Tips voor een goede voorbereiding op het examen*
Een goede voorbereiding op het examen Klein Vaarbewijs vormt natuurlijk de basis voor een goed
resultaat. Daarbij is de keuze of u zich via zelfstudie wilt voorbereiden of liever een cursus via
internet of via een vaarschool wilt volgen vooral een kwestie van persoonlijke voorkeur. Er zijn in
ieder geval diverse opleidingen en leermaterialen beschikbaar ten behoeve van de voorbereiding op
de verschillende examens.

1. Gebruik actuele leermaterialen
VAMEX heeft met uitgevers en opleiders afspraken gemaakt om ze in staat te stellen wijzigingen en
nieuwe onderwerpen in de examenstof op een goede manier te kunnen verwerken in de
leermaterialen.
Alleen leermaterialen die goed aansluiten op de afbakening van de examenstof zijn geschikt.
Overtuig u ervan dat de leermaterialen die u gebruikt hier inderdaad goed op aansluiten en nog
voldoende actueel zijn en controleert u voor de zekerheid of er aanvullingen zijn uitgebracht.
Examenonderwerpen die kort geleden zijn toegevoegd of vervallen, vindt u in ‘Nieuws over
examenvragen’ via onze website.
Op de website van Vamex vindt u ook een ‘Lijst van in examen voorkomende begrippen’ die u kunt
gebruiken bij uw voorbereiding.

2. Leer geen vragen uit het hoofd
VAMEX toetst voornamelijk op inzicht en begrip van de examenstof. Indien u zich vooral voorbereid
door te oefenen op de in de markt aangeboden oefenvragen zult u daar in de regel niet voldoende
aan hebben. Een kandidaat die de stof zoals uitgewerkt in de afbakening echter voldoende beheerst,
zal het examen succesvol kunnen afleggen.
Omdat de echte examenvragen niet openbaar zijn, verschillen deze ook van de oefenvragen die
uitgevers en opleiders in hun producten voor examentraining beschikbaar stellen. Deze oefenvragen
zijn in eerste instantie bedoeld om het geleerde beter te onthouden dan wel toe te passen.
VAMEX wijzigt regelmatig de bestaande vragen waardoor ook de (goede) antwoorden veranderen.
De computer wisselt bovendien in elk individueel examen de volgorde van de antwoorden. Het heeft
dan ook geen zin om uit het hoofd te leren dat bij een bepaalde vraag bijvoorbeeld antwoord c het
juiste antwoord is.

3. Oefen het Voorbeeldexamen
VAMEX heeft van de verschillende examens elk één voorbeeldexamen op de website geplaatst. Deze
voorbeeldexamens kunt u zelf online maken via computer, smartphone of tablet of eventueel
downloaden en uitprinten.
De vragen van het voorbeeldexamen komen niet letterlijk in het werkelijke examen voor, maar ze
geven wel een goede indruk van hoe vragen gesteld kunnen worden. Bij de antwoorden van het
voorbeeldexamen wordt soms enige uitleg gegeven.

4. Bestudeer de veel gemaakte fouten
Omdat alle vaarbewijsexamens op de computer worden afgelegd, kan VAMEX exact per
examenvraag zien hoe goed of hoe slecht deze gemiddeld beantwoord wordt. Op basis hiervan heeft
de examencommissie een document ‘Struikelblokken’ samengesteld en op de website geplaatst.
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Hierin vindt u een opsomming van de onderwerpen die door veel kandidaten fout beantwoord
worden met een uitleg daarbij.

Wat verder nog goed is om te weten voordat u examen doet*
VAMEX is onafhankelijk
Om de objectiviteit van de examinering te waarborgen, mag VAMEX wettelijk geen enkele
bemoeienis hebben met opleidingen en leermaterialen. Vanuit deze onafhankelijke positie mogen
wij ook geen advies geven over de inhoud en/of kwaliteit van cursussen en cursusboeken. De
verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt volledig bij de schrijver(s) c.q. de uitgever van het
leermateriaal.
Het is dan ook uw eigen verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de aanbieders van cursussen en
de volledigheid en actualiteit van de bij uw voorbereiding gekozen leermaterialen te beoordelen. Als
studiematerialen hiaten of fouten vertonen door verlies van actualiteit of eigen interpretaties van de
schrijver, aanvaardt VAMEX hiervoor in ieder geval geen aansprakelijkheid.

Examenvragen zijn geheim
Bij individuele computerexamens moeten de examenvragen geheim blijven omdat:
1. Het onmogelijk is voor vele duizenden examens steeds nieuwe vragen te maken.
2. Het examen veel duurder zou worden als er steeds nieuwe vragen gemaakt moeten worden.
3. Een objectieve toetsing van kennis en inzicht niet mogelijk is als iedereen vragen en antwoorden
uit het hoofd kan leren.
4. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu om deze redenen VAMEX wettelijk verplicht heeft de
vragen geheim te houden.
Na afloop van het examen krijgt u het door u gemaakte examen dan ook niet mee naar huis. Bij de
examenuitslag ontvangt u wel een uitdraai met de door u fout beantwoorde vragen en een korte
uitleg over het onderwerp waarop de vraag betrekking heeft.

Examenprogramma, Afbakening en Toetsmatrijs
Het examenprogramma bevat op hoofdlijnen de examenonderwerpen. Aan de hand van dit
examenprogramma stelt de examencommissie een zogenaamde afbakening op. In de afbakening
wordt elk hoofdonderwerp uit het examenprogramma verder uitgewerkt in deelonderwerpen.
Een specificatie van de afbakening is de toetsmatrijs. Hierin wordt per onderwerp en sub onderwerp
aangegeven hoeveel vragen er in het examen over gesteld worden. Daarnaast wordt er in
aangegeven hoeveel punten dit per vraag en in totaal oplevert.
De toetsmatrijs geeft u een goed inzicht in de relatieve zwaarte van de examenonderdelen en kan
helpen bij een gerichtere voorbereiding op het examen.

Examenreglement
Op onze website kunt u nalezen wat u op uw examendag kunt verwachten en welke regels op de
examenlocatie gelden. Voor een volledig overzicht van alle rechten en plichten rondom de
examinering adviseren wij u kennis te nemen van het examenreglement.
Downloads
VAMEX heeft alle genoemde documenten ook gebundeld op de VAMEX-website. U kunt ze onder
downloads vinden.
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