Klein vaarbewijs 2
Scholingstraject voor volwassenen
Intro
Wil je naar het varen op rivieren, kanalen en meren ook varen op alle binnenwateren en zeehavens? En goed voorbereid
zijn op het examen van CCV? Dan is deze cursus echt iets voor jou.
Het Klein Vaarbewijs is verplicht voor:
pleziervaartuigen met een lengte van 15 tot 25 meter.
motorboten korter dan 15 meter, die sneller kunnen dan 20 kilometer per uur door het water, hieronder vallen ook jetski’s
en andere typen waterscooters.
bepaalde schepen die bedrijfsmatig gebruikt worden met een lengte tussen de 15 en 20 meter.
Het Klein Vaarbewijs kent twee gradaties die elk betrekking hebben op het vaargebied waarop met dit vaarbewijs op de
binnenwateren gevaren mag worden.
Klein Vaarbewijs 2 is een aanvulling op Klein Vaarbewijs 1 en geldt behalve op rivieren, kanalen en meren ook op de
Eems/Dollard, de Waddenzee, het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer en op de Oosterschelde en Westerschelde. Wil je je
voor beide aanmelden? Dan kun je je aanmelden voor het Klein vaarbewijs 1+2 (combi).

Inhoud
Deze cursus bereidt je voor op het KVB2 examen van CCV. Je doet de nodige praktische én theoretische kennis op over
een aantal specifieke aspecten om te varen op alle binnenwateren en zeehavens. Je leert onder andere varen op ruim
water, varen op getijdenwater en navigeren.
Soort traject:

Cursus/training

Lesmoment:

avond

Startdata:

Urk januari 2022

Toelating
Er zijn geen specifieke toelatingseisen voor deze cursus. Kennis van Vaarbewijs 1 is noodzakelijk. De cursus start bij
voldoende deelname.

Studielast
Studieduur

5 avonden

Leeruren

2 lesuren per week

Lesmoment

maandag van 19.30 - 21.30 uur

Kosten
Cursus/training
Scholingskosten:

€ 105,00

Lesmateriaal:

€ 25,00

Verbruiksmateriaal:
Examenkosten:

exclusief

Totaalprijs:

€ 130,00

(betaling ineens)

BTW:

exclusief

Bijkomende kosten:

circa € 50,00 en € 20,00

Extra info kosten:

De genoemde bedragen zijn exclusief btw. Bijkomende kosten zijn niet bij de totaalprijs
inbegrepen. Dit betreffen kosten voor het KVB2 examen dat je zelf aanvraagt bij CCV en de
kosten voor de afgifte van het vaarbewijs.
Je hebt een laptop nodig om te werken in onze digitale omgeving.

Examen
Deze cursus bereidt je voor op het KBV2 examen dat je zelf dient aan te vragen bij CCV (onderdeel CBR). Om in het bezit te
komen van Klein Vaarbewijs II dien je het KVB1 en het KVB2 examen te behalen.

Diploma
Deze cursus bereidt je voor op het KVB2 examen dat je zelf dient aan te vragen bij CCV. Het Klein Vaarbewijs 2 is tevens
een International Certificate of Competence (ICC) inland and coastal waters.

Contact
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen
Telefoon: 058-2339966
E-mail: volwassenen@rocfriesepoort.nl
www.rocfriesepoort.nl/volwassenen

