PERSBERICHT
Opleiding Groot Vaarbewijs op Urk
Vanwege de grote belangstelling zal er ook dit jaar weer een opleiding Groot
Vaarbewijs op Urk van start gaan. De lessen worden gegeven op zaterdagochtend
van 9:00 tot 12:30 uur in het Veiligheidscentrum van de VCU. De volledige
opleiding bestaat uit 14 ochtenden. De eerste les is op zaterdag 29 augustus 2015.
De laatste is op 19 december. Tussentijds doet men in modules examen bij het
CBR.
Speciaal voor mensen met visserijdiploma’s is er ook nog een speciale
lichtere versie. Dit geldt voor mensen met bijvoorbeeld het visserijdiploma
SW-5 of SW-6. Ook mensen met een MAROF diploma komen
hiervoor in aanmerking. Deze deelnemers hoeven slechts 8 ochtenden
naar les.
De kosten voor volledige opleiding (14x les) zijn € 945,-. De kosten voor de
opleiding met vrijstellingen (8x) zijn € 745,-. Deze kosten zijn inclusief BTW, maar
exclusief de examenkosten bij het CBR.
De inhoud wordt verzorgd door Edumar, maar de organisatie en inschrijvingen is in
handen van de VCU. Deze samenwerking is al vele jaren succesvol geweest.
De vraag naar deze opleiding is ook nu weer bijzonder groot. Indien u
belangstelling heeft, wordt u verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met
Klaas Ras van de VCU.
Edumar vaaropleidingen
Bastiaan With
Ype Wielingastrjitte 7
8711 LR Workum
0515-541067
06-54278606
www.GrootVaarbewijs.nl
info@GrootVaarbewijs.nl

Veiligheidscentrum Urk
Klaas Ras
Vliestroom 18
8321 EG Urk
0527-683786 (keuze 4)
www.vcu.nl
klaasRas@vcu.nl

Beide organisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd

CCV Exameninformatie op internet
Op de site treft u nog veel meer informatie over de examens:
-

Aanvraagformulier om de examens aan te vragen
Examendata en examenlocaties
Toetsmatrijzen van de examenvakken
Het laatste nieuws
Het examenreglement
De vrijstellingregeling

Dit is de directe link:

www.cbr.nl/10628.pp

Vrijstellingen
Hier nog een link naar de vrijstellingsregeling can het CBR: http://www.cbr.nl/10449.pp
Bij vragen kunt u het beste zelf contact opnemen met het CBR.

Kwaliteitscontrole UWV, CRKBO en Certiked
Edumar is onder andere opgenomen is het scholingsbestand van het UWV Werkbedrijf. Dit
Werkbedrijf maakt veelvuldig gebruik van de opleidingsmogelijkheden van Edumar.
Daarnaast is Edumar aangesloten bij Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
Sinds juni 2014 is Edumar ook gecertificeerd volgens het ISO 9001 systeem. Deze certificatie
is uitgevoerd door CERTIKED (als onderdeel van de LLOYDS)

Vanuit al deze organisaties worden strenge eisen gesteld aan de kwaliteit van de geleverde
diensten. Voorafgaande aan toelating is Edumar getoetst op een groot aantal criteria:
-

zorgvuldigheidsbeginsel

-

betrouwbare informatieverstrekking

-

het niet schaden van consumenten belangen

-

gekwalificeerd personeel

-

docentenbegeleiding

-

degelijkheid lesmateriaal

-

deugdelijke studiebegeleiding

-

overzichtelijke studiegids

-

voldoende aansluitend op de examens

-

waarheidsgetrouwe werving en reclame

-

openbare klachtenprocedure

