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Nieuwe volmatrozeN op de rijN
de CCr erkeNt het FraNse proFessioNele baCCalaureaat voor de biNNeNvaart eN heeFt de eerste 
aFgestudeerdeN vaN het lyCeum Émile mathis (straatsburg) oNtvaNgeN op haar zetel

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart heeft op vrijdag 
1 juli 2016 de eerste leerlingen van het Lyceum Émile 
Mathis met het nieuwe diploma van het professionele 
baccalaureaat voor de binnenvaart welkom geheten. Deze 
receptie vond plaats in aanwezigheid van de rector en 
leraren van hun school en van vertegenwoordigers van 
het onderwijsdistrict en de regio.

De heer Denis Feidt, rector van het Lyceum Émile Mathis, 
heeft met gepaste trots verklaard dat zijn lyceum als één 
van de drie in Frankrijk deze uitzonderlijke studierichting 
aanbiedt, die toegang geeft tot de bloeiende sector van 
de binnenvaart. Hij heeft de afgestudeerden gefeliciteerd 
en de hoop uitgesproken dat zij een voorbeeld voor 
de toekomstige studiejaren zullen zijn. De heer Feidt 
heeft tevens hulde gebracht aan het team toegewijde 
en gepassioneerde docenten dat aan de ontwikkeling 
van een opleidingsplan heeft bijgedragen dat garant 
staat voor een hoog kwaliteitsniveau.

De heer Grégory Moreau, vertegenwoordiger van het 
Franse Ministerie van vervoer, heeft de erkenning van 
dit Franse diploma door de CCR begroet, waardoor de 
houders onmiddellijk recht krijgen op een vermindering 
met 360 dagen van de vereiste ervaring om zich voor het 
patentexamen te kunnen aanmelden en tevens over de 
bekwaamheid volmatroos op de Rijn beschikken. Hij heeft 
benadrukt dat het opleidingsplan compatibel is met de 
Europese standaarden die door CESNI worden ontwikkeld. 
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Mevrouw Katrin Moosbrugger, plaatsvervangend 
secretaris-generaal van de CCR, heeft symbolisch een 
verklaring van erkenning van het Franse diploma van 
het professionele baccalaureaat voor de binnenvaart 
overhandigd aan de rector van het Lyceum Émile Mathis 
en aan de heer Moreau als vertegenwoordiger van het 
Franse Ministerie van vervoer. De Centrale Commissie voor 
de Rijnvaart heeft in het voorjaar van 2016 de geldigheid 
van het Franse professionele baccalaureaat voor de 
binnenvaart op de Rijn erkend.

De vertegenwoordigers van de beroepsorganisaties die 
bij de ceremonie aanwezig waren hebben de instroom 
van gekwalificeerde arbeidskrachten op de markt begroet 
en de toekomstige afgestudeerden openlijk uitgenodigd 
bij hen te solliciteren.

DE CCR IN HET KORT
De Centrale Commissie voor de Rijnvaart 

(CCR) is een internationale organisatie die een 
essentiële regelgevende rol speelt voor de 

organisatie van de Rijnvaart. De CCR is actief 
op technisch, juridisch, economisch, sociaal en 

milieugebied.Haar werkzaamheden staan op 
alle taakgebieden in het teken van een efficiënt, 

veilig, sociaal verantwoord en milieuvriendelijk 
vervoer over de Rijn. Afgezien van de Rijn, 

ontplooit de Centrale Commissie vandaag de dag 
talrijke activiteiten die betrekking hebben op de 

Europese waterwegen in ruimere zin. Zij werkt 
daarbij nauw samen met de Europese Commissie, 

alsmede met de andere rivierencommissies en 
internationale organisaties
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