
Procedures, principes en communicatie rond de examens van “zijinstromers” 

 

Datum: september 2018 

 

Het onderstaande is het resultaat van overleg tussen de examencommissie, de coördinatoren voor 

de zijinstromers en de ledenadministratie. 

 

- Een lid krijgt eerst een afschrijfaccount in het digitale afschrijfsysteem nadat er met goed 

gevolg een stuur- een roei- en het theorie examen zijn afgelegd. (staat ook in het 

Rijnlandboek hoofdstuk 4.1 Gebruik boten) 

- Het toekennen van examens is voorbehouden aan de examencommissie en de coördinatoren 

voor de zijinstromers (nieuwe leden met roeiervaring elders). In het Rijnlandboek is in de 

tweede alinea van hoofdstuk 4 een soortgelijke tekst opgenomen. 

- De coördinatoren voor de zijinstromers voeren met elke nieuwe zijinstromer een 

kennismakingsgesprek. Doel is het maken van afspraken over welke examens ongezien 

worden toegekend en wat er in de praktijk moet worden gedemonstreerd. Zowel qua roei- 

als stuurexamens. Iedereen, dus ook zijinstromers, moet het theorie-examen afleggen. 

- De coördinatoren voor de zijinstromers gaan de voorzitter van de examencommissie en de 

ledenadministratie direct informeren als zij een zijinstromer roei- en of stuur examens 

toewijzen. Zowel na een kennismakingsgesprek als na eventueel voorroeien. Ook afspraken 

over wanneer er waarvoor geroeid gaat worden en wanneer het theorie-examen wordt 

afgelegd worden gecommuniceerd. 

- De ledenadministratie registreert (in e-Captain) per lid de behaalde of toegekende examens. 
Dus communicatie hierover gaat naar ledenadministratie@rvrijnland.nl. 
Berichten voor de website (geslaagden) gaan naar webmaster@rvrijnland.nl.  
Na ieder behaald of toegekend examen zal de ledenadministratie een update bevoegdheden-
bestand per mail sturen naar de MyFleet beheerder welke zorg draagt voor de verwerking in 
MyFleet. 
 

- De frequentie van met name het theorie examen is laag. Voor zijinstromers betekent dit 

soms een lange wachtperiode voordat men met een eigen account boten mag en kan 

afschrijven. Dat is onwenselijk. In voorkomende gevallen gaat er ad hoc een tussentijds 

theorie-examen georganiseerd worden. Een bijkomend voordeel is dat de groep 

examenkandidaten per keer kleiner wordt wat een soepel verloop van het examen 

bevordert.  

- Bij het praktijkexamen zal er bij onwenselijke wachttijden ad hoc een extra examen worden 

georganiseerd. 
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