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Roerganger
Kerntaken
De roerganger werkt aan boord
van een vissersvaartuig onder
verantwoordelijkheid van de
schipper. Hij zet en houdt het
vissersvaartuig op koers. Hij
assisteert bij de visvangst. Hij
voert ondersteunende taken uit.

De roerganger bezit volgende competenties:
De roerganger
1
werkt veilig, hygiënisch en milieubewust
conform de nota Welzijn op het werk en de
geldende regelgevingen;
2
neemt noodzakelijk houdingen aan voor de
uitoefening van het beroep aan;
3
past functionele vaardigheden toe voor de
uitoefening van het beroep;
4
organiseert eigen werkzaamheden
5
loopt wacht;
6
past beroepsreglementeringen en verkeerscode
toe;
7
bestuurt het schip;
8
assisteert bij activiteiten op het dek;
9
voert keukenactiviteiten uit;
10 onderhoudt het vissersvaartuig;
11 handelt veilig, hygiënisch en milieubewust.

Referentiekader
-

beroepenstructuur Zeevisserij, SERV/Zeevisserijfonds en het Waarborg- en Sociaal
Fonds van de Zeevisserij, 2001
beroepsprofiel Motorist, SERV/Zeevisserijfonds en het Waarborg- en Sociaal Fonds van
de Zeevisserij, 2002
beroepenfiche Zeematroos, CO.BR.A., VDAB
beroepenfiche Visserijmatroos, CO.BR.A., VDAB
beroepenfiche Werktuigkundige in de scheepvaart, CO.BR.A., VDAB
beroepenfiche Schipper visserij, CO.BR.A., VDAB
koninklijk besluit van 12 juni 1996 betreffende de brevetten, certificaten, getuigschriften
en dienstbewijzen die vereist zijn voor de zeevisserijvaart
koninklijk besluit van 24 mei 2006 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor zeevarenden
koninklijk besluit van 13 november 2009 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor de
zeevisserijvaart
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-

STCW Standards of Training, Certification and Watchkeeping, 1995
MARPOL International Convention for the Prevention from Ships at Sea ,1973
internationaal reglement ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee, 1972
Nota Welzijn op het Werk, SERV, oktober 2004

Competenties
1

Veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk
en de geldende regelgevingen zoals:
-

2

Noodzakelijk houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals:
-

3

Doorzettingsvermogen;
inspelen op wisselende werkomstandigheden;
communicatief handelen;
zelfstandigheid;
in team werken;
instaan voor eigen veiligheid en voor veiligheid van anderen.

Functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:
-

4

persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken;
collectieve beschermingsmidden aanbrengen;
ergonomisch werken;
milieubewust werken;
veiligheidsvoorschriften en -instructies inzake arbeidsmiddelen toepassen;
afval- en restproducten sorteren;
instaan voor netheid en orde;
collectieve beschermingsmiddelen onderhouden.

ICT gebruiken;
informatie gebruiken;
problemen inschatten en situeren;
functioneel rapporteren;
EHBO toepassen.

Eigen werkzaamheden organiseren:
-

voorbereiden;
uitvoeren;
evalueren;
bijsturen.
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5

Wachtlopen:
-

6

Beroepsreglementering en verkeerscode toepassen:
-

7

schip op koers houden;
in verschillende situatie adequaat manoeuvreren;
van automatische piloot op handmatig sturen overschakelen en omgekeerd;
aanwezige communicatiemiddelen gepast gebruiken.

Bij activiteiten op het dek assisteren:
-

9

plaats bepalen;
rekening houden met hulpmiddelen voor navigatie zoals vuurtorens, bakens
en boeien;
nautische instrumenten en navigatie-uitrusting zoals kompas, radar en GPS
gebruiken;
rekening houden met meteorologische omstandigheden, jaar- en
watergetijden, en grondsoorten;
aanwezige communicatiemiddelen gepast gebruiken.

Het schip besturen:
-

8

juiste koersvaart van schip controleren;
controle op obstakels uitvoeren;
bij problemen ingrijpen;
aanwezige communicatiemiddelen gepast gebruiken;
wachtorders uitvoeren;
schip navigeren.

assisteren bij visvangst;
netten boeten en herstellen;
assisteren bij uitzetten en ophalen van netten;
vis op soort sorteren;
vis strippen en wassen;
smeltwater uit ruim wegtrekken;
veiligheid aan dek in acht nemen.

Keukenactiviteiten uitvoeren:
-

ingrediënten voorbereiden
meewerken aan onderhoud keuken en keukenmateriaal.
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10

Het vissersvaartuig onderhouden:
-

11

meewerken aan proper houden van schip;
opbouw schuren, ontroesten, schilderen en lakken;
structuren in hout schuren en vernissen;
structuren in metaal behandelen;
netten herstellen.

Veilig, hygiënisch en milieubewust handelen:
-

persoonlijke overlevingstechnieken toepassen;
collectieve overlevingstechnieken toepassen;
brand voorkomen en bestrijden;
noodprocedures naleven;
arbeidsongevallen voorkomen;
eerste hulp toedienen;
vervuiling op zee voorkomen;
instaan voor orde en netheid;
persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken;
persoonlijke hygiëne toepassen.
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