Edumar is inmiddels marktleider voor mensen
die op latere leeftijd (ouder dan 19 jaar) alsnog
van de binnenvaart hun werk willen maken

Waar wij bij Edumar ook trots op zijn,
is de unieke ‘zorggarantie’
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Edumar als ‘vangnet’

Edumar is inmiddels marktleider voor mensen die
op latere leeftijd (ouder dan 19 jaar) alsnog van de
binnenvaart hun werk willen maken. Wij zijn daarbij
zeer trots dat meer dan de helft van onze deelnemers
(55%) een leeftijd hebben tussen de 20 en de 30
jaar. Vaak hebben deze jonge mensen tijdens hun
reguliere schoolloopbaan ‘de boot net even gemist’.
Wij, bij Edumar, zijn bijzonder trots dat wij deze
jonge twintigers alsnog mogen helpen aan een
prachtige en zeer waardevolle beroepskwalificatie
voor de Nederlandse binnenvaart. Zowel op het
niveau van matroos, als op het niveau van schipper.
Daarmee dragen wij met trots bij aan het enorme
bemanningstekort in de Nederlandse binnenvaart.

Resultaten die tellen

In vergelijking met het landelijk gemiddelde is het
slagingspercentage onder de cursisten van Edumar
bijzonder hoog. Landelijk is het slagingspercentage
over alle nautische CBR examens ongeveer 65%. Bij
Edumar is dat 90% of hoger. Naast het behalen van
de examens hechten wij ook veel waarde aan het
aanleren van de inhoudelijke kennis en praktische
vaardigheden.

VOORWOORD
Over Edumar
Edumar leidt al meer dan 25 jaar, met veel succes,
een groot aantal curisten op voor de Nederlandse
binnenvaart.
Wat in 1994 kleinschalig begon, is uitgegroeid tot
de marktleider op het gebied van de nautische
examens volgens de route van het CBR. De laatste
10 jaar is het aantal deelnemers meer dan 250
cursisten per jaar en daar zijn we enorm trots op.
Op 18 maart 2019 bestaat Edumar officieel 25
jaar. Om dat te vieren hebben wij deze nieuwsbrief
voor u samengesteld. In deze nieuwsbrief treft
u een goed en eerlijk beeld van het bedrijf en de
opleidingsactiviteiten die wij de afgelopen 25 jaar
aanbieden voor het personeel van de Europese
binnenvaart en passagiersvaart.

Wij staan graag open voor de directe vragen uit
het werkveld en hanteren daarbij ook nog altijd ‘de
menselijke maat’. Dat heeft ons groot gemaakt en
juist dat willen wij altijd blijven nakomen.
Daarnaast hebben we een goed luisterend oor
naar de vragen en individuele wensen van onze
deelnemers en de geluiden uit de praktijk van de
binnenvaart.

Korte lijnen en de ‘menselijke maat’

In vergelijking met de traditionele instituten zijn
we na 25 jaar nog altijd een kleine organisatie.
Daar zijn wij enorm trost op! Deze kleinschaligheid
wordt door onze deelnemers juist als een groot
pluspunt ervaren. De communicatielijnen zijn
kort, laagdrempelig en vooral ook persoonlijk en
betrokken.
Oprichter Bastiaan die 25 jaar geleden
officieel Edumar begon.

Eerlijke producten

Een opleidingsproduct bij Edumar
bestaat uit de volgende onderdelen:
•Een heldere, transparante en 		
		eerlijke informatie vooraf
•Goede en duidelijke afspraken met
		de deelnemers		
•Goed lesmateriaal op papier 		
		(inhoudelijk correct en goed verzorgd
		en up to date)			
•Een vakkundige docent met 		
		inhoudelijke deskundigheid en 		
		didactische kwaliteiten		
•Enthousiasme en gedrevenheid		
•Een laagdrempelige mogelijkheid
		voor het stellen van vragen
•Betrokkenheid en persoonlijke 		
		aandacht
•Hulp en begeleiding aangepast op
		de mogelijkheden van de deelnemer
•Uitgaan van het individuele 		
leerproces		
•Een pro-actieve opstelling om de
		ervaringen van de deelnemers te
		willen weten

Zorggarantie

In vergelijking met het landelijk gemiddelde is het
slagingspercentage onder de cursisten van Edumar
bijzonder hoog. Landelijk is het slagingspercentage
over alle nautische CBR examens ongeveer 65%. Bij
Edumar is dat 90% of hoger. Naast het behalen van
de examens hechten wij ook
veel waarde aan het aanleren
van de inhoudelijke kennis en
praktische vaardigheden.

Docenten

Voor de kwaliteit van het totale opleidingsproduct
vinden wij de docent voor de klas de meest
bepalende factor. Daarom beschikken wij over een
groep van zeer toegewijde docenten waarbij iedere
docent zijn eigen bijzondere kwaliteiten meebrengt.
Aan iedere docent van Edumar worden hoge eisen
gesteld. Niet alleen vakinhoudelijk, maar juist ook
in de werkhouding en de wil tot ontwikkeling. Wij
hechten bijzonder veel waarde aan de volgende
uitgangspunten:
• Deskundig en gedreven		
• Duidelijk en betrokken		
• Leren is leuk!
• Praktijkgericht		
• Transparant, eerlijk en correct		
• Laagdrempelig, informeel en openstaand voor 		
feedback
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Opleidingen voor het Groot Vaarbewijs

Edumar is Nederlands marktleider in de opleidingen
voor het groot vaarbewijs volgens de route van het
CBR. Daar zijn we uiteraard trots op.
Om volgens deze route het groot vaarbewijs te
halen, dient men bij het CBR de volgende examens
af te leggen:
• Kennis vaarwater
• Reglementen 1
• Motorkennis en kennis schip
• Veiligheid en milieu
• Laden en lossen
• Navigatie 1
• Reglementen 2 (voor GVB alle binnenwateren)
• Navigatie 2 (voor GVB alle binnenwateren)
Edumar biedt op drie manieren
klassikale opleidingen:
• 20 lesavonden van 2,5 uur in Heeg en 			
Amsterdam.
De avondopleiding in Heeg en Amsterdam start 		
jaarlijks begin november.
• 14 zaterdagochtenden van 3,5 uur in 			
Papendrecht, Urk en Den Oever
• IN-company. Locatie, datum, tijd en duur worden
in overleg bepaald.
Het bijbehorende studiepakket is inclusief al het
benodigde lesmateriaal bestaande uit leerboeken,
proefexamens en kaartmateriaal. Aan het begin
van de opleiding ontvangt u een lesrooster met
huiswerkschema. Alle examenvakken zijn in het
lesrooster ingedeeld in een aantal lesblokken. Aan
het einde van ieder lesblok worden de bijbehorende
examens ingepland. De examens worden op een zelf
te bepalen moment gereserveerd en afgenomen op
een CBR locatie in de buurt.

Zelfstudie

Er zijn ook zelfstudie pakketten beschikbaar. Bij
deze zelfstudie kan men op ieder moment beginnen.
Per vak werkt u zelfstandig de theorie door. Als
voorbereiding op het examen bij het CBR oefent u
de vragen en proefexamens. De zelfstudie voert u
zelfstandig uit, maar bij vragen over de planning en
inhoud heeft u altijd een ‘vraagbaak’ bij Edumar.
Het studiepakket is inclusief al het benodigde
lesmateriaal
bestaande
uit
leerboeken,
proefexamens en kaartmateriaal. Als zelfstudie
cursist mag u onbeperkt deelnemen aan de
klassikale trainingen voor het mondeling examen.

IN-company opleidingen in
overleg en op maat

Edumar heeft inmiddels een uitgebreide expertise
opgebouwd in het geven van interne opleidingen.
Deze IN-company opleidingen worden in overleg met
de opdrachtgever op eigen locatie en op de eigen
lesdagen ingepland. Hierbij volgen de deelnemers
iedere twee weken 1 lesdag op eigen locatie. Het
lesrooster heeft een bijbehorend examenrooster,
zodat alle examenvakken stapsgewijs worden
doorlopen.
Gedacht moet worden aan een groepsgrootte van
minimaal 8 a 10 deelnemers

Bedrijven die in de afgelopen jaren van deze INcompany opleidingen gebruikt hebben gemaakt zijn
onder andere:
• De Klerk weg en waterbouw - Werkendam
• Volker Staal en Funderingen - Rotterdam
• Nauticadam - Amsterdam
• RWS - IJsselmeergebied (naviduct Enkhuizen)
• RWS - Terschelling (Markering)
• RWS - Den Oever (Meetingsdienst)
• GVB Veren - Amsterdam
• Wagenborg Passagiersdiensten - Ameland
• Loodswezen - Hoek van Holland / IJmuiden

Examens bij het CBR

De theoretische examens mag
iedereen doen, ook als er nog niet
voldoende vaartijd is opgedaan. Een
los examenresultaat is maximaal 2
jaar geldig. Indien men geslaagd is voor de eerste
6 examenonderdelen ontvangt men het diploma
Aspirant Schipper. Daarmee worden de resultaten
van die examenvakken voor altijd vastgezet
(verzegeld).
Voor het (eind-)diploma Schipper moet u naast
de theorie examens ook een mondeling examen
afleggen (NAV 1). Dit examen mag men echter pas
doen nadat men voldoende vaartijd heeft opgedaan.
Voor het mondeling examen van het Diploma
Schipper Binnenvaart geldt een vaartijden eis van
3 jaar. Per arbeidsjaar gaat men uit van maximaal
180 vaardagen. Dat komt dus overeen met 540
vaardagen.

Edumar is Nederlands
marktleider in de
opleidingen voor het
groot vaarbewijs volgens
de route van het CBR.

In Hoek van Holland bij een IN-company opleiding voor de registerloodsen en tenderschippers van het Nederlandse Loodswezen.
In totaal 55 mensen in opleiding mogen hebben. Bij Edumar hebben wij het ervaren als een prachtig mooie opdracht!

8

9

Zij-instromen op leeftijd (65)
Praktijkexamen Matroos

Edumar is in 2016 door het CBR geaccrediteerd voor
het afnemen van het Praktijkexamen Matroos. Met
deze route is het mogelijk om met 60 vaardagen, in
combinatie met de opleiding, een stempel Matroos
in het Dienstboekje te verkrijgen. De opleiding
bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Na inschrijving bouwt de kandidaat 60 vaardagen
in het Dienstboekje op.
2. Tijdens deze vaartijd voert de kandidaat diverse
praktische werkopdrachten uit.
3. Na 60 vaardagen en het uitvoeren van alle
werkopdrachten doet de kandidaat nog een
afsluitende praktijktoets van ca. 4 uur.

Dat leeftijd geen belemmering hoeft te zijn
om als zij-instromer een overstap te maken
naar de binnenvaart, bewees Jaap Plug op 11
augustus 2017. Twee dagen vóór zijn 65-ste
verjaardag slaagde hij met vlag en wimpel
voor zijn praktijkexamen matroos.
De wens om in de binnenvaart werkzaam te
zijn sluimerde bij Jaap altijd al. Doordat hij
op latere leeftijd plotseling en onverwachts in
de WW belandde besloot hij voortvarend op
zijn doel af te gaan. Als Edumar zijn we trots
dat wij hier een bijdrage aan hebben mogen
leveren.

De opleiding heeft een sterk ‘doe’ karakter. De
theorie die aan bod komt is alleen ter ondersteuning
van de praktijk aan boord. Het is dus heel erg
veel ‘learning by doing’. Alles is sterk gericht op
praktijkgerichte vaardigheden die van belang zijn
voor het functioneren van een zelfstandig werkende
matroos in de Nederlandse binnenvaart.

De opleiding is individueel opgezet en kan op ieder
moment worden gestart. De minimum leeftijd is
19 jaar en er is géén vooropleiding verreist. Bij het
starten van de opleiding krijgt de kandidaat direct
al een stempel Lichtmatroos in het dienstboekje.
Daarmee kan de kandidaat functioneren als
officieel bemanningslid volgens de Wet Vaartijden
en Bemanningsterkte Binnenvaart.
Gedurende de 60 dagen vaartijd moet de kandidaat
diverse werkopdrachten uitvoeren. Dit noemen
we het persoonlijke portfolio van de deelnemer.
Bij het uitvoeren van de werkopdrachten wordt
de deelnemer bijgestaan door een persoonlijke
praktijkbegeleider. Deze begeleider stuurt aan, helpt
en controleert de uitgevoerde werkopdrachten.

Els aan het werk tijdens een matrozen examen in Makkum.
Hier worden de matrozenvaardigheden in het stuurhuis
getoetst.

Na slagen van het praktijkexamen matroos
ontvangt de kandidaat van het CBR een Verklaring
Praktijkexamen Matroos. Op basis hiervan kan
men de kwalificatiestempel van Matroos in het
Dienstboekje laten zetten.
Inmiddels hebben meer dan 250 mensen hun
stempel Matroos op deze manier in hun dienstboekje
gekregen. Velen daarvan zijn daarna doorgegaan
met een opleiding voor schipper.

De opleiding heeft een
sterk ‘doe’ karakter.
De theorie die aan
bod komt, is alleen ter
ondersteuning van de
praktijk aan boord.
Groepsfoto met kandidaten en examinatoren, na afloop van het eerste matrozenexamen van Edumar op 26 augustus 2016.
Alle 7 kandidaten geslaagd! De gemiddelde leeftijd was 21 jaar.
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Praktijkopleiding Schipper
Rondvaartboot

Om een rondvaartboot te mogen varen moet de
schipper in het bezit van een Groot Vaarbewijs.
Als onderdeel voor het Groot Vaarbewijs is daarbij
een vaartijd nodig van minimaal 4 arbeidsjaren.
Dat is voor vele zij-instromers altijd een grote
belemmering.
Met ingang van 2017 is het in Nederland ook
mogelijk om met 90 zelfstandige vaardagen en
daarna 90 vaardagen onder begeleiding, in het bezit
te komen van een diploma Schipper Rondvaartboot.
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De jongste deelnemer schipper
rondvaartboot

Albert Bakker wilde al een hele tijd beginnen met de
praktijkopleiding Schipper rondvaartboot. Vanwege
de minimale leeftijd van 21 jaar moest hij eerst nog
even wachten om zijn instaptoets te mogen doen. Op
zijn 21ste verjaardag was het op 19 februari 2019
eindelijk zo ver om deze toets af te kunnen leggen.
Met het slagen van deze toets kon hij eindelijk
verder met het vervolgtraject. Albert is nu dus de
jongste deelnemer van deze nieuwe opleiding. Wij
vinden het bijzonder leuk om hem te mogen helpen
naar het vak als professional in de rondvaart.

Deze nieuwe opleiding is ontwikkeld in samenspraak
met onder andere het ILenT, het CBR, enkele
opleidingsinstituten en enkele rederijen. Edumar is
hierbij direct en intensief betrokken geweest.
De opleiding wordt onder toezicht van het
CBR door Edumar gegeven en wordt door het
Ministerie van ILenT wettelijk erkend in de vorm
van een vrijstellingsbewijs. Houders van een
dergelijk diploma krijgen dus een vrijstelling op de
vaarbewijsplicht (Groot) voor de zones 4 (binnenstad

Amsterdam) en onder bepaalde omstandigheden
op zone 3 (Afgesloten Y).
Niet alleen het varen is daarbij van belang maar
ook het gastheerschap, de veiligheid aan boord,
routekennis en de sociale hygiëne aan boord.

Voortraject
• Minimaal 90 vaardagen in Dienstboekje
• Klein vaarbewijs 1 (RKM)
• Basiscertificaat Marifonie

Begeleidingstraject:
• Minimaal 90 vaardagen onder begeleiding
• Werkopdrachten uitvoeren (portfolio)
• 4 praktijktoetsen
• Opdrachten en toetsen in toenemende complexiteit

Met een instaptoets in de stad Groningen mochten
wij als Edumar op 29 augustus 2017 Gerard als
allereerste deelnemer van Nederland in opleiding
nemen. Op 29 oktober 2018 deed hij als allereerste
kandidaat zijn eindexamen in Amsterdam.

Han van Roozendaal feliciteert als examinator van het CBR,
Gerard van de Wagt voor het slagen van het allereerste
praktijkexamen schipper Rondvaartboot van Nederland
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Praktijkopleiding schipper
binnenvaart

Met ingang van 2018 is Edumar erkend om namens
het CBR de praktijkopleiding Schipper Binnenvaart
te verzorgen. Deze opleiding is speciaal opgezet om
het vak als schipper in de praktijk te leren. Hierbij
is niet een vaartijd van vier jaar verreist, zoals bij
de reguliere opleiding, maar slechts één arbeidsjaar
van 180 dagen onder intensieve training en
begeleiding van een leermeester aan boord met
een begeleider vanuit Edumar.
Na het succesvol afronden van de praktijkopleiding
schipper binnenvaart krijgt de kandidaat een
vaartijd reductie van drie jaar. Dit houdt in dat de
kandidaat na één jaar vaartijd (180 dagen) en het
succesvol afleggen van de theorie-examens zijn
groot vaarbewijs kan aanvragen.

Lenneke en Els aan boord van MS Veere, tijdens een
matrozenexamen in Amsterdam.

Bastiaan op bezoek aan boord bij schipper Dirk voor een
‘werkoverleg’ tijdens een zomerse in 2018.

De praktijkopleiding schipper binnenvaart is
uitermate geschikt voor mensen die een carrière
switch maken, zoals zij-instromers.
De praktijkroute schipper is een intensieve
opleiding. Voordat de definitieve inschrijving plaats
vindt voor de praktijkopleiding schipper binnenvaart
is er eerst een intakegesprek. De kandidaat moet
volledig achter zijn keuze staan om deze opleiding
tot een succes te maken. Tijdens een intakegesprek
onderzoeken we de motivatie, mogelijkheden,
kwaliteiten, interesses en werkervaring van de
kandidaat.
Met al deze informatie wordt de opleiding als
maatwerk afgestemd met een individuele leerroute
voor de kandidaat.
Lenneke en Dirk nemen aan boord samen een
intakegesprek met Lars af.

Matrozenhandelingen op het voordek tijdens een examen op 26 augustus 2016.
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Edumar heeft zich in de
afgelopen steeds meer
gespecialiseerd in de
setting van de kleine
passagiersvaart en
reguliere binnenvaart.

Inhoud Deskundige Passagiersvaart (DPV)
• Veiligheidsorganisatie aan boord
• Reddingsmiddelen aan boord
• Veiligheidsplan, veiligheidsrol
• Taakverdeling bij calamiteiten
• opzetten van een oefeningen
• Registratie en administratie
• Man overboord, man binnenboord
• Stabiliteit van passagiersschepen
• Conflicthantering

Veiligheidstrainingen voor passagiers
vaart en binnenvaart

Edumar heeft zich in de afgelopen jaren steeds
meer gespecialiseerd in de setting van de kleine
passagiersvaart en de reguliere binnenvaart.
In het bijzonder voor schepen met 2 tot 5 vaste
bemanningsleden aan boord. Bij calamiteiten
komt het dan op een klein groepje mensen aan. De
schipper is daarbij vaak vastgenageld aan de positie
bij de stuurstand. De BHV handelingen zullen dan
door de andere bemanningsleden uitgevoerd moeten
worden. De trainingen worden geheel op onze ‘eigen
wijze’ ingericht en gegeven. Praktijkgerichtheid en
functionaliteit staan hierbij centraal.

Sinds 2014 is Edumar door ILenT geaccrediteerd
voor het geven van de veiligheidstrainingen
zoals deze vermeld staan in het Reglement voor
Scheepvaartpersoneel op de Rijn. Het gaat hierbij
om de volgende trainingen:
-Eerste Hulpverlener (vergelijkbaar met een BHV 		
opleiding aan wal)
-Deskundige Passagiersvaart (opzetten van een
veiligheidsorganisatie aan boord)
Dat betekent dat men na het volgen van een
dergelijke training ook officieel een ‘stempel’ kan
krijgen, zoals dat geregeld is in het bovengenoemde
Reglement. Daarnaast ontvangen de deelnemers
van de EHV-training ook een BHV-pasje
Bastiaan doet actief mee aan de BHV training bij Rederij de Nederlanden. Trainer Ben
neemt alle stappen door voor het gebruik van de AED.

Inhoud Eerstehulpverlener, bedrijfshulpverlener (EHV, BHV)
• EHBO (met name levensbedreigend)
• Reanimatie en AED
• Noodmelding
• Brandbestrijding
• Ontruiming van een passagiersschip

Ontruimingsoefening aan boord van Peter de Groote van
Rederij de Nederlanden.

Speciale aandachtspunten aan boord van schepen:
• Noodmelding (112 of marifoon)
• Scheepsinrichting als veiligheidsrisico
• Beperkte mobilteit van gasten
• Meerdere nationaliteiten
• Hulpdienst op en rond het water
• Taakverdeling tijdens calamiteiten
• Rol schipper en bemanning
Referenties voor deze trainingen:
Rederij de Nederlanden (Amsterdam)
WRM Heeg
Magnifique 2/3

Bastiaan doet ook hier zelf mee aan de blustraining op de
Marken Express.
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Dirk en
Lenneke
Boere Vof

Toen Bastiaan vroeg een bijdrage te schrijven
namens Boere Vof voor een glossy blad rondom
25 jaar Edumar waren we gelijk enthousiast. Hoe
kan het ook anders, het enthousiasme waarmee
Bastiaan ons benaderde!
Boere Vof bestaand uit Dirk en Lenneke levert al
wat jaartjes verschillende diensten aan Edumar.
Zo verzorgen zij activiteiten op het snijvlak van
binnenvaart en onderwijs. Naast de diensten aan
Edumar zijn Dirk en Lenneke actief als aflos/
opstap schipper in de binnenvaart. De praktische
ervaring uit de binnenvaart gebruiken zij weer bij de
dienstverlening aan Edumar.
De eerste kennismaking met Bastiaan van Edumar
was 2011.
Als schipperszoon heeft Dirk niet gelijk voor de
binnenvaart gekozen. Na een aantal jaren als docent
in het onderwijs te hebben gewerkt besloot Dirk in
2011 zijn groot vaarbewijs te halen. Maar waar vindt
je een geschikte cursus?
Met de kritische blik van een docent en als
schipperszoon ook de nodige binnenvaart kennis
besloot Dirk de cursus te volgen bij Edumar.
Direct na de eerste les is de vonk overgeslagen.
De enthousiaste manier van les geven, veel
praktijkvoorbeelden en het actuele lesmateriaal
maakte het volgen van deze cursus tot een genot.
Lenneke die nadat de kinderen ouder werden een
nieuwe uitdaging zocht besloot in 2014 ook de
cursus groot vaarbewijs bij Edumar te volgen.
Het idee? Het is altijd makkelijk. Na het succesvol
afronden kunnen Dirk en Lenneke samen invallen en

varen in de zomervakantie op een binnenvaartschip.
Inmiddels gaf Dirk om de week op maandagavond
lessen groot vaarbewijs voor Edumar.
De ene week kreeg Lenneke les van Bastiaan en
de andere week van Dirk, dit zorgde voor een leuke
afwisseling.
In de loop van de tijd nam de hoeveelheid werk bij
Edumar toe. Dirk en Lenneke kende de cursussen
van Edumar en besloten hun diensten aan te bieden.
Met de verschillende werkzaamheden in de
binnenvaart en de onderwijs ervaring van Boere
Vof hebben de diensten een meerwaarde voor
Edumar. Dit blijkt uit de positief kritische manier
waarmee beide bedrijven elkaar volgen, inspireren
en motiveren.
Boere Vof
Dirk en Lenneke
www.DirkVaartWel.nl
info@DirkVaartWel.nl

Els de Jager

docent, examinator
Het is alweer een paar jaar geleden dat ik voor
mijn werk als schipper in de passagiersvaart wat
Rijnpatenten nodig had. Het leek me lastig de kaart
van de Rijn uit mijn hoofd te leren. De associatie met
het uit je hoofd leren van een psalmvers vroeger op
de lagere school drong zich op…..
Edumar heeft als enige in Nederland een
cursuspakket voor het Rijnpatent met talloze
oefenexamens. Op deze manier haalde ik de
Rijnpatenten en kwam ik met Edumar en Bastiaan
With in contact.
Ik hou van mijn vak, ben er trots op en vind het
inspirerend om bezig te zijn met (jonge) mensen die
hun weg aan het vinden zijn in dat vakgebied wat mij

zo dierbaar is. Daarom is lesgeven en examineren in
de praktijk iets wat me blijft boeien. Net als varen;
het blijft mooi omdat het altijd weer anders is.
Inmiddels werk ik met veel plezier al weer een paar
jaar voor Edumar. In de zomerperiode vaar ik nog
steeds als schipper op motorpassagiersschepen.
Naast dat ik het varen niet kan missen vind ik het
belangrijk dat ik “uit de praktijk” denk en praat.
Bij Edumar wordt gedacht en gewerkt zonder
omwegen. Als er een probleem is wordt dit zo snel
en direct mogelijk opgelost. Maatwerk is mogelijk.
Daarom voel ik me thuis bij Edumar.
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Ron
Westerink

Administratiekantoor
Cijfermaat

Joris en Mildred Pos
Copy to Print Sneek

Wij zijn Copy To Print.
5 Jaar geleden liep Bastiaan With ons bedrijf in de
Scharnestraat 15 te Sneek binnen met zoals hij dat
zo mooi kan zeggen: even een klein bestellinkje. Wij
hadden toen net het bedrijf overgenomen en waren
blij met zijn bezoek.
Na deze eerste order in record tempo
te hebben geleverd, was Bastiaan zó
enthousiast over ons en onze service dat
hij zei: ik denk dat wij eens moeten praten,
ik heb nog wel wat meer printwerk.
En zo ontstond de samenwerking met
Bastiaan/Edumar.

Bastiaan hebben mogen vormgeven en uitgeven.
We wensen u heel veel leesplezier en wie weet tot
ziens in Sneek.
Bent u benieuwd naar wat we voor u kunnen
betekenen? Kijk op onze website of neem contact
op met Joris of Mildred van Copy To Print.

Nu, 5 jaar later, organiseren wij als
team (Mildred organisatorisch, Lisa als
vormgever en Joris als creatief brein) de
totale papierwinkel en alles wat daarbij
hoort voor Edumar vaaropleidingen.
Van printen, via voorraadbeheersing naar
verzending en alles wat daar tussenin zit.
Naast dat we alles mogen organiseren
voor Edumar, hebben we ook de
welbekende gesprekken in de kantine van
Copy To Print.
Zakelijk en commercieel nemen we dan
beide bedrijven even door, zodat we scherp blijven
in ons eigen marktsegment.
Met trots presenteren we u dit magazine, dat wij
in opdracht van en in nauwe samenwerking met

Alweer een kwart eeuw werken Bastiaan With en
ik samen. Het is nog als de dag van gisteren dat
we collega’s waren bij het Koninklijk Nederlands
Watersport Verbond. We hadden toen al een
uitstekende klik die resulteerde in een prettige
samenwerking. Destijds was Bastiaan Coördinator
Watersport Opleidingen (CWO). Ikzelf werkte van
1978 tot 1999 bij het KNWV als administrateur en
voerde daarnaast mijn eigen administratiekantoor,
dat ik later als Cijfermaat fulltime ging doen.
Toen Bastiaan op 18-03-1994 met Edumar voor
zichzelf begon hoefde hij niet lang te zoeken naar
een boekhouder, hij dacht meteen aan mij.
De groei van Edumar verliep voorspoedig. Bastiaan
maakte er een succes van en zette met zijn bedrijf
koers naar Edumar vaaropleidingen B.V. dat in 2015
werd gerealiseerd.
Administratiekantoor Cijfermaat
Minnellistraat 67
1325 SZ Almere
Website: www.cijfermaat.nl
Mobiel: 06-20824017

info@copytoprint.nl
www.copytoprint.nl
0515-432044

Twee maal per jaar ga ik naar Workum om lopende
zaken te bespreken en op te lossen. Met de huidige
mogelijkheden is dat eigenlijk niet meer nodig,
het meeste loopt via email, telefoon, de website
grootvaarbewijs.nl en Social Media. Bastiaan heeft
met Edumar inmiddels een team van bekwame
mensen om zich heen verzameld. Ieder jaar
organiseert hij minstens een bijzondere dag of
avond om met elkaar te gaan varen of te eten.
Het is altijd een feestje om daarbij te zijn. Deze
momenten waardeer ik met name omdat het een
mooie gelegenheid is de anderen die voor Edumar
werken weer eens te spreken en zien.
Voor mij waren die 25 jaar met Bastiaan With en
Edumar heel boeiend. Een zeer fijne samenwerking,
die wat mij betreft nog heel lang mag voortduren!
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Han van
Roozendaal

Scholingsadviseur en
examinator
Een nieuwe Horizon.
Opleiden anno 2019 gaat over twee dingen: kwaliteit
en flexibiliteit.
En dat is precies de basis filosofie van Edumar.
Edumar is “de” opleider voor zij-instromers in de
binnenvaart met meer dan 230 afgestudeerden
per jaar. Marktleider dus. In vergelijk, de vier MBO
binnenvaartopleidingen samen komen op ongeveer
160 afgestudeerden per jaar.
Edumar is al jaren “de” plek voor de zij-instromers.
Deelnemers aan de Edumar trajecten hebben
minimaal een MBO opleiding. Edumar begeleid
en leidt op voor de CBR/CCV examens. In de
Edumar lokalen, verspreid over het land, zie je een
gemêleerd gezelschap. 50% zijn twintigers. Maar
ook vijftigers die zich omscholen voor een varend
bestaan. Gemotiveerde mensen die bewust kiezen
voor werk in de binnenvaart.
Edumar heeft in de loop der jaren een uitgekiend
en flexibel systeem, met uitstekende leermiddelen,
opgezet om deelnemers per groep maar ook
individueel door het hele land te begeleiden naar
het CCV examen. Omdat flexibiliteit een kernwaarde
is sluit Edumar goed aan bij de binnenvaart die
altijd onderweg is.
Naast de voorbereiding op de theorie examens van
CBR/CCV heeft Edumar nu ook de praktijkexamens,
ontwikkeld door het Onderwijs Centrum Binnenvaart,
opgenomen in het programma. Hiermee speelt
Edumar goed in op de landelijke en Europese
ontwikkelingen.
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In de toekomst zal er ook door het CCV competentie
gericht geëxamineerd gaan worden naar Europese
standaarden. Edumar doet nu al ervaring op met het
competentie gericht examineren door het uitvoeren
van de praktijkexamens. Vaartijd alleen is straks
niet meer voldoende je moet ook laten zien dat je
kan varen.
Een goede ontwikkeling waar Edumar op in zal
moeten spelen om marktleider te blijven op het
gebied van de zij-instroom in de binnenvaart.
Kwalitatieve en flexibele opleidingen zijn de beste
instrumenten om de zij-instroom in de binnenvaart
te bevorderen en dat is nu net wat Edumar de
binnenvaart bied.
En er liggen nog meer uitdagingen aan de horizon.
De binnenvaart ontwikkeld zich snel op meerdere
gebieden. Dat vraagt om geïndividualiseerde en
flexibele scholingsmogelijkheden die passen bij een
branche die constant in beweging is. De vraag naar
specialisten neemt toe en daarmee de vraag naar
plaats en tijd onafhankelijk leren. Een uitdaging voor
Edumar om binnen zijn traditie van direct individueel
contact, ook de tak van plaats onafhankelijk leren
en begeleiden verder te ontwikkelen.
Edumar laat 25 jaren van succesvolle groei achter
zich en gaat hopelijk op naar de volgende 25
jaar waarin ze hard zullen moeten werken om
marktleider te blijven.
Han van Roozendaal
www.dezaanseschool.nl

Als cursist kwam ik in aanraking met Edumar.
Al snel had ik door dat Bastiaan een gedreven
lesgever is. Dit sprak mij enorm aan omdat ik zelf
ook veiligheid trainingen verzorg. Klein vaarbewijs,
marifoon en diverse opleidingen op het gebied van
EHBO en andere veiligheidstrainingen.
In de loop van de cursus leerden we elkaar steeds
beter kennen. Bastiaan vertelde mij over de
veiligheidstrainingen voor de passagiersvaart en
binnenvaart. Dit sprak mij erg aan. We zijn gaan
kijken wat we voor elkaar konden betekenden en
met veel plezier verzorg ik die trainingen nog graag.
Het praktijk gericht trainen met de cursist als centraal
middelpunt, was en verliep zoals Bastiaan dit voor
ogen had. Mijn praktijkkennis (25 jaar schipper bij
de KNRM en het verzorgen van veiligheidstrainingen
voor de scheepvaart en offshore) kwamen goed van
pas.

Ben van Kuringen
Instructie op maat

Ik vind het mooi om met een training bezig te zijn,
de cursist centraal te laten staan en met het team
samen tot een goed product te komen.
Ik geef graag voor Edumar les. De gedrevenheid,
kwaliteit willen leveren en blijven verbeteren dat zijn
speerpunten van Edumar waar ik mij heel erg mee
kan identificeren.
De passagiervaart en de binnenvaart was een
beroepsgroep die ik zelf nog niet kende maar
waar heel veel potentie in zit. Ik ben blij om
voor deze beroepsmensen een mooie en goede
veiligheidstraining te mogen verzorgen.
Ben van Kuringen
www.instructieopmaat.nl
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Erkenningen
en accreditaties

Wouter
Verhoof

organisatieadviseur

ISO 9001

In 2015 ben ik in contact gekomen met Edumar
en dus met Bastiaan. De vraag die Bastiaan voor
mij had, was of ik een interne audit bij Edumar
wilde komen doen. Een audit is een onderzoek dat
wordt uitgevoerd naar het goed en betrouwbaar
functioneren van een organisatie, met als doel de
organisatie te willen verbeteren.
Vanzelfsprekend was ik, als kwaliteitszorgadviseur,
geïnteresseerd en we maakten een afspraak. In
december zou de interne audit plaatsvinden, zo
hadden we afgesproken.

met eer draag.
Want ik ben echt verbonden aan Edumar. Van die
externe adviseur in 2015 ben ik verworden tot
een vaste kracht die, samen met al die andere
‘externen’, meehelpt van Edumar een nóg mooier
bedrijf te maken.
Daar wil ik mij voor inzetten, nu en in de komende
jaren. Voor nog meer tevreden cursisten bij Edumar.
Edumar, van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal,
maar een nog grotere proficiat voor het fantastisch
mooie bedrijf dat in die jaren is opgebouwd!

Maar waarom wilde Edumar een interne audit laten
uitvoeren door een externe adviseur? Dat bleek een
goede reden voor te zijn: Edumar was (toen nog) een
eenmansbedrijf en dan is het onmogelijk een interne
audit te houden. Terwijl dat wel verplichte kost is
voor iedere organisatie die ISO 9001 gecertificeerd
wil zijn. Die kwaliteitsnorm is in principe niet bedoeld
voor een eenmansbedrijf, maar Bastiaan geeft aan
dat het een grote meerwaarde heeft voor zijn bedrijf.
Zo is het aantal deelnemers toegenomen sinds
Edumar het certificaat heeft. Het biedt structuur en
er komt een aantal keer per jaar een onafhankelijk
beoordelaar binnen die, naast dat hij zijn oordeel
geeft, ook de mogelijkheid biedt aan Bastiaan om
te sparren en aan te scherpen.

Wouter Verhoof, organisatieadviseur.
www.hyperion-advies.nl

En dat laatste is wat mijn rol bij Edumar eigenlijk
inhoudt; sparren en aanscherpen als het de kwaliteit
aangaat. Sinds die eerste interne audit in 2015
ondersteun ik Edumar ook door adviezen op het
vlak van organiseren. Hiertoe spreken Bastiaan en
ik elkaar regelmatig en word ik door Bastiaan dan
ook de bedrijfspsychiater genoemd, een titel die ik
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Edumar is per juni 2014 gecertificeerd volgens de
eisen van ISO 9001 op basis van het Certiked Model
als onderdeel van het Lloyds Register. Door een ISO
certificaat kunnen klanten ervan uitgaan dat de
interne organisatie goed op orde is en dat kwaliteit
en tevreden klanten voorop staan. Bovendien
betekent het dat Edumar zich elk jaar laat toetsen
door een externe instantie. Een ander belangrijk
aspect van de ISO 9001 norm, is
dat het managementsysteem er op
gericht is om de kwaliteit constant
te (blijven) verbeteren. Voor Edumar
is dat een prima uitdaging die we
graag willen aan gaan.

CRKBO

Edumar is opgenomen in het Centraal Register
Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). De opname in
het register vond plaats na een audit door de
onafhankelijke organisatie CPION. In het register
worden alleen onderwijsinstellingen ingeschreven
die voldoen aan de voorgeschreven Kwaliteitscode.
Hierbij werden onder andere de volgende
aandachtsgebieden getoetst:
• Betrouwbaarheid		
• Zorgvuldigheid		
• Rechtszekerheid		
• Redelijkheid		
• Transparantie		
Door deze registratie zijn onze opleidingen ook
vrijgesteld van BTW (0-tarief).

BHV opleidingen

Door de diverse accreditaties zijn opleidingen en
trainingen bij Edumar voldoende gewaarborgd
om te voldoen aan de voorgeschreven wet- en
regelgeving. Daarbij ook de wetgeving omtrent
de BHV organisatie zoals deze is vastgelegd in de
ARBO-wet. Een BHV training bij Edumar voldoet aan
die regelgeving. Maar veel belangrijker is, dat wij die
trainingen vormgeven op basis van de ‘complexiteit
op de eigen werkplek’. Precies zoals de huidige
ARBO-wet dat van de werkgever voorschrijft.

CBR erkenning voor Praktijkexamen Matroos
Sinds november 2015 is Edumar is door het CBR
geaccrediteerd om ook het Praktijkexamen Matroos
te mogen afnemen. Met deze
route is het mogelijk om met 60
vaardagen een stempel Matroos
in het Dienstboekje te verkrijgen.
CBR erkenning voor Praktijkexamen Schipper
Rondvaartboot
In 2018 heeft Edumar een CBR accredatie verkregen
voor het geven van de opleiding Schipper
Rondvaartboot beperkt vaargebied. Met deze route
is het mogelijk om met 180 vaardagen een
vaarbevoegdheid te krijgen om als
Rondvaartschipper te kunnen varen (zone 4).
CBR erkenning voor Praktijkexamen Schipper
Binnenvaart
Het meest recent heeft Edumar in 2018 een
accreditatie verkregen voor het geven van de
Praktijkopleidiing schipper binnenvaart. Volgens
deze route hoeft de kandidaat niet de verplichte 4
jaar vaartijd op te doen, maar kan men deze
verplichte vaartijd verkorten tot een intensieve
opleiding van slechts 1 jaar vaartijd van 180
vaardagen.

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.

Inspectie Leefomgeving en Transport
(ILenT)

Met ingang van 2014 is Edumar door ILenT
geaccrediteerd voor het geven van de
veiligheidstrainingen zoals deze staan vermeld
in het Reglement voor Scheepvaartpersoneel op
de Rijn (RSP). Het gaat hierbij om de volgende
trainingen:
• Eerste Hulpverlener
• Deskundige
Passagiersvaart

Colofon
Edumar vaaropleidingen B.V.
Skill 5
8711 CN Workum
0515 - 541067
06 - 54278606
info@grootvaarbewijs.nl
GrootVaarbewijs.nl
Rijnpatent.nl
MatroosBinnenvaart.nl
SchipperRondvaartboot.nl
BHV-binnenvaart.nl

