CWO 1, 2 & 3
Examens praktijk
CWO praktijkexamens zijn een vaarseizoen (het lopende kalenderjaar) geldig.
Praktijkexamens CWO 1,2 en 3 mogen worden afgenomen door ZI3 & ZI4 instructeurs en opleiders.
Examens worden aangevraagd bij de NTC. Voor eigen of externe examinatoren zie het punt examens
door externe examinatoren.
Indien de cursist een praktijkexamen haalt en nog geen theorie-examen heeft behaald zal hij/zij dit
uiterlijk op 31 december moeten halen. Indien dit niet gebeurd vervalt het praktijkexamen.
De NTC neemt voor CWO3 alleen praktijkexamens af als de cursist in bezit is van een geldig theorieexamen.
Examens theorie
CWO theorie is 18 maanden geldig. Peildatum is het behalen van het theorie-examen.
Voorbeeld: Bij het behalen van een theorie-examen op 1 maart 2019 dient er uiterlijk op 31 augustus
2020 een praktijkexamen behaald te worden. Indien dit niet gebeurd vervalt het theorie-examen.
CWO 3 examens worden regionaal afgenomen aan het eind van de theoriecursus. CWO 1 en 2 examens
kunnen in overleg met de NTC op de groep zelf afgenomen worden, de antwoordformulieren dienen
bewaard en aanwezig te zijn bij het afnemen van een praktijkexamen.
Theoriecursus
De NTC bied een CWO3 cursus aan in samenwerking met geïnteresseerde groepen. Deelname kosten
worden per jaar bepaald, afhankelijk van de kosten die gemaakt worden voor de cursus.
Deelnemende groepen leveren voor een of meerdere lessen een eigen instructeur. De NTC coördineert
de cursus.
CWO diploma’s
Bij het behalen van theorie en praktijk wordt een CWO diploma uitgegeven. Het diploma wordt
uitgegeven door de NTC en aan de groep verstuurd. De groep is verantwoordelijk voor het betalen van
de diplomakosten aan de regio (6,- per diploma)
Examens door externe examinatoren
Wanneer er examens worden gevaren door externe examinatoren zonder overleg met de NTC dan
verstrekt de NTC geen diploma’s. Indien een groep examens laat afnemen door een ZI3, ZI4 of opleider
zonder overleg met de NTC zullen de diploma’s aangevraagd moeten worden via de regio of zeilschool
waar de externe examinator bij verbonden is.

CWO Eisen
CWO Eisen CWO 1, 2 en 3
Eisen zijn te vinden via de CWO Site: https://www.cwo.nl/disciplines-eisen of direct via de link:
https://cwo.nl/download/algemeen/Handboek%20Opleidingen/Handboek%203.1%20Kielboot.pdf

uitrusting boot
Het schip moet schoon, goed onderhouden en voorzien zijn van de volgende inventaris:
1. Complete tuigage
2. Zeilbandjes (andere inrichtingen om het zeil bij de giek te houden in gestreken toestand zijn ook
goed).
3. Reefinrichting voor het grootzeil. Tenminste 3/8 deel van het oppervlak moet kunnen worden
weggenomen.
4. Stormfok of een reefinrichting voor de fok
5. Kraanlijn
6. De mogelijkheid om varend te hozen
7. Op het voorschip en op het achterschip moet een voldoende sterk sleeppunt aanwezig zijn
8. Lijn voor landvast, sleep- en ankerlijnfuncties met een (aan elkaar gestoken) lengte van in totaal 40
meter.
9. Meerpen
10. Twee losse stootkussens met voldoende lijn
11. Dweil of iets dergelijks
12. Mist- en scheepshoorn
13. Vaarboom en/of peddel (afhankelijk van vaargebied)
14. Deugdelijk anker met bijbehorende dagtekens voor gebruik gereed. Bij voorkeur met kettingvoorloop.
15. Kleine eenvoudige verbandtrommel
16. Per opvarende een zwemvest
17. Windvaan
18. Klemmen, klampen of lieren voor de fokkenschoten
Aanbevolen inventaris voor het instructievaartuig
1. Mik, schaar of stoeltje
2. Strijkbare mast
3. Oefenmateriaal (bijvoorbeeld een te verankeren merkteken)
4. Enig gereedschap
5. Opbergmogelijkheid voor afval
6. Reservemateriaal zoals harpsluiting, extra lijntjes etc.
7. De bevestiging van de fok aan de schoot (niet met een harpsluiting)
8. Spruitloperborglijn
9. Kraanlijn bevestiging boven in de mast of een dubbele kraanlijn

De Kern van ZI2
ZI2 bestaat uit 1 onderdeel, een praktijkbeeoordeling met reflectiegesprek achteraf.
De beoordeling wordt gedaan door iemand met ZI4.
• PvB 2.1: Geven van lessen - Praktijk
naar aanleiding van een (vooraf) uitgewerkt lesplan geven van één zeilles.
De praktijkbeoordeling bestaat uit het ‘geven van zeilles’ .Deze les wordt voorbereid met een
lesvoorbereiding. Je moet laten zien dat: Het veilig aan boord is, je op een juiste manier met cursisten
omgaat en kennis overdraagt (ze daadwerkelijk iets leert). Vervolgens wordt deze geëvalueerd.
Praktisch:
1. Je bereid een zeilles voor en bespreekt deze met je begeleider.
2. Je geeft de zeilles, je begeleider kijkt mee en beoordeelt dit.
3. Na de zeilles wordt er afgesloten met een korte evaluatie door jou en de begeleider.

