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Luchtvracht X-ray screener
Om een veilige luchtvrachtketen te kunnen garanderen dient vracht te worden gecontroleerd. De volledige keten dient
veilig te zijn om te voorkomen dat luchtvracht gebruikt wordt om aanslagen te plegen of een ander soort schade aan te
brengen aan vliegtuigen, vliegvelden of betrokken partijen.
Luchtvracht
Wanneer bedrijven niet beschikken over de ‘Known Consignor’ (bekende afzender) erkenning kunnen zij er voor kiezen
om hun luchtvracht 100% te laten screenen door X-ray screeners die zijn opgeleid om luchtvracht te screenen of om dit
door een externe partij te laten doen. Om te mogen werken met X-ray apparatuur is het vaak wettelijk verplicht om een
opleiding tot X-ray screener to volgen. BM-Services verzorgt de opleiding tot Luchtvracht X-ray screener.
Trefox
Voordat men met een X-ray machine mag werken, moet de theorie met betrekking tot X-ray apparatuur behandeld zijn.
BM-Services gebruikt het programma Trefox; Theory for X-ray om deze procedurele kennis te doorlopen en af te testen
door middel van een examen.
Simfox
Simfox staat voor Simulator for X-ray en is een innovatieve X-ray simulator. Simfox wordt gebruikt als Computer Based
Training (CBT) systeem waarbij trainers van BM-Services gebruik maken van het trainen en testen van medewerkers volgens de meest recente wet– en regelgeving omtrent het gebruik van X-ray apparatuur. Simfox stelt X-ray trainers in staat
om zendingen te ‘vullen’ met normale en/of gevaarlijke items en deze zendingen te gebruiken voor test- en trainingsdoeleinden. De uitgebreide database zorgt voor een onuitputtelijke bron van variatie. Het Simfox systeem wordt tevens
gebruikt om recurrent training te verzorgen.

Luchtvracht X-ray screener
Opleiding Luchtvracht X-ray screener
NTCB | Nationaal Trainingscentrum Burgerluchtvaart | Luchtvracht biedt de opleiding Luchtvracht
X-ray screener aan voor een viertal machines; Smiths-Heimann, L3, Rapiscan en Gilardoni.
De opleiding Luchtvracht X-ray screener duurt 2,5 dag, oftewel 20 uur en is als volgt ingedeeld:
Dag 1:
Trefox
IED’s
Simfox CBT
Dag 2:
Visitatie
Simfox CBT
Oefenexamens
Dag 3:
Toetsing theoretische kennis
Praktijkexamen (CBT)
Certificering
De opleiding X-ray screener is, net als de overige opleidingen van BM Services, door de NCTV
erkend en gecertificeerd. Wanneer u de opleiding behaalt is uw opleidingscertificaat dus ook
officieel erkend.
Instroomeisen
Voor deze opleidingen is geen specifieke kennis of vooropleiding vereist. Een Pre-Employment
test zal onderdeel uitmaken van de inschrijfprocedure.
Locatie
De opleiding Luchtvracht X-ray screener kan worden verzorgd op locatie of in het Security
Training Centre van BM-Services te Badhoevedorp.
Erkenning
De opleiding is volledig goedgekeurd door de Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en
veiligheid onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie conform de eindtermen van
het Nationaal Trainingsprogramma voor de beveiliging van de burgerluchtvaart.
De opleidingen worden periodiek onderworpen aan audits van de Koninklijke Marechaussee.
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