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Examenopbouw Groot Vaarbewijs en Zeilbewijs
Er zijn twee diploma's Schipper Binnenvaart:
- Diploma Schipper Rivieren, Kanalen en Meren (RKM)
- Diploma Schipper Alle Binnenwateren (AB), incl IJsselmeer en Westerschelde
Beide schippersdiploma’s dienen als het bewijs van vakbekwaamheid. Met dit bewijs kan
men uiteindelijk het Groot Vaarbewijs aanvragen. Ook het Groot Vaarbewijs kent dus
twee varianten:
- Groot Vaarbewijs deel 1 voor Rivieren, Kanalen en Meren (RKM)
- Groot Vaarbewijs voor Alle Binnenwateren (AB)
De aanvrager moet naast het diploma tevens een bewijs van lichamelijke geschiktheid
overleggen (medische keuring). Keuringslijsten van artsen die deze keuring mogen
verrichten zijn te vinden op de site: www.sabni.nl onder het kopje vaardocumenten.
Theorie-examens
De volgende examens worden afgenomen in de vorm van meerkeuzevragen.

-

Examenvak

onderwerpen

1. Reglementen I

BPR + RPR

2. Reglementen II

SRW/BVA

3. Kennis vaarwater

Topografie/meteo/getijden

4. Veiligheid en milieu

ARBO/Schade/Veiligheid

5. Kennis schip en Motor

Basiskennis

6. Laden en lossen

Basiskennis

7. Navigatie II (Facultatief)

Navigatie ruime wateren

Deze theoretische examens mag iedereen doen, ook als er nog niet voldoende
vaartijd is opgedaan.
Indien men geslaagd is voor de eerste 6 examenonderdelen ontvangt men het
Diploma Aspirant Schipper.

Mondelinge (eind-)examen
Om definitief in het bezit te komen van het Diploma dient men ook nog een mondeling
examen af te leggen. Dit examen mag men echter pas doen nadat men voldoende
vaartijd heeft opgedaan. Voor het mondelinge 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. Voor het
Zeilbewijs geldt een vaartijden-eis van 360 vaardagen.
Van Diploma Schipper naar het Groot Vaarbewijs
Wanneer men voor alle examens is geslaagd heeft men recht op het Diploma Schipper
Binnenvaart Dit is echter nog géén Groot Vaarbewijs. Om in het bezit te komen van het
Groot Vaarbewijs moet men
- in totaal 4 arbeidsjaren vaartijd aantonen (720 vaardagen)
- en een verklaring van medische geschiktheid overhandigen
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Exameninformatie
De examens worden in Nederland afgenomen door het CCV
(onderdeel van het CBR). Dat kan op diverse locaties en op vele
momenten het hele jaar door. Deze examenmogelijkheden treft u op
de onderstaande link. U dient zich zelf op te geven. Ook het
aanvraagformulier treft u op de onderstaande link.

Slagingsnorm (75%)
Met ingang van 1 mei 2009 heeft het CBR alle slagingsnormen verhoogd naar 70%. Dat
betekent dat u op iedere 10 examenvragen er maximaal 3 fout mag hebben. Op termijn
zal het CBR de slagingsnorm nog een keer verhogen naar 80%. Nog niet bekend is,
wanneer dat zal zijn.
Sinds 1 mei 2009 heeft het CBR de twee vakken Kennis schip en Motorkennis
samengevoegd tot één examenvak.
De volgende examens worden afgenomen in de vorm van meerkeuzevragen:

-

Examenvak

onderwerpen

aantal
vragen

norm

min.
Goed

1a. Reglementen I

BPR + RPR

40

75%

30

1b. Reglementen II (AB)

SRW/BVA

15

73%

11

2. Kennis vaarwater

Topografie/meteo/getijden

30

77%

23

3. Veiligheid en milieu

ARBO/Schade/Veiligheid

30

80%

24

4. Kennis schip/Motor

Basiskennis

40

75%

30

5. Laden en lossen

Basiskennis

30

77%

23

6. Navigatie ruime wateren

kaart navigatie, getijden

50

72%

36

Enkele opmerkingen
Het gebruik van een niet-programmeerbare rekenmachine tijdens het examen Kennis
Vaarwater toegestaan.
Het gebruik van een mobiele telefoon of Personal Digital Assistent (PDA) als rekenmachine is
niet toegestaan.
De theoretische examens mag iedereen doen, ook als er nog niet voldoende vaartijd is
opgedaan.
Na het behalen van de eerste 6 examens ontvangt u het Diploma Aspirant Schipper.
Deze schriftelijke examens vinden overdag plaats. Per dag kunt u maximaal zes examens
doen.
Het tarief voor alle schriftelijke examens bedraagt € 85,- per examenonderdeel.
Hou er rekening mee dat u ongeveer zes weken voor de gewenste examendatum uw
aanvraag instuurt. CCV behoudt zich het recht voor om af te wijken van de gewenste datum.
CCV zal u dan in overleg indelen op een andere datum.
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Mondelinge examen navigatie 1
Het mondelinge examen kunt u alleen afleggen na het aantonen van 540 vaardagen.
Tijdens het examen wordt u door twee examinatoren een aantal vragen gesteld. De
mogelijke vraagstelling treft u in het werkboek bij het onderdeel navigatie.

Tijdsduur:
Setting:
Kosten:

max 45 minuten
2 examinatoren en 1 kandidaat.
€ 120,-

Navigatie 1

Rivieren, Meren, Kanalen

-

Manoeuvreren met een binnenvaartschip
Varen op een (stromende rivier)
Praktische kennis over SIGNI

Examendata
De examendata zijn te vinden op de site van het CBR (www.cbr.nl)

Examenlocatie mondeling (Rotterdam)
De mondelinge examens
Navigatie 1 worden vanaf
september 2015 afgenomen
op het volgende adres:
CBR Examencentrum
Noorderbocht 25
3039 MA Rotterdam
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Exameninformatie op internet:

www.cbr.nl

Op 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://www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/binnenvaart/nl.htm

Ook op onze eigen site tref u veel antwoorden op uw vragen. In het bijzonder onder de
knop: VRAAGBAAK
Dit is de directe link:

Edumar studiegids Opleidingen GVB
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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):

Edumar studiegids Opleidingen GVB
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Opleidingsvormen en studiebelasting
Edumar kent een aantal soorten opleidingen:
-

Mondelinge opleiding, 20x2,5 uur, maandagavond in Heeg, dinsdagavond in A’dam
Mondelinge opleiding, 12x3,5 uur, zaterdagochtend in Den Oever en Urk
Zelfstudieopleiding met hulp en examentraining

Studiebelasting
Bij de mondelinge opleidingen is de studiebelasting ongeveer als volgt:

Mondelinge opleiding

12 weken

20 weken

Contacturen

3,5 uur / week

2,5 uur / week

Studiebelasting

15 uur per week

10 uur per week

Bij de zelfstudie kan de deelnemer het tempo zelf bepalen. Het volgende schema is een
globale indicatie:

Zelstudie

Variant

snel

normaal

Lang

extra lang

studieduur

4 maand

6 maand

8 maand

12 maand

Studiebelasting

20 u/week

15 u/week

10 u/week

6 u/week

De genoemde gegevens zijn uiteraard een indicatie. De genoemde gegevens zijn tevens
afhankelijk van:
-

het leergemak

-

de leerdiscipline

-

de omgevingsrust

-

de dagelijkse werkdruk (buiten de studie om)

-

de motivatie

Geldigheidsduur van de examenresultaten
De eerste 6 theorie-examens worden modulair afgelegd (afzonderlijk). Een los
examenresultaat is in eerste instantie, maximaal 2 jaar geldig. Na het behalen van alle 6
theorie-examens ontvangt de kandidaat echter het Diploma Aspirant schipper. Dit
diploma is permanent geldig en verjaart nooit meer.
De kandidaat heeft dus maximaal 2 jaar tijd, om na het behalen van het eerste examen,
de andere 5 examen ook met voldoende af te ronden.
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Het Dienstboekje
Personeel aan boord van een binnenvaartschip moet in het bezit te zijn van een geldig
dienstboekje. Dit dienstboekje is een verplicht, persoonlijk document. Er staan onder
andere de vaardagen van het bemanningslid in, de gevolgde opleidingen en de
gegevens met betrekking tot de medische keuring. Uit al deze gegevens wordt bepaald
op welk niveau het bemanningslid mag functioneren. Ook het salaris wordt hier mede
door bepaald. Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende niveau’s:
- deksman (telt niet mee volgens de Wet Vaartijden en Bemanningsterkte Binnenvaart)
- lichtmatroos
- matroos
- volmatroos
- stuurman

Bij aankomst aan boord wordt het dienstboekje
aan de schipper overhandigt. Deze heeft de plicht
om het zorgvuldig te bewaren. Na beëindiging
van de reis worden de gegevens ingevuld. De
gegevens worden vervolgens één keer per jaar
nog eens ingezien en afgestempeld door het
SABNI. Meer informatie over het dienstboekje en
de medische keuring treft u op: www.sabni.nl

Lichtmatroos bij aanvang van de Opleiding
Overigens krijgt de kandidaat bij het starten van de opleiding direct al een stempel
Lichtmatroos in het dienstboekje. Daarmee kan de kandidaat al functioneren als officieel
bemanningslid volgens de Wet Vaartijden en Bemanningsterkte Binnenvaart.
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Regelementen 1

40 meerkeuzevragen, 3 antwoorden, norm = 73% (wordt 80%)

Voor de allernieuwste toetsmatrijs kunt u terecht op de site van het CBR. Dit is de link: http://cbr.nl/10467.pp
1.

De kandidaat heeft kennis van de regelgeving met betrekking tot optische en akoestische tekens en
signalen zoals omschreven in het BPR en het RPR. De kandidaat

1.1 Kan de regels uit het BPR noemen.

Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk

1:
2:
3:
5:

1.2 Kan de regels uit het RPR noemen.

Hoofdstuk 1:
Hoofdstuk 2:
Hoofdstuk 3:

1.3 Kan de regels uit zowel het RPR als het BPR
noemen, voor zover niet genoemd in
toetsterm 1.1. en 1.2.

2.

artikel
artikel
artikel
artikel

1.01 D, 1.02, 1.07, 1.10, 1.11 ;
2.01 ;
3.08 lid 1, 3.20 lid 1, 3.24;
5.02.

artikel 1.01, 1.02, 1.08, 1.10, 1.11, 1.16,
1.22;
artikel 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05;
artikel 3.08 lid 1, 3.20 lid 1, 3.24.

Toepassingsgebied: Besluit Rijnvaartreglement 1995;
Kentekens:
Hoofdstuk 2 RPR;
Optische tekens:
Hoofdstuk 3 RPR en bijlage 3 RPR;
Geluidsseinen: art. 4.01 t/rn art. 4.04
Hoofdstuk 4 RPR en bijlage 6 RPR;
Verkeerstekens:
Hoofdstuk 5 RPR en bijlage 7 RPR.
Toepassingsgebied: Artikel 2 Vaststellingsbesluit BPR;
Kentekens:
Hoofdstuk 2 BPR;
Optische tekens:
Hoofdstuk 3 BPR en bijlage 3 BPR;
Geluidsseinen:
art. 4.01 t/rn art. 4.04 Hoofdstuk 4 BPR en
bijlage 6 BPR;
Verkeerstekens:
Hoofdstuk 5 BPR en bijlage 7 BPR.

De kandidaat heeft kennis van de regelgeving met betrekking tot de vaarregels en voorschriften
zoals omschreven in het BPR en het RPR en overige relevante wet- en regelgeving. De kandidaat

2.1 Kan de voorschriften uit het BPR op de juiste
wijze interpreteren en toepassen.

Hoofdstuk 6:

Hoofdstuk 7:
Hoofdstuk 8:
Overige voorschr.:

2.2 Kan de voorschriften uit het RPR op de juiste
wijze interpreteren en toepassen.

Hoofdstuk 6:
Hoofdstuk 7:
Hoofdstuk 8:
Overige voorschr.:

artikel 6.01, 6.03, 6.04a, 6.05, 6.07, 6.10,
6.13, 6.14, 6.16, 6.17, 6.18, 6.20, 6,21 a,
6.21 b, 6,21 c 6.22, 6.23 6.25 lid 3, 6.26,
6.28 lid 10, 6.28b, 6.29, 6.30, 6.31 ;
artikel 7.01,7.09,7.10,7.11;
artikel 8.01 t/rn 8.08;
Hoofdstuk 9, 10, 11, 12 en 13 BPR en
bijlage 18 BPR.
artikel 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.22, 6.22a,
6.23, 6.25 lid 3, 6.26, 6.30, 6.31 ;
artikel 7.01.
artikel 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06,
8.07, 8.08, 8.10.
Hoofdstuk 9, 10, 11, 12, 13 en 14 RPR.

2.3 Kan de voorschriften, voor zover niet
genoemd in toetsterm 2.1 en 2.2, uit zowel
het RPR als het BPR op de juiste wijze
interpreteren en toepassen.

Vaarregels:
Hoofdstuk 6 RPR.
Wettelijke bep.:
Hoofdstuk 1,7 en 8 RPR;
Voorschriften m.b.t. marifoon en radar: Artikel 4.05 en 4.06
Hoofdstuk 4 RPR;
Overige voorschr.: Hoofdstuk 9, 10, 11, 12, 13 en 14 RPR.
Vaarregels:
Hoofdstuk 6 BPR.
Wettelijke bep.:
Hoofdstuk 1,7 en 8 BPR;
Voorschriften m.b.t. marifoon en radar: Artikel 4.05 en 4.06
Hoofdstuk 4 BPR en bijlage 9 BPR;
Overige voorschr.: Hoofdstuk 9, 10, 11, 12 en 13 BPR en
bijlage 18 BPR.

2.4

Toepassingsgebied: Artikel 1 SKGT;
Regels voor de veilige vaart: Artikel 3 Um 6, artikel 19 SKGT;
Regels ter voorkoming van aanvaring: Artikel 7 Um 10 SKGT;
Oploop- en voorrangsregel: Artikel 11 Um 18 SKGT

Kan de voorschriften uit het SRKGT op de
juiste wijze interpreteren en toepassen.

2.5 Kan de opbouw van de
Scheepvaartverkeerswet en de samenhang
met de daaruit voortvloeiende
Scheepvaartreglementen noemen.

Basis van de scheepvaartreglementering;
strafbepalingen met betrekking tot alcoholgebruik en/ of andere
stoffen en joyvaring;
het bestaan en de werkingssfeer van haven en provinciale
reglementen.

2.6 Kan de Binnenschepenwet, de Regeling
Vervoer over de binnenwateren van
Gevaarlijke stoffen (VBG), het Reglement
Onderzoek Schepen Rijn (ROSR 1995) en het
Reglement Rijnpatenten 1998 (RRp 1998)
beschrijven.

Vaarbewijsverplichting.
Certificering van schepen.

Edumar studiegids Opleidingen GVB
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Kennis Vaarwater

30 meerkeuzevragen, 3 antwoorden, norm = 77% (wordt 80%)

Voor de allernieuwste toetsmatrijs kunt u terecht op de site van het CBR. Dit is de link: http://cbr.nl/10467.pp
1.

De kandidaat heeft topografische kennis. De kandidaat

1.2 Kan de belangrijkste vaarwegen in Europa noemen of
aanwijzen.
1.2 Kan de plaatsen aan knooppunten van belangrijke
vaarwegen in Europa noemen of aanwijzen.
1.3 Kan sluizen aan de belangrijkste vaarwegen in Europa
noemen of aanwijzen.
1.4 Kan, gegeven een schip, een haven van vertrek en een
bestemmingshaven, met behulp van een kaart de route
bepalen binnen Europa.
2.

Gegeven zijn de lengte, de breedte, de hoogte en
diepgang van het schip.

De kandidaat kan vaarberekeningen maken. De kandidaat

2.1 Kan de informatiebronnen over het vaarwater
benoemen.

Almanak voor het Water, Teletekst, HP 33,
Elektronische kaart, waterkaarten,
navigatieprogramma's.

2.2 Kan, gegeven een waterstand, de onderdoorvaarthoogte
en de vaartdiepte berekenen.

Gegeven zijn de vergelijkingsvlakken.

3

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de kenmerken van vaarwegen. De kandidaat

3.1 Kan verschillende soorten rivieren noemen.

Regen rivier, gemengde rivier, gletsjerrivier.

3.2 Kan de kenmerken van een rivier en een kanaal
noemen.

Rivier: stromend water.
Kanaal: stilstaand water.

3.3 Kan het verschil tussen een rivier en een kanaal
noemen.

Rivier is natuurlijk ontstaan, kanaal is gegraven.

3.4 Kan de stroming in een rivier beschrijven.

De hang, de oord, het verhang en verval,
De neer. De onderstroom en de bovenstroom.
Stroming als gevolg van getijdebewegingen.
Stroomdraad. Meanderen.

3.5 Kan de kenmerken van een rivier noemen.

Reguleren: winterbed.
Normaliseren: kribben en strekdammen.
Corrigeren: bochtenafsnijding.
Kanaliseren: stuwen en sluizen.

3.6 Kan het kanaalprofiel en de daarin voorkomende
kunstwerken beschrijven.

Bakprofiel, taludprofiel. Aquaduct. Soorten sluizen,
stuwen, bruggen.

4.

De kandidaat heeft kennis van markeringssystemen. De kandidaat

4.1 Kan benoemen welke markeringssystemen en
markeringsvoorwerpen op SIGNI-systeem.

rivieren, kanalen en meren voorkomen.
Bakens en betonning, waaronder splitsingstekens.
Hoofd- en nevenvaarwater. Lichtenlijnen en
sectorlichten. Markering veilig vaarwater. Bijzondere
markering.

4.2 Kan de karakters en kleuren van de verlichting noemen.

ISO-Fase, Occulting. Ouick, Very Ouick, Flash, Long
Flash, vaste lichten.

5.

De kandidaat heeft elementaire kennis van meteorologie. De kandidaat

5.1 Kan de betekenis van een aantal meteorologische
begrippen uitleggen.

Luchtdruk, isobaren, wind, windrichting, ruimende
wind en krimpende wind, windkracht. Drukqebieden.

5.2 Kan de informatiebronnen over het weer noemen.

Telefonische: waterweerlijn, weerline, windline.
Per marifoon: verkeersposten en de kustwacht.
Internet: www.weer.nl, www.weeronline.nl,
www.knmi.nl, www.meteoplaza.nl.
Radio: weerpraatje op Radio I.
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Kennis Schip

20 meerkeuzevragen, 3 antwoorden, norm = 75% (wordt 80%)

Voor de allernieuwste toetsmatrijs kunt u terecht op de site van het CBR. Dit is de link: http://cbr.nl/10467.pp

1.

De kandidaat heeft kennis van de constructie van het schip. De kandidaat

1.1 Kan de verschillende soorten schepen op basis van
trajecten noemen.

De Spits, de Kempenaar, de Dortmunder, het
Rhein-Hernekanaalschip en het Europaschip.

1.2 Kan de verschillende soorten schepen op basis van
de lading noemen.

Het containerschip, het tankschip, het beunschip, het
ro/roschip, het passagiersschip, het droge ladingschip, de
sleepboot, de duwboot, de duwbak.

1.3 Kan de kenmerken van de onder 1.1 en 1.2 vallende
schepen noemen.

Lengte, tonnage en klasse (vaargebied).

1.4 Kan de kenmerken van de Europabakken noemen.

Afmetingen, diepgang en tonnage.

1.5 Kan uitlegg~n wat verstaan wordt onder de diverse
hoofdafmetingen van een schip.

Lengte over alles (L.OA). Lengte over de waterlijn.
Breedte over alles (B.OA). Kruiphoogte, holte. Diepgang,
vrijboord.

1.6 Kan uitleggen hoe een schip is samengesteld en kan
de functies benoemen.

Voorsteven, voorpiek, kettingbak, ankerkluis,
voormachinekamer, aanvaringsschotten, boeiing, woning,
gangboord, luiken, ruim, stuurhut, achtermachinekamer,
achterpiek, achtersteven, machinekamerschot,
kofferdam, dubbele bodem, dubbelwandig, ballasttanks,
roeren.

1.7 Kan de spanningen en de functie van de langs- en
dwarsverbanden noemen.

De spanningen bij verkeerde belading en bij bepaalde
weersgesteldheid. Dooren opladen. De denneboom,
bergplaat, gangboord, bulbijzer, de huid, spanten,
schotten, stringers, webspanten, vrangen en gebinten.

1.8 Kan de verschillende soorten aandrijving en
besturingssystemen en hun toepassing noemen.

Schroefaandrijving: schottelaandrijving, Z-drive,
waterjet, Voith-Schneider. Boegbesturing: direct op de
motor, hydraulische en elektrische, aandrijvingen.
Passief: koproeren.
Actief: schottel, kanalensystemen, stuurroosters. Tunnel
en straalbuis.
Roersystemen: Balansroer, stabilo, visstaart,
flankingroeren. Aandrijving roersystemen: mechanisch,
hydraulisch en elektrisch.

1.9 Kan de functie van het ankergerei en spudpalen
uitleggen.

Kettingbak, kettingkoker, kettingen, kluisgaten, ankerlier.
Uitvoering spudpalen.

1.10

Kan de vereiste scheepsdocumenten en de
daarin vermelde gegevens noemen.

De meetbrief en het Certificaat van Onderzoek:
Geldigheid, het vaargebied (zone 2,3 en 4),
hoofdafmetingen, eigenaar en scheepsnaam ,
kenmerken, waterverplaatsing per centimeter.
(Aanvullende) uitrusting van het schip.

1.11

Kan het begrip stabiliteit in relatie tot de
vaareigenschappen van het schip uitleggen.

De stabiliteit: Wat is stabiliteit? Wat be´nvloedt de
stabiliteit? (vorm schip, soort lading,
weersomstandigheden, schuivende lading, al of niet
vloeibare lading, al of niet dubbelwandig).
De functie van slingerschotten.

1.12

Kan de inrichtingseisen van de scheepsbouw
met betrekking tot de veiligheid van passagiers,
bemanning en schip uitleggen.

Opslag van gasflessen.
Bescherming tegen draaiende en/of hete delen.

1.13

Kan onderscheid tussen de verschillende
soorten meerdraden maken.

Soorten materiaal, samenstelling, links- en
rechtsgeslagen draad.

1.14

Kan het onderhoud van de scheepsinrichting
benoemen.

Ankerlieren, spudpalen, luchtbehandelingssysteem,
luikenwagens, hijswerktuigen, toegangsluiken en deuren,
pompen en appendages.
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Motorkennis

2.

20 meerkeuzevragen, 3 antwoorden, norm = 75% (wordt 80%)

De kandidaat heeft elementaire kennis van motortechniek. De kandidaat

2.1 Kan de soorten en kenmerken van de in de
binnenvaart gebruikelijke dieselmotoren beschrijven
en de belangrijke onderdelen en hun functie
noemen.

Lijnmotor, V-motor, hulpmotor (generator). Verschil
tussen twee en viertaktmotoren.
Brandstofpomp, smeeroliepomp, koelwaterpomp,
dynamo, turbocompressor, krukas, drijfstang, zuigers,
vliegwiel, keerkoppeling, filters en oliekoeler.

2.2 Kan de werking van brandstofleidingsysteem
uitleggen.

De principewerking.
De onderdelen van tank tot verbranding in de motor.

2.3 Kan de werking van het smeeroliecirculatie-systeem
uitleggen.

Het circuit en principewerking.
De onderdelen van de druksmering:
olieoornp, zeef, warmtewisselaar, oliefilter en carter.

2.4 Kan de functie en kenmerken van motorolie
uitleggen.

De functie: koeling;
geluid dempen; reiniging; afdichten; smeren.
De kenmerken van: viscositeit;
kwaliteit.

12.5

De functie en principewerking.
Interkoeling, beunkoeling en buitenboordkoeling: de
verschillen, de voor- en nadelen.

Kan de werking van de
koelwatercirculatiesystemen uitleggen.

2.6 Kan de werking van lens-, ballast-, brandblus- en
dekwassystemen uitleggen.

De functie en principewerking.

2.7 Kan de toepassingen van hydrauliek in de
binnenvaart beschrijven.

De stuurmachine, cilinders van de luiken, kranen,
hydraulische koppeling, trimvlakken, gereedschap,
bedieningsapparatuur, boegschroef, winches en
kaapstanders, bunkergiek.
Eisen aan de stuurmachine.

2.8 Kan de controlehandelingen vóór, tijdens en na de in
bedrijfstelling van de motor noemen.

Vóór: brandstofniveau- en koelsysteem controleren.
Smeeroliepeilen controleren. Zo nodig,
luchtverversingssyteem aanzetten.
Tijdens: controle op lekkages en brandstofniveau, olie en
koelwater.
In- en uitlaatdrukken controleren en de daarbij
behorende temperaturen. Na: systemen uitschakelen en
controle op lekkages (motor, schroefas,
koelwatersysteem en buitenboordafsluiters).

2.9

Kan de handelingen om de meest voorkomende
bedrijfsstoringen op te heffen, beschrijven.

Storingen:
geen koelwater;
geen of te lage smeeroliedruk;
de motor loopt niet aan op lucht of op de startmotor; de
motor pakt niet op brandstof;
de startklep blijft hangen;
plotselinge vermindering van het toerental; slippen van
de keerkoppeling;
te hoge uitlaatgassen.

2.10

Kan het onderhoud van de technische inrichting
benoemen.

Smeerolie-, brandstof-, koel- en elektrisch systeem.
Mechanische delen.
Aandrijving.
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Veiligheid en Millieu

30 meerkeuzevragen, 3 antwoorden, norm = 77% (wordt 80%)

Voor de allernieuwste toetsmatrijs kunt u terecht op de site van het CBR. Dit is de link: http://cbr.nl/10467.pp
1.

Het schip

1.1 Kent het toepassingsgebied van de
Binnenschepenwet 1981 in relatie tot de veiligheid
aan boord.
1.2 Weet de noodzaak van het ventileren en
schoonmaken van laadruimen en ladingen
slobtanks.

Ruimtes die niet onder het ADNR vallen.
De vigerende certificaten.

1.3 Kent de voorschriften met betrekking tot het zich
aan boord ophouden van personen en de toegang
tot het schip.

BPR, RPR, ADNR.
ISPS tijdens laden en lossen,
tijdens de reis,

1.4 Kent de voorschriften inzake de omstandigheden
waarin het vaartuig onbeheerd achtergelaten mag
worden.

Ligplaats nemen op bijvoorbeeld kegelplaatsen of in
havens. Mag b.v. een kegelschip alle Rotterdamse
havens invaren, mag een tankschip dit.
Havenverordeningen, nautische regelgeving.

2.

De lading

2.1 Kent de gevaren die bij specifieke ladingsoorten
kunnen voorkomen.

Milieubelastende stoffen en stoffen die niet onder het
ADNR vallen (5 klassen).

2.2

Broei, stabiliteit, dunvloeibaarheid, chemische en
biologische reacties.

Weet in welke situaties met betrekking tot de
lading aanvullende veiligheidsmaatregelen
noodzakelijk zijn.

2.3 Kent de veiligheidseisen tijdens het laden en lossen.

3.

Veiligheid bij het gebruik van hulpmiddelen zoals
verhaallier, ruim ladders en werken op hoogte.
Het dragen van veiligheidskleding en persoonlijke
beschermingsmiddelen en het onderhoud hiervan.

Ongevallen

3.1 Kent de preventieve maatregelen ter voorkoming
van ongevallen.

Werken in de machinekamer, met elektriciteitskasten,
ankerlieren, autokraan, meren en ontmeren,
gevaarsmarkering, gebruik juiste pbm's.

3.2 Weet hoe een brand kan ontstaan.

Branddriehoek, -vijfhoek.

3.3 Kent de preventieve maatregelen ter voorkoming
van brand.

Voorzorgsmaatregelen zoals sluiten brandkleppen en
luiken, sluiten SOS afsluiters brandstoftanks.

3.4 Weet met welke blusmiddelen een brand bestreden
moet worden.

Water, schuim, blusgassen, bluspoeder, C02.
Regelgeving m.b.t. het gebruik van deze middelen.

3.5 Kent de noodzakelijke maatregelen in geval van een
stranding.

Verschil van stranding op de rivier of getijde wateren.
Overheidsinstanties waarschuwen. Voorzien van hulp.
Noodzaak van lichten.

3.6 Kent de noodzakelijke maatregelen in geval van een
aanvaring.

Lenssystemen, het gebruik van het reddingskieed,
gebruik van de noodlens. Overheidsinstanties
waarschuwen.

3.7 Kent de noodzakelijke maatregelen in geval het
schip dreigt te zinken.

Gebruik van lenssystemen. Overheidsinstanties
waarschuwen.

3.8 Kent de noodzakelijke maatregelen bij ernstige
verwondingen aan boord.

Het gebruik van EHBO-middelen, inhoud verbanddoos.

3.9 Kent de noodzakelijke maatregelen bij man
overboord.

Nautische handelingen schipper/bemanning, gebruik
reddingsmiddelen. Op ruim water de positiebepaling van
de drenkeling. Het functioneren van noodscenario's en
procedures.

3.10

Gegeven een situatie, vaart al dan niet voortzetten.

Kent de noodzakelijke maatregelen bij uitval
van de voor de navigatie belangrijke
apparatuur.
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4.

De bemanning

4.1 Kent het toepassingsgebied van de Wet vaartijden
en bemanningssterkte (later Binnenvaartwet en de
afbakening daarvan met het Rosr 23).

Hoofdstuk 23 van het Reglement Onderzoek schepen op
de Rijn (ROSR 1995) / artikel 1 Wet vaartijden en
bemanningssterkte (later afdeling 4 Binnenvaartwet).
Ontheffingen.

4.2 Kent de eisen met betrekking tot de bekwaamheid
en geschiktheid van de bemanningsleden, en de
verschillen in de eisen die de vaartijdenwet en het
Rosr 23 op dit terrein stellen.

Artikel 18 tlm 24 van het Besluit Vaartijden en
Bemanningssterkte Binnenvaart.
Functieomschrijvingen benoemen (art 23.02),
geschiktheidverklaring (art 23.03), gebruik dienstboekje
(art 23.04),
Gebruik vaartijdenboek.

4.3 Kent de exploitatievormen in relatie tot de
Bemanningsregeling.

Exploitatievormen in relatie tot 'bloktijden' en gebruik
tachograaf (art 23.05 / 23.08) en rusttijden (art 23.06).

4.4 Kan aan de hand van de tabellen (art 23.10-12) de
minimum bemanning voor een schip bepalen.

(alleen het gebruik; niet benoemen).

5.

Arbowetgeving

5.1 Kent het toepassingsgebied van de
Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Arbowet) in
relatie tot de beroepsuitoefening.

Gezondheid, veiligheid, welzijn, milieu.

5.2 Weet welke verplichtingen er in het kader van de
Arbowet gelden voor werkgevers.

Art. 3 + 8 van de Arbowet. Toepassen van
arbeidshygiënische aanpak, bronbestrijding,
bedrijfshulpverlening.

5.3 Weet welke verplichtingen en rechten er in het
kader van de Arbo-wet gelden voor werknemers.

Art. 11 van de Arbowet.

5.4 Kent de functie en de manier van totstandkoming
van een risicoinventarisatie en -evaluatie.

Door wie op te stellen, toetsen, plan van aanpak.

5.5 Kan de wettelijk voorgeschreven procedures met
betrekking tot arbeidsongevallen en beroepsziekten
interpreteren.

Acute en chronische aandoeningen (beroepsziekten).
Meldplicht.

5.6 Weet welke reddingsmiddelen aan boord aanwezig
moeten zijn.

Gebruik nooduitgangen en voorschriften hiervoor, valt
ook onder de Arbowet.

5.7 Weet wanneer reddingsmiddelen gebruikt moeten
worden.

In welke omstandigheid dient bv. een reddingsvest te
worden gedragen.

5.8 Kent de keuringseisen die voor de voorgeschreven
reddingsmiddelen gelden.

Wettelijke eisen.

5.9 Weet welke voorgeschreven reddingsmiddelen
moeten worden gebruikt .bij calamiteiten.

Wanneer een reddingsvest gebruiken en wanneer een
reddingsboei.

5.10

Hoe vooraf zuurstof meten enlof ventileren in ruimtes
waarin de omstandigheden zodanig zijn dat het
zuurstofgehalte te laag is.

6.

Kent de veiligheidseisen die gelden voor
besloten ruimtes.
Milieu

6.1 Kent het toepassingsgebied van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren.

Het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart en
de relevante artikelen uit de Wet Milieubeheer, Wet
milieubeheer en het Burgerlijk Wetboek (boek 8 art
929a).

6.2 Kent het toepassingsgebied van de Wet
milieubeheer.
6.3 Kent het toepassingsgebied van
Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart.

Categorieën, voorschriften voor afgifte, lozing. Gebruik
schoonmaakmiddelen aan boord. Afgifte ladingresten.

6.4 Kent de maatregelen ter voorkoming van
milieuschade binnen het kader van de
beroepsuitoefening.

Handelwijze bij het bunkeren van het eigen schip.
Gebruik Bunkerovervulbeveiliging.

6.5 Weet of men zonder meer afvalstoffen mag
vervoeren met of zonder vergunning.

De hygiënecode.

6.6 Kent de gevolgen van uitstoot van uitlaatgassen en
in verband hiermee de voorschriften.

Milieuschade. Beschermende maatregelen (Euro 3/5).
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Laden en Lossen

30 meerkeuzevragen, 3 antwoorden, norm = 77% (wordt 80%)

Voor de allernieuwste toetsmatrijs kunt u terecht op de site van het CBR. Dit is de link: http://cbr.nl/10467.pp
1.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de
voor de beroepsuitoefening relevante
bepalingen in de wetgeving. De kandidaat

1.

Kan de werkingssfeer van de wettelijke bepalingen
uitleggen.

2.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de
stabiliteit van een binnenvaartschip in relatie
tot het laden en lossen en tijdens de vaart. De
kandidaat

Bepalingen met betrekking tot het laden, lossen, stuwen,
veiligheid, gezondheid en milieu, ijkmerken, uitzicht,
zoals genoemd in de Binnenvaartwet, Wet Vervoer
Gevaarlijke Stoffen, het Hijsbesluit, Arbo-wet, ROSR, Wet
Milieubeheer en de Scheepvaartreglementen.

2.1 Kan het begrip stabiliteit uitleggen.

Het zwaartepunt, het kentermoment, het richtend
vermogen, aanvangsstabiliteit, het stabiliteitskoppel en
het metacentrum. De mogelijke gevolgen van een te
kleine stabiliteit. De relatie tussen het soort schip, de
omvang van het schip en de stabiliteit.

2.2 Kan het onderscheid tussen stabiel en labiel
uitleggen.

Stabiel: zelf richtend moment aanwezig.
Labiel: kentermoment. Factoren en situaties die de
stabiliteit kunnen beïnvloeden .

2.3 Kan uitleggen wat een gewichtszwaartepunt is.

Gemeenschappelijk zwaartepunt van een schip en zijn
lading.

2.4 Kan uitleggen hoe een stabiliteitsberekening bij
containers gemaakt wordt.

De rekenmethode van dwarsscheepse stabiliteit.

2.5 Kan uitleggen welke maatregelen getroffen moeten
worden bij een afwijkend laadgewicht.

Afwijkend laadgewicht controleren met behulp van de
inzinkingsmerken.

2.6 Kan uitleggen wanneer een stabiliteitsverandering
kan optreden.

Schuivende en vloeibare lading, vrije
vloeistofoppervlakken (bilgewater, vloeistof onder en op
de laadvloer of compartimenten).

3.

De kandidaat heeft inzicht in het gebruik van
de meetbrief en de tanktabel. De kandidaat

3.1 Kan het ladinggewicht berekenen met behulp van de
meetbrief.

Rekening houden met winst en verlies.

3.2 Kan het ladinggewicht berekenen met behulp van de
tanktabel.

De soortelijke massa is gegeven. Er dient rekening
gehouden te worden met de vloeistofhoogte, soortelijke
massa, temperatuur en volume van de lading.

3.3 Kan het volume van los gestorte lading bepalen.

De soortelijke massa en het gewicht van de lading en de
inhoud van het schip is gegeven.

3.4 Kan de gevolgen voor de diepgang tijdens de
overgang van zoet water naar zout water en
omgekeerd benoemen.

Gevolgen tijdens de belading en tijdens het varen.
Uitgangspunt Wet van Archimedes.

4.

De kandidaat heeft kennis van de manier van
beladen van lichte en zware lading. e
kandidaat

4.1 Kan benoemen hoe een schip laadgereed gemaakt
moet worden.

Te treffen maatregelen in relatie tot de lading.

4.2 Kn, gegeven een lading en schip, aangeven hoe
natte en droge lading geladen en gelost moet
worden.

Stuwage waaronder de volgorde van het laden en lossen.
Rekening houden met spanningen.
Sjorren en afdekken.

4.3 Kan, gegeven een lading en schip, aangeven hoe
zware natte en droge lading geladen en gelost moet
worden.

Stuwage waaronder de volgorde van laden en lossen.
Rekening houden met spanningen.
Sjorren en afdekken.
Stekkeren van containers.
Volumetanks in relatie met lading met een S.M. van meer
dan 1 Kg/L.
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4.4 Kan benoemen met welke factoren rekening
gehouden moet worden bij het opstellen van een
stuwplan.

5.

De kandiaat heeft kennis van en inzicht in het
gebruik van laad- en losqerei.

5.1

Kan het juiste laad- en losgerei noemen in relatie
tot de lading.

6.

De kandidaat heeft kennis van soorten lading
en ISO-containers. De kandidaat

Laad- en losvolgorde, rekening houdend met de
verschillende laaden losplaatsen.
Locatie aan boord van gevaarlijke stoffen. Stabiliteit.
Gelijklastig.
Aard, samenstelling en soort lading.

Soorten grijpers, soorten kranen, transportbanden,
pompen, bobcat, zuigers.
Laad/los armen-slangen en gasretour. Bunkergiek en
autokraan.

6.1 Kan verschillende soorten lading en hun kenmerken
noemen.

Vast, vloeibaar, gas.
Droge en natte bulk (massa). Stukgoed.
Ro/Ro-Iading.

6.2 Kan verschillende soorten ISO-containers en hun
toepassing noemen.

20 en 40 voets containers; highcube containers,
insulated containers (reefers), open topcontainers.
Bincontainers, flatcontainers, tankcontainers.

Regelementen 2

15 meerkeuzevragen, 3 antwoorden, norm = 73% (wordt 80%)

Voor de allernieuwste toetsmatrijs kunt u terecht op de site van het CBR. Dit is de link: http://cbr.nl/10467.pp

1.

De kandidaat heeft kennis van de regelgeving en voorschriften zoals genoemd in het
Scheepvaartreglement Westerschelde en het Scheepvaartreglement Eemsmonding.
De kandidaat

1.1 Kan de regels uit het Scheepvaartreglement
Westerschelde noemen.

Toepassingsgebied: Artikel 1;
Optische tekens: Hoofdstuk 3 en artikel 39 en 41 .
Geluidsseinen: Hoofdstuk 4.

1.2 Kan de voorschriften uit het Scheepvaartreglement
Westerschelde op de juiste wijze interpreteren en
toepassen.

De vaarregels: Hoofdstuk 2 en artikel 42.
De wettelijke bepalingen: Artikel 3 en artikel 54.
De voorschriften met betrekking tot marifoon en radar:
Artikel 51 en artikel 51 A.
Overige voorschriften: Artikel 50, artikel 55.

1.3 Kan aangeven welke bepalingen in de Bepalingen ter
voorkoming van aanvaring op Zee en het
Scheepvaartreglement Eemsmonding afwijken van
het Scheepvaartreglement Westerschelde.

Artikel 1 lid 4,
artikel 5 lid 2,
artikel 8,
artikel 15 en
artikel 18 lid 1.
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Navigatie 1

Mondeling examen, 45 minuten, 2 examinatoren + kaart + scheepsmodellen

Voor de allernieuwste toetsmatrijs kunt u terecht op de site van het CBR. Dit is de link: http://cbr.nl/10467.pp

1.

De kandidaat kan de voor het manoeuvreren van belang zijnde interne factoren beschrijven.
De kandidaat

Kan de voor het manoeuvreren van belang zijnde
kenmerken van het schip beschrijven.

De belading. Kop- en stuurlastig.
Draaipunt.

1.2 Kan de voor het manoeuvreren van belang zijnde
kenmerken van de voortstuwing beschrijven.

Werking van de schroeven.
Manoeuvreereigenschappen van dubbel en enkelschroefs
schepen, de roerpropeller en de boegschroef.

1.3 Kan de voor het manoeuvreren van belang zijnde
kenmerken van de besturing beschrijven.

De bediening van hoofd- en noodstuurwerk.
De bediening van de kopbesturing.

1.4 Kan de toepassing van de (elektronische)
hulpmiddelen voor de navigatie noemen.

De elektronische kaart.
De relatie tussen GPS en de elektronische kaart. De
overlay van de radar.
Het kunnen signaleren van systeemfouten.

2.

De kandidaat kan de voor het manoeuvreren van belang zijnde externe factoren beschrijven.
De kandidaat

2.1 Kan de voor het manoeuvreren van belang zijnde
kenmerken van kunstwerken beschrijven.

Inrichting van sluizen. Soorten bruggen.
Gegevensbronnen over sluizen en bruggen.

2.2 Kan de voor het manoeuvreren van belang zijnde
kenmerken van het vaarwater beschrijven.

De kenmerkende verschillen tussen boven- en beneden
rivieren en gekanaliseerde rivieren.
De soort stroom (eb en vloed, neerstroom, spuistroom).
Het profiel van het vaarwater.
Gegevensbronnen over de diepgang, doorvaarthoogte,
waterstand en kanaalpeil.

2.3 Kan de voor het manoeuvreren van belang zijnde
invloeden van overige factoren beschrijven.

Richting van de wind en windsterkte.
Combinatie van wind en stroom, zowel leeg als beladen.
Richting van de stroom en stroomsterkte.
Zuiging en snelheid in relatie tot waterdiepte.

3.

De kandidaat kan, gegeven een situatie, uitleggen hoe gevaren en gemanoeuvreerd moet worden,
rekening houdende met alle bovenstaande factoren. De kandidaat

3.1 Kan de gegevens op de hydrografische kaart
interpreteren.

De betekenis van alle relevante op de kaart
aangebrachte informatie.

3.2 Kan de gegevens op de hydrografische kaart
toepassen.

Op grond van de op de kaart aanwezige informatie een
veilige vaart volgen.

3.3 Kan, gegeven een situatie, bepalen hoe op een rivier
gevaren moet worden, rekening houdende met alle
factoren.

Positie in het vaarwater: waterbeweging, negatieve en
positieve (volg-) stroom. Ontmoeten.
Op- en voorbij lopen.
Keren (opdraaien en kopvoornemen).
De dode hoek in verband met mogelijk kleine objecten
daarin. Houd rekening met de
manoeuvreereigenschappen van andere
vaarweggebruikers.

3.4 Kan, gegeven een situatie, bepalen hoe op een
kanaal of meer gevaren moet worden, rekening
houdende met alle factoren.

Positie in het vaarwater: waterbeweging, negatieve en
positieve (volg-) stroom. Ontmoeten.
Op- en voorbij lopen.
Keren (opdraaien en kopvoornemen).
De dode hoek in verband met mogelijk kleine objecten
daarin. Houd rekening met de
manoeuvreereigenschappen van andere
vaarweggebruikers.

3.5 Kan, gegeven een situatie, bepalen hoe
gemanoeuvreerd moet worden, rekening houdende
met alle factoren.

In- en uitvaren van havens en sluizen. Doorvaren van
bruggen.
Schip gaande houden met gebruik anker of boegschroef.
Meren, ontmeren en ankeren op het vaarwater.
Navigeren met gebruikmaking van anker.

3.6 Kan, gegeven een situatie, bepalen hoe hinderlijke
waterbewegingen voorkomen kunnen worden.

Rekening houden met gemeerde en voor anker liggende
schepen, werkschepen, oeverbeschermingswerken en
laad- en losplaatsen.
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Navigatie II (ruime wateren)

50 meerkeuzevragen, 3 antwoorden, norm = 72% (wordt 80%)

Voor de allernieuwste toetsmatrijs kunt u terecht op de site van het CBR. Dit is de link: http://cbr.nl/10467.pp

1. De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de reisvoorbereiding. De kandidaat
1.1 Kan een vaarplan maken.

Past in de juiste volgorde de juiste stappen toe: route
bepalen, zeeklaar maken, moment van vertrek bepalen,
plaats bepalen, koers uitzetten.

1.2 Kan, gegeven een situatie, een route bepalen.

Routebepaling rekening houdend met getij, windrichting
en windkracht en soort schip.

1.3 Kan de handelingen voor het zeeklaar maken van
het schip beschrijven.

Aandacht voor ankergerij, dekmateriaal, woninginboedel,
waterinslag, machinekamer en reddingsmaterialen.

2.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de wijze waarop een hydrografische kaart gelezen moet
worden. De kandidaat

2.1 Kan de gegevens op een hydrografische kaart
interpreteren.

Nummer, titel, getij gegevens, waarschuwingen,
symbolen, jaar van uitgifte. Meest voorkomende tekens
uit de legenda.

2.2 Kan uitleggen wat onder de mercatorprojectie
verstaan wordt.

Wassende kaart, afstanden zijn uitsluitend vanaf de
staande rand over te nemen.

2.3 Kan de functie en inhoud van Berichten aan
Zeevarenden uitleggen.

Wijzigingen op de 1800-kaarten. Wijzigingen van
vaardieptes en bebakening.

2.4 Kan uitleggen wat geografische co÷rdinaten zijn en
hoe deze gebruikt moeten worden.

Breedte- en lengtegraden. Geografische positie.
De zeemijl.

2.5 Kan uitleggen wat de schaal op een kaart betekent
en hoe een kaart is ingedeeld.

Omrekening naar werkelijke afstand. Liggende en
staande rand.

2.6 Kan uitleggen welke markeringssystemen en
markeringsvoorwerpen voorkomen.

SIGNI en lALA.
laterale en cardinale markering. Bakens en betonning.
Geleidelichten.
Markering van obstakels.
Kan de betekenis van markeringsvoorwerpen op het
water interpreteren.
Vaarbewegingen in relatie tot de plaats van
markeringsvoorwerpen.

3.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de wijze waarop een koers uitgezet en herleid moet
worden. De kandidaat

3.1 Kan uitleggen hoe bij koersen en peilingen een
kompas gebruikt moet worden.

Gebruik van kompas en handpeilkompas.

3.2 Kan uitleggen hoe de invloed van aard- en
scheepsmagnetisme bij het berekenen van koersen
en peilingen bepaald moet worden.

Variatie en deviatie en stuurtafel.

3.3 Kan uitleggen hoe hulpmiddelen bij het navigeren
gebruikt moeten worden.

Passer, parallellineaal, plotter en driehoek.

3.4 Kan uitleggen hoe een koers herleid moet worden.

Variatie, deviatie, kompaskoers, ware koers.

3.5 Kan uitleggen wat de invloed van wind op de koers
kan zijn.

Schaal van Beaufort, eigen waarneming.

3.6 Kan uitleggen wat de invloed van de stroom op de
koers kan zijn.

Drift, stroom. Gebruik stroomtabel, stroomatlas en
getijtafel. Kentering. Getijden.
Stroom tegen wind in relatie tot golfslag.
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Navigatie II (ruime wateren)

4.

vervolg

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de wijze waarop peilingen gedaan en een plaats bepaald
moet worden. De kandidaat

4.1 Kan uitleggen wat een kruispeiling is en wat de
voordelen hiervan zijn.

Aantal objecten, Meest Waarschijnlijke Standplaats.

4.2 Kan uitleggen hoe een kruispeiling uitgevoerd moet
worden.

Juiste deviatie.

4.3 Kan uitleggen wat GPS is en wat met behulp van
GPS berekend kan worden.

Signalen. Soorten informatie. Betrouwbaarheid,
nauwkeurigheid. COG, SOG, trip, bearing to waypoint,
DST, waypoints in een volgorde, afstand en peiling naar
man-over-boord (mob).

4.4.

Startpositie, tijdsaanduiding, snelheidseenheden,
afstandseenheden, hoogte-eenheden, noord referentie,
chartdatum, antennehoogte.

Kan uitleggen hoe een positie met behulp van
GPS bepaald kan worden.

4.5 Kan uitleggen hoe way-points ingevoerd moeten
worden.

Positiebepaling.

4.6 Kan uitleggen hoe GPS in combinatie met een
elektronische kaart en radar gebruikt moet worden.

De kaart datum oftewel het geodetisch model waar de
kaart naar ontworpen is (WGS 84 etc.).

4.7 Kan uitleggen hoe GPS-informatie naar de kaart
overgezet moet worden.

Coördinaten in de kaart zetten.

4.8 Kan uitleggen hoe een radarpeiling uitgevoerd moet
worden.

Afstand plus richting.

5.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in hoe getijdenbewegingen toegepast moeten worden.
De kandidaat

5.1 Kan uitleggen wat een getij is en hoe dit tot stand
komt.

Eb en vloed.
Invloed van zon en maan. Springtij en doodtij.

5.2 Kan uitleggen hoe een vaardiepte berekend moet
worden.

Reductievlak, LLWS, kaartdiepte, waterdiepte, LAT, NAP.
Rijzing, verval.

5.3 Kan, gegeven een situatie, de waterdiepte
berekenen.

Berekening met behulp van getijtafels en met HP33.

5.4 Kan de gevolgen van stroom en wind op de koers
corrigeren.

Geladen of leeg schip.

5.5 Kan uitleggen waar de stroomatlas voor dient.

Ter ondersteuning van de juiste vertrektijd.

6.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de beginselen van de meteorologie. De kandidaat

6.1 Kan de betekenis van een aantal meteorologische
begrippen uitleggen.

Luchtdruk, isobaren, wind, windrichting, ruimende wind
en krimpende wind, windkracht.

6.2 Kan de relatie tussen luchtdruk en
weersverwachting uitleggen.

Millibar (mb), hectopascal (hPa).
Veranderingen van hPa vertalen in kans op een bepaalde
windkracht.

6.3 Kan de informatiebronnen over het weer noemen.

Telefonische: waterweerlijn, weerline, windline. Per
marifoon: verkeersposten en de kustwacht.
Internet: www.weer.nl, www.weeronline.nl,
www.knmi.nl, www.meteoplaza.nl.
Radio: weerpraatje op Radio I.

6.4 Kan uitleggen hoe een weersverandering
geconstateerd kan worden.

Combinatie van barometerstand, wind en wolkendek.
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Examen Module Zeilvaart

20 maart 2020, Enkhuizen, 16.00-18.00 uur

Dit examen is alleen voor mensen die het Diploma Schipper Zeilvaart (het Zeilbewijs) willen
halen. Dit examenvak geldt als vervanging voor het vak Laden en Lossen. Het examen wordt 1
keer per jaar afgenomen door de Enkhuizer Zeevaartschool en bestaat uit 4 open vragen. De
antwoorden worden schriftelijk geformuleerd. Kosten hiervan zijn € 100,- (inclusief reader).
Enkhuizer Zeevaartschool: 0228-316364, internet www.ezs.nl. De opbouw is ongeveer als volgt:
1. Natuurkunde van het zeilen
2 punten
2. Tuigage, zeilvormen en onderdelen
2 punten
3. Bouwwijzen, materiaalgebruik
2 punten
4. Praktijkgerichte schippers-case
4 punten
1 Scheepsbouw
De kandidaat moet kennis hebben van;
a. de bouw van zeilschepen;
b. de onderwatervormen van zeilschepen;
c. typen driftbeperkingsmiddelen;
d. voor- en achterstevenvormen;
e. gebruikte materialen en bouwwijzen.
2 Tuigage
De kandidaat moet grondige kennis hebben van:
a. het gebruik en de benaming van de onderdelen van het tuig;
b. rondhouten;
c. zeilbevestiging;
d. verstaging;
e. reefkonstrukties;
f. lopend want;
g. het maken van touwwerk en de gebruikte materialen;
h. het gebruik van blokken en takels alsmede lieren en winches;
3 Zeilkunde
De kandidaat moet grondige kennis hebben van:
a. de algemene werking van de wind op grootzeilen en fok;
b. voortstuwende werking;
c. verstoring en windtunneleffekt;
d. de zeilvoering en de diverse zeilen en tuigages.
De
e.
f.
g.
h.

kandidaat moet kennis hebben van:
het zeilplan;
lateraalpunt;
zeilpunt;
schootvoering en plaatsing van schootaanhechtingspunten.

Behandeling van zeilschepen
De kandidaat moet grondige kennis hebben van:
a. Alle zeilmanoeuvres en de toepassing daarvan, met name van langsscheepsgetuigde
schepen;
b. De noodzakelijke bedrijfsvoering en -organisatie aan boord van schepen;
c. De instructie van gasten betreffende de uitvoering van zeilmanoeuvres en het oefenen
hiervan;
d. Het onderkennen van de beperkingen van deze manoeuvres onder de voorkomende
omstandigheden;
e. Stormklaar maken en slecht-weer-manoeuvres onder zeil alsmede van lenzen en de gevaren
die hieraan zijn verbonden;
f. Het slepen en gesleept worden;
g. De te nemen maatregelen bij man-over-boord.
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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
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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.

Op 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.
Het Duitse gedeelte van de Rijn is daarbij opgedeeld in 7 stukken. In het Duits noemt
men dat een ‘strecke’. Het CCV heeft het hierbij over zones 1 t/m zone 7.
Kennis
Kennis
Kennis
Kennis
Kennis
Kennis
Kennis

van
van
van
van
van
van
van

de
de
de
de
de
de
de

Rijn
Rijn
Rijn
Rijn
Rijn
Rijn
Rijn

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

Spijk Km 857,40 tot Rheinberg Km 806
Rheinberg Km 806 tot Neuss Km 740
Neuss Km 740 tot Niederkassel Km 666
Niederkassel Km 666 tot Ober Lahnstein Km 585
Ober Lahnstein Km 585 tot Mainz Km 493
Mainz Km 493 tot Rheinau Km 412
Rheinau Km 412 tot Iffezheim Km 334

Als men dus in het bezit is van een Groot Vaarbewijs kan men na het halen van een
dergelijk examen dus ook, in het bezit komen van het Rijnpatent voor dat betreffende
traject.
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Examens
Examenvorm:
Slagingsnorm:
Duur:
Toelatingseisen:
Geldigheidsduur:

schriftelijk, 20 meerkeuzevragen
75%
(15 van de 20 vragen goed)
30 minuten
minimaal 21 jaar
2 jaar

Slagingsnorm (75% -> 80%)
Met ingang van januari 2010 zijn de slagingsnormen voor de verschillende examen
wederom aangepast. Op termijn zal het CBR de slagingsnorm nog een keer verhogen
naar 80%. Nog niet bekend is, wanneer dat zal zijn.

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
Basiscertificaat Marifonie
Geneeskundige verklaring
Verklaring van goed gedrag

(kopie)
(kopie)
(vergelijkbaar met Groot Vaarbewijs)
(afgegeven door gemeente)

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.
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Het aantonen van de vaartijd
Onderstaand treft u de tekst over de vaartijden zoals vermeld staat in het examenreglementen
voor het behalen van het Groot Vaarbewijs.
Artikel 7: Toelatingseisen
De kandidaat moet een vaartijd hebben opgebouwd van drie jaar.
Als vaartijd wordt aangemerkt de vaartijd die na het bereiken van de 16 jarige leeftijd wordt
opgebouwd als lid van de dekbemanning van een schip dat bestemd is voor de bedrijfsmatige
vaart op de binnenwateren, en/of van een schip met een lengte van 15 meter of meer dat
bestemd is voor de niet-bedrijfsmatige vaart op de binnenwateren. Een jaar vaartijd bestaat
uit 180 effectieve vaardagen. Binnen een periode van 365 opeenvolgende dagen kunnen
maximaal 180 dagen als vaartijd worden meegerekend.
3. De vereiste vaartijd kan met maximaal drie jaar verminderd worden als een kandidaat een
beroepsopleiding met praktijkgedeelten op het gebied van de binnenvaart heeft voltooid.
Afhankelijk van de gevolgde opleiding wordt de termijn van vrijstelling bepaald.
4. De vereiste vaartijd is met maximaal twee jaar te verminderen als de kandidaat aantoont te
hebben gevaren als lid van de dekbemanning van een schip : -bestemd voor de
bedrijfsmatige vaart op zee -met een lengte van 15 meter of meer, bestemd voor de nietbedrijfsmatige vaart op zee Hierbij gelden 250 zeedagen als één jaar vaartijd.
5. De kandidaat moet de vaartijd aantonen door middel van zijn dienstboekje indien het bezit
ervan op grond van wettelijke voorschriften verplicht is. Indien hij niet in het bezit is van
voornoemd dienstboekje, bepaalt de voorzitter de wijze waarop de vaartijd moet worden
aangetoond.
-

Dienstboekje
Voor het aantonen van de vaartijd gaat men in eerste instantie uit van een bijgehouden
dienstboekje dat door de SABNI is goedgekeurd en afgestempeld.

Vaartijd zonder dienstboekje
Alle mensen die nooit een dienstboekje hebben bijgehouden, moeten hun vaartijd op een andere
(alternatieve) wijze aantonen.
Per 1 januari 2001 zijn er in de organisatie van het examenbureau enkele zaken gewijzigd. De
regelgeving is in principe onveranderd. Alleen moet u er van uitgaan dat men een scherpere
controle op uw vaartijdenverklaring uitvoert. Men gaat dus steeds beter controleren of uw
vaartijdenverklaring wel voldoende is .De regels zijn niet strenger, maar de controle op uw
verhaal wordt scherper.
Duidelijk onderbouwen
Voor een aantal van u, zal het niet eenvoudig zijn om uw vaartijd degelijk aan te tonen. Ik raad u
aan om daar toch een goede onderbouwing aan te geven. De examencommissie wil hierbij graag
'bewijsstukken' zien, die uw verhaal onderbouwen. Als bewijsstukken kan bijvoorbeeld dienen:
-

Notariële inschrijving bij kadaster (eigendomsbewijs)
Verzekeringsbewijs
Loonverklaring (dat u in dienst van reder heeft gewerkt)
Logboek van het schip
Havenbriefjes
Behaalde diploma's (bijvoorbeeld het Zeilbewijs, marifoon of -radarpapieren ed.)
Verklaring van Havenmeester of Brugwachter
Schippersverklaring

Op de volgende 2 bladzijden treft u de inhoud van een informatieblad van het CCV.
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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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