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Nieuwe training MBO-leerlingen Nordwin 
College Buitenpost op VEC

Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar zelfs op vakantie kan ik het verkeer niet loslaten. Overal kijk ik met de bril van de 
verkeersveiligheid naar. Ook in het buitenland valt mij van alles op. Soms vind ik dingen beter dan in Nederland, maar ik 
ben ook vaak blij dat ik hier woon! Als je veel kilometers rijdt op vakantie, kom je allerlei gevaarlijke situaties tegen. Ik ben 
altijd blij wanneer iedereen weer veilig thuis is. En dan begint alles weer opnieuw: school, het werk. Het is goed met elkaar 
weer aan de slag te gaan, want er ligt veel werk op ons te wachten. Met man en macht proberen we samen het verkeer 
veiliger te maken. Ik wens iedereen een goed najaar, vele veilige kilometers en veel leesplezier bij deze nieuwe Schakel.

Mve

Op 31 augustus j.l. kwamen bijna 30 leerlingen  van het 
Nordwin College, klas 2 naar het VEC voor een aantal 
workshops. Zo mochten ze op de slipbaan naast een 
instructeur in een auto rijden met een alcoholbril op om 
te ervaren dat alcohol en verkeer niet samen gaan. Ook 
mochten ze tijdens het autorijden proberen te appen. 
Natuurlijk wil ook dat niet. Op het plateau kregen de 
leerlingen een remproef te zien en mochten ze zelf 
fietsen. Ook hierbij werd het appen op de fiets uitge-
probeerd, wat soms leidde tot gevaarlijk gedrag. In het 
theorielokaal ging de workshop met name over risico-
gedrag en groepsdruk. We hopen dat de verschillende 
onderdelen de leerlingen aanzetten tot een veilig(er) 
verkeersgedrag.
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Kantoorgegevens

De Knobben 100
9202 XJ Drachten
(0512) 544 610

•								Mw.	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	114	11	033)
Willem@stichtingsbv.nl

•		Mw.	Tessa	Witteveen	(06	216	68	236)
tessa@stichtingsbv.nl

•		Mw.	Rixt	Sinnema	(06	154	77	976) 
rixt@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
06-22224319
 

B14:
Secretaris: Dhr.Michel van der Goot
Smidsstraat	5	Unit	11,	8701	WB	Sneek
	(06)	50267377
info@verkeersschoolvandergoot.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
06-50254226
info@autorijschooldevries.nl

VBR:
Secretaris:	Dhr.	A.	Pal
De	Weech	39,	8405	GN	Luxwoude
(06)	28935743
appie@palletje.nl

Stagiaire 
Vanaf	1	september	hebben	we	een	sta-
giaire	bij	de	SBV.	Het	gaat	om	Hillo	van	
der Meulen. Hillo doet de opleiding ver-
keerskunde bij de NHL. In de volgende 
Schakel stelt hij zichzelf voor en zal hij 
iets vertellen over zijn afstudeerproject.

SBV-‘baandagen’ VEC 2016
U kunt op de baan trainen met perso-
nenauto’s, maar ook met vrachtwagens! 
U kunt een of meer dagen en/of dag-
delen	vastleggen	bij	de	SBV.	De	kosten	
zijn	125	euro	(exclusief	BTW)	per	twee	
uur. 
Aanmelden doet u door een mail te 
sturen aan Marjolein van Eek via  
marjolein@stichtingsbv.nl met daarin 
de door u gewenste datum, tijd, ruim-
tes 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.

SWOV-onderzoek verkeers-
doden op rijkswegen

Naar aanleiding van de stijging in het 
aantal verkeersdoden in 2015, met 
name op het rijkswegennet, heeft 
Rijkswaterstaat	aan	SWOV	verzocht	om	
een onderzoek uit te voeren. Dat onder-
zoek omvatte drie onderdelen: 

•	 	Een	statistische	analyse,	onder	ander	
over de statistische significantie van 
die stijging;

•	 	Een	ongevalsanalyse	om	de	opval-
lende kenmerken van de ongevallen 
op het rijkswegennet te identificeren;

•	 	Een	analyse	van	externe	factoren	die	
kunnen verklaren waarom het aantal 
verkeersdoden in 2015 is toegeno-
men, niet alleen op het rijkswegennet 
maar in heel Nederland.

Minister Schultz verwijst in haar brief 
van 5 juli 2016 naar dit onderzoek. Naar 
verwachting verschijnt de rapportage 
van het onderzoek in het najaar 2016.

Bron: SWOV
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Gratis training Drive Clean 2016

Europese Verkeersveiligheidsraad: “Minder 
handhaving is mede oorzaak van de stagnerende 
vooruitgang in verkeersveiligheid in Europa”

Ook	in	2014	organiseert	de	SBV	weer	
samen	met	Responsible	Young	Drivers	
(RYD)	een	aantal	avonden	voor	jon-
geren 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. Deze training heet Drive Clean.

De jonge automobilisten oefenen met 
het rijden onder speciale omstandighe-
den, 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.

Na een uurtje op de baan, gaan de jon-
geren naar binnen voor een interactieve 

theorieles over de gevaren van alcohol 
en drugs in het verkeer. Deze theorieles 
wordt gegeven door een promotie-
teamlid	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 ver-
keer. Het doel is dat de jongeren zich 
bewust worden van de gevaren en zelf 
verantwoordelijkheid hierin nemen.

Data (iedere leerling doet maar één 
keer mee!): 
- Donderdag 22 september 
-	 Donderdag	27	oktober 
- Dinsdag 15 november 

De training is op avond van 19.15 tot 
uiterlijk	21.30	uur. 
Iedereen kan leerlingen hiervoor opge-
ven.	Per	avond	is	er	plaats	voor	maxi-
maal 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.	

Dat het met de verkeersveiligheid in Europa minder goed 
gaat komt onder meer doordat er minder gehandhaafd 
wordt. Dat is de conclusie van twee rapporten van de 
European Transport Safety Council (ETSC) die op 20 
juni  zijn gepubliceerd. Volgens de directeur van ETSC, 
Antonio Avenoso, heeft de afname in verkeershand-
having zelfs een dubbel negatief effect op verkeersveilig-
heid: “Er worden steeds minder gevaarlijke bestuurders 
bekeurd en de subjectieve pakkans, de inschatting van 
weg-gebruikers van de kans om bekeurd te worden, 
neemt ook af”.  

	Vorig	jaar	overleden	meer	dan	26.000	mensen	op		
wegen van de Europese Unie; voor het eerst een toe-
name	sinds	2001.	Te	snel	rijden,	rijden	onder	invloed,	

afleiding en geen gordel dragen zijn volgens de onderzoe-
kers nog steeds de voornaamste oorzaken van verkeers-
ongevallen waarbij doden en ernstig gewonden vallen. In 
Nederland vielen vorig jaar 621 verkeersdoden, 9% meer 
dan het jaar ervoor.

In Nederland zijn, net als in Zweden en Finland, de af- 
gelopen jaren steeds minder bekeuringen uitgeschreven 
voor snelheidsovertredingen. Deze landen hebben ook 
te maken met de grootste stagnatie in het terugdringen 
van het aantal verkeersdoden sinds 2010. Nederland staat 
inmiddels op de 9e plek in Europa in de lijst van verkeers-
doden per miljoen inwoners; de lijst van veilige landen 
wordt aangevoerd door Noorwegen, Malta en Zweden.
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Alle cijfers op een rij:

-  45% van de jonge bestuurder krijgt 
klamme handjes van fileparkeren

-  24% van de ouders heeft moeite met 
fileparkeren

-  42% van de ouders drinkt een glaasje 
alcohol als zij nog moeten rijden

-  24% van de jonge bestuurder drinkt een 
glaasje alcohol als zij nog moeten rijden

-  50% van de ouders heeft afspraken 
gemaakt over het betalen van een 
schade

-		 	93%	van	de	ouders	heeft	afspraken	
gemaakt over het betalen van een boete

-  61% van de jonge bestuurders staat 
open voor delen van auto

-	 	33%	van	de	ouders	staat	open	voor	het	
delen van auto 

-  54% van de jonge bestuurders geeft 
aan in een elektrische auto te willen 
rijden 

-  54% van de ouders geeft aan in een 
elektrische auto te willen rijden

-	 	33%	van	de	jonge	bestuurders	staat	
positief tegenover zelfsturende auto’s

-	 	35%	van	de	ouders	staat	positief	tegen-
over zelfsturende auto’s

Bron: Rij-instructie 

Veel	meer	ouderen	dan	jongeren	die	
een auto besturen hebben er geen 
probleem mee dit te doen na het 
gebruik van alcohol. Liefst 42 procent 
van de ouderen drinkt wel eens een 
glaasje te veel als er nog moet wordt 
gereden, terwijl van de jongeren 24 
procent zich schuldig aan maakt. 
Verder	blijkt	dat	veel	jongeren	–	45	
procent maar liefst- moeite heeft met 
fileparkeren.	Van	de	ouderen	heeft	
24	procent	hier	last	mee.	Ook	laat	13	
procent van de ouders weten hun kin-
deren	die	nog	geen	18	zijn	maar	die	
wel een rijbewijs hebben regelmatig 
onbegeleid te laten rijden.

Dit staat allemaal in een recent ver-
schenen rapport van marktonderzoe-
ker Gfk dat is gemaakt in opdracht 
van	verzekeraar	Univé.	Verder	blijkt	
dat drie op de vier ouders hun auto 
wel eens uit aan hun kroost uitle-
nen en dat gaat best wel vaak  mis. 
Desondanks heeft  slechts de helft 
van de ouders afspraken gemaakt 
met hun kinderen als het gaat om 
het	betalen	van	schade,	tegenover	93	
procent als het gaat om een boete.

Met het begeleid rijden van kinderen 
met	een	rijbewijs	die	nog	geen	18	jaar	
zijn,	gaat	het	ook	niet	altijd	goed.		13	
procent van de ouders heeft aangege-
ven	hun	kind	van	17	wel	eens	te	laten	
rijden zonder begeleidend coach. Het 
rijden	van	een	17-jarige	zonder	bege-
leidend coach is niet verzekerd. Maakt 
de	17-jarige	in	dat	geval	schade,	dan	
is dit niet gedekt op de verzekering. 
Daarnaast gebruikt 64 procent van 
de	ouders	hun	kind	weleens	als	BOB.	
Ook	hierbij	geldt	dat	een	17-jarige	niet	
is verzekerd. Het alcoholpromillage 
van de begeleidend coach mag niet 
boven de wettelijk toegestane norm 
uitkomen.

Ouderen drinken meer dan jongeren

Docenten voortgezet 
onderwijs gezocht 
 
Zoals jullie wellicht weten, geeft de 
SBV	les	op	heel	veel	scholen	in	Fryslân,	
Groningen en Drenthe. Hiervoor hebben 
we ruim 20 instructeurs opgeleid tot 
gastdocent verkeer. Om docent te 
mogen worden, moet je een opleiding 
volgen aan de NHL, t.w. de opleiding 
Pedagogisch	Didactische	Aantekening	
voor	Instructeur	(PDA). 
 
De	cursus	Pedagogisch	Didactische	
Aantekening voor Instructeurs duurt 
één	jaar	en	beslaat	30	dagdelen.	
De studiebelasting is gebaseerd 
op de contacttijd, de zelfstudie en 
het eindassessment. Zelfstudie 

is daarbij een variabele factor 
die afhangt van iemands kennis, 
ervaring en vaardigheden. De totale 
studiebelasting wordt gesteld op 
550 uur inclusief minimaal 120 uur 
werkplekleren	verspreid	over	30	
weken. De opleiding start in februari 
2017.	De	opleiding	wordt	gegeven	in	
Leeuwarden en Groningen. Je kunt 
stagelopen	bij	de	SBV.	

Wij	zoeken	weer	nieuwe	docenten	die	
deze	opleiding	willen	volgen.	De	SBV	
betaalt de kosten van de opleiding, 
als student betaal je zelf de boeken 
en je reiskosten. Als je geïnteresseerd 
bent, neem dan contact met ons 
op voor informatie, of meld je aan. 
Wij	kunnen	5	à	6	nieuwe	docenten	
gebruiken. 
De aanmelding omvat:

1.	 	Volledig	ingevuld	sollicitatiefor-
mulier	(op	te	vragen	bij	SBV)

2.  Handgeschreven bijlage met 
motivatie 

3.	 	Bewijs	inschrijving	Kamer	van	
Koophandel of als jij werkt in 
loondienst: een akkoordver-
klaring van uw werkgever (zie 
aanmeldingsformulier)

4.  Fotokopie van de voor- 
en achterkant van jouw 
instructeurscertificaat

5.  Fotokopie van de door jou be-
haalde diploma’s of certificaten

Om toegelaten te worden tot de 
opleiding beschik je over mbo- of 
gelijkwaardig werk- en denkniveau.

Uiteraard wordt strikt vertrouwelijk 
met	jouw	gegevens	omgegaan.	We	
hopen dat velen zich zullen aanmel-
den voor deze cursus. 
Je kan je aanmelden tot en met 15 
oktober 2016
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lichaam naar voren te bewegen. Ook 
blijken ze een minder stevige grip 
te hebben op het stuur. Op grond 
van de conclusies uit de testritten 
onderstrepen de onderzoekers het 
belang van hulpmiddelen als een 
achteruitkijkassistent of de ouderen-
fiets	die	TNO	ontwikkeld	heeft.	Ook	
zou het met oog op het stuur-gedrag 
van ouderen verstandig zijn om fiets-
paden te verbreden bij kruispunten 
waar fietsers vaak moeten stoppen 
voordat ze kunnen doorrijden.

Het onderzoek bestond naast de test-
ritten ook uit een vragenlijst die de 
proefpersonen moesten beantwoor-
den over hun eigen fietsvaardigheid. 
Hun antwoorden bleken niet overeen 
te komen met de resultaten van de 
praktijkproeven. De proefpersonen 
schatten hun eigen rijvaardigheden 
beter in dan die van een gemiddelde 
fietser van hun eigen leeftijd.

Bron: verkeerspro.nl

SBV-informatieavond op 24 november, Van der Valk te Drachten.

Fietsers overschatten eigen rijprestaties

Fietsers zijn geneigd hun rijvaardig-
heid te overschatten. In de praktijk 
blijkt dat ze minder goed presteren 
dan ze zelf hadden ingeschat, zo blijkt 
een	studie	van	SWOV	en	de	TU	Delft.	
Daarbij werden testritten gedaan en 
een vragenlijst ingevuld. De studie 
maakt deel uit van een langlopend 
onderzoek naar verkeersveiligheid en 
oudere fietsers.

Kenniscentrum	CROW-Fietsberaad	
bericht over de uitkomsten van een 
tussentijds onderzoek, die beschreven 
worden in het wetenschappelijk tijd-
schrift	Transportation	Research.	Twee	
groepen	fietsers	–	een	van	boven	de	
65	jaar	en	een	tussen	de	30	en	45	jaar	
–	moesten	op	speciaal	geprepareerde	
fietsen bepaalde opdrachten uitvoe-
ren, zoals langzaam fietsen en plotse-
ling	versnellen.	Beide	groepen	reden	
hun testritten zowel op een gewone 
als een elektrische fiets.

De oudste groep proefpersonen 
blijkt bij de taken meer te corrigeren 
door stuurbewegingen en door hun 

Op 24 november is weer een informa-
tieavond voor al onze leden en con-
tacten. U bent van harte uitgenodigd 
bij	Van	der	Valk	in	Drachten.	Tussen	
19.00	en	19.30	uur	is	de	inloop.	We	
hebben meerdere sprekers van o.a. 
het	CBR	en	het	IBKI.	Houd	deze	avond	
alvast vrij, de officiële uitnodiging 
volgt binnenkort.
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Een tijdje terug vroeg ik aan de dames 
op		het	VEC	in	Drachten	of	ik	de	aan-
hangwagen met bijbehorende “par-
tytent”	even	een	dagje	mocht	lenen.	
Aangezien de CEO Marjolein van haar 
welverdiende vakantie genoot, durfden 
beide	jonge	dames	Rixt	en	Tessa	daar-
over	geen	beslissing	te	nemen.	Bijna	in	
koor	riepen	zij	gniffelend,	dat	ik	Taeke,	
de baancommissaris maar even moest 
vragen…Een half uurtje later bracht ik 

Ook moet men 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. 
Kosten zijn € 130.

Vrijdag 4 november: Autisme en 
AD(H)D tijdens de rijles: (telt mee 
voor 2 dagdelen). Ook geschikt voor 
RIS-instructeurs.
Tijdens	de	cursus	wordt	uitgebreid	
stilgestaan bij de theorie omtrent 
autisme en ADHD. De essentie van 
een informatieverwerkingsstoornis 
wordt helder uitgelegd. De rijin-
structeur leert vervolgens welke 
eenvoudige praktisch te gebruiken 
methodieken er zijn en kan deze 
direct inzetten. Dit wordt geoefend 
aan de hand van diverse casus-
sen. 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 trouwens niet alleen 
voor mensen met informatiever-
werkingsproblematiek goed werkt. 
Kosten zijn € 170

Vrijdag 7 en 14 oktober NLP 
Basiskennis NLP tijdens de rijles: 4 
dagdelen.   
Door	NLP	(neurolinguïstisch	program-
meren) toe te passen leert de rijin-
structeur op een nieuwe manier te 
kijken naar de wereld om hem heen.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                  
Het gevolg is dat de communi-
catie directer en effectiever is. 
De	toepasbaarheid	van	NLP	en	
de persoonlijke ontwikkeling 
staan in deze bijscholing centraal.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
Tijdens	de	bijscholing	ervaart	de	
rijinstructeur dat persoonlijke groei 
en ontwikkeling ontstaan door je 
open te stellen voor nieuwe din-
gen en je daarbij bewust te worden 
hoe jij en anderen communiceren.                                                                                                                                    
                                                                                    
De rijinstructeur herkent bepaalde 
vormen van gedrag en de emoties die 
daarbij horen. Door effectievere com-
municatie krijgt de rijinstructeur meer 
keuzevrijheid in het dagelijks leven.                                                                                                                                           
                                                                                                                                    
Die omschakeling in denken en han-
delen kan best pittig zijn. Door dit toe 
te passen groeit het zelfvertrouwen 
van de leerling. Maar het resultaat 
is merkbaar: het leven verandert in 
positieve zin. De bijscholing bevat 
veel praktijkoefeningen in workshop-
achtige omgeving  (vandaar 4 dagde-
len). Kosten zijn € 260.

Dinsdag 11-10-2016 Coaching en 
feedback
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. 

Applicaties najaar 2015

Column

hun telefonisch op de hoogte, dat het 
was geregeld, dit tot grote verbazing 
van beide dames. Achteraf valt ook het 
kwartje	bij	mij…Taeke	durfde	natuurlijk	
niet te weigeren, omdat het gebruike-
lijke	verhaaltje	in	“De	Schakel”	voor	de	
maand september eraan zat te komen 
en hij wist, dat ik iedereen even bij de 
kop	zou	hebben.	Nou	Taeke	geen	nood,	
alle lof voor jou! Het gras is altijd groen 
en kort geknipt en de koffie altijd klaar 
en heet. Ook de andere stoere man 
van	de	SBV,	onze	grote	vriend	Willem,	
heeft het hart op de goede plek en is 
tijdens de vekeersmarkten meestal op 
de goede plek, om net op tijd even mee 
te snoepen van de door de scholen 
verzorgde lunches. Altijd behulpzaam 
en vaak nog dingen uitleggend, terwijl 
wij	al	met	auto	en	aanhanger	op	de	A7	
zitten	(sorry	Willem	).	Moedig	stand-
houdend tussen al die vrouwen op 
kantoor.

Zoals de dame die de rekeningen moet 
betalen,	Dirkje	Nynke,	beter	bekend	
als	“Zeeuws	meisje”	(	.....	geen	cent	
teveel). Haar hoofd fronsend als er 
weer een rekening van een docent 
binnenkomt, alsof ze het uit eigen zak 
moet betalen, maar altijd goedlachs 
en goed gekleed. Over goedlachs 
gesproken......	lytse	Hille	zingt:	“	Jij	
krijgt	die	lach	niet	van	mijn	gezicht”.	
Dat	is	te	merken	op	het	VEC.	Anjo	zit	
altijd met een smile van oor tot oor en 
het	illustere	duo	Thelma	&	Louise	heeft	
ook de lach aan haar k...... hangen. 
Wordt	er	ook	nog	gewerkt?	Jazeker,	
onder het toeziend oog van moeder-
kloek Marjolein wordt er hard gewerkt, 
want heus het valt niet mee om al die 
docenten tevreden en aan het werk te 
houden. Af en toe wip ik even langs 
voor een bakje, een praatje, of zomaar 
ff en altijd ga ik blij weer weg........ tis 
een	“goed	stel”	daar	op	het	kantoor	
van	de	SBV		 
Th. K. uw rijdende reporter.



7

Hierbij de nieuwe opgave.

Oplossingen vorige Sudoko:

SUDOKO

2 3 1 5 8 4 7 6 9

7 6 9 1 3 2 5 8 4

8 4 5 7 9 6 2 1 3

4 9 2 8 7 5 6 3 1

5 1 7 6 4 3 9 2 8

3 8 6 2 1 9 4 7 5

1 5 8 9 2 7 3 4 6

6 2 4 3 5 1 8 9 7

9 7 3 4 6 8 1 5 2

8 4

3 2

5 1 6

6 3 1

9 8 2

7 8 3

4 5

9 3

6 1 4 9

Hoewel er politieke consensus 
bestaat over een strengere aanpak 
van veelplegers van ernstige ver-
keersovertredingen, is verkeersvei-
ligheid in ons land geen landelijke 
handhavingsprioriteit.	Peter	van	der	
Knaap: “Het aantal staandehoudin-
gen bedroeg in 2015 nog slechts 
17%	van	het	aantal	in	2007	(van	1,46	
miljoen naar 0,24 miljoen staande-
houdingen per jaar). Ook het aantal 

snelheidsbekeuringen door flitsen is 
met	bijna	30%	teruggelopen	(van	9,6	
miljoen	naar	6,6	miljoen	per	jaar).”	
Een reële controlekans is volgens 
SWOV	onmisbaar	voor	zowel	een	
effectieve recidiveregeling als voor 
een progressief boetestelsel.

Bron: SWOV

SWOV: verkeershandhaving in Nederland 
staat onder druk

Vernieuwd theorie-examen start 
op 7 november

Het	theorie-examen	'Nieuwe	stijl'	wordt	
definitief	ingevoerd	op	7	november.	Bij	
een deel van de vragen wordt dan de 
zogeheten sleepmethode gebruikt: kan-
didaten moeten het antwoord slepen 
naar	een	plaats	in	een	afbeelding.	Bij	
dit	nieuwe	vraagtype	is	minder	tekst	
nodig en dat is prettig voor kandida-
ten die moeite hebben met lezen. De 
inhoud	van	het	examen	blijft	hetzelfde.	
En	het	CBR	is	nog	niet	klaar	met	de	ver-
nieuwing	van	het	theorie-examen.

De verandering is onderdeel van de 
modernisering	van	theorie-examen,	
die twee jaar geleden begon met het 
nieuwe	individuele,	examenafnamesy-
steem,	zo	laat	het	CBR	weten.	Doel		is	
nog beter testen of een kandidaat de 
regels kent, snapt en inzicht in het ver-
keer heeft.

Volgend	jaar	volgen	er	na	een	grondige	
voorbereiding	meer	nieuwe	vraagty-
pen. Dan worden onder andere zogehe-
ten hotspot-vragen toegevoegd waarbij 
een kandidaat een punt in een afbeel-
ding aanwijst.

 Bron: rij-instructie
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CBR staat ondersteunende systemen in 
lesauto toe tijdens rijexamen

Reserveer in uw agenda

24 november 2016

Informatieavond	SBV 
Van	der	Valk	Drachten
U komt toch ook?!

Examenkandidaten	mogen	vanaf	1	
januari 2016 moderne ondersteu-
nende	systemen	gebruiken	tijdens	
de	rijexamens	voor	de	personen-
auto en de personenauto met aan-
hangwagen.	Hiertoe	heeft	het	CBR	
besloten in overleg met de rijschool-
brancheverenigingen. Daarmee 
volgt het de technologische ontwik-
kelingen waarbij steeds meer perso-
nenauto’s beschikken over de zoge-
heten Advanced Drivers Assistance 
Systems	(ADAS).	Ook	sluit	het	hier-
mee	aan	op	de	rijexamens	voor	de	
beroepschauffeurs waar het gebruik 
van ADAS al langer is toegestaan.

“Het gebruik van ADAS tijdens het rij-
examen	is	vrijwillig.	Met	het	toestaan	
daarvan	verandert	het	examen	niet.	
De	examinator	beoordeelt	de	rijvaar-
digheid	van	de	examenkandidaat	en	
niet het gebruik van ondersteunende 
systemen”,	licht	het	CBR	toe.

Een kandidaat moet ondanks een 
dodehoekverklikker toch goed blijven 
kijken	in	de	buitenspiegel.	Systemen	
zijn immers niet onfeilbaar. Zo 
blijkt uit Amerikaans onderzoek dat 
motorrijders	in	75%	van	de	geval-
len niet worden opgemerkt door een 
dodehoekverklikker.

Adaptive cruise control zorgt automa-
tisch voor een bepaalde afstand tot 
de	voorganger.	Stel	dat	een	examen-

kandidaat	dit	systeem	op	de	snelweg	
heeft ingesteld op 120 km per uur. 
Achter een vracht wagen wordt de 
snelheid	dan	aangepast	naar	80 km	
per uur. Als de kandidaat gaat uit-
voegen en de vrachtwagen niet meer 
wordt gevolgd, neemt de snelheid 
weer toe naar 120 km per uur. De 
kandidaat moet nu zelf de snelheid 
aanpassen aan de situatie bij het 
uitvoegen.

Systemen	die	het	rijden	van	de	auto-
mobilist overnemen, blijven verboden 
tijdens	het	examen.	Op	dit	moment	
hoort alleen het automatisch inpar-
keren	daarbij.	Tussen	half	september	
en begin december worden de oplei-
ders voorgelicht over het voorgaande 
tijdens	een	examenplaatsoverleg	in	
diverse locaties. Hiervoor wordt een 
uitnodiging verstuurd via de e-mail. 
Ook worden de data en de locaties 
vermeld	in	de	CBR	Info.

Het gebruik van de dodehoekverklik-
ker	in	de	auto	tijdens	het	praktijkexa-

men werd onlangs verboden door het 
CBR	in	afwachting	van	het	nu	geno-
men besluit. De kwestie werd bespro-
ken naar aanleiding van bezwaar van 
een Dordrechtse rijschoolhouder, die 
vond dat het hulpmiddel in de lesauto 
goedgekeurd moest worden tot het 
moment dat dit besluit definitief is.

Het	gaat	om	Erma	Pieper-van	der	Post	
van autorijschool Arnold in Dordrecht. 
In haar lesauto zit automatisch een 
dodehoekverklikker ingebouwd, en 
zij	ervaarde	dat	alle	examinatoren	
hier wisselend mee om gingen: soms 
mocht het hulpmiddel aan blijven, 
soms moest hij direct uitgeschakeld 
worden. Eerder bleek ook al dat ande-
re rijinstructeurs tegen wisselende 
reacties	van	examinatoren	aanlopen.

Vanaf	1januari	is	er	dus	een	uniform	
beleid	binnen	het	CBR.	Tot	die	tijd	is	
het	gebruik	van	dergelijke	systemen	
officieel	niet	toegestaan.	Tot	die	tijd	
moeten	deze	systemen	tijdens	het	
examen	uit,	net	als	nu.

BOVAG	Rijscholen	krijgt	een	nieuwe	branchemana-
ger. Christa Grootveld wordt de opvolger van Frans 
Bastiaansen,	die	op	13	september	overstapt	naar	het	team	
buitendienst	van	BOVAG.

Christa Grootveld is al enkele jaren branchemanager bij 
BOVAG	bij	de	afdeling	Gemotoriseerde	tweewielerbedrij-
ven. Ze wordt nu ook verantwoordelijk voor de afdeling 
Rijscholen. 
 
 

Frans Bastiaansen 
Frans	Bastiaansen	heeft	de	afdeling	Rijscholen	negen	jaar	
geleid. In zijn nieuwe functie zal hij de rijschoolbranche niet 
helemaal vaarwel zeggen. Als accountmanager voor alle 
niet-auto-afdelingen (waaronder rijscholen) gaat hij ook 
rijschoolhouders	bezoeken.	Zijn	functie	is	nieuw	bij	BOVAG	
omdat de brancheorganisatie meer aandacht wil besteden 
aan zaken als ledencontact, ledenbehoud en ledenwerving. 
 
Bron: verkeerspro

Christa Grootveld wordt branchemanager BOVAG Rijscholen


