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Groot Vaarbewijs en Rijnpatent
Voor de beroepsvaart in Nederland kennen we het Groot Vaarbewijs en het Rijnpatent. Het
Groot Vaarbewijs is bedoeld voor de bedrijfsmatige vaart op de Nederlandse
binnenwateren. Het Rijnpatent is bedoeld als aanvulling op het Groot Vaarbewijs, voor
mensen die ook op de Duitse Rijn willen schipperen.

Om na het Groot Vaarbewijs in het bezit te komen van een Rijnpatent dient men een
aanvullend examen te doen in het vak ‘Kennis van de Rijn’. De inhoud hiervan gaat over
lokale kennis van bijvoorbeeld het verloop van de Rijn, de aanwezige ligplaatsen, havens
en bruggen langs de route. U krijgt onder andere vragen over:
-

Topografische kennis (plaatsen, havens)
Gebrruik van de vaarwegen
Orientatiepunten langs de vaarweg
Karakteristieken van de kunstwerken (bruggen)
Veerponten
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CCV toetsmatrijs Kennis van de Rijn
Om het diploma Schipper Rijnvaart te behalen, moet u voor minimaal één van de examens
Kennis van de Rijn slagen. Als u al in het bezit bent van een Rijnpatent, dan kunt u dit
Rijnpatent uitbreiden door te slagen voor het (de) corresponderende examen(s).
Het CCV kent zeven examens over zeven verschillende Rijnzones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kennis van de Rijn 1:
Kennis van de Rijn 2:
Kennis van de Rijn 3:
Kennis van de Rijn 4:
Kennis van de Rijn 5:
Kennis van de Rijn 6:
Kennis van de Rijn 7:

Spijk km 857,40
Rheinberg km 806
Neuss km 740
Niederkassel km 666
Ober Lahnstein km 585
Mainz km 493
Rheinau km 412

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

Rheinberg km 806
Neuss km 740
Niederkassel km 666
Ober Lahnstein km 585
Mainz km 493
Rheinau km 412
Iffezheim km 334

Grafisch ziet dat er als volgt uit:

Opmerking
Het traject tussen Iffezheim en Basel
is gekanaliseerd. Dit traject behoort
niet tot de zone-indeling van de CBR
examens. De laatste zone eindigt dus
bij de sluis van Iffezheim (km 334).
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Exameninformatie
De examens worden afgenomen door het CCV (onderdeel CBR). Sinds
2015 kunt u door heel Nederland uw eigen examendatum uitkiezen.
De examens worden op de computer in meerkeuzevorm afgenomen.
Op diverse CBR examenlocaties door het hele land kunt u op uw eigen moment een
examen reserveren.
Enkele directe links naar het CBR
Algemene informatie binnenvaartexamens:

https://cbr.nl/binnenvaart.pp

In het bijzonder over het Rijnpatent:

https://cbr.nl/schipper-rijnvaart.pp

Slagingsnorm
De slagingsnorm bij de examens ovder de Kennis van de Rijn is 75%. Dat betekent dat u
maximaal 5 van de 20 vragen fout mag hebben. Deze norm wordt in 2016 verhoofd naar
80%. In dat geval mag u maximaal 4 vragen fout hebben. Nog niet bekend is, wanneer
dat zal zijn.
Examenvak

-

-

-

aantal vragen

minimaal goed

Kennis v/d Rijn strecke 1

20

15 (wordt 16)

Kennis v/d Rijn strecke 2

20

15 (wordt 16)

Kennis v/d Rijn strecke 3

20

15 (wordt 16)

Kennis v/d Rijn strecke 4

20

15 (wordt 16)

Kennis v/d Rijn strecke 5

20

15 (wordt 16)

Kennis v/d Rijn strecke 6

20

15 (wordt 16)

Kennis v/d Rijn strecke 7

20

15 (wordt 16)

Enkele opmerkingen
De examens worden afgenomen in de vorm van meerkeuzevragen (A, B, C)
Het tarief voor alle schriftelijke examens bedraagt € 85,- per examen.
Toeslag bij extra tijd: € 10,30 (opmerking: niet nodig !!)
Sinds 2016 is het mogelijk om een persoonlijke begeleider van het CBR aan te vragen.
Bijvoorbeeld in de vorm van een voorleesexamen (bij dyslexie). De toeslag hiervoor is
€ 30,90 per examen.
De examenuitslag ziet u na afloop direct op het scherm
Een los examenresultaat is 2 jaar geldig. Binnen deze tijd dient u dus ook de benodigde
aantal reizen van de betreffende strecke te hebben gevaren.
Meenemen naar het examen
Een geldige identiteitsbewijs
De examenoproep voor het theorie-examen met daarin uw reserveringsnummer.
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Exameninformatie op internet:
Op
-

www.cbr.nl

de site treft u nog veel meer informatie over de examens:
Aanvraagformulier om de examens aan te vragen
Toetsmatrijzen van de examenvakken
Het laatste nieuws
Het examenreglement
De vrijstellingregeling

Dit is de directe link:

https://cbr.nl/binnenvaart.pp

Examens aanvragen
Er zijn twee manieren om een examen aan te vragen
1. Digitaal (voorkeur) met een DigiD-code een account aanmaken op www.mijncbr.nl

2. Een papieren formulier per post opsturen naar het CBR.
Dit is het internet-adres waar een .pdf formulier is te downloaden:
Examen aanvragen (papier):

https://cbr.nl/reserveer-binnenvaart.pp
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Rijnpatent en medische keuring
Bij de aanvraag van een Rijnpatent moet onder andere een Geneeskundige verklaring
Binnenvaart ingeleverd worden. Deze krijgt u na (goed)keuring door een van de door
Inspectie Verkeer en Waterstaat aangewezen keuringsartsen als u voldoet aan de
keuringseisen voor de binnenvaart.
U hoeft niet medisch gekeurd te worden als u in het bezit bent van een geldig Groot
vaarbewijs of Zeilbewijs (dit kan niet bij vernieuwen van het Rijnpatent in verband met de
leeftijd).
U hoeft ook niet medisch gekeurd te worden als u in het bezit bent van een maximaal drie
maanden oude geldige Geneeskundige verklaring Zeevaart.
Vernieuwen in verband met leeftijd
Sinds 1998 moet vanaf het 50e jaar het Rijnpatent om de vijf jaar en vanaf het 65e jaar
jaarlijks worden vernieuwd.
Bij een vernieuwing moet onder andere opnieuw een Geneeskundige Verklaring
Binnenvaart ingeleverd worden, die niet ouder mag zijn dan drie maanden.
U mag zich ook in een van de andere Rijnoeverstaten (Belgiëë, Duitsland, Frankrijk,
Zwitserland) laten keuren. Informatie over bevoegde keuringsartsen aldaar kunt u krijgen
bij de overheid van het land zelf.
Vernieuwing of verlenging uitstellen
Als u een tijdje niet professioneel vaart kunt u de vernieuwing van uw Rijnpatent uitstellen
totdat u het weer nodig hebt. U loopt niet het risico opnieuw examen te moeten doen of uw
vaartijd kwijt te raken. Zodra u medisch bent goedgekeurd kunt u uw patent laten
vernieuwen voor een volgende periode tot uw 55e, 60e of 65e verjaardag.
Vaartijd op de Rijn
Bij het aanvragen van een Rijnpatent dient men naast een theorie-examen, ook vaartijd te
hebben opgedaan op het betreffende riviergedeelte. Binnen een tijdsvak van 10 jaar dient
men in totaal 16 reizen over het betreffende traject te hebben gemaakt, waarvan de laatste
3 jaar minimaal 3 in elke richting (bergvaart en dalvaart). Deze vaartijd dient in het
Dienstboekje te zijn afgetekend en door het SAB goedgekeurd.
Indien men naast het Groot Vaarbewijs dus ook voldoende vaartijd heeft opgebouwd én
een theorie-examen voor het betreffende traject heeft behaald komt men in aanmerking
voor het Diploma Schipper Rijnvaart. Echter is dit diploma dan alleen geldig voor het
betreffende traject.
Aanvragen Rijnpatent
Voor het aanvragen van het Rijnpatent dient men de volgende stukken aan het CCV toe te
zenden:
- Diploma Schipper Rijnvaart
(kopie)
- Basiscertificaat Marifonie
(kopie)
- Geneeskundige verklaring
(vergelijkbaar met Groot Vaarbewijs)
- Verklaring van goed gedrag
(afgegeven door gemeente)
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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
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Een selectie van goede internetsites
Onderstaand treft u een selectie van enkele internetsites die wij voor u hebben samengesteld.
Op al deze sites is wel wat inhoudelijks te vinden.

!!

internet adres

toelichting

***

http://wsvmapserv.wsv.bund.de/ol_ienc/index.html

Via internet elektronische
kaarten van de Rijn bekijken en
bestuderen. Inclusief uitleg van
alle borden langs de oever.

***

Google Earth

Als in een helikopter langs de
Rijn vliegen.

***

http://rheindex.ultramarin.nl/index2.html

overzicht van de rijn per
kilometeraanduiding. Zeer
uitgebreid en volledig.

***

http://www.scheepvaartjvlaar.eu/Weska.pdf

Vaarwegbeschrijving van de
Duitse Rijkswaterstaat.
Beschrijving per kilometer met
alle gegevens van de bruggen,
alle ligplaatsen de grotere
fabrieken langs de Rijn.

**

http://www.informatie.binnenvaart.nl/overig/scheepvaa

Heel veel goede links

rtlinks.html
**

http://www.schifffahrtslexikon.de/

Wat is een .......?
Hoe zeg ik het in ...... ?
Waar ligt .... ?
Informatieve site met veel
opzoekmogelijkheden

**

http://www.dirk-koentopp.com/woerterbuch/

NL - D / D - NL woordenboek

**

http://www.wsv.de/service/karten_geoinformationen/b

Goede overzichtskaarten van

undeseinheitlich/index.html#ienc

het vaarwegennetwerk in
Duitsland. Alle kaarten in pdf
met hoge resoltutie.

*

http://www.karl-gotsch.de/

Alle Rijnbruggen in beeld
(foto’s)

*

http://www.scheubner.de/internetadressen/index.htm

Heel veel scheepvaartbedrijven
en internetadressen op alfabet
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