
Donderdag 17 november jl. was het
’s morgens een gemoedelijke drukte bij
en in activiteitencentrum De Miente in
Oosterwolde. Medewerkers van VVN, een
opticien, een medewerkster van de apo-
theek, een medewerker van de politie, een
theoriedocent en acht rij-instructeurs van
de SBV (kring VBR). Daarnaast nog eens
tweeëntwintig senioren voor wie al deze
drukte bedoeld was. Zij hadden zich

Rijvaardigheidsdag Oosterwolde

Geslaagde rijvaardigheidtraining te Oosterwolde
opgegeven voor de rijvaardigheidstrai-
ning voor senioren.

De organisatie van de ochtend was in
handen van Arjan Janssens, coördinator
verkeer en vervoer van de gemeente
Ooststellingwerf en Willem Vreeling van
de SBV. Ondanks het feit dat de activiteit
pas laat was opgestart, schreven maar
liefst 22 personen zich in als deelnemer.

Deze 22 werden aangevuld met nog twee
speciale deelnemers: de reeds genoemde
Arjan Janssens en wethouder Engbert
van Esch. Zij wilden graag persoonlijk er-
varen hoe het is deel te nemen aan een rit
waarbij je ‘op de vingers wordt gekeken’
door een rij-instructeur.

Na afloop waren alle deelnemers unaniem
tevreden over de activiteit. Wat is nu

U hebt nu het laatste nummer van 2011 in uw handen. Een veel bewogen jaar voor de branche en voor

ons als SBV. We waren gewend om in de laatste Schakel van het jaar een artikel van Haje Haisma te

plaatsen, waarbij hij met zijn scherpe blik terugkeek naar de voorgaande maanden, maar ook vooral

vooruitkeek naar de nieuwe kansen en mogelijkheden. De wijze waarop Haje dit deed is onvervangbaar.

Op onze eigen wijze geven we met elkaar vorm aan de verkeerseducatie in onze mooie provincies. U bent

voor ons daarin onmisbaar, zonder onze leden konden we niet al die activiteiten uitvoeren. Dit jaar zijn er

weer 3 nieuwe projecten bijgekomen: drive clean, trainer trains clean en 2toDrive. We zijn trots op wat we

met elkaar bereikt hebben en hopen nog lang mee te kunnen werken aan het verbeteren van de verkeers-

veiligheid. Ik wens u namens alle medewerkers fijne feestdagen toe en een goede jaarwisseling! • Mve
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Mede mogelijk gemaakt door



mooier om te horen dat deelnemers graag
een volgende keer willen meedoen. Ook
werd gevraagd naar mogelijkheden voor
de theoriecursus Bijtanken & Oppoetsen.

Dit jaar zijn er in Fryslân rijvaardigheids-
dagen georganiseerd voor de gemeenten
Skarsterlân (Joure), Dongeradeel (Dok-
kum), Ooststellingwerf (Oosterwolde),
Kollumerland/Achtkarspelen (Kollum) en
Dantumadiel (Damwâld). De trainingen
van de gemeenten Heerenveen, Smallin-
gerland en Súdwest-Fryslân zijn doorge-
schoven naar het voorjaar van 2012.

Bestuurders die meer dan één overtreding
per jaar maken zijn vaker bij ongevallen
betrokken. Dit kan de conclusie zijn van
een onderzoek van de SWOV waarbij
kentekengegevens van het CJIB zijn
vergeleken met kentekengegevens van
ongevallen.

De conclusies hebben feitelijk betrekking
op de voertuigen waarmee de overtreding
is begaan en niet op de bestuurder. De
resultaten wijzen uit dat de ongevals-
betrokkenheid van die voertuigen sterk

toeneemt naarmate het aantal overtreding
toeneemt. De groep voertuigen met acht
overtredingen per jaar is tien keer vaker
bij ongevallen betrokken. Bij zeventien
of meer overtredingen is de kans op een
verkeersongeval meer dan 100 keer zo
groot. Omgekeerd: aan 6% van de bij
verkeersongevallen betrokken voertuigen
kleven herhaaldelijke verkeersovertredin-
gen: gemiddeld negen of meer per jaar.
De studie kan volgens de SWOV aanlei-
ding zijn om veelplegers via een schrifte-
lijke of persoonlijke mededeling te

waarschuwen of via politie-inzet extra te
monitoren. Ook kan erover nagedacht
worden om de grenzen of overgangen
tussen de Wet Mulder en het strafrecht te
verleggen, of om de verantwoordelijkheid
van voertuigeigenaren voor overtredingen
begaan met het voertuig strikter te defi-
niëren, zodat voertuigeigenaren na een
veelvoud van overtredingen tot verant-
woording geroepen kunnen worden.
Bron: www.verkeersnet.nl

Verkeerszondaars vaker bij ongevallen betrokken
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Zoals al eerder gemeld zijn er in
september 15 rij-instructeurs gestart met
de nieuwe opleiding tot gastdocent
verkeer. Een fantastische kans, maar niet
makkelijk. Om naast je rijschool, gezin,
hobby’s en andere zaken een opleiding te
doen valt niet mee. Daarnaast komt er ook
inhoudelijk van alles op je af: theorie van
het lesgeven, competentie-gericht leren,
leerstijlen, het duizelt de mensen soms.
Vanaf november zijn de docenten in spe
begonnen met het meelopen met SBV-
docenten. Op die manier komen de oude
en nieuwe docenten met elkaar in contact
en leren de nieuwe mensen de lesinhoud

Docentenpool

en hun publiek ook wat beter kennen. We
hebben bewondering voor deze groep
doordouwers en hopen ze vanaf volgend

jaar september ook werkelijk als echte SBV-
docenten in te kunnen zetten. Wij houden
u op de hoogte van hun vorderingen!



Een korte training van ongeveer een uur
in een rijsimulator verbetert de manier
waarop jongeren gevaar in het verkeer
herkennen en erop inspelen. Dit blijkt uit
onderzoek waarop Willem Vlakveld van de
SWOV op 30 november is gepromoveerd
aan het Universitair Medisch Centrum
Groningen. Uit het onderzoek blijkt dat
jonge, beginnende bestuurders slecht zijn
in de anticipatie van gevaar: ze zien de
gevaren niet, ze voelen de risico’s niet en
ze accepteren te veel risico’s. Dat komt
vooral door een gebrek aan rijervaring.

Dat is echter met een vrij eenvoudige
training weg te werken, ontdekte Vlakveld.
Hij pleit er daarom voor om een gevaar-
anticipatietraining op te nemen in de
rijopleiding.

Jonge beginnende automobilisten hebben
een meer dan gemiddelde kans om bij een
ernstig ongeval betrokken te raken. Deels
komt dit door hun gebrek aan ervaring en
deel door zogenaamde ‘leeftijdsgebon-
den’ factoren. Bij dit laatste moet vooral
worden gedacht aan de hersens die nog

in ontwikkeling zijn, wat vaak met roeke-
loos of stoer gedrag gepaard gaat.
Gemiddeld komen er per jaar rond de
60 automobilisten om het leven in de leef-
tijdsgroep18 tot 24 jaar. Jonge, beginnende
bestuurders hebben een ruim vier keer zo
groot ongevalsrisico als ervaren bestuur-
ders (30-59 jaar). Bij jonge mannen is dat
risico zelfs ruim zes keer zo groot.

Voor zijn promotieonderzoek liet Vlakveld
drie groepen automobilisten filmbeelden
van verkeerssituaties bekijken. De auto-

Jonge automobilisten anticiperen beter door training

Ondanks dat haar vliezen al gebroken
waren en ze hevige weeën had, is de
Schotse Emma French toch aan haar
rij-examen begonnen.

Haar familie raadde de 20-jarige vrouw
aan om naar het ziekenhuis te gaan, maar
French wou er niks van weten. ‘Ik heb zo
lang gewacht om mijn examen af te kun-
nen leggen’, vertelt ze in de Daily Mirror.
‘Ik was vastbesloten om te slagen.’

French trok dus naar het examencentrum,
maar verzweeg haar toestand voor de rij-
instructeur. Ondanks weeën die om de
tien minuten terugkwamen, slaagde ze
met succes. Vervolgens reed ze naar het
ziekenhuis. ‘Mijn familie wilde me een lift
geven, maar ik wilde zelf rijden’, zegt ze.
Naar verluidt begrepen de vroedvrouwen
in eerste instantie niet dat de jonge
moeder na de bevalling felicitaties kreeg
voor haar baby én haar rijbewijs.

Rijexamen doen en dan bevallen

Onder jongeren is grote belangstelling
voor 2toDrive. In de aanloop naar de offi-
ciële start op 1 november, hadden al meer
dan 5500 jongeren via de website 2to-
Drive.nl interesse getoond voor deelname
aan het experiment met begeleid rijden.
In het experiment mogen jongeren vanaf
hun 17e verjaardag praktijkexamen voor
hun rijbewijs afleggen. Als ze slagen, kun-
nen ze tot hun 18e onder begeleiding van
een coach rijervaring opdoen. Een coach
moet minimaal 27 jaar zijn en minstens 5
jaar een rijbewijs hebben.

Met 2toDrive kunnen jongeren vanaf 16
jaar hun theorie-examen voor rijbewijs B

doen. Vanaf 16,5 jaar kunnen ze starten
met praktijklessen. Als ze 17 worden,
kunnen ze vervolgens het praktijkexamen
bij het CBR aanvragen. 2toDrive loopt als
een experiment met een looptijd van
maximaal 6 jaar. In Duitsland heeft deze
vernieuwing de veiligheid op de weg ver-
groot, aldus de minister. Onder de groep
jonge bestuurders nam het aantal onge-
vallen af met 20 procent. En het aantal
overtredingen met 30 procent. In 2015 zal
de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid een tussentijdse
evaluatie doen. Als het experiment
positief uitpakt, kan 2toDrive definitief
worden ingevoerd. Bon: verkeersnet.nl

Grote belangstelling 2toDrive

De examenprijzen bij het CBR stijgen per
1 januari 2012 met ongeveer 1,5%. Deze
zijn geïndexeerd op basis van de
‘Regeling goedkeuring tarieven CBR’. Zo
stijgt de inkoopprijs voor een rijschool
van een praktijkexamen B van 93,30 euro
naar 94,75 euro .
Alle CBR-prijzen zijn licht gestegen. Hierbij
zijn geen uitschieters te ontdekken.
Rijscholen wordt geadviseerd deze prijs-
stijging en overige kostenstijgingen door
te berekenen naar de klant, zoals duur-
dere brandstof, inflatiecorrectie op het
eigen loon en prijsstijging verzekeringen.
Bron: verkeerspro.nl

Prijs CBR-examens stijgt
volgend jaar met 1,5%
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mobilisten waren ingedeeld in ‘ervaren
bestuurders’, jonge en oudere rijschool-
leerlingen. De oogbewegingen van deze
proefpersonen werden met een eyetracker
gevolgd. De jongere rijschoolleerlingen
bleken duidelijk niet te weten waar ze
moesten kijken, omdat ze – door gebrek
aan rijervaring – niet weten welke gevaren
ze kunnen verwachten. Vlakveld liet jonge-
ren ook een gevaaranticipatietraining
volgen in een rijsimulator. Hierbij stond
het ‘gevoel van risico centraal’. Na deze
training bleek de getrainde groep signifi-
cant meer oog te hebben voor latente ge-
varen in het verkeer dan de niet getrainde
groep.
Het onderzoek van Willem Vlakveld startte

eind 2007.Tussentijdse resultaten leidden
er in 2009 al toe dat het CBR voor het
rijbewijs B een gevaarherkenningstoets
in het theoriegedeelte van het examen
opnam. De CBR-toets bestaat eruit dat
examenkandidaten op foto’s van verkeers-
situaties moeten aangeven of en hoe zij
hun rijsnelheid zouden aanpassen.
Uit het onderzoek blijkt dat ervaren be-
stuurders deze toets beter maken dan
beginners. Ook bleken jonge beginners
die een ongeval hebben gehad de toets
slechter te maken dan jonge beginners
die géén ongeval hebben gehad. Van een
ongevalservaring alleen leert men kenne-
lijk niet, zo concludeert Vlakveld. Hij zette
zijn trainingsmodule zodanig op dat men

er wél van leert. Vlakveld concludeert
voorts dat gevaaranticipatie beter is te
toetsen aan de hand van bewegende beel-
den. Ook is het bij een filmtoets moeilijker
om te slagen op basis van alleen examen-
training (het maken van oefenopgaven)
en zullen kandidaten genoodzaakt zijn zich
daadwerkelijk te bekwamen in gevaaranti-
cipatie. Behalve voor een CBR-toets met
bewegend beeld, pleit Vlakveld dan ook
voor de opname van een gevaarantici-
patietraining in de rijopleidingen. Vlakveld
ontwikkelde, als onderdeel van zijn onder-
zoek, de training. Als is aangetoond dat
de training ook in de praktijk beklijft, kan
deze in de rijopleiding worden opgeno-
men. Bron: verkeersnet.nl

In de afgelopen maanden zijn er 3 voor-
lichtingsavonden geweest voor onze
leden. Koos Winter van Verslavingszorg
Noord-Nederland (VNN) vertelde de leden
over de gevolgen voor een bestuurder
wanneer hij/zij met drank op wordt gepakt
in het verkeer.
In een duidelijk verhaal schetste zij waar
je dan als bestuurder mee te maken krijgt.
Een verhaal dat we graag aan al onze
leden willen vertellen, in de hoop dat
zij alle informatie weer doorgeven aan
hun leerlingen. Liever voorkomen dan
genezen!

Lauk Woltring was de tweede spreker.
Lauk Woltring doet wetenschappelijk on-
derzoek en geeft advies over opvoeding,
onderwijs en verkeer. Zijn verhaal ging
over het verschil tussen jongens en meis-
jes, de ontwikkeling van een jongere en
hoe de rijopleiding het beste gegeven zou
moeten worden. Hoe werkt leren en hoe
zorgen we voor een veilige weggebruiker.
Beide verhalen waren boeiend en vooral
het verhaal van Lauk daagt uit om verder
hierover na te denken.

Trainer trains clean

Het aantal ziekenhuisslachtoffers van onge-
vallen met scootmobielen is de laatste
jaren verdubbeld. Vaak gaat het om een-
zijdige ongevallen. Het aantal ongevallen
met scootmobielen in het verkeer stijgt
enorm, aldus de Stichting Consument en
Veiligheid. Er is tussen 2004 en 2008 zelfs
een ruime verdubbeling te zien van het
aantal ongevallen met scootmobielen
waarbij het slachtoffer is behandeld op
een Spoedeisende Hulpafdeling. De
cijfers van 2009 laten nog een verdere
stijging zien. Jaarlijks worden nu naar
schatting 1.400 slachtoffers behandeld

Steeds meer ongevallen met scootmobielen
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Het praktijkexamen voor de bromfiets dat
in 2010 is ingevoerd leidt tot een aanzien-
lijk daling van het aantal (legale) bromfiets-
berijders. Naar verwachting daalt het
aantal geslaagde bromfietsers met 20
procent. Dat is tweemaal zoveel als vooraf
werd verwacht.

Tot 2007 slaagden gemiddeld zo’n 50.000
bromfietsers voor het theorie-examen. In
2008 en 2009 liep dit aantal op tot boven de
80.000, onder dreiging van het naderende
praktijkexamen. Dat werd ingevoerd op 1

maart 2010, waarop het aantal geslaagden
kelderde tot onder de 50.000.
Vooraf was becijferd dat invoering van het
praktijkexamen zou leiden tot een reductie
van het aantal slachtoffers met ongeveer
4 doden en 200 ziekenhuisgewonden per
jaar. Die winst zou voornamelijk voort-
komen uit de afname van het aantal
geslaagden, – onder meer vanwege de
kosten – met 10 procent. Nu dit aantal
tweemaal zo hoog ligt, verwacht de Dienst
Verkeer en Scheepvaart (DVS) dat deze
cijfers zeker worden gehaald. Daar staat

wel tegenover dat er geen cijfers bekend
zijn over het illegaal bromfietsen, maar rij-
instructeurs en politie hebben de stellige
indruk dat het illegaal bromfietsen toe-
neemt, aldus DVS. Ook over de mitigatie-
effecten van bromfietsen naar fietsen is
nog niets bekend. Zowel instructeurs als
examinatoren menen wel dat jongere
bromfietsers nu een betere voertuigbe-
heersing en beter rijgedrag vertonen dan
voorheen. Ook de leerlingen zelf zijn van
mening dat de lessen tot beter rijgedrag
hebben geleid. Bron: www.verkeersnet.nl

20 procent haakt af door bromfietsexamen

Nou, dat is wel even schrikken, nou moet
ik aan de bak. Bedankt Jan de Buurman.

Ik heb mijn instructeursbewijs gehaald in
1988 en ben twee jaar bij mijn vader in
dienst geweest.Toen deze in 1990 met
pensioen is gegaan, ben ik onder mijn
geboortenaam Akkie Goeree doorgegaan.

In 1999 heb ik de naam van de rijschool
veranderd in Rijschool ABS wat staat voor:
Akkie Bruins Slot. Vooruit lekker eigenwijs
een dubbele naam: het kan niet op.

Voor mij is de rijschool niet het allerbe-
langrijkste, doch ik ben van de weg af,
toch? Voor mij is het juist bedoeld om
naast mijn gezinsleven, een bezigheid te
hebben waar ik ook nog veel plezier aan

beleef. Het omgaan met mensen vind ik
een leuke bezigheid.

Zoals gezegd is mijn gezin altijd op de
eerste plaats gekomen en nog. Het is na-
tuurlijk voor mij ook makkelijker dan de
mannen voor mij. Ik doe het parttime en
zij fulltime, dus geen eerlijk vergelijk.
Maar nu ik mijn eigen kinderen groot heb
en onder de hoede geplaatst zie van mijn
twee schoondochters, heb ik tijd over voor
mijn drie kleinkinderen en de twee pleeg-
kinderen die nog in huis zijn.

Wij hebben toendertijd (13 jaar terug) ge-
kozen voor pleegkinderen, omdat wij nog
jong genoeg waren om kinderen op te
voeden, en de eigen kinderen plannen
maakten om op eigen benen te gaan

staan. Ik moest er niet aan denken dat er
geen kinderen meer in huis waren waar ik
mijn zorg op kon botvieren. Want zorgen
is iets wat voor mij belangrijk is en in mijn
ziel verweven zit. Het is zo mooi om kin-
deren te zien opgroeien en dat wij daar
behulpzaam bij mogen zijn, is een geluk.
Wij hebben inmiddels zes pleegkinderen
gehad. Het geeft een goed gevoel dat ze
op eigen benen kunnen staan en goed
terecht komen als je weet waar ze zijn
begonnen. De oudste is nu 23 jaar en
daarnaast hebben wij nog een van 15
jaar in huis.

Naast dit gebeuren zijn er nog de klein-
kinderen, drie in totaal nog , maar wie
weet worden mij er nog meer gegund
wie zal het zeggen, hoe meer zielen hoe

Geef de pen door... aan Akkie Bruins Slot

op een Spoedeisende Hulpafdeling van
een ziekenhuis na een ongeval waarbij
een scootmobiel betrokken is geweest.
Dit blijkt uit het Letselinformatie Systeem
(LIS) van Consument en Veiligheid. Drie-
kwart van de slachtoffers is 55 jaar of
ouder en 4 van de 10 is 75 jaar of ouder.
De ongevallen met scootmobielen zijn
ernstig. Ongeveer 430 slachtoffers worden
jaarlijks opgenomen in het ziekenhuis.
Volgens de Verkeersongevallenregistratie
BRON zijn in de periode 2004-2008 23 be-
stuurders van een scootmobiel overleden

na een verkeersongeval. De slachtoffers
waren allen bestuurders van de scootmo-
biel. Medio 2006 waren er naar schatting
150.000 scootmobielen, waarmee per per-
soon per dag ongeveer 2,6 km afgelegd
wordt (dit is naar schatting 1.000 km per
persoon per jaar). Ongeveer driekwart van
de verkeersongevallen waarbij een scoot-
mobiel of invalidenwagen betrokken is, is
een eenzijdig ongeval. Een kwart van de
ongevallen zijn botsingen met voorname-
lijk met auto’s of voetgangers. In veel
gevallen (61%) gaat het om een val,

bijvoorbeeld een val uit de scootmobiel of
met scootmobiel. Ook botsingen met een
obstakel zoals bijvoorbeeld een stoeprand
komen vaak voor (11%). Opmerkelijk is het
grote aantal ongevallen (ca 40%) waarbij
de scootmobiel zij of achterwaarts kantelt.
Jaarlijks worden 100 mensen op een SEH-
afdeling van een ziekenhuis behandeld
nadat zij zijn aangereden door een scoot-
mobiel. In de helft van de gevallen (49%)
was het slachtoffer een voetganger.
Bron: www.verkeersnet.nl
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meer vreugd. Een meisje en twee jongens,
dus zo nu en dan ook oppas-Beppe,
geweldig, wat is dat leuk, dit geeft echt
veel plezier. Ik geniet er oprecht van.
Ook vakanties brengen wij veelal met de
kinderen en aanhang door, zo ook tussen
kerst en oud en nieuw wij gaan dan met
ons hele gezin (12 totaal) en hond naar
Center Parcs. Leuke afsluiting van het jaar
en een nieuw begin.

Zomers zijn wij veel op het water te vinden.
Dit geeft een stuk rust, en ja hoor ook de
kinderen en kleinkinderen vinden dit
geweldig. Wij missen dus niks, heb ze
het liefst allemaal om mij heen, en geluk-
kig vinden zij dit ook prima.

In 2003 heb ik een opleiding gevolgd als
Sociaal Dienstverlener. Nou na het boven-
ste te hebben gelezen niet zo vreemd,
denk ik. Wij hadden toendertijd een zoon
van mijn zus in huis genomen en dit
bracht mij op het idee om deze opleiding
te gaan volgen. Ook in de familie ben ik
de spil, de probleemoplosser zogezegd.
Ik heb drie jaar tussen de bedrijven door
met mensen gewerkt met een verstande-
lijk beperking ook erg leuk werk. Maar
heb toch gekozen voor het rijden. Met dit

diploma ben ik maatschappelijk werker op
mbo-niveau. Nou, ieder van ons weet dat
dit ook wel van toepassing is in de auto.
Dus toch niet voor niets geleerd.

Naast mijn Alfa heb ik ook nog een auto-
maat. De mensen die zich hiervoor aan-
melden zijn veelal een groep apart en
goed gemotiveerd. Dit vind ik dan ook
een leuke groep en past goed bij mij. Ze
hebben extra zorg nodig. Het geven van

een vertrouwd gevoel en zorgen voor een
goede sfeer in de leswagens is naar mijn
idee heel belangrijk.
De Alfa-klanten en de automaat-klanten
geven de nodige variatie en maken het
lesgeven voor mij leuk.

Nou, ik zou zeggen, dit is weer een hele
andere kijk op het fenomeen autorij-
instructeur. En ik geef hierbij de pen
door aan Wiebe Kuiper.

De overheid laat zich van haar slechtste
kant zien door ‘onbeperkt herkansen’
voor de praktijkbeoordeling pas in 2014
bespreekbaar te maken. Kennelijk is
minister Schultz van Haegen zich niet
bewust van de impact die deze sanctie
in de praktijk teweeg brengt. Iedere rij-
instructeur kan om de vijf jaar zijn baan,
bedrijf en inkomen in rook op zien gaan.

De minister van Infrastructuur en Milieu
regeert kennelijk nu nog vanuit een ivoren
toren. Maar ze zou er verstandig aan doen
beter te luisteren naar het advies van de
volledige rijschoolbranche en de WRM
aan te passen. Het incident in september
bij IBKI, toen een gezakte rij-instructeur

het IKBI-gebouw naar binnen reed is uite-
raard verwerpelijk, maar tegelijkertijd
voelt iedereen zijn wanhoop.

De betrokken rijschool uit Breda stond goed
aangeschreven.Tevens was de rijschool
lid van de Bovag, wat geldt als een kwali-
teitslabel voor professionele rijscholen.
Ook het slagingspercentage van deze rij-
school was ver boven het kringgemiddelde.
En omdat deze rij-instructeur op dat mo-
ment niet precies volgens de richtlijnen
van IBKI een rijles gaf, kan hij plotseling
zijn bedrijf opdoeken. Deze gediplomeerde
rij-instructeur is plotseling ‘ongeschikt’
verklaard. Dat (praktijk)bijscholing goed is
voor het niveau in de rijischoolbranche,

daar zijn de meesten het wel over eens.
Maar de huidige sanctie waarbij na 1 on-
voldoende herkansing de rij-instructeur
binnen 7 dagen zijn bevoegdheid kwijt-
raakt, werkeloos wordt en een langdurig
herintrederstraject ingaat, is buiten alle
proporties. Dat is geen praktijkbijscholing
te noemen, maar onmenselijk. De rij-
schoolhouder heeft grote kans plotseling
in de bijstand te raken, want voor zelfstan-
dig ondernemers geldt geen WW.

Vanachter een bureau in een ivoren toren
klinkt invoering van deze sanctie aardig;
slechte rij-instructeurs moeten zich verbe-
teren of raken zo uit de branche.
(vervolg pag. 8)

Weigering minister totWRM-aanpassing vanuit ivoren toren
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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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Maar nu de verplichte praktijkbijscholing
er daadwerkelijk is, bestaat het besef dat
iedereen kans heeft te zakken. Je zal maar
een slechte dag hebben. Net zoals dat ook
hele goede kandidaten door domme pech
kunnen zakken voor een zorgvuldig voor-
bereid CBR-rijexamen.
Zolang Infrastructuur en Milieu niet eens
bereid is om te praten over een WRM-aan-

passing, komt er geen oplossing voor dit
probleem. De onrust in de rijschool-
branche wordt alleen maar groter.Tenzij
er voor de herkansing een gegarandeerd
slagingspercentage komt van 100%. Maar
hiermee is het hele fundament onder de
praktijkbegeleiding en -beoordeling weg.
Overheid, geef rij-instructeurs de kans
hun niveau te verbeteren. Want het gaat

erom dat iemand laat zien over het ver-
eiste niveau te beschikken. Of dat nou na
1 herkansing is of na 5, dat maakt niet uit.
Want praktijkbegeleiding gaat erom dat
de rij-instructeurs die onvoldoende pres-
teren zichzelf verbeteren. En niet om een
hoop gediplomeerde instructeurs uit de
rijschoolbranche te werken.
Bron: www.verkeerspro.nl

U kunt een of meer dagen en/of dagdelen
vastleggen bij de SBV.
Dit doet u door een mail te sturen aan
Marjolein van Eek via marjolein@sticht-
ingsbv.nl met daarin de door u gewenste
datum, tijd, ruimtes en eventuele overige
zaken, zoals huurauto, zaal, docent, et ce-
tera.

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 kun-
nen op die dagen, tegen een gereduceerd
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 per twee
uur. De dagen voor de komend maanden
zijn: 6, 16, 20 en 31 januari; 16, 17 en 21
februari; 20, 21, 22, 23, 28, 29 en 30 maart;
13 en 25 april; 11 en 24 mei; 8 en 19 juni; 2
juli; 14 en 24 september; 5 en 31 oktober;
12 en 22 november; 13,17 en 20 december.

SBV-baandagen VEC 2012

In het voorjaar 2012 verzorgt de SBV weer
samen met Jongepier een aantal applica-
tiecursussen in 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 cursus 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 beschikbare data met de cursussen
voor dit voorjaar:
31-01: verkeerskunde (1 dag) (ook RIS)
17-02: theorie voor de praktijkbegeleiding

(halve dag)
23-03: begeleid rijden (1 dag)
13-04: gevaarherkenning (1dag)
02-07: RVV

Korte toelichting op de applicatiecursussen:
Verkeerskunde (taal van de weg):
In deze cursus gaat het over de verkeers-

veiligheid in het algemeen. Hier komt ook
duurzaam veilig ter sprake. Begrippen als
stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen,
statusonderkenning en vergevingsge-
zinde weg.Tevens worden de nieuwe
markeringen besproken en allerlei maat-
regelen om de weg zo veilig mogelijk te
maken. Daarom de taal van de weg.
De cursus wordt afgesloten met een
verplichte toets. (Hiervoor kan men niet
zakken.)

Begeleid rijden:
Jongepier heeft voor instructeurs een
cursus opgezet die emetelt als nascholing.
De vraag naar ‘wat is de rol van een
coach’ zal volledig worden benadrukt.
De eisen en voorwaarden van 2todrive
worden overzichtelijk en helder gepresen-
teerd door middel van praktijkvoorbeelden.

Gevaarherkenning:
Tijdens het theorie-examen van een
leerling bij het CBR worden er vragen ge-
steld over het vroegtijdig herkennen van

gevaarlijke situaties. In de cursus wordt
behandeld waarom dit in het examen
bij het CBR is opgenomen en op welke
manier dit op het examen wordt be-
vraagd. Er wordt uitgelegd wat er ver-
staan wordt onder gevaarherkenning.
Ook wordt er aandacht besteed aan hoe
je in de praktijklessen van de rijschool
hieraan aandacht kunt besteden. De cur-
sus wordt afgesloten met de verplichte
toets (hiervoor kan men niet zakken.)

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 instructie-

Applicaties voorjaar 2012
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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 twee
begeleidingen 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
examenfase 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: 17 februari 2012. De cursus
op 17 februari duurt een halve dag. De
kosten voor de cursus praktijkbegeleiding
op locatie zijn € 275,00.
Rijprocedure 1 en 2 gaan over de inhoud
en toepassing van hoofdstuk 1 en 2 van
de rijprocedure. In de cursus worden de
wijzigingen doorgenomen die de laatste

periode in het RVV zijn aangebracht. De
cursus wordt afgesloten met de verplichte
toets (hiervoor kan men niet zakken.)

Let op: bericht voor de mensen die 2 keer
praktijkexamen moeten doen: tussen het
eerste en tweede praktijkexamen moet
ongeveer een jaar zitten!

overheid, provincies of gemeentes, men-
sen van verkeersveiligheidsorganisaties
en andere belangstellenden.
Ook de SBV was natuurlijk vertegenwoor-
digd. Naast het aanwezig zijn als toehoor-
der mochten we ook zelf een bijdrage

verzorgen. De bijdrage ging over de
verkeerslessen die wij verzorgen voor
mensen van buitenlandse afkomst,
alsmede over het materiaal dat we
speciaal hiervoor hebben ontwikkeld.

Op 2 november was het verkeerskunde-
congres in Nieuwegein. Hier waren zo’n
500 mensen aanwezig, die op een of an-
dere manier betrokken zijn bij verkeer. Het
gaat om wetenschappers, verkeerskundi-
gen, ambtenaren werkzaam bij de rijks-

Verkeerskundecongres te Nieuwegein

Jongeren met dyslexie hebben veel moeite
met lezen en leren uit boeken. Dit is ver-
volgens ook een probleem als je je moet
voorbereiden op het theoretisch deel van
je rijexamen. Maar hier komt verandering
in: de twee meest gangbare theorieboeken
zijn nu in gesproken vorm (op daisy-cd) te
verkrijgen bij uitgever Verjo.

Een luisterboek bestaat uit een Daisy-cd
met een gedrukt theorie boek. Met deze
nieuwe manier van studeren hebben
dislectici meer kans om te slagen voor
hun theorie-examen voor het autorijbe-
wijs. De examentrainingen worden door
Verjo al op cd uitgegeven, daarvoor is
geen speciale Daisy-cd versie ontwikkeld.
Omdat zelfstudie voor dyslecten heel
moeilijk gaat, waren deze jongeren tot nu
toe vaak noodgedwongen aangewezen
op alternatieve leermethoden (individuele

begeleiding) om hun slagingskans te ver-
hogen. Ook het volgen van theorielessen
is niet makkelijk omdat ze niet de boeken
hadden om thuis de lessen te kunnen
voorbereiden.

De bijzondere uitgave van Verjo is daarom
mogelijk gemaakt door een financiële bij-
drage van de NLBB Vereniging van Lees-
gehandicapten.

Eerder was de NLBB benaderd door de
vader van een dyslectische zoon die net
18 jaar was geworden en wilde starten
met zijn rijopleiding. Hij zocht tevergeefs
naar een voorlees-cd van de verkeers-
theorie. Uit een nadere verkenning bij
Uitgever Verjo bleek dat er bij hem heel
vaak navraag was gedaan naar de gespro-
ken versie van zijn theorieboeken, maar
ze niet kon leveren.

Monique Oudshoorn van de NLBB: “Deze
tekortkoming in de dienstverlening raakt
grote groepen jongeren die vanwege
dyslexie moeite hebben met lezen en
leren. Het is onze taak tekortkomingen in
het aanbod bloot te leggen en zien het
belang om hier de helpende hand toe te
steken.”
Met steun van de NLBB levert uitgever
Verjo nu voortaan naast de gedrukte theo-
rieboeken dus ook theorieboeken inclusief
cd’s met gesproken tekst. Het gaat om:
Rijopleiding in stappen (personenauto)
(8ste druk)

Verkeerstheorie rijbewijs B (24ste druk)
De prijzen op de site van VERJO zijn de
verkoopprijzen aan de kandidaat. Voor
rijscholen gelden speciale inkoopprijzen.
Meer informatie bij Uitgeverij Verjo bv,
tel. (073) 551 47 26.

Luisterboeken theorie B voor jongeren met dyslexie
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De locatiekeuze bij de herkansing van de
IBKI-praktijkbegeiding wordt per direct
verruimd. Voortaan kan de praktische
bijscholing 3 ook vanaf WRM-opleidings-
instituten, die reeds als examenlocatie
worden gebruikt, en vanaf (hotel)restau-
rants afgenomen worden. Voorheen
moest deze praktijkbegeleiding 3 altijd
vanaf één van de vijf IBKI-locaties
afgenomen worden.
“Vanuit de branche is gepleit om daarvoor
meer locaties beschikbaar te stellen, zodat
rij-instructeurs zo veel mogelijk in hun
eigen omgeving kunnen worden beoor-
deeld”, licht IBKI-directeur Jim Schouten
toe. “Aan die wens willen en kunnen we
tegemoet komen.”

IBKI-locatie
Reden om voorheen een IBKI-locatie ver-
plicht te stellen was dat IBKI de veiligheid
van examinatoren wil kunnen garanderen.
Dit omdat een rij-instructeur die zakt voor
de herkansing zijn bevoegdheid kwijt is
en daar in een enkel geval heel heftig op
kan reageren.
Schouten: “We wilden daarmee geen
risico lopen, ook al wordt de praktijkbege-

Voortaan herkansing IBKI-praktijktoets
in eigen omgeving

leiding in dat geval afgenomen door twee
examinatoren.” IBKI heeft overlegd met de
examinatoren over het plan en verwacht
niet dat er problemen ontstaan door het
besluit.

Rij-instructeur
“Goed dat dit nu eindelijk wordt gewijzigd”,
vertelt LBVI-voorzitter Arnold Beumer, die
het voorstel bij de Centrale Examencom-

missie van IBKI had ingediend. “Rij-instruc-
teurs moesten in een totaal vreemde om-
geving een les draaien en route plannen.
Dat gaf een hoop extra stress en extra
kosten, omdat ze de omgeving van
tevoren moesten verkennen.”
Door de maatregel kunnen rij-instructeurs
in hun eigen vertrouwde omgeving de
WRM-praktijkbegeleiding afleggen.
Bron: www. verkeerspro.nl

worden gereden. Aanvullend onderzoekt
minister Schultz nog of de maximum
snelheid op nog eens ruim 450 kilometer
van de snelwegen (19 procent) omhoog
kan. Het gaat hier om snelwegen die in
de buurt van beschermde natuurgebieden
liggen.

Luchtkwaliteit
Daarnaast gaat in juli 2012 op vier van de
vijf 80 km-zones bij de grote steden de
snelheid weer omhoog naar 100 km per
uur. Dit is mogelijk omdat de luchtkwali-
teit in Nederland de afgelopen jaren sterk
is verbeterd. Ook blijkt uit eerdere evalua-
ties dat 80 kilometer kan leiden tot een
slechtere doorstroming van het verkeer.

Over de A20 bij Rotterdam neemt de
minister dit jaar een besluit als het experi-
ment met dynamische snelheden daar
is afgerond.

De minister heeft maandag de resultaten
van het experiment met een (dynamische)
maximum snelheid van 130 kilometer per
uur op acht trajecten naar deTweede
Kamer gestuurd. “Het is experiment is
succesvol verlopen”, aldus de minister in
de brief. De experimenten tonen aan dat
het mogelijk is binnen de randvoorwaar-
den voor luchtkwaliteit en geluid de alge-
mene maximum snelheid op autosnel-
wegen in Nederland te verhogen naar
130 kilometer per uur.

Minister Schultz van Haegen (Infrastruc-
tuur en Milieu) verhoogt per 1 september
2012 de maximumsnelheid op de auto-
snelwegen naar 130 kilometer per uur.
Alleen waar 130 niet mogelijk is vanwege
het milieu en de verkeersveiligheid geldt
een lagere maximum snelheid. In de prak-
tijk betekent dit dat vanaf september op
bijna zestig procent van de Nederlandse
autosnelwegen 130 kilometer per uur kan
worden gereden.

Op ruim 900 kilometer van de snelwegen
geldt de nieuwe maximum snelheid 24
uur per dag. Op bijna 500 kilometer auto-
snelweg kan via een dynamisch regime in
de avond en nacht 130 kilometer per uur

130 km per uur de nieuwe norm
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Op woensdag 30 november 2011 vond op
de OSG Esdal College in Oosterhesselen
voor de leerlingen van klas 1 een ver-
keersmarkt plaats.
Aanwezig waren de Chauffeurs Vereniging
Friesland (CVF), MedicalTeam Nederland
met een ambulance, SBV met een ver-
keersquiz, het NVBS Drenthe over blinden
in het verkeer en Veilig Verkeer Nederland
afdeling gemeente Coevorden.
In groepjes van 8 personen kregen de
leerlingen in een grote truck informatie
over de dode hoek in het verkeer.
VVN liet de kinderen met alcoholbrillen er-
varen hoe het is met een promillage van
ca. 1,3 zich in het verkeer te begeven. Zij
moesten zigzaggend een parcours lopen
en een muntstuk oprapen. Vervolgens

Verkeersmarkt Drenthe
ging men naar een ogentestapparaat en
een reactieapparaat. Op een reactieformu-
lier werden de kinderen uitgelegd, bij
welke reactiesnelheid, de stopafstand is
bij verschillende snelheden en omstandig-
heden.
MedicalTeam vertelde wat je moet doen
of laten wanneer iemand een ongeluk
krijgt. Bij de blindenorganisatie kregen de
leerlingen voorlichting en mochten ge-
blinddoekt een parcours lopen. En de ver-
keersquiz van de SBV stelt de jongeren
vragen over verkeersborden.
Een leerzame ochtend.

Met dank aan Harry Elzer, VVN afdeling
gemeente Coevorden.

geluid (bijvoorbeeld geluidschermen en
Zoab), worden eerder gedaan zodat ook
op de langere termijn binnen de afgespro-
ken geluidsplafonds wordt gebleven.

Verkeersveiligheid
In de brief aan deTweede Kamer staat de
minister ook stil bij de gevolgen voor de
verkeersveiligheid. Ze houdt onverkort
vast aan de nationale doelstellingen om
de aantallen verkeerslachtoffers terug te
dringen. Uit de analyse die in het kader
van het experiment is gedaan, blijkt dat
een hogere snelheid zonder extra maatre-
gelen kan leiden tot meer dodelijke slacht-
offers en ernstig gewonden. Om de
gewenste dalende trend van verkeers-
lachtoffers vast te houden trekt de minis-
ter 85 miljoen euro extra uit voor de

verbetering van de verkeersveiligheid op
de snelwegen.
De minister zal de komende maanden de
voorbereidingen treffen voor de landelijke
uitrol van de nieuwe maximum snelheid.
Het Reglement Verkeersregels en Ver-
keerstekens wordt aangepast zodat niet
langer 120 km per uur maar 130 km per
uur het uitgangpunt voor de autosnelwe-
gen in Nederland wordt. Voor de wegen
waar 130 km per uur niet, of niet de hele
dag mogelijk is zal de minister nieuwe
verkeersbesluiten nemen.

Totdat landelijk 130 kilometer per uur de
norm is, blijft op de acht trajecten uit het
experiment het (dynamische) regime van
130 kilometer per uur van kracht.
Bron: verkeerspro.nl

Maximumsnelheid 130
“130 wordt de nieuwe norm; harder rijden
waar het kan en langzamer waar het moet”,
aldus de minister. “Met de verhoging
kunnen we onze bestaande infrastructuur
beter benutten en voldoen we aan een
maatschappelijke vraag. Je bent sneller
op de plek van bestemming en het sluit
ook beter aan bij de beleving van de weg-
gebruiker.”
Om de verhoging van de maximum snel-
heid mogelijk te maken trekt de minister
132 miljoen euro uit en wordt circa 50
miljoen euro eerder geïnvesteerd. Het
gaat daarbij onder andere om investerin-
gen in extra schermen voor de luchtkwali-
teit en nieuwe verkeersborden bij wegen
waar niet de gehele dag 130 km per uur
kan worden gereden. Investeringen voor

invalidenparkeerplaats gaat van 180 naar
340 euro. En bellen in de auto stijgt van
180 naar 220 euro, zo meldt RTL Nieuws.

Boete winkeldiefstal
De Nederlandse Politiebond zegt dat agen-
ten op straat zulke hoge boetes niet meer
kunnen uitleggen en niet willen uitschrij-
ven. Zo kost een winkeldiefstal gemiddeld
180-200 euro. Een Kamermeerderheid

vindt nu dat minister Opstelten van
Justitie met de bonden moet gaan praten,
om problemen te voorkomen.
Eerder dit jaar werd bekendgemaakt dat
de politie tot nu toe in 2011 een miljoen
minder boetes heeft uitgeschreven. Een
verklaring daarvoor is het verdwijnen van
de bonnenquota, maar ook de onvrede
over de hoogte van de boetes zou kunnen
meespelen. Bron: verkeerspro.nl

De hoogte van verkeersboetes gaat vol-
gend jaar fors omhoog. De bedragen die
verkeersovertreders volgend jaar gaan
betalen, zijn definitief vastgesteld. Som-
mige bedragen zijn ‘buiten alle proporties’,
zo vindt zelfs de politie. Een paar voor-
beelden: Voetganger op zebrapad niet voor
laten gaan: gaat van 180 naar 340 euro.
Onnodig claxonneren gaat van 180 naar
350 euro.Ten onrechte parkeren op een

Hoogte verkeersboetes ‘buiten alle proporties’



Omdat het verkeersbord scheef stond,
heeft een man in België geen boete ge-
kregen wegens te hard rijden. Een rechter
in Kortrijk sprak de man vrij. Hij was met
een snelheid van 90 kilometer per uur
geflitst in de bebouwde kom.
Het verkeersbord was enkele dagen
eerder aangereden door een vrachtwagen
en stond daardoor scheef. Onleesbaar,
oordeelde de rechter.
De man had een boete van 500 euro
kunnen krijgen en een rijverbod van 14
dagen, meldden Vlaamse media vrijdag.

Verkeersbord scheef:
geen boete

De 3-daagse BlackBerry storing in oktober
heeft nog maar eens pijnlijk duidelijk
gemaakt hoe gevaarlijk het is om te je
telefoon te gebruiken tijdens het rijden.

Toen het BlackBerry-netwerk 3 dagen (zo
goed als) plat lag, zorgde dat er voor dat
er in Dubai 20% minder verkeersongeluk-
ken waren en in Abu Dhabi daalde het
aantal ongelukken zelfs met 40% en
waren er ook nog eens geen dodelijke
ongelukken.
Bron: thenational.ae

Daling ongelukken door
BlackBerry-storing

Als SBV organiseren we van wege groot
succes opnieuw een aantal informatie-
bijeenkomsten voor de onze leden. Alle
leden die nog niet geweest zijn, krijgen
hiervoor een uitnodiging. In deze uitnodi-
ging wordt uitgebreid verteld over deze
avond, daarom hier slechts een korte uit-
leg. Op deze avonden hebben we twee
gastsprekers. Per avond kunnen we 20
mensen plaatsen. De data zijn: 31 januari,
22 en 29 maart 2012. Voor verdere infor-
matie verwijs ik u naar de brief en flyer.
Zorg dat u er bij bent!

Nieuwe data trainer
trains clean

uit een ww-uitkering gestimuleerd worden
(door het UWV) een rijschool te starten
terwijl zij niet beschikken over de juiste
ondernemersvaardigheden en onderne-
merservaring in de bedrijfstak. Dit heeft
grote gevolgen voor de kwaliteitsborging
in de sector.

Aantal rijscholen
“Het jaarverslag van CBR is heel duidelijk:
het aantal examens daalde vorig jaar met
tien procent, terwijl het aantal rijscholen
juist met vijfhonderd toenam”, stelt Frans
Bastiaansen, manager Bovag Rijscholen
in de Bovagkrant.
“Dat waren voornamelijk door UWV op-
geleide starters, die zich in een krimpende
markt moesten zien te handhaven.
Het stemt ons daarom tevreden dat het
UWV vanaf 1 januari geen geld meer
beschikbaar stelt om werkzoekenden tot
rij-instructeur op te leiden.”

Rijschoolbranche
“Deze mensen kunnen beter een vak gaan
leren waarin nog wel groei en perspectief
zit. Bovendien worden deze mensen niet
opgeleid tot ondernemer, alleen tot in-
structeur. Als ze dan meteen voor zichzelf
beginnen, gaat het te vaak mis. Ook dat is
niet goed voor de rijschoolbranche”, aldus
Bastiaansen.

Bovag richt haar pijlen nu op gemeenten,
die budget hebben om werklozen op te
leiden tot een nieuw beroep. “Wij willen
deze gemeenten op het hart drukken
werkzoekenden te begeleiden naar een
vak waarin zij kansen hebben om op de
langere termijn staande te blijven. Wat
ons betreft zou dat geen rijinstructeur
moeten zijn”, aldus Bastiaansen in de
Bovagkrant. Bron: www.verkeerspro.nl

Het UWV stopt per 1 januari 2012 met het
opleiden van werklozen tot rij-instructeur.
Dat komt omdat de opleidingsbudgetten
worden wegbezuinigd. Daardoor is er
geen geld meer voor subsidiëring van de
opleidingen. Aankomende rijinstructeurs
moeten gewoon hun opleiding zelf moe-
ten gaan betalen, waardoor de instroom
naar verwachting af zal nemen.Het UWV
heeft de afgelopen jaren de opleiding van
honderden werklozen tot rij-instructeur
gesubsidieerd, terwijl de markt juist hevig
onder druk stond. Hierdoor werd er valse
concurrentie gecreëerd.

Startersregeling UWV
“Bovag heeft afgelopen weken gesproken
met politieke partijen, het ministerie en
UWV om de toestroom van ww’ers,
gebruikmakend van een startersregeling,
terug te dringen. We concluderen dat het
probleem voor een groot gedeelte wordt
opgelost aangezien vanaf 2012 de oplei-
dingsbudgetten van UWV zijn wegbezui-
nigd”, meldt Bovag Rijscholen.
De startersregeling maakt het mogelijk
voor werkzoekenden om met behoud van
uitkering een onderneming te kunnen op-
starten, zoals een rijschool. Het gebeurt in
de praktijk helaas te vaak dat mensen van-

UWV stopt subsidiëring opleiding tot rij-instructeur

Uit de kringvereniging B14 kwam de
vraag om een cursus voor rij-instructeurs
met betrekking tot het lesgeven aan
mensen met beperkingen/stoornissen,
waaronder: Autisme Spectrum Stoornis,
AD(H)D en Borderline. We hebben een
spreker gevonden die aan groepen van

Cursus autisme,AD(H)D, borderline
maximaal 15 mensen hierover een cursus
van 3 uur wil verzorgen.
De kosten hiervoor bedragen € 50,00 p.p.,
inclusief lunch. Als er voldoende belang-
stelling voor is, kunnen we deze cursus
verzorgen. U kunt zich melden via
marjolein@stichtingsbv.nl.


