#GAVOORDEBINNENVAART
Je bent nooit te oud om te starten in de binnenvaart! Het is in Nederland mogelijk op een laagdrempelige
manier in te stromen in de binnenvaart. Zowel voor de functie Matroos als voor de functie Schipper worden
verkorte praktijkopleidingen aangeboden. Tevens worden er voor de functie van Schipper schriftelijke
cursussen aangeboden. Welkom in de wereld van de binnenvaart!
Aanbieders zij-instroom trajecten:
•

Nova Contract | Harlingen en IJmuiden
023 530 29 00

•

STC Training & Consultancy| Rotterdam
0900 0620

•

ROC Friese Poort | Urk

Wat heb je nodig om te starten met een
praktijkexamen?
•

Inschrijving bij een erkende opleider

•

Een erkend leerbedrijf (te vinden via

058 2339966

•

Edumar | Workum

www.stagemarkt.nl) en praktijkbegeleider
•

0515 54 10 67

Aanvragen dienstboekje:
•

daarin de benodigde vaartijd afgetekend
•

SAB | Rotterdam
+31 (0) 10 798 98 98

Geldig dienstboekje (te verkrijgen bij de SAB) met
Beschikbaarheid over een computer en actueel
e-mailadres

•

Geldig identiteitsbewijs

Voor informatie over de examens:
•

CBR afdeling Binnenvaart | Rijswijk
Volg ons op:

088 227 7700

Wereld van de Binnenvaart
Lage Naarderweg 73a
1217 GN Hilversum

Tel: 035 712 2778
info@wereldvandebinnenvaart.nl
www.wereldvandebinnenvaart.nl

Ik wil werken in de binnenvaart. Waar begin ik?

Je kunt op diverse manier instromen in de binnenvaart. Bekijk onderstaand stroomschema voor diverse mogelijkheden.

Matroos Praktijk (vanaf 19 jaar)

Schipper Praktijk (vanaf 21 jaar)
Vanuit een
andere
sector

Schipper rondvaartboot
(beperkt vaargebied)

+/- 5 maanden
60 vaardagen

+/- 12 maanden
180 vaardagen

+/- 12 maanden
180 vaardagen

Verklaring praktijkexamen Matroos

Functie matroos

Verklaring praktijkexamen Schipper

Groot vaarbewijs

Verklaring praktijkexamen Schipper
rondvaartboot

Vrijstellingsbewijs Schipper
Rondvaartboot
(Amsterdamse grachtentype)

(beperkt vaargebied)

Schipper schriftelijk

6 - 8 maanden
(9 examens)

4 x 180 vaardagen

Diploma
Aspirant-Schipper
3 x 180 vaardagen

Vanuit de zeevaart
(v.a. Marof)

Schipper schriftelijk
(met vrijstellingen)

(Max 360 vaardagen
vrijstelling)

Vmbo/ mbo Matroos

Schipper schriftelijk

1 jaar vaartijd
(180 vaardagen)

Beperkt groot
vaarbewijs
(20 - 40 meter)

2 jaar vaartijd
(2 x 180 vaardagen)

Groot vaarbewijs

Diploma
Aspirant-Schipper

Groot vaarbewijs
Beperkt groot
vaarbewijs
(20 - 40 meter)

3 jaar vaartijd
(3 x 180 vaardagen)

Beperkt groot
vaarbewijs

4 jaar vaartijd
(4 x 180 vaardagen)

Groot vaarbewijs

