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De wegen zijn alweer even vrij van sneeuw en schaatsers. Als
men in het hoge noorden niet kan schaatsen op de sloten,
dan schaatst men wel op de wegen! Vooral in de noordelijke
provincies, geteisterd door kou en ijzel, zijn veel verkeersongelukken geweest. Voor ons een reden te meer om ons te blijven
inspannen voor de verkeersveiligheid. De SBV is daarom weer
op volle gang het nieuwe jaar begonnen.
RTL Nieuws kwam met het nieuws dat spoedcursussen voor
het theorie-examen er niet voor zorgen dat leerlingen kennis

krijgen van de verkeersregels, maar trucjes aanleren met enkel
het doel te slagen voor het theorie-examen. Het is opmerkelijk
dat leerlingen zonder de juiste kennis van de verkeersregels
toch achter het stuur mogen zitten. Daarom is het nog belangrijker dat jongeren bewust worden gemaakt van de gevaren en
risico’s in het verkeer door middel van autorijlessen, verkeerslessen en verkeersmarkten, maar ook tijdens de ROSO, Drive
Clean en Alcoholvrij op weg. uTH

Nieuwkomers leren Nederlandse verkeersregels
Verkeerswijzer Groningen heeft een
brochure laten ontwikkelen voor nieuwkomers in Nederland, met daarin de
belangrijkste Nederlandse verkeersregels
voor voetgangers en fietsers. Mensen die
net nieuw zijn in ons land, bijvoorbeeld
vluchtelingen, kennen onze verkeersregels
vaak niet. Opvallend aan de brochure is
dat de regels voornamelijk in beeld worden uitgelegd. Op vrijdag 12 februari
deelt Gedeputeerde Fleur Gräper-van
Koolwijk van Verkeer en Vervoer van de

provincie Groningen de eerste brochures
samen met de unitmanager Noord van
het COA Henk Wolthof uit aan deelnemers
van verkeerslessen. (De verkeersles op 12
februari is gegeven door onze SBV-docent
Klaas Kloosterman, red.) Daarna wordt de
brochure in samenwerking met het COA
landelijk verspreid.
Mensen die net in ons land zijn, zijn
meestal niet op de hoogte van onze verkeersregels. Zo is het voor hen bijvoor-

beeld niet zo logisch dat zij niet mogen
lopen en fietsen op een auto(snel)weg of
op een provinciale weg. Om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren, worden
de voornaamste regels voor de lopende
en fietsende nieuwkomer in ons land in
deze brochure uitgelegd. Dat gebeurt op
een toegankelijke manier door middel
van tekeningen van ‘goede’ en ‘foute’
verkeerssituaties.

De tekst in de brochure is behalve in het
Nederlands ook vertaald naar het Engels,
Frans, Arabisch en Tigrinya (de taal die in
Eritrea wordt gesproken). Om te zorgen
dat de nieuwkomers in ons land op een
juiste en veilige manier deelnemen aan
het verkeer, organiseert Verkeerswijzer
Groningen ook verkeerslessen in de
provincie. De lessen op asielzoekerscen-

tra worden gegeven door de Stichting
advies van de Stichting Bevordering
Bevordering Verkeerseducatie (SBV) en de Verkeerseducatie (SBV). Verkeerswijzer
Fietsersbond.
Groningen (bestaande uit onder meer de
provincie Groningen en alle Groninger
De brochure ‘Verkeer in Nederland.
gemeenten) verspreidt de brochure
Veilig lopen en fietsen’ is in opdracht van in samenwerking met het COA bij alle
Verkeerswijzer Groningen ontwikkeld
opvanglocaties in Nederland. u Bron:
door Senza Communicatie en Studio
www.coa.nl
Rob Pentinga. Zij kregen inhoudelijk

Theorie-examen CBR ligt op straat
Het theorie-examen van het CBR ligt
compleet op straat. Dat meldt RTL Nieuws
nadat enkele onderzoeksjournalisten
undercover gingen bij een aanbieder van
een eendaagse theoriecursus. RTL legt
bloot welke trucjes en ezelsbruggetjes
gebruikt worden en heeft ook beelden van
de undercoveractie. Uit documenten die
in bezit zijn van RTL Nieuws blijkt dat het
CBR een vermoeden heeft van de louche
praktijken van de theoriescholen, maar
wegkijkt.
RTL Nieuws besteedt ook aandacht aan
het onderzoek op televisie. BOVAG Rijscholen wil actie van het CBR. Zij willen
dat alle vragen worden doorgelicht worden en dat examinatoren bij het praktijkexamen meer moeten toetsen op kennis

van de verkeersregels.
RTL meldt dat er ruim 22 ‘rijscholen’ zijn
die op de louche manier het theorie-examen aanleren via de trucjes. Het geeft er
ook een aantal prijs:
-	Staat er in de vraag het woordje
‘invloed‘, dan is het antwoord altijd ‘ja‘.
Bijvoorbeeld bij de vraag: ‘Heeft het
rijden met open raam invloed op het
brandstofgebruik?’
-	Een andere truc die wordt aangeleerd,
is dat er bij het CBR altijd drie dingen
toenemen als daarom wordt gevraagd.
‘Remweg, reactietijd en decentrifugaalkracht’: als deze woorden in de vragen
voorkomen, is het antwoord altijd
‘toenemen‘ of ‘neemt toe‘.
-	En bij CBR-vragen met de woorden ‘nu
nog‘, ‘nu al‘ of ‘alsnog‘, is het antwoord

altijd ‘nee‘. Luidt de vraag: ‘Mag je nu
nog van rijbaan veranderen’, dan is het
antwoord altijd ‘nee’.
Een van de onderzoekers van het nieuwsmedium deed zelf mee met de cursus
theorie-examen voor de motor en slaagde
direct zonder enkele fouten. Het (nieuwsmedium, red.) heeft interne stukken van
CBR bemachtigd waarin staat dat de
praktijken bekend zijn en het risico ervan
‘hoog’ is.
RTL laat hoogleraar psychometrie Rob
Meijer zich buigen over de kwestie. Die
stelt dat het CBR-examen gekraakt is en
zo eigenlijk geen enkel nut meer heeft.
“Het is van het grootste belang dat je de
regels kent en daarop kunt teruggrijpen in
het verkeer.” u Bron: Verkeerspro.nl

Gratis training Drive Clean voor leerlingen
In 2016 organiseert de SBV samen met
Responsible Young Drivers (RYD) weer
een aantal avonden voor jongeren die in
opleiding zijn voor het 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. Deze
training heet Drive Clean.
De jonge automobilisten oefenen met
het 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
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deze situaties. Ook zit- en stuurhouding
komen aan bod. 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 verwerven 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 gevaren en zelf
verantwoordelijkheid hierin nemen.
Data voor 2016
Do 7 apr
Vrij 10 jun

Do 19 mei
Di 5 jul

Do 22 sept
Di 15 nov

Do 27 okt

De training is van 19.15 tot uiterlijk
21.30 uur.
Iedereen kan leerlingen hiervoor opgeven.
De training is gratis. Per avond is er plaats
voor maximaal 20 leerlingen. Opgeven
kan via marjolein@stichtingsbv.nl.
Daarnaast wordt enkel het onderdeel
van de alcohol- en drugsvoorlichting ook
gegeven bij rijscholen thuis, indien de
rijschool zelf theorie geeft. Wie hiervoor
belangstelling heeft of meer hierover wil
weten, kan contact opnemen met de SBV.

Alcoholvrij op weg

In memoriam: Simon Jongepier Sr.

Ook dit jaar organiseert Verslavingszorg
Noord-Nederland (VNN) weer een aantal
cursussen ‘Alcoholvrij op Weg’.

De SBV ontving op 2 februari jl. het bericht heeft hij zich met name bezig gehouden
dat onze collega en vriend Simon Jonge- met het ontwikkelen van de instructeurspier senior was overleden.
lessen voor het T-rijbewijs.

In 1981 startte hij samen met zijn vrouw
Nel een opleidingsinstituut. Later kwam
zoon Simon er bij. Simon leefde voor het
bedrijf en stak er veel tijd in. In de tijd dat
de rijinstructeurs nog elke 5 jaar examen
moesten doen, kwam Simon naar Drachten om de lessen over de wet te verzorgen. Zelf heb ik (aan het begin van mijn
werkzaamheden bij de SBV) ook een keer
mogen meedoen met de cursus. Dat was
de eerste keer dat ik hem ontmoette.
De training duurt van 13.00 tot 21.00 uur
(aanwezig zijn om 12.45 uur). Er zijn noch Ik was geraakt door zijn kennis, zijn plezierige manier van lesgeven en omgang met
voor de deelnemers, noch voor jullie
mensen.
kosten verbonden aan de deelname. De
In de loop van de jaren kwam Simon regeldeelnemers moeten door jullie gebracht
en gehaald worden, hiervoor krijgen jullie matig naar Drachten. De laatste jaren
een onkostenvergoeding. Jullie mogen
bij de cursus aanwezig zijn. Er mogen ook
Kantoorgegevens
foto’s of video-opnames gemaakt worden.
De Knobben 100, 9202 XJ Drachten
Je kan per keer 4 of 8 leerlingen laten
(0512) 544 610
meedoen.
We zoeken hiervoor deelnemers (oud-leerlingen) die in de leeftijdscategorie 18-25
jaar vallen en minimaal een half jaar hun
rijbewijs hebben. De deelnemers moeten
gewend zijn aan alcohol. Iemand die nooit
of bijna nooit drinkt is geen geschikte
deelnemer. Ook moeten deelnemers niet
labiel zijn of medicijnen gebruiken die niet
samengaan met alcohol.

Data voor 2016 (woensdagen):
1 jun
8 jun
15 jun
22 jun
29 jun
7 sept
14 sept
21 septr
28 sept
5 okt
Let op: voor alle data geldt natuurlijk
ook: vol = vol. Voor meer informatie of
het aanmelden van deelnemers kan via
marjolein@stichtingsbv.nl.

•M
 w. Marjolein van Eek, (06) 231 64 181
marjolein@stichtingsbv.nl
• Mw. Anjo Hiemstra (op maandag
de hele dag en vrijdagmorgen)
anjo@stichtingsbv.nl
• Mw. Dirkje Nynke Tibma, (aanwezig:
maandag) dirkje@stichtingsbv.nl
• Dhr. Willem Vreeling, (06) 5329 7473
willem@stichtingsbv.nl
• Mw. Tessa Witteveen, (06) 4409 5726
tessa@stichtingsbv.nl
• Mw. Rixt Sinnema, rixt@stichtingsbv.nl
• Dhr. Thoas Hommema,
thoas@stichtingsbv.nl.

Samen met enkele enthousiaste instructeurs ontwikkelde hij de inhoud voor de
nieuwe instructeursbewijs. Zijn afnemende gezondheid hield hem niet tegen om
dit af te maken.
Tot op de dag van vandaag verzorgt Jongepier Verkeersopleidingen een deel van
de applicaties voor de bij SBV-aangesloten rijscholen. De SBV verliest in Simon
Sr. een kundige en markante rijopleider,
maar bovenal een door en door vriendelijke man. De SBV wenst zijn vrouw Nel,
zoon Simon jr. en de overige familie heel
veel sterkte toe met dit verlies.
u Marjolein van Eek

B14
Secretaris dhr. J. Dijkstra
Merkelstrjitte 51, 8625 HX Oppenhuizen
(06) 5341 5065
info@vo-sneek.nl
Meppel
Secretaris dhr. N. ten Kate
Zuiderlaan 199, 7944 EE Meppel
(0522) 244 366
info@rijscholenmeppel.nl

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

PGCA
Secretaris dhr. G. de Vries,
Enemastraat 10,9351 MP Leek
(06) 5025 4226
info@autorijschooldevries.nl

AA&O
Secretaris dhr. F. Werkman
Industrieweg 2, 9403 AA Assen
info@aawerkman.nl
(06) 2222 4319

VBR
Secretaris dhr. A. Pal
De Weech 39, 8405 GN Luxwoude
(06) 2893 5743
appie@palletje.nl
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In memoriam: Sije Veenstra
Op 21 december jl. is SBV-collega en
-docent Sije Veenstra onverwachts overleden.

begonnen was, gaf Sije al verkeersles in
het voortgezet onderwijs. Hij deed dat op
zijn geheel eigen wijze. In 2001/2002 is
Sije begonnen met de opleiding tot gastJarenlang heeft hij als bevlogen docent
docent verkeer aan de NHL. In 2006 heeft
verkeerslessen gegeven aan jongeren op hij die opleiding met succes afgerond. Hij
scholen voor het voortgezet onderwijs
mocht toen officieel lesgeven in opdracht
en het voortgezet speciaal onderwijs in
van de SBV. Tijdens de lessen had hij
Fryslân, Groningen en Drenthe, om zo het goed contact met de leerlingen en wist
verkeer veiliger te maken.
de boodschap over de verkeersveiligheid
Nog voordat de docentenpool officieel
goed over te brengen. Zijn hart lag vooral

bij het lesgeven aan de leerlingen in het
VMBO en het praktijkonderwijs. Zijn lessen waren niet saai en langdradig, maar
heel praktisch en interactief. Menigmaal
ging hij met de leerlingen naar buiten
om een remdemonstratie te geven. De
scholen waar hij lesgaf, wilden hem graag
elk jaar weer als docent. Wij zijn hem
dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid
en zullen hem enorm missen.
u Marjolein van Eek

SBV-‘baandagen’ VEC 2016
Men kan op de baan trainen met personenauto’s, maar ook met vrachtwagens!
U kunt een of meer dagen en/of dagdelen
vastleggen bij de SBV. De kosten zijn 125
euro (exclusief BTW) per twee uur.

Nieuwe SBV-docenten
Vrijdag 22 januari was voor de SBV een
heugelijke dag. Op die dag werd de
docentenpool vo uitgebreid met 4 nieuwe
docenten: Maaike van Buuren, Peet Kuiper, Jan Plutschouw en Douwe Wielstra.
Deze docenten zijn allen in het verleden
begonnen aan de opleiding gastdocent
bij de NHL. Om verschillende redenen zijn
ze vlak voor het einde van de opleiding
gestopt. Om het tekort aan docenten aan
te vullen, hebben we Koos Blom gevraagd
deze docenten verder op te leiden. Koos
heeft een programma samengesteld,
bestaande uit lessen, stage en een beoordeling. Alle vier hebben deze opleiding
op een positieve wijze afgerond en zijn nu
inzetbaar binnen de docentenpool. Appie
Pal (secretaris bestuur) feliciteerde de
geslaagden met hun resultaat.
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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 natuurlijk ook altijd!

U krijgt dan een reactie of de betreffende
datum en tijd nog beschikbaar zijn.

Column
Denken we niet allemaal met weemoed terug aan
die goeie ouwe tijd? Toen je voor je rijexamen
nog cijfers kreeg, toen een VOP nog een zebrapad
was, toen mevrouw Braam nog tante Nel heette
en toen je GTA niet oefende op de spelcomputer,
maar op een écht parcours ergens in Drenthe.
Waarschijnlijk heeft eenieder, die zich vandaag de
dag met het verkeer bezighoudt, van rijinstructeur
tot examinator, van ROSO-trainer tot verkeersdocent, zijn of haar éérste schreden gezet in de
‘Verkeerstuin’ in Assen.
Waarschijnlijk hebben de kleine gebroeders
Kuiper zich daar een stuk in de rondte getrapt, om
nog net door groen te rijden, hebben de kleine
Dirksen en Dillema (zouden die ooit klein geweest
zijn...?) zich met moeite in een trapauto gewurmd,
moest de mini-Monasteryman voor de zoveelste
keer zich melden bij oom agent, omdat hij weer
iemand over de tenen reed. Helaas, het is niet
meer... Al twee jaar achter elkaar blijven de deuren van dit eens zo florerend gezinsuitje gesloten.
En zoals het er naar uitziet, zal ook dit jaar het
tankstation in het park onbemand blijven.
De redding leek nabij, toen er via Facebook een
reddingsoperatie op touw werd gezet, maar het
bleek ijdele hoop. Toen ik onlangs hoorde dat de
eigenaren van de camping, waar ik zomers veelal
vertoef, een groot gedeelte van de ‘inboedel’
hebben gekocht, wist ik genoeg. Dit stukje jeugdsentiment heeft de strijd verloren van de
PlayStation en van de Xbox.
Nooit meer zullen Renske en Simon hun kleinkind(eren) aanmoedigen vanaf de kant, nooit
meer een ijsco in de kabelbaan, gekregen van
Pake Wierd, niet meer met het zweet in de bilnaad
in de rij voor de kassa op een warme zomerse
dag.
Ik heb al eens eerder mijn teleurstelling uitgesproken over de vermeende sluiting van het park.
Er werd mij zelfs gevraagd in actie te komen.
Nou, als ik óóit de Mega-jackpot win, koop ik de
hele toko!! Dan zet ik Jan Plut in de kassa (die kan
wel verkopen), Nico wordt ‘pliesie’ (een autoriteit), mevrouw Schutte doet de horeca (kan goed
koken) en Jappie bemant het tankstation, want die
verveelt zich tegenwoordig dood. Wie weet ooit...
u Th. K. uw rijdende reporter

Zelfrijdende auto Google veroorzaakt
voor het eerst zelf ongeval
Tijdens een testrit nabij het hoofdkantoor van Google in Silicon Valley
is een zelfrijdende auto van het
technologiebedrijf ingereden op de
zijkant van een bus. Het is het eerste
ongeluk dat is veroorzaakt door een
zelfrijdende auto van Google.
Het voorval vond plaats op 14 februari. Groot is het ongeluk niet te
noemen: de zelfrijdende Lexus van
Google reed met 3 kilometer per uur
toen het voertuig de zijkant van een
bus raakte, die op dat moment reed
met een snelheid van 24 kilometer
per uur. Niemand raakte gewond.
Het is niet het eerste verkeersongeval waarbij een zelfrijdende auto
van Google betrokken is, maar het
is wel een primeur dat de schuld - in
elk geval deels - bij Google ligt. Tot
dusver waren het altijd menselijke
weggebruikers geweest die blaam
troffen.

Google erkent deels schuldig te zijn
aan het voorval. ‘Het is duidelijk
dat we iets van verantwoordelijkheid dragen, want als onze auto niet
daarheen was gereden zou er geen
botsing zijn geweest.’
Het resulteerde in schade aan de
linkervoorbumper, het linkervoorwiel en een sensor. Google heeft
inmiddels de software aangepast
om dergelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen. Zelfrijdende
auto’s gaan er voortaan vanuit dat
bussen en andere grote vrachtauto’s
‘met minder grote waarschijnlijkheid
voorrang zullen verlenen’.

Daags voor het incident hadden de
Amerikaanse verkeersautoriteiten
toegezegd aan Google dat zelfrijdende auto’s waarschijnlijk dezelfde
rechtspersoon worden als menselijke chauffeurs. Een veelbelovend
vooruitzicht voor Google, want het
Bij een testrit wilde de Lexus, uitge- zou de weg vrijmaken voor zelfrijdost met sensors en camera’s, rechts dende auto’s op de Amerikaanse
afslaan vanaf een grote boulevard.
wegen. Of het ongeluk met de bus
Op dat moment registreerde het
iets aan die belofte zal afdoen, is
voertuig zandzakken bij een afvoer- ongewis. u Bron: Volkskrant.nl
punt op de kruising, waardoor het
zich gedwongen zag iets naar links
uit te wijken. De rijbaan was niet
breed genoeg voor de zelfrijdende
Lexus en dus moest er een stukje
worden meegepakt van de rijstrook
ernaast. De Google-auto stopte,
wachtte zijn kans af en besloot in te
voegen, toen een bus passeerde.
De bijrijder van de zelfrijdende auto,
die bij testritten wettelijk verplicht
in de wagen zit om in te grijpen bij
noodgevallen, liet de situatie op
zijn beloop. Hij verklaarde achteraf
dat hij had verwacht dat de bus zou
afremmen om de Lexus ruimte te
geven de zandzakken te ontwijken.
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Applicaties 2016
In het voorjaar 2016 verzorgt de SBV een
applicatiecursus in het VEC.
Donderdag 19 mei 2016
Vervolgcursus Autisme (ASS) en AD(H)D
tijdens de rijles. Het gaat om een vervolg
op de basiscursus. De eerste twee dagdelen zijn op donderdag 19 mei, het laatste
dagdeel volgt op donderdagochtend 26
mei 2016. De cursus telt voor een 1,5 dag
(drie dagdelen) WRM-applicatie. Deze cursus is ook geschikt voor RIS-instructeurs.
Er zijn maximaal 15 deelnemersplaatsen

beschikbaar. De cursus gaat door bij minimaal 8 deelnemers.
Tijdstip: 19 mei: 08.30-16.00
26 mei: 08.30-12.00
Kosten
€ 255,--.
Maandag 9 mei 2016
Advanced Drivers Assistance Systems
(ADAS). Veel rijschoolhouders en rijinstructeurs kopen steeds modernere
auto’s. De meest technische snufjes zijn
tegenwoordig aanwezig in de auto. Het
CBR gaat op de technologische ontwikke-

ling aansluiten door het gebruik van deze
hulpsystemen tijdens het CBR examen toe
te staan. De leerling voorbereiden op het
gebruik van deze technische snufjes is een
nieuw lesonderwerp op de instructiekaart.
Bij de ADAS applicatie wordt hierover
meer uitleg gegeven.
Tijdstip:
Kosten:

08.30-16.00
€ 130

Opgeven kan via marjolein@stichtingsbv.
nl of 0512-544610.

Applicaties en het IBKI
Omdat wij op kantoor regelmatig telefoontjes krijgen van rijinstructeurs met
vragen over de applicaties, plaatsen wij
hierover wat informatie in De Schakel.
Op dit moment moet iedere rijinstructeur,
binnen de 5 jaar dat zijn/haar pasje geldig
is, 3x een dag theorie en 2x een examen
praktijkbegeleiding doen.
Theorie
Iedere rijinstructeur moet dus 3 dagen (6
dagdelen) theorie doen. De onderwerpen
zijn vrij; er is geen verplicht onderdeel.
Binnen die 5 jaar mag je echter niet twee
keer hetzelfde onderdeel doen, wel mag
de theorie geheel naar keuze worden
ingepland.
Praktijk
In de 5 jaar moet elke instructeur 2 keer
examen ‘Praktijkbegeleiding’ doen. Deze
praktijk kan gepland worden wanneer men
wil, ook voordat de theorie al gedaan is.
Mijn IBKI
Het boeken van een praktijkexamen gaat
via het IBKI.
Op de website van IBKI klik je op ‘mijn
IBKI’. Dan kies je ‘deelnemer’ en moet
je een gebruikersnaam en wachtwoord
opgeven. Je gebruikersnaam is je rela-
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tienummer (staat op je IBKI-pasje), het
wachtwoord heb je zelf aangemaakt. Als je
nog geen account hebt , moet je die eerst
aanmaken. Wanneer je eenmaal ingelogd
bent, ga je naar ‘aanmelden’ (links onder
examens). Je kiest dan bij productgroep:
‘Rijinstructie’. Vervolgens bij branche:
‘Praktische bijscholing’. Er volgen dan een
aantal categorieën, van A tot en met E. Als
je meerdere instructeursbewijzen hebt,
kan je zelf kiezen voor welke categorie je
examen wilt doen.
Is het je eerste examen, dan kies je bijvoorbeeld: B1. De tweede keer B2. Mocht
je na de 2e keer gezakt zijn, kies je B3. Je
kan kiezen voor een Standaard examen,
een Individueel examen (duurder) en een
Spoedexamen (duurder). Daarna kies je
een locatie en vervolgens plaats en tijd.
Op de site kan je examens boeken op
vastgestelde locaties. Wil je zelf een
locatie kiezen, dan kan dat ook, maar
dit kan niet digitaal. Je moet dan een
formulier invullen en opsturen (via post of
mail). Het kan 4-6 weken duren voordat je
examen kunt doen. Houd bij de planning
er rekening mee dat je niet 2 examens
tegelijk kan boeken. Reken voor elk
examen 4-6 weken, dus uitgaande van de
mogelijkheid van een herkansing moet je
minimaal 4-6 maanden rekenen.

Bij ‘mijn examens’ kan je zien welke
applicaties en examens je al gedaan/
gehaald hebt.
Het protocol praktijkbegeleiding op de
website van IBKI is erg nuttig en belangrijk voor het examen. Weet waarop en hoe
u beoordeeld wordt!
Let op: RIS-instructeurs moeten het
examen ‘Praktijkbegeleiding’ via het CBR
afleggen. De regels en procedures zijn
gelijkwaardig, echter wordt er conform de
RIS-methodiek getoetst. Het vertrekpunt
bij het examen is de CBR-locatie (dit in
tegenstelling tot toetsing via het IBKI).
Boeken kan niet online. Om een examen
te plannen, moet je bellen met het CBR.
Dan wordt het examen in overleg gepland. Geef dan aan dat je praktijkbegeleiding wilt doen.
Als SBV geven we je het dringende advies
om regelmatig op Mijn IBKI in te loggen
en na te gaan wat je nog aan verplichte
nascholing moet doen. Regelmatig komt
het voor dat we hevig geschrokken rijinstructeurs aan de lijn hebben, die “plotseling” ontdekken dat er wel heel veel
in heel korte tijd moet worden gedaan.
Voorkom dit soort stress en het op het
spel zetten van jouw instructeursbewijs!

IBKI past puntentelling stagebeoordeling en praktijkbegeleiding aan
De beoordeling van praktijkbegeleiding en de stagebeoordeling
gaat vanaf 1 mei 2016 op basis van een vierpuntsschaal. Dat
gebeurt nu met een driepuntsschaal. De aanpassing wordt gedaan omdat nu geen goed verschil in de score tot uitdrukking
komt tussen het niet uitvoeren van een beoordelingsaspect en
het wel uitvoeren ervan op een onjuiste manier.
De stage is een verplicht onderdeel van de opleiding tot rijinstructeur. De praktijkbegeleiding moet worden voldaan door
bestaande rijinstructeurs om hun WRM-certificaat te behouden.
Op dit moment hanteert IBKI zowel bij de stagebeoordeling als
de praktische begeleiding een puntentelling met drie mogelijke
scores. Elk beoordelingsaspect wordt gewaardeerd met 1 punt
(contraproductief), 2 punten (beginnend productief) of 3 punten
(productief).
Van contraproductief is sprake als de kandidaat een beoordelingsaspect geheel niet, geheel fout of zeer incompleet uitvoert.
Uit de praktijk van de afgelopen jaren blijkt dat de puntentelling
op dit punt een nuancering behoeft. Er wordt namelijk op dit
moment geen verschil gemaakt tussen het waarderen van een
beoordelingsaspect dat niet wordt uitgevoerd en een beoordelingsaspect dat wel wordt uitgevoerd, maar op een onjuiste of
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zeer incomplete manier. In de praktijk blijkt dit onderscheid wel
relevant, terwijl nu in beide gevallen 1 punt wordt toegekend.
Daarom is voorgelegd aan de Centrale Examen Commissie
(CEC) om de puntentelling te wijzigen van 1, 2 en 3 in 0, 1, 2 en
3. De waardering 0 wordt dan alleen toegekend als de kandidaat het beoordelingsaspect in het geheel niet uitvoert, terwijl
dat wel van belang was.
In de periode van mei tot en met oktober 2015 is bij 92 beoordelingen een schaduwpuntentelling met een vierpuntsschaal in
plaats van de huidige driepuntsschaal bijgehouden om dit systeem te testen. In 8 gevallen ging het om een stagebeoordeling
en in 84 gevallen om een praktische bijscholing. In de proef is
met name onderzocht of het hanteren van een vierpuntsschaal
werkbaar is en of er gevolgen zijn voor het slagingspercentage
(bij een gelijkblijvende grens voldoende/onvoldoende van 71
punten).
Uit de proef is gebleken dat het aantal gezakten niet drastisch
zal stijgen. Daarom wordt de beoordeling met een vierpuntschaal definitief in te voeren voor zowel de stagebeoordeling
als de praktische begeleiding. Er is geconstateerd dat een aanlooptijd voor kandidaten en opleiders in dit geval nuttig is. Als
invoeringsdatum gaat IBKI daarom uit van 1 mei 2016.
u Bron: Verkeerspro.nl
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Tarieven individuele bijscholing WRM fors omhoog bij IBKI
De tarieven voor individuele praktische
WRM-bijscholing bij het IBKI gaan vanaf
april fors omhoog. Het reguliere bedrag
gaat omhoog van 257 naar 290 euro, en
het spoedtarief van 407 naar 440 euro. De
kosten voor centrale praktische bijscholing gaan juist omlaag. Op deze manier
wil het IBKI het gebruik van deze locaties
stimuleren.

bedrag hiervoor naar beneden te brengen. De daling is hier wel minimaal: van
221 naar 215 euro. Het verschil is daarmee
uiteraard wel groter geworden: het is nu
75 euro goedkoper om op een centrale
locatie van het IBKI praktische bijscholing
te volgen. Een overzicht van deze locaties
vind je hier. Vanaf 1 april wordt deze lijst
flink uitgebreid.

De examentarieven worden aangepast
per 1 april 2016. Het ministerie heeft deze
goedgekeurd. Deze tariefwijzigingen gaan
in voor alle boekingen die vanaf nu worden gedaan voor examens vanaf 1 april.
Reeds op naam geboekte examens die
al voor de huidige examentarieven zijn
gefactureerd, worden niet gecorrigeerd.

Ook bij de stage (fase 3a) voor de opleiding tot rijinstructeur worden individueel
en centraal verder uit elkaar geduwd.
Reguliere, individuele stagebeoordeling
voor de categorie B stijgt in kosten van
447 naar 475 euro, terwijl de centrale variant 11 euro goedkoper wordt en nog maar
400 euro kost.

Het IBKI wil het gebruik van de centrale
bijscholingslocaties stimuleren door het

“Als de WRM per (vermoedelijk) 1 januari
2017 wordt gewijzigd, zal IBKI veel minder

praktijkbegeleidingen uitvoeren”, stelt de
toetsingsinstantie. “Dan is het belangrijk dat kandidaten voor een zo efficiënt
mogelijke examenvorm – het examen op
een centrale locatie – kiezen. Efficiënt voor
IBKI én voor de kandidaat, omdat IBKI zo
beter kan plannen en de kandidaat sneller
kan worden ingedeeld.”
Vanaf 1 april 2016 zal IBKI het aantal centrale examenlocaties flink hebben uitgebreid. “In principe worden in alle regio’s
examens gepland. Uiteraard blijven we
daarbij wel inspelen op de feitelijke vraag
naar die examens. De centrale examens
zijn direct online te boeken. De individuele examens blijven daarnaast ook gewoon
mogelijk.” u Bron: Verkeerspro.nl

Veel achterstallig onderhoud bij verkeerslichten
Nederland telt rond de 5600 verkeersregelinstallaties. Over het algemeen gebeurt
de plaatsing weloverwogen, maar als
ze er eenmaal staan wordt er in de helft
van de gevallen nauwelijks meer naar
omgekeken.

rotondes zijn omgebouwd tot een met
verkeerslichten geregeld kruispunt.

Voor het bepalen van de vraag of er
verkeerslichten moeten komen op een
kruispunt, worden verschillende methoden gebruikt. Meest gebruikt is methode
Slop, vaak worden ook wachttijdmetingen
Dat blijkt uit een onderzoek van DTV
Consultants op basis van de gegevens die van voetgangers, fietsers en auto’s als
uitgangspunt genomen. En ook ongeongeveer 300 wegbeheerders aanlevervallenanalyses, intensiteitstellingen en
den.
verkeersmodellen spelen een rol bij de
Het aantal verkeersregelinstallaties groei- beslissing.
de van 1998 tot 2015 van 5260 tot 5600.
De beperkte groei is deels het gevolg van Maar als ze er eenmaal staan, kijken veel
wegebeheerders er nauwelijks meer naar
de vervanging van verkeerslichten door
om. Twee van de tien wegbeheerders hourotondes. In totaal zijn in die periode
den bijvoorbeeld niet in de gaten of het
170 verkeerslichten vervangen door een
geheel technisch naar behoren functiorotonde. Omgekeerd gebeurt ook: 21
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neert. En nog eens twee van de tien doen
dat hoogstens eenmaal per twee jaar of
nog minder vaak.
Wegbeheerders kijken ook meestal niet
of een verkeersregeling wellicht moet
worden aangepast omdat de verkeersomstandigheden zijn veranderd. De helft doet
dat nooit of vrijwel nooit (eenmaal per vijf
jaar of minder). En 64 procent kijkt nooit
of er ongevallen zijn gebeurd op het met
verkeerslichten geregelde kruispunt.
Daarbij geven wegbeheerders vaak aan
dat het budget voor dergelijke controles
ontbreekt. De helft geeft aan dat er onvoldoende geld is om het beheer fatsoenlijk
uit te voeren of achterstanden bij het
beheer in te lopen. u Bron: Verkeersnet.nl

