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In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. 
 

Opgesteld door: CBR divisie CCV 

 

Categoriecode: BVR, BVRB 

Toetsvorm:  

Totaal aantal vragen: 

Digitaal 

BVR 40 meerkeuzevragen, BVRB 22 meerkeuzevragen 

Dekkingsgraad toetstermen: 100% 

Cesuur: 72,5% (BVR 29 van de 40 vragen goed, BVRB 16 van de 22 vragen goed). Dit percentage zal te zijner tijd worden verhoogd naar 75%.  

Geldigheid examenresultaat: 2 jaar 

Bijzonderheden:  Geen 

 
 

Nr Eindtermen 

1. 
De kandidaat heeft kennis van de regelgeving met betrekking tot optische en akoestische tekens en signalen zoals omschreven in het 
Binnenvaartpolitiereglement en het Rijnvaartpolitiereglement. 

2. 
De kandidaat heeft kennis van de regelgeving met betrekking tot de vaarregels en voorschriften zoals omschreven in het Binnenvaartpolitiereglement en het 

Rijnvaartpolitiereglement en overige relevante wet- en regelgeving. 

 

 
 
 
 

 
 

Vastgesteld door: College van Deskundigen Binnenvaart 10 januari 2018 

Beoordeeld door: Logistiek, Transport en Personenvervoer raad, kamer water 30 januari 2018 

Goedgekeurd door: Divisiemanager CCV juni 2018 

Ingangsdatum: 1 oktober 2018 
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Toelichting 
Eindtermen:  Dit zijn de hoofdonderwerpen die in het examen voorkomen. Hierin staat 'ruim' omschreven wat er in het examen terug kan komen. 
Toetstermen: Dit zijn onderdelen van een eindterm. Hierin staat meer uitgebreid omschreven wat er in het examen terug kan komen. 
Afbakening: Dit zijn onderdelen van een toetsterm. Hier staat over welke onderwerpen vragen gesteld mogen worden in het examen. Als er geen afbakening is 

opgenomen, mag over die toetsterm in principe alles gevraagd worden. 

Tax: Dit is de taxonomiecode van Romiszowski. Deze code geeft aan op welk niveau de vragen over een toetsterm gesteld worden.  
F = Feitelijke kennis. De kandidaat kan feiten reproduceren (herkennen of herinneren). 
B = Begripsmatige kennis. De kandidaat kan begrippen of principes omschrijven. 
R = Reproductieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren die volgens een vastgelegde procedure verlopen. 
P = Productieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren waarbij hij zijn eigen creativiteit en inzicht nodig heeft. 

 

Eind- en toetstermen Afbakening 

(indien van toepassing) 

Tax 

1. De kandidaat heeft kennis van de 
regelgeving met betrekking tot optische 
en akoestische tekens en signalen zoals 
omschreven in het 
Binnenvaartpolitiereglement en het 

Rijnvaartpolitiereglement. 

De kandidaat 

  

1.1 Kan de regels uit het 

Binnenvaartpolitiereglement noemen. 

● Algemene bepalingen: Hoofdstuk 1: artikel 1.01D, 1.02, 1.07, 1.10, 1.11. 

● Kentekens: Hoofdstuk 2. 

● Optische tekens: Hoofdstuk 3 en bijlage 3. 

● Geluidsseinen: Hoofdstuk 4: art. 4.01 t/m art. 4.04  en bijlage 6. 

● Verkeerstekens: Hoofdstuk 5 en bijlage 7. 

F 

1.2 Kan de regels uit het Rijnvaartpolitiereglement 
noemen. 

● Algemene bepalingen: Hoofdstuk 1: artikel 1.01, 1.02, 1.07, 1.08, 1.10, 1.11, 1.16, 1.22. 

● Kentekens: Hoofdstuk 2. 

● Optische tekens: Hoofdstuk 3 en bijlage 3. 

● Geluidsseinen: Hoofdstuk 4 art. 4.01 t/m art. 4.04  en bijlage 6. 

● Verkeerstekens: Hoofdstuk 5 en bijlage 7. 

F 

1.3 Kan de regels uit het Toepassingsgebied 

noemen. 

● Toepassingsgebied: Besluit Rijnvaartpolitiereglement 1995. 

● Toepassingsgebied: Artikel 2 Vaststellingsbesluit BPR. 

F 
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Eind- en toetstermen Afbakening 

(indien van toepassing) 

Tax 

2. De kandidaat heeft kennis van de 
regelgeving met betrekking tot de 
vaarregels en voorschriften zoals 

omschreven in het 
Binnenvaartpolitiereglement en het 
Rijnvaartpolitiereglement en overige 
relevante wet- en regelgeving. 

Toetsterm 2 wordt gebruikt voor het 
Reglementen 1b examen bestaande uit 22 
vragen. 

De kandidaat 

  

2.1 Kan de voorschriften uit het 
Binnenvaartpolitiereglement op de juiste wijze 
interpreteren. 

● Vaarregels: Hoofdstuk 6 BPR 

● Wettelijke bepalingen: Hoofdstuk 1, 7 en 8 BPR. 

● Voorschriften m.b.t. marifoon en radar: Hoofdstuk 4: artikel 4.05 en 4.06 en bijlage 9 BPR. 

● Overige voorschriften: Hoofdstuk 9, 10, 12 en BPR en bijlage 18. 

● Regeling communicatie en afmetingen rijksbinnenwateren, Bijlage 3. 

B 

2.2 Kan de voorschriften uit het 
Rijnvaartpolitiereglement op de juiste wijze 

interpreteren. 

● Vaarregels: Hoofdstuk 6 RPR. 

● Wettelijke bepalingen: Hoofdstuk 1, 7 en 8 RPR. 

● Voorschriften m.b.t. marifoon en radar: Hoofdstuk 4: artikel 4.05 en 4.06. 

● Overige voorschriften: Hoofdstuk 9, 10, 11, 13 en 14. 

B 

2.3 Kan de voorschriften uit het 
Scheepvaartreglement voor het Kanaal van 
Gent naar Terneuzen op de juiste wijze 
interpreteren. 

● Toepassingsgebieden: Artikel 1 Scheepvaartreglement Kanaal van Gent naar Terneuzen (SKGT). 

● Regels voor de veilige vaart: Artikel 3 t/m 6, artikel 19 SKGT. 

● Regels ter voorkoming van aanvaring: Artikel 7 t/m 10 SKGT. 

● Oploop- en voorrangsregel: Artikel 11 t/m 18 SKGT. 

B 

2.4 Kan de opbouw van de 

Scheepvaartverkeerswet en de samenhang met 
de daaruit voortvloeiende 
Scheepvaartreglementen noemen. 

● Basis van de scheepvaartreglementering. 

● Strafbepalingen met betrekking tot alcoholgebruik en/of andere stoffen en joyvaring, inname van 
vaarbewijzen en de ontzegging van de vaarbevoegheid (art. 35a en b). 

● Het bestaan en de werkingssfeer van haven en provinciale reglementen. 

F 

2.5 Kan de Binnenvaartwet, het Reglement 
Onderzoek Schepen Rijn (ROSR 1995) en het 
Reglement Scheepvaartpersoneel op de Rijn, 

(voorheen Besluit Patentreglement Rijn) 
beschrijven. 

● Vaarbewijsverplichting. 

● Certificering van schepen. 

F 
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Wijzigingen versie 22-6-2018 (t.o.v. 30-09-2015) 
 
- in toetsterm 2.1 is in de afbakening bij overige voorschriften hoofdstuk 11 en 13 eruit gehaald. In plaats van hoofdstuk 13 van overige voorschriften is de 

Regeling communicatie en afmetingen rijksbinnenwateren (bijlage 3) toegevoegd. 
- in toetsterm 2.2 is in de afbakening bij overige voorschriften hoofdstuk 12 eruit gehaald. 


