
 
 

This training is in Dutch only! 
Deze training wordt alleen in het Nederlands gegeven! 

 

 
 
 
BESCHRIJVING 
Het Algemeen Certificaat Maritieme Radiocommunicatie is het meest uitgebreide bedieningscertificaat voor 
radiozendapparatuur aan boord. Om in het bezit te komen van dit certificaat moet u met goed gevolg een 
theorie- en praktijkexamen afleggen. Met het Marcom-A certificaat mag u alle maritieme (GMDSS) 
radiozendapparatuur bedienen. 
 
Tijdens de training worden theorie en praktijk afgewisseld zodat direct duidelijk gemaakt kan worden wat 
met de theorie bedoeld wordt. Daarnaast zullen proefexamens worden gedaan om de voortgang van de 
kennis te testen. De training vindt doorgaans plaats van maandag t/m vrijdag en het examen op de vrijdag 
na de trainingsweek. Het examen bestaat uit een praktijkexamen in de ochtend en ’s middags de schriftelijke 
examens VPT en Engels.  
 
In onze klaslokalen zijn simulatoren en de bijbehorende boekwerken voor deze training aanwezig. Wij 
maken gebruik van het lesboek ‘Marcom-A Algemene maritieme radiocommunicatie’, wat u ook zelf kunt 
aanschaffen met behulp van het ISBN-nummer 978-94-92083-00-5.  
 
LEERSTOF 
In deze training wordt o.a. het volgende behandeld (in zowel theorie als praktijk): 

• Regelgeving, belang van en 
uitgangspunten GMDSS  

• Naam, plaats- en tijdaanduiding 

• Procedures in geval van nood 

• Radiotechnieken 

• VHF, MF & HF 

• Inmarsat 

• Navtex 

• Portofoon 

• EPIRB 

• AIS 

• SART 

• SSAS 

• LRIT 

• (S)VDR 

• Technische basiskennis van alle 
GMDSS apparatuur 

 
TOELATINGSEISEN 

• Voor deze cursus is geen vooropleiding vereist. 

• Kennis van radiocommunicatieapparatuur- en elektronica is een pré. 
 
CERTIFICAAT 

• Na het succesvol volbrengen van deze training ontvangt de deelnemer een Marcom-A 
certificaat, uitgegeven door Agentschap Telecom (Ministerie van Economische Zaken). Voor dit 
certificaat wordt door Agentschap Telecom nog een bedrag van €73,- in rekening gebracht. De 
factuur ontvangt u bij het bedieningscertificaat. Beide worden naar het door u opgegeven woon- 
of postadres verzonden. 

Training Marcom-A (Algemeen Certificaat Maritieme Radiocommunicatie, GOC) 
Doelgroep Maritiem officieren, gebruikers van maritieme radio communicatie apparatuur aan 

boord van zeeschepen, overig geïnteresseerden 
Locatie  Rotterdam (Schaardijk 23, 3063NH, Rotterdam) 
Duur  5 dagen + 1 dag examen 
Prijs € 1440,- excl. bedieningscertificaat  


