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Eerste Bachelor Scheepswerktuigkunde

Verplichte Opleidingsonderdelen Th/Pr SP

Nau�sche Faculteit

VEILIGHEIDSTECHNIEK- DEEL 1 - (BST, SAS, OFR) 36/24 5
Veiligheidstechniek- theorie 24/- 1
Veiligheidstechniek - oefeningen -/12 1
Brandveiligheid - theorie 12/- 1
Brandveiligheid - oefeningen -/12 1

STABILITEIT EN SCHEEPSBOUW - DEEL 1 36/- 4
Stabiliteit - deel 1 12/- 1
Scheepsbouw - deel 1 24/- 3

Faculteit Wetenschappen

INLEIDING TOT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 24/- 3
Inleiding tot wetenschappelijk onderzoek 24/- 3

WISKUNDE EN FYSICA - DEEL 1 60/33 9
Differen�aal- en integraalrekening - deel 1 36/21 5
Sta�ca en Vectorrekening - deel 1 12/6 2
Golven 12/6 2

MATERIE EN MATERIALEN DEEL 1 24/- 3
Materie en materialen deel 1 24/- 3

PSYCHOLOGIE: MENSELIJKE ASPECTEN IN DE ZEEVAART 24/- 3
Psychologie: Menselijke aspecten in de zeevaart 24/- 3

MARITIEM ENGELS - DEEL 1 36/24 5
Mari�em Engels (deel 1) 36/24 5

MARITIEME GENEESKUNDE 18/6 3
Mari�eme geneeskunde 18/6 3

Faculteit Scheepswerktuigkunde

ELEKTRICITEIT EN SCHEEPSELEKTROTECHNIEK - DEEL 1 48/- 5
Theore�sche elektriciteit - deel 1 12/- 2
Theore�sche elektriciteit - deel 2 12/- 1
Scheepselektrotechniek - deel 1 24/- 2

SCHEEPSMOTOREN - DEEL 1 24/- 3
Scheepsmotoren - deel 1 24/- 3

THERMODYNAMICA - DEEL 1 24/- 3
Thermodynamica (Deel 1) 24/- 3

SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE VAARDIGHEIDSTRAINING - DEEL 1 -/48 3
Scheepswerktuigkundige vaardigheidstraining - deel 1 -/48 3

STOOMINSTALLATIES - DEEL 1 24/- 3
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Stoominstalla�es - deel 1 24/- 3
TECHNISCH TEKENEN EN CAD -/36 3

Technisch tekenen en CAD -/36 3
STAGE AAN BOORD -/192 5

Stage aan boord -/192 5
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 ECTS-fiche
Opleiding Bachelor in de Scheepswerktuigkunde
Opleidingsonderdeel VEILIGHEIDSTECHNIEK- DEEL 1 - (BST, SAS, OFR) (5 SP)
Opleidingselement Veiligheidstechniek- theorie
Docent(en) Inez HOUBEN
Opleidingstraject Eerste Bachelor Scheepswerktuigkunde
TypeCursus

 (didac�sche
werkvormen)

Hoorcollege

Andere didac�sche
werkvormen
Onderwijstaal Nederlands
Volg�jdelijkheid
Studiepunten (SP) 1
Uren
hoorcollege/prak�jk 24/-

Semester +
module(s)

Semester 1,
Module 1.1

 12/-

Semester 1,
Module 1.2

 12/-

Semester 2, Module
2.1

 -/-

Semester 2, Module
2.2

 -/-

Leerdoelen Aan het einde van de cursus wordt de student(e) geacht in staat te zijn om:
 - de werking van de IMO te begrijpen, de verschillende interna�onale conven�es,

codes en andere wetgevende instrumenten met betrekking tot veiligheid te situeren,
het doel en de inhoud te duiden en een overzicht van de samenhang tussen de
verschillende onderdelen te maken;

 - de inhoud van hoofdstuk III van de SOLAS conven�e en de LSA code te kennen;
 - te voldoen aan de theore�sche eisen gesteld in STCW code A-VI 1-3 ‘Specifica�on of

minimum standard competence in personal survival techniques’, A-VI 1-3
‘Specifica�on of minimum standard of competence in elementary first aid’, A-VI 1-4
‘Specifica�on of minimum standard of competence in personal safety and social
responsibili�es’, en A-VI 2-1 ‘Proficiency in survival cra� and rescue boats, other than
fast rescue boats’;

 - te voldoen aan de theore�sche eisen zoals gesteld in A-VI 6-1 van de STCW code
m.b.t. ‘security awareness’ zoals bepaald in de ISPS code;

 - de theore�sche kennis en vaardigheden m.b.t. de de bovenvermelde onderdelen
van de STCW code toe te passen in een professionele omgeving;

 - in professionele noodsitua�es accuraat en doeltreffend te handelen.
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Leerinhouden De cursus bestaat uit 3 delen.

- In het eerste deel maakt de student(e) kennis met het concept 'mari�eme
veiligheid', waarin de werking van de IMO aan bod komt en de SOLAS conven�e
wordt behandeld met de nadruk op hoofdstuk III betreffende de reddingsmiddelen.

 - Het tweede deel omvat hoofdstuk VI van de STCW code A-VI 1-1 ‘Specifica�on of
minimum standard competence in personal survival techniques’, A-VI 1-3
‘Specifica�on of minimum standard of competence in elementary first aid’, A-VI 1-4
‘Specifica�on of minimum standard of competence in personal safety and social
responsibili�es’, en A-VI 2-1 ‘Proficiency in survival cra� and rescue boats, other than
fast rescue boats’.

 - Het derde deel behandelt tabel A-VI 6-1 van de STCW code m.b.t. ‘security
awareness’ zoals bepaald in de ISPS code.

 Leerresultaten - Handelen in overeenstemming met de vereisten (normen) van de Interna�onal
Conven�on on Standards of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers
(STCW) A-III/1, A-V en A-VI1 voor officieren-werktuigkundigen op zeeschepen
(bachSW-a)

 - Beschikken over basiskennis van de vereisten (normen) van de Interna�onal
Conven�on on Standards of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers
(STCW)A-III/6 en A-VI voor elektro technical officers (ETO) op zeeschepen (bachSW-b)

 - Vanuit een besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid (milieu, veiligheid, ...)
plichtsbewust handelen en stressbestendig func�oneren in allerlei crisissitua�es, in
het bijzonder binnen de beroepsprak�jk van de scheepswerktuigkundige (bachSW-i)

 Evalua�evorm
Na Module 1.1

 
Na Module 1.2

 schri�elijk Na Module 2.1
 

Na Module 2.2
 

Tweede zi�jd
 schri�elijk

Vereist
studiemateriaal Cursustekst van de docent beschikbaar.

 
Aanbevolen
voorkennis
Bijkomende info - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety

of Life at Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.
 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Interna�onal Ship and Port Facility

Security Code (ISPS). London, UK: IMO.
 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Life Saving Appliances Code (LSA

Code). London, UK: IMO.
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 ECTS-fiche
Opleiding Bachelor in de Scheepswerktuigkunde
Opleidingsonderdeel VEILIGHEIDSTECHNIEK- DEEL 1 - (BST, SAS, OFR) (5 SP)
Opleidingselement Veiligheidstechniek - oefeningen
Docent(en) Klaas DE HERT, Inez HOUBEN
Opleidingstraject Eerste Bachelor Scheepswerktuigkunde
TypeCursus

 (didac�sche
werkvormen)

Prak�sche oefeningen

Andere didac�sche
werkvormen

Groepswerk
 Demonstra�e

 Onderwijstaal Nederlands
Volg�jdelijkheid
Studiepunten (SP) 1
Uren
hoorcollege/prak�jk -/12

Semester +
module(s)

Semester 1, Module
1.1

 -/12

Semester 1, Module
1.2

 -/-

Semester 2, Module
2.1

 -/-

Semester 2, Module
2.2

 -/-

Leerdoelen Aan het einde van de cursus wordt de student(e) geacht in staat te zijn om:
 - op een accurate en inzichtsvolle manier de kennis en vaardigheden die aangeboden

zijn in het studiemateriaal en �jdens de lessen te reproduceren;
 - een overzicht van de samenhang tussen de verschillende onderdelen van de inhoud

te maken;
 - de opgedane kennis en vaardigheden m.b.t. de inhoud van het opleidingselement te

gebruiken in andere opleidingselementen;
 - de opgedane kennis en vaardigheden m.b.t. de inhoud van het opleidingsonderdeel

toe te passen in een professionele omgeving;
 - in professionele noodsitua�es accuraat en doeltreffend te handelen.
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Leerinhouden Tijdens prak�sche sessies oefent(e) de student volgende items, in overeenstemming
met STCW code A-VI 1-1 ‘Specifica�on of minimum standard competence in personal
survival techniques’, A-VI 1-3 ‘Specifica�on of minimum standard of competence in
elementary first aid’, A-VI 1-4 ‘Specifica�on of minimum standard of competence in
personal safety and social responsibili�es’, en A-VI 2-1 ‘Proficiency in survival cra�
and rescue boats, other than fast rescue boats’;

- De student(e) maakt gebruik van reddingsboot en reddingsvlot:
 - neemt de leiding �jdens en na de tewaterla�ng van een reddingsboot;

 - bedient en start de motor van een reddingsboot;
 - laat een reddingsboot te water, oefent procedures terwijl hij aan boord is van

reddingsvlo�en of reddingsboten;
 - draait een gekapseisd vlot om;

 - leert reddingstechnieken en overlevingstechnieken zonder reddingsvlot.
- De student oefent(e) en bespreekt loca�e-apparaten:

 - signaleringsapparatuur;
 - pyrotechnische middelen als handtakellichten en parachutesignalen en andere

noodbakens.
 - De student(e) oefent en bespreekt alle verschillende persoonlijke

reddingsmiddelen:
 - het dragen en gebruiken van reddingsvesten, overlevingspakken;

 - veilig werken met PPE;
 - communiceren met anderen in rela�e tot taken aan boord.

 - De student(e) oefent en bespreekt eerste hulpuitrus�ng:
 - ac�es in noodsitua�es;

 - basislevensondersteuning en reanima�e;
 - behandeling voor wonden, bloeden, brandwonden, schokken, breuken, disloca�es

en verwondingen van zacht weefsel;
- hypothermie.

 Leerresultaten - Handelen in overeenstemming met de vereisten (normen) van de Interna�onal
Conven�on on Standards of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers
(STCW) A-III/1, A-V en A-VI1 voor officieren-werktuigkundigen op zeeschepen
(bachSW-a)

 - Beschikken over basiskennis van de vereisten (normen) van de Interna�onal
Conven�on on Standards of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers
(STCW)A-III/6 en A-VI voor elektro technical officers (ETO) op zeeschepen (bachSW-b)

 - Vanuit een besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid (milieu, veiligheid, ...)
plichtsbewust handelen en stressbestendig func�oneren in allerlei crisissitua�es, in
het bijzonder binnen de beroepsprak�jk van de scheepswerktuigkundige (bachSW-i)

 Evalua�evorm Na Module 1.1
 permanente evalua�e Na Module 1.2

 
Na Module 2.1

 
Na Module 2.2

 
Tweede zi�jd

 geen tweede examenkans

Vereist
studiemateriaal

Cursustekst van de docent beschikbaar.
 Veiligheidskledij.

 Aanbevolen
voorkennis
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Bijkomende info - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety
of Life at Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards
of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended.
London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Pocket guide to cold water
survival. Londen, UK: IMO.
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 ECTS-fiche
Opleiding Bachelor in de Scheepswerktuigkunde
Opleidingsonderdeel VEILIGHEIDSTECHNIEK- DEEL 1 - (BST, SAS, OFR) (5 SP)
Opleidingselement Brandveiligheid - theorie
Docent(en) Nau�sche opleiding
Opleidingstraject Eerste Bachelor Scheepswerktuigkunde
TypeCursus

 (didac�sche
werkvormen)

Hoorcollege

Andere didac�sche
werkvormen
Onderwijstaal Nederlands
Volg�jdelijkheid
Studiepunten (SP) 1
Uren
hoorcollege/prak�jk 12/-

Semester +
module(s)

Semester 1, Module
1.1

 -/-

Semester 1, Module
1.2

 12/-

Semester 2, Module
2.1

 -/-

Semester 2, Module
2.2

 -/-

Leerdoelen Aan het einde van de cursus wordt de student(e) geacht in staat te zijn om:
 - de principes van brand en explosie te begrijpen en toe te passen;

 - de risicofactor 'mens' zoveel mogelijk te beperken;
 - de verschillende van kracht zijnde wetgevingen en regels te consulteren en te

begrijpen;
 - bij brand de risico's voor schip, lading en omgeving te beperken;

 - de principes van inslui�ng, controle en bestrijding van brand op zijn plaats van
oorsprong te kennen en te begrijpen;

 - de nood aan verschillende manieren en mogelijkheden tot evacua�e van passagiers
en bemanning te begrijpen;

 - verschillende strategieën voor brandbestrijding te definiëren;
 - de link tussen goede voorbereiding/organisa�e en een structurele manier van brand

bestrijden te herkennen en te begrijpen;
 - prak�sche oefeningen voor het trainen van bemanningen te ontwikkelen.
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Leerinhouden De student(e) leert hoe branden te bestrijden aan boord van schepen, conform STCW
A-VI 1-2 ‘Fire preven�on and fire figh�ng’. Zowel preven�e, ontwikkeling, detec�e als
bestrijding van een brand komen aan bod. De basis van de cursus is de SOLAS
conven�e hoofdstuk II-2 en de bijhorende FSS code.

De theore�sche cursus bestaat uit hoofdstukken, die opgebouwd zijn rond de 4
hoofddomeinen van brandtheorie, namelijk preven�e, ontwikkeling, detec�e, en
bestrijding. In de eerste hoofdstukken ziet de student(e) de volledige theorie van
vuur en brand behandeld worden met de bijhorende termen en defini�es,
verschillende basisprincipes zoals de vuurdriehoek en de verschillende brandklassen.
Vervolgens maakt de student(e) kennis met de verschillende oorzaken van brand, al
naargelang hun specifieke oorzaken en speciale, risicovolle ruimtes aan boord van
het schip. Via het theore�sch behandelen van risicobeheersing, detec�e en controle,
vervat in de construc�e van het schip, raakt de student(e) vertrouwd met de
verschillende beschikbare detec�esystemen aan boord.

De theorie van de brandbestrijding wordt volledig in detail aangebracht, gaande van
de organisa�e aan boord, verschillende systemen en materiaal aan boord tot het
ontwikkelen van verschillende strategieën al naargelang het type schip.

Leerresultaten - Handelen in overeenstemming met de vereisten (normen) van de Interna�onal
Conven�on on Standards of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers
(STCW) A-III/1, A-V en A-VI1 voor officieren-werktuigkundigen op zeeschepen
(bachSW-a)

 - Beschikken over basiskennis van de vereisten (normen) van de Interna�onal
Conven�on on Standards of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers
(STCW)A-III/6 en A-VI voor elektro technical officers (ETO) op zeeschepen (bachSW-b)

 - Vanuit een besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid (milieu, veiligheid, ...)
plichtsbewust handelen en stressbestendig func�oneren in allerlei crisissitua�es, in
het bijzonder binnen de beroepsprak�jk van de scheepswerktuigkundige (bachSW-i)

 Evalua�evorm
Na Module 1.1

 
Na Module 1.2

 schri�elijk Na Module 2.1
 

Na Module 2.2
 

Tweede zi�jd
 schri�elijk

Vereist
studiemateriaal Cursustekst van de docent beschikbaar.

 
Aanbevolen
voorkennis
Bijkomende info - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety

of Life at Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.
 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2000). Interna�onal Code for Fire and Safety

Systems, 2000, as amended. London, UK: IMO.
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 ECTS-fiche
Opleiding Bachelor in de Scheepswerktuigkunde
Opleidingsonderdeel VEILIGHEIDSTECHNIEK- DEEL 1 - (BST, SAS, OFR) (5 SP)
Opleidingselement Brandveiligheid - oefeningen
Docent(en) Inez HOUBEN, Baziel SPITAELS
Opleidingstraject Eerste Bachelor Scheepswerktuigkunde
TypeCursus

 (didac�sche
werkvormen)

Prak�sche oefeningen

Andere didac�sche
werkvormen

Excursie
 Groepswerk

 Demonstra�e
 Onderwijstaal Nederlands

Volg�jdelijkheid
Studiepunten (SP) 1
Uren
hoorcollege/prak�jk -/12

Semester +
module(s)

Semester 1,
Module 1.1

 -/-

Semester 1, Module
1.2

 -/-

Semester 2, Module
2.1

 -/6

Semester 2, Module
2.2

 -/6

Leerdoelen Aan het einde van de cursus wordt de student(e) geacht in staat te zijn om:
 - de prak�sche eisen gesteld in A-VI 1-2 "fire preven�on and fire figh�ng" van de

STCW code uit te voeren;
 - de prak�sche kennis en vaardigheden zoals bijvoorbeeld spui�echnieken met

brandslangen en vorderingstechnieken met brandweeruitrus�ng en
ademhalingsbescherming m.b.t. A-VI 1-2 "fire preven�on and fire figh�ng" van de
STCW code te demonstreren �jdens gesimuleerde voorbeelden;

 - correct te reageren op op brandsitua�es �jdens gecontroleerde oefeningen in een
gespecialiseerd opleidingscentrum;

 - de vaardigheden te hebben om in professionele noodsitua�es m.b.t. brand accuraat
en doeltreffend te helpen.
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Leerinhouden De student(e) krijgt een prak�sche basisopleiding brandbestrijding. Volgende zaken
worden getraind:

- ademhalingstoestellen: de student leert de juiste procedure en checks uitvoeren, de
verschillende onderdelen benoemen, de ontspanner vlot aan- en a�oppelen, het
materiaal vlot aandoen, opze�en en gebruiken;

 - vorderen in groep: begrijpen waarom en hoe dit uit te voeren, noodzaak tot goede
communica�e tussen teamleden, uitvoeren van een correcte trapprocedure;

 - brandslangen: correct uitgooien, uitlopen, oprollen van brandslangen;
 - brandslang management: correct brandslangen oplijnen en aankoppelen,

verdeelstukken juist plaatsen een aankoppelen;
 - straalpijptechnieken en waterbeheersing: belang van waterbeheersing en het

correct bedienen van de straalpijp;
 - slachtofferevacua�e: toepassen van een correcte zoektechniek en draagtechniek

(met BA-set) om slachtoffers te evacueren;
 - deurprocedures correct toepassen;

 - het maken van een efficiënte schuimopstelling;
 - kleine blusmiddelen: onderscheiden verschillende brandblussers, beperkingen en

karakteris�eken, bediening van blussers;
 - gebruik van een branddeken op frietketel en personenbrand;

 - EEBD verschillende types;
 - nemen van onmiddellijke gepaste ac�e in geval van brand (brandklassen);

 - organisa�e in team voor brandbestrijding: samenwerking in groep, asser�viteit,
communica�e en taakverdeling.

 Leerresultaten - Handelen in overeenstemming met de vereisten (normen) van de Interna�onal
Conven�on on Standards of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers
(STCW) A-III/1, A-V en A-VI1 voor officieren-werktuigkundigen op zeeschepen
(bachSW-a)

 - Beschikken over basiskennis van de vereisten (normen) van de Interna�onal
Conven�on on Standards of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers
(STCW)A-III/6 en A-VI voor elektro technical officers (ETO) op zeeschepen (bachSW-b)

 - Vanuit een besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid (milieu, veiligheid, ...)
plichtsbewust handelen en stressbestendig func�oneren in allerlei crisissitua�es, in
het bijzonder binnen de beroepsprak�jk van de scheepswerktuigkundige (bachSW-i)

 Evalua�evorm
Na Module 1.1

 
Na Module 1.2

 
Na Module 2.1

 permanente evalua�e
Na Module 2.2

 permanente evalua�e
Tweede zi�jd

 geen tweede examenkans

Vereist
studiemateriaal

Cursustekst van de docent beschikbaar.
 Veiligheidskledij.

 Aanbevolen
voorkennis
Bijkomende info - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety

of Life at Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.
 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2000). Interna�onal Code for Fire and Safety

Systems, 2000, as amended. London, UK: IMO.
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 ECTS-fiche
Opleiding Bachelor in de Scheepswerktuigkunde
Opleidingsonderdeel STABILITEIT EN SCHEEPSBOUW - DEEL 1 (4 SP)
Opleidingselement Stabiliteit - deel 1
Docent(en) Ynse JANSSENS
Opleidingstraject Eerste Bachelor Scheepswerktuigkunde
TypeCursus

 (didac�sche
werkvormen)

Hoorcollege

Andere didac�sche
werkvormen
Onderwijstaal Nederlands
Volg�jdelijkheid
Studiepunten (SP) 1
Uren
hoorcollege/prak�jk 12/-

Semester +
module(s)

Semester 1, Module
1.1

 -/-

Semester 1, Module
1.2

 -/-

Semester 2, Module
2.1

 -/-

Semester 2, Module
2.2

 12/-

Leerdoelen Aan het einde van de cursus wordt de student(e) geacht in staat te zijn om:
 - theore�sche kennis te hebben m.b.t. de stabiliteit van schepen;

 - te benoemen welke markeringen er op de romp van schepen aangebracht zijn;
 - te illustreren hoe zwaartepunt en drukkingspunt veranderen bij veranderende

gewichten;
 - laadschalen te interpreteren;

 - een GZ-curve kri�sch te beoordelen en deze zelf op te stellen;
 - oplossingen te zoeken en te berekenen voor eenvoudige stabiliteitsvraagstukken.

 Leerinhouden De student(e) krijgt een inleiding tot de studie betreffende de stabiliteit van schepen.
De cursus behandelt, onder andere, volgende items: deplacement, draagvermogen,
diepgangen, drijfvermogen, type A and type B schepen, FWA (Fresh Water
Allowance), TPC (Tonnes per Cen�metre Immersion), ini�ële stabiliteit, sta�sche
stabiliteit, zwaartepunt, curve van sta�sche stabiliteit, nega�eve stabiliteitshoek
('angle of loll'), bewegingen van het zwaartepunt, slagzij en effecten van gedeeltelijk
gevulde tanks zoals vrij vloeistofoppervlakte.
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Leerresultaten - Handelen in overeenstemming met de vereisten (normen) van de Interna�onal
Conven�on on Standards of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers
(STCW) A-III/1, A-V en A-VI1 voor officieren-werktuigkundigen op zeeschepen
(bachSW-a)

 - Vanuit een grondig inzicht op het vlak van toegepaste technische wetenschappen
omgaan met complexe technische systemen aan boord van zeeschepen en mari�eme
installa�es (bachSW-d)

 - Resultaatgericht werken door efficiënt te plannen en accuraat, crea�ef en innova�ef
te denken en te handelen (bachSW-e)

 - Vanuit een besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid (milieu, veiligheid, ...)
plichtsbewust handelen en stressbestendig func�oneren in allerlei crisissitua�es, in
het bijzonder binnen de beroepsprak�jk van de scheepswerktuigkundige (bachSW-i)

 Evalua�evorm
Na Module 1.1

 
Na Module 1.2

 
Na Module 2.1

 
Na Module 2.2

 schri�elijk
Tweede zi�jd

 schri�elijk

Vereist
studiemateriaal Cursustekst van de docent beschikbaar.

 
Aanbevolen
voorkennis
Bijkomende info - Barrass, B., Derre�, D.R. (latest ed.) Ship Stability for Masters and Mates. London,

UK: Bu�erworth-Heinemann.
 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1966). Interna�onal Load Lines Conven�on

(ILL) 1966, as amended. London, UK: IMO.
 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety

of Life at Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.
 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards

of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended.
London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Recommenda�on on Intact
Stability for Passenger and Cargo Ships. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Ships' Routeing. London, UK: IMO.
 - Rhodes, M. (2009). Ship Stability OOW. Edingburgh, UK: Witherby Seamanship

Interna�onal.
 - Rhodes, M. (2020). Ship Stability Strength and Loading Principles. Edingburgh, UK:

Witherby Seamanship Interna�onal.
 - van Dokkum, K. (latest ed.). Ship Stability. Enkhuizen, The Netherlands: Dokmar.
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 ECTS-fiche
Opleiding Bachelor in de Scheepswerktuigkunde
Opleidingsonderdeel STABILITEIT EN SCHEEPSBOUW - DEEL 1 (4 SP)
Opleidingselement Scheepsbouw - deel 1
Docent(en) Remke WILLEMEN
Opleidingstraject Eerste Bachelor Scheepswerktuigkunde
TypeCursus

 (didac�sche
werkvormen)

Hoorcollege

Andere didac�sche
werkvormen Demonstra�e

 
Onderwijstaal Nederlands
Volg�jdelijkheid
Studiepunten (SP) 3
Uren
hoorcollege/prak�jk 24/-

Semester +
module(s)

Semester 1,
Module 1.1

 -/-

Semester 1, Module
1.2

 -/-

Semester 2, Module
2.1

 -/12

Semester 2, Module
2.2

 -/12

Leerdoelen Aan het einde van de cursus wordt de student(e) geacht in staat te zijn om:
 - theore�sche kennis te hebben m.b.t. scheepsbouwmaterialen: produc�eproces en

mechanische eigenschappen;
 - verschillende onderdelen van een schip te herkennen en correct te benoemen;

 - het volledig bouwproces van concept naar afgewerkt schip te kennen en te
begrijpen;

 - scheepsplannen te lezen, het doel, de inhoud en de verschillende toepassingen te
begrijpen;

 - inzicht te hebben in structuur van een schip;
 - inzicht te hebben in materiaalspanningen en -belas�ngen.
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Leerinhouden In een eerste deel bestudeert de student(e) belangrijke no�es i.v.m. de
metaalsoorten die gebruikt worden in de scheepsbouw en dit in rela�e met het
produc�eproces van de metalen, hun microstructuur en de verschillende soorten
destruc�eve en niet-destruc�eve testen. Deze informa�e staat in direct verband met
de richtlijnen van de classifica�emaatschappijen. Vervolgens worden de
basisbegrippen van de sterkteleer toegelicht, zodat de student(e) inzicht kan
verwerven betreffende de spanningen in een materiaal en de verschillende soorten
belas�ngen. Tot slot wordt het verband gelegd tussen deze spanningen en de
belas�ngen in de scheepsstructuur.

In een tweede deel wordt de student(e) vertrouwd gemaakt met de opbouw van een
scheepsromp. Er wordt aangevat met het toelichten van de plannen gevolgd door
een gedetailleerde voorstelling van de scheepsstructuur. De diverse structurele
elementen komen aan bod en hun bijdrage tot de sterkte van het schip. Dit deel
wordt vervolgd door een voorstelling van de typische bouwkenmerken van
verschillende scheepstypen. Tot slot worden enkele belangrijke mechanismen
ingeleid: de stuurmachine, de schroefasbeves�ging, de schroefasafdich�ng en de
schroef.

Het derde deel omschrij� het verloop van het bouwproces van het schip met de
nadruk op scheepswerven en scheepsbouwmethoden.

Leerresultaten - Handelen in overeenstemming met de vereisten (normen) van de Interna�onal
Conven�on on Standards of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers
(STCW) A-III/1, A-V en A-VI1 voor officieren-werktuigkundigen op zeeschepen
(bachSW-a)

 - Vanuit een grondig inzicht op het vlak van toegepaste technische wetenschappen
omgaan met complexe technische systemen aan boord van zeeschepen en mari�eme
installa�es (bachSW-d)

 Evalua�evorm
Na Module 1.1

 
Na Module 1.2

 
Na Module 2.1

 
Na Module 2.2

 schri�elijk
Tweede zi�jd

 schri�elijk

Vereist
studiemateriaal

Cursustekst van de docent beschikbaar.
 Wetenschappelijke rekenmachine.

 Aanbevolen
voorkennis
Bijkomende info - Eyres, D.J. & Bruce, G.J. (2012). Ship Construc�on (7th ed.). London, UK:

Bu�erworth-Heinemann. ISBN: 9780080972398
 - Taylor, D.A. (1998). Merchant Ship Construc�on (4th ed.). London, UK: IMarEST.

ISBN: 97819025636002
 - van Dokkum, K. (latest ed.). Ship Knowledge. Enkhuizen, The Netherlands: Dokmar.
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 ECTS-fiche
Opleiding Bachelor in de Scheepswerktuigkunde
Opleidingsonderdeel INLEIDING TOT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (3 SP)
Opleidingselement Inleiding tot wetenschappelijk onderzoek
Docent(en) Tim COOLS, Han JACOBS, Deirdre LUYCKX, Geert POTTERS
Opleidingstraject Eerste Bachelor Scheepswerktuigkunde
TypeCursus

 (didac�sche
werkvormen)

Hoorcollege

Andere didac�sche
werkvormen

Por�olio
 Groepswerk

 Onderwijstaal Nederlands
Volg�jdelijkheid
Studiepunten (SP) 3
Uren
hoorcollege/prak�jk 24/-

Semester +
module(s)

Semester 1,
Module 1.1

 18/-

Semester 1,
Module 1.2

 6/-

Semester 2, Module
2.1

 -/-

Semester 2, Module
2.2

 -/-

Leerdoelen Aan het einde van de cursus wordt de student(e) geacht in staat te zijn om:
 

- een wetenschappelijke onderzoeksvraag te construeren;
 - wetenschappelijke bronnen te iden�ficeren, er informa�e in op te zoeken en deze

te integreren in een wetenschappelijke studie;
 - data te organiseren en te visualiseren in grafieken;

 - een wetenschappelijk rapport te produceren in tekst- en in postervorm volgens de
geldende wetenschappelijke en academische standaarden, via een klassieke
tekstverwerker.
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Leerinhouden In deze cursus krijgt de student(e) een inleiding tot het wetenschappelijk onderzoek,
waarbij hij/zij kennis maakt met verschillende basistechnieken en -methoden van
academisch denken en handelen. Centraal staat het construeren van een
onderzoeksvraag met aandacht voor het SMART-principe (specifiek – meetbaar –
acceptabel – realis�sch – �jdsgebonden) in het kader van een projectcyclus.

Als tweede belangrijke thema leert de student(e) om wetenschappelijke bronnen
correct op te zoeken, te iden�ficeren en te gebruiken in een wetenschappelijke
studie. Vervolgens leert hij/zij een wetenschappelijk rapport te redigeren, met
aandacht voor de juiste schrijfs�jl, tekststructuur en opmaak, en een gepaste
bronnenlijst op te maken via een so�warepakket.

Daarnaast verwer� de student(e) kennis over hoe hij/zij een spreadsheetpakket
(zoals Microso� Excel) kan hanteren om berekeningen en simula�es te maken, om
numerieke informa�e te beheren en te analyseren, en wetenschappelijke grafieken
op te maken en daarmee het resultaat van zijn werk te visualiseren. De student(e)
leert ook een foutenanalyse uit te voeren als basis voor latere cursussen waarin data-
analyse verder wordt uitgewerkt.

Tot slot komt de student(e) te weten hoe een wetenschappelijke poster te
produceren en krijgt hij/zij een inleiding tot het geven van een presenta�e.

 
Leerresultaten - Vanuit een grondig inzicht op het vlak van exacte wetenschappen omgaan met

complexe technische systemen aan boord van schepen en mari�eme installa�es
(bachSW-c)

 - Vanuit een grondig inzicht op het vlak van toegepaste technische wetenschappen
omgaan met complexe technische systemen aan boord van zeeschepen en mari�eme
installa�es (bachSW-d)

 - Wetenschappelijke en vaktechnische informa�e m.b.t. scheepswerktuigkunde
gericht opzoeken, verwerken, interpreteren, evalueren en rapporteren (bachSW-h)

 Evalua�evorm Na Module 1.1
 permanente evalua�e

Na Module 1.2
 permanente evalua�e Na Module 2.1

 
Na Module 2.2

 
Tweede zi�jd

 permanente evalua�e

Vereist
studiemateriaal Cursustekst van de docent beschikbaar.

 
Aanbevolen
voorkennis
Bijkomende info
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 ECTS-fiche
Opleiding Bachelor in de Scheepswerktuigkunde
Opleidingsonderdeel WISKUNDE EN FYSICA - DEEL 1 (9 SP)
Opleidingselement Differen�aal- en integraalrekening - deel 1
Docent(en) Peter BUEKEN, Marc VERVOORT
Opleidingstraject Eerste Bachelor Scheepswerktuigkunde
TypeCursus

 (didac�sche
werkvormen)

Hoorcollege met prak�sche oefeningen

Andere didac�sche
werkvormen

Por�olio
 Monitoraat

 Onderwijstaal Nederlands
Volg�jdelijkheid
Studiepunten (SP) 5
Uren
hoorcollege/prak�jk 36/21

Semester +
module(s)

Semester 1,
Module 1.1

 -/-

Semester 1,
Module 1.2

 18/9

Semester 2,
Module 2.1

 12/6

Semester 2,
Module 2.2

 6/6

Leerdoelen Aan het einde van de cursus wordt de student(e) geacht in staat te zijn om:
 - elementaire technieken uit de differen�aal- en integraalrekening correct toe te

passen op concrete voorbeelden (o.a. berekenen van afgeleide, onbepaalde en
bepaalde integraal van een gegeven func�e, het berekenen van een benaderde
waarde voor een bepaalde integraal, berekenen van de goniometrische en
exponen�ële voorstelling van een complex getal);

 - deze rekentechnieken aan te wenden voor het oplossen van eenvoudige wiskundige
vraagstukken, zoals het berekenen van extreme waarden van een func�e en de
raaklijn aan een kromme, berekening van limieten met de regel van l'Hôpital, het
bepalen van oppervlakten, volumes, zwaartepunten en traagheidsmomenten van
figuren, het berekenen van machten en wortels van complexe getallen met de
formule van de Moivre;

 - eenvoudige samengestelde vraagstukken op te lossen door deze op te splitsen in
een reeks van opeenvolgende deelproblemen, de nodige gegevens te bepalen of te
verzamelen, en de vereiste handelingen in de voorziene volgorde en met behulp van
de juiste berekeningstechniek uit te voeren.

 Leerinhouden De student(e) maakt kennis met de belangrijkste technieken uit de differen�aal- en
integraalrekening, in het bijzonder het berekenen van de afgeleide en differen�aal
van een func�e van één veranderlijke, en onbepaalde en bepaalde integralen van
dergelijke func�es. Verder leert hij/zij ook de meetkundige en fysische betekenis van
deze elementen kennen, en leert hij/zij deze technieken gebruiken voor het oplossen
van eenvoudige en samengestelde wiskundige problemen. Hij/zij maakt ook kennis
met complexe getallen, en leert op een efficiënte manier met deze getallen rekenen
en deze getallen te gebruiken om wiskundige problemen op te lossen.
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Leerresultaten - Vanuit een grondig inzicht op het vlak van exacte wetenschappen omgaan met
complexe technische systemen aan boord van schepen en mari�eme installa�es
(bachSW-c)

 Evalua�evorm
Na Module 1.1

 
Na Module 1.2

 schri�elijk Na Module 2.1
 

Na Module 2.2
 schri�elijk

Tweede zi�jd
 schri�elijk

Vereist
studiemateriaal

Cursustekst van de docent beschikbaar.
 Wetenschappelijke rekenmachine.

 Aanbevolen
voorkennis

Wiskunde (zie
h�ps://www.hzs.be/images/documenten/Wiskunde_aan_de_HZS_2016.pdf voor
meer informa�e)

 Bijkomende info - Ayres, F., & Mendelson, E. (2013). Schaum’s outlines calculus. Schaum’s outline
series (6th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
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 ECTS-fiche
Opleiding Bachelor in de Scheepswerktuigkunde
Opleidingsonderdeel WISKUNDE EN FYSICA - DEEL 1 (9 SP)
Opleidingselement Sta�ca en Vectorrekening - deel 1
Docent(en) Peter BUEKEN, Carine REYNAERTS, Marc VERVOORT
Opleidingstraject Eerste Bachelor Scheepswerktuigkunde
TypeCursus

 (didac�sche
werkvormen)

Hoorcollege met prak�sche oefeningen

Andere didac�sche
werkvormen

Por�olio
 Monitoraat

 Demonstra�e
 Onderwijstaal Nederlands

Volg�jdelijkheid
Studiepunten (SP) 2
Uren
hoorcollege/prak�jk 12/6

Semester +
module(s)

Semester 1,
Module 1.1

 6/3

Semester 1,
Module 1.2

 6/3

Semester 2, Module
2.1

 -/-

Semester 2, Module
2.2

 -/-

Leerdoelen Aan het einde van de cursus wordt de student(e) geacht in staat te zijn om:
 - vectoren in een twee- en driedimensionale ruimte op verschillende manieren voor

te stellen, en deze voorstellingen te gebruiken voor het rekenen met vectoren;
 - vergelijkingen op te stellen van vlakken en rechten in een driedimensionale ruimte;

 - het berekenen van een vectorsom, vectorieel en scalair product toe te passen op
het bepalen van resulterende krachten, krachtmomenten en hun componenten;

 - inzicht te hebben in de basiswe�en van de sta�ca en die op een gestructureerde
manier toe te passen op de evenwichtsanalyse van mechanische systemen;

 - rekening houdend met materiaaleigenschappen de axiale vervorming en de
dwarscontrac�e onder invloed van een normaalspanning te bepalen.
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Leerinhouden De student(e) leert de volgende belangrijke begrippen uit de vectorrekening kennen:

- vectoren in het vlak en de driedimensionale ruimte (het begrip vector, vrije en
gebonden vectoren, modulus van een vector, kentallen van een vector; som en
verschil van vectoren, scalair veelvoud, scalair product, vectorproduct, tripelproduct,
scalaire en vectoriële projec�e);

 - begrippen uit de meetkunde (vergelijking van een vlak en een rechte in de
driedimensionale ruimte).

 
De student(e) leert deze begrippen toe te passen op problemen uit de sta�ca.
Daartoe verwer� hij/zij eerst een inleidende basiskennis van de Newtoniaanse
mechanica van een puntmassa, van een stelsel puntmassa's en van een star lichaam.
Hij/zij maakt zich vertrouwd met basisbegrippen van de sta�ca: kracht en
krachtmoment; evenwichtsvoorwaarden.

De student(e) maakt kennis met een inleiding tot de sterkteleer, meer specifiek leert
de student rekening houdend met materiaaleigenschappen de axiale vervorming en
de dwarscontrac�e onder invloed van een normaalspanning te bepalen.

Leerresultaten - Vanuit een grondig inzicht op het vlak van exacte wetenschappen omgaan met
complexe technische systemen aan boord van schepen en mari�eme installa�es
(bachSW-c)

 Evalua�evorm Na Module 1.1
 schri�elijk

Na Module 1.2
 schri�elijk Na Module 2.1

 
Na Module 2.2

 
Tweede zi�jd

 schri�elijk

Vereist
studiemateriaal

Cursustekst van de docent beschikbaar.
 Wetenschappelijke rekenmachine.

 Aanbevolen
voorkennis

Wiskunde (zie
h�ps://www.hzs.be/images/documenten/Wiskunde_aan_de_HZS_2016.pdf voor
meer informa�e)

 Bijkomende info - Spiegel, M. R. (1987). Theore�cal mechanics: Schaum's outline of theory and
problems. New York, NY: McGraw-Hill.

 - Spiegel, M. R. (2002). Theory and problems of advanced calculus. New York, NY:
McGraw-Hill.
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 ECTS-fiche
Opleiding Bachelor in de Scheepswerktuigkunde
Opleidingsonderdeel WISKUNDE EN FYSICA - DEEL 1 (9 SP)
Opleidingselement Golven
Docent(en) Carine REYNAERTS
Opleidingstraject Eerste Bachelor Scheepswerktuigkunde
TypeCursus

 (didac�sche
werkvormen)

Hoorcollege met prak�sche oefeningen

Andere didac�sche
werkvormen

Monitoraat
 Demonstra�e

 Onderwijstaal Nederlands
Volg�jdelijkheid
Studiepunten (SP) 2
Uren
hoorcollege/prak�jk 12/6

Semester +
module(s)

Semester 1, Module
1.1

 -/-

Semester 1, Module
1.2

 -/-

Semester 2, Module
2.1

 12/6

Semester 2, Module
2.2

 -/-

Leerdoelen Aan het einde van de cursus wordt de student(e) geacht in staat te zijn om:
 - theore�sch inzicht te hebben in wat het fenomeen “golf” inhoudt en in de indeling

van golven;
 - de algemene karakteris�eken van golfverschijnselen te beschrijven aan de hand van

de harmonische golf;
 - te begrijpen hoe door een passende combina�e van (harmonische) golven

zwevingen en staande golven ontstaan en in verband daarmee basisberekeningen uit
te voeren;

 - de principes van interferen�e in algemene en specifieke zin te begrijpen en toe te
passen;

 - het belang van de decibelschaal in te zien en op de correcte manier geluidsniveaus
en intensiteiten te berekenen.
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Leerinhouden De student(e) leert theore�sch en toegepast werken met golfverschijnselen en hun
kenmerken:

- longitudinale en transversale golven;
 - mechanische en elektromagne�sche golven;

 - golffunc�e en golfsnelheid;
 - vermogen en intensiteit;

 - zwevingen;
 - staande golven;

 - principe van Huygens;
 - breking en terugkaatsing;

 - interferen�e en diffrac�e;
 - Doppler effect voor mechanische golven;

 - Decibelschaal;
 - totale inwendige reflec�e;

 - Doppler effect voor elektromagne�sche golven;
 - Poyn�ng vector.

 Leerresultaten - Vanuit een grondig inzicht op het vlak van exacte wetenschappen omgaan met
complexe technische systemen aan boord van schepen en mari�eme installa�es
(bachSW-c)

 Evalua�evorm
Na Module 1.1

 
Na Module 1.2

 
Na Module 2.1

 schri�elijk Na Module 2.2
 

Tweede zi�jd
 schri�elijk

Vereist
studiemateriaal

Cursustekst van de docent beschikbaar.
 Wetenschappelijke rekenmachine.

 Aanbevolen
voorkennis

Wiskunde (zie
h�ps://www.hzs.be/images/documenten/Wiskunde_aan_de_HZS_2016.pdf voor
meer informa�e)

 Bijkomende info
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 ECTS-fiche
Opleiding Bachelor in de Scheepswerktuigkunde
Opleidingsonderdeel MATERIE EN MATERIALEN DEEL 1 (3 SP)
Opleidingselement Materie en materialen deel 1
Docent(en) Joeri HORVATH
Opleidingstraject Eerste Bachelor Scheepswerktuigkunde
TypeCursus

 (didac�sche
werkvormen)

Hoorcollege

Andere didac�sche
werkvormen
Onderwijstaal Nederlands
Volg�jdelijkheid
Studiepunten (SP) 3
Uren
hoorcollege/prak�jk 24/-

Semester +
module(s)

Semester 1,
Module 1.1

 12/-

Semester 1,
Module 1.2

 12/-

Semester 2, Module
2.1

 -/-

Semester 2, Module
2.2

 -/-

Leerdoelen Aan het einde van de cursus wordt de student(e) geacht in staat te zijn om:
 

- verschillende aggrega�etoestanden van de materie te beschrijven en classificeren
en de eigenschappen ervan uit te leggen;

 - de algemene opbouw van atomen en moleculen te beschrijven;
 - de Tabel van Mendelejev te gebruiken voor het vinden van gegevens over atomen

en daarmee de eigenschappen van elementen uit te leggen;
 - de taal van de chemische reac�evergelijking te hanteren en eenvoudige

stoechiometrische vraagstukken op te lossen, ook in de gasfase;
 - fasediagrammen te interpreteren, en zo het gedrag van staal uit te leggen;

 - manieren voor de berekening van hardheid en treksterkte te beschrijven en
eenvoudige berekeningen uit te voeren.
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Leerinhouden In de lessen Materie en Materialen bestudeert de student(e) de fysicochemische
eigenschappen van allerlei materialen en leert om vanuit de eigenschappen van de
atomaire en moleculaire deeltjes te voorspellen hoe stoffen zich op macroscopisch
niveau gedragen.

In het begin van deze cursus leert de student(e) de fundamentele concepten uit de
algemene chemie benoemen en gebruiken, samen met basisbegrippen uit de fysica,
om het gedrag van complexere materialen te begrijpen. De student(e) oefent zich om
de taal van de chemische reac�evergelijking correct te hanteren en lost eenvoudige
stoechiometrische vraagstukken op, ook in de gasfase en voor ionaire reac�es.

De cursus bespreekt daarna de eigenschappen van atomen, bindingen tussen atomen
tot moleculen, kristalroosters van metalen en ionaire verbindingen. Gaandeweg
verwer� de student(e) daarbij inzicht in de Tabel van Mendelejev als basisinstrument
voor het classificeren van de eigenschappen van elementen. Dit wordt verder
uitgediept met de algemene gaswet om het gedrag van gassen te beschrijven, en met
het ijzer-koolstofdiagram als voorbeeld van kristallijne vaste stoffen zoals staal. Tot
slot worden ook materiaaleigenschappen van metalen als hardheid en sterkte
verklaard vanuit deze microscopische organisa�e .

Leerresultaten - Handelen in overeenstemming met de vereisten (normen) van de Interna�onal
Conven�on on Standards of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers
(STCW) A-III/1, A-V en A-VI1 voor officieren-werktuigkundigen op zeeschepen
(bachSW-a)

 - Vanuit een grondig inzicht op het vlak van exacte wetenschappen omgaan met
complexe technische systemen aan boord van schepen en mari�eme installa�es
(bachSW-c)

 - Vanuit een grondig inzicht op het vlak van toegepaste technische wetenschappen
omgaan met complexe technische systemen aan boord van zeeschepen en mari�eme
installa�es (bachSW-d)

 - Wetenschappelijke en vaktechnische informa�e m.b.t. scheepswerktuigkunde
gericht opzoeken, verwerken, interpreteren, evalueren en rapporteren (bachSW-h)

 Evalua�evorm
Na Module
1.1

 

Na Module 1.2
 mondeling met schri�elijke

voorbereiding

Na Module
2.1

 

Na Module
2.2

 
Tweede zi�jd

 mondeling met schri�elijke voorbereiding

Vereist
studiemateriaal

Cursustekst van de docent beschikbaar.
 Wetenschappelijke rekenmachine.

 Aanbevolen
voorkennis
Bijkomende info
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 ECTS-fiche
Opleiding Bachelor in de Scheepswerktuigkunde
Opleidingsonderdeel PSYCHOLOGIE: MENSELIJKE ASPECTEN IN DE ZEEVAART (3 SP)
Opleidingselement Psychologie: Menselijke aspecten in de zeevaart
Docent(en) Camille DEBANDT
Opleidingstraject Eerste Bachelor Scheepswerktuigkunde
TypeCursus

 (didac�sche
werkvormen)

Hoorcollege

Andere didac�sche
werkvormen
Onderwijstaal Nederlands
Volg�jdelijkheid
Studiepunten (SP) 3
Uren
hoorcollege/prak�jk 24/-

Semester +
module(s)

Semester 1, Module
1.1

 -/-

Semester 1, Module
1.2

 -/-

Semester 2, Module
2.1

 24/-

Semester 2, Module
2.2

 -/-

Leerdoelen Aan het einde van de cursus wordt de student(e) geacht in staat te zijn om:
 - eenvoudige psychologische processen, zoals waarneming en aandacht, te

begrijpen en het effect op het leven aan boord te evalueren;
 - de invloed van sociale situa�es op het menselijk gedrag te begrijpen om �jdens

intermenselijke contacten de gepaste sociale vaardigheden aan de dag te kunnen
leggen;

 - de kwaliteiten en valkuilen van de verschillende conflicts�jlen te begrijpen en
onthouden om de meest aangewezen s�jl �jdens een conflict te kunnen hanteren
en zo het werken in team te bevorderen;

 - met kennis van het slaapproces, het circadiaans ritme en de verstorende effecten
van wachtlopen op het slaapritme inzicht te krijgen in de oorzaken en de preven�e
van vermoeidheid;

 - symptomen van overma�ge persoonlijke stress en die van anderen te
iden�ficeren;

 
Leerinhouden De cursus introduceert de basisprincipes van de psychologie en haar

onderzoeksmethoden, en buigt zich samen met de student(e) over de volgende
thema's: waarneming, aandacht en slaap/vermoeidheid. Verder maakt de student
kennis met voor de zeevaart relevante topics uit de sociale psychologie aan de hand
van klassieke experimenten. Het betre� sociale beïnvloeding, a�ribu�e, conformiteit,
gehoorzaamheid, het nemen van beslissingen in groep, anderen helpen (diffusie van
verantwoordelijkheid), agressie, stereo�epen en stress.
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Leerresultaten - Handelen in overeenstemming met de vereisten (normen) van de Interna�onal
Conven�on on Standards of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers
(STCW) A-III/1, A-V en A-VI1 voor officieren-werktuigkundigen op zeeschepen
(bachSW-a)

 - Func�oneren in een interna�onale, mul�culturele omgeving, zich flexibel opstellen
en gedragen en �jdens intermenselijke contacten respectvol handelen en optreden
(bachSW-f)

 - Vanuit een besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid (milieu, veiligheid, ...)
plichtsbewust handelen en stressbestendig func�oneren in allerlei crisissitua�es, in
het bijzonder binnen de beroepsprak�jk van de scheepswerktuigkundige (bachSW-i)

 Evalua�evorm
Na Module 1.1

 
Na Module 1.2

 
Na Module 2.1

 schri�elijk Na Module 2.2
 

Tweede zi�jd
 schri�elijk

Vereist
studiemateriaal Cursustekst van de docent beschikbaar.

 
Aanbevolen
voorkennis
Bijkomende info
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 ECTS-fiche
Opleiding Bachelor in de Scheepswerktuigkunde
Opleidingsonderdeel MARITIEM ENGELS - DEEL 1 (5 SP)
Opleidingselement Mari�em Engels (deel 1)
Docent(en) Christophe COLLARD, Pieter DECANCQ, Alison NOBLE
Opleidingstraject Eerste Bachelor Scheepswerktuigkunde
TypeCursus

 (didac�sche
werkvormen)

Hoorcollege met prak�sche oefeningen

Andere didac�sche
werkvormen Por�olio

 
Onderwijstaal Engels
Volg�jdelijkheid
Studiepunten (SP) 5
Uren
hoorcollege/prak�jk 36/24

Semester +
module(s)

Semester 1,
Module 1.1

 -/-

Semester 1,
Module 1.2

 12/12

Semester 2,
Module 2.1

 12/6

Semester 2,
Module 2.2

 12/6

Leerdoelen Aan het einde van de cursus wordt de student(e) geacht in staat te zijn om:
 - specifieke mari�eme woordenschat op inleidend niveau te herkennen, begrijpen,

onthouden en gebruiken om te communiceren over een reeks mari�eme
onderwerpen;

 - Engelse gramma�ca op herhalend niveau (secundair onderwijs) te begrijpen,
onthouden en gebruiken in algemeen-mari�eme communica�e situa�es;

 - specifieke mari�eme (zowel nau�sche als technische) teksten, luister- en
videobestanden op inleidend niveau te begrijpen, analyseren en verwerken door
middel van reflec�eve oefeningen, zowel mondeling als schri�elijk;

 - specifieke mari�eme rapporteringsmethoden te gebruiken doorheen het schrijven
van een verslag dat relevant is voor hetzij Nau�sche Wetenschappen, hetzij
Scheepswerktuigkunde;

 - de specifieke mari�eme communica�emethode bekend als de IMO Standard
Marine Communica�on Phrases op inleidend niveau te herkennen, begrijpen,
onthouden en toe te passen.
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Leerinhouden In het studiedeel Mari�em Engels 1 leert de student(e):

- Engels te gebruiken om te communiceren over een scala van mari�eme
onderwerpen die relevant zijn voor zowel Nau�sche Wetenschappen als
Scheepswerktuigkunde;

 - specifieke mari�eme woordenschat op een inleidend niveau vlot te gebruiken door
mari�eme teksten in het Engels te bestuderen

 - Engelse gramma�ca op herhalend niveau (secundair onderwijs) vlot toe te passen in
algemene gramma�ca oefeningen, zowel gesproken als geschreven;

 - originele mari�eme documenten te verwerken door middel van reflec�e, analyse,
(mondeling) commentaar, en crea�eve schrijfvaardigheid

 - de specifieke mari�eme communica�emethode IMO Standard Marine
Communica�on Phrases op inleidend niveau te begrijpen en toe te passen door
middel van diverse invul-, spreek-, en schrijfoefeningen.

 
 

Leerresultaten - Handelen in overeenstemming met de vereisten (normen) van de Interna�onal
Conven�on on Standards of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers
(STCW) A-III/1, A-V en A-VI1 voor officieren-werktuigkundigen op zeeschepen
(bachSW-a)

 - Resultaatgericht werken door efficiënt te plannen en accuraat, crea�ef en innova�ef
te denken en te handelen (bachSW-e)

 - Func�oneren in een interna�onale, mul�culturele omgeving, zich flexibel opstellen
en gedragen en �jdens intermenselijke contacten respectvol handelen en optreden
(bachSW-f)

 - In allerhande mari�eme omstandigheden (nau�sch-technische situa�es) effec�ef
en professioneel correct communiceren in de Engelse taal (bachSW-g)

 - Wetenschappelijke en vaktechnische informa�e m.b.t. scheepswerktuigkunde
gericht opzoeken, verwerken, interpreteren, evalueren en rapporteren (bachSW-h)

 - Vanuit een besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid (milieu, veiligheid, ...)
plichtsbewust handelen en stressbestendig func�oneren in allerlei crisissitua�es, in
het bijzonder binnen de beroepsprak�jk van de scheepswerktuigkundige (bachSW-i)

 Evalua�evorm Na
Module
1.1

 

Na Module 1.2
 permanente

evalua�e

Na Module 2.1
 schri�elijk en permanente

evalua�e

Na Module 2.2
 mondeling en permanente

evalua�e
Tweede zi�jd

 mondeling en schri�elijk en permanente evalua�e

Vereist
studiemateriaal

Cursustekst van de docent beschikbaar.
 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2002). Standard Marine Communica�on

Phrases. London, UK: IMO. ISBN: 9789280142112.
 - Logie, C., Vivers, E. & Nisbet, A. (1998). Marlins English for Seafarers, Study Pack 2.

Edinburgh, UK: Marlins. ISBN 0953174816.
Aanbevolen
voorkennis
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Bijkomende info - Buckowska, W. (2014). MarEngine English Underway. Dokmar, the Netherlands.
ISBN: 9789071500268.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards
of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended.
London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2002). Standard Marine Communica�on
Phrases. London, UK: IMO. ISBN: 9789280142112.

 - Logie, C., Vivers, E. & Nisbet, A. (1998). Marlins English for Seafarers, Study Pack 2.
Edinburgh, UK: Marlins. ISBN 0953174816.
- Murphy, R. (2004). English Grammar in Use. (4th ed.). Cambridge, UK: Cambridge
University Press. ISBN: 97811075339334.

 - Murphy, R. (2004). Essen�al Grammar in Use (3rd ed.). Cambridge, UK: Cambridge
University Press. ISBN 9781107480551.

 - Nisbet, A., Witcher Kutz, A. & Logie, C. (1997). Marlins English for Seafarers, Study
Pack 1. Edinburgh, UK: Marlins. ISBN: 0 9531748 08.

 - Petkova, V. & Toncheva, S. (2016). Correspondence and Communica�ons in Shipping.
Varna, Bulgaria: Steno Publishing House. ISBN: 978-954-449-853-5.

 - Van Kluijven, P.C. (2007). The Interna�onal Mari�me Language Programme. Sint
Pancras, the Netherlands: Alk & Heijnen Publishers ISBN: 9789059610064.
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 ECTS-fiche
Opleiding Bachelor in de Scheepswerktuigkunde
Opleidingsonderdeel MARITIEME GENEESKUNDE (3 SP)
Opleidingselement Mari�eme geneeskunde
Docent(en) Robert VERBIST
Opleidingstraject Eerste Bachelor Scheepswerktuigkunde
TypeCursus

 (didac�sche
werkvormen)

Hoorcollege met prak�sche oefeningen

Andere didac�sche
werkvormen
Onderwijstaal Nederlands
Volg�jdelijkheid
Studiepunten (SP) 3
Uren
hoorcollege/prak�jk 18/6

Semester +
module(s)

Semester 1,
Module 1.1

 -/-

Semester 1, Module
1.2

 -/-

Semester 2, Module
2.1

 12/-

Semester 2, Module
2.2

 6/6

Leerdoelen Aan het einde van de cursus wordt de student(e) geacht in staat te zijn om:
 

- op een accurate en inzichtsvolle manier de kennis en vaardigheden die aangeboden
zijn in het studiemateriaal en �jdens de lessen, prak�jk en demonstra�es te
reproduceren;

 - de opgedane kennis en vaardigheden m.b.t. de algemene ziekteleer te
demonstreren en toe te passen in een professionele omgeving;

 - de opgedane kennis en vaardigheden m.b.t. arbeidspathologie en preven�e te
demonstreren en toe te passen in een professionele omgeving;

 - in noodsitua�es aan boord medische hulp te verlenen volgens de criteria vastgelegd
in de STCW95-volgens de laatste amendments.

Leerinhouden De student(e) maakt kennis met de volgende thema's:

Eerste hulp bij ongevallen, niveau helper. Speciale aandacht voor wondverzorging,
breuken, bloedingen, brandwonden, verdrinking, CPR en shock.

 Algemene ziekteleer: inleiding op het menselijk lichaam, ziekten van het
ademhalingsstelsel, ziekten van het hart en vaatstelsel, ziekten van de buik, sexueel
overdraagbare aandoeningen, rugproblemen, zeeziekten, malaria en quarantaine
ziekten, psychische problemen.

 Arbeidspathologie en preven�e: fysische en chemische risico's aan boord, drugs en
alcohol, vaccina�es, voeding en hygiene.

 Gebruik van de scheepsapotheek en radio-medisch advies.

Via lessen, prak�jk en demonstra�es verwer� de student(e) de kennis die hij/zij
nodig hee� om aan boord medische hulp te verlenen volgens de criteria vastgelegd
in de STCW95 volgens de laatste amendementen.
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Leerresultaten - Handelen in overeenstemming met de vereisten (normen) van de Interna�onal
Conven�on on Standards of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers
(STCW) A-III/1, A-V en A-VI1 voor officieren-werktuigkundigen op zeeschepen
(bachSW-a)

 - Func�oneren in een interna�onale, mul�culturele omgeving, zich flexibel opstellen
en gedragen en �jdens intermenselijke contacten respectvol handelen en optreden
(bachSW-f)

 - Vanuit een besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid (milieu, veiligheid, ...)
plichtsbewust handelen en stressbestendig func�oneren in allerlei crisissitua�es, in
het bijzonder binnen de beroepsprak�jk van de scheepswerktuigkundige (bachSW-i)

 Evalua�evorm
Na Module
1.1

 

Na Module
1.2

 

Na Module
2.1

 

Na Module 2.2
 mondeling met schri�elijke

voorbereiding
Tweede zi�jd

 mondeling met schri�elijke voorbereiding

Vereist
studiemateriaal Cursustekst van de docent beschikbaar.

 
Aanbevolen
voorkennis
Bijkomende info - Marine and Coastguard Agency. (latest ed.). The ship captain’s medical guide.

London, UK: The Sta�onery Office.
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 ECTS-fiche
Opleiding Bachelor in de Scheepswerktuigkunde
Opleidingsonderdeel ELEKTRICITEIT EN SCHEEPSELEKTROTECHNIEK - DEEL 1 (5 SP)
Opleidingselement Theore�sche elektriciteit - deel 1
Docent(en) Carine REYNAERTS
Opleidingstraject Eerste Bachelor Scheepswerktuigkunde
TypeCursus

 (didac�sche
werkvormen)

Hoorcollege

Andere didac�sche
werkvormen Monitoraat

 
Onderwijstaal Nederlands
Volg�jdelijkheid
Studiepunten (SP) 2
Uren
hoorcollege/prak�jk 12/-

Semester +
module(s)

Semester 1, Module
1.1

 12/-

Semester 1, Module
1.2

 -/-

Semester 2, Module
2.1

 -/-

Semester 2, Module
2.2

 -/-

Leerdoelen Aan het einde van de cursus wordt de student(e) geacht in staat te zijn om:
 - theore�sche kennis te hebben van de grootheden en wetma�gheden van de

elektrosta�ca;
 - de we�en van de elektrosta�ca toe te passen op basisproblemen;

 - theore�sche kennis te hebben van de grootheden en we�en van de
elektrodynamica;

 - inzicht te hebben in de toepassing van de basiswe�en van de elektrodynamica op
de analyse van gelijkspanningsnetwerken;

 - gelijkspanningsnetwerken op te lossen door middel van deze analysemethoden en
in het bijzonder vlot serie- en parallel equivalent weerstanden te bepalen en de
principes van stroom- en spanningsdeling toe te passen.

 Leerinhouden De student(e) maakt kennis met elektrosta�ca en gelijkstroomtheorie. Hij/zij leert
technieken voor het voorspellen van gedragingen van weerstanden en het berekenen
van de verschillende grootheden bij gelijkstroomnetwerken. De student(e)
concre�seert de leerstof con�nu door middel van voorbeelden en oefeningen. De
student(e) verwer� elektrische kennis, inzichten en vaardigheden ter ondersteuning
van andere vakken en van het tot stand brengen van een scrip�e.

Leerresultaten - Vanuit een grondig inzicht op het vlak van toegepaste technische wetenschappen
omgaan met complexe technische systemen aan boord van zeeschepen en mari�eme
installa�es (bachSW-d)

 Evalua�evorm Na Module 1.1
 schri�elijk Na Module 1.2

 
Na Module 2.1

 
Na Module 2.2

 
Tweede zi�jd

 schri�elijk
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Vereist
studiemateriaal

Cursustekst van de docent beschikbaar.
 Wetenschappelijke rekenmachine.

 Aanbevolen
voorkennis

Wiskunde (zie
h�ps://www.hzs.be/images/documenten/Wiskunde_aan_de_HZS_2016.pdf voor
meer informa�e)

 Bijkomende info
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 ECTS-fiche
Opleiding Bachelor in de Scheepswerktuigkunde
Opleidingsonderdeel ELEKTRICITEIT EN SCHEEPSELEKTROTECHNIEK - DEEL 1 (5 SP)
Opleidingselement Theore�sche elektriciteit - deel 2
Docent(en) Carine REYNAERTS
Opleidingstraject Eerste Bachelor Scheepswerktuigkunde
TypeCursus

 (didac�sche
werkvormen)

Hoorcollege

Andere didac�sche
werkvormen

Monitoraat
 Demonstra�e

 Onderwijstaal Nederlands
Volg�jdelijkheid
Studiepunten (SP) 1
Uren
hoorcollege/prak�jk 12/-

Semester +
module(s)

Semester 1, Module
1.1

 -/-

Semester 1, Module
1.2

 12/-

Semester 2, Module
2.1

 -/-

Semester 2, Module
2.2

 -/-

Leerdoelen Aan het einde van de cursus wordt de student(e) geacht in staat te zijn om:
 - theore�sch inzicht te hebben in het gedrag van condensatoren en op grond hiervan

overgangsverschijnselen in RC-circuits te verklaren;
 - basis theore�sch inzicht te hebben in het verschijnsel magne�sche induc�e en op

grond hiervan het gedrag van spoelen en overgangsverschijnselen in RL-circuits te
verklaren;

 - de analogie en het onderscheid tussen weerstand, condensator en spoel te
begrijpen;

 - theore�sch inzicht te hebben in het opwekken van wisselspanning en in de
karakteris�eken ervan;

 - eenvoudige wisselspanningsnetwerken te analyseren door middel van ac�ef en
reac�ef vermogen;

 - inzicht te hebben in het gedrag van weerstanden, spoelen en condensatoren in
wisselspanningsnetwerken.

 Leerinhouden De student(e) maakt kennis met het gedrag van condensatoren en met
elektromagne�sme en wisselstroomtheorie. Hij/zij verwer� inzicht in
overgangsverschijnselen bij spoelen en condensatoren. Hij/zij maakt zich technieken
eigen voor het voorspellen van gedragingen van componenten en het berekenen van
de verschillende grootheden in wisselstroom netwerken. De student(e) concre�seert
de leerstof con�nu door middel van voorbeelden en oefeningen. De student(e)
verwer� elektrische kennis, inzichten en vaardigheden ter ondersteuning van andere
vakken en van het tot stand brengen van een scrip�e

Leerresultaten - Vanuit een grondig inzicht op het vlak van toegepaste technische wetenschappen
omgaan met complexe technische systemen aan boord van zeeschepen en mari�eme
installa�es (bachSW-d)
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Evalua�evorm
Na Module 1.1

 
Na Module 1.2

 schri�elijk Na Module 2.1
 

Na Module 2.2
 

Tweede zi�jd
 schri�elijk

Vereist
studiemateriaal

Cursustekst van de docent beschikbaar.
 Wetenschappelijke rekenmachine.

 Aanbevolen
voorkennis

Wiskunde (zie
h�ps://www.hzs.be/images/documenten/Wiskunde_aan_de_HZS_2016.pdf voor
meer informa�e)

 Bijkomende info
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 ECTS-fiche
Opleiding Bachelor in de Scheepswerktuigkunde
Opleidingsonderdeel ELEKTRICITEIT EN SCHEEPSELEKTROTECHNIEK - DEEL 1 (5 SP)
Opleidingselement Scheepselektrotechniek - deel 1
Docent(en) Rik FLOREN
Opleidingstraject Eerste Bachelor Scheepswerktuigkunde
TypeCursus

 (didac�sche
werkvormen)

Hoorcollege

Andere didac�sche
werkvormen
Onderwijstaal Nederlands
Volg�jdelijkheid
Studiepunten (SP) 2
Uren
hoorcollege/prak�jk 24/-

Semester +
module(s)

Semester 1,
Module 1.1

 -/-

Semester 1, Module
1.2

 -/-

Semester 2, Module
2.1

 12/-

Semester 2, Module
2.2

 12/-

Leerdoelen Aan het einde van de cursus wordt de student(e) geacht in staat te zijn om:
 

- wiskundig en gebruik makend van de fysische hoofdwe�en de eigenschappen van
elektrische machines en installa�es af te leiden;

 - de werking van elektrische machines onder verschillende belas�ng te begrijpen en
uit te leggen;

 - te begrijpen wat ac�ef, reac�ef en schijnbaar vermogen inhoudt;
 - de energietransforma�e in elektrische machines te begrijpen;

 - de bouw en werking van elektrische machines aan boord van een schip te verklaren;
 - de verschillen tussen een mari�eme elektrische installa�e en een installa�e aan de

wal aan te tonen;
 - de volledige elektrische vermogenskring van een schip te beschrijven aan de hand

van een one line circuit;
 - op een correct wetenschappelijke wijze zijn/haar berekeningen om te ze�en naar

een rapport gebruik makend van tekstverwerker en spreadsheet.
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Leerinhouden Volgende machines vormen het onderwerp van deze cursus:
 - gelijkstroomgeneratoren;

 - gelijkstroommotoren;
 - transformatoren;

 - de asynchrone motor;
 - de synchrone generator;

 - de synchrone motor.

Aan de hand van de bouw van deze machines leert de student(e) hun werking op
magne�sch, elektrisch en mechanisch vlak kennen. Met de kennis opgedaan in de
cursus Elektrotechniek analyseert de student(e) de werking van deze diversiteit aan
machines. Na analyse kan de student(e) aantonen hoe de arbeidsfactor en het
rendement van deze machines verandert met variërende belas�ng.  

Leerresultaten - Handelen in overeenstemming met de vereisten (normen) van de Interna�onal
Conven�on on Standards of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers
(STCW) A-III/1, A-V en A-VI1 voor officieren-werktuigkundigen op zeeschepen
(bachSW-a)

 - Beschikken over basiskennis van de vereisten (normen) van de Interna�onal
Conven�on on Standards of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers
(STCW)A-III/6 en A-VI voor elektro technical officers (ETO) op zeeschepen (bachSW-b)

 - Vanuit een grondig inzicht op het vlak van exacte wetenschappen omgaan met
complexe technische systemen aan boord van schepen en mari�eme installa�es
(bachSW-c)

 - Vanuit een grondig inzicht op het vlak van toegepaste technische wetenschappen
omgaan met complexe technische systemen aan boord van zeeschepen en mari�eme
installa�es (bachSW-d)

 Evalua�evorm
Na Module
1.1

 

Na Module
1.2

 

Na Module
2.1

 

Na Module 2.2
 mondeling met schri�elijke

voorbereiding
Tweede zi�jd

 mondeling met schri�elijke voorbereiding

Vereist
studiemateriaal

Cursustekst van de docent beschikbaar.
 Wetenschappelijke rekenmachine.

 Aanbevolen
voorkennis
Bijkomende info
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 ECTS-fiche
Opleiding Bachelor in de Scheepswerktuigkunde
Opleidingsonderdeel SCHEEPSMOTOREN - DEEL 1 (3 SP)
Opleidingselement Scheepsmotoren - deel 1
Docent(en) Tim COOLS
Opleidingstraject Eerste Bachelor Scheepswerktuigkunde
TypeCursus

 (didac�sche
werkvormen)

Hoorcollege

Andere didac�sche
werkvormen
Onderwijstaal Nederlands
Volg�jdelijkheid
Studiepunten (SP) 3
Uren
hoorcollege/prak�jk 24/-

Semester +
module(s)

Semester 1,
Module 1.1

 -/-

Semester 1, Module
1.2

 -/-

Semester 2, Module
2.1

 12/-

Semester 2, Module
2.2

 12/-

Leerdoelen Aan het einde van de cursus wordt de student(e) geacht in staat te zijn om:
 

- een grondige kennis te hebben van de werking en onderdelen van de o�omotor, de
dieselmotor en de gasturbine;
- door eerst een indeling te geven van verbrandingsmotoren en op basis van een
aantal criteria de naamgevingen, werkingsprincipes en uitvoeringsvormen van
diverse soorten verbrandingsmotoren uit te leggen; 

 - de technologische kennis te bezi�en rond de bouwwijzen en onderdelen die
gemeenschappelijk zijn voor alle verbrandingsmotoren;

 - alle onderdelen van scheepsmotoren te herkennen en te benoemen;
 - met eigen woorden de werking van een scheepsmotor (2-takt, 4-takt en gasturbine)

uit te leggen;
 - inzicht te tonen in de verschillende koelsystemen en spoelluchtsystemen van

scheepmotoren;
 - rendementen en luch�actoren van scheepsmotoren te berekenen;

 - vermogens te berekenen aan de hand van het PV diagram.
 - op correct wetenschappelijke wijze en gebruik makend van tekstverwerker en

spreadsheet vanuit zijn/haar berekeningen een rapport te schrijven.
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Leerinhouden De student(e) maakt in deze cursus kennis met diverse types scheepsmotoren, met
inbegrip van hun onderdelen, eigenschappen, bouwwijzen en toepassingen. De
student(e) leert de werking van de verschillende scheepsmotoren grondig kennen;
hij/zij analyseert hun werking, efficien�e en hun func�e aan boord van een schip. De
student(e) leert ook waarom bepaalde types van motoren op bepaalde schepen
worden gebruikt. Gebruik makend van de kennis opgedaan in de cursus
thermodynamica, wiskunde en fysica maakt hij/zij al een begin met berekeningen
rond vermogen en rendement.  

Achtereenvolgens komen aan bod:
 - indeling en overzicht verbrandingsmotoren;

 - overzicht gemeenschappelijke motoronderdelen;
 - hoofdafme�ngen zuigermotor;

 - verbrandingsproces bij o�o- en dieselmotoren;
 - verbrandingsproces bij gasturbines;

 - kinema�ca zuigermotoren;
 - bespreking en berekening gas- en massakrachten;

 - krachtenverdeling in hoofddrijfwerk en kleppenmechanismen;
 - ladingswisseling vier- en tweeslagmotoren;

 - bouwwijzen zuigermotoren en gasturbines;
 - motorsmering, motorkoeling.

Leerresultaten - Handelen in overeenstemming met de vereisten (normen) van de Interna�onal
Conven�on on Standards of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers
(STCW) A-III/1, A-V en A-VI1 voor officieren-werktuigkundigen op zeeschepen
(bachSW-a)

 - Vanuit een grondig inzicht op het vlak van exacte wetenschappen omgaan met
complexe technische systemen aan boord van schepen en mari�eme installa�es
(bachSW-c)

 - Vanuit een grondig inzicht op het vlak van toegepaste technische wetenschappen
omgaan met complexe technische systemen aan boord van zeeschepen en mari�eme
installa�es (bachSW-d)

 - Resultaatgericht werken door efficiënt te plannen en accuraat, crea�ef en innova�ef
te denken en te handelen (bachSW-e)

 - Wetenschappelijke en vaktechnische informa�e m.b.t. scheepswerktuigkunde
gericht opzoeken, verwerken, interpreteren, evalueren en rapporteren (bachSW-h)

 Evalua�evorm
Na Module 1.1

 
Na Module 1.2

 
Na Module 2.1

 
Na Module 2.2

 schri�elijk
Tweede zi�jd

 schri�elijk

Vereist
studiemateriaal

Cursustekst van de docent beschikbaar.
 Wetenschappelijke rekenmachine.

 Aanbevolen
voorkennis
Bijkomende info - Briand, J. (2008). Diesels marins. Rennes, France: Infomer.

 - Kuiken, K. (2008). Diesel Engines I & II. Onnen, The Netherlands: Target Global
Energy Training.

 - Van Maanen, P. (1992). Scheepsdieselmotoren 1. Harfsen, Nederland: Nautech.
 - Van Maanen, P. (1994). Scheepsdieselmotoren 2. Harfsen, Nederland: Nautech.
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 ECTS-fiche
Opleiding Bachelor in de Scheepswerktuigkunde
Opleidingsonderdeel THERMODYNAMICA - DEEL 1 (3 SP)
Opleidingselement Thermodynamica (Deel 1)
Docent(en) Tim COOLS
Opleidingstraject Eerste Bachelor Scheepswerktuigkunde
TypeCursus

 (didac�sche
werkvormen)

Hoorcollege

Andere didac�sche
werkvormen
Onderwijstaal Nederlands
Volg�jdelijkheid
Studiepunten (SP) 3
Uren
hoorcollege/prak�jk 24/-

Semester +
module(s)

Semester 1,
Module 1.1

 -/-

Semester 1, Module
1.2

 -/-

Semester 2, Module
2.1

 12/-

Semester 2, Module
2.2

 12/-

Leerdoelen Aan het einde van de cursus wordt de student(e) geacht in staat te zijn om:
 

- toestanden van fluïda te beschrijven en warmte- of arbeidswisselingen bij
toestandsveranderingen en kringprocessen te becijferen, rekening houdend met een
aantal vereenvoudigende hypothesen;

 - de formules op te stellen en te gebruiken in prak�sche situa�es en de resultaten
hiervan te interpreteren;

 - om te gaan met tabellen en diagrammen die eigen zijn aan dit opleidingsonderdeel;
 - zich een beeld te vormen van de warmte- en energiebalans van een mari�eme

installa�e;
- warmteoverdracht in andere disciplines in te scha�en, toe te passen en een
prak�sch systeem te ontwerpen.

 - vanuit zijn/haar berekeningen gebruik makend van tekstverwerker en spreadsheet
een correct wetenschappelijke rapport te schrijven.



10/13/21, 5:40 PM Studiegids Bachelor in de Scheepswerktuigkunde (2021-2022) - inhoudstafel

https://ikz.hzs.be/Studiegidsen/1NL_AcBachSW2021AA_Studiegids.html 43/54

Leerinhouden De basis van deze cursus is het aanleren van de algemene basiswe�en van de
natuurkunde en de thermodynamica.

 Vervolgens krijgt de student(e) ook enkele basisbegrippen van warmtetransport
aangeleerd.

 In oefeningen en voorbeelden wordt de nadruk gelegd op scheepswerktuigkundige
aspecten. Bijzondere aandacht gaat naar de analyse van dagdagelijkse systemen zoals
de motoren en verder de thermodynamische eigenschappen, werking en rendement
van koelinstalla�es.

Inleidende basisbegrippen:
 - energie

 - geïsoleerde, gesloten en open systemen
 - evenwicht en quasi-evenwicht

 - temperatuur

Zuivere stoffen:
 - faseprocessen van zuivere stoffen

 - toestandsvergelijking van een ideaal gas
 - specifieke warmte

Energie transport voor gesloten systemen:
 - energietransport via warmte

 - energietransport via arbeid

De eerste hoofdwet van de thermodynamica:
 - behoud van energie

 - mechanismen van energietransport
 - energiebalans voor gesloten systemen controlevolumes

 - rendementen van gesloten systemen
 - de pdV vergelijkingen

 - polytropen

 De tweede hoofdwet van de thermodynamica:
 - inleidende begrippen

Leerresultaten - Handelen in overeenstemming met de vereisten (normen) van de Interna�onal
Conven�on on Standards of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers
(STCW) A-III/1, A-V en A-VI1 voor officieren-werktuigkundigen op zeeschepen
(bachSW-a)

 - Beschikken over basiskennis van de vereisten (normen) van de Interna�onal
Conven�on on Standards of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers
(STCW)A-III/6 en A-VI voor elektro technical officers (ETO) op zeeschepen (bachSW-b)

 - Vanuit een grondig inzicht op het vlak van exacte wetenschappen omgaan met
complexe technische systemen aan boord van schepen en mari�eme installa�es
(bachSW-c)

 - Vanuit een grondig inzicht op het vlak van toegepaste technische wetenschappen
omgaan met complexe technische systemen aan boord van zeeschepen en mari�eme
installa�es (bachSW-d)

 Evalua�evorm
Na Module 1.1

 
Na Module 1.2

 
Na Module 2.1

 
Na Module 2.2

 schri�elijk
Tweede zi�jd

 schri�elijk

Vereist
studiemateriaal

Cursustekst van de docent beschikbaar.
 Wetenschappelijke rekenmachine.
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Aanbevolen
voorkennis
Bijkomende info - Andre Houberechts. (1996). La thermodynamique technique. Bruxelles, Belgique:

Vander.
 - Cengel, Y. (2009). Introduc�on to thermodynamics and heat transfer. New York, US:

McGraw-Hill.
 - Cengel, Y., Boles M. Thermodynamics - An Engineering Approach - SI Version (8th

ed.)
 - Kimmenaede. (2010). Warmteleer voor technici. Groningen, Nederland Noordhoff

Uitgevers.
 - Moran, M., Shapiro, H., Boe�ner, D., Bailey, M. (2012). Principles of Engineering

Thermodynamics – SI Version (7th ed.). Hoboken, N.J., US: Wiley.
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 ECTS-fiche
Opleiding Bachelor in de Scheepswerktuigkunde
Opleidingsonderdeel SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE VAARDIGHEIDSTRAINING - DEEL 1 (3 SP)
Opleidingselement Scheepswerktuigkundige vaardigheidstraining - deel 1
Docent(en) Stefaan BUEKEN, Tim COOLS, Tim JANSSENS, Marc STERKENS
Opleidingstraject Eerste Bachelor Scheepswerktuigkunde
TypeCursus

 (didac�sche
werkvormen)

Prak�sche oefeningen

Andere didac�sche
werkvormen
Onderwijstaal Nederlands
Volg�jdelijkheid
Studiepunten (SP) 3
Uren
hoorcollege/prak�jk -/48

Semester +
module(s)

Semester 1,
Module 1.1

 -/12

Semester 1,
Module 1.2

 -/12

Semester 2,
Module 2.1

 -/12

Semester 2,
Module 2.2

 -/12
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Leerdoelen Aan het einde van de cursus wordt de student(e) geacht in staat te zijn om:
 

- basiswerktuigkundige vaardigheden te beheersen;
 - de juiste veiligheidsvoorschri�en te hanteren, gebruiken en toepassen in de

werkplaats;
 - de verschillende basisonderdelen van een dieselmotor te herkennen en te

beschrijven;
 - de werking van een 4-takt dieselmotor en een 2-takt dieselmotor toe te lichten;

 - de toepassing van verschillende materialen in een verbrandingsmotor te
beschrijven;

 - het doel en de werking van verschillende gereedschappen te duiden, alsook te
weten waar deze te gebruiken;

 - onder toezicht van een begeleider de demontage/montage van een motor te
organiseren, in groep en als individu en dit tot een goed einde te kunnen brengen;

 - vanuit een technische tekening een basis trapas te draaien op de draaibank,
gebruikmakend van de juiste bewerkingstechnieken. Alsook deze opdracht als
individu te kunnen organiseren;

 - boor en freestechnieken toe te passen;
 - schroefdraad te snijden door gebruik te maken van een draadsnijkussen en een tap;

 - verschillende assemblage technieken te kennen;
 - het gebruik van verschillende verbindingstechnieken te kennen;

 - basis las-technieken op een horizontaal vlak toe te passen door gebruik te maken
van booglassen met beklede-elektrode;

 - verschillende lasprocedés te herkennen;
 - te lassen met de halfautomaat;

 - zijn/haar meetgegevens op een correcte manier te interpreteren en gebruik
makend van tekstverwerker en spreadsheet een wetenschappelijk correct verslag te
schrijven. .

Leerinhouden De student(e) leert op een veilige en correcte manier gebruik te maken van de
gereedschappen, mee�nstrumenten en machines (slijpschijf, boormachine,
schuurband, etc) .

 Hij/zij leert op een veilige en correcte manier de basis van het lassen en het werken
op de draaibank.

 De student(e) leert hoe hij/zij op een technisch verantwoorde manier machines kan
demonteren, hun toestand beoordelen en hen terug in werkende toestand brengen.

 De student(e) leert een verslag maken waarin de condi�e van deze machines aan de
hand van correcte meetgegevens wordt weergegeven.

Leerresultaten - Handelen in overeenstemming met de vereisten (normen) van de Interna�onal
Conven�on on Standards of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers
(STCW) A-III/1, A-V en A-VI1 voor officieren-werktuigkundigen op zeeschepen
(bachSW-a)

 - Resultaatgericht werken door efficiënt te plannen en accuraat, crea�ef en innova�ef
te denken en te handelen (bachSW-e)

 - Func�oneren in een interna�onale, mul�culturele omgeving, zich flexibel opstellen
en gedragen en �jdens intermenselijke contacten respectvol handelen en optreden
(bachSW-f)

 - Wetenschappelijke en vaktechnische informa�e m.b.t. scheepswerktuigkunde
gericht opzoeken, verwerken, interpreteren, evalueren en rapporteren (bachSW-h)

 - Vanuit een besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid (milieu, veiligheid, ...)
plichtsbewust handelen en stressbestendig func�oneren in allerlei crisissitua�es, in
het bijzonder binnen de beroepsprak�jk van de scheepswerktuigkundige (bachSW-i)
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Evalua�evorm Na Module
1.1

 permanente
evalua�e

Na Module
1.2

 permanente
evalua�e

Na Module
2.1

 permanente
evalua�e

Na Module 2.2
 permanente evalua�e met

geïncorporeerde eindproef

Tweede zi�jd
 eindproef

Vereist
studiemateriaal Veiligheidskledij.

 
Aanbevolen
voorkennis
Bijkomende info
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 ECTS-fiche
Opleiding Bachelor in de Scheepswerktuigkunde
Opleidingsonderdeel STOOMINSTALLATIES - DEEL 1 (3 SP)
Opleidingselement Stoominstalla�es - deel 1
Docent(en) Stefaan BUEKEN
Opleidingstraject Eerste Bachelor Scheepswerktuigkunde
TypeCursus

 (didac�sche
werkvormen)

Hoorcollege

Andere didac�sche
werkvormen Demonstra�e

 
Onderwijstaal Nederlands
Volg�jdelijkheid
Studiepunten (SP) 3
Uren
hoorcollege/prak�jk 24/-

Semester +
module(s)

Semester 1,
Module 1.1

 12/-

Semester 1,
Module 1.2

 12/-

Semester 2, Module
2.1

 -/-

Semester 2, Module
2.2

 -/-

Leerdoelen Aan het einde van de cursus wordt de student(e) geacht in staat te zijn om:
 

- inzicht te hebben in de manier waarop energie zich verplaatst in een
stoominstalla�e;

 - probleemloos berekeningen van energiestromen, warmtehoeveelheid,
brandstofverbruik en opgewekt vermogen uit te voeren;

 - verschillende soorten stoom en hun gebruik te herkennen;
 - de bouw van soorten stoomketels te kennen en hierdoor de oorzaak van fouten bij

de werking van de ketel te herkennen;
 - de beperkingen van elke soort ketel te kennen en hierdoor ook de meest

aangewezen ketel te kiezen voor elke toepassing;
 - van verschillende toestellen die we terugvinden op en rond de ketel de werking te

kennen en begrijpen, wat hun nut is in de installa�e en hierdoor hun onderhoud te
plannen;

 - de volledige werking van de verschillende soorten turbines (ac�e en reac�e) te
kennen;

 - perfect te bepalen welke turbine hij/zij voor zich hee�;
 - de voor- en nadelen van elk soort turbine te kennen en dus ook de aangewezen

turbine te kiezen voor elke toepassing;
 - de belangrijkste stappen voor het opstarten en s�lleggen van een turbine te

kennen;
 - het gebruik van turbines aan boord voor aandrijven van generatoren, pompen of de

voorstuwing uit te leggen.



10/13/21, 5:40 PM Studiegids Bachelor in de Scheepswerktuigkunde (2021-2022) - inhoudstafel

https://ikz.hzs.be/Studiegidsen/1NL_AcBachSW2021AA_Studiegids.html 49/54

Leerinhouden De student(e) maakt kennis met types, bouw, kenmerken en werking van
stoommachines. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 - de geschiedenis van de stoommachine;
 - warmte en energie, met cijfers;

 - de vlambuisketel, opbouw en werking;
 - de waterbuisketel, opbouw en werking;
 - de ‘once-through’ ketel, opbouw en werking;

 - ‘economisers’ en oververhi�ers;
 - instrumenta�e op de ketel (kranen, manometers, overdrukven�elen, etc, bouw en

werking;
- stoomturbines , soorten en werking, opstart en stoppen.

Gedurende de hele periode maakt de student berekeningen op steeds moeilijkere
stoomcircuits.

Leerresultaten - Handelen in overeenstemming met de vereisten (normen) van de Interna�onal
Conven�on on Standards of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers
(STCW) A-III/1, A-V en A-VI1 voor officieren-werktuigkundigen op zeeschepen
(bachSW-a)

 - Vanuit een grondig inzicht op het vlak van exacte wetenschappen omgaan met
complexe technische systemen aan boord van schepen en mari�eme installa�es
(bachSW-c)

 - Vanuit een grondig inzicht op het vlak van toegepaste technische wetenschappen
omgaan met complexe technische systemen aan boord van zeeschepen en mari�eme
installa�es (bachSW-d)

 - Wetenschappelijke en vaktechnische informa�e m.b.t. scheepswerktuigkunde
gericht opzoeken, verwerken, interpreteren, evalueren en rapporteren (bachSW-h)

 - Vanuit een besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid (milieu, veiligheid, ...)
plichtsbewust handelen en stressbestendig func�oneren in allerlei crisissitua�es, in
het bijzonder binnen de beroepsprak�jk van de scheepswerktuigkundige (bachSW-i)

 Evalua�evorm
Na Module 1.1

 
Na Module 1.2

 schri�elijk Na Module 2.1
 

Na Module 2.2
 

Tweede zi�jd
 schri�elijk

Vereist
studiemateriaal

Cursustekst van de docent beschikbaar.
 Wetenschappelijke rekenmachine.

 Aanbevolen
voorkennis
Bijkomende info
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 ECTS-fiche
Opleiding Bachelor in de Scheepswerktuigkunde
Opleidingsonderdeel TECHNISCH TEKENEN EN CAD (3 SP)
Opleidingselement Technisch tekenen en CAD
Docent(en) Vincent LEYSEN
Opleidingstraject Eerste Bachelor Scheepswerktuigkunde
TypeCursus

 (didac�sche
werkvormen)

Hoorcollege met prak�sche oefeningen

Andere didac�sche
werkvormen
Onderwijstaal Nederlands
Volg�jdelijkheid
Studiepunten (SP) 3
Uren
hoorcollege/prak�jk -/36

Semester +
module(s)

Semester 1,
Module 1.1

 -/12

Semester 1,
Module 1.2

 -/12

Semester 2,
Module 2.1

 -/12

Semester 2, Module
2.2

 -/-

Leerdoelen Aan het einde van de cursus wordt de student(e) geacht in staat te zijn om:
 

- op correcte wijze technische tekeningen te lezen en te interpreteren;
 - op correcte wijze technische tekeningen te maken van onderdelen die moeten

worden geproduceerd, dit met de correcte maataanduidingen van
oppervlakteruwheid en toleran�es;

 - isometrische tekeningen van leidingen te lezen en een isometrische tekening van
een leiding te maken;

 - elektrische, hydraulische, electronische, pneuma�sche en automa�sa�eschema's te
lezen;

 - elektrische, hydraulische, electronische, pneuma�sche en automa�sa�eschema's te
maken;

 - al deze schema's en tekeningen te maken, zowel op papier als in een CAD
programma;

 - op een duidelijke manier en in een interna�onale context te communiceren over
gemaakte aanpassingen op tekeningen en schema's
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Leerinhouden De student(e) maakt in deze cursus kennis met technisch tekenen en CAD. Volgende
thema's en onderwerpen komen aan bod:

 - 2D tekeningen van machineonderdelen lezen en maken;
- Ruimtelijk inzicht in de 3 dimensies;

 - Maatvoering toleran�es, het passingstelsel en oppervlakteruwheid;
 - Schroefdraadsystemen;

 - Isometrisch schetsen van leidingen.
 Alle voorgaande gebruikmakend van een CAD programma, met uitbreiding naar 3D.

Schemalezen en tekenen volgens interna�onale en afwijkende normen van:
 - Piping & Instrumenta�on Diagram P&ID

 - Elektrische en elektronische schema's. 
Leerresultaten - Handelen in overeenstemming met de vereisten (normen) van de Interna�onal

Conven�on on Standards of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers
(STCW) A-III/1, A-V en A-VI1 voor officieren-werktuigkundigen op zeeschepen
(bachSW-a)

 - Resultaatgericht werken door efficiënt te plannen en accuraat, crea�ef en innova�ef
te denken en te handelen (bachSW-e)

 - Wetenschappelijke en vaktechnische informa�e m.b.t. scheepswerktuigkunde
gericht opzoeken, verwerken, interpreteren, evalueren en rapporteren (bachSW-h)

 Evalua�evorm Na Module 1.1
 permanente

evalua�e

Na Module 1.2
 permanente

evalua�e

Na Module 2.1
 permanente evalua�e met

geïncorporeerde eindproef

Na
Module
2.2

 Tweede zi�jd
 eindproef

Vereist
studiemateriaal Cursustekst van de docent beschikbaar.

 
Aanbevolen
voorkennis
Bijkomende info - Giesecke, F.E. (latest ed.). Engineering graphics. US: Pearson Educa�on Inc.



10/13/21, 5:40 PM Studiegids Bachelor in de Scheepswerktuigkunde (2021-2022) - inhoudstafel

https://ikz.hzs.be/Studiegidsen/1NL_AcBachSW2021AA_Studiegids.html 52/54

 ECTS-fiche
Opleiding Bachelor in de Scheepswerktuigkunde
Opleidingsonderdeel STAGE AAN BOORD (5 SP)
Opleidingselement Stage aan boord
Docent(en) Rik FLOREN, Filip VAN GUTTE
Opleidingstraject Eerste Bachelor Scheepswerktuigkunde
TypeCursus

 (didac�sche
werkvormen)

Prak�sche oefeningen

Andere didac�sche
werkvormen

Excursie
 Demonstra�e

 Onderwijstaal Nederlands + Engels
Volg�jdelijkheid
Studiepunten (SP) 5
Uren
hoorcollege/prak�jk -/192

Semester +
module(s)

Semester 1, Module
1.1

 -/-

Semester 1, Module
1.2

 -/-

Semester 2, Module
2.1

 -/192

Semester 2, Module
2.2

 -/-

Leerdoelen Aan het einde van de cursus wordt de student(e) geacht in staat te zijn om:
 

- zich een beeld te vormen van zijn/haar toekoms�ge werkomgeving;
 - niet enkel een duidelijk inzicht te hebben in de noodzakelijke veiligheidscultuur aan

boord van een schip maar veiligheid op de eerste plaats te ze�en bij iedere
handeling;

 - begrip te hebben voor de hiërarchische structuur aan boord;
 - op een correcte manier de wacht te lopen en een wacht over te nemen;

 - snel en veilig te reageren op de verschillende alarmsignalen aan boord.

Leerinhouden Aan boord van het schoolschip onderneemt de student(e) een fantas�sche zeereis.
Tijdens de zeiltocht leert hij/zij samen met zijn/haar anderstalige collega's het leven
aan boord kennen. Onmiddellijk wordt de student(e) in een wachtsysteem
ingeschakeld om in teamverband wacht te lopen in de machinekamer,
veiligheidsoefeningen te doen en samen met zijn/haar collega's van de nau�sche
wetenschappen de zeilen van een "tall ship" te bedienen. In de machinekamer
ontdekt de student(e) de verschillende systemen nodig om een schip te laten
func�oneren. De student(e) doet �jdens zijn/haar wacht de inspec�erondes, vult
zijn/haar logbook in en maakt projecten voor zijn/haar ‘cadet training record book’
(trainingsboek voor kade�en).
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Leerresultaten - Handelen in overeenstemming met de vereisten (normen) van de Interna�onal
Conven�on on Standards of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers
(STCW) A-III/1, A-V en A-VI1 voor officieren-werktuigkundigen op zeeschepen
(bachSW-a)

 - Beschikken over basiskennis van de vereisten (normen) van de Interna�onal
Conven�on on Standards of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers
(STCW)A-III/6 en A-VI voor elektro technical officers (ETO) op zeeschepen (bachSW-b)

 - Func�oneren in een interna�onale, mul�culturele omgeving, zich flexibel opstellen
en gedragen en �jdens intermenselijke contacten respectvol handelen en optreden
(bachSW-f)

 - Wetenschappelijke en vaktechnische informa�e m.b.t. scheepswerktuigkunde
gericht opzoeken, verwerken, interpreteren, evalueren en rapporteren (bachSW-h)

 - Vanuit een besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid (milieu, veiligheid, ...)
plichtsbewust handelen en stressbestendig func�oneren in allerlei crisissitua�es, in
het bijzonder binnen de beroepsprak�jk van de scheepswerktuigkundige (bachSW-i)

 Evalua�evorm Na
Module
1.1

 

Na
Module
1.2

 

Na
Module
2.1

 

Na Module 2.2
 permanente evalua�e of mondelinge verdediging

van individuele stage
Tweede zi�jd

 mondelinge verdediging van individuele stage

Vereist
studiemateriaal Veiligheidskledij.

 
Aanbevolen
voorkennis
Bijkomende info
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