Groot vaarbewijs
Scholingstraject voor volwassenen
Intro
Wil jij varen op alle binnenwateren, dus ook het IJsselmeer, de Waddenzee en de Zuid-Hollandse- en Zeeuwse stromen?
Dan is deze cursus echt iets voor jou.
Om de veiligheid van het schip en bemanning te verhogen is basiskennis van de navigatie op het IJsselmeer, de
Waddenzee en de Zuid-Hollandse- en Zeeuwse stromen een voorwaarde. Deze cursus is een goede voorbereiding op het
examen. Met een Groot Vaarbewijs kan je werken op bijvoorbeeld een binnenvaartschip, veerpont, baggerschip,
rondvaartboot of passagiersschip.

Inhoud
Je behandelt zowel de theorie als de praktijk die je nodig hebt voor je Groot vaarbewijs. In de (verkorte) cursus komen de
volgende onderwerpen aan bod: kennis vaarwater, reglementen 1 (zoet) en navigatie 1. In de uitgebreide cursus
komen aanvullend de volgende onderwerpen aan bod: kennis schip & motoren, veiligheid, reddingmiddelen en
milieu, laden en lossen, reglementen 2 (zout) en navigatie 2.
Soort traject:

Cursus/training

Lesmoment:

ochtend, zaterdag

Startdata:

Startmoment afhankelijk van keuze

Toelating
Je dient minimaal 3 jaar geldige vaartijd binnenvaart te hebben voor je kunt deelnemen aan het examen. Wanneer je
beschikt over het diploma SW6 of SW5 of het mbo-diploma Matroos niveau 2 kun je instromen in de verkorte cursus.
ROC Friese Poort is onderdeel van de Maritieme Academie Holland. Dit is een samenwerkingsverband van maritieme
opleidingen in IJmuiden, Amsterdam, Sneek, Harlingen, Leeuwarden, Terschelling, Delfzijl en Urk.

Studielast
1 module

3 modules

6 modules

8 modules

Studieduur

2 dagdelen

10 dagdelen

12 dagdelen

20 dagdelen

Leeruren

4 uur les (1 dag) en 2
uur zelfstudie per week

4 uur les (1 dag) en 2
uur zelfstudie per week

4 uur les (1 dag) en 2
uur zelfstudie per week

4 uur les (1 dag) en 2
uur zelfstudie per week

Lesmoment

zaterdag van 8.30 12.30 uur

zaterdag van 8.30 12.30 uur

zaterdag van 8.30 12.30

zaterdag van 8.30 12.30 uur

Kosten
Cursus/training
Scholingskosten:

afhankelijk van keuze

Lesmateriaal:
Verbruiksmateriaal:
Examenkosten:
Totaalprijs:
(betaling ineens)

BTW:
Bijkomende kosten:
Extra info kosten:
Subsidies voor deze opleiding
Subsidie: Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland
Subsidie: Doorzaam voor uitzendkrachten
Subsidie: Voucherregeling ondernemerschap Flevoland
Subsidie: O&O fonds Zeescheepvaart
Subsidie: Ontwikkelfonds groei vooruit
Subsidie: Opleidings- en Ontwikkelfondsen
Check hier alle subsidiemogelijkheden

Examen
Je kunt meerdere keren per jaar examen doen voor het Groot Vaarbewijs bij CCV. Dit betreft een schriftelijk en mondeling
examen op een locatie waar je ook je theorie rijbewijs kunt doen. Je vraagt het examen zelf aan. Het mondeling examen
moet binnen 2 jaar plaatsvinden, anders vervalt de theorie. Je kunt per vak herexamen doen.

Diploma
Deze cursus is een voorbereiding op het examen Groot Vaarbewijs.

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

