
Beste Waterwerkgroepen, 
 
Via deze brief wil de NTC jullie informeren over de verschillende cursussen en examens het komende seizoen. 
 
Veranderingen komend seizoen 
De examens van het vaarbewijs gaan over van VAMEX naar het CBR per 1 januari 2020, de inhoud van de 
examens verandert niet.  https://www.vamex.nl/examens-klein-vaarbewijs-vanaf-2020-bij-het-cbr 
 
Theoriecursus CWO III  
Ook dit jaar organiseert de NTC weer een CWO III theorie cursus voor (staf)leden die in het bezit zijn van hun 
CWO II diploma en verder willen. De cursus is gratis.  
Wij gaan ervan uit dat groepen die kandidaten leveren ook een of meer van de lessen of het examen verzorgen 
in overleg met de NTC.  Aanmelden voor 10 december 2019 via vankesselfreek@gmail.com d.m.v. het 
bijgevoegde aanmeldformulier. 
Let op: i.v.m. de beperkte ruimte in het regiokantoor is het aantal plekken beperkt. Als een groep een geschikte 
leslocatie heeft geef dat dan a.u.b. aan bij de aanmelding. 
De voorlopige data voor de cursus zijn: 11, 18, 25, januari, 1, 8, 15, 22, 29 februari , 7 maart en examen op 14 
maart. Een eventueel herexamen vind plaats op 28 maart.  Vooralsnog vind de cursus plaats van 10.00-12.00. Als 
studiemateriaal wordt de leidraad voor zeilers gebruikt. Let op dat de drukken van voor 2004 verouderde 
voorrangsregels bevatten. 
 
Theoriecursus M1, M2 en werfbaas 
Tevens wordt er deze winter weer een M1 (buitenboordmotor), M2 (binnenboordmotor/sleper) en een 
werfbaascursus gegeven. Locatie, tijdstip en aanvangstdatum zijn in overleg. Locatie wordt bepaald aan de hand 
van de aanmeldingen. Aanmelden voor 10 december 2019  via vankesselfreek@gmail.com. 
Praktijkexamens M2 worden op aanvraag gevaren. 
 
Praktijkexamens CWO  
Dit seizoen zijn er 2 examenmomenten vastgesteld, op deze data kunnen we verzekeren dat er examinatoren 
beschikbaar zijn om examens te varen. Buiten deze data kunnen examens ook op afspraak worden afgenomen! 
De de vaste data zijn: zaterdag+ zondag 20 en 21 juni 2020. Indien cursisten klaar zijn voor examens kunnen 
deze aangevraagd worden via vankesselfreek@gmail.com  
 
ZI2 Instructeurscursus + instructieweekend 
Voor stafleden die willen leren zeilles geven wordt er een instructeurscursus aangeboden. 
Deze cursus bevat 3 avonden les over didactiek en 3 dagen zeilles geven met pinksteren. Met deze cursus kan 
(zonder bijzondere omstandigheden) het  ZI2 (zeilinstructeur 2) behaald worden, vind er afstemming plaats over 
niveaubepaling (wat is voldoende voor CWO1/2/3) en kunnen de leden die les krijgen grote stappen zetten in 
hun eigenzeilvaardigheid. 
Voor meer vragen en aanmelden (voor 1 maart 2020): vankesselfreek@gmail.com. 

 De cursus vind plaats op 1, 8, 15, mei 2020 van 20.00-22.00. (locatie in overleg) 

 Het instructieweekend vind plaats met Hemelvaart of Pinksteren (21-24 mei / 30 mei-1 juni 2020) 

 Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus. 
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Begeleiding ZI2 
ZI2’ers kunnen onder begeleiding lesgeven (in eigen boot aan eigen cursisten) tijdens de instructieweekend. 
 
Afstemming ZI3 
Elk jaar zal er een afstemmingsdag voor  ZI3/ZI4 instructeurs plaatsvinden. ZI3/ZI4 instructeurs worden minimaal 
eens per 2 jaar verwacht deel te nemen aan deze dag om het niveau binnen de regio te waarborgen.  
De afstemmingsdag vind plaats tijdens het instructieweekend. 
 
Praktijkexamens CWO 1,2,3 
De NTC kan op aanvraag examens CWO 1, 2 en 3 organiseren. Een CWO 3 examen wordt alleen afgenomen als 
een cursist de theoriecursus met succes heeft afgerond of in bezit is van een geldig theorie-examen. Examens 
worden alleen afgenomen bij kandidaten die op niveau zijn. Let op, het officiële diploma kost 7 euro. Theorie 
examens CWO 1, 2 en 3 kunnen in overleg afgenomen worden. 
Eisen zijn te vinden via de CWO Site: https://cwo.nl/leren-varen/kielboot. 
Voor vragen, opmerkingen en aanmeldingen kan je terecht per e-mail via: vankesselfreek@gmail.com.  
 
Gebruik persoonsgegevens 
De NTC verwerkt de volgende persoonsgegevens van kandidaten en geslaagden voor CWO diploma’s (CWO 
Kielboot en ZI) Dit betreft de volgende gegevens: 
Volledige naam   
Scoutingnummer  
Geboortedatum  
Geboorteplaats   
Deze gegevens zijn nodig om behaalde theorie/praktijkexamens te registreren en diploma’s uit te geven volgens 
de richtlijnen van het CWO en te registreren in SOL. 
 
Bewaartermijn 
De NTC bewaard gegevens van kandidaten die alleen theorie of praktijk halen totdat dit verlopen is of totdat 
een diploma behaald is. 
Gegevens van CWO1, 2 en 3 diploma’s worden 2 jaar bewaard door de NTC (bewaartermijn CWO). 
Persoonsgegevens van instructeurs worden bewaard zolang zij actief zijn binnen de reigo. 
 
Delen van gegevens 
De NTC deelt de gegevens van instructeurs met het CWO zodat instructeurs ingeschreven kunnen worden en de 
Zeilinstructeurspas uitgegeven kan worden.  
 
Verzoek tot informatie/verwijdering 
Verzoeken tot verwijdering van gegevens kan via de secretaris van de NTC via vankesselfreek@gmail.com 
Binnen 4 weken volgt een antwoord op het verzoek. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de NTC 
Freek van Kessel 
vankesselfreek@gmail.com 
06-10004004 
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