
Maritiem Officier: 
De landelijke domeinbeschrijving van de opleidingen Maritiem Officier en Ocean Technology is in 2018 geüpdatet in 
het landelijk overleg Maritime Operations. Het beroepsprofiel van de opleiding is in nauwe samenwerking tussen de 
vier landelijke zeevaartscholen en het maritieme werkveld tot stand gekomen. Het Beroepsprofiel Maritiem Officier 
sluit aan op de internationale Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW) en is richtinggevend voor 
de eindkwalificaties van de opleiding. De herijking van het beroepsprofiel heeft plaatsgehad vanwege de 
mondiale veranderingen ten aanzien van onder andere automatisering, klimaatverandering, digitalisering, maar ook 
vanwege de veranderingen binnen het hbo. Zo vormen onderzoekend vermogen, professionaliseren en innoveren 
(verbeteren) steeds belangrijker competenties voor de startbekwame Maritiem Officier als hbo ingenieur.  De 
modern Maritiem Officier is creatief, kritisch en ondernemend en beschikt over onderzoekend en probleemoplossend 
vermogen. Persoonlijke leiderschap en een internationale oriëntatie zijn daarbij van steeds groter belang.    
  
In het beroepsprofiel Maritiem Officier (vastgelegd in de domeinbeschrijving Maritime Operations) zijn zeven hbo-
competenties vastgelegd waarover de afgestudeerde Maritiem Officier dient te beschikken om de toekomstige taken 
als stuurman of scheepswerktuigkundige naar behoren te kunnen uitvoeren en te kunnen doorgroeien naar 
toekomstige functies:  
   
1) Analyseren  
2) Onderzoeken  
3) Verbeteren/Innoveren  
4) Managen  
5) Communiceren  
6) Realiseren  
7) Professionaliseren  
  
Deze moeten bezien worden in de context van de beroepsrollen- en situaties die het beroep van de Maritiem Officier 
kenmerken. De ruggengraat van het curriculum van de Maritiem Officier wordt daarom gevormd door de zes 
beroepsrollen en -situaties die in het landelijk profiel zijn vastgelegd en waarin de hbo-eindkwalificaties tot uiting 
komen:    
  
1. voeren van een veilige navigatie;  
2. zorgen voor een veilige belading van het schip;  
3. beheren van het technisch bedrijf;  
4. plegen van stelselmatig en preventief onderhoud;  
5. handelend optreden bij het bestrijden van calamiteiten;  
6. zorgen voor een goede bedrijfsvoering van het schip.  

  
De opleiding leidt op tot complexe beroepssituaties, de opleiding heeft er daarom voor gekozen om de 
eindcompetenties conform het 4CID-ontwerpmodel te vertalen naar beroepstaken. In deze beroepstaken zijn de 
benodigde kennis, vaardigheden en houding geïntegreerd, die de student na afloop van het leertraject dient te 
beheersen. Deze worden gedurende het gehele curriculum in toenemende complexiteit aangeboden. Met de opbouw 
van eenvoudige naar moeilijker taken, gekoppeld aan steeds meer gedetailleerde domeinkennis, ingeoefend in 
authentieke situaties borgt de opleiding dat zij adequaat opleidt tot de eindcompetenties binnen de diversiteit van het 
beroepenveld. De veldadviesraad is nauw betrokken bij het formuleren van de leerresultaten.  
  

      Beroepstaak   Leerresultaat 
1. Het voeren van een 

veilige navigatie   
De startbekwame Stuurman maakt de voorbereiding voor een 
internationale zeereis, inclusief de bijhorende manoeuvres, die 
voldoet aan internationale standaarden en voert als lid of leider van 
een brugteam deze zeereis zo veilig en efficiënt mogelijk uit. Hij toont 
bij de uitvoering een proactieve houding en kan adequaat omgaan 
met veranderende meteorologische en oceanografische 
omstandigheden, navigational emergencies en andere calamiteiten.   

    
2. Het zorgdragen voor een 

veilige belading.  
De startbekwame stuurman bereidt de belading van het schip in 
overeenstemming met de geldende internationale wet- en 
regelgeving voor, voert de supervisie uit over het laadklaar maken, 
het laden en het lossen van schip en voert gedurende de reis de 
noodzakelijk cargo condition monitoring uit.  

3. Het beheren en bedienen 
van het technisch bedrijf.  

De startbekwame scheepswerktuigkundige bedient vakkundig en 
zelfstandig of als lid van een team technische installaties aan boord 
van het schip.  Hij draagt bij aan een gestructureerd en verantwoord 



beheer van de technische installaties binnen de grenzen van 
internationale wet- en regelgeving en de vereisten van de beheerder. 
Hij zoekt hierbij voortdurend naar optimalisatie in een veilig en 
duurzaam milieu.  

4. Het organiseren en 
uitvoeren van 
onderhoud.  

De startbekwame Scheepswerktuigkundige zoekt storingen en lost 
deze op door zelfstandig of in teamverband (correctief) onderhoud 
uit te voeren. Hij maakt daarbij kritisch gebruik van een gecertificeerd 
onderhoudssysteem in overeenstemming met eisen van rederijen en 
classificatiebureaus en internationale regelgeving en kan voorstellen 
doen voor verbetering in het systeem.  

5. Het 
verbeteren/optimaliseren 
van de bedrijfsvoering  

De startbekwame Stuurman/Scheepswerktuigkundige analyseert de 
bedrijfsvoering (nautisch en /of technisch) en doet 
verbetervoorstellen, zodat het schip optimaal ingezet wordt in de 
logistieke keten. Hij werkt daarbij evidence based, maakt gebruik van 
nieuwe en originele ideeën, alternatieve werkwijzen en/of 
technologieën en houdt rekening met veiligheid, milieu, 
duurzaamheid en andere relevante aspecten.  

    
6. Het handelen bij het 

bestrijden van 
calamiteiten.  

De startbekwame Stuurman/Scheepswerktuigkundige levert als lid of 
als leider van een scheepsteam een bijdrage aan de coördinatie en 
uitvoering van de bestrijding/oplossing van een calamiteit aan boord 
van het eigen schip of aan boord van een ander schip en aan het 
beheer van de daarvoor noodzakelijke middelen.  

 
Daarnaast kent de opleiding een drietal algemene, aan alle taken onderliggende leerresultaten (vervat in leerlijnen):  

Algemeen   Leerresultaat   

1. Onderzoekend vermogen   De startbekwame Stuurman/Scheepswerktuigkundige levert een 
bijdrage aan de oplossing van een multidisciplinair technisch-maritiem 
vraagstuk door het systematisch uitvoeren van een praktijkonderzoek, 
dat resulteert in een voor de opdrachtgever bruikbaar (innovatief) 
product, waarbij hij in staat is de gemaakte keuzes op professionele 
wijze te onderbouwen.  

    
2. Communiceren  De startbekwame Stuurman/Scheepswerktuigkundige is in staat 

mondeling en schriftelijk te rapporteren en te communiceren, 
instructies te ontvangen en te geven over alle te verrichten activiteiten 
aan relevante partijen.  
  

3. Professionaliseren  De Stuurman/Scheepswerktuigkundige is in staat om de beroepstaken 
in een bredere, internationale context te bezien door te reflecteren op 
zijn eigen handelen en zijn werkzaamheden hierop aan te passen. Hij 
is in staat om vanuit een kritische houding leervragen te stellen ten 
aanzien van de eigen ontwikkeling en zich blijvend aan te passen aan 
de ontwikkelingen in het werkveld.    

 

 


