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

Het eerste examen praktische Kustnavigatie heeft op 11 februari jongstleden plaats 
gevonden. Er waren 7 aanmeldingen. Resultaat 5 geslaagd, 1 gezakt en 1 terug getrokken. 
Voor de geslaagden ook langs deze weg felicitaties. We zijn blij met deze eerste resultaten.  
Naar ons idee was het examen qua inhoud passend bij het programma, in lijn met het 
voorbeeldexamen en qua omvang precies goed. 

Een aantal kandidaten heeft over het examen, zowel over de inhoud als de organisatie, een 
aantal opmerkingen gemaakt. 

 De verhouding tussen de beschikbare tijd en de omvang van het examen was goed.  
 De aangeleverde kaarten en bijlagen waren passend en toegankelijk.  
 De opgaven waren goed gesteld en relevant. 
 Goed georganiseerd examen, duidelijk qua instructie en te behandelen stof.  
 Leuk aan het examen is dat het is opgebouwd als een zeiltocht langs de Nederlandse 

kust, waarin de nadruk ligt op relevante kennis en vaardigheden bij het navigeren."  
 De examenomgeving in de haven van Flevo Marina was een prettige locatie. 
 De website van de NavigatieAcademy bevat veel informatie, waaronder de toetstermen 

met afbakening. Het is goed dat helder is wat getoetst gaat worden. Het zou wel fijn zijn 
als de leerstof opgenomen zou zijn in één of twee boeken. Het zou heel fijn zijn als de 
website daar heel concreet en praktisch uitleg over geeft. 

 Het (proef)examen is prima. Deel 1 is duidelijk. Bij Deel 2 zou het fijn zijn om posities van 
objecten te geven. Onder tijdsdruk ben je wat verblind om een, twee, drie een bepaald 
object snel te vinden op de kaart.  

 Verder was alles perfect geregeld. 
 Het is jammer, dat dit examen nog niet erkend is door het CWO. 
 Ik hoop echt dat KN weer gaat lopen. 
 
Voor wat betreft de opmerking van één van de kandidaten over het één of twee boeken 
waarin de leerstof te vinden is kunnen we als NavigatieAcademy meedelen dat ons bekend is 
dat uitgeverij Hollandia bezig is met een herdruk van het boek Kustnavigatie en dat de 
auteurs van dit boek daarbij rekening houden met het CWO programma praktische 
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Kustnavigatie. Wat ook het programma is dat de NavigatieAcademy hanteert bij de 
opstelling van het examen Kustnavigatie. 

Op 25 november 2023 is er een nieuwe kans om het examen praktische Kustnavigatie af 
leggen. 

U kunt zicht daarop voorbereiden op een vaarschool  voor zeezeilen, op een 
evenementenavond van de toerzeilers of door zelfstudie. 

Als u zich afvraagt wat er op zo’n examen getoetst wordt dan kunt op onze website die 
informatie vinden. Zowel voor het programma van eind- en toetstermen, als voor de 
afbakening van de leerstof. Ook een voorbeeldexamen treft u daar aan, zie 
https://www.navigatieacademy.nl/ 

Voor personen die voorheen gekozen zouden hebben voor TKN is KN in onze ogen een goed 
alternatief. Goed, omdat het grootste deel van de vragen vanuit de praktijk van het varen 
langs de kust worden gehaald, een praktijk die bestaat uit de toepassing van klassieke en 
elektronische navigatie.  
KN is dus anders dan TKN. Bij KN wordt zowel uw kennis en vaardigheid van de klassieke als  
elektronische navigatie getoetst. 

 

De eerder verschenen nieuwsbrieven staan op onze website. 

Met een vriendelijke groet, 
Leon van Minderhout 
NavigatieAcademy 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oprichters van de NavigatieAcademy 

Jan Cees Kossen 
Ebel Zandbergen 
Leon van Minderhout 
 
NB: alle drie de oprichters zijn CWO-opleiders Jachtzeilen/Motorboot en zijn, samen met 
anderen, intensief betrokken geweest bij 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   


