
   

 
 
 
 
Schipper Machinist Beperkt Werkgebied-aanvulling N (Nautisch) voor reizen nabij de 
internationale kust 
 
U bent schipper machinist met een beperkt werkgebied, vaart op een klein schip (tot 500 GT of 3000 
kW voorstuwingsvermogen) en u wilt buiten de 24 zeemijl van de Nederlandse kust, in internationale 
wateren gaan varen. Dat is door de Nederlandse overheid per 1 januari 2017 toegestaan, mits u over 
de benodigde aanvullende certificering beschikt, het SMBW aanvulling N certificaat.  
 
Wat leert u? 
De cursus biedt een uitbreiding op de de huidige SMBW opleiding met extra veiligheids- en 
managementvaardigheden. De cursus voldoet aan de eisen gesteld in de Regeling Zeevarenden 
artikel 8.44, Bijlage-F, Onderdeel-D. 
 
Wat hebt u nodig? 
Voor het volgen van deze cursus dient u te beschikken over een mbo-diploma ‘Schipper Machinist 
Beperkt Werkgebied’ met minimaal tien maanden aantoonbare vaartijd aan boord van een zeeschip 
en een minimale leeftijd van 21 jaar. De cursus wordt op mbo-3 niveau gegeven.  
 
Inhoud van de cursus 
• Wetgeving  
• Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
• Veiligheidsbewustheid, drills en handelingen tijdens reddingsoperaties 
• Managementvaardigheden 
• Vervuilingspreventie 
• (Lek)stabiliteit  
• (Nautisch) Engels 
 
Cursusduur 
Vier dagen van 08.45 tot 17:00 uur.  
 
Groepsgrootte 
Minimaal 9, maximaal 12 deelnemers. 
 
Cursusdata 2016 
Week 5 van 1 t/m 4 februari. 
Week 7 van 15 t/m 18 februari           
Bij voldoende deelnemers zal deze cursus vervolgens om de twee weken worden gegeven.  
 
Certificaat 
Als u de training met goed gevolg afsluit ontvangt u het Nederlands erkende certificaat SMBW-
aanvulling N. Het Nova College Maritieme Academie is door de Nederlandse Inspectie en STCW-
erkend onder instituutscode NL-25PX en is bevoegd om de cursus ter plaatse bij te schrijven in het 
monsterboekje en het personal safety logbook. 
 
Kosten 
Het cursusgeld bedraagt € 840 inclusief lesmateriaal, certificaat en  koffie/thee. 
 
Extra informatie 
Voor de aanvraag van de vaarbevoegdheid dient u tevens in het bezit te zijn van geldige certificaten 
Basic Training, Advanced Fire Fighting en Marcom A. 
 
Locatie 
Nova College Maritieme Academie 
Kanaalstraat 7 
1975 BA IJmuiden 
Telefoon: 023 5302902/5302903 
Fax: 023 5302938 
E-mail: ncot.maritiem@novacollege.nl 
Internet: www.novacontract.nl/maritiem 
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