
Alle leden weten reeds dat de VPF 
via de pijler  ‘vorming’ verschil-
lende cursussen aanbiedt. Er zijn 
cursussen voor het stuurbrevet, 
marifoon, SRC, voor matrozen. 
Tevens kun je bij ons terecht voor 

uitleg over vzw’s en dergelijke. 

Naast deze theoretische lessen kun je ook een 
praktijkopleiding volgen, om zo te voldoen voor de 
aanvraag van jouw stuurbrevet. Daar onze praktijk-
opleidingen vooral gericht zijn op de provincies 
Antwerpen en Limburg, zijn we blij te kunnen mee-
delen dat we ook de ‘Vaarschoolleie’ erkennen om 
deze praktijklessen te kunnen aanbieden voor de 
regio Oost- en West-Vlaanderen. Ook voor andere 
zaken kun je bij hen terecht. 

De VPF zorgt dan weer voor de aanvraag van uw exa-
men, uw stuurbrevet en eventueel uw ICC.

We zijn er zeker van dat dit een meerwaarde zal bete-
kenen voor de werking en ten goede zal komen voor 
iedere schipper in spe.

Voor meer info over de cursussen, gegeven door 
de VPF-Vaarschool kun je terecht bij:
• Dirk Grootaers, vorming@vpf.be

Voor aanvragen en inschrijvingen brevetten
en ICC via:
• brevetten@vpf.be
• ICC@vpf.be.

VPF-Vaarschool

Vaarschoolleie is sedert 2010 actief in het geven van vaaroplei-
dingen zowel theorie als praktijk in West en Oost-Vlaanderen.

Met hun specifieke kennis en ervaring van motorboten, kun-
nen hun lesgevers een mooie waaier van verschillende types 
praktijkopleidingen aanbieden. Alle lesgevers moeten een er-
varing van min. 5 jaar hebben, vooraleer ze kunnen les geven 
bij Vaarschoolleie.

Theorieopleidingen kunnen gevolgd worden zowel voor de 
module enkel Beperkt stuurbrevet, of gecombineerd extra 
aanvullend Algemeen Stuurbrevet. Met regelmaat wordt ook 
de VHF marifoonopleiding gegeven.

Er kan zowel een praktijkopleiding Cabinecruiser of Snelvaart 
gevolgd worden. Beide opleidingen geven recht op het dien-
stenboekje 6 uren, nodig om het vaarbewijs aan te vragen. Er 
kunnen reeds 6 verschillende formules praktijkopleidingen 
gevolgd worden.

Onze uitvalbasis is Deinze. ( www.deinzeyachtclub.be) 

Vaarschoolleie heeft u het genoegen mee te delen, dat de 
dienstboekjes Cabinecruiser vanaf heden worden verwerkt 
via uw Federatie VPF. Zij zijn nu ook verantwoordelijk voor de 
cursussen theorie en praktijk in de sector West en Oost-Vlaan-
deren via de VPF.

U kan tevens via onze beide websites uw ICC ( Internationaal 
Europees Vaarbewijs) aanvragen.

Voor meer info kan u steeds terecht op onze websites:
• www.vpf.be (Vorming)
• www.vaarschoolleie.be (Theorie en praktijk )

We heten u van harte welkom ! 


