
De reis begon in de bus…
Toen alle namen opgenoemd waren en
iedereen er was konden we eindelijk
vertrekken. Toen we aankwamen werden
we in vijf groepen verdeeld.

Verslag verkeersproject op het VEC met Montessori PJ
Er waren vijf onderdelen: Quiz over fiets-
verkeer; Balans-fietsen; Op een tractor
rijden; Op slipbaan; Waarnemen in het
verkeer.
De verschillende onderdelen waren erg
leuk. Maar het leukst was toch wel dat
je helemaal zelf op een tractor mocht
rijden. Maar ook de slipbaan viel erg goed
in de smaak bij de meeste leerlingen.
Daar deed je eerst een soort van quiz over
hoeveel meter remweg je nodig hebt bij
een bepaalde snelheid.

Daarna gingen we om de beurt in een
auto en voelden we wat het effect van de
autogordel is. We reden met 80/90 km per
uur en ineens gingen we remmen. Daarna
gingen we de slipbaan uitproberen. Dat
was ook heel leuk, want je gleed een heel
stuk weg.
Kortom het was een erg leuke en leer-
zame workshop. Het is echt de moeite
waard om daar heen te gaan.

Lisa de Jager (leerlinge van Montessori PJ)

Zomer 2011, mogen we die wel zomer noemen? Veel regen, wind, kou. Ach wat deert

het, als rij-instructeur is het lekker droog in de auto, het is zelfs mooi als leerlingen bij

verschillende weertypes leren rijden. En, figuurlijk klaart de lucht wat op, voor de

rijschoolbranche wordt een lichte verbetering geconstateerd. Dat is mooi, want voor

veel mensen stond het water aan de lippen. Nu in november gelukkig toch het

begeleid rijden ingaat, mogen we misschien wel nog meer leerlingen tegemoet zien.

Ik hoop dat u in deze Schakel genoeg informatie en leesvoer vindt, om de herfst door

te komen. • Mve
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Hieronder vindt u informatie over de
nieuwe website rijles en autisme.
Misschien interessant voor u als rij-
instructeur?!

Welkom op de website van
Rijles-en-Autisme.nl
Een website voor zowel rij-instructeurs
die zich willen specialiseren in autisme en
ADHD, als voor rijles-kandidaten die op
zoek zijn naar een geschikte rijschool
met kennis en ervaring in het lesgeven

Website over rijles en autisme
aan mensen met informatieverwerkings-
problemen.

Mensen met Autisme, ADHD of verwante
problemen zijn even capabel als ieder
ander om auto te rijden, maar door een
iets andere informatieverwerking in de
hersenen gaat het aanleren wat minder
vanzelfsprekend. Met de juiste begeleiding
tijdens de rijles is het gelukkig ook voor
hen heel goed mogelijk het rijbewijs te
halen!

Op deze website kun je kijken welke rij-
school in jouw omgeving zich heeft bijge-
schoold in het lesgeven aan kandidaten met
autisme, ADHD of aanverwante problemen.

Klik hier voor meer informatie over de
verschillende kennisniveaus van de rij-
instructeurs en welke vaardigheden je
van hen kunt verwachten
Rijopleiders / rij-instructeurs vinden op
deze website verschillende mogelijkheden
om zich bij te scholen.

Het aantal dodelijke verkeersongevallen
kan door een goede openbare verlichting
met vele tientallen procenten dalen. In
Noorwegen daalde dat cijfer op sommige
wegen zelfs met bijna 90. Dat blijkt uit de
nieuwe Factsheet ‘Openbare verlichting’
van de SWOV.

Op voorheen onverlichte wegen daalt het
aantal ongevallen spectaculair als verlich-
ting wordt aangebracht. Dat geldt vooral
het landelijk gebied. Dodelijke ongevallen
verminderen daar tot 87%, ongevallen
met gewonden met 26% en ongevallen
met blikschade met 27%.

Blikschade
Maar ook binnen de bebouwde kom valt
winst te behalen. Ongevallen met alleen
blikschade op kruispunten verminderen
in zowel landelijke als stedelijke gebieden
met zo’n 30% als verlichting wordt aange-
bracht. Volgens de Noorse onderzoekers is
het verlichten van wegen die voorheen
onverlicht waren op de meeste wegen
(uitgezonderd de autosnelweg) kostenef-
fectief vanaf een verkeersintensiteit van
15.000 voertuigen per dag of hoger.
Onderzoek naar het dimmen van bestaande
verlichting levert wisselende conclusies op.
Nederlands onderzoek uit 1998 meldt dat

onder gunstige omstandigheden (lage
verkeersintensiteit, droog weer) zonder
problemen een veel lager lichtniveau
gehanteerd kan worden, namelijk 20%
van het normale niveau.

Een internationale analyse wijst echter
uit dat een halvering van het verlichtings-
niveau gepaard gaat met een toename
van ongeveer 17% aan letselongevallen
en 27% aan ongevallen met alleen blik-
schade, zo meldt Verkeersnet.
• Bron: www.verkeerspro.nl
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Aantal ongevallen daalt met goede verlichting

Het aantal ongevallen met scooters is
de laatste jaren drastisch toegenomen.
Net als bij de fiets, blijkt het ook bij de
scooters vooral te gaan om eenzijdige
ongevallen.

Het aantal verkeersongevallen met scooters
is in de periode 2005 tot en met 2009 toe-
genomen met 87 procent. Van de 9.800
slachtoffers, die jaarlijks in deze periode
op een SEH afdeling van een ziekenhuis
zijn behandeld, is 15% (1.400) in het
ziekenhuis opgenomen. Bij 520 slachtof-
fers is jaarlijks sprake van hoofd- en
nekletsel en in 120 gevallen van ernstig
hersenletsel. Het aantal slachtoffers dat na
binnenkomst op de SEH afdeling overlijdt,
is in deze periode 16 geweest. In bijna alle

Sterke toename verkeersongevallen met scooters
gevallen is bij deze dodelijke slachtoffers
hersenletsel geconstateerd. Dit meldt
Consument en Veiligheid op basis van
cijfers uit het Letsel Informatie Systeem
(LIS). De meeste slachtoffers zijn vrij jong,
in de leeftijdsfase 15-19 jaar. Bij 88 pro-
cent van de ongevallen is de bestuurder of
een mede passagier slachtoffer. Anders
zijn dat fietsers en in een enkel geval een
voetganger. Het meest ernstig zijn botsin-
gen (23 procent) met personenauto’s en
het vaakst (44 procent) wordt het letsel
veroorzaakt door een eenzijdig ongeval,
zoals een val van de scooter en door het
kantelen met de scooter.

Volgens gegevens van BOVAG en RAI
blijkt dat er in 2009 ruim 95 duizend scoo-

ters zijn verkocht. Dit is een verdubbeling
ten opzichte van 2005. Destijds stokte de
verkoop op 50 duizend stuks. Vooral de
verkoop van zogenoemde snor-(retro-)
scooters, waarmee op het fietspad en
zonder helm mag worden gereden, is
enorm gestegen. De verdubbeling van
het aantal scooters is zeker van invloed
op de toename van het aantal verkeers-
ongevallen met scooters maar volgens
Consument en Veiligheid zou ook het
opvoeren van scooters een rol spelen.
Verder pleit Consument en Veiligheid om
ook bestuurders van elektrische scooters
en snor- (retro)scooters – op vrijwillige
basis – een helm te laten dragen.
• www.verkeersnet.nl



Nu de beurt aan mij, omdat ik de pen heb
gekregen van Wolter. Bij deze: Wolter,
hartelijk bedankt.

De rijschool dateert eigenlijk al vanaf 8
mei 1958, toen mijn vader een autorij-
school kocht in Kollum, voor 500 gulden.
Dus hiermee is gezegd dat Autorijschool
J. Plutschouw de oudste rijschool is in
Kollum.

Enkele jaren later is de rijschool naar Koot-
stertille verhuisd en bleef een aantal auto’s
in Kollum rondrijden, door lesgevende
buschauffeurs. Dat kon toen nog. Later
bleef de rijschool wel bestaan, maar was
niet veel actief meer. Vanaf 1980 werd de
draad door mij opgepakt, wat betekent
dat ik al meer dan 30 jaar in het vak zit.

Na de lagere school te hebben afgerond
ben ik naar de LEAO gegaan. Deze nader

Geef de pen door aan... Jan Plutschouw
doorlopen te hebben, ging ik de scheep-
vaart in. Ik was toen te jong om rij-instruc-
teur te worden. Heb heel slim ontslag
genomen en kwam bij T. v.d. Let aan om
de cursus te volgen. Tussendoor nog bus-
schoonmaker en later bijrijder/chauffeur
geweest bij een verhuisbedrijf. Daar heb
ik een reuzefijne tijd gehad. Toen kwam
de vraag: wat gaan we doen. Bij dit bedrijf
blijven of rijschoolhouder worden? Een
chauffeur zei: Je kunt beter voor je zelf
beginnen, dan rook je je eigen sigaren.
Anders werk je je hele leven voor een
ander.

Na naar deze woorden geluisterd te heb-
ben, ben ik voor mezelf begonnen. Ik was
een van de jongste rijschoolhouders en
werd vaak gevraagd of ik dat groene
instructeursbewijs even wilde laten zien.
In het begin volgde ik een VVN-cursus
bromfiets. Dit heb ik later verscheidene

jaren met veel plezier gegeven. Via scho-
len en later via de gemeente. D.m.v. van
een subsidiepot werd dit bekostigd. De
jonge mensen zijn heel anders dan de
18-jarigen. Heb veel lol gehad. Nooit ge-

Gebruikers van elektrische auto’s en elek-
trische scooters melden schrikreacties van
medeweggebruikers door het ontbreken
van motorgeluid. Veel meer is er volgens
SWOV nog niet zeggen over de verkeers-
veiligheidseffecten van elektrische voer-
tuigen. Dit blijkt uit een eerste verken-
nend onderzoek van SWOV.

Hoewel het gebruik van elektrische voer-
tuigen nog in de kinderschoenen staat, is
er al wel sprake van groeiende aantallen.
Reden voor de SWOV om een verkennend
onderzoek uit te voeren naar de conse-
quenties voor de verkeersveiligheid van
elektrische voertuigen, bijvoorbeeld als
het gaat om de geluidloosheid van perso-
nenauto’s en scooters.
In 2010 maakten hybride personenauto’s
0,5 procent deel uit van het totale Neder-
landse Autopark. Van een opmars van
volledig elektrische personenauto’s is nog
geen sprake. Verder zijn er enkele elek-
trisch aangedreven bussen, vrachtwagens,

bestelauto’s en motorfietsen. De verwach-
ting is dat met name voor de stedelijke
distributie elektrische bestelauto’s de
plaats van conventionele bestelauto’s
zullen innemen. Inmiddels zijn de volledig
elektrische scooters al wel flink in opmars.
Over de verkeersveiligheidseffecten van
elektrische voertuigen is alleen buitenlands
onderzoek beschikbaar over elektrische
personenauto’s. Over elektrische scooters
is niets bekend. SWOV heeft daarom inter-
views afgenomen binnen de branche en
een internetenquête uitgevoerd. Ook is
contact opgenomen met organisaties voor
visueel gehandicapten en gevraagd naar
hun ervaringen met stille motorvoertuigen.

Het aantal ongevallen met elektrische
auto’s is in Nederland nog te klein om
op dit moment een uitspraak over de on-
gevalkans te kunnen doen. Gebruikers van
elektrische auto’s en scooters melden via
de internetenquête wel schrikreacties bij
medeweggebruikers. Fietsers horen de

elektrische scooter op een fietspad niet
aankomen. Ruim de helft van de scooter-
rijders past daarom het rijgedrag aan.
De Japanse overheid heeft inmiddels een
eerste conceptnorm opgesteld die eisen
stelt aan het geluidsniveau van elektrische
voertuigen tot 20 km/u. Ook in Europa
wordt gewerkt aan de ontwikkeling van
akoestische waarschuwingssystemen en
een eventuele standaardisering daarvan.
Op dit moment is het voor de Nederlandse
situatie niet duidelijk of de toevoeging
van kunstmatig geluid aan personenauto’s
en andere voertuigen nodig is om onge-
vallen met kwetsbare verkeersdeelnemers
te voorkomen. Om hier uitspraken over
te doen is nader onderzoek in de vorm
van interviews en gedrags- en conflict-
observaties in het dagelijkse verkeer
nodig. Wellicht kunnen de resultaten
daarvan tevens de basis bieden voor een
gedragscode voor bestuurders van elektri-
sche auto’s en elektrische scooters.
• Bron: www.verkeerskunde.nl

Schrikreacties op elektrische auto en scooter
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weten dat iemand met een mobelletje cq.
damesbrommer, die niet opgevoerd was,
toch kon steigeren en zo onbedoeld door
de openstaande deuren van de school
ging. Deze jonge bestuurster is er toen
achter gekomen dat brommerrijden toch
wel gevaarlijk kon zijn.

Tussen de bedrijven door verkeerslessen
gegeven op het voortgezet onderwijs.
Hier werd ik voor de leeuwen gegooid en
ik moest mij er maar mee redden. Dit vond
ik heel erg spannend en heb dit een aan-
tal jaren met veel plezier gedaan. Toen
moest er iets komen om meer instructeurs
te werven voor verkeerslessen op het

voortgezet onderwijs. Een pilot werd op-
gezet en ik heb het gevolgd tot er een
portofolie moest worden gemaakt. Ik had
bijna een opvolger en dacht: hij de rijles-
sen en ik op school de verkeerslessen.
Door omstandigheden is dit niet doorge-
gaan.
Ik zag het niet meer zitten en ben gestopt
met het lesgeven op scholen. Je moet er
wel voor staan om les te geven op school
en moest zo wel mijn leerlingen een week
laten wachten.

In de 90er jaren heb ik samen met collega’s
het motorinstructeurs bewijs gehaald en
daarna nog het KNMV-diploma erbij ge-

daan, wat ik zeer nuttig vond. Ik gaf dus
bromfietscursus, ging op KNMV cursus en
gaf autorijles en motorrijles. Ook gaf ik
verhoogde motorrijopleiding. Dus ben ik
lekker bezig geweest. Bijna 7 dagen in de
week aan het werk voor het verkeer.
Toen het motorrijlessen wat afnam, ben ik
ermee gestopt. Ook het motorrijden heb
ik vaarwel gezegd. Ik had nl. 3 standen
met het gashendel: Dicht –half – helemaal
open. Ook de 30 en 60 km zones waren in
het lesgeven een obstakel. De bochttech-
nieken vond ik zo naar de haaien gaan.
Zo is animo om les te geven bij mijzelf ook
minder geworden. Op dit moment geef ik
alleen autorijlessen en seniorenritten. Nu
ben ik zoveel mogelijk zaterdags vrij. Dit
wilde ik al jaren, maar door veel aanvraag
van nieuwe leerlingen lukte het me niet.
Hetzelfde als Wolter is ook bij mij het
gezinsleven op de 2e plaats gekomen. Hier
is verandering in gekomen en ik zie dat
het thuis ook goed vertoeven is. Het nee
zeggen is soms heel moeilijk, maar het
lukt me steeds beter. Nu gebruik ik de
zaterdagen alleen om te gaan lessen als
het echt niet anders kan en hoop zo nog
een tijdje met veel plezier deel te nemen
aan het verkeer.

De pen geef ik nu door aan Akkie Bruins
Slot, mijn ex–buurvrouw.

Het ministerie van Infrastructuur en
Milieu heeft op 1 augustus het Bestand
geRegistreerde Verkeersongevallen
in Nederland (BRON) 2010 vrijgegeven.
Daaruit blijkt onder meer dat de regis-
tratiegraad nog steeds terugloopt.

Het bestand laat dan ook andere cijfers
zien dan de gegevens die eerder dit jaar
bekend werden gemaakt door het minis-
terie van IenM. Dat heeft te maken met
het feit dat de registratie van verkeers-
ongevallen en slachtoffers onvolledig is en
ook met jaar onvollediger wordt. Dat laat-
ste blijkt bijvoorbeeld uit het aantal ver-
keersdoden, volgens het ministerie waren
dat er in 2010 640, terwijl het aantal vol-

gens de BRON-tabellen veel lager uitkomt
(537 in tabel slachtoffers). Dat heeft vol-
gens de SWOV te maken met het feit dat
de politie vanwege diverse redenen niet
alle verkeersongevallen en slachtoffers
goed registreert. Ook alternatieve regi-
straties, zoals de Doodsoorzakenstatistiek
van het CBS of de registratie van zieken-
huisopnamen (LMR) zijn niet volledig.
Elk van de gegevensbronnen heeft zijn
eigen ‘blinde vlekken’. Op basis van elke
afzonderlijke gegevensbron is het daarom
niet mogelijk een beeld te krijgen van de
werkelijke omvang van het aantal onge-
vallen en verkeersslachtoffers, aldus de
SWOV. Door bronnen te combineren
kan de werkelijke omvang wel worden

geschat. Hieruit kan vervolgens weer in-
zicht worden verkregen in de mate van
volledigheid van elk van de afzonderlijke
gegevensbronnen. De mate van volledig-
heid van een gegevensbron wordt uitge-
drukt in de ‘registratiegraad’, het
geregistreerde aantal gedeeld door de
geschatte, werkelijke omvang (uitgedrukt
als percentage). Voor het aantal verkeers-
doden ligt dat percentage in 2010 op 84%
(in 2009 89%), voor het aantal ernstig
verkeersgewonden zakte het percentage
in 2009 terug tot 46%. Voor dit jaar zijn
daarover nog geen cijfers bekend. • Bron:
www.verkeersnet.nl

Registratie verkeersongevallen nog steeds onvolledig



Kantoorgegevens

Knobben 100 • 9202 XJ Drachten
(0512) 544 610
• Sijtze Aukema (058 215 1980)

sijtze@stichtingsbv.nl
• Marjolein van Eek (06 231 64 181)

marjolein@stichtingsbv.nl
• Anjo Hiemstra (op ma en vrij-morgen)

anjo@stichtingsbv.nl
• Willem Vreeling (06 53 29 74 73)

willem@stichtingsbv.nl

ABL:
Secretaris L. Schutte
Eems 150
9204 JZ Drachten
(0512) 511 562
liaschutte@chello.nl

AA&O:
Secretaris F. Werkman
Industrieweg 2
9403 AA Assen
info@aawerkman.nl
06-22224319

B14:
Secretaris J. Dijkstra
Merkelstrjitte 51
8625 HX Oppenhuizen
(06) 534 15 065
info@vo-sneek.nl

PGCA:
Secretaris W. Rozema
Jonkerslaan 44
9843 BT Grijpskerk
(06) 513 43 570
autorijschool_rozema@lycos.nl

VBR
Secretaris A. Pal
De Weech 14
8405 GN Luxwoude
(0513) 528 986
(06) 289 35 743
secr@vbrheerenveen.nl
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per twee uur. De dagen voor de komend
maanden zijn: 4 en 19 oktober, 3, 18 en
28 november, 1, 7, 13 en 20 december
U kunt een of meer dagen en/of dag-
delen vastleggen bij de SBV.
Dit doet u door een mail te sturen aan

Marjolein van Eek via marjolein@stichting
sbv.nl met daarin de door u gewenste
datum, tijd, ruimtes en eventuele overige
zaken, zoals huurauto, zaal, docent, etc.
U krijgt dan een reactie of de betreffende
datum en tijd nog beschikbaar zijn.

De SBV heeft een aantal dagen per jaar de
beschikking over het VEC. Onze leden
kunnen op die dagen, tegen een geredu-
ceerd tarief de baan, het plateau, de zalen
en de kantine huren. De huur is 500 euro
per dag, 250 voor een halve dag en 125
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Overal in de wereld worden auto’s ontwik-
keld die kunnen rijden zonder tussenkomst
van een bestuurder. Met camera’s, gps en
andere hulpmiddelen ‘ziet’ de auto de
omgeving en vindt zo zijn weg. Onder
andere Google experimenteert met deze
aanpak De universiteit van Berlijn
beproeft een andere oplossing. Een
auto besturen met gedachten.
Braindriver noemt men het concept, dat is
gebaseerd op het feit dat de hersenelek-
trische signalen produceren die uitgelezen
kunnen worden via een soort neuro-
headset. Terwijl een proefpersoon wordt
gevraagd aan links of rechts te denken,
registreert de computer welke elektrische
signalen de hersenen daarbij afgeven. Na
de nodige training kan de computer zo de
gedachten van de bestuurder interprete-

Rijden met je hersens
ren. Dat blijkt te werken in de praktijk.
In een geïnstrumenteerde auto op een
afgesloten terrein kon een proefpersoon
daadwerkelijk een auto besturen met
denkkracht. En zelfs was hij zo in de staat
de auto harder en zachter te laten rijden.
Wel bleek dat er een kleine vertraging zit
tussen denken en doen. De auto rea-
geerde steeds iets later.
De onderzoekers benadrukken dat het om
een experiment gaat en dat de Braindriver
nog lang niet rijp is voor productie. Maar
op den duur kan het systeem worden in-
gezet om autonome voertuigen aan te
sturen. Daarbij denkt men bijvoorbeeld
aan een bestuurderloze taxi die eveneens
in ontwikkeling is bij de universiteit. Bij
de volgende kruising linksaf, denk ik.
• Bron: www.verkeersnet.nl

SBV-baandagen VEC 2011

In verband met onze emigratie naar
Frankrijk wil ik jullie bedanken voor de
diverse cursussen, avonden e.d. en de
goede samenwerking.

Na 33 jaar lesgeven wil ik het wat rustiger
aan gaan doen en heb ik mijn rijschool
overgedragen aan Edwin Bos ook wonend
in Oosterwolde. Ik ben nu 53 jaar en ga in
Frankrijk wonen samen met mijn vrouw.
Om toch nog een inkomen te verwerven,
verhuren we daar zomerhuisjes (zie
www.maisonrurale.nl). Daar ziet u ook ons
nieuwe adres.
We zouden het op prijs stellen dat u deze
mail door wilt sturen aan de leden of in
de schakel plaatsen.

Vriendelijke groet,
Autorijschool P vd Meulen
Langekamp 41, 8431 PR Oosterwolde Fr
0516 - 515 591

Verhuizing

In het najaar 2011 verzorgt de SBV weer
samen met Jongepier een aantal applica-
tiecursussen op het VEC.
Kosten per dagdeel: 95 euro (behalve de
praktijkdag). Indien er 12 of meer mensen
zich hebben opgegeven voor een cursus,
krijgt u 10 euro korting per dag. Tevens
krijgt u bij een dagcursus een gratis lunch.
De cursussen zijn alleen toegankelijk voor
leden van de SBV. Er kunnen maximaal 15
mensen meedoen per cursus. Opgeven kan
via marjolein@stichtingsbv.nl.
De nog beschikbare data met de cursus-
sen voor dit najaar:
• 03 november: Rijprocedure 1+2
• 18 november: Theorie praktijkexamen
• 28 november: Gevaarherkenning
• 1 en 7 december: Stagementor

Korte toelichting op de applicatie-
cursussen: De cursus rijprocedure 1 en
2 spreekt voor zich.

Praktijkvoorbereiding
De praktijkbegeleiding wordt verzorgd
door of namens IBKI (voor RIS-instructeurs
via het CBR). Een examinator van IBKI
komt dan bij u op locatie of bij een IBKI-
locatie bij u in de buurt en kijkt hoe u een
praktijkles geeft. Deze les moet voldoen
aan de eisen die hiervoor gesteld zijn.
U wordt vooral beoordeeld op uw instruc-
tie- en coachingsvaardigheden. Echter wel
op de wijze zoals IBKI vindt dat het hoort.
Deze cursus telt niet mee voor de applica-
tie-uren.

Afhankelijk van de geldigheid van uw
bevoegdheidspas moet u 1 of 2 praktijk-
begeleidingen volgen. Als u 1 begeleiding
moet volgen en die is niet voldoende dan
heeft u slechts 1 herkansing. Moet u 2 be-
geleidingen volgen dan moet de 2e vol-
doende zijn. Als dat niet het geval is heeft
u 1 keer recht op een herkansing. Mocht

de les weer als onvoldoende beoordeeld
worden, dan bent u uw bevoegdheid
kwijt en moet u opnieuw het theoretisch
examen fase 1 en 2 afleggen en de rij-
proef doen.

Wij kunnen ons voorstellen dat u daar
geen zin in heeft. Op verzoek van vele
cursisten hebben wij een cursus ontwik-
keld waar wij u laten zien en horen wat
de bedoeling van de praktijkbegeleiding
is. Deze cursus bestaat uit een dagdeel
theorie en een dagdeel praktijk. Naast de
uitleg van het protocol gaan we ook een
halve dag praktijkles geven.
Cursusdatum: 18 november 2011. De cursus
duurt een halve dag. U kunt kiezen mee te
doen op de morgen of op de middag.

Applicaties najaar 2011
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De kosten voor de cursus praktijkbegelei-
ding op locatie zijn € 275,00.

Gevaarherkenning
Duur: 2 dagdelen
Deze cursus is geënt op het examen van
het CBR waar een onderdeel van het
theoretische examen bestaat uit gevaar-
herkenning. Aan de orde komt waarom
dit onderdeel in het examen is opgeno-
men en hoe dit in het examen bevraagd

wordt. Verder wordt aandacht besteed
aan het proces van gevaarherkenning.
Ook hoe je gevaarherkenning in de dage-
lijkse praktijk van de autorijschool kunt
toepassen komt aan de orde.

Stagementor
In deze cursus komt aan de orde hoe
een aspirant-rijinstructeur begeleid kan
worden tijdens fase 3 van zijn opleiding.
Aan bod komen onder meer leerproces-

sen, opbouw van een les, handelings-
analyses, de rijprocedure en de voorwaar-
den waaraan een aankomend rijinstruc-
teur moet voldoen tijdens de eind-
beoordeling van de stage. Uitgebreid
wordt het op het examen geldende proto-
col besproken. Dit protocol is hetzelfde
protocol dat geldt als een gecertificeerde
instructeur zijn verplichte praktische bege-
leiding (2x per vijf jaar) moet afleggen.

Het projectteam 2toDrive heeft een in-
structiefilm gepubliceerd waarin jongeren
aangeven wat zij van hun coach
verwachten tijdens de proef Begeleid Rij-
den (2toDrive). Ook wordt getoond wat er
gebeurt als de coach plotseling een rem-

2toDrive maakt instructiefilm over rol coach Begeleid Rijden
ingreep via de handrem pleegt. Verder is
vooral de vaderfiguur een veelgevraagde
coach, zo blijkt uit de film.

Coach Gert vertelt hoe hij het begeleiden
gaat aanpakken en rijinstructeur Jaq ver-

telt over wat je wel en niet moet doen als
coach. Verschillende jongeren komen aan
het woord over hun verwachtingen van
een coach. • Bron: www.verkeerspro.nl

Het rijden met navigatie is vanaf 1 septem-
ber een verplicht onderdeel van het rijexa-
men bij het CBR. Van de leerling wordt
verwacht dat hij niet alleen weet hoe hij
het apparaat moet bedienen in de auto,
maar ook dat hij zelfstandig en veilig met
gebruik van het apparaat aan het verkeer
deel kan nemen.Voor het zelfstandig route
rijden tijdens praktijkexamens en toetsen
kan de examinator dan kiezen uit de clus-
teropdrachten, oriëntatiepunten of navi-
gatie. Het is de bedoeling dat de drie
methodes van zelfstandig rijden zoveel
mogelijk gelijkmatig worden toegepast.
Uit een aantal onderzoeken en ongevals-
analyses blijkt dat een navigatiesysteem
met name bij onoordeelkundig gebruik
tot risico’s kan leiden, zo meldt het CBR.
Het is dan ook van belang dat toekom-
stige chauffeurs goed worden opgeleid
door de rijinstructeur op de werking en
het gebruik hiervan.Het zelfstandig route
rijden wordt tussen 10 en 15 minuten toe-
gepast. De kandidaat is hierbij in staat het
navigatiesysteem zelfstandig te bedienen.
Voor een aangepast examen (AA-examen)
beoordelen de AA-examinator en de
deskundige praktische rijgeschiktheid
(dpr) dit aan de hand van de beperkingen
van de kandidaat.
Bij het onderdeel navigatie kan de exami-

Zo ziet het CBR-praktijkexamen B met navigatie eruit
nator bij het bepalen van de routevariant
naar behoefte kiezen voor de kortste of
snelste route, snelweg mijden e.d. Een kan-
didaat krijgt op enig moment de opdracht
om een adres in een navigatiesysteem in te
voeren. Dit gebeurt vanuit stilstand. Vanaf
dat moment is het de bedoeling dat hij zijn
weg gaat vervolgen met behulp van het
navigatiesysteem.Tijdens de opdrachten
van het systeem moet de kandidaat zijn
aandacht op de juiste manier verdelen
tussen de informatie die wordt getoond
en/of verteld en de verkeerssituaties.
Hierbij wordt hij niet beoordeeld op het
blijven volgen van de aangegeven route of
het bereiken van het opgegeven doel. Hij
moet op een zelfstandige wijze komen tot
veilige en verantwoorde keuzes.
Uit onderzoek blijkt dat navigatiesoftware
op pda, i-phone en smartphone niet gelijk-
waardig is aan die van navigatieappa-
ratuur, zo meldt het CBR. Ook de kwaliteit
van de GPS-chip isniet gelijkwaardig.Het
gebruik van een pda, i-phone of smart-
phone wordt dan ook niet aanbevolen.
Als hiervan toch gebruik wordt gemaakt,
zijn eventuele problemen voor risico van
de kandidaat/opleider. Gebruik dus een
specifiek navigatie-apparaat. Een navi-
gatiesysteem moet aan de volgende
voorwaarden voldoen:

• De maximale afmetingen bedragen
21 x 13 cm.

• Het mag niet worden geplaatst tussen de
airbag en de examinator.

• Het mag de examinator niet belemmeren
in zijn bewegingen. Het mag niet zo
geplaatst zijn dat het de examinator
kan hinderen of letsel zou kunnen
veroorzaken.

• Het mag het gezichtsveld van de kandi-
daat en/of de examinator niet onnodig
beperken. Plaatsing op de voorruit zo
laag mogelijk tegen het dashboard heeft
de voorkeur. De kandidaat moet hierbij
rekening houden met de dode hoek die
het apparaat veroorzaakt.

• Als het geluid is ingeschakeld, worden de
origineel in het systeem aanwezige stan-
daardstemmen gebruikt.

• Waarschuwingssignalen voor snelheid,
radar e.d. zijn uitgeschakeld.

• Snelheidsaanduiding in het scherm is
toegestaan.

• Er mag gebruikt gemaakt worden van
anderstalige opdrachtgeving als dat in
het belang is van de kandidaat.

• Verder wordt de rijscholen verzocht het
adres van de desbetreffende praktijkexa-
menlocatie op te slaan in het navi-
gatiesysteem.

• Bron: www.verkeerspro.nl
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De noodzaak tot invoering van het CBR-
praktijkexamen AM2 (brommer) in 2010 is
weer eens bevestigd. In de periode 2005-
2009 steeg het aantal scooterongelukken
met 87%, meldt de Stichting Consument
en Veiligheid.

De meeste slachtoffers zijn vrij jong, in de
leeftijdsfase 15-19 jaar. Bij 88 procent van
de ongevallen is de bestuurder of een
mede-passagier slachtoffer. Anders zijn
dat fietsers en in een enkel geval een
voetganger.

Botsing
Het meest ernstig zijn botsingen (23 pro-
cent) met personenauto’s en het vaakst

Toename brommer-slachtoffers vóór invoering
praktijktoets

(44 procent) wordt het letsel veroorzaakt
door een eenzijdig ongeval, zoals een val
van de scooter en door het kantelen met
de scooter.

Volgens gegevens van BOVAG en RAI
blijkt dat er in 2009 ruim 95 duizend scoo-
ters zijn verkocht. Dit is een verdubbeling
ten opzichte van 2005. Vooral de verkoop
van zogenoemde snor (retro)scooters,
waarmee op het fietspad en zonder helm
mag worden gereden, is enorm gestegen.

De kans op ernstig hoofdletsel wordt ver-
kleind indien bestuurders van elektrische
scooters en snor(retro)scooters op vrijwil-
lige basis een helm dragen.

Slachtoffers
Van de 9.800 slachtoffers, die jaarlijks in
deze periode op een SEH-afdeling van een
ziekenhuis zijn behandeld, is 15% (1.400)
in het ziekenhuis opgenomen. Bij 520
slachtoffers is jaarlijks sprake van hoofd-
en nekletsel en in 120 gevallen van ernstig
hersenletsel.
Het aantal slachtoffers dat na binnen-
komst op de SEH afdeling overlijdt, is in
deze periode 16 geweest. In bijna alle
gevallen is bij deze dodelijke slachtoffers
hersenletsel geconstateerd.
Bovag pleitte onlangs voor extra politie-
controle onder scootterrijders omdat een
groot deel zonder rijbewijs zou rijden.
• Bron: www.verkeerpro.nl

In april 2011 maakte de minister van Infra-
structuur en Milieu het aantal verkeers-
doden in 2010 bekend. Dit waren er 640,
een daling van 11% vergeleken met 2009.
De SWOV zette toen vraagtekens bij dit
aantal. De SWOV stelt nu dat het CBS op
basis van de beschikbare gegevens op
correcte wijze het jaarlijks aantal verkeers-
doden in Nederland heeft vastgesteld.
Maar de methode die het CBS gebruikt is
voor verbetering vatbaar. Het aantal
verkeersdoden ligt vermoedelijk hoger
dan de nu genoemde 640, aldus de SWOV.
Dat heeft te maken met het feit er waar-
schijnlijk verkeersslachtoffers zijn over-
leden wiens dood is geregistreerd als
natuurlijke dood en die zo niet in de CBS-
statistieken terecht komen. Maar hoeveel
verkeersdoden hierdoor gemist worden
weet niemand. Dat kan wellicht duidelijk
worden als de gegevens van de Landelijke
Medische Registratie worden meegeno-
men in de cijfers, maar zover is het nog
niet.
Ook zijn er twijfels over de registratie
door de politie. Die zorgt voor de voeding

SWOV: aantal verkeersdoden in werkelijkheid
vermoedelijk hoger

van BRON (Bestand geRegistreerde Onge-
vallen in Nederland); dit is het bestand
waarin de kenmerken van verkeersonge-
vallen en slachtoffers worden vastgelegd.
Op deze gegevens wordt het verkeersvei-
ligheidsbeleid in Nederland gebaseerd.
Er zijn echter verkeersdoden die niet als
zodanig in de politieregistratie opgeno-
men zijn en over wie dus geen informatie
in BRON terecht komt. De registratiegraad
nam de laatste jaren geleidelijk af, maar
dook in 2010 plotseling van ongeveer 90%
naar 84%. De situatie voor de registratie
van ernstig verkeersgewonden is nog
slechter, aldus de SWOV.
De SWOV heeft onderzocht welke factoren
hebben bijgedragen aan de plotselinge,
sterke daling van de registratiegraad van
BRON in 2010. Men concludeert dat de da-
ling samenvalt met twee recente ontwik-
kelingen bij de politie. Ten eerste is per 1
januari 2010 de zogeheten registratieset
vervallen. Dit was een formulier dat de po-
litie diende in te vullen bij ernstige onge-
vallen en dat uitgebreide informatie
bevatte. De politie kan nu bij sommige do-

delijke ongevallen volstaan met een pro-
ces-verbaal van bevindingen. Bij niet-do-
delijke ongevallen en indien geen
vervolging in verband met het ongeval
hoeft plaats te vinden volstaat een ken-
merkenmelding. Deze bevatten echter
vaak lang niet genoeg informatie om het
ongeval in BRON in te kunnen voeren. Ten
tweede is de politie in 2009 overgegaan
op één registratiesysteem, de Basisvoorzie-
ning Handhaving (BVH). De Algemene Re-
kenkamer heeft in 2010 op verzoek van de
Tweede Kamer onderzoek gedaan naar de
besluitvorming rond de invoering van
BVH. De conclusies van de Algemene Re-
kenkamer laten zien dat de invoering van
BVH een negatief effect kan hebben op de
kwaliteit van de ongevallenregistratie. De
SWOV wil de registratieset voor verkeers-
doden en ernstig verkeersgewonden op-
nieuw invoeren. Verder stelt de SWOV
voor om de zogeheten kenmerkenmelding
uit te breiden met meer variabelen, zodat
het eenvoudiger is informatie uit andere
bronnen hieraan te koppelen.
• Bron: www.verkeersnet.nl
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De kop is eraf. De eerste bijeenkomst van
de nieuwe docentenpool is inmiddels ge-
weest. Een enthousiaste groep rij-instruc-
teurs begint aan de eenjarige opleiding
voor gastdocent verkeer onder leiding van
docent Piet Woldinga. Zij komen wekelijks
bijeen in het VEC voor de lessen. Daar-
naast moeten alle docenten in spé thuis
huiswerk maken en moeten ze stage
lopen. We zijn benieuwd hoe het hen zal
vergaan. We houden u de komende maan-
den op de hoogte!

Docentenpool
Inmiddels is de SBV voor de zoveelste keer
verhuisd. We zijn verplaatst naar de eerste
etage op het VEC. Alles is alweer ingericht.
We hopen er nu voor een langere tijd te
kunnen blijven. De officiele opening moet
nog komen, maar u bent allen natuurlijk
van harte welkom om eens te komen
kijken op onze nieuwe stek!

Verbouwing VEC

De rijschoolbranche kent dit jaar een
lichte groei na het rampjaar 2010. In de
eerste twee kwartalen van 2011 werden
1,6% meer B-kandidaten opgeleid voor
het eerste auto-examen dan dezelfde peri-
ode vorig jaar. Dat blijkt uit de kwartaalci-
jfers van het CBR.
Het CBR-slagingspercentage voor de B-
praktijkexamens is vergelijkbaar met vorig
jaar. Kwartaal 1: 49,7% (was 48,85%) en
kwartaal 2 48,99% (was 49,04%).

Motorrijbewijs
Het aantal kandidaten voor de motor
steeg dit jaar fors met maar liefst 13,91%.
Gingen er in 2010 nog 12.019 kandidaten
het eerste half jaar op voor het AVB-mo-
torexamen, dit jaar nam dat aantal toe tot
13.691.
Ook hier bleef het slagingspercentage on-
geveer gelijk. Kwartaal 1: 88,07% (was
88,33%) en kwartaal 2 87,78% (was
88,52%).

Aanhangerrijbewijs
De markt voor het aanhangerrijbewijs
kromp licht de eerste 6 maanden van dit
jaar. Vorig jaar gingen nog 12.951 kandi-
daten op voor het eerste BE-examen, dit
jaar bleef dat aantal steken op 12.864; dat
betekent een daling van 0,67%.
Het slagingspercentage BE verschilde ook
dit jaar nauwelijks van dat van vorig jaar.
Kwartaal 1: 72,13% (was 73,5%) en kwar-
taal 2: 72,57% (was 72,34%).

Bromfietsrijbewijs
Het bromfietspraktijkexamen lijkt steeds

Lichte groei aantal leerlingen rijschoolbranche in 2011
populairder te worden. Dit jaar werden in
het tweede kwartaal 7.456 eerste AM2-
praktijkexamens afgenomen. Dat is welis-
waar minder dan het eerste kwartaal
(8.500), maar wel 31,22% meer dan het
tweede kwartaal vorig jaar, toen het exa-
men net was ingevoerd.
Ook in deze cateogrie bleef het slagings-
percentage van het prakijkexamen onge-
veer gelijk. Kwartaal 1: 78,58% en
kwartaal 2 79,05% (was 78,62%).

Brommobiel
De markt voor het brommobiel-examen is
nog steeds zeer minimaal. Dit jaar werden
slechts 81 eerste examens afgenomen. Het
slagingspercentage lag bij deze minimale
aantallen op 83,78% (eerste kwartaal) en
68,18% (tweede kwartaal).
Ook de CCV-opleidingen veren dit jaar
licht op na het zeer slechte vorige jaar. In
totaal werden er door de rijschoolbranche
7,1% meer kandidaten opgeleid voor het
eerste C-examen (vrachtwagen). Het aan-
tal kandidaten steeg van 3.143 naar 3.366.
Het slagingspercentage steeg licht in de C-
categorie. Kwartaal 1 65,39% (was
61,85%) en kwartaal 2 65,09% (was
62,86%).

Busrijbewijs
Het aantal kandidaten voor het busrijbe-
wijs daalde wel fors met 11,4%. Werden
er vorig jaar nog 677 eerste D-examens
afgenomen, dit jaar waren dat er slechts
523. Het aantal CE/DE/LZV-kandidaten
nam dit jaar wel toe vergeleken met de
eerste zes maanden vorig jaar (+1,29%).

Er gingen 2599 leerlingen op voor dat eer-
ste examen, vorig jaar bedroeg dat aantal
2566.
Hierbij steeg vooral in het eerste kwartaal
het slagingspercentage in de CE/DE/LZV-
categorie, omdat die periode in 2010
‘slecht’ scoorde. Kwartaal 1 scoorde nu
66,72% (was 60,9%) en kwartaal 2 66,19%
(was 65,57%).

Faalangstexamen
Het CBR heeft ook de faalangstexamens in
de categorie B, wat vorig jaar is geïntrodu-
ceerd, apart gemeten. Opvallend is dat
deze kandidaten een fors hóger slagings-
percentage scoren dan de reguliere B-
kandidaten.
De faalangstigen scoorden het eerste
kwartaal maar liefst 57,94% (reguliere B
49,7%) en het tweede kwartaal 53,1%
(reguliere B 48,99%). Een verklaring hier-
voor zou kunnen zijn dat faalangstigen
vanwege hun faalangst beter voorbereid
(lees: meer rijlessen) op het eerste examen
verschijnen.

CBR
In totaal nam het CBR dit kalenderjaar iets
minder examens en toetsen (incl. theorie)
af dan vorig jaar. De teller blijft na de eer-
ste twee kwartalen steken op 592.895 af-
genomen examens (motor, auto,
bromfiets, incl. toetsen, excl. Nader onder-
zoeken). Dat is een daling van 1,33%.
• Bron: www.verkeerspro.nl
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De invoering van het T-rijbewijs voor
bestuurders van landbouwvoertuigen gaat
niet lukken per januari 2012. Wanneer
dit rijbewijs er wel gaat komen, is nog
onbekend. “Het ziet er in elk geval naar
uit dat we 1 januari 2012 niet gaan
halen”, zegt een woordvoerster van het
ministerie van Infrastructuur in het Dag-
blad van het Noorden.

Vorig jaar mei kondigde toenmalig ver-
keersminister Camiel Eurlings aan dat

Invoering tractorrijbewijs lukt niet in begin 2012
invoering van het T-rijbewijs twee jaar
zou duren. In de huidige situatie moeten
16- en 17-jarigen in het bezit zijn van een
trekkercertificaat.

De eisen voor het certificaat zijn niet
erg hoog. Mensen van 18 jaar en ouder
hoeven geen enkel rijbewijs te hebben
om achter het stuur van een landbouw-
machine (hoe groot ook) te stappen.
Het rijbewijs T moet gaan gelden voor
iedereen van 16 jaar en ouder voor het

besturen van land- en bosbouwtrekkers
(lbt) en motorrijtuigen met beperkte
snelheid (mmbs). De exameneisen liggen
beduidend hoger dan die voor het trek-
kercertificaat.

Veilig Verkeer Nederland en branche-
organisaties voor boeren, loonwerkers en
transporteurs pleiten al langer voor de
invoering van het T-rijbewijs.
• Bron: www.verkeerspro.nl

Wat is voor elke instructeur verplicht?
Om uw Bevoegdheidspas geldig te houden
moet u praktijkbegeleiding krijgen [en
theoriebijscholing volgen, zie hiervoor de
‘Informatie over theoretische bijscholing’].
In elke vijf jaar geldigheid van uw certifi-
caat moet u twee praktijkbegeleidingen
reserveren. In de praktijkbegeleiding

Informatie over praktijk begeleiding Bijscholing WRM
wordt u beoordeeld door een IBKI-beoor-
delaar. U bent zelf verantwoordelijk voor
het op tijd indienen van praktijkbegelei-
dingsverzoeken (uw certificaat moet nog
geldig zijn). Als u meerdere instructeurs-
certificaten hebt, mag u zelf kiezen voor
welk certificaat u praktijkbegeleiding
krijgt. Ook mag u de twee momenten

voor de praktijkbegeleidingen zelf kiezen,
als het maar binnen de vijf jaar geldigheid
van uw Bevoegdheidspas valt.

Hoe lang duurt de praktijkbegeleiding?
Eén praktijkbegeleiding bestaat uit één
lesuur met een leerling (minimaal 50
minuten, maximaal 80 minuten). Per keer

Bij opvallend veel autobestuurder die ern-
stig gewond raakten bij een verkeer-
songeval is de partydrug GHB
aangetroffen. Voor de SWOV een aanwijz-
ing dat GHB-gebruik waarschijnlijk een
negatief effect heeft op de verkeersvei-
ligheid.
De drug GHB (gamma-hydroxybutyraat)
wordt met name recreatief gebruikt als
partydrug. Uit verschillende onderzoeken
onder autobestuurders die door de politie
verdacht werden van rijden onder invloed,
blijkt dat GHB kan leiden tot onveilig rij-
gedrag. Vanwege deze negatieve effecten
op het rijgedrag is GHB opgenomen in het
wetsvoorstel voor wettelijke limieten voor
drugs in het verkeer, dat in april 2011 aan
de Raad van State is aangeboden. In een
verkennend onderzoek zijn de GHB-con-
centraties bepaald in 180 serummonsters
van ernstig gewonde autobestuurders.
Daarvan bleken er 5 positief te testen op
GHB. In vergelijking met het gebruik van
andere drugs, is komt GHB onder de on-

GHB bedreiging voor verkeersveiligheid
derzochte ernstig gewonde autobestuur-
ders relatief veel voor met 5 van de 180
(2,8%). Dit lijkt erop te wijzen dat GHB-
gebruik inderdaad een negatief effect
heeft op de verkeersveiligheid, aldus de
SWOV. Het lijkt erop dat de GHB-positieve

autobestuurders die ernstig gewond in het
ziekenhuis belanden relatief vaak jonge
mannen zijn, die minder vaak de gordel
dragen en relatief vaak bij eenzijdige on-
gevallen betrokken zijn.
• Bron: www.verkeersnet.nl

Als SBV organiseren we een aantal infor-
matiebijeenkomsten voor onze leden.
Alle leden krijgen hiervoor een uitnodi-
ging. In deze uitnodiging wordt uitge-
breid verteld over deze avond, daarom
hier slechts een korte uitleg. Op deze
avonden hebben we twee gastsprekers.
Per avond kunnen we 20 mensen plaatsen.
De data zijn: 26 oktober, 3 november en
1 december. Voor verdere informatie
verwijs ik u naar de brief en flyer.
Zorg dat u er bij bent!

Project trainer
trains clean

Hierbij willen we alvast een vooraan-
kondiging doen voor een SBV-feest op
15 december 2011.

Houd deze avond vrij in uw agenda, want
dan gaat de SBV weer iets leuks en inte-
ressants organiseren. Wat en hoe, daar-
over krijgt u nog een uitnodiging. Maar
dat het een avond wordt die u niet wilt
missen is zeker!

Feestavond 15
december 2011
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duurt een praktijkbegeleiding maximaal
110 minuten, inclusief voorgesprek en
uitslag geven. De lengte is voor alle cate-
gorieën WRM-certificaten gelijk.

Hoeveel praktijkbegeleiding moet u in uw
eigen situatie volgen?
Voor de overgangsperiode tot 1 juni 2014
geldt de verplichting uit het volgende
rijtje. Voor de volledigheid staat ook het
eerste jaar na de vijf jaar overgangsperi-
ode vermeld (1 juni 2014 – 1 juni 2015).
- vanaf 1.06.2010 tot 1.06.2011 1 x theorie
- vanaf 1.06.2011 tot 1.06.2012 1 x theorie

& 1 x praktijk
- vanaf 1.06.2012 tot 1.06.2013 2 x theorie

& 1 x praktijk
- vanaf 1.06.2013 tot 1.06.2014 2 x theorie

& 2 x praktijk
- vanaf 1.06.2014 tot 1.06.2015 3 x theorie

& 2 x praktijk

Voorbeeld:
Uw certificaat verloopt op 1 april 2013.
U moet nu 1 x praktijkbegeleiding (en
4 dagdelen theorie) doen vóór 1 april
2013. Daarna doet u in de periode 1 april
2013- 1 april 2018 de volledige bijscholing
voor vijf jaar: 6 dagdelen theorie en 2x
praktijkbegeleiding.

Waar gebeurt de praktijkbegeleiding?
WRM-praktijkbegeleiding gebeurt in de
eigen omgeving van de rijinstructeur. In
principe is het start- en eindpunt een IBKI-
Iocatie (Nieuwegein, Best, Zwolle,
Dordrecht of Zaandam) of een andere
geschikte locatie in de lesregio van de rij-
instructeur. Op de locatie moet de beoor-
delaar ongestoord zijn werkzaamheden
kunnen uitvoeren, zowel de voorbereiding
als de afhandeling, resultaatbepaling en
bekendmaking aan de rij-instructeur.
Dit houdt in dat hiervoor een aparte,
voldoende grote ruimte (met tafel en
stoelen) aanwezig moet zijn, waar geen
verstoring door anderen (aanwezige me-
dewerkers, partners, kinderen, enz.) en/of
huisdieren kan plaatsvinden. Locaties die
niet in aanmerking komen zijn woningen
van waaruit een rijschool wordt gedreven,
maar ook locaties waar één of meer hon-
den aanwezig zijn. Als u twijfelt over de
geschiktheid van uw locatie, is het verstan-

dig om een restaurant/hotel bij u in de
buurt als examenlocatie te melden.

Wat moet u doen als u niet op tijd op het
afgesproken startpunt bent?
Voor uw praktijkbegeleiding wordt een
afspraak gemaakt met een ontmoetings-
plaats en tijd. De beoordelaar zal maximaal
30 minuten wachten na de afgesproken
ontmoetingstijd. Als u onverhoopt niet op
tijd kunt zijn, moet u dit direct telefonisch
melden, met de reden en de duur van de
vertraging, aan IBKI, WRM-team (030-
6087766, keuze 2). IBKI zal proberen om
een oplossing te vinden. In principe ligt de
(financiële) verantwoordelijkheid bij u als
deelnemer. Verkeersdrukte beschouwen
we bijvoorbeeld niet als overmacht.

Waar moet u voor zorgen?
U zorgt zelf voor één leerling per praktijk-
begeleiding. Het is toegestaan dat de leer-
ling bij de praktijkbegeleiding een geldig
rijbewijs heeft; bij voorkeur wordt les ge-
geven aan een rijbewijsleerling waarvan u
de originele instructievorderingenkaart bij
u hebt. De leerling moet ten minste een
beginniveau hebben waaruit blijkt dat
hij/zij de technische basishandelingen van
het (auto)rijden beheerst. Uw voertuig
moet voldoen aan de eisen zoals omschre-
ven in artikel 6 van het ‘Algemene deel
reglement voor het afnemen van het exa-
men rijinstructeur’. Bij praktijkbegeleiding
met een rijbewijsbezitter als leerling is
dubbele bediening en L-bord niet
verplicht. Het spreekt vanzelf dat u uw
geldige WRM-bevoegdheidspas bij u hebt.

Waar moet u voor zorgen als u kiest voor
praktijkbegeleiding categorie A?
U zorgt zelf voor één leerling per praktijk-
begeleiding. Het is toegestaan dat de leer-
ling bij de praktijkbegeleiding een geldig
rijbewijs heeft; bij voorkeur wordt les
gegeven aan een rijbewiisleerlinq waarvan
u de originele instructievorderingenkaart
bij u hebt. De leerling moet ten minste
een beginniveau hebben waaruit blijkt
dat hij/zij de technische basishandelingen
van het motorrijden beheerst.
Uw motorfiets moet voldoen aan de eisen
zoals omschreven in artikel 6 van het
‘Algemene deel reglement voor het afne-

men van het examen rijinstructeur’.
Bij categorie A mag u zelf kiezen voor les-
geven vanuit een volgauto óf vanaf eigen
motorfiets [WRM-bericht 186]:

Mogelijkheid 1: Lesgeven vanuit een volg-
auto. Leerling rijdt uiteraard op een
motor. Kandidaat volgt met eigen auto.
Examinator rijdt met de kandidaat mee in
de auto van de kandidaat. Kandidaat
zorgt voor de motor, de auto en een
goed werkende portofoon-installatie met
handsfree-set en twee ontvangers met
oortje. Onder handsfree wordt verstaan
dat de kandidaat altijd, ook als hij de
portofoon bedienUgebruikt, twee handen
aan het stuur heeft.

Mogelijkheid 2: Lesgeven vanaf een
volgmotor.
Leerling rijdt uiteraard op een motor. Kan-
didaat volgt met eigen motor. Examinator
rijdt in eigen auto achter kandidaat en
leerling aan of (dit is de vrije keuze van
de examinator) volgt op zijn eigen motor.
Kandidaat zorgt voor een motor voor zijn
leerling en een eigen motor. De kandidaat
moet ook zorgen voor een goed werkende
portofoon-installatie met hands-free-set
en ten minste twee ontvangers met oortje.

Waaruit bestaat de praktijkbegeleiding?
De beoordelaar observeert na een kort
voorgesprek de gegeven lessen vanaf de
achterbank (zie voor cat. A punt 7) en vult
een begeleidingsprotocol in. Hij geeft op
grond van zijn observaties een voldoende/
onvoldoende-waardering. In een nage-
sprek vertelt hij zijn bevindingen en geeft
hij u feedback.

Wat moet de inhoud van de lessen zijn?
De rijinstructeur bepaalt zelf naar aanlei-
ding van het opleidingsmoment van de
leerling welke te beoordelen les, met een
nieuw aan te leren lesonderwerp, gegeven
wordt. De rijinstructeur geeft in het geval
van een rijbewijsleerling een les van de
originele instructievorderingenkaart van
de leerling. In elke praktijkbegeleiding
dienen instructie- en coachingsvaardighe-
den aan de orde te komen.



Wat en hoe wordt beoordeeld?
Het begeleidingsprotocol is hetzelfde als
het beoordelingsprotocol ‘Instructie geven
en coachen’ van de stagebeoordeling van
het examen voor een nieuwe instructeur
(te vinden op www.ibki.nl). Bij de beoor-
delingsaspecten gaat het dus vooral om de
taakdomeinen:
- instructie geven
- coachen van het leerproces
- beoordelen van rijvorderingen
- reflectie en bijstellen van eigen handelen.
De grens tussen voldoende en onvol-
doende is hetzelfde als bij de praktijkles-
beoordeling in fase 3 (na de stage) van het
examen voor een nieuwe rijinstructeur.

Wat moet uw resultaat zijn om een
geldige Bevoegdheidspas te houden?
Als u een voldoende hebt behaald voor
uw tweede praktijkbegeleiding, krijgt u
een nieuwe WRM-Bevoegdheidspas. De
geldigheid sluit aan op de geldigheids-
periode van uw huidige pas. De nieuwe
pas wordt tijdig toegezonden vóór uw
huidige pas verloopt.
De tweede praktijkbegeleiding moet dus
voldoende zijn. Als de tweede praktijk-
begeleiding onvoldoende, is als herkan-
sing een derde praktijkbegeleiding
verplicht. Als deze derde praktijkbegelei-
ding voldoende is, krijgt u een ook nieuwe
Bevoegdheidspas.
Als de derde praktijkbegeleiding onvol-
doende is, wordt de Bevoegdheidspas
direct door het IBKI ongeldig verklaard
(dus niet aan het eind van de vijf jaar
geldigheid van uw pas). U moet dan het
herintrederstraiect met voldoende resul-
taat afsluiten om weer gecertificeerd te
zijn. Uw Bevoegdheidspas moet u in dit
geval bij IBKI inleveren.

N.B. Voor het behouden van een geldige
Bevoegdheidpas moet u hiernaast ook 6
dagdelen (dagdeel = 3 uur) theoretische
bijscholingscursussen in 5 jaar volgen (zon-
der IBKI-toets/examen).

Overgangsregeling
Het is mogelijk dat uw certificaat verloopt
vóór 1 juni 2013. Dan moet u volgens de
overgangsregeling WRM ~ praktijkbege-
leiding doen. Als u maar één praktijkbege-
leiding moet doen om weer te verlengen,
moet deze voldoende zijn. Bij een onvol-
doende hiervoor, moet u één keer herkan-
sen. Een onvoldoende voor deze tweede
praktijkbegeleiding betekent dat u het
herintrederstraject moet doen als u weer
bevoegd wilt zijn.

Welke extra richtlijnen zijn er bij een laat-
ste derde praktijkbegeleiding (de herkan-
sing)?
Omdat van de herkansing veel afhangt,
hanteert het IBKI hierbij twee extra richt-
lijnen: (1) een derde praktijkbegeleiding
vindt altijd plaats vanaf een ‘vaste’ IBKI-Io-
catie (Nieuwegein en de RPC’s in Zwolle,
Best, Zaandam of Dordrecht), (2) een
derde praktijkbegeleiding wordt altijd
beoordeeld door twee beoordelaars die
tot één eindoordeel komen.

Deze richtlijnen gelden ook als een
tweede praktijkbegeleiding de herkansing
is (bij iemand van wie het certificaat ver-
loopt vóór 1 juni 2013, die dus volgens de
overgangsregeling één praktijkbegelei-
ding moet doen).

Wat is de vorm waarin het resultaat
wordt overgebracht?
U ontvangt na afloop het begeleidings-

protocol met ingevulde beoordeling en
eventuele aanbevelingen. Resultaten wor-
den door het IBKI geregistreerd.

Welke regels gelden als u RIS-instructeur,
KGI-instructeur of WRM-gecertificeerd
OTCRij-werknemer bent?
RIS-instructeur: Praktijkbegeleiding uitge-
voerd door het CBR die gevolgd moet
worden om uw RIS- certificering geldig te
houden, telt mee als WRM-praktijkbege-
leiding. Hiervoor gelden dezelfde regels
(twee praktijkbegeleidingen verplicht,
laatste begeleiding moet voldoende zijn,
1 herkansing verplicht bij onvoldoende)
als voor WRM-praktijkbegeleiding.
Het beoordelingsprotocol is afgestemd op
het WRM -protocol.
KG/-instructeur: KGI-praktijkbegeleiding in
het kader van de verplichte KGI-bijscho-
ling (KGI-applicatie) telt mee als WRM-
praktijkbegeleiding als deze wordt
uiigevoerd door IBKI-examinatoren op
basis van het WRM-beoordelingsprotocol.
OTCRij: De Militaire Vaktechnische
Bijscholing, deel Praktijk kan voor het
kalenderjaar 2011 niet meetellen als
WRM-praktijkbegeleiding.

U hebt het ‘groene instructeursbewijs’ en
bent geboren vóór of op 1 januari 1945.
Moet u bijscholing volgen?
Uw certificaat blijft geldig tot 1 juni 2014.
Om ook na 1 juni 2014 rijles te mogen
geven, moet u voor 1 juni 2014 de volle-
dige bijscholing voor 5 jaar (6 dagdelen
theorie en 2 x praktijkbegeleiding) volgen.

Wat kost de praktijkbegeleiding?
Eén praktijkbegeleiding kost 210,-.
Dit betaalt u aan IBKI.


