
INFORMATIE
Haal nu je vaarbewijs!

Gemakkelijk en snel je vaarbewijs! 
HAAL SAMEN MET HET GEHELE BAX TEAM JE VAARBEWIJS

Bax Opleidingen                   0416 - 37 24 50              www.baxopleidingen.nlT W

Vaarbewijs

Fijne instructeurs

Transparante opleiding

Dagcursus

Haal met een duidelijk plan je vaarbewijs        



INFO 
HET VAARBEWIJS

ALGEMENE INFORMATIE
In Nederland geldt een Klein Vaarbewijsplicht voor:
• Pleziervaartuigen langer dan 15 meter, en/of
• Motorvaartuigen die sneller kunnen varen dan 20  
   kilometer per uur.

Het Klein Vaarbewijs wordt afgeven vanaf 18 jaar. 
Voor de beroepsvaart geldt het Groot Vaarbewijs, dat                                                                                                                              
wordt afgegeven door het Koninklijke Onderwijs Fonds.

WELKE SOORTEN KLEIN VAARBEWIJS ZIJN ER?
• Klein Vaarbewijs I
Voor het varen op rivieren, kanalen en meren, met uit-
zondering van de Westerschelde, de Oosterschelde, het 
IJsselmeer (incl. Markermeer en IJmeer), de Waddenzee, 
de Eems en de Dollard.

• Klein Vaarbewijs II
Voor het varen op alle binnenwateren, dus inclusief de 
Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer (incl. 
Markermeer en IJmeer), de Waddenzee, de Eems en de 
Dollard.

Voor het bevaren van de Noordzee is geen Vaarbewijs 
vereist, wél voor het bevaren van de zeehavens is Klein 
Vaarbewijs II vereist.

HOE KOM JE IN HET BEZIT VAN
EEN KLEIN VAARBEWIJS?
Om in het bezit te komen van een Klein Vaarbewijs 
(KVB1) moet je slagen voor een beeldschermexamen. 
Als bewijs daarvan ontvang je een getuigschrift. Dit 
getuigschrift geldt slechts als vaardigheidsbewijs, met 
dit getuigschrift mag je dus nog niet varen. 

Bax Opleidingen verzorgt de theorie opleiding voor dit 
examen. Deze cursus wordt door een gekwalificeer-
de, ervaren docent gegeven en duurt één hele dag. 
Door de combinatie van het volgen van deze cursus 
en thuisstudie, ben je optimaal voorbereid op het 
vaarbewijsexamen.  

E-LEARNING
Naast een klassikale theoriecursus bieden we ook een 
e-learning aan. Middels deze e-learning kun je thuis op 
je eigen tempo de lesstof bestuderen. 
 
De cursus bestaat uit heldere lessen met veel oefenvra-
gen en feedback. Je krijgt 12 maanden lang toegang tot 
de lesstof en kunt deze zo vaak doorlezen en oefenen 
als je wilt. 

We bieden de e-learning aan voor zowel KVB1 als KVB2. 
Het is ook mogelijk om beide cursussen te bestellen 
met combikorting.  
 
NOG GEEN 18 JAAR?
Als je nog geen 18 jaar bent mag je wel op examen voor 
het vaarbewijs. Wanneer je slaagt voor het examen krijg 
je het vaardigheidsbewijs. Als je bijna 18 jaar bent kun je 
bij het CBR je vaarbewijs aanvragen, welke met 18 jaar 
wordt afgegeven.
Tot die tijd mag je geen pleziervaartuigen of motorvaar-
tuigen langer dan 15 meter en/of die sneller kunnen 
varen dan 20 km per uur besturen. 

EXAMEN 
Het examen kun je zelf online aanvragen op 
www.cbr.nl . 

KLEIN VAARBEWIJS 1
Het examen ter verkrijging van Klein Vaarbewijs I (KVB1) 
bestaat uit 40 meerkeuzevragen, waarvoor men maxi-
maal 60 minuten de tijd krijgt. De maximumscore is 80 
punten. Om te slagen moet men minimaal 56 punten 
behalen. Het examengeld voor KVB1 bedraagt € 44,45 
(prijswijzigingen voorbehouden).

KLEIN VAARBEWIJS 2
Het examen ter verkrijging van Klein Vaarbewijs II 
(KVB2), mits ook geslaagd voor KVB1 en/of reeds in het 
bezit van het Klein Vaarbewijs I, bestaat uit 27 (over-
wegend) meerkeuzevragen en maximaal 90 minuten. 



“LIFE IS LIKE 
SAILING. YOU CAN 
USE ANY WIND TO GO 
TO ANY DIRECTION”

De maximumscore is 50 punten. Om te slagen moet 
men tenminste 35 punten behalen. Het examen-
geld voor KVB2 bedraagt € 52,90 (prijswijzigingen 
voorbehouden).

Klein Vaarbewijs 1 + Klein Vaarbewijs 2
Het is ook mogelijk beide examens (KVB1 + KVB2) in 
één keer direct achter elkaar af te leggen, waarbij per 
examen hetzelfde geldt als hierboven al genoemd. 
Voor de beide examens achter elkaar geldt een lager 
gecombineerd tarief van € 75,35 (prijswijzigingen 
voorbehouden).

Medische eisen / Gezondheidsverklaring
Voor aanvang van het examen moet je eerst de ‘Eigen 
Verklaring’ invullen. Dit is een formulier met 14 vragen 
om te kijken of je zowel psychisch als fysiek in staat 
bent om zonder belemmering hiervan een boot te kun-
nen besturen. Als alle vragen met ‘nee’ zijn beantwoord 
kun je het vaarbewijs direct laten maken na het examen 
als deze met goed gevolg is afgelegd. 

Als op de Eigen Verklaring één of meer vragen met 
'ja' zijn beantwoord, laat je een arts een schriftelijke 
verklaring afgeven, waaruit de aard en de ernst van de 
aandoening blijkt. De Eigen Verklaring wordt, samen 
met de verklaring van de arts, beoordeeld door de me-
disch adviseur vaarbewijzen van het CBR. De contactge-
gevens staan op de Eigen Verklaring. 

HOE VRAAG JE HET KLEIN VAARBEWIJS AAN?
Nadat je met goed gevolg een examen (georganiseerd 
door Vaarbewijs- en Marifoonexamens CV) heeft 
afgelegd, kun je ter plekke het vaarbewijs laten maken 
voor €20,- per pin. Dit kan ook achteraf via de website 
van CBR gedaan worden via iDeal.

HOE LANG IS HET KLEIN VAARBEWIJS GELDIG?
Het Klein Vaarbewijs is tegenwoordig onbeperkt  
geldig.

HEB JE NOG VRAGEN?
Bel ons gerust, stuur een mailtje of kom eens langs op ons opleidingscentrum!  
Tel. Hoofdkantoor (0416) 37 24 50 | Tel. vestiging Tilburg: (013) 469 11 19 
E-mail: info@baxopleidingen.nl
Adres Hoofdkantoor: Lipsstraat 52a, 5151 RP, Drunen
Adres vestiging Tilburg: Wielevenweg 34, 5048 CL, Tilburg



HET VAARBEWIJS

PRIJSLIJST
Dagcursus, incl. lunch + boek Klein Vaarbewijs 1      €   179,00 
Dagcursus incl. lunch - zonder boek       €   155,00 
Boek Vaarbewijs 1+2         €   26,95
E-learning Klein Vaarbewijs 1        €   89,00
E-learning Klein Vaarbewijs 2        €   89,00
E-learning Klein Vaarbewijs 1+2        €   129,00
     
Bijkomende kosten via CBR (prijswijzigingen CBR voorbehouden) :
Examengeld KVB1         €   44,45
Examengeld KVB2         €   52,90
Examengeld KVB1 + KVB2        €   75,35
Eerste Afgifte Klein Vaarbewijs         €   20,00
Duplicaat Klein Vaarbewijs         €   20,00

PRIJS INCL. BTW


