuw ings- 
motoren - bediening, onderhoud en bedrijfsongeva llen  - hulp- 
w erktu igen - zu igerstoom m achines - verdam pers - pompen - 
kom pressoren - ventila toren en blazers - koe lin rich tingen  - 
luch tkond itionering  - lieren - ankersp illen  - kaapstanders - stuur- 
machines - schroeven en schroefaslijnen - werken in droogdok.

—  Elektrotechniek : ge lijks troom  - w isse lstroom  - meetinstrum enten 
- e lektrische  machines - a lle rhande m ateriaal - gevaren ver
bonden aan e lektrische  stroom.

—  Veiligheldstechniek : brand - averijen aan de rom p - redd ings
m iddelen.

—  Praktisch werk.

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

—  Tweede taal : s tilis tische  oefeningen en verta lingen - opstellen 
van techn ische verslagen.
Engelse taal : idem 2de taal.

—  Fysika : lam ina ire  en tu rbu len te  strom ing - tr illin g e n  - e lek tro 
m agnetische golven - tem pera tuurstra ling  en kleurtem pera tuur - 
e lem entaire begrippen betreffende rad ioaktieve versch ijnse len - 
nucleaire  reaktoren.

—  Thermodynamika : a lgem eenheden - ge lijkw aard ighe idsw et - 
p rinc ipe  van Carnot - s tud ie  van stoom  - stud ie  van vries
m iddelen - stud ie  der geb ru ike lijke  cyclussen - s tud ie  der 
arbe idscyclussen - strom ing van sam endrukbare stoffen - gas
tu rb ines - m otoren met v rije  zuigers.

—  Toegepaste mechanika : stoom w erktu igen - stoom kete ls - le i
d ingen en toebehoren - s toom turb ines - in rich tingen  voor de 
kondensatie en behoud van het vacuüm - ve rb ind ing  kondensor- 
stoom kete l - werken van een voo rts tuw ings in rich ting  met stoom 
- m otoren met inwendige verbranding - cyclussen en d iagram 
men - m echanische w erking van de zu igerm otoren - verm ogen, 
rendem ent, koppel - toepassing van het verm ogen - ba lancering 
van de motoren - het monteren van d ieselm otoren - bed rijfs -
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Elektrische centrale :
Ensemble van drie elektrogeengroepen.

ekonom ie - hu lpw erktu igen - verdam pers - pompen - kom pres- 
soren - ventila to ren  en blazers - luch tkond itione ring  - schroe f
aslijn .

—  Elektrotechniek : ge lijks troom  - w isse lstroom  - verde ling  van de 
e lektrische  energie - energ iebalans en g lobaal rendem ent van 
een e lektrische  ins ta lla tie  - generator aangedreven doo r de 
aslijn  - speciaal m ateriaal.

—  Elektronika : e lektronen - buizen - germ anium  en s ilic ium  ha lf
ge le iders - im pu lstechn iek - log ische schakeringen - a lle rle i.

—  Automatisatie : in le id ing  - beschrijv ing  van een systeem - over
gangsversch ijnse len - system en - prestaties en trans fe rtfunk tie  - 
organen van de stuursystem en - sequentië le  autom atische sys
temen - no tities over de processor - noties over de reken
m achine - toepassingen.

—  Praktisch werk.
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Loopbaan B

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

—  Talen : eerste en tweede taal - engels.

—  Gezondheidsleer : persoon lijke  hygiëne - begrippen van fys io log ie  
der voornaam ste ste lse ls - eerste hulp b ij ongevallen - geslachts
ziekten.

—  Scheepstechniek : teorie  en beschrijv ing  van het sch ip  - w et
te lijke  en reg lem enta ire  voorschriften  i.v.m. de konstruktie , de 
u itrusting en de exp lo ita tie  van het sch ip  - de exp lo ita tie  van 
het schip.

—  Wiskunde.

—  Mechanika.

—  Fysika.

—  Warmteleer.

—  Technologie.

m.s. CHARLEROI. Multi-purpose schip.
Draagvermogen : 20.350 ton. Lengte : 160 m.
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Toegepaste Mechanika ; s toom w erktu igen - stoom kete ls - le i
d ingen en toebehoren - stoom turb ines - kondensors - verb ind ing  
kondensors-stoom kete ls - m otoren met inwendige verbranding  - 
p rinc ipes van w erking van een d iese lm otor - u itvoerige be
sch rijv ing  - begrippen betreffende de verbranding, het ver
mogen, het koppel en het rendem ent - toepassing van de d iese l
motoren - kontro le-apparaten, meet- en ve ilighe idstoeste llen  - 
a fs tandbedien ing van voorts tuw ingsm otoren - bediening, onder
houd en bedrijfsongeva llen  - hu lpw erktu igen - zu igerstoom - 
m achines - verdam pers - pompen - kom pressoren - ventila to ren  
en blazers - koe lin rich tingen  - luch tkond itione ring  - lieren, anker
sp illen, kaapstanders - stuurm achines - schroeven en schroe f
aslijnen - werken in droogdok.

Elektrotechniek : ge lijks troom  - w isse lstroom  - m eetinstrum enten 
- e lek trische  m achines - a llerhande m ateriaal - gevaren ver
bonden aan de e lektrische  stroom.

Werktuigkundig tekenen.

Veiligheidstechnlek : brand - averijen aan de rom p - redd ings
m iddelen.

Praktisch werk.

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



DE T O E K O M S T V O O R U IT Z IC H T E N

Vele o ffic ie r-w erktu igkund igen  b lijven hun beroep op de lange om 
vaart niet uitoefenen to t de ouderdom  van de oprustste lling  die bij 
de koopvaardij op 60 jaa r vastgesteld is ; op een gegeven ogenb lik  
o riënteren zij z ich naar techn ische of le idende funkties die hun aan
geboden worden door, bij voorbeeld, de rederijen, de privém aat- 
schappijen, de havens, het Bestuur van het Zeewezen.

De m ogelijkheden to t tew erkste lling  en bevordering, zowel In de koop
vaard ij ais in de aanverwante sektoren, z ijn  vanzelfsprekend afhan
ke lijk  van de om standigheden en van de ekonom ische toestand van 
het ogenblik, zoals in alle takken van onze ekonomie.

Ter in lich ting , geven w ij h ie ronder een lijs t (n iet lim ita tie f) van betrek
kingen die aan o ffic ie r-w erk tu igkund igen  voorbehouden worden.

I. Op zee

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

O ffic ie r-w erk tu igkund ige , hoofd van de w acht 

O ffic ie r H oofdw erktu igkund ige

II. Te land

O ffic ie r-w erk tu igkund ige  b ijw erker 

Inspekteur van de rederij 

O ffic ie r-onderrich te r b ij de zeevaartscholen 

Zeevaartinspekteur b ij het Bestuur van het Zeewezen 

Inspekteur van C lassifica tiem aatschapp ijen

Techn ieker in de scheepsbouw industrie  en scheepshers te llingsbedrijf 

D ienstchef in tai van algemene nijverhe idsondernem ingen 

Technisch onderw ijs
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Vrije beroepen

Zeevaartexpert

Technisch artisanaat : bv. garage, centra le  verw arm ing, enz.

N.B. : De program m a’s van de regularisatie-exam ens waarvan sprake 
in deze b rochure  kunnen koste loos bekomen w orden op een
voudige aanvraag ge rich t to t INFORMAR, B e llia rdstraa t 30 - 
1040 Brussel.



De loopbaan 
van officier-radiotelegrafist

Opleiding

Om als o ffic ie r-rad io te leg ra fis t te mogen varen moet men houder zijn 
van een ge tu igschrift dat door de Regie van Telegrafie  en Telefonie 
w ord t u itge re ik t na het afleggen van examens voor een centra le  
examen kommissie.

Elke S taatsburger mag aan deze examens deelnemen, of hij kursussen 
van gespecia liseerde scholen gevolgd heeft o f niet. De grote  m eerder
heid (b ijna de to ta lite it) van de o ffic ie ren-rad io te legra fis ten  van de 
Belgische koopvaardij komt u it de Hogere R adio-Navigatieschool 
(HRNS), die erkend en gesubsid ieerd is door de Staat (M in isterie 
van Verkeerswezen). De kandidaten krijgen er, benevens een aanvul
lende algemene en w etenschappe lijke  ku ituu r en de vereiste vak
kennis voor het bekomen van het ge tu igsch rift van de R.T.T. h ier
boven verm eld, een gespecia liseerd onderw ijs  dat overeenstem t met 
de eisen van de m oderne techniek. Ze vorm t techn ic i in radio- 
e lek tron ika  van hoger niveau en niet eenvoudig radiote legrafisten.

De partikulariteiten eigen aan de funktie

De funktie  van de rad io -o ffic ie r ondersche id t zich van deze van zijn 
co llega's, de dek- en m achine-offic ieren, door de twee volgende 
partiku la rite iten  :

1. Er is maar een rad io -o ffic ie r aan boord van de eenheden van de 
handelsvloot ; de prom otie kan bij gevolg enkel geschieden door 
de anc iënn ite it ;

2. A lhoew el de rad io -o ffic ie r aan boord van het schip onder het gezag 
staat van de kom m andant, zoals de ganse bem anning, hangt hij 
nochtans af van een andere w erkgever. Inderdaad, de w erkgevers 
van de dek- en m achine-offic ieren zijn  de rederijen ; deze o ffic ieren 
kunnen dus eventueel van w erkgever veranderen (ofschoon ta lrijke  
o ffic ie ren  aan één rederij trouw  blijven tijdens hun ganse loop
baan). Wat de rad io-o ffic ie ren  betre ft is de toestand heel anders. 
Op nagenoeg alle koopvaardijschepen worden op het ogenb lik  alle
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rad iokom m unikatie-apparaten geplaatst en onderhouden door een 
daarin gespecia liseerde m aatschappij —  S.A.I.T. ELECTRONICS —  
die met d it doei kontrakten a fs lu it met de rederijen. Deze maat
schapp ij w erft ook de o ffic ie ren-rad io te leg ra fis ten  aan en du id t hun 
een schip aan. Met andere woorden, deze m aatschappij zorg t voor 
de apparatuur en voor de techn ic i die er ve ran tw oorde lijk  voor zijn. 
Daaruit v loe it voort da t een rad io -o ffic ie r praktisch zijn diensten 
maar aan één enkele m aatschappij kan aanbieden.

Het is vanzelfsprekend dat wat voorafgaat de m oge lijkhe id  niet u it
s lu it in deze spec ia lite it een sch itte rende carriè re  te maken.

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

Een loopbaan die openstaat voor jonge vrouwen

In 1970 werd de deur to t de loopbaan van zeeo ffic ie r voor de vrouwen 
in ons land op een kier gezet : in de loop van dat jaa r werden voor 
de eerste maal in de annalen van ons zeevaartonderw ijs jonge meisjes 
toegelaten to t de Hogere R adio-N avigatieschool. Sedertd ien besch ikt 
de koopvaardij over haar eerste vrouw elijke  rad io-offic ieren.
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De toe la tingsvoorw aarden, de loopbaan, de bezoldig ing en de toe- 
kom stvooru itz ichten zijn  dezelfde ais deze voor hun m annelijke  kol- 
lega ’s.

Inschrijving

De inschrijv ingen geschieden in de school tussen 1 jun i en 30 augus
tus (Louizalaan 290, 1050 Brussel).

De kandidaten moeten een geneeskundig onderzoek ondergaan maar 
er is geen toelatingsexam en. De inschrijv ingen worden afgesloten 
wanneer het kontingent bere ikt is.

Bij de inschrijv ing  d ient een recht betaald van 200 frank.

Officier-radiotelegrafist op zijn post.
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Aannemingsvoorwaarden

De kursussen van de HRNS kunnen s lechts met vruch t gevolgd 
worden door de jonge lieden die een voorafgaande op le id ing  be
komen hebben, die ge lijk  staat met het m iddelbaar onderw ijs  van de 
hogere graad, d.w.z. d ie w elke de oude of de m oderne hum aniora of 
die welke een secundaire  techn ische school (A2 - afdeling e lek tric ite it) 
u itgedaan hebben.

Bijzondere lichamelijke geschiktheid

Vrij z ijn van e lk gebrek of ziekte die een beletsel zouden kunnen zijn 
voor de inscheping aan boord van een schip.

Een goed gehoor hebben.

In s tr ijd  met de bepalingen die voor de deko ffic ie ren  van kracht zijn, 
is het dragen van verbeterg lazen geen beletsel om bij het boordrad io- 
personeel opgenom en te worden.

De gezich tsscherp te  van e lk oog a fzonderlijk  moet tenm inste 0,2 be
dragen zonder verbeterg lazen en bovendien voor e lk oog tenm inste 
0,6 met verbeterg lazen.

Stelsel van de school

De school is een externaat. Een refter staat te r besch ikking van de 
studenten, waar on tb ijt, m iddag- en avondm aal kunnen verkregen 
w orden.

De kursussen w orden alle w erkdagen gegeven van 9 u. to t 12,30 u. en 
van 14 u. to t 16.40 u., behalve de zaterdag.

Het schoo ljaa r beg int op 16 septem ber en e ind ig t op 30 juni.

Uniform

Het dragen van het uniform  is verp lich t.

Uitzet

De kosten van een vo lled ig  uitzet (uniform  en benodigdheden) be
dragen ongeveer 17.500 fr.
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Duur van de studies

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

Een derde jaa r (fakultatie f) is voorzien voor de leerlingen die het h ier
boven verm eld d ip lom a evenals het ge tu igsch rift van de Regie van Tele
grafie  en Telefonie hebben verkregen ; er w ord t hun een verder door
gedreven vorm ing verschaft inzake e lektron ische navigatiem iddelen. 
Het slagen in het eindexam en van d it derde jaa r is gesanctionneerd 
door een diploma van specialist in elektronika voor de zeevaart.

De theoretische studies (2 of 3 jaar, naargelang het geval) worden ge
volgd door een proe ftijd  van 6 maand op zee aan boord van Belgische 
schepen. Gedurende deze proeftijd  worden de belanghebbenden be
zoldigd.

m.s. MONTSALVA. Vrachtschip.
Draagvermogen : 16.550 ton. Lengte : 160,8 m.
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S C H E M A T IS C H  O V E R Z IC H T  VAN DE O P L E ID IN G  
VAN  DE O F F IC IE R -R A D IO T E L E G R A F IS T E N

Volledige humaniora 
of

Technische School A2 
(afdeling Elektriciteit)

>f

2 jaar studies 
aan de HRNS

>f

Diploma van officier-radlo- 
telegrafist voor de zeevaart

>-
Y

1 jaar 
aan de

studies
HRNS

>f

Diploma van Specialist in 
Elektronika voor de zeevaart

>

6 maand 
ter

proeftijd
zee
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Programma van de leergang (verdeeld over 3 jaar)

1. Teoretische studie van de e lektric ite it.

2. P raktische toepassingen van de e lektric ite it.

3. A lgem ene studie van de rad io-e lektric ite it.

4. Toegepaste rad io techn iek (m etingen en praktische oefeningen —  
oefeningen in het gebru ik  van rad io-instrum enten voor zeevaart).

5. Radio-zeevaart : techn iek van de e lektron ische toeste llen voor 
zeevaart en in het b ijzonder van radar, radiogoniom eter, u ltra 
sonore dieptem eter, autom atisatie, enz...

6. Radiotechnologie.

7. Aanleren van de M orsecode (opnemen en uitzenden van Morse
seinen en van te legram m en).

8. S tudie van de In ternationale  overeenkom sten betreffende Radio- 
kom m unikaties.

9. B oekhouding van de rad io-m aritiem e verb indingen.

10. Beginselen van de zeevaartkunde (weerkunde inbegrepen).

11. Lessen in beveilig ing.

12. M aritiem e aardrijkskunde en aardrijkskunde van de te leverb ind in - 
gen.

13. Tweede taal (Frans voor de N ederlandstaligen).

14. Engels (algemene en technische taal).

15. W iskunde, fysika, en rationele mechanika.

16. Autom atisatie.
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DE T O E K O M S T V O O R U IT Z IC H T E N

I. Op Zee

Koopvaardij :

O ffic ie r-rad io te leg ra fis t 

Varend inspekteur.

II. Te Land

a. B ij nationale of internationale verenigingen voor radioverkeer :

1. Insp e k te u r:
a. In België.
b. In de vreemde.

2. R ad io techn ieker :
a. In Belg ië :

1. A lgem ene d irektie .
2. Inspektiediensten.

b. In de vreemde.

3. Adm in is tra tieve  diensten.

In Belg ië :
1. A lgem ene d irektie .
2. Inspektiediensten.

b. Officier-onderrichter of leraar :
aan de Hogere R adionavigatieschool.

c. Handel :

R adio techn ieker (niveau A1).

d. Administraties :

R adio techn ieker (niveau A1).

e. Nijverheid :

R adio techn ieker (niveau A1).
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WAAR KAN MEN ZICH LATEN INSCHRIJVEN ?

De kandidaturen moeten aan een van de volgende adressen worden 
ingediend :

—  voor de kandidaten dekofficieren :
aan de Hogere Zeevaartschool 
Noordkasteel 6 
2030 Antw erpen 
Tel. 031/31.62.48

—  voor de kandidaten officier-werktuigkundigen :
aan het Bureau voor A rbe idsbem iddeling voor Zeelieden 
O lijftakstraa t 7-17 
2000 Antwerpen 
Tel. 031/31.39.50

—  voor de kandidaten officier-radiotelegrafisten :
aan de Hogere R adio-Navigatieschool 
Louizalaan 290 
1050 Brussel 
Tel. 02/649.19.42

De m oge lijkhe id  bestaat dat som m ige kandidaten zich nog vragen 
stellen waarop ze in deze brochure geen antwoord hebben gevonden ; 
in d it geval kunnen ze schrijven —  of een onderhoud vragen —  aan 
Kapite in R. SURKYN op het volgende adres :

INFORMAR 
Bellia rdstraat, 30 
1040 Brussel 
Tel. 02/511.58.90
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m.s. MONARCH. Vrachtschip. 
Draagvermogen : 16.620 ton. Lengte : 169,6 m.

Deze b rochure  w ord t koste loos toegestuurd op eenvoudige aanvraag 
aan :
INFORMAR 
B ellia rdstraa t 30 
1040 Brussel.

Verantw. uitg. R. Surkyn,

D irekteur INFORMAR (Nationaal Centrum  voor M aritiem e Inform atie)

L VANMELLE N V MARIAKERKE/GENT
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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» 4 3» 4 4» 5 0» 5 1» 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 ( l s t l )

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

Overeenkomstige getuigschriften 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 4¿e 
leerjaar van het secundair onderwijs 
(technisch onderwijs)

- Ongewijzigd

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

Beknopte 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.



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;
- 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 
vph de Staat voor het secundair onderwijs. De verwijzing (1) 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 opleiding, 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- ais van de finaliteitsafdeling) mits 
vooraf te slagen in een regularisatie-examen. <■

AMARINAGE : (blz. 4 5)
Het uniform en de uitzet is niet méér verplicht voor dan kandidaten leerling 

offiéier-werktuigkundigen tijdens de amarinage.

ADRESVERABDERING :
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




