
OPLEIDING
BEROEPSDUIKEN

BEROEPSDUIKER WORDEN
Als beroepsduiker voer je werkzaamheden uit onder water, waar
je vaak geen zicht hebt en op de tast je werk doet. Zoals open
zee, rivieren en havens. Het werk varieert van inspectie en
onderhoud aan offshore installaties, werkzaamheden aan
schepen en inshore bouwwerkzaamheden aan bouwputten en
civiele constructies. Een goede conditie, doorzettingsvermogen,
inzicht en stressbestendigheid zijn daarbij essentieel!
 

BC-OPLEIDINGEN

BC-opleidingen is een erkend
opleidingscentrum voor
professionele duikers. Aan het
Markermeer hebben wij een
duiktoren van 9 meter, diverse
buitenwater duiklocaties en de
modernste faciliteiten. De
opleiding wordt verzorgd door
vakkundige instructeurs met veel
ervaring als beroepsduiker.

DE OPLEIDING

wetgeving bij duikarbeid;
duiksystemen en materialen;
communicatie bij duikarbeid;
maritieme onderwerpen, zoals getijden, stroming, windsterkte, kompas;
duiken in vervuild water;
duikarbeid onder schepen;
werken met lasten met de toepassing van o.a. touwwerk, steken en knopen, hijs- en
bevestigingsmiddelen;
decompressietabellen;
elementaire natuurkunde, fysiologie en kennis van duikerziekten;
inspecties, zoek- en werkmethoden en het verzorgen van een rapportage;
werken met gereedschappen zoals onderwater lassen, airlift, hogedruk waterspuit en
hydraulisch gereedschap.

De opleiding bestaat uit een combinatie van online zelfstudie en een praktijkopleiding van
5 tot 12 weken, afhankelijk van de categorie waartoe je wordt opgeleid. In de
praktijkopleiding leer je eerst veilig en verantwoord duiken. Je moet weten hoe je jezelf
en je collega redt in water waar je geen zicht hebt. Daarna leer je werkzaamheden
uitvoeren onder water. 

 

SELECTIEDAG

Wil je weten of beroepsduiken
iets voor jou is? Kom naar onze
selectiedag en doe de test!  

Duikarbeid

TOELATINGSEISEN

Minimum leeftijd 18 jaar;
Volwassen werkhouding;
Een geldige duikmedische
keuring, uitgevoerd door een
gecertificeerde arts B en
geldig gedurende de hele
opleiding;
Beschikking over eigen
duikkleding (droogpak,
onderkleding en liner).

Kijk voor meer info op
www.bc-opleidingen.nl
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https://www.bc-opleidingen.nl/nl/medische-keuring

