
Op 13 mei was het jaarlijkse BOVAG-
congres. Bij het congres was ook een
beurs, waar natuurlijk de SBV ook niet
mag ontbreken.

Het congres was op de middag van
13.00 uur tot halverwege de avond. In
de pauzes hadden de deelnemers de
mogelijkheid de stands te bezoeken.
Leuk om veel bekenden weer te ont-
moeten. Natuurlijk ook weer nieuwe
mensen ontmoet. We staat er echter
vooral onze boodschap van samenwer-
ken en het uitvoeren van verkeersedu-
catie verder uit te dragen. Het was een
volle dag, maar beslist de moeite
waard!

SBV aanwezig bij BOVAG-congres

Voor veel mensen is deze tijd niet makkelijk. In ons land is het crisis en veel gezinnen hebben moeite de
eindjes aan elkaar te knopen. Ook voor tal van rijscholen is het een moeilijke tijd. Het aantal leerlingen
loopt terug en door de constante instroom van constant nieuwe rij-instructeurs (die vaak ook nog eens
onder de prijs rijden) is de spoeling dun. 
Wat is het dan mooi dat de SBV voor verscheidene (actieve) rijinstructeurs extra werkzaamheden levert.
Samenwerking op het gebied van de verkeersveiligheid, maar ook vooral het creëren van extra werk-
zaamheden voor de leden, zodat het vak als rij-instructeur afwisselender wordt. Op de BOVAG-beurs
waar de SBV in mei aanwezig was, merkten we hoe men elders in het land met bewondering kijkt naar
wat wij in het noorden hebben bereikt. Dit jaar bestaat de SBV maar liefst 20 jaar! We hopen samen nog
lang door te gaan met onze werkzaamheden! // Mve
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In het algemeen geldt dat u alleen ruimte
moet maken als dit veilig kan, dat u vrije
banen het beste vrij kunt laten, dat u geen
verkeersregels overtreedt en niet uitwijkt
naar gevaarlijke plaatsen. Hieruit voort-
vloeiend zijn de volgende gedragsadvie-
zen opgesteld.
• Kijk regelmatig in je spiegels zodat een

mogelijk naderend voorrangsvoertuig 
tijdig opgemerkt kan worden.

• Blijf kalm en raak niet in paniek als je
een voorrangsvoertuig waarneemt. 
Denk na wat je gaat doen.

• Reageer op tijd en voorspelbaar: laat
merken dat je het voorrangsvoertuig
hebt opgemerkt, geef aan wat je gaat
doen en maak ruimte zodra het kan.

• Als je geen ruimte kunt maken blijf dan
rijden met dezelfde, ter plaatse toege-
stane, snelheid en volg je weg. Rij je op
een rotonde, blijf indien mogelijk dan de
rotonde volgen totdat het voorrangs-
voertuig de rotonde heeft verlaten.

• Als er een rijstrook vrij is, laat deze dan
vrij.

• Ga niet plotseling remmen.

• Breng jezelf of anderen niet in gevaar bij
uitwijken. Dus niet de berm in op snel-
heid, niet de vluchtstrook op, etcetera. 

• Ga niet te dicht achter de voorligger stil-
staan, zodat er ruimte blijft om te ma-
noeuvreren om voorrangsvoertuigen
voor te laten gaan.

• Overtreed geen verkeersregels: rijd dus
niet door een rood verkeerslicht een
kruispunt op. 

Wat moet ik doen als ik een voorrangsvoertuig tegenkom?

In opdracht van het IPO is de SWOV ge-
start met het ProMeV-project: een me-
thode om locatiegebonden
verkeersveiligheidsproblemen te kunnen
prioriteren, zonder afhankelijk te zijn van
ongevalscijfers. Lokaal en regionaal ver-
keersveiligheidsbeleid is nu hoofdzakelijk

gebaseerd op ongevallencijfers en daar-
mee vooral reactief van aard. Bovendien
zijn de huidige ongevallencijfers in hoge
mate onbetrouwbaar, omdat de politie
maar een deel van de ongevallen regi-
streert.

Sommige overheden gebruiken al aanvul-
lende indicatoren, zoals rijsnelheden ter
plaatse en klachten van weggebruikers.
De decentrale overheden kunnen daar-
mee echter onvoldoende onderbouwen
waar hun prioriteiten moeten liggen als
het gaat om het doen van investeringen in
verkeersveiligheid, aldus de SWOV. Het
ontbreekt aan een betrouwbare metho-
diek om een proactieve risico-inschatting
te maken van verkeersonveilige situaties.
Het ProMeV-project moet hier verandering
in aanbrengen. In mei/juni inventariseert
de SWOV eerst of, en zo ja welke, initiatie-
ven decentrale overheden al hebben ge-
nomen om een gelijksoortig
monitoringsinstrument te ontwikkelen.
Om ervan te leren maar ook om te voor-
komen dat er verschillende wielen wor-
den uitgevonden. Voor de inventarisatie
zoeken SWOV en IPO overheden bij wie
een dergelijk al initiatief loopt.

In april 2014 zal er dan door SWOV een
tool worden opgeleverd waarin de basis
van de methodiek staat. Ook het ministe-
rie van Infrastructuur en Milieu, de vereni-
ging van stadsregio’s (SkVV), gemeenten
(VNG) en Rijkswaterstaat leveren een bij-
drage aan het onderzoek. // Bron: verkeer-
net.nl

Verkeersonveiligheid meten zonder ongevalscijfers 
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Een wettelijke meldplicht bij het CBR voor
automobilisten met epilepsie als ze op-
nieuw een aanval krijgen, zou juridisch
meer duidelijkheid geven. Dat maakte het
Openbaar Ministerie duidelijk tijdens de
behandeling van een strafzaak bij de
rechtbank in Breda vorige week.

Tijdens de zitting stond een man met 
epilepsie terecht die twee jaar geleden 
als bestuurder van een bedrijfsauto in
Werkendam een ongeluk veroorzaakte. 
Hij raakte door onbekende oorzaak op de
verkeerde weghelft en kwam frontaal in
botsing met een personenauto. Daarbij
kwamen de twee inzittenden, twee zus-
sen, om het leven. De officier van Justitie
eiste een werkstraf van 140 uur een jaar
ontzegging van de rijbevoegdheid.

Nadat de man van het CBR een beperkt
rijbewijs (code 101) had gekregen, had hij
opnieuw twee epileptische aanvallen
gehad, de laatste in september 2010, 
ruim vier maanden voor het ongeluk in
Werkendam. Die aanval heeft hij wel 
gemeld bij zijn neuroloog, maar niet bij

het CBR. Dat is ook niet verplicht, maar
had hij dat wel gedaan, dan zou hij zes
maanden lang niet hebben mogen rijden.
De officier van Justitie vond dat hij dat
wel hadden moeten doen. Het OM ver-
wees naar de Regeling eisen geschiktheid,
waarin ook een heel hoofdstuk is gewijd
aan neurologische aandoeningen als epi-
lepsie. Die regeling bevat weliswaar tal
van verplichtingen in verschillende situa-
ties, maar geen specifieke meldplicht.

Voorzitter Ton Tempels van de Epilepsie
Vereniging Nederland pleitte vorige week
in een interview met de NOS voor een ex-
pliciete meldplicht. In dat geval weten pa-
tiënten tenminste waar ze aan toe zijn,
vindt hij. Nu zijn de afspraken daarover te
vrijblijvend, terwijl de gevolgen verstrek-
kend kunnen zijn. “Mensen zijn nu niet
verplicht om het te melden, maar als je
het niet doet, ben je strafbaar.”

Op de eigen website meldt de vereniging
overigens geen voorstander te zijn van
een algemeen rijverbod voor mensen met
epilepsie. “Als iemand aan de richtlijnen

voldoet, is de kans op een aanval volgens
statistische berekeningen te verwaarlozen.”

Per 1 januari 2013 zijn de regels voor 
beroepsmatig rijden met epilepsie versoe-
peld. Een samenvatting van de voornaam-
ste wijzigingen is te vinden op de website
van het CBR.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu
laat weten dat er op dit moment geen
plannen zijn om de regels aan te scher-
pen, omdat de regels voor bestuurders
met epilepsie recent al zijn aangepast op
basis van de nieuwste inzichten over deze
aandoening en de gevolgen voor de rijge-
schiktheid.
Er loopt nog wel een onderzoek bij het
RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu) naar de effecten en de alterna-
tieven voor de seniorenkeuringen. Daarin
wordt ook in brede zin gekeken naar de
invoering van een meldplicht. De uitkom-
sten van dat onderzoek worden nog voor
de zomer verwacht. // Bron: verkeerspro.nl

‘Meldplicht voor automobilist met nieuwe aanvallen epilepsie’

Dan is het dus nu aan mij om een verhaal-
tje te schrijven over “the story of my life”.
Ik ben geboren in Menaldum op 2 maart
1954. Ook al zie ik er veel jonger uit, ze
noemen me niet voor niks” it feintsje fan
Menaam”. Hier heb ik ook mijn jeugd door-
gebracht en na de lagere school besloot ik
om de boel in Leeuwarden eens wat te
verkennen.

Na het afronden van mijn opleiding ben ik
in 1972 begonnen op de afdeling admini-
stratie bij de Rabobank aan De Wester-
singel in Leeuwarden, waar ik twee jaar
werkzaam ben geweest. Op een gegeven
moment was ik de cijfertjes beu en na het
volgen van diverse studies ben ik op 

1 maart 1974 begonnen bij de Rabobank
Menaldumadeel (kantoor Beetgumer-
molen) als commercieel assistent-kantoor-
directeur. Na nog een paar papiertjes 
gehaald te hebben, ben ik daar opgeklom-
men tot kantoordirecteur, welke functie ik
tot 1 mei 1992 bekleed heb.

In de weekenden waren mijn vrouw Nellie
en ik veelal werkzaam in de horeca en dan
met name in “Het Hof van Holland” in
Berlikum, wat ook mijn grote dorst ver-
klaard. Door de opgedane  ervaringen, 
besloten wij om een eigen horecabedrijf
te gaan beginnen en onze keuze viel op
café “De Driesprong” in Winsum. We ver-
kochten onze woning in Menaldum en van

het vrijgekomen geld verbouwden wij de
woning bij het café tot snackbar. Omdat 
er in het bestaande café toen weinig tot
geen omzet werd gedraaid, woonden we
in die tijd met onze twee kleine meisjes in
een chalet. Het lukte ons om in drie jaar
tijd toch een redelijke buffer op te bouwen
en we besloten om een eigen woning te
bouwen. Het ging ons in die tijd best wel
voor de wind tot in 1998 door het dorp
werd besloten om een multifunctioneel
centrum te bouwen, waarvan wij de 
horeca dan wel konden huren voor een
redelijk hoog bedrag... Met andere woor-
den: wij moesten onze omzet verplaatsen
en er dan ook nog flink voor betalen!

Geef de pen door aan Wierd Baarda
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Hier gingen we dus niet op in en we ver-
kochten binnen vier weken ons café. 
We hebben toen een huis aan het water
op de Tiempeal in Akkrum laten bouwen
en Wierd dacht: “Laat ik mij nu ook maar
weer eens terugstorten op de arbeids-
markt”.  Ondanks het feit, dat ik er toen
ook al  uitzag als een jonge God, viel dat
vies tegen. Mijn lieve Nellie had inmiddels
een baan gevonden als verzorgende ig bij
“Noorderbreedte” en het solliciteren van
mij draaide,  ondanks mijn ongekende ca-
paciteiten, op niets uit. Maar niet ge-
treurd...rijinstructeur kan je altijd nog
worden en zo gezegd, zo gedaan. Na het
voltooien van de opleiding in Arnhem,
ben ik sinds maart 2001 met veel plezier
werkzaam in de rijschoolwereld.

Momenteel werk ik op franchisebasis voor
Rijschool Mullender in Dokkum en met de
“automaat” voor diverse rijscholen. 

Wanneer ik niet aan het werk ben, ben ik
veelal te vinden in ons chalet te Wijckel of
op Tenerife en ook hou ik veel van vissen,
motorrijden en het bezoeken van wedstrij-
den van de enige echte eredivisieclub, die
Fryslân rijk is.... Cambuur en daarom wou
ik graag de pen doorgeven aan Jelmer
Mullender, collega en de enige rijinstruc-
teur,die ook nog een aardig potje kan
voetballen. //  Wierd

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is van
start gegaan met het Meldpunt Veilig Ver-
keer waar iedereen onveilige verkeerssitu-
aties kan melden. Bij de start zijn al ruim
achtduizend meldingen doorgegeven.

Het meldpunt komt voort uit de Beleids-
impuls Verkeersveiligheid van het ministe-
rie van Infrastructuur en Milieu. De opzet
is om het aantal verkeersslachtoffers ver-
der omlaag te brengen door mensen te
mobiliseren daar zelf aan bij te dragen. De
focus ligt vooral op veiliger maken van
het verkeer voor kwetsbare groepen als
jongeren en oudere fietsers.

Het afgelopen jaar vielen er 650 verkeers-
doden in Nederland. Weliswaar daalde het
aantal slachtoffers ten opzichte van 2011,
maar voor VVN is het nog altijd veel te
hoog. VVN hoopt dat het niet bij meldin-
gen blijft, maar dat de melders bereid zijn
om zelf mee te denken aan oplossingen
om risico’s weg te nemen. Uit de eerste
meldingen die al zijn gedaan, valt op te
maken dat het merendeel van de melders
inderdaad wel een actieve rol wil spelen.

Verschillende organisaties gaan een bij-
drage leveren aan het meldpunt met hun
kennis en expertise. Het gaat bijvoorbeeld
om politie, ANWB en Jantje Beton. Ook

bedrijven als afvalinzamelaar Sita en
Toyota hebben hun medewerking toege-
zegd.

Met Sita begint VVN in de loop van juni
met de actie ‘Samen zie je veiliger’ om
het melden van onveilige situaties in het
verkeer te stimuleren. In september gaan
Toyota en VVN onder de noemer ‘Veilig
Uit & Thuis’ voor de derde keer samen-
werken bij het stimuleren van meldingen
over onveilig verkeer op weg naar sport-
clubs. // Bron: verkeerspro.nl

Meldpunt moet bijdragen aan veiliger verkeer
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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 J. Verwimp
Pompmaker 12b
8447 GJ Heerenveen
(06) 479 66 383 
secr@vbrheerenveen.nl

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,- per dag,
€ 250,- voor een halve dag en € 125,- per
twee uur. 
Men kan op de baan trainen met perso-
nenauto’s, maar ook met vrachtwagens!

Alle prijzen zijn exclusief BTW. De dagen
voor de  komende maanden zijn: 

10 en 26 september, 29 oktober, 14 en 25
november, 19 december.
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@stichtingsbv.nl met daarin de
door u gewenste datum, tijd, ruimtes en
eventuele overige zaken, zoals huurauto,
zaal, docent, et cetera. Bellen mag natuur-
lijk ook altijd! U krijgt dan een reactie of
de betreffende datum en tijd nog beschik-
baar zijn.

SBV-‘baandagen’ VEC 2013
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195 euro. Opgeven kan via 
marjolein@stichtingsbv.nl.

Applicatiecursussen najaar 2013:

Coaching en Feedback geven 
In deze cursus wordt er aandacht besteed
aan het coachen van een leerling tijdens
de praktijkles. Instructie geven is één,
maar coachen is ook zeer belangrijk. Wat
is het verschil hiertussen en hoe pas je 
dit toe in de praktijk? Hierbij wordt o.a.
gebruik gemaakt van de doel-middel-
methode. Ook moet met de term ‘lerend
leren’ kunnen verklaren en hoe ga je om
met verschillende leerstijlen. Verder zijn 
er een aantal tips over hoe je op de juiste
wijze feedback geeft. Het bovenstaande en
nog een aantal andere zaken komt aan de
orde. Al deze onderdelen komen ook weer
kijken bij uw praktische begeleiding.

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 mar-
keringen besproken en allerlei
maatregelen om de weg zo veilig mogelijk
te maken. Daarom de taal van de weg. De
cursus wordt afgesloten met een ver-
plichte toets. (Hiervoor kan men niet zak-
ken).

Rijprocedure in de praktijk
Deze cursus gaat over de inhoud van de
Rijprocedure B in samenhang met de ‘Rij-
opleiding in Stappen’. Hoofdstuk 1 van de
Rijprocedure gaat over de bediening van
het voertuig. De RIS heeft het daarbij o.a.
over de ‘grote vijf’. Hoofdstuk 2 van de Rij-
procedure gaat o.a. over verkeersinzicht.
Ook worden onderdelen van hoofdstuk 3
van de Rijprocedure behandeld. Tevens
komt de ‘Toepassing’ van de Rijprocedure
B aan bod. Dit is een richtlijn bestemd
voor de examinator. Verder worden er een
aantal RIS elementen behandeld. Daarbij
moet je denken aan het gebruik van
‘toetsoefeningen’ (dit zijn hulpmiddelen
voor de instructeur) en het werkboek van
de leerling.

Neem tijdens deze bijscholing de Rijpro-
cedure B mee. De actuele versie is van
2005 met de appendix van 2009!!

Autisme en AD(H)D tijdens de rijles
Tijdens de cursus wordt uitgebreid stilge-
staan bij de theorie omtrent autisme en
AD(H)D. De essentie van een informatie-
verwerkingsstoornis wordt helder uitge-
legd. De rij-instructeur leert vervolgens
welke eenvoudige praktisch te gebruiken
methodieken er zijn en kan deze direct in-
zetten. Dit wordt geoefend aan de hand
van diverse casussen. De essentie van de
aanpak en begeleiding van mensen met
informatieverwerkingsproblematiek
zit hem in het zo duidelijk en concreet mo-
gelijk zijn, stap voor stap. Een benadering
die niet alleen voor mensen met informa-
tieverwerkingsproblematiek goed werkt.

In het najaar 2013 verzorgt de SBV weer
een aantal applicatiecursussen en andere
cursussen in het VEC.

Applicatiecursussen:
11 oktober – Coaching en feedback geven  
19 december – Rijprocedure in de praktijk  
Kosten € 150 (inclusief lunch). De cursus
telt als 1 dag nascholing (= 2 dagdelen).

13 november – Autisme en AD(H)D tijdens
de rijles
Deze cursus kost € 190 (inclusief lunch).

Praktijkexamen
Daarnaast organiseren we ook weer een
cursus ter voorbereiding op het praktijk-
examen. Let op: deze uren tellen niet mee
voor je applicatiedagen.
De cursus is een voorbereiding op het
examen dat je zelf moet plannen bij het
IBKI.

26 september - 
Training praktijkbegeleiding  
Praktijkrit met instructeur op 08-10 
en/of 10-10. Kosten van deze cursus zijn

Applicaties najaar 2013
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Ook in 2013 organiseert de SBV weer
samen met Responsible Young Drivers
(RYD) een aantal avonden voor jongeren
die in opleiding zijn voor een rijbewijs.

Jonge automobilisten krijgen een training
op de slipbaan en een extra theorieles
over de gevaren van alcohol en drugs in
het verkeer. De leerlingen krijgen door
deze extra training meer bagage mee voor
als ze straks de weg op gaan. 

De jonge automobilisten oefenen met het
rijden onder speciale omstandigheden,
zoals gladde wegen of veel regen. Op de
slipbaan in Drachten worden deze om-
standigheden nagebootst en krijgen de
jongeren uitleg van een deskundige trai-
ner van de SBV hoe te handelen in deze
situaties. Ook zit-en stuurhouding komt
aan bod.
Na een uurtje op de baan, gaan de jonge-
ren naar binnen voor een interactieve
theorieles over de gevaren van alcohol en

drugs in het verkeer. Deze theorieles
wordt gegeven door een promotieteamlid
van Responsible Young Drivers. Via een
spel, alcoholbrillen en een quiz krijgen de
leerlingen op een leuke en interactieve
manier kennis over de gevolgen van deze
middelen in het verkeer. Het doel is dat de
jongeren zich bewust worden van de ge-
varen en zelf verantwoordelijkheid hierin
nemen.

De data voor de komende maanden: 26
september, 29 oktober en 25 november
2013. De training is op avond van 19.15 tot
uiterlijk 21.30 uur. Iedereen kan leerlingen
hiervoor opgeven. Per avond is er maxi-
maal plaats voor 20 leerlingen. Deelname
is gratis. Opgeven kan via
marjolein@stichtingsbv.nl.

Daarnaast wordt alleen het onderdeel van
de alcohol- en drugsvoorlichting ook ge-
geven bij rijscholen thuis indien ze zelf
theorie geven. Wie hiervoor belangstelling
heeft of hier meer over wil weten, kan
contact opnemen met de SBV. 

Drive Clean 2013

2toDrive: Gezocht begeleiders!
Op 1 november 2011 is 2toDrive, het expe-
riment begeleid rijden gestart. Jongeren
hebben vanaf die datum dé kans om eer-
der hun rijbewijs te halen! Met 16,5 jaar
kan worden begonnen met rijlessen.
Vanaf de dag dat de jongere 17 is gewor-
den, kan het rijexamen worden gedaan.
Degene die is geslaagd, mag tot zijn/haar
18de verjaardag alleen autorijden onder
begeleiding van zelf gekozen (en geregi-
streerde!) coach(es). 

Voor deze coaches biedt de SBV een cur-
sus, die bestaat uit drie onderdelen:
Rit met rij-instructeur om te oefenen in de
rol van begeleider. Theorie: uitleg over
nieuwste regels en gevaarherkenning.

Module op de slipbaan, met aandacht
voor zithouding en remmen. Bij de cursus
krijgen de deelnemers een informatie-
boekje, waarin de belangrijkste zaken
voor hen zijn samengevat.

Data en tijden
Deelnemers kunnen GRATIS deel te
nemen aan deze cursus. Data voor het na-
jaar van 2013: 11 oktober en 14 november
2013. De cursus start om 19.00 uur en ein-
digt om ca. 22.15 uur.

Op de website van 2toDrive staat er een
stukje over deze cursus: http://www.2to-
drive.nl/nieuw/laat-de-jongeren-vooral-
hun-gang-gaan.htm.

2toDrive: coach begeleid rijden (begeleiderscursus)
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Oplossing vorige keer

Op zaterdag 11 mei 2013 leek het wel een
camping bij het Verkeerseducatiecentrum
(VEC) te Drachten. Plateau en trainings-
baan waren gevuld met tientallen auto’s
met caravan, aanhanger of paardentrailer.
Ondanks het feit dat het het weekend van
Hemelvaart was, kwamen in totaal maar
liefst 58 cursisten opdagen. Zij werden
ontvangen en begeleid door een legertje
medewerkers van VVN, zes trainers van
de SBV en natuurlijk ‘onze eigen’ Taeke
Fokkema. Al met al werd het zo een gezel-
lige drukte.

De cursus kon geheel gratis worden aan-
geboden door de goedkeuring en steun
van het Regionaal Orgaan verkeersveilig-
heid Fryslân (ROF). De organisatie was in
handen van Louie Krol van VVN afdeling
Fryslân. De uitvoering ging in gezamen-
lijkheid: een groep vrijwilligers van VVN,
een medewerker van de Fietsersbond

Fryslân en niet te vergeten een groep ge-
kwalificeerde rijinstructeurs van de SBV:
Lia Schutte (theorie), Klaas Kloosterman
(zit- en stuurhouding / remmen), Ide Hui-
tema (manoeuvreren), Wiebe Kuiper (ma-
noeuvreren), Tjeerd van der Veen
(manoeuvreren) en Jaap van der Veen
(manoeuvreren). 

Het was de eerste keer dat een dergelijke
cursus door de ROF-partners werd geor-
ganiseerd. Op basis van de evaluatie gaan
de betrokken partners het draaiboek ver-
der vervolmaken. Het is dan ook de zeker
bedoeling om de cursus in de toekomst
opnieuw aan te bieden. // WV

Caravantraining op Verkeerseducatiecentrum

“De verplichte herkeuring voor het rijbe-
wijs voor mensen met ADHD is niet langer
nodig. Wel zou de keuring moeten blijven
bestaan bij de eerste aanvraag van het rij-
bewijs”. Dit geeft de Gezondheids raad aan
in haar advies aan minister Me lanie
Schultz van Haegen. In haar brief van 12
maart geeft de minister aan dat zij dit ad-
vies overneemt. Het experiment met de
rijbewijskeuring voor mensen met ADHD
wordt stopgezet.

Herkeuring rijbewijs
ADHD’er van de baan



Het rijbewijsbezit onder de Nederlandse
bevolking is tussen 1995 en 2009 licht toe-
genomen van 80 naar 84 procent. Die toe-
name is vooral te danken aan de groep
jongeren tussen de 18 en 24 en de vijftig-
plussers. In de groep jongeren tussen de
25 en de 29 deed zich een lichte afname
voor. Tegelijkertijd zijn jongeren ook min-
der mobiel geworden.

De cijfers zijn afkomstig uit de Mobiliteits-
balans 2012 van het Kennisinstituut voor
de Mobiliteit (KiM), een zelfstandig onder-
deel van het ministerie van Infrastructuur
en Milieu.

Een van de groepen die eruit gelicht wor-
den zijn de jongvolwassenen zoals KiM ze
omschrijft: jongeren tussen de 18 en 29
jaar. Onder deze groep is het bezit van
auto- en rijbewijs tussen 1995 en 2009 re-
delijk constant. Het rijbewijsbezit schom-

melt rond de 70 procent. Bij jonge man-
nen daalt dat percentage licht, maar dat
wordt weer gecompenseerd door een
lichte groei bij de jonge vrouwen.
Het autozit van de jongvolwassenen
daalde licht van 32 procent in 1995 naar
30 procent in 2009. Ook hier is hetzelfde
verschil te zien tussen de mannen en de
vrouwen. Het autobezit onder de jonge
mannen daalde een aantal procenten, dat
van de jonge vrouwen nam juist toe.
In vijftien jaar zijn jongvolwassenen zich
ook minder gaan verplaatsen met de auto,
blijkt uit verschillende onderzoeken.
Zowel het aantal verplaatsingen als het
aantal afgelegde kilometers met de auto
nam af. Het aantal verplaatsingen per per-
soon per dag nam af van 3,49 naar 2,75
verplaatsingen. Het aantal kilometers per
dag per jongere daalde van 41 kilometer
in 1995 naar 38 kilometer in 2009. Die da-
lende trend doet zich overigens ook voor

bij Duitse jongeren. In tegenstelling tot
Duitse jongeren maken Nederlandse jon-
geren in 2009 ook minder gebruik van
fiets, bus, tram en metro in vergelijking
met 1995.

Uit opvattingen over mobiliteit die KiM
samen met het Sociaal Cultureel Planbu-
reau heeft laten onderzoeken lijkt het er-
naar uit te zien dat jongvolwassenen nu
minder georiënteerd zijn op de auto dan
vijftien jaar geleden. Mogelijk komt dat
omdat de auto destijds meer status had
onder jongeren, denken de onderzoekers.
Een andere verklaring zou kunnen zijn dat
de focus van jongeren op sociale media
en smart phones ten koste gaat van fysiek
bezoek aan vrienden en familie. Die focus
zou ook de toename van de langere ver-
plaatsingen kunnen verklaren: bezoeken
aan evenementen en festivals waarover
ze via sociaal media horen.

Nederlandse jongeren minder mobiel in vijftien jaar tijd

Als een ware popster stond ik 21 mei voor
een uitzinnige groep van naar schatting
150 gillende scholieren van de “Máxima-
school” in Leeuwarden.

Er was mij gevraagd n.a.v. een verkeers-
doedag ter afsluiting een verkeersquiz te
verzorgen, waarbij de meesters en juffen
van deze basisschool als kandidaten zou-
den fungeren en het publiek bestond uit
deze horde, meer geluid dan een F16 ver-
oorzakende leerlingen.

Ik heb het geweten en heb enigszins erva-
ren wat een Justin Bieber, Jan Smit en an-
dere “erkende” populaire idolen van deze
tijd wekelijks voor hun kiezen krijgen.
De leerlingen werden tijdens de quiz veel-
vuldig als “hulplijn” ingeschakeld, wat de
orde in de zaal veelal niet ten goede
kwam, maar “the show must go on” en
na talloze onderbrekingen en hilarische in-
termezzo’s waren tot mijn grote ontstelte-
nis er twee meesters met hetzelfde aantal
fouten over, zodat ik nog enkele finalevra-
gen diende te verzinnen.

Na de vraag of Sinterklaas naast zijn
paard een voetganger of een bestuurder
is, kwam er een winnaar uit de bus, 
die werd bedolven onder de leerlingen 
uit zijn klas.

Al met al een hele leuke ervaring en wat
eigenlijk niet langer had mogen duren
dan een half uur, werd iets langer, zodat
het hoofd van de school pas na een uur
kon mededelen : “ Theunis has left the
building!” // Theunis Kats

Verkeerseducatie Máximaschool Leeuwarden
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Sinds de lancering een maand geleden
hebben de makers van de website
www.RijschoolRegister.nl de interesse in
hun platform in rap tempo zien toenemen.
“Er zijn steeds meer rijscholen die hun ge-
gevens aanvullen op onze website”.

RijschoolRegister.nl is begin mei gelan-
ceerd en is een online platform waar po-
tentiële rijschoolleerlingen hun rijschool
vinden. De bezoekers van de website kun-
nen hun plaatsnaam invullen en krijgen
vervolgens een lijst met rijscholen in hun
buurt te zien. Daarnaast geeft de website
de bezoeker veel informatie, zoals over de
nieuwe regelgeving rondom het motorrij-
bewijs, maar ook over afrijden met faal-
angst of autismebegeleiding. 

Waarin RijschoolRegister.nl anders is dan
anderen, is dat het platform onafhankelijk
en transparant is. Er worden dus geen rij-
scholen of organisaties voorgetrokken.
“Iedere rijschool verdient een gelijke
kans. Als de ene rijschool beter is dan de
andere, zal dit na verloop van tijd duidelijk
worden op het platform”, aldus de oprich-
ters. “Zeker nu er veel ophef is over rij-
scholen, ook in de media, is de vraag naar
transparantie vanuit de consument het
grootst.”

Op RijschoolRegister.nl is een pagina aan-
gemaakt voor iedere rijschool in Neder-
land. Het is nu aan de rijschoolhouder om
deze pagina zelf aan te vullen met infor-
matie over zijn of haar rijschool. Wanneer
dit is gebeurd krijgt de rijschoolpagina de
“geverifieerd” status en komt er een
groen vinkje naast de naam. Deze geveri-
fieerde rijscholen staan bovenaan de lijst
met resultaten. “De rijschoolhouder heeft
er dus zelf baat bij zijn gegevens aan te
vullen op RijschoolRegister.nl.”

Eén van de argumenten van de oprichters
is: “Tegenwoordig wil elke rijschool op in-
ternet gevonden worden, vooral de posi-
tie in zoekmachine Google is belangrijk
omdat rijscholen merken dat veel leerlin-
gen tegenwoordig toch veel op internet

zoeken om hun toekomstige rijschool te
vinden. Dit resulteert in het feit dat rij-
scholen veel geld spenderen aan Google-
advertenties of andere manieren om hun
website vindbaar te maken.” RijschoolRe-
gister.nl vindt dat verspilling van
geld. “Doordat rijscholen zich gratis in-
schrijven op RijschoolRegister.nl, zijn zij
vindbaar in ons overzicht en liften ze mee
met de Google-score van RijschoolRegis-
ter.nl. Geen geldverspilling meer aan ein-
deloze Google concurrentie, maar
concurreren op het vlak waar het wel om
moet draaien: de rijleskwaliteit.”

Het zoekalgoritme achter de website
neemt meer dan 50 verschillende factoren
in acht om de resultaten voor de bezoeker
te optimaliseren. Eén van deze factoren is
de locatie van de websitebezoeker, die in-
vloed heeft op het rangschikken van de rij-
scholen. Op die manier krijgt iedere
bezoeker persoonlijke resultaten te zien.
Zo is er nooit één beste rijschool in een
plaats. 

De grootste waarde zit er in het verzame-
len van kwalitatieve data op de lang ter-
mijn. RijschoolRegister.nl houdt
bijvoorbeeld rekening met welke leerling
waar lest. Vervolgens wordt de leerling
gevraagd een evaluatie te geven van de
rijschool waar hij of zij gelest heeft. “Zo
zorgen we ervoor dat de ervaringen die
op de rijschoolpagina komen, alleen kun-
nen komen van leerlingen die ook daad-
werkelijk gelest hebben bij de betreffende
rijschool. Dit zorgt er ook voor dat rij-
schoolhouders hun informatie op een eer-
lijke manier invullen.” Uiteindelijk kan
RijschoolRegister.nl met behulp van deze
data de rijschoolkwaliteit objectief bepa-
len. Dit kan bijvoorbeeld door een combi-
natie te maken van drie factoren; de
gemiddelde prijs per les, het gemiddelde
slagingspercentage en het gemiddelde
aantal lessen tot het eerste examen.  Deze
gegevens worden duidelijk door de drie
belangrijkste bronnen; de rijschool zelf, de
gebruikersevaluatie en gegevens van het
CBR.  

Samen met de rijscholen en consumenten
in Nederland zorgt RijschoolRegister.nl
voor transparantie in de markt. De ko-
mende tijd gaan de oprichters zich bezig
houden met het promoten van hun plat-
form en ervoor te zorgen dat zoveel mo-
gelijk rijscholen zich aansluiten. 
“Heb je zelf een rijschool, meld je dan ge-
heel kosteloos aan op www.RijschoolRe-
gister.nl”

Woensdag 11 september 2013 is een
datum die u moet vrijhouden in de
agenda. Op de middag en avond organi-
seert de SBV namelijk iets bijzonders voor
al haar leden op het VEC. Meer informatie
krijgt u op een later moment.

RijschoolRegister, nieuwe website
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