Opleiding Groot Vaarbewijs Dordrecht
INFORMATIEBLAD
Start opleiding:

zaterdag 9 januari 2016

Aantal zaterdagen:

Volledig (zonder vrijstellingen)
Vrijstellingen ivm diploma Matroos
Vrijstellingen ivm Zeevaart diploma’s

Lestijden:

9:00 tot 12:30 uur

Locatie:

Apollo Hotel Papendrecht

Kosten opleiding:

Volledig (zonder vrijstellingen)
Vrijstellingen ivm diploma Matroos
Vrijstellingen ivm Zeevaart diploma’s

14x (+ zorggarantie)
13x (+ zorggarantie)
8 x (+ zorggarantie)

€ 975,€ 925,€ 825,-

De opleidingkosten zijn vrijgesteld van BTW (0-tarief). Deze
kosten zijn inclusief al het papieren lesmateriaal, de lesdagen,
proefexamens, examentrainingen en zorggarantie (zie site
Edumar).
Niet inbegrepen zijn de examenkosten bij het CBR.
Aantal examens (CBR):

GVB RKM
GVB AB
Vrijstellingen Zeevaart

6x theorie (MC) en 1x mondeling
7x theorie (MC) en 1x mondeling
2x theorie (MC) en 1x mondeling

Examenkosten (CBR):

85,- per theorie examen
120,- per mondeling examen

Diploma Aspirant Schipper
Alle theorie-examens mogen door iedereen worden afgelegd. Met of zonder vaartijd. Na het
behalen van de eerste 6 theorie-examens (incl. Reg II) ontvangt men het Diploma Aspirant
Schipper.

Vaartijd
Het mondelinge examen (NAV 1) kan pas worden afgelegd met voldoende vaartijd (3 jaar).
Van deze 3 jaar mag er maximaal 2 jaar vaarttijd op zee worden opgedaan. De rest moet
op de binnenwateren worden opgedaan. Het Groot Vaarbewijs kan worden aangevraagd
met in totaal 4 jaar vaartijd.
Lesrooster en examendata bij het CBR
Voor deze opleiding is een speciaal lesrooster opgesteld. Bij dit lesrooster hoort ook een
examenplanning. Tijdens eerste 7 weken (lesblok 1) bestaat de inhoud uit de vakken
Reglementen 1 en Kennis Vaarwater. Dit eerste lesblok is dus ook bedoeld voor mensen
met Zeevaart Diploma’s. Ieder lesblok wordt afgesloten met de eerste examenronde bij het
CBR. Voor het eerste lesblok (Reg 1 en Vaarwater) zal dat zijn in de week van maandag 22
februari 2016.
Daarna vervolgen we de opleiding met de technische vakken: Kennis Schip/Motor,
Veiligheid, Laden en lossen. Ook dat lesblok wordt afgesloten met een tweede
examenronde (eind maart).
Het laatste lesblok gaat over het mondelinge examen (NAV 1) en de ruime wateren (Reg II
en NAV II). Ook dat lesblok wordt weer afgesloten met de bijbehorende examens.
Dit is de directe link naar de CBR examendata:
Hier treft u nog veel meer examen informatie:

http://www.cbr.nl/10525.pp
http://cbr.nl/binnenvaart.pp

Meer informatie treft u ook op onze site:

www.GrootVaarbewijs.nl

Leslokatie
Wekelijks zaterdagochtend van 9:00 - 12:30 uur

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
Onderstaand treft u nog een overzicht van de vrijstellingsregeling. Bij vragen kunt u het
beste zelf contact opnemen met het CBR.
Het originele document is te downloaden opp deze link: http://www.cbr.nl/10449.pp

SAB (Lichtmatroos)
Edumar is door het Ministerie van ILenT aangewezen als erkend als
opleidingsinstituut voor het aanbieden van opleidingen in de
binnenvaart.
Hierdoor kan men bij het volgen van een opleiding, van het SAB, een
kwalificatie Lichtmatroos in het Dienstboekje krijgen.

Kwaliteitscontroles UWV, CRKBO, Certiked en IlenT
Edumar is opgenomen is het scholingsbestand van het UWV Werkbedrijf. Daarnaast is
Edumar aangesloten bij Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Sinds juni 2014
is Edumar gecertificeerd volgens het ISO 9001 systeem. Deze certificatie is uitgevoerd door
CERTIKED, als onderdeel van de LLOYDS. Vanaf oktober 2014 is Edumar tevens
gecertificeerd door de Inspectie van Leefomgeving en Transport.

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

