
 Disclaimer: De informatie in dit document is met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid opgesteld. Echter, het Platform Zero Incidents en haar deelnemers 
kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan. Het overnemen van maatregelen, suggesties, waarschuwingen, etc., 
dient daarom altijd vooraf gegaan te worden door een eigen afweging en risicobeoordeling. Het verspreiden van dit document onder derden is toegestaan 
mits dit in de originele vorm plaatsvindt. 

 

 Reflective Learning 

Begeleiding veiligheidsvideo "trappen" in de binnenvaart. 

In het algemeen 

Deze PZI-video is bedoeld om rederijen en hun 

personeel aan boord trainingsmateriaal te bieden.  

 

Deze video is gebaseerd op real-life 

gebeurtenissen, maar locatie en schip zijn fictief 

en betrokken personen zijn acteurs. 

 

De inhoud van deze film is ontworpen om lessen 

te bieden die zijn getrokken uit incidenten en is 

niet ontworpen om de schuld te geven aan een 

persoon of groep personen voor hun acties. 

PZI kan niet verantwoordelijk worden gehouden 

voor misbruik van de inhoud van deze video. 

Wat is reflectief leren? 

Een leergebeurtenis om beter inzicht te krijgen in hoe 

incidenten ontstaan en voorkomen kunnen worden. Een 

video toont een voorbeeldsituatie die tot een incident kan 

leiden en wordt in afleveringen gepresenteerd om de 

discussie te verbeteren. 

 

Notities 

• Neem de voorbeelden in de video niet persoonlijk, 

maar gebruik ze als uitgangspunt voor een discussie. 

• Geef iedereen een moment om hun mening te delen 

en de items met een open blik te bespreken.  

• Help ook anderen. 

• Misschien kunnen deze voorbeelden u helpen in de 

discussie. 

Vragen om over na te denken 

A. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet te veel materialen meenemen als we aan boord komen? 

Waarom dichtbij de bolder opstappen als het makkelijker is om via de andere kant van de trap op te 

stappen? Dient de bollard omheind te worden? Zien we meer? 

 

B. Hoe kunnen we het beste de trap afdalen? Er lag een luchtslang op de trap, heb je het opgemerkt? Zijn we 

ons ervan bewust dat we van daglicht naar een donkere kamer komen ,wat ons zicht kan beïnvloeden? 

Zien we meer? 

 

C. Hoewel beide leuningen gebruikt werden, is 'naar benedenglijden' veilig om te doen? Naar beneden 

springen lijkt misschien snel, maar het kan leiden tot blessures. 

 

D. Wat is het gewicht van deze drums en maakt dat een verschil? Kunnen de dingen die we naar beneden 

dragen vast komen te zitten achter de steun van de leuning? Is het  veilig om naar beneden te gaan zoals 

in het voorbeeld, door 1 trommel te  dragen? Zien we meer? 

 

E. Is het gewicht van de tassen een belangrijke factor? Is het veilig om beide handen vol te hebben omdat er 

geen leuning is? Hoe voorkom je een stapel schoenen onderaan de trap? 


