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TvK Instructie
TvK Instructie is
ontstaan vanuit een
jarenlange Scheepvaarten Brandweer-ervaring
van Theo van Keulen en
begonnen als BHV- en
VCA opleidingscentrum.
In 2010 is het kwaliteitssysteem ISO 9001
ingevoerd en
gecertificeerd zodat de
kwaliteit van de
trainingen is
gegarandeerd.
Basic Safety en Advanced Fire Fighting STCW
Al vele jaren werden de Basic Safety en Advanced Fire Fighting
praktijkonderdelen verzorgd voor andere opleiders en in 2011 is TvK
Instructie zelf gecertificeerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport
(ILT) en mag hierdoor in het trainingscentrum in Emmeloord de Basic Safety
Training STCW ’95 verzorgen. Hiervoor is het trainingscentrum uitgerust met
alle benodigde attributen en zelfs een oefenschip waarop de cursisten in het
donker en met rook de ademluchttraining kunnen oefenen. Sinds de
certificering zijn al vele certificaten uitgereikt, o.a. aan de vrijwilligers van de
historische sleepboot De Elbe, die door TvK gesponsord wordt.

Ook worden de in de Manila Amendments
verplichte herhalingstrainingen van Basic
Safety en Advanced Fire Fighting
uitgevoerd. Een voordeel voor de rederij is
dat dit gebeurt aan boord van de schepen
zelf, zodat zo efficiënt mogelijk met de tijd
wordt omgegaan en de bemanning
bovendien kan oefenen in de eigen
werkomgeving.

Eén van de onderdelen is een veiligheidsscan van het eigen schip aan de hand
van het veiligheidsplan. Hoe goed een oefencentrum ook is ingericht, het kan
nooit de eigen werkomgeving volledig nabootsen.
Subsidie
Kiest u voor TvK Instructie, kiest u voor kwaliteit!
Bovendien kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden van subsidie uit het
ESF via het O&O fonds Zeescheepvaart.
Certificaat
Als u een van de cursussen met goed gevolg hebt afgesloten, ontvangt u een
internationaal erkend STCW certificaat en wordt de cursus bijgeschreven in
uw monsterboekje en veiligheidslogboek.
Uitvoering
De lessen worden gegeven met behulp
van moderne audio- en video
apparatuur.
Voor de herhalingstrainingen komen wij
bij u op de schepen met onze hypermoderne Safetytrainer, uitgerust met
ruim voldoende trainingsmaterialen zoals
ademluchtapparatuur, blusmateriaal,
overlevingspakken, reddingsvlotten e.d.
Ook een safetyboot is aanwezig ter assistentie van de Man over Boord
oefeningen. Alle trainingsonderdelen worden gegeven door gecertificeerde
instructeurs en voldoende hulpinstructeurs. De scheepsbemanning wordt
volgens een modulesysteem opgeleid. Het voordeel hiervan is dat er zeer
flexibel met de lesstof omgegaan kan worden.
Overige Zeevaarttrainingen
TvK verzorgt tevens meetcursussen gevaarlijke stoffen voor de tankvaart,
werken in besloten ruimtes en meetcursussen begaste containers. Onlangs is
een nieuwe praktijktraining ontwikkeld voor op ruim water varende
pleziervaartuigen, waarin alle veiligheidsaspecten aan de orde komen.
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