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Als kwaliteitsopleider werken we dagelijks aan opleidingen waar cursisten zéér 
tevreden over zijn. Daarbij spelen de kwaliteit van het lesmateriaal en de inzet van 
onze docenten natuurlijk een grote rol. Even belangrijk zijn zaken zoals cursisten- 
administratie, techniek, design, advisering en planning. NIVOO zet zich in om daar 
optimaal invulling aan te geven en ondersteunt daarbij cursisten, opdrachtgevers, 
docenten en interne medewerkers om het beste uit zichzelf te halen.

Opleiden is niet alleen ons werk, het is ook onze passie! Met onze opleidingen worden cursisten beter
in hun werk. Door de opleiding zo positief en leuk mogelijk te maken, kunnen we ze 
helpen groeien! Daar zijn we goed in en dat doen we graag. Taken worden enthou-
siast (met plezier en met energie) opgepakt. Elke medewerker draagt bij aan het 
groeiproces van onze cursisten en is waardevol in dat proces.

Als opleider zijn we dagelijks voor u aan het werk. We helpen u graag groeien in uw vak! Wat we daarbij
nog meer belangrijk vinden? Dat leest u in onze kernwaarden:

We leiden duizenden cursisten per jaar op. Veel cursisten volgen dezelfde opleiding, maar geen twee 
cursisten zijn hetzelfde. Iedere cursist heeft eigen omstandigheden, achtergronden en wensen. Na- 
tuurlijk zijn er algemene regels, procedures en voorwaarden. Waar mogelijk echter, maken we het graag 
persoonlijk. Een stukje begrip en aandacht maken soms een groot verschil. Onze uitdaging is om ieders 
unieke kracht aan te spreken en respectvol met elkaar om te gaan.

Onze kernwaarden

Henk Kroon 
Directeur NIVOO
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Dag 1: theorie. Vaarregels, verkeersborden, betonning, veiligheid en techniek.
Dag 2 en 3: praktijk: manoeuvreren, het leren (her)kennen van de gedragingen van het
schip, invloed van wind, stroming, passagiers, helling en watertype.
Dag 4: veiligheid: bij veiligheidscentrum STC-KNRM een hele dag brand blussen, EHBO
toepassen aan boord van een schip, redden drenkeling (oefenen als redder en als geredde)
met alle benodigde nazorg.

Voor wie is de NauPro Basisvaaropleiding bedoeld?
Deze basisvaaropleiding is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig gebruik maakt van
vaartuigen.

Wat is het doel van deze opleiding voor handhavers?
Veilig leren varen, regels kunnen toepassen, verkeersborden en betonning begrijpen, de boot
kunnen manoeuvreren in verschillende omstandigheden en de veiligheidsvoorwaarden van de
boot en het vaargebied kennen.

Wat leert u tijdens de NauPro Vaarbewijs Opleiding?
Voldoen aan de ARBO-regel ‘terzake kundig’ voor alle medewerkers die voor hun werk het
water op gaan. Theorie, praktijk én veiligheid in één opleiding.

1.
2.

3.

Vooropleiding
Er is geen vooropleiding vereist.

Certificaat
Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.
Daarnaast is in de opleiding alle examenstof voor Klein Vaarbewijs 1 opgenomen, waardoor u
na de opleiding met goed gevolg aan het examen kunt deelnemen.
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module Varen op stromend water
module Varen in het donker
module Boottrailer rijden

Welke vervolgopleidingen zijn er?
Op dit moment bieden wij naast de basisopleiding varen 3 aanvullende cursussen aan:

Henk
Kroon

OPLEIDINGSADVISEUR 
0346-21 74 21

Meer informatie over d
e 3

aanvullende cursussen vindt u

verderop in deze folder

Theoriedag: minimaal 1, maximaal 12
Praktijkdag: minimaal 1, maximaal 3
Veiligheidstraining: minimaal 1, maximaal 12

Hoe lang duurt de vaaropleiding en wat is het maximaal aantal
deelnemers?
De NauPro basisvaaropleiding voor BOA's bestaat uit 3 dagen.

https://www.nivoo.nl/opleiding/naupro-vaarbewijs-opleiding-module-varen-op-stromend-water-2
https://www.nivoo.nl/opleiding/naupro-vaarbewijs-opleiding-module-varen-op-stromend-water-2
https://www.nivoo.nl/opleiding/naupro-vaarbewijs-opleiding-module-varen-in-het-donker
https://www.nivoo.nl/opleiding/naupro-vaarbewijs-opleiding-module-boottrailer


Effect van stroming op het roer
Effect van stroming op het vaarwater (breedte, diepte)
Effect van tegengestelde stromen (“neer”) bij kribben en haveningangen
Grote schepen en op hun gedrag kunnen reageren volgens de juiste voorrangsregels (o.a.
gevolg geven aan het ‘blauwe bord’).

Voor wie is de module Varen op stromend water?
Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die vanuit zijn werkzaamheden een vaartuig gebruikt
en stromend water in het werkgebied heeft.

Wat is het doel van deze module Varen op stromend water?
Veilig kunnen varen op stromend water (rivieren) en de gevolgen van de stroming op het roer,
het effect van tegenstroom en het gedrag van grote schepen kunnen herkennen en daarop
veilig anticiperen.

Wat leert u tijdens de module Varen op stromend water?
Deze module van het NauPro Vaarbewijs leert aanvullend om te gaan met de effecten van
stromend water op o.a. rivieren. Belangrijke aspecten zijn het effect van stroming op
vaargedrag van de eigen boot, tegengestelde stromen bij kribben en haveningangen, het
vaargedrag van grote schepen (varen soms aan de verkeerde wal) en hoe daar op te
anticiperen.

1.
2.
3.
4.

Hoe lang duurt de vaaropleiding en wat is het maximaal aantal
deelnemers?
De NauPro Vaarbewijs Opleiding, module Varen op stromend water bestaat uit 2 delen van 3
uur.
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(herkennen van) verlichting van schepen: basisverlichting, aanvullende verlichting en
bijzondere schepen (o.a. veerponten).
(herkennen van) verlichting van betonning: lichtkarakters (flash, isofase, occuling, quick en
very quick) en de positie in de waterkaart
Het gevolg van bovenstaande op het toepassen van de voorrangsregels (tegengestelde,
kruisende en oplopende koersen).

Voor wie is de module Varen in het donker?
Deze Cursus Varen in het donker is bedoeld voor iedereen die vanuit zijn werkzaamheden een
vaartuig gebruikt in het donker.

Wat is het doel van deze Cursus varen in het donker?
Het leren (her)kennen van de verlichting van schepen en betonning (boeien), zodat die
gegevens gebruikt kunnen worden voor het toepassen van de voorrangsregels en de veilige
vaart.

Wat leert u tijdens de module varen in het donker?
Tijdens een vaartocht van 2,5 uur leren we de verlichting van schepen en betonning
(her)kennen. Deze verlichting geeft informatie over o.a. locatie van de betonning (te vinden in
de waterkaart) en het karakter van ton of schip. Dat heeft weer invloed op de voorrangsregels
en positie in het vaarwater.

1.

2.

3.

Hoe lang duurt de training en wat is het maximaal aantal
deelnemers?
De duur van deze module is 2,5 uur, het aanvangstijdstip moet in het donker zijn, dus dat zal
per maand/seizoen verschillen.

Aantal deelnemers: minimaal 1, maximaal 6
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Juridische uitgangspunten: wanneer mag een boottrailer achter welke auto (gewichten,
rijbewijs, kenteken)
Bevestigen van de boot: zorgen dat alle mogelijke verschuivingen voorkomen worden
Manoeuvreren: welke tips kun je gebruiken als je met de trailer achter het voertuig rijdt.

Voor wie is de Cursus Boottrailer Rijden?
Voor iedereen die vanuit zijn werk een voertuig met boottrailer moet kunnen besturen.

Wat is het doel van deze Cursus Boottrailer Rijden?
Weten wanneer en hoe er met een boottrailer gereden moet worden, hoe de boot bevestigd
dient te zijn en hoe de trailer te manoeuvreren achter het voertuig.

Wat leert u tijdens de Cursus Boottrailer Rijden?
Module om te leren omgaan met boottrailers: juridische uitgangspunten, fysiek bevestigen van
de boot op de trailer, manoeuvreertips.

1.

2.
3.

Hoe lang duurt de training en wat is het maximaal aantal
deelnemers?
De duur van deze module is 2,5 uur, het aanvangstijdstip moet in het donker zijn, dus dat zal
per maand/seizoen verschillen.

Aantal deelnemers: minimaal 1, maximaal 6
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Uw lessen worden verzorgd door zeer ervaren docenten van NauPro, die veel ervaring en
expertise hebben in het verzorgen van allerlei vaaropleidingen
U krijgt de kwaliteit die u van NIVOO gewend bent, gecombineerd met de expertise van
NauPro
De opleiding sluit volledig aan op uw werkzaamheden als handhaver/BOA
U kunt het geleerde direct in de praktijk toepassen
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de vaaropleidingen? Neemt u dan contact op
met onze opleidingsadviseur Henk Kroon via 0346-217421 of hkroon@nivoo.nl

Waarom kiest u voor de vaaropleiding van NIVOO?

Henk
Kroon

OPLEIDINGSADVISEUR
0346-21 74 21

HKROON@NIVOO.NL

Vragen?

bel of mail  dan onze 

opleidingsadviseur

Vooropleiding
Voor de vaaropleidingen is geen vooropleiding vereist.

Certificaat
Na afloop van de opleiding 
ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.

https://www.nivoo.nl/personeel/henk-kroon

