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Nieuwsbrief 2             03-06-2022 

Aan allen die enthousiast en verantwoord (willen) varen op zee 

Onderwerp: Voorbeeldexamen praktische Kustnavigatie 

In Nieuwsbrief 1 hebben we u op de hoogte gesteld van ons initiatief om de Navigatie 
Academy op te richten en hebben we u geïnformeerd over het programma van eind- en 
toetstermen met daarin een afbakening van leerstof. 

De afbakening verwijst naar documenten en boeken waarin informatie te vinden is die onder 
de aangegeven toetsterm valt. Deze verwijzingen zijn belangrijk voor een goede 
voorbereiding op het examen. 

De afbakening is dus van belang voor cursisten maar nog meer voor cursusleiders en auteurs 
om goed te begrijpen wat behandeld dient te worden. Het zou, natuurlijk, helpend zijn als er 
een boek zou bestaan waarin alles is opgeschreven wat voor het examen praktische 
Kustnavigatie van belang is. Mogelijk zijn er uitgeverijen en auteurs die, bijvoorbeeld vanuit 
bestaande boeken, een nieuw boek willen maken. 

Een tweede element van voorbereiding op het examen is het voorbeeldexamen. Met dit 
voorbeeldexamen willen we de kandidaten laten zien hoe we, in deze fase van ontwikkeling 
van het examineren, de toetstermen willen toetsen. De vragen zijn gerelateerd aan de 
toetstermen, maar het zal duidelijk zijn dat niet alle toetstermen in één examen aan bod 
kunnen komen. 

Wij denken dat met het publiceren van dit voorbeeldexamen meer duidelijkheid geschapen 
wordt over hetgeen getoetst wordt in het examen praktische Kustnavigatie. 

Oprichters van de NavigatieAcademy 

Jan Cees Kossen 
Ebel Zandbergen 
Leon van Minderhout 
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NB: alle drie de oprichters zijn CWO-opleiders (Zeil-)Jachtvaren en zijn, samen met anderen, 
intensief betrokken geweest bijt het opstellen van de eind- en toetstermen zoals die thans 
ook door het CWO worden gehanteerd. 
 
Reacties: Wij zijn buitengewoon geïnteresseerd in uw reacties op het door ons genomen 
initiatief. U kunt ons e-mailen op info@navigatieacademy.nl   


