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Addendum 1 op 

Specifiek Deel Onderwijs- en Examenregeling (OER) 

 

 

Opleidingsdomein Transport, Scheepvaart en logistiek  79070 

Kwalificatiedossier Binnenvaart 23248 

Kwalificatie(s)   Schipper Binnenvaart 25611 

Niveau 3  

Leerweg(en)  BBL  

Cohort 2019-2020  

Wet studiefinanciering Ja   

Nominale studieduur (SBU)  3 jaar (4800 SBU)  

Ingangsdatum  01-08-2019  

Expiratiedatum  31-07-2023  

       

Team   Scheepvaart   

Datum opgesteld  30-08-2020  

Datum vastgesteld  30-08-2020  

Versie  1  

 
 
 
 
Maritiem en Logistiek College De Ruyter is onderdeel van    
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Voorwoord 
 
 
Beste student, 
 
In dit addendum vind je de wijzigingen tov het eerder gepubliceerde opleidingsspecifieke OER voor 
de opleiding Matroos Binnenvaart OVO 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Arno Siereveld 
Teamleider Scheepvaart 
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Wettelijke beroepsvereisten 
Voor je diploma Schipper Binnenvaart dien je te voldoen aan de onderstaande wettelijke 

beroepsvereisten:   

• Alle kennis en vaardigheden vereist voor het Groot Vaarbewijs A en 3 van de benodigde 4 

jaar vaartijd. (Bron Binnenvaartregeling art. 2.9 lid 2 en art. 7.13 en  RSP art. 3.02 lid 7) 

• Alle kennis en vaardigheden  benodigd voor het Radarpatent (bron RSP art. 6.03) 

• Basiscertificaat Marifonie (Bron BPR art. 4.05 lid 4) 
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Beslisregels diplomering  
 

Examenonderdelen Beslisregels 

Beroepsgerichte 
examenonderdelen (kerntaken) 

Je voldoet aan de eisen als alle kerntaken met minimaal een 
voldoende zijn afgerond. Compensatie is niet mogelijk.  

Generieke taal- en 
rekenvaardigheden (niveau 3)1 

Nederlands lezen en luisteren 2F: centraal examen 
Nederlands spreken, gesprekken voeren en schrijven 2F: 
instellingsexamen.  Nederlands ten minste een 5. 
Reken 2F: centraal examen 
Cijfer voor rekenen telt niet mee voor het behalen van het diploma 

Beroepsspecifieke MVT2 Voor de beroepsspecifieke talen geldt dat je minimaal een 
(gemiddeld) eindcijfer 5 (afgerond) moeten hebben behaald.  

Loopbaan en burgerschap Om te slagen voor het onderdeel loopbaan en burgerschap moet je 
aan de inspanningsverplichting voor L&B  voldaan hebben.  

Beroepspraktijkvorming De beroepspraktijkvorming moet met een positieve beoordeling 
(voldoende) zijn voltooid, waarbij het oordeel van het leerbedrijf 
betrokken is. 

Wettelijke beroepsvereisten Indien van toepassing moet je aan alle wettelijke vereisten voldaan 
hebben (zie hoofdstuk 1.6) 

Keuzedelen Van de keuzedelen die deel uit maken van je keuzedeelverplichting 
moet er een examenresultaat aanwezig zijn.  Het resultaat mag 
onvoldoende zijn. 

  

                                                      
1 Examinering op hoger niveau (3F of 3ER) mag ook.  Hiervoor moet toestemming gevraagd worden aan de 
examencommissie 
2 Geïntegreerde taalexaminering is in ontwikkeling bij de examenleverancier.  Zodra meer bekend kunnen de beslisregels 
voor het diplomabesluit hierop mogelijk nog aangepast worden 



    

6 

 

OER specifiek – Schipper Binnenvaart 25611 – cohort 2019-2020  - addendum1 – augustus 2020  

Examenplan3  

 

 

 

                                                      
3 Examenplan aangepast nav gepubliceerde examenmix ESTEL Juli 2020  
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Examen- en beoordelingsmix (leverancier ESTEL) 
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Aanvulling basisdeel: 

Het basisdeel voor de schipper binnenvaart kent een aantal aanvullende eisen ten opzichte van de matroos binnenvaart. Veel studenten die de opleiding 
schipper binnenvaart volgen, hebben de kwalificatie matroos binnenvaart afgerond. Om deze studenten niet dubbel te examineren is er voor gekozen om 
enkel de aanvullende eisen voor de schipper binnenvaart uit het basisdeel op te nemen in een apart examen. Het in zijn geheel intact houden van de 
examenopdrachten matroos binnenvaart voor het basisdeel van de schipper binnenvaart stelt de onderwijsinstelling in de gelegenheid vrijstelling te 
verlenen voor dit gedeelte uit de examenopdrachten bij de kwalificatie schipper binnenvaart, wanneer de student reeds in het bezit is van de kwalificatie 
matroos binnenvaart. De onderwijsinstelling kan zelf invulling geven hoe het eindoordeel op de kerntaak tot stand komt. 
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Beroepsvereisten 

In de kwalificatie schipper binnenvaart zijn wettelijke beroepsvereisten opgenomen. De schipper binnenvaart beschikt over: 

Alle kennis en vaardigheden vereist voor het Groot Vaarbewijs A en drie van de benodigde vier jaren vaartijd (Bron: Binnenvaartregeling artikelen 2.9, 

tweede lid, en 7.13, en artikel 3.02, zevende lid van het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)) Alle kennis en vaardigheden 

benodigd voor het Radarpatent (Bron: RSP, artikel 6.03) Basiscertificaat Marifonie (Bron:Binnenvaartpolitiereglement (BPR) artikel 4.05, vierde lid) 

Met ingang van 17 januari 2022 beschikt de schipper binnenvaart over: 

Alle kennis en vaardigheden vereist voor het Kwalificatiecertificaat schipper binnenvaart op grond van de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties in de 

binnenvaart (Richtlijn 2017/2397/EU), en zoals aangegeven in de European Standards for Qualification in Inland Navigation (ES-QIN, versie 2018 (voorlopig), 

besluit CESNI 2018-II-4, van 8 november 2018) Alle kennis en vaardigheden vereist voor de specifieke vergunning voor schippers die varen op wateren die 

zijn geclassificeerd als binnenwateren van maritieme aard op grond van de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties in de binnenvaart (Richtlijn 

2017/2397/EU), en zoals aangegeven in de European Standards for Qualification in Inland Navigation (ES-QIN, versie 2018 (voorlopig), Besluit CESNI 2018-II-

6, van 8 november 2018) 

Alle kennis en vaardigheden vereist voor de specifieke vergunning voor schippers die varen met behulp van radar op grond van de Richtlijn erkenning 

beroepskwalificaties in de binnenvaart (Richtlijn 2017/2397/EU) zoals aangegeven in de European Standards for Qualification in Inland Navigation (ES-QIN, 

versie 2018 (voorlopig), Besluit CESNI 2018-II-7, van 8 november 2018) 

Alle kennis en vaardigheden vereist voor het gebruik van marifoon, aan te tonen door het bezit van het Basiscertificaat marifonie, op grond van Bijlage I, 3.1, 

onderdeel a, van de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties in de binnenvaart (Richtlijn 2017/2397/EU) 
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Examenonderdelen Beroepsgericht MVT4 
De schipper binnenvaart moet voor de maritieme communicatie met andere partijen kunnen luisteren en gesprekken voeren in het Duits en Engels.  
Daarnaast moet de Schipper Binnenvaart beschikken over alle taalvaardigheden in het Engels en Duits bij het laden en lossen. Met name het goed verstaan 
van de andere partij is daarbij belangrijk.  Daarom moet hij/zij luisteren op niveau B1 beheersen en de andere taalvaardigheden op A2.  
 
Deze verantwoording wordt uitgebreid zodra meer over de geïntegreerde taalexaminering bekend is. 
Voor het geïntegreerde taalexamen geldt dat je hiervoor minimaal het eindcijfer 5 moet hebben behaald. 
 

 

                                                      
4 De geïntegreerde taalexamens Engels en Duits zijn momenteel nog in ontwikkeling bij examenleveranicer ESTEL.  Mogelijk volgen hierop nog wijziging tijdens je opleiding. 


