UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

WEBINAR “DIENST DER HYDROGRAFIE”

Doelgroep
Datum
Tijd
Kosten
PE-punten

: NIVRE Register-Experts in de branches Transport/Goederen en
Scheepvaart en Techniek
: donderdag 20 mei 2021
: 14.45 - 16.20 uur
: EUR 15,00, excl. BTW
: 1 PE-punt (Voor toekenning van PE dient het gehele webinar te zijn gevolgd en
dient de toets na afloop te zijn gemaakt.)

Werk / verantwoordelijkheden van de Dienst der Hydrografie
De presentatie vangt aan met een introductie van de Dienst der Hydrografie, waarbij wordt ingegaan op de
wettelijke verankering van hun verantwoordelijkheid en de taken die daaruit voortvloeien (karteringsverantwoordelijkheid van de Noordzee en het Caribisch gebied, ondersteuning van militaire acties en
adviseren van andere ministeries -bijv. over grenzen op zee-).
Vervolgens wordt nader ingegaan op:
- de producten die de Dienst der Hydrografie maakt (tegen welke standaarden en hoe is dat internationaal
gestandaardiseerd)
- het ophalen van de gegevens om aan de karteringsverantwoordelijkheid te voldoen
- de staat van kartering van de wereldzeeën
- productontwikkeling (van papieren navigatiekaart naar een dataset dat aansluit bij de logistieke keten in
de havens)
Spreker Jan Schaap
De spreker, Jan Schaap, is Hoofd Productie van de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine,
Ministerie van Defensie. Hij volgde de Zeevaartschool en had daarna diverse functies bij de Koninklijke
Marine, onder meer als hydrografisch surveyor.
Programma
14.45 - 15.00 uur
15.00 - 15.05 uur
15.05 - 15.50 uur
15.50 - 16.05 uur
16.05 - 16.20 uur
16.20 uur

Inloggen op het webinar
Welkomstwoord door de dagvoorzitter
Presentatie Dienst der Hydrografie
Gelegenheid tot het stellen van vragen
Toetsing
Sluiting

Aanmelden / Annuleren
Aan het webinar kunnen maximaal 50 personen deelnemen. Aanmelden kan uitsluitend via Extranet. Na
aanmelding ontvangt u per e-mail een barcode als inschrijfbewijs.
In geval van annulering dient u zichzelf tijdig in Extranet af te melden. Indien u zich in het geheel niet
afmeldt, zijn wij helaas genoodzaakt u het volledige bedrag voor deelname in rekening te brengen.
Hoe werkt dit webinar
Dit webinar vindt plaats via Teams. Enkele dagen voor het webinar ontvangt u de link voor deelname aan
het webinar. Tijdens het webinar heeft u de mogelijkheid om vragen aan de sprekers te stellen.

