Klein vaarbewijs 1
LEEUW opleidingen is dé opleider van Brabant en Noord-Limburg
voor het vaarbewijs. In één dag tijd leren onze docenten je alle
benodigde theorie voor het vaarbewijs, zodat je het examen met
glans doorstaat.
Wanneer heb je het vaarbewijs 1 nodig?
De cursus klein vaarbewijs 1 is bedoeld voor iedereen die zelfstandig een boot wil besturen. Je moet in
het bezit zijn van je vaarbewijs 1 als:
 De boot, waterscooter of jetski die je wilt gaan besturen sneller kan varen dan 20 kilometer per
uur en niet langer is dan 25 meter;
 Je met een schip met een lengte van tussen de 15 en 25 meter gaat varen, dat niet
bedrijfsmatig gebruikt wordt;
 Je met een schip met een lengte van tussen 15 tot 20 meter gaat varen, dat voor bedrijfsmatig
gebruik is bedoeld;
 Je met een sleepboot of duwboot gaat varen, die je gebruikt om een schip met een lente van
maximaal 20 meter te slepen.
Cursusinhoud
Tijdens de vaarbewijscursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
 Wettelijke bepalingen die van belang zijn voor de vaart op rivieren, kanalen en meren.
 De behandeling van voortstuwingswerktuigen en veiligheidsmaatregelen.
 De waterwegen, omstandigheden van het vaarwater en, elementaire meteorologie.
 Het varen en manoeuvreren en de onder bijzondere omstandigheden te nemen maatregelen.
Duur
De cursus duurt 1 dag
Theorie-examen
Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen en duurt 60 minuten. Je bent geslaagd als je 56 punten of
meer hebt behaald. Het examen is te reserveren via www.mijncbr.nl.
Opleidingslocaties
Je kunt bij LEEUW opleidingen je vaarbewijs halen in Eindhoven.
Medische verklaring
Om het vaarbewijs te kunnen halen, moet je voldoen aan de keuringseisen voor de binnenvaart. Als je
een aanvraag indient voor je vaarbewijs, dien je een medische verklaring in te vullen. Deze medische
verklaring kun je invullen op www.mijncbr.nl.
Algemeen
 Op al onze cursussen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

