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Innledning
Det er kommet nye STCW krav, som medfører at kadettbok i papirutgave fases ut per
01.07.2014 og erstattes av Webcadet.
De 4 maritime opplæringskontorene har derfor laget en digital versjon av kadettboken, som
nå er godkjent av Sjøfartsdirektoratet.

Tidligere hadde assessor i oppgave å:
 Kvittere ut som sensor på kompetansemålene i kadettboken.
 Bekrefte i kadettbok at du har gjennomført assessment .

I Webcadet blir assessorens oppgaver å:
 Bekreftet at han er assessor for kadetten
 Kvittere ut kompetansemålene som er fullført av kadett og instruktør.
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Innlogging
Innlogging skjer på https://webcadet.no/
Det er også mulig å logge seg inn via vår nettside www.maritimkompetanse.no

NB! Når du logger deg inn som bruker for første gang, klikker du «Glemt passord», og velger
om du vil ha tilsendt passord på e-post eller SMS. (e-post fungerer best)
Det er din private epostadresse som skal brukes.
OBS! Brukere med en Hotmail adresse må være oppmerksom på at tilsendt passord
gjennom «glemt passord funksjonen» ofte havner i søppelkassen.
Vi anbefaler bruk av Google Chrome som nettleser ved bruk av Webcadet

4

Dashbord

 Når assessor har logget seg inn, kan han endre passord og personalia ved å klikke på
navnet sitt.
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Dashbord

Slik vil det se ut når assessor logger seg på, og en kadett har sendt en forespørsel til assessor.

 Her kan assessor godkjenne «forespørsel» evt «avslå»
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Dashbord

 Her vil assessor kunne se om det er noen kompetansemål som venter på å bli
godkjent.
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Ved å klikke på kadettens navn vil du få opp en oversikt på hvilke kompetansemål som
venter på godkjenning.

 Rødt tall betyr antall kompetansemål som er klar til godkjenning.
 Ved å klikke på «Blått øye» vil assessor kunne lese kadettens besvarelse.
 Her kan assessor kvittere ut kompetansemål som assessor mener at kadetten
mestrer. Assessor kvitterer ut ved å hake av muntlig, praktisk eller begge deler og
deretter klikker man på grønn knapp «Signer kriterier»
Husk at assement alltid skal foregå i en felles dialog, enten muntlig eller praktisk og hvor
assessor skal være 100 % overbevist om at kandidaten behersker emnet. Husk at som
assessor kan du også underkjenne en besvarelse og sende kandidaten ut i mere opplæring.
Du kan også velge å gi en kommentar til kadettens besvarelse, men dette vil ikke kadetten
kunne se. Assessor kan ikke be om forbedring av en oppgave i Webcadet. Hvis det er en
oppgave som må forbedres, må assessor gi beskjed til instruktøren som da kan
underkjenne svaret og kreve forbedring av kadetten.
Din oppgave som assessor er viktig, og det er du personlig som skiller mellom bestått eller
ikke bestått.
Vær bevisst ditt ansvar uten å være urimelig!!
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Min assessorprofil

Her vil assessor kunne se:
 Persondetaljer
 Assessordetaljer
 Assessorrelasjoner
Hvis noe informasjon må endres, gjøres det her, evt tas kontakt med Opplæringskontoret.
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Kontakt oss
Maritimt Kompetansesenter Sørøst Norge (MKS)

Øvre Langgate 46 (inngang Møllegaten)
3110 Tønsberg
tlf 33 30 88 90
post@maritimkompetanse.no

De som jobber med kadetter:

Johan W. Matheson, Opplæringskonsulent tlf. 33308890
e-post: jwm@maritimkompetanse.no

Oddmund Nystad, Adm. direktør

tlf. 33 30 88 92 e-post: on@maritimkompetanse.no
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