
Nieuwe vraagtype per 
1 oktober 2021:

Bij het huidige examen Vaarbewijs wordt 
gebruik gemaakt van multiple choice vragen.

Per 1 oktober 2021 wordt 
er in het Vaarbewijs 1 examen 

1 hotspotvraag gesteld en 1 sleepvraag.

Voorbeeld (zie hoofdstuk. 2.1.2, blz. 48):
HUIDIGE VRAAGSTELLING
 

U vaart met een open bootje met buitenboordmotor een jachthaven binnen. U bestuurt 
de buitenboordmotor daarbij met de stuurstang die daaraan vast zit. U wilt keren en 
maakt daarbij gebruik van de vrije ruimte tussen twee steigers. U stuurt uw boot met 
het voorschip naar bakboord die vrije ruimte in. U zet de schroef op achteruit. Hoe zet u 
daarbij de buitenboordmotor om zo kort mogelijk te keren? 
a.  Met de stuurstang de buitenboordmotor naar stuurboord zetten 
 (stand Z in de afbeelding).
b.  De buitenboordmotor naar bakboord laten staan, zoals u aan kwam varen 
 (stand X in de afbeelding).
c.  Met de stuurstang de buitenboordmotor in het midden zetten 
 (stand Y in de afbeelding).

ALS HOTSPOTVRAAG



In de vragenbank staan veel vragen waarbij 
gevraagd wordt naar de volgorde van voorrang. 

Deze vragen kunnen (bijvoorbeeld) goed 
worden omgebouwd naar een sleepvraag. 

Maar ook andere onderwerpen kunnen 
geschikt zijn als sleepvraag.

Voorbeeld (zie hoofdstuk. 4.2.3 blz. 130 en 8.1.1 blz. 255)
HUIDIGE VRAAGSTELLING
 

Klein zeilschip Nel zeilt over stuurboordboeg. Klein zeilschip Max zeilt over bakboordboeg 
voor Nel op tegengestelde koers. Klein motorschip Ger nadert voor Nel over bakboord 
en voor Max over stuurboord. Geen van de schepen volgt de stuurboordwal. 
Er bestaat gevaar voor aanvaring. Hoe is volgens het scheepvaartreglement Westerschelde 
(SRW) de volgorde van voorrang?
a.  Eerst mag Max, dan Nel en als laatste Ger.
b.  Eerst mag Nel, dan Max en als laatste Ger.
c.  Eerst mag Ger, dan Max en als laatste Nel.
d.  Eerst mag Nel, dan Ger en als laatste Max.

ALS SLEEPVRAAG

Op de site van CBR, 
https://www.cbr.nl/nl/service/nl/beroepsexamen-doen/theorie-examen/nieuwe-vraagsoorten-ccv-examens.htm 
staat hoe dit er op het examen uitziet.


