
kennisbewijs 
wachtwerktuigkundige   

tot 3000KW

basic safety training
STCW A-VI/1(1-4)

proficiency survival 
crafts (other than fast 

rescue boats)
STCW A-VI/2-1

advanced fire 
fighting

STCW A-VI/3

medical first aid
STCW A-VI/4-1

min. 18 jaar

high voltage
STCW A-III/2

wachtwerktuigkundige 
alle schepen

STCW III/1  (251)

2e werktuigkundige 
<3000KW

STCW III/3 (235)

2e werktuigkundige 
alle schepen met de 

beperking tot 
aannemersmaterieel

STCW III/2 (237)

wachtwerktuigkundige 
zeevisvaart

STCW III/1 (550)

hoofdwerktuigkundige 
<3000KW

STCW III/3 (203)

hoofdwerktuigkundige  
alle schepen met de 

beperking tot 
aannemersmaterieel

STCW III/2 (205)

scheeps- 
management -W

STCW A-III/2

36 maanden 
vaartijd in de 

functie van wacht-
werktuigkundige

scheeps- 
management -W

STCW A-III/2

24 maanden 
in de functie van 

wachtwerktuigkundige, 
waarvan ten minste 
12 maanden in het 

bezit van een 
vaarbevoegdheid 
voor de functie 2e 
werktuigkundige 

<3000KW

hoofdwerktuigkundige 
<3000KW

STCW III/3 (203)

hoofdwerktuigkundige  
alle schepen met de 

beperking tot 
aannemersmaterieel

STCW III/2 (205)

kennisbewijs 
wachtstuurman      

tot 3000GT

basic safety training
STCW A-VI/1(1-4)

proficiency survival 
crafts (other than fast 

rescue boats)
STCW A-VI/2-1

advanced fire 
fighting

STCW A-VI/3

medical first aid
STCW A-VI/4-1

min. 18 jaar

marcom A
STCW A-IV/2

wachtstuurman 
alle schepen

STCW II/1 (171)

eerste stuurman 
<3000GT

STCW II/2 (133)

eerste stuurman 
alle schepen met de 

beperking tot 
aannemersmaterieel

STCW II/2 (134)

scheeps- 
management -N

STCW A-II/2

medical care
STCW A-VI/4-2

36 maanden vaartijd  
in de functie van 
wachtstuurman

kapitein 
<3000GT

STCW II/2 (103)

kapitein 
alle schepen met de 

beperking tot 
aannemersmaterieel

STCW II/2 (105)

scheeps- 
management -N

STCW A-II/2

medical care
STCW A-VI/4-2

24 maanden vaartijd  
in de functie van 
wachtstuurman 

waarvan tenminste 
12 maanden in de 
functie van eerste 

stuurman.

kapitein 
<3000GT

STCW II/2 (103)

kapitein 
alle schepen met de 

beperking tot 
aannemersmaterieel

STCW II/2 (105)

Na 12 maanden 
vaartijd kan er een 

kapiteinsbevoegdheid 
SMBW worden 
aangevraagd.

ECDIS 
STCW A-II/1

radar navigator 
management level

STCW A-II/2

kennisbewijs 
stuurman 

werktuigkundige 
kleine schepen

min. 18 jaar

proficiency survival 
crafts (other than fast 

rescue boats)
STCW A-VI/2-1

advanced fire 
fighting

STCW A-VI/3

medical first aid
STCW A-VI/4-1

marcom A
STCW A-IV/2

high voltage
STCW A-III/2

ECDIS 
STCW A-II/1

radar navigator 
management level

STCW A-II/2

basic safety training
STCW A-VI/1(1-4)

maritiem officier 
alle schepen 
STCW II/2 en 

STCW III/3 (161)

24 maanden vaartijd 
als maritiem officier

eerste maritiem 
officier 

<300GT - <3000KW
STCW II/2 en STCW 

III/3 (151)

eerste maritiem 
officier 

alle schepen met de 
bepering tot 

aannemersmaterieel
STCW II/2 en STCW 

III/3

SCHEPEN <3000GT

Dit is een product van Rood Boven Groen. Andere vlaggen kunnen andere eisen stellen. Aan deze flowchart kunnen geen rechten worden 
ontleend. Rood Boven Groen is niet verantwoordelijk voor verkeerde interpretaties of fouten in deze flowchart. 

Bron: 
1. wet zeevarenden 
2. besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart
3. STCW code.
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cursus of eis

vaarbevoegdheid

kennisbewijs/ diploma

cursus of STCW eis 
5 jaarlijkse refresher

Voor de kapitein 
en de persoon aan wie 

de medische zorg  en 1e 
hulp aan boord is 

gedelegeerd, geldt een 5 
jaarlijkse refresher
(EU regeling 92/29)
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