Nieuws over onderwerpen in de examenvragen
KVB1 en KVB2
bericht van de examencommissie
Onderwerpen in de examenvragen
De VAMEX stelt examens op conform het door het ministerie goedgekeurde Examenreglement en het
Examenprogramma. Vervolgens is dit verder uitgewerkt in een zogenaamde 'Afbakening van de exameneisen'.
Daarin wordt de stof, waarover de examenvragen gaan, omschreven.
De opleiders en uitgevers kunnen deze Afbakening gebruiken om hun cursusboeken zo goed mogelijk af te
stemmen op de examens en kandidaten kunnen er de examenstof en onderwerpen zien.
Het Examenreglement, Examenprogramma en de Afbakening staan op de VAMEX-website vermeld (downloads).
Bij het maken van nieuwe examenvragen of het wijzigen van bestaande examenvragen wordt er op gelet dat het
onderwerp valt binnen de onderwerpen die staan in de Afbakening.
Als een onderwerp, dat wel in de Afbakening staat, echter niet of FOUT in bepaald cursusmateriaal wordt
behandeld, is de VAMEX daar niet voor verantwoordelijk. Het is ook geen geldige reden voor de VAMEX om er in
dat geval geen vragen over te stellen, want de Afbakening is leidend.
De auteurs van cursusboeken en opleiders kunnen uiteraard ook alle documenten op onze website raadplegen.
Maar zij bepalen volledig zelfstandig de inhoud van hun cursusmateriaal.
De VAMEX mag wettelijk geen bemoeienis hebben met het samenstellen van cursus- en oefenmateriaal.
Dat is zo, om de objectiviteit en onafhankelijkheid van de examinering voor het vaarbewijs te waarborgen.
De examenvragen zijn in opdracht van het ministerie geheim.
Nieuwe onderwerpen in de examenvragen
Er komen regelmatig nieuwe examenvragen, die gaan over een onderwerp dat nog niet eerder in het examen
bevraagd werd.
Omdat auteurs en opleiders tijdig hun cursusmateriaal moeten kunnen aanpassen, is afgesproken dat de
examencommissie jaarlijks vóór 1 oktober bekend maakt welke nieuwe onderwerpen per 1 maart van het
volgende jaar in de examens zullen gaan meedraaien. Die bekendmaking gebeurt in deze lijst.
De auteurs hebben beloofd uiterlijk per 1 januari nieuw cursusmateriaal (bijvoorbeeld een nieuwe boekdruk of
een aanvulling op een bestaande druk) te leveren.
Bij incidentele dringende gevallen, zoals het tijdstip van de inwerkingtreding van een wijziging in een
scheepvaartreglement, wordt van de afgesproken termijnen afgeweken.
Vervallen onderwerpen in de examenvragen
De examencommissie kan besluiten over een bepaald onderwerp niet meer vragen te stellen in de examens.
Dat wordt ook in deze lijst bekend gemaakt.
Bestaande onderwerpen in de examenvragen
Vragen over onderwerpen die niet nieuw zijn worden ook regelmatig gewijzigd of vervangen door nieuwe
vragen. Daarover vermeldt deze lijst niets.
Voortgang
Onderwerpen die in 2014 en 2015 nieuw in de examens zijn opgenomen zijn van deze lijst verwijderd.
In deze versie zijn de consequenties van de BPR-wijzigingen (Staatsblad 2015, 395) doorgevoerd. Deze
wijzigingen zijn in 2016 in werking getreden.
Deze lijst is eind september 2018 aangevuld met een verwijzing naar een nieuwe Bijlage F.2 in de Afbakening
(kaarttekens examen KVB2). Dit betreft niet zozeer vragen met nieuwe onderwerpen maar geeft een goed
bruikbaar totaaloverzicht van de stand van zaken.
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Nieuws over onderwerpen in de vragen van de examens Klein Vaarbewijs
Versie: september 2018
Examen Klein Vaarbewijs 1 en Klein Vaarbewijs 2
Bericht
geplaatst

Onderwerp vraag

01-06-2015

Gevaar van knalgas bij opladen van accu’s

01-06-2015

Juiste spanning van de V-snaar (aandrijving dynamo en
koelwaterpomp)

Datum in examen
toegevoegd
of uit examen verwijderd
In examen niet eerder dan
01-03-2016
In examen niet eerder dan
01-03-2016

01-06-2015

Vaarregels kleine schepen onderling; art.6.02a RPR
(Rijnvaartpolitiereglement)
Draagplicht reddingsvesten op schepen in de bedrijfsmatige
vaart; art.1.08 BPR 1

In examen niet eerder dan
01-03-2016
In examen niet eerder dan
01-02-2016

Handboek voor de marifonie in de binnenvaart mag ook in
digitale vorm aan boord zijn; art.1.10 lid 5 BPR 1
Eén of twee gele lichten onder beweegbare brug ook bij
rood-groen licht (bij openen brug); art.6.26 lid 4 BPR 1
Gebruik spudpalen soms toegestaan bij ankerverbod;
art.7.03 lid 3 BPR en teken E.6.1 1
Snel varen kan worden toegestaan slechts voor bepaalde
categorieën (zoals snelle veerponten of watertaxi’s);
art.8.06 lid 1 BPR 1
Verplichting stuurboordwal te varen:
- afgeschaft voor Boven-Rijn en Waal; art.9.04 lid 2 BPR 1
Vaarbewijsplicht voor schippers van sleepboten; art.14, 15
en 16 Binnenvaartbesluit
Leeftijd tot wanneer klein vaarbewijs geldig is

In examen niet eerder dan
01-02-2016
In examen niet eerder dan
01-02-2016
In examen niet eerder dan
01-02-2016
In examen niet eerder dan
01-02-2016

Stuurtafel interpoleren bij omrekenen koersen

Uit examen per 01-06-2016

Hoogten getij rechtlijnig interpoleren

Uit examen per 01-06-2016

Opsomming alle kaarttekens van hydrografische kaarten
1800-serie, die voor het examen KVB2 gekend moeten
worden. Zie Afbakening Bijlage F.2.

Overzicht is als ‘service’
voor stand van zaken

15-11-2015

15-11-2015
15-11-2015
15-11-2015
15-11-2015

15-11-2015
01-06-2016
01-06-2016
vervallen
01-06-2016
vervallen
01-06-2016
vervallen
30-09-2018

In examen niet eerder dan
01-02-2016
In examen niet eerder dan
01-03-2017
Uit examen per 01-06-2016

1

Dit onderwerp houdt verband met een wijziging van het BPR. Onder de zoektermen ‘Staatsblad 2015, 395’ is de inhoud
daarvan op internet te vinden. Op www.overheid.nl (> Landelijke wet- en regelgeving > AmvB’s en andere Koninklijke
Besluiten) is de officiële tekst van het Binnenvaartpolitiereglement op te roepen. Daarbij is via de knop ‘Wetstechnische
informatie’ de hele geschiedenis van het BPR te vinden. Daar staan op chronologische volgorde alle wijzigingsbesluiten van
het BPR. Naast ‘Staatsblad 2015, 395’ staat vermeld: ‘Staatsblad 2015, 524’. Uit laatste blijkt dat de wijzigingen (op één na),
genoemd in Staatsblad 2015, 395, in werking zijn getreden in 2016. Deze lijst is aangevuld met nieuwe examenonderwerpen die uit deze in werking getreden BPR-wijziging voortvloeien.
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