Vrijstellingsregeling voor mensen met
beroepsmatig diploma’s voor op Zee

Doelgroep
Diplomahouders van bijvoorbeeld MAROF, SMBW, Kleine Handelsvaart, Kleine
Zeilvaart, Grote Handelsvaart, Grote Zeilvaart, Visserijdiploma SW 6, SW 5.
Examens GVB
De examens die nog wel gedaan moeten worden zijn de volgende:
-

Reglementen 1 (BPR/RPR) in meerkeuzevorm
Kennis vaarwater (topo NL/Europa, betonning, doorvaarthoogtes en vaardieptes)
in meerkeuzevorm
Mondeling examen (manoeuvreren op de binnenwateren)

Sudiepakket ‘Light’
Voor de genoemde vakken hebben wij een speciaal zelfstudie lespakket.
Kosten:

€ 595,€ 825,-

voor zelfstudie (incl examentraining mondeling)
voor opleiding incl. 8 lesbijeenkomsten

Dat bedrag (voor de zelfstudie) is inclusief enige hulp en/of begeleiding, zorggarantie
en proefexamens. De hulp en begeleiding voor de theorie examens kan vaak wel
telefonisch en/of per e-mail. Daarnaast zijn echter ook twee examentrainingen voor
het mondelinge examen inbegrepen (NAV 1). Deze examentrainingen worden
klassikaal of in de vorm van privé-les aangeboden.

Examenkosten
De examenkosten zijn

2 x 85,- + 1 x 120,- (bij het CBR)

Vaartijd
Het mondelinge (eind-)examen kan pas worden afgelegd met voldoende vaartijd (3
jaar). Van deze 3 jaar mag er maximaal 2 jaar vaarttijd op zee worden opgedaan. De
rest moet op de binnenwateren worden opgedaan.
Het Groot Vaarbewijs kan worden aangevraagd met in totaal 4 jaar vaartijd.
CCV Exameninformatie op internet
Op de site treft u nog veel meer informatie over de examens:
S
Aanvraagformulier om de examens aan te vragen
S
Examendata en examenlocaties
S
Toetsmatrijzen van de examenvakken
S
Het laatste nieuws
S
Het examenreglement
S
De vrijstellingregeling
Dit is de directe link:

www.cbr.nl/10628.pp

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

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:
S

zorgvuldigheidsbeginsel

S

betrouwbare informatieverstrekking

S

het niet schaden van consumenten belangen

S

gekwalificeerd personeel

S

docentenbegeleiding

S

degelijkheid lesmateriaal

S

deugdelijke studiebegeleiding

S

overzichtelijke studiegids

S

voldoende aansluitend op de examens

S

waarheidsgetrouwe werving en reclame

S

openbare klachtenprocedure

Meer informatie treft u op onze site:

www.GrootVaarbewijs.nl

