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IDENTIFICATIE STAGIAIR (of infofiche) 

Naam stagiair:       Geboortedatum:       
Voornaam:       Geslacht:       
Opleidingsinstelling:       Telefoon / GSM:       
Opleiding / richting:       E-mail:       
Begindatum:       Te verwittigen in noodgeval:       
Einddatum:       Telefoon / GSM (nood):       
IDENTIFICATIE STAGEPLAATS 
NAAM: VLOOT   
Adres: Sir Winston Churchillkaai 2, 8400 Oostende 
Naam stage coördinator Carine Ducheyne   
Telefoon: 059 566 463    /     0491 92 08 01   
WERKPOST 

Oostende:    Vaartuig – Brug/dek:  
  Antwerpen:  Vaartuig – Machine:  
Vlissingen:    

INFORMATIE m.b.t. Risico’s en Preventiemaatregelen 

Risico / Gevaar Wie? Preventiemaatregel 
Aan boord van een schip Iedereen Draag altijd uw reddingsvest en veiligheidsschoenen wanneer u zich begeeft 

op dek. 
Draag de correcte PBM* zoals gesignaleerd aan boord. 

Gebruik van steigerladders Iedereen Soms dient men een steigerladder te gebruiken om zich naar het schip te 
begeven. Deze ladders mogen enkel betreden worden met reddingsvest en 
veiligheidsschoenen. Toezicht is noodzakelijk. 

Besturen schip (= machine) Brug Dit mag enkel onder toezicht van het personeel van VLOOT. 
Weersomstandigheden Dek Aangepaste PBM dragen. 
Werken met gevaarlijkere machines 
zoals slijpschijven, …. 

Dek / Machine Gebruik mag na duidelijke instructies over de machine en onder toezicht. 
Draag uw PBM. 

Werken met gevaarlijke onderhouds-
producten 

Dek / Machine Gebruik mag na duidelijke instructies over het product en onder toezicht. 
Draag uw PBM. 

Besturen van de jol  Enkel toegelaten bij niet-beloodsing. 
Besturen dekkraan  Niet toegelaten voor een stagiair. 
Werkzaamheden op lichtenlijnen  Niet toegelaten voor een stagiair. 

 

Bovenstaande tabel bevat de resultaten van de risicoanalyse.  
De volledige risicoanalyse kan bekomen worden bij de stage coördinator van VLOOT. 
Bij ontvangst aan boord zal u in de loop van de eerste dag gefamiliariseerd worden met het vaartuig. 
Wat mag u hierbij verwachten? 

• Korte rondleiding aan boord (met uitleg van o.a. de veiligheidsuitrusting, de waterdichte deuren, ….) 
• Uitleg rond noodsituaties (alarmseinen, noodprocedures  zoals Man Over Boord, …) 
• Uitleg rond uw taken aan boord 

De gezagvoerder staat in voor uw ontvangst aan boord, u kan steeds terecht bij hem/haar voor vragen. 
 
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM) 
Zelf te voorzien: Beschikbaar aan boord: 
Beschermkledij   Reddingsgordel    
Veiligheidsschoenen    
Werkhandschoenen/veiligheidshandschoenen    
Veiligheidsbril     
Gehoorbescherming (enkel voor machine    
Helm    
MEDISCH CERTIFICAAT 
Medisch certificaat ten laatste 30 dagen voor aanvang van de stage bezorgen aan de stage coördinator van VLOOT. 
 
Naam, datum en handtekening    Naam, datum en handtekening 
Opleidingsinstelling,     Stagiair, 


