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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 opplæringsansvarlig i oppgave å:
 Godkjenne fartstid
 Signere at han er opplæringsansvarlig for kadetten
 Godkjenne og signere på alle kompetansemålene.

Nå har opplæringsansvarlig endret navn til instruktør.
I Webcadet blir instruktørens oppgaver å:
 Kvittere ut at han er instruktør for kadett
 Kvittere ut skipsfamiliariseringen for kadetten
 Kvittere ut kompetansemål som kadetten har gjennomført og mestrer
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Innlogging
Innlogging skjer på https://webcadet.no/
Det er også mulighet for å logge seg inn vi på 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
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Dashbord

Alle «oppgavene» som instruktør skal godkjenne ligger inne på dashbord.

 Som instruktør kan du her endre passord.
 Instruktør kan også endre på personalia.
 Utlogging gjøres også her.

 Det er kadetten som «inviterer» instruktøren. Når du er invitert, vil det komme opp
en forespørsel på ditt dashbord. Du kan da «godkjenne» eller «avslå»
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Dashbord

Når instruktør har godkjent forespørsel fra kadett, vil oversikten se slik ut.
 Her ser instruktør om det er noen kompetansemål som skal godkjennes for kadetten.
 Har kadetten noe skipsfamiliarisering som skal godkjennes?
 Hvilke(n) kadett(er) du som instruktør har oppfølging på.
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Hvordan godkjenne kompetansemål:

 Rødt tall viser i hvilket kapitel kompetansemålet skal godkjennes.
 Lyseblått viser at kompetansemål er klar til godkjenning.
 Ved klikk på «blått øye» leses teksten som kadetten har besvart på kompetansemålet
 Huk av kompetansemål som kadetten mestrer, og klikk på «godkjenn
kompetansemål»
 Hvitt kompetansemål viser at kompetansemål er påbegynt, men ikke klar til
godkjenning.
 Instruktøren kan kreve forbedring av en besvarelse. Hvis det kreves forbedring etter
assessment, må instruktør få informasjon om dette av assessor og instruktøren kan opphave
godkjenningen. Da kan forbedring kreves skriftlig.
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Hvordan godkjennes skipsfamiliariseringen:

 Skipsfamiliariseringen godkjennes ved å klikke på «godkjenn nå?»
Kadetten må legge inn data om skipet før den kan godkjennes.

 For å se hva kadetten har besvart, klikkes på «blått øye»
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Mine detaljer

Her har instruktør oversikt over persondetaljer og rederidetaljer.
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Mine kadetter

Her er oversikten av kadetter som har en relasjon til deg.

Rapportere et problem
Webcadet har nå fått en funksjon hvor du kan rapportere inn et problem. Trykk på
«Rapporter et problem». Skriv så inn hva det gjelder og trykk på lagre. Problemet blir
så rapportert til opplæringskontoret.
Husk å beskriv problemet godt og oppgi hvilket skip du er på og rederi.
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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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