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Eindelijk, na jaren en jaren van voorbereiding is het T-rijbewijs in aantocht. We verwachten de invoering op 1 januari 2015. Achter
de schermen zijn veel mensen bezig om dit voor elkaar te krijgen. Zelf ben ik vanuit de SBV betrokken bij het hele proces: opstellen van de wet, vaststellen exameneisen, vaststellen voertuigeisen en alles wat ermee te maken heeft. Ik wist niet hoeveel bij zo’n
traject komt kijken.
Een van de namen die in dit kader genoemd moet worden dan is die van Gert Dinkla. Als trekkerman was hij al heel lang bezig te
strijden voor het T-rijbewijs. Mede dankzij zijn inspanningen zijn we nu zo ver met het T-rijbewijs. Hoe wrang is het dan dat hij de
invoering hiervan niet meer mag meemaken. Op 12 mei jl. is Gert na een kort ziekbed overleden.
Wij zullen hem heel erg missen, als collega, vriend, bestuurder, docent. Dus een groot gemis ook voor zijn familie, vrienden en
collega’s! Wij zullen ons best doen zijn gedachtengoed ook zonder hem vast te houden.
Mve

Minder verkeersdoden in 2013
In 2013 zijn 570 mensen omgekomen
door verkeersongevallen in Nederland.
Dat zijn er 80 minder dan het jaar ervoor,
een daling van ruim 12 procent. De daling
is beduidend sterker dan het Europese
gemiddelde van 8 procent. Er vielen vooral onder motorrijders, maar daarnaast
ook onder inzittenden van personenauto’s, fietsers en voetgangers minder
dodelijke slachtoffers.

42,5%. In 2013 waren ook minder vijfenzestigplussers slachtoffer van een dodelijk
ongeval op de weg. Maar zij blijven met
230 dodelijke slachtoffers in 2013 een
kwetsbare groep, vooral op de fiets.

Het aantal slachtoffers daalde bij vrijwel
elke vervoertype. Onder motorrijders is
een forse daling van 46% te zien (van 56
in 2012 naar 29 in 2013). Het aantal fietsers dat is omgekomen in het verkeer is
Het aantal kinderen (0 tot 18) dat ommet 8 procent gedaald, van 200 in 2012 tot
kwam in het verkeer, is gedaald van 40 in 184 in 2013. Vooral onder kinderen jonger
2012, naar 23 in 2013, een afname van
dan 15 jaar daalde dit aantal. In 2013

overleden 5 jonge fietsers, een jaar eerder
waren dit er nog 13. Het aantal verkeersdoden onder voetgangers nam af van 68
naar 56.
Het aantal kinderen (0 tot 18) dat omkwam
in het verkeer, is gedaald van 40 in 2012,
naar 23 in 2013, een afname van 42,5%. In
2013 waren ook minder vijfenzestigplussers slachtoffer van een dodelijk ongeval
op de weg. Maar zij blijven met 230 dodelijke slachtoffers in 2013 een kwetsbare
groep, vooral op de fiets.

Mede mogelijk gemaakt door

Het aantal slachtoffers daalde bij vrijwel
elke vervoertype. Onder motorrijders
is een forse daling van 46% te zien. Het
aantal fietsers dat omkwam in het verkeer
daalde met 8%. De meeste slachtoffers
vielen net als in voorgaande jaren onder
mensen in een personenauto, maar ook in
deze groep is een daling van 17% te zien.
Het aantal dodelijke slachtoffers van een
verkeersongeval onder gebruikers van
een scootmobiel is toegenomen, van

23 in 2012 naar 32 in 2013. Ook het aantal verkeersdoden onder bromfietsers en
scooterrijders nam toe: van 44 naar 48.

Het aantal verkeersdoden in Fryslân was
historische laag, 16 mensen kwamen om
in het verkeer.

Op de rijkswegen vielen in 2013 32 doden
minder dan in het jaar daarvoor. Dat is
een daling van 36%. Ook op het onderliggende wegennet daalde het aantal doden.
Op provinciale wegen nam het af met
20 slachtoffers en op gemeentelijke wegen kwamen 29 mensen minder om het
leven.

Enkele kanttekening bij al deze cijfers:
sinds een aantal jaren is de registratiegraad laag, deze cijfers zijn dus hoogstwaarschijnlijk te laag. Bovendien wordt
hier alleen gesproken over verkeers
doden, terwijl we nog niets weten van het
aantal verkeersgewonden. De laatste jaren daalt het aantal verkeersdoden, terwijl
het aantal gewonden juist stijgt!

BOVAG Gorinchem maandag 19 mei 2014
Elk jaar organiseert de BOVAG een rijscholencongres met een bedrijvenmarkt.
De afgelopen jaren was dit op wisselende
locaties, maar dit jaar - op maandag
19 mei jl. om precies te zijn - werd deze
activiteit opnieuw in de Evenementenhal
te Gorinchem gehouden.

De SBV werd vertegenwoordigd door
voorzitter Tom Metz, vicevoorzitter Jaap
van der Veen en ondergetekende. We
waren aanwezig met een ruime stand.
Belangrijkste doel is de representatie.
Enkele tientallen bezoekers uit alle delen
van het land kwamen belangstellend
langs. Ook elders zijn mensen in de rij-

schoolwereld actief die ook graag een
soort SBV voor hun regio zouden willen
hebben. Natuurlijk kwamen ook de nodige
SBV-leden van zowel Friese, Groninger als
Drentse kringverenigingen langs.
Het was de laatste keer dat Roger Keijbeck
de jaarrede hield, want hij was aftredend.
Later op de dag werd een voorzitters
verkiezing gehouden. Vicevoorzitter Frank
Hoornenborg werd de opvolger van
Keijbeck.
De bezoekers konden enkele infosessies
bijwonen. Veel belangstelling was er voor
de sessie over het nieuwe systeem van
theorie-examens van het CBR: iTEC.
Tenslotte kunnen we melden dat de
catering uitstekend was verzorgd. Voor
sommige bezoekers zal een “balans-dag”
dan ook zeker noodzakelijk zijn!
WV

SBV-‘baandagen’ VEC 2014
Men kan op de baan trainen met
personenauto’s, maar ook met vracht
wagens!
U kunt een of meer dagen en/of dagdelen vastleggen bij de SBV. De kosten zijn
125 euro (exclusief BTW) per twee uur.

Dit doet u door een mail te sturen aan
Marjolein van Eek via m
 arjolein@stichtingsbv.nl met daarin de door u gewenste
datum, tijd, ruimtes en eventuele o
 verige
zaken, zoals huurauto, zaal, docent,
etcetera. Bellen mag natuurlijk ook altijd!
U krijgt dan een reactie of de betreffende
datum en tijd nog beschikbaar zijn.
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Geef de pen door aan Hans van Schaick
Voor deze editie van De Schakel heb ik de Dat doet me denken aan het artikel in
VerkeersPro van 28 mei 2014, daarin staat
pen gekregen. Hartelijk dank daarvoor.
dat 65% in de rijschoolbranche parttime
De opdracht was, het mag over jezelf gaan is. Zou dit een oorzaak kunnen zijn van
of over een bepaald thema. Ik geef al ruim het vertrek van rijinstructeurs? Om een
fulltime baan te hebben moet je toch
21 jaar autorijles in Makkum en omstreminstens 40 leerlingen in het jaar hebken. Ook heb ik tien jaar motorrijles geben. Goed onderzoek is dus belangrijk.
geven en een tijdje E achter B. Ooit reed
Bij een overdaad aan rijscholen heb je
ik taxi en kreeg het idee iets voor mezelf
een overschot aan instructeurs en komen
te beginnen. Autorijden en instructie geer dus veel parttime-rijinstructeurs in
ven lag me wel. 1 en 1 is 2. Rijles geven
de rijschoolbranche. Ook is er een reële
is het geworden. Destijds was er maar
een rijschool in het dorp, een tweede kon kans dat goede rijinstructeurs vertrekken,
wat wel degelijk een verlies is voor de
er wel bij. Het is belangrijk dat je voor je
rijschoolwereld. Laatst was er een leerling
begint met je rijschool, onderzoek doet
die op gesprek moest komen voor haar
naar de haalbaarheid. Hoeveel jongeren
schoolopleiding. Ze vertelde dat er maar
zijn er en hoeveel collega`s? Ik heb in de
55 mensen toegelaten zouden worden
afgelopen 21 jaar meerdere rijscholen
en instructeurs zien komen en zien gaan. omdat er anders een overschot op de

arbeidsmarkt zou komen. Is dit misschien
een idee om de opleidingen zo te reguleren, waardoor kwaliteit, stabiliteit en
continuïteit in de rijschoolwereld beter gewaarborgd blijft. Uiteindelijk heeft zowel
de rijinstructeur als de (toekomstige) leerlingen daar baat bij.
Al 21 jaar geef ik met plezier rijles. Het
geeft mij nog steeds veel voldoening als
ik weer eens een leerling veilig de weg
op geholpen heb. Ik hoop dit nog lang te
mogen doen.
Hierbij geef ik de pen door aan Patrick van
Moorsel.
Groeten Hans van Schaick.
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Gratis training Drive Clean 2014
middelen in het verkeer. Het doel is dat de
jongeren zich bewust worden van de gevaren en zelf verantwoordelijkheid hierin
nemen.
Data (iedere leerling doet maar één keer
Jonge automobilisten krijgen een training mee!):
·· dinsdag 17 juni
op de slipbaan en een extra theorieles
·· dinsdag 16 september
over de gevaren van alcohol en drugs in
·· donderdag 9 oktober
het verkeer. De leerlingen krijgen door
deze extra training meer bagage mee voor ·· dinsdag 4 november
·· dinsdag 2 december
als ze straks de weg op gaan. Deze training heet Drive Clean.
De training is op avond van 19.15 tot
De jonge automobilisten oefenen met het uiterlijk 21.30 uur.
rijden onder speciale omstandigheden,
zoals gladde wegen of veel regen. Op de
slipbaan in Drachten worden deze omstandigheden nagebootst en krijgen de
jongeren uitleg van een deskundige trainer van de SBV hoe te handelen in deze
situaties. Ook zit- en stuurhouding komt
aan bod.
Ook in 2014 organiseert de SBV weer samen met Responsible Young Drivers (RYD)
een aantal avonden voor jongeren die in
opleiding zijn voor een rijbewijs.

Iedereen kan leerlingen hiervoor opgeven.
Per avond is er plaats voor maximaal 20
leerlingen.
Deelname is gratis. Opgeven kan via marjolein@stichtingsbv.nl.
Daarnaast wordt alleen het onderdeel
van de alcohol- en drugsvoorlichting ook
gegeven bij rijscholen thuis indien ze zelf
theorie geven. Wie hiervoor belangstelling heeft of hier meer over wil weten, kan
contact opnemen met de SBV.

Na een uurtje op de baan, gaan de jongeren 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

Wijzigingen WRM, reactie gevraagd!
·· Aanpassing van de termijn waarop de
De wijziging van de WRM gaat gepaard
lesbevoegdheid ongeldig wordt vermet een zogenaamde internetconsulklaard als de laatste praktijkbegeleiding
tatie. Een nieuwe vorm om burgers /
onvoldoende is. Dat was 7 dagen en
belanghebbenden al in het voortraject te
wordt 8 weken, zodat er voldoende tijd
betrekken bij nieuwe of gewijzigde wetis om het herintrederstraject te volgen
en regelgeving. U kunt bijdragen aan de
en/of tijdelijke maatregelen voor de
internetconsultatie via www.internetconeigen leerlingen te treffen.
sultatie.nl/rijonderricht_motorvoertuigen.
·· Beperking van de praktijkbegeleiding
tot één keer per vijf jaar.
Daar treft u de concepten voor de gewij·· Een praktischer opzet van het herintrezigde WRM, BRM en RRM (wet, besluit
derstraject.
en regeling). De belangrijkste wijzigingen
betreffen:
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·· R
 uimte voor de Inspectie Leefomgeving
en Transport voor toezicht en handhaving voor de WRM.
U kunt via de genoemde website reageren op de voorgenomen wijzigingen. Die
reacties zullen worden meegenomen bij
de verdere uitwerking van de wijzigingen.
De wijzigingen zullen naar verwachting
ingaan op 1 juli 2016.
IBKI

Welkom kring Meppel
Sinds dit voorjaar is de SBV gegroeid, de
kring Meppel heeft zich bij de SBV aangesloten.
Wij zijn hier blij mee! Weer meer leden
maakt zowel de SBV sterker als biedt
extra kansen en mogelijkheden voor de
leden. We hopen dat de nieuwe leden zich
snel thuis zullen voelen bij de SBV en ook
gebruik zullen maken van de verschillende mogelijkheden.

Applicaties
najaar 2014
In het najaar 2014 verzorgt de SBV weer
een aantal applicatiecursussen en andere
cursussen in het VEC.
2 oktober
Autisme en AD(H)D tijdens de rijles:
190 euro voor de theorie (ook RIS). Telt
mee voor 2 dagdelen.
Tijdens de cursus wordt uitgebreid stilgestaan bij de theorie omtrent autisme en
ADHD. De essentie van een informatie
verwerkingsstoornis wordt helder uitgelegd.De rijinstructeur leert vervolgens
welke eenvoudige praktisch te gebruiken
methodieken er zijn en kan deze direct
inzetten. 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
mogelijk zijn, stap voor stap. Een benadering die niet alleen voor mensen met
informatieverwerkingsproblematiek goed
werkt.Het gaat hier om een basiscursus.
3 oktober
Autisme en AD(H)D tijdens de rijles (ook
RIS)
Hierbij de al eerder aangekondigde vervolgcursus. Geschikt voor iedereen die de
basiscursus heeft gedaan. Het gaat om
een cursus van 3 dagdelen, waarvan er
2 meetellen voor het IBKI. Kosten bedragen € 285.

Kantoorgegevens
De Knobben 100
9202 XJ Drachten
(0512) 544 610

•	Dhr. Sijtze Aukema (058 215 1980)
sijtze@stichtingsbv.nl
• Mw. Marjolein van Eek
(06 231 64 181)
marjolein@stichtingsbv.nl
•	Anjo Hiemstra (op maandag de
hele dag en vrijdagmorgen)
anjo@stichtingsbv.nl
•	Dhr. Willem Vreeling
willem@stichtingsbv.nl
ABL
Secretaris mw. L. Schutte
Eems 150
9204 JZ Drachten
(0512) 511 562
liaschutte@chello.nl
AA&O
Secretaris dhr. F. Werkman
Industrieweg 2
9403 AA Assen
info@aawerkman.nl
06 2222 4319

21 oktober
Faalangstinstructeur: 130 euro voor de
theorie (ook RIS). Telt mee voor 2 dag
delen.
Ook geschikt voor RIS-instructeurs.

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

Meppel
Secretaris dhr. N. ten Kate
Zuiderlaan 199
7944 EE Meppel
(0522) 244 366
info@rijscholenmeppel.nl
PGCA
Secretaris dhr. Gert de Vries,
Enemastraat 10
9351 MP Leek
(06) 502 54 226
info@autorijschooldevries.nl
VBR
Secretaris dhr. A. Pal
De Weech 39
8405 GN Luxwoude
(06) 289 35 743
secr@vbrheerenveen.nl

Je kan alleen deze theoriedag volgen, dan
krijg je dus 2 dagdelen voor je applicatie.
Om naast de uren ook een certificaat te
krijgen voor faalangstinstructeur moet
er ook een halve dag praktijk worden gedaan. Kosten hiervan bedragen 150 euro.
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4 november
Coaching en Feedback geven : 150 euro
(ook RIS). Telt mee voor 2 dagdelen.
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-middelmethode. 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.
Opgeven kan via
marjolein@stichtingsbv.nl of 0512-544610

Hierbij de nieuwe opgave:
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CKV: Alcohol en Drugs in het verkeer bij Campus Winschoten
In de derde vertraagde week werd in het
kader van CKV (Culturele en Kunstzinnige
Vorming) voor alle leerlingen van het
derde leerjaar VMBO aandacht besteed
aan het thema “Alcohol en Drugs in het
verkeer”.
Op vrijdag 11 april mocht Campus
Winschoten maar liefst tien gastdocenten verwelkomen van het SBV (Stichting
Bevordering Verkeerseducatie). Zij verzorgden het ochtendprogramma voor alle
160 derdejaars leerlingen.
De leerlingen hebben drie verschillende
workshops gevolgd. De eerste ging over
Waarneming en gedrag in het verkeer.
Na de pauze hebben ze vervolgens een
workshop over Drugs en tenslotte over
Alcohol gekregen. De docenten van de
Campus zijn als begeleiders met de derde
jaars meegegaan. Zij vonden het allen
een zeer informatieve ochtend met veel
verschillende werkvormen en een afwisselend programma. Ook de leerlingen
hebben een leuke ochtend gehad. Vooral
de experimenten met de “alcoholbril” en
de reactietestjes waren favoriet.

Hieronder een willekeurige greep uit de
evaluatieformulieren van de derdejaars
basisberoepsgerichte leerweg waarin dit
duidelijk naar voren komt:
·· Helemaal top!
·· Leuk en leerzaam
·· Superles!
·· Ik vond het een leuke les
·· Het was leuk, leerzaam en gezellig
·· Die bril sprak me heel erg aan. Het was
wel grappig
·· Ik gebruik zelf geen alcohol of drugs.
Het was wel interessant om te zien hoe
mensen alles dan ervaren.
Onze dank gaat uit naar de docenten
van het SBV: Ide Huitema, Reinder
Reen, Hanneke de Bos, Marinus
Terpstra, Lia Schutte, Nico Lijkelema,
Klaas Kloosterman, Gert Harryvan, Elly
Buivenga, Theunis Kats en de projectleider
Marjolein van Eek voor een geweldige
ondersteuning voor deze zeer geslaagde
dag!
Inge Roosch,
CKV-coördinator Campus Winschoten
2013-2014

2toDrive: coach begeleid rijden (begeleiderscursus)
·	Theorie: uitleg over nieuwste regels en
gevaarherkenning.
Op 1 november 2011 is 2toDrive, het expe- ·	Module op de slipbaan, met aandacht
riment begeleid rijden gestart. Jongeren
voor zithouding en remmen.
hebben vanaf die datum dé kans om eerder hun rijbewijs te halen! Met 16,5 jaar
Bij de cursus krijgen de deelnemers een
kan worden begonnen met rijlessen.
informatieboekje, waarin de belangrijkste
Vanaf de dag dat de jongere 17 is gewor- zaken voor hen zijn samengevat.
den, kan het rijexamen worden gedaan.
Degene die is geslaagd, mag tot zijn/haar Data en tijden
18e verjaardag slechts autorijden onder
Deelnemers kunnen GRATIS deel te nebegeleiding van zelf gekozen (en geregimen aan deze cursus. Datum voor het
streerde!) coach(es).
najaar van 2014 is 23 september. De cursus start om 19.00 uur en eindigt om ca.
Voor deze coaches biedt de SBV een cur22.15 uur.
sus, die bestaat uit drie onderdelen:
·	Rit met rijinstructeur om te oefenen in
Op de website van 2toDrive staat er een
de rol van begeleider.
stukje over deze cursus:
2toDrive: Gezocht begeleiders!

www.2todrive.nl/nieuw/laat-de-jongerenvooral-hun-gang-gaan.htm
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Tijdelijke maatregel bij alcoholovertreding beroepschauffeur
Er is een tussenregeling ingegaan om
de periode tot de implementatie van
het alcoholslotprogramma (ASP) voor
vrachtauto- en buschauffeurs te overbruggen. Bij de alternatieve maatregel krijgen
beroepschauffeurs die in hun vrije tijd met
een te hoog alcoholpromillage achter het
stuur zijn betrapt, een Educatieve maatregel alcohol en verkeer (EMA) opgelegd
in plaats van het ASP. Dat laat het CBR
weten. Door middel van de regeling kunnen ze na een misstap hun beroep wel uit
blijven oefenen.
Het CBR legt alcoholslotprogramma’s op
aan bestuurders die met een promillage
tussen 1,3 en 1,8 zijn aangehouden.
Omdat het alcoholslotprogramma in de
huidige wetgeving alleen in auto’s ingebouwd kan worden, moet de wet op dit
punt worden aangepast. Een beroepschauffeur kan door het ontbreken van
een alcoholslot in zijn vrachtauto of bus
immers niet de weg op. Minister Schultz
van Haegen is daartoe dan ook een
nieuw wetsvoorstel aan het maken. Maar
omdat aanpassing van de bestaande
regelgeving naar verwachting nog enige
tijd gaat duren, is voor nu voor de tijdelijke oplossing gekozen.

Het CBR kan met de tussenregeling aan twee verschillende groepen
een Educatieve maatregel alcohol en
verkeer opleggen in plaats van het
alcoholslotprogramma. Het gaat om bestuurders die in het bezit zijn van het C
en/of D-rijbewijs en Code 95 op het rijbewijs of die nascholing volgen. Ook is het
mogelijk als bestuurders hun inkomens
afhankelijkheid van de categorieën C en/
of D kunnen aantonen.
Als een bestuurder al eerder een
Educatieve maatregel alcohol en verkeer opgelegd kreeg, volgt in plaats van
eenzelfde traject een onderzoek naar de
rijgeschiktheid, zo laat het CBR weten.
“De aangepaste regeling wordt toegepast
op alle door de politie ontvangen mede
delingen vanaf 24 april 2014 en alle eerder
ontvangen mededelingen waarover nog
geen besluit is genomen.”

kunnen hierdoor hun baan kwijtraken en
inkomsten missen. Ministern Schultz van
Haegen wil door middel van haar nieuwe
wetsvoorstel dergelijke gevolgen voorkomen.
De minister pleitte in een brief aan de
Tweede Kamer eerder al voor de start
onderbreker voor vrachtauto’s en
bussen als onderdeel van het alcohol
slotprogramma. Door de uitbreiding van
het bestaande programma zou de C- of
D-chauffeur immers op basis van zijn
eigen ervaringen leren dat alcohol en
verkeer niet samen gaan. Dit zonder baanverlies.

Een alcoholslotprogramma wordt sinds
december 2011 opgelegd aan bestuurders die worden aangehouden met een
promillage tussen de 1,3 en 1,8. Bij auto
mobilisten die nog geen vijf jaar hun
rijbewijs hebben is dit bij een promillage
tussen de 1,0 en 1,8 het geval. Het proEen vrachtauto- of buschauffeur die in zijn gramma duurt minimaal twee jaar en
de deelnemers krijgen in die periode
vrije tijd met te veel drank op achter het
stuur wordt betrapt, moet een alcoholslot rijbewijs B met code 103 ‘rijden met een
alcoholslot’. Andere rijbewijscategorieën
in zijn auto laten inbouwen. Daarnaast
zijn tijdens het alcoholslotprogramma niet
wordt zijn C- en/of D-rijbewijs voor ten
geldig. Wie weigert deel te nemen, raakt
minste twee jaar ongeldig verklaard.
zijn rijbewijs kwijt.
Beroepschauffeurs, die voor hun inkomen afhankelijk zijn van hun rijbewijs,
Bron: verkeerspro.nl

Uitnodigingsbrieven CBR-toetsen en –examens uitgebreid
De uitnodigingsbrieven
voor kandidaten van
het praktijkexamen zijn
door het CBR onder de
tussenkop ‘Wat moet
je meenemen?’ uitgebreid. Per rijbewijs
categorie staan voor de volledigheid nu
ook de uitzonderingen genoemd. Volgens
het CBR is de wijziging ‘mede op verzoek
van een aantal rijopleiders’ doorgevoerd.

uitgebreide sectie in de uitnodiging staat
nu per examencategorie vermeld wat de
leerling nog meer mee moet nemen om
op examen te kunnen.

·	De hiervoor genoemde Nederlandse
rijbewijzen gelden ook als geldig identiteitsbewijs.

A1 Tussentijdse toets (TTT)
·· Je geldige theoriecertificaat A (mag
ook militair). Ook toegestaan: geldig
Nederlands rijbewijs A1 automaat, of
geldig EU-, EER- of Zwitsers rijbewijs
A1 Praktijkexamen voertuigbeheersing
A1 automaat.
(AVB)
·· De hiervoor genoemde Nederlandse
·	Je geldige theoriecertificaat A (mag
Alle kandidaten moeten ongeacht de rijrijbewijzen gelden ook als geldig identiook militair). Ook toegestaan: geldig
bewijscategorie hun oproepkaart voor het
teitsbewijs.
Nederlands rijbewijs B of A1 automaat,
praktijkexamen kunnen laten zien, evenals
of geldig EU-, EER- of Zwitsers rijbewijs ·· Je geldige uitslagformulier van het
een geldig identiteitsbewijs. Onder de
praktijk- examen Voertuigbeheersing A1
B of A1 automaat.
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Hieronder de nieuwe teksten voor de uitnodigingsbrieven:

met een voldoende resultaat. (Dit is niet A2 Rechtstreekt praktijkexamen verkeersnodig als je rijbewijs A1 automaat hebt). deelneming (AVD)
·· Je geldige theoriecertificaat A (mag
A1 Praktijkexamen verkeersdeelneming
ook militair). Ook toegestaan: geldig
(AVD)
Nederlands rijbewijs A1 of A2 automaat,
·· Je geldige theoriecertificaat A (mag
of geldig EU-, EER-, of Zwitsers rijbewijs
ook militair). Ook toegestaan: geldig
A1 of A2 automaat.
Nederlands rijbewijs A1 automaat, of
·· De hiervoor genoemde Nederlandse
geldig EU-, EER- of Zwitsers rijbewijs
rijbewijzen gelden ook als geldig identiA1 automaat.
teitsbewijs.
·· De hiervoor genoemde Nederlandse
·· Je geldige uitslagformulier van het
rijbewijzen gelden ook als geldig identipraktijk- examen Voertuigbeheersing A2
teitsbewijs.
met een voldoende resultaat. (Dit is niet
·· Je geldige uitslagformulier van het
nodig als je tenminste 2 jaar rijbewijs
praktijk- examen Voertuigbeheersing A1
A1 hebt of een geldig rijbewijs A2 automet een voldoende resultaat. (Dit is niet
maat).
nodig als je rijbewijs A1 automaat hebt). ·· Heb je voor dit examen een tussentijdse
·· Heb je voor dit examen een tussentijdse
toets afgelegd? Neem dan het adviestoets afgelegd? Neem dan het adviesformulier van je tussentijdse toets mee.
formulier van je tussentijdse toets mee.
De examinator kan dit advies bekijken,
De examinator kan dit advies bekijken,
bijvoorbeeld bij twijfel over een bepaald
bijvoorbeeld bij twijfel over een bepaald
examenonderdeel.
examenonderdeel.
A2 getrapt praktijkexamen verkeersdeelA2 Praktijkexamen voertuigbeheersing
neming (AVD)
(AVB)
·· Je geldig Nederlands rijbewijs A1 of
·· Je geldige theoriecertificaat A (mag
A2 automaat. Ook toegestaan: geldig
ook militair). Ook toegestaan: geldig
EU-, EER- of Zwitsers rijbewijs A1 of A2
Nederlands rijbewijs B, A1 of A2 autoautomaat.
maat, of geldig EU-, EER- of Zwitsers
·· De hiervoor genoemde Nederlandse
rijbewijs B, A1 of A2 automaat.
rijbewijzen gelden ook als geldig identi·· De hiervoor genoemde Nederlandse
teitsbewijs.
rijbewijzen gelden ook als geldig identi- ·· Eén van de hiervoor genoemde rijbewijteitsbewijs.
zen A1 moet je tenminste 2 jaar in bezit
hebben.
A2 Tussentijdse toets (TTT)
·· Je geldige theoriecertificaat A (mag
A Praktijkexamen voertuigbeheersing
ook militair). Ook toegestaan: geldig
(AVB)
Nederlands rijbewijs A1 of A2 automaat, ·· Je geldige theoriecertificaat A (mag
of geldig EU-, EER- of Zwitsers rijbewijs
ook militair). Ook toegestaan: gelA1 of A2 automaat.
dig Nederlands rijbewijs B, A1, A2 of
·· De hiervoor genoemde Nederlandse
A automaat, of geldig EU-, EER- of
rijbewijzen gelden ook als geldig identiZwitsers rijbewijs B, A1, A2 of A autoteitsbewijs.
maat.
·· Je geldige uitslagformulier van het
·· De hiervoor genoemde Nederlandse
praktijk- examen Voertuigbeheersing A2
rijbewijzen gelden ook als geldig identimet een voldoende resultaat. (Dit is niet
teitsbewijs.
nodig als je tenminste 2 jaar rijbewijs
A1 hebt of een geldig rijbewijs A2 auto- A Tussentijdse Toets (TTT)
maat).
·· Je geldige theoriecertificaat A (mag
ook militair). Ook toegestaan: geldig
Nederlands rijbewijs A1, A2 of A automaat, of geldig EU-, EER- of Zwitsers

rijbewijs A1, A2 of A automaat.
·· D
 e hiervoor genoemde Nederlandse
rijbewijzen gelden ook als geldig identiteitsbewijs.
·· Je geldige uitslagformulier van het
praktijk- examen Voertuigbeheersing A
met een voldoende resultaat. (Dit is niet
nodig als je tenminste 2 jaar een geldig
rijbewijs A2 hebt of een geldig rijbewijs
A automaat).
A Rechtstreeks praktijkexamen verkeersdeelneming (AVD)
·· Je geldige theoriecertificaat A (mag
ook militair). Ook toegestaan: geldig
Nederlandse rijbewijs A1, A2 of A
automaat, of geldig EU-, EER- of
Zwitsers rijbewijs A1, A2 of A automaat.
·· De hiervoor genoemde Nederlandse
rijbewijzen gelden ook als geldig identiteitsbewijs.
·· Je geldige uitslagformulier van het
praktijk- examen Voertuigbeheersing A
met een voldoende resultaat. (Dit is niet
nodig als je tenminste 2 jaar een geldig
rijbewijs A2 hebt of een geldig rijbewijs
A automaat).
·· Heb je voor dit examen een tussentijdse
toets afgelegd? Neem dan het adviesformulier van je tussentijdse toets mee.
De examinator kan dit advies bekijken,
bijvoorbeeld bij twijfel over een bepaald
examenonderdeel.
A Getrapt praktijkexamen verkeersdeelneming (AVD)
·· Je geldig Nederlands rijbewijs A2 of A
automaat. Ook toegestaan: geldig EU-,
EER- of Zwitsers rijbewijs A2 of A automaat.
·· De hiervoor genoemde Nederlandse
rijbewijzen gelden ook als geldig identiteitsbewijs.
·· Eén van de hiervoor genoemde rijbewijzen A2 moet je tenminste 2 jaar in bezit
hebben.
AM Praktijkexamen
·· Je geldige theoriecertificaat AM.
B Tussentijdse toets (TTT)
·· We gaan ervan uit dat je bent geslaagd
voor het theorie-examen categorie B en
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dat dit resultaat nog geldig is. Zo niet,
dan moet je een geldig militair theoriecertificaat tonen of je geldig Nederlands
rijbewijs B automaat code 78 of je rijbewijs B waarvan de geldigheidsduur
is verstreken of je geldig EU-, EER- of
Zwitsers rijbewijs B automaat code 78.
·· De hiervoor genoemde Nederlandse
rijbewijzen gelden ook als geldig identiteitsbewijs.
·· Het formulier ‘Zelfreflectie’. Vul dit
van tevoren in. Dit formulier kun je
downloaden op cbr.nl of vraag het je
rijschool.

B Praktijkexamen
·· We gaan ervan uit dat je bent geslaagd
voor het theorie-examen categorie B en
dat dit resultaat nog geldig is. Zo niet,
dan moet je een geldig militair theoriecertificaat tonen of je geldig Nederlands
rijbewijs B automaat code 78 of je rijbewijs B waarvan de geldigheidsduur
is verstreken of je geldig EU-, EER- of
Zwitsers rijbewijs B automaat code 78.
·· De hiervoor genoemde Nederlandse
rijbewijzen gelden ook als geldig identiteitsbewijs.
·· Heb je voor dit examen een tussentijdse
toets afgelegd? Neem dan het adviesformulier van je tussentijdse toets mee.
B RIS-toets (Rijopleiding in Stappen)
De examinator kan dit advies bekijken,
·· We gaan ervan uit dat je bent geslaagd
bijvoorbeeld bij twijfel over een bepaald
voor het theorie-examen categorie B en
examenonderdeel.
dat dit resultaat nog geldig is. Zo niet,
dan moet je een geldig militair theorie- ·· Het formulier ‘Zelfreflectie’. Vul dit
van tevoren in. Dit formulier kun je
certificaat tonen of je geldig Nederlands
downloaden op cbr.nl of vraag het je
rijbewijs B automaat code 78 of je rijrijschool.
bewijs B waarvan de geldigheidsduur
is verstreken of je geldig EU-, EER- of
Zwitsers rijbewijs B automaat code 78. B RIS-examen (Rijopleiding in Stappen)
·· We gaan ervan uit dat je bent geslaagd
·· De hiervoor genoemde Nederlandse
voor het theorie-examen categorie B en
rijbewijzen gelden ook als geldig identidat dit resultaat nog geldig is. Zo niet,
teitsbewijs.
dan moet je een geldig militair theorie·· Het formulier ‘Zelfreflectie’. Vul dit
certificaat tonen of je geldig Nederlands
van tevoren in. Dit formulier kun je
rijbewijs B automaat code 78 of je rijdownloaden op cbr.nl of vraag het je
bewijs B waarvan de geldigheidsduur
rijschool.
is verstreken of je geldig EU-, EER- of
·· Je RIS-werkboek.
Zwitsers rijbewijs B automaat code 78.

·· D
 e hiervoor genoemde Nederlandse
rijbewijzen gelden ook als geldig identiteitsbewijs.
·· Het formulier ‘Zelfreflectie’. Vul dit
van tevoren in. Dit formulier kun je
downloaden op cbr.nl of vraag het je
rijschool.
·· Je RIS-werkboek.
BE Tussentijdse toets
·· Je geldig Nederlands rijbewijs B (geldigheids- duur mag verstreken zijn).
Ook toegestaan: geldig EU-, EER- of
Zwitsers rijbewijs B.
·· Het hiervoor genoemde Nederlandse
rijbewijs geldt ook als geldig identiteitsbewijs.
BE Praktijkexamen
·· Je geldig Nederlands rijbewijs B (geldigheids- duur mag verstreken zijn).
Ook toegestaan: geldig EU-, EER- of
Zwitsers rijbewijs B.
·· Het hiervoor genoemde Nederlandse
rijbewijs geldt ook als geldig identiteitsbewijs.
·· Heb je voor dit examen een tussentijdse
toets afgelegd? Neem dan het adviesformulier van je tussentijdse toets mee.
De examinator kan dit advies bekijken,
bijvoorbeeld bij twijfel over een bepaald
examenonderdeel.
Bron: verkeerspro.nl

Maximumsnelheid iedere kilometer op hectometerbordje
Om verwarring over de maximumsnelheid op autosnelwegen te voorkomen,
worden per 1 juni de hectometerbordjes
op de hele kilometer voorzien van een
snelheidsaanduiding. Bij snelwegen met
drie of meer rijstroken worden de paaltjes
ook links van de weg voorzien van het
geldende maximum. Dat heeft minister
Schultz van Haegen van Infrastructuur en
Milieu laten weten.
De uitrol van de wijziging van de bordjes
zal stapsgewijs plaatsvinden. In de eerste instantie worden de bordjes langs de
A1, A2, A4, A12 en A15 aangepast. Dat
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is samen 24 procent van het wegennet.
Vanaf de zomer tot het einde van dit jaar
worden de overige snelwegen van aangepaste hectometerbordjes voorzien.
Op de spitsstrooktrajecten worden de
hectometerbordjes niet aangepast, zo
heeft minister Schultz daarnaast besloten.
Dit omdat de snelheid daar frequent met
kantelwalsborden wordt aangegeven, zo
is de redenatie.

de weg te verbeteren. “De verschillende
opties heb ik gewogen aan de hand van
onder andere de criteria ‘eenduidig voor
de weggebruiker’ en ‘gebruik van bewezen technieken’, aldus de minister in haar
brief aan de Tweede Kamer.
Minister Schultz schat dat het aanpassen
van de bordjes circa 2,3 miljoen euro gaat
kosten. Ze verwacht de kosten te kunnen
dekken met de gereserveerde middelen
voor de invoering van 130 km/u.

De minister liet eerder al Rijkswaterstaat
verschillende opties uitwerken om de aan- Bron: verkeerspro.nl
duiding van maximumsnelheden langs

In memoriam Gert Dinkla
Op maandagmiddag 12 mei jl. overleed
SBV-bestuurslid en -tractordocent Gert
Dinkla uit Ruigahuizen. Een slopende
ziekte ‘zoog’ hem uit het leven.
In de 64 jaren van zijn leven heeft Gert
niet stil gezeten. Maar voor zijn gevoel
was hij nog lang niet klaar. Hij wilde nog
zo graag en nog zoveel…

Gert was een markante en innemende
persoonlijkheid. Niemand kon om hem
heen: letterlijk en figuurlijk. Hij maakte
van zijn hart geen moordkuil. Dat kon wel
eens even botsen, maar er was altijd weer
ruimte. Uiteindelijk was Gert iemand met
een heel klein hartje. Een fijne en hartelijke collega. Hij wordt door ons en heel

veel collega’s dan ook erg gemist. Gemist
als kennisbron, als collega en als vriend.
Bestuur en medewerkers van de SBV
wensen zijn vrouw Els, dochters, schoonzoons en kleinkinderen veel sterkte toe
met dit grote verlies.

Gert heeft jarenlang zijn bijdrage geleverd
aan verkeersveiligheidsprojecten van de
SBV. Samen met zijn vrouw Els werkte hij
mee aan de opzet van en uitvoering van
de scootmobieltraining. Onder collega’s
gaat de anekdote dat Gert tijdens een
scootmobieltraining in Harlingen ineens
een cursist kwijt was. Gert ging op zijn
fiets op zoek naar de man. Spoedig vond
hij de cursist terug… in een kroeg. De
deelnemer was zich van geen kwaad bewust en vertelde Gert dat hij elke dag om
16 uur een ‘jonkie’ haalde. De route van
de scootmobieltraining liep tenslotte toch
exact langs zijn stamkroeg…
De grote passie van Gert lag bij tractors
en landbouwverkeer. Aan de ene kant
waren dat historische tractoren - niet
voor niets was hij actief bij De Krukas
en de Oude Trekker Alvestêdetocht. Aan
de andere kant was hij als rijinstructeur
ook dag en nacht bezig met de verkeersveiligheid van het landbouwverkeer.
Gert was een sleutelpersoon in de pool
van tractorinstructeurs van de SBV.
Hij genoot van de Veiligheidstraining
Landbouwvoertuigen (VTLV), maar was
ook betrokken bij de lessen voor het
trekkercertificaat van Praktijkschool De
Venen (Drachten) en het Stellingwerf
College (Oosterwolde), de diverse trainingen van leerlingen van AOC’s en de
landbouwverkeervoorlichtingen op diverse plaatsen in de provincie Fryslân.
Hij werkte mee aan de totstandkoming
van het theorieboek Veiligheidstraining
Landbouwvoertuigen en van de
Rijopleiding T-rijbewijs: handelingsanalyses. Daarbij kwam ook nog zijn bijdrage
aan de invoering van het T-rijbewijs; ook
een ‘kindje’ van Gert. Jammer, dat hij de
invoering daarvan zelf niet meer kan meemaken.
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Laatste uitreiking trekkercertificaten leerlingen Stellingwerf College
te Oosterwolde
Maandagavond 16 juni jl. werden op
het Stellingwerf College te Oosterwolde
trekkercertificaten uitgereikt aan leerlingen die het examen met goed gevolg
hadden afgelegd. Het SBV heeft de opleiding vele jaren uitgevoerd. Per 1 januari
2015 komt aan de opleiding een einde
aan de opleiding bij het Stellingwerf
College door de invoering van het officiële
T-rijbewijs. De gemeente Ooststellingwerf
en het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) hebben de opleiding
al deze jaren mogelijk gemaakt door
een forse financiële ondersteuning.
Mechanisatiebedrijven Blaauw en
Graafstra zorgden voor trekkers en aanhangers om te lessen. Al met al reden om
het project feestelijk af te sluiten. Namens
de gemeente was wethouder Jan Venema
aanwezig. De provincie Fryslân werd
vertegenwoordigd door gedeputeerde
Sietske Poepjes. Op de avond waren alle
betrokkenen aanwezig om de geslaagde
leerlingen te feliciteren en terug te kijken
op een jarenlange succesvolle samenwerking tussen allerlei partijen.

Voorlichtingsfilm CBR over Tussentijdse Toets
VIDEO – Het CBR heeft een korte voorlichtingsfilm voor kandidaten gemaakt:
‘Zo gaat de Tussentijdse Toets’. Hierdoor
kunnen kandidaten zien hoe het er tijdens een Tussentijdse Toets aan toe gaat.
“De film over de Tussentijdse Toets laat
de meerwaarde zien van dit product.
Kandidaten kunnen alvast wennen aan de
examensituatie.”, zo stelt het CBR.
De film over de Tussentijdse Toets volgt
een half jaar na de eerste twee CBR-films
over het theorie-examen en het praktijkexamen. Ook over het faalangst-examen
is door het CBR inmiddels een voorlichtingsfilmpje gemaakt.
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Reserveer vast in uw agenda
13 november 2014
Informatieavond SBV
Van der Valk Drachten
Uitnodigingen volgen!
De SBV heeft een nieuw postbusnummer.
Graag alle post voortaan naar:
Postbus 50007
9200 LA Drachten

