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Deze Schakel bevat een aantal zeer interessante artikelen. Zo
hebben we van af nu elke keer een gastcolumn. Deze eerste
keer is de gastcolumnist Wilma Slinger van CROW. Daarnaast
stellen de drie brancheorganisaties BOVAG, FAM en VRB zich
aan u voor. De kring Heerenveen vertelt iets over haar organisatie. Natuurlijk ook weer “geef de pen door aan” en een column
van onze vaste columnist.
Binnen ons team is er ook een verandering. Rixt Sinnema is vertrokken naar Responsible Young Drivers, dat ook een kantoor
heeft in het VEC. Ze zit nu aan de overkant. Wij hopen dat ze
daar met net zoveel plezier zal werken als bij ons.
De laatste weken voor de vakantie zijn voor ons altijd erg druk
op kantoor. Veel scholen willen aan het eind van het schooljaar

graag nog verkeerseducatie. Ook zijn er veel trainingen en
voorlichtingen. Hierdoor zijn er elke dag veel rijinstructeurs op
pad voor de SBV.
Ik wil jullie ook graag wijzen op de gratis Drive Clean. Drive
Clean is een avondtraining op het VEC. Een uur voorlichting
over het gebruik van alcohol en drugs en daarnaast een uur
ROSO. Wij hebben meer capaciteit dit jaar en er kunnen dus
nog meer leerlingen meedoen! Maak er gebruik van, de leer lingen vinden het een mooie training (voor het eerst alleen achter
het stuur) en het komt de verkeersveiligheid ten goede.
De komende weken gaan veel van jullie (en ook wij) weer op
vakantie. Vanuit kantoor wensen wij jullie allemaal (alvast) een
fijne vakantie.u Mve

BOVAG is volop in beweging
De zomer breekt aan, maar dat betekent niet dat er bij BOVAG
op de lauweren wordt gerust. Er wordt druk gelobbyd om
de rijscholenbranche te professionaliseren en om de BOVAGrijschool in de schijnwerpers te zetten.
Professionalisering
Om de rijscholenbranche te helpen professionaliseren heeft
BOVAG, samen met FAM en VRB, een aanbevelingendocument
geschreven. Daarin adviseren de brancheorganisaties op welke
punten onder andere de WRM-opleiding en de bijscholing van
instructeurs zou moeten wijzigen. Inmiddels is het aanbevelingendocument samen met het ministerie van Infrastructuur &
Milieu, het CBR en IBKI uitgebreid besproken en wordt er gekeken welke adviezen in de komende wetswijziging meegeno-

men kunnen worden en aan welke adviezen verder gewerkt
moet worden door de diverse partijen.
Gesprekken met CBR
Verder vinden er veel gesprekken plaats met onder andere het
CBR over de lange wachttijden en de sluiting van DPR-locaties.
Twee onderwerpen waar veel rijscholen last van hebben en
waar BOVAG meerdere keren vragen over heeft gesteld bij
het CBR. We blijven aangeven niet blij te zijn met keuzes die
er gemaakt worden.
Campagne
BOVAG is druk bezig met het opnieuw bekijken van de inrichting van het BOVAG Garantiefonds Rijscholen (BGF) waar

Evenementen
Naast de campagnes, gaat BOVAG ook weer het land in. Eind
augustus bijvoorbeeld: dan staat op vliegveld Twente het Dutch
Motorcycle Festival op de agenda, van de organisator van de
Motorbeurs Utrecht. Net als elk jaar op de Motorbeurs, levert
BOVAG ook hier een bijdrage met het inmiddels befaamde Try
the Bike. Bezoekers zonder motorrijbewijs krijgen daar onder
professionele begeleiding van instructeurs van BOVAG-rijscholen
de mogelijkheid hun eerste meters op een motorfiets te maken.
Daarmee kunnen we weer heel veel mensen enthousiast maken
die zich op korte termijn bij de rijschool gaan melden voor een
opleiding. Volop actie dus!

vorig jaar wat commotie over ontstaan is. BOVAG en veel aangesloten rijscholen geloven gelukkig in de toegevoegde waarde
van het BGF: hiermee krijgen consumenten de zekerheid dat
wanneer een rijschool onverhoopt failliet gaat, het vooruitbetaalde lesgeld gewaarborgd is. In lijn hiermee ging onlangs een
nieuwe online reclamecampagne van start die voortborduurt
op de weg die we vorig jaar zijn ingeslagen: ‘Kies een BOVAGrijschool’. Hiermee kan een rijschool zich onderscheiden in een
markt die nog steeds enorm concurrerend is en de zekerheden
laten zien waar heel veel consumenten naar op zoek zijn.
BOVAG geeft hiermee aan aangesloten rijscholen een voorzet
om hun eigen rijschool te profileren.

Contact
Sinds oktober 2016 is Christa Grootveld van start gegaan als
nieuwe branchemanager voor de afdeling BOVAG Rijscholen.
Om te ontdekken wat er speelt en leeft binnen de rijscholenbranche, heeft zij inmiddels tientallen bedrijfsbezoeken gedaan
en met flink wat rijschoolhouders een kop koffie gedronken
of gebeld. Haar focus ligt dit jaar voornamelijk op het goed
luisteren naar en in gesprek gaan met de BOVAG-leden. Waar
hebben rijscholen behoefte aan? Wat kan BOVAG hierin betekenen en hoe kunnen we samen de rijscholenbranche versterken?
Mocht u hierover graag een keer willen praten, mail dan naar
rijscholen@bovag.nl. BOVAG Rijscholen heeft ook een besloten
Facebook-pagina voor leden. Hierop wordt op informele wijze
informatie gedeeld van overleggen, bijeenkomsten en kunnen
er vragen worden gesteld onderling. Bent u BOVAG-lid? Zoek
op Facebook naar ‘BOVAG Rijscholen’ en meld u aan als lid.

Drive Clean: gratis training op slipbaan voor rijschoolleerlingen
Ook in 2017 organiseert de SBV weer
Drive Clean samen met Responsible
Young Drivers (RYD) een aantal avonden
voor jongeren die in opleiding zijn voor
een rijbewijs. Jonge automobilisten krijgen een training op de slipbaan en een
theorieles over de gevaren van alcohol en
drugs in het verkeer. De leerlingen krijgen
door deze extra training meer “bagage”
mee voor als ze straks de weg op gaan.
De jonge automobilisten oefenen met
het rijden onder speciale omstandigheden, zoals gladde wegen of veel regen.
Op de slipbaan in Drachten worden deze
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.
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de jongeren zich bewust worden van de
gevaren en zelf verantwoordelijkheid
nemen.
Data voor 2017:
Dinsdag 4 juli
Dinsdag 26 september
Dinsdag 17 oktober
Dinsdag 14 november
Naast de training op de slipbaan, krijgen
de jongeren een interactieve theorieles
over de gevaren van alcohol en drugs
in het verkeer. Deze theorieles wordt
gegeven door een promotieteamlid van
Responsible Young Drivers. Via een spel,
alcoholbrillen en een quiz krijgen de
leerlingen op een leuke en interactieve
manier kennis over de gevolgen van deze
middelen in het verkeer. Het doel is dat

De training is op avond van 19.15 uur tot
uiterlijk 21.30 uur.
Iedere SBV-rijinstructeur kan hiervoor
leerlingen opgeven. Iedere leerlingen
mag maximaal één keer meedoen. Per
avond is er plaats voor maximaal 30
leerlingen.
Deelname is gratis. Opgeven kan via
marjolein@stichtingsbv.nl.

Kantoorgegevens

Column
Ondanks onze inspanningen en die van
vele anderen, is het aantal verkeersslachtoffers het laatste jaar toch weer
gestegen. Onder de mannelijke automobielbestuurders vallen nog steeds de
meeste slachtoffers, maar ook het aantal
doden onder de scootmobielers stijgt.
Niet verwonderlijk nu de mensheid
steeds ouder wordt en zich veelvuldig in
een scootmobiel voortbeweegt.
Samen met enkele collega’s van de SBV
ben ik daarom de laatste jaren veelvuldig op pad met deze “Benidorm
Bastards”, om hen enigszins wegwijs te
maken met hun nieuwe vervoermiddel.
Dit heeft de afgelopen jaren tot vele
prachtige, maar soms ook ontroerende
verhalen geleid. Een kleine greep uit
deze verhalen, wil ik jullie niet onthouden.
Het meest trieste verhaal speelde zich
af tussen een oude, zeer nette dame
en haar vriendje van vroeger, welke
ze nog graag eens wilde ontmoeten.
Ze had zijn nummer, maar durfde hem
niet te bellen, omdat ze niet zeker wist,
of hij getrouwd was of niet... Nou dit
was net een “putsje” voor de rijdende
reporter, ofwel de “Love-dokter”. Na
een telefoontje onder valse voorwendselen, kwam ik er al snel achter, dat haar
grote liefde van vroeger inmiddels van
de gehele wereld niks meer wist en al
enkele jaren aan dementie leed. Haar
speurtocht was te laat begonnen…
Ook de trieste oude, aan een longziekte
lijdende heer, wiens toelage in die
maand reeds op was en in een sterk vervuild en stinkend flatje, shagjes zat de
draaien van wc-papier, ging mij zo zeer
aan het hart, dat ik maar met hem naar
“Dirk van den Broek” ben gereden, om
vloei te halen…, roken was zo’n beetje
nog het enige lichtpuntje (letterlijk en
figuurlijk) in zijn leven.
Maar ook mooie verhalen, zoals een
94-jarige mijnheer in Lemmer, die mij op
uiterst smeuïge manier, zijn belevenissen wist te vertellen, welke hij had meegemaakt in de Pacific tijdens WW2 en

De Knobben 100, 9202 XJ Drachten
(0512) 544 610
• Mw. Marjolein van Eek, 06 231 64 181
marjolein@stichtingsbv.nl
• Mw. Anjo Hiemstra (aanwezig op
maandag en vrijdagochtend)
anjo@stichtingsbv.nl
• Mw. Dirkje Nynke Tibma, (aanwezig
op maandag en donderdag)
dirkje@stichtingsbv.nl
• Dhr. Willem Vreeling, 06 1141 1033
willem@stichtingsbv.nl
• Mw. Tessa Witteveen, 06 4409 5726
tessa@stichtingsbv.nl

wiens cursus scootmobielrijden daardoor
enigszins aan de korte kant bleef (Sorry
Thelma en Louise).
Als Fokke & Sukke vliegen Marinus en ik
ook veelvuldig langs ‘s Heeren Wegen,
om vrijwilligers op te leiden in een
tweezits scootmobiel met de veelzeggende naam MAX Mobiel. Dit heeft
vaak verbaasde en ook verontwaardigde
blikken tot gevolg, wanneer wij bijvoorbeeld op de rondweg in Leeuwarden
met ware doodsverachting met 45 km/
uur een vrachtwagen van de Poiesz
voorbijstreven. Die andere Max is er niks
bij!
Tenslotte nog een verhaaltje,welke
zowel onder de categrie grappig, als
droevig valt. Soms wil je, wanneer je
op je vouwfietsje met de scootmobiel
meefietst, het één en ander uitleggen
bij het oversteken van een zééééér drukke kruising, blijkt dat degene al lang
en breed de kruising is overgestoken,
onder begeleiding van een kakofonie
van claxonerende automobilisten en
omhoog wijzende middelvingers (hoezo
respect voor de ouderen?). Dan vervolg
je met klotsende oksels en het zweet
in de bilnaad je weg, wetende dat het
zijn tijd nog niet was, ondanks zijn hoge
leeftijd.
Als laatste wil ik Rixt, alias Louise, bedanken voor de fijne samenwerking de
laatste jaren.De serenade onder aan je
balkon “Wil niet dat je weggaat” van
Clouseau heeft helaas niet geholpen.
BIST IN TOPPER!

ABL
Secretaris mw. Lia Schutte
(0512) 511 562
liaschutte@chello.nl
AA&O
Secretaris dhr. Fokko Werkman
06 2222 4319
info@aawerkman.nl
B14
Secretaris dhr. Michel van der Goot
06 5026 7377
info@verkeersschoolvandergoot.nl
Meppel
Secretaris dhr. Nico ten Kate
(0522) 244 366
info@rijscholenmeppel.nl
PGCA
Secretaris dhr. Patrick van Dijk,
06 5245 8636
info@vandijkwinsum.nl
VBR
Secretaris mw. Geertje Wassenaar
06 5352 7052
info@vbrheerenveen.nl
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Gastcolumn:

Effectieve verkeerseducatie, Wilma Slinger CROW
competenties in het verkeer is en blijft
nodig bij verschillende levensfases en
bij het omgaan met nieuwe vervoermiddelen. Belangrijk is dat dit oefenen eerst
zoveel mogelijk in een ‘veilige’ omgeving
gebeurt.
Verkeerseducatie helpt verkeersdeelnemers om bij een nieuwe levensfase of
nieuwe vervoerswijze zich zo goed mogelijk uit te rusten met de benodigde kennis, vaardigheden en attitude. Een juiste
verkeerseducatie vermindert de kans op
fouten en overtredingen.
Ze is nodig om een goede basis te leggen
voor veilig gedrag en dit gedrag zo te
oefenen dat het ‘automatisch’ wordt.
Daarbij gaat het niet alleen om de praktische kant. In programma’s is ook steeds
meer aandacht voor de ‘hogere-orde’vaardigheden: risico-inschatting, bewustwording van wat je kan en niet kan. Ook
het beïnvloeden van de ‘norm’ - wat we
met elkaar vinden wat ‘hoort’- wordt in
educatieve projecten verwerkt.

Vanuit de politiek komt regelmatig de
vraag: wat levert investeren in gedragsbeïnvloeding door verkeerseducatie op?
Is het wel nodig hier geld in te steken?
En zo ja, hoe doe je dat dan het beste?
De directe link naar slachtoffers is moeilijk hard te maken, maar dat betekent
niet dat inzetten op verkeerseducatie
niet rendeert. Ik wil in dit artikel graag
ingaan op wat we van verkeerseducatie
mogen verwachten en wat we weten
over de effecten ervan.
Integrale aanpak
Mens-voertuig-weg… een ‘oud’ rijtje
maar nog zeker actueel. Nederland is ver
gekomen in het terugdringen van slachtoffers door het inzetten van een mix van
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maatregelen. Nu de infrastructuur steeds
meer op orde raakt en de budgetten
kleiner worden is de belangstelling voor
andere maatregelen dan infrastructurele
groter dan ooit. Het overgrote deel van
de ongevallen is gedragsgerelateerd.
Techniek kan wel steeds meer van ons
overnemen (zelfrijdende auto’s) maar
vooralsnog zal de mens altijd zelf verantwoordelijk worden gehouden. (En de
techniek kan falen).
Nut
Door instructie en oefening leer je hoe
dingen werken. We hebben allemaal
zwemles gehad, geleerd om te fietsen.
Je weg vinden in het verkeer is een
complexe taak. Oefening van bepaalde

Beperkingen
Uiteraard is niet alle gedrag te beïnvloeden is met verkeerseducatie. Er zijn een
aantal beperkingen zoals:
-	Dat je vooral leert van eigen ervaringen. De basis (die ouders/opvoeders
moeten leggen (!)) kun je met formele
lessen verstevigen, verbreden ofwel
corrigeren, maar daarna leer je het pas
echt. Het begeleid rijden voor 17-jarigen is hier een voorbeeld van maar
ook de begeleiding op jongere leeftijd
door ouders vormt een belangrijke
basis.
-	Fouten kunnen ook veroorzaakt
worden door een te complexe taak of
een onduidelijk wegbeeld. Je kan een
slecht wegontwerp niet ‘goed maken’
met educatie.
-	Ondanks trainingen blijven sommige
mensen meer fouten maken dan
anderen. Dit kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld door medicijngebruik, maar ook
permanent, bijvoorbeeld als gevolg

van veroudering of een slechte concentratie. Educatie is dan vooral geschikt
om deze mensen op hun beperkingen
te wijzen en te stimuleren om de voor
hen meest gevaarlijke situaties te vermijden.
-	Niet iedereen is gemotiveerd. Dan komen belonen en straffen om de hoek
kijken.
Kwaliteit van verkeerseducatie
Verkeerseducatie heeft een eigen bijdrage in het voorkomen van slachtoffers.
Evaluaties leren dat er effect is vast te
stellen bij een goed opgezet programma
waarin rekening is gehouden met ‘effectief werkende principes’.
Denk bijvoorbeeld aan voortgezette
rijopleiding voor motorrijders waarbij de
training zo is opgezet dat deze niet leidt
tot zelfoverschatting.
In het verleden is gebleken dat een
combinatie van maatregelen (bijv. infraaanpassingen combineren met voorlichting/handhaving) effectiever is dan
een solo-actie. Ook leidt de inzet van
verkeerseducatie tot een bredere spin-off:
via de kinderen worden bijv. ouders en
leerkrachten bereikt, er wordt thuis over
gesproken, er ontstaat aandacht voor
veiligheid rondom de school wat vaak
leidt tot maatregelen i.s.m. de gemeente.
Er gebeurt dus veel meer dan alleen een
mogelijk effect op bewustzijn en gedrag
van de individuele leerling, zeker als
verkeerseducatie wordt ingebed in een
grotere maatregelenmix.
Als je dan een budget beschikbaar hebt
en besluit het op verkeerseducatie in te
zetten, wat is dan effectief? Het afwegingskader is hierbij belangrijk: steek je
het bijv. in op jongeren, op ouderen of
op ouders/opvoeders. Om dit scherper te
krijgen is het nodig altijd een analyse te
maken van het probleemgedrag, heldere
doelen te stellen om het probleemgedrag
aan te pakken, zoveel mogelijk gebruik
te maken van in de praktijk bewezen effectieve programma’s en om ook goed de
afweging te maken over het rendement
dat je wil bereiken (bijv. welk percentage
van de doelgroep je wilt bereiken). Meer
en diepgaander onderzoek naar het be-

ïnvloeden en bereiken van doelgroepen
vergroot de effectiviteit van interventies.
Hier wordt meer dan ooit aandacht aan
besteed door overheden.
De afgelopen drie jaar is door CROW
i.s.m. provincies, de stadsregio Amsterdam en bureau RoyalHaskoningDHV
(RHDHV) geïnvesteerd in het vergroten
van de kennis over kwaliteit van verkeerseducatieproducten.
Producten zijn vindbaar in de digitale
toolkit en het merendeel is getoetst op
een goede opzet aan de hand van de
educatieve checklist. Het checklistoordeel
zegt iets over de zorgvuldigheid waarmee
een educatieprogramma is opgezet. Maar
zonder de laatste stap van de checklist, de
effectmeting, bestaat er geen eenduidig
inzicht in het uiteindelijke daadwerkelijke effect van een programma. Door de
checklisttoetsingen komen effectmetingen in toenemende mate beschikbaar.
Ook de SBV heeft laten zien meer aandacht te geven aan het doen van effectmetingen. Dat is een gunstige ontwikkeling: als overheid ben je geïnteresseerd
om producten in te zetten die effect
sorteren.
WEVER
Veel projectevaluaties meten de voorwaarden voor veilig gedrag. Gedragsintenties alleen zijn niet voorspellend voor
het werkelijke gedrag. Om effecten te
kunnen aantonen zijn toetsen nodig die
niet alleen meten wat mensen ‘van plan
zijn te doen’ maar die dichter komen
bij het uiteindelijke gedrag dat mensen
vertonen.
De gezamenlijke provincies hebben
vastgesteld dat meer kennis over effecten
nodig is en zijn met elkaar i.s.m. CROW/
SWOV/ RHDHV en Cito een traject gestart
onder de naam ‘Op weg naar effectieve
verkeerseducatie’ (WEVER). Doel van dit
traject is om te komen tot effectevaluaties die het mogelijk maken om gelijksoortige producten op rendement met
elkaar te vergelijken (bijv. lesmethodes,
dode-hoekprogramma’s). Dit zou subsidiegevers verder moeten stimuleren om
effectieve producten in te zetten.

Conclusie
Educatie is en blijft een belangrijk
onderdeel in een integrale aanpak om
het aantal ongevallen terug te dringen.
Samen met de markt proberen overheden
i.s.m. de kennisinstituten te werken aan
meer kennis over wat werkt en niet werkt
en aan het vertalen van kennis uit andere
terreinen (zoals bijv. vanuit gezondheid
via loket gezond leven). Kennis over effectiviteit van educatie en het bredere
thema gedragsbeïnvloeding vergt een
lange termijn blik en ook -investering.
Ondanks het feit dat we nog niet alles
weten over de effectiviteit van gedragsinterventies is het onbetwist dat educatie in combinatie met voorlichting en
campagnes een onmisbare bijdrage heeft
geleverd en levert aan veilig(er) verkeersgedrag. Dat is en blijft het uitgangspunt
in het verkeersveiligheidsbeleid en de
uitvoering daarvan.
Meer informatie
Rapport over effectevaluatie
http://www.crow.nl/publicaties/het-meten-van-effecten-van-verkeerseducatie
nieuwe checklist met illustraties
http://www.crow.nl/mobiliteit-en-gedrag/
bibliotheek/kennisdocumenten/checklistverkeerseducatie?ext=.
artikel verkeersnet
http://www.verkeerskunde.nl/internetartikelen/vakartikelen/60-verkeerseduatieproducten-langs-de-meetlat.43843.lynkx
Verkeerseducatie: bereikte mijlpalen en
toekomstige uitdagingen
http://www.crow.nl/publicaties/permanente-verkeerseducatie-(1)?Zoekterm=verkee
rseducatie&Vakgebied=crow.traffic;&pag
e=1&searchsort=score&pagesize=10
Paper: Op weg naar effectieve verkeerseducatie: een meetlat voor het basisonderwijs (NVVC 2016)
http://www.nvvc-congres.nl/programma/
kennissessies/116-risicogedrag-bij-kinderen-en-jongeren-verbetering-van-aanpakdankzij-nieuwe-onderzoeksmethodiekenen-een-bredere-blik
Toolkit verkeerseducatie:
www.crow.nl/mobiliteit-en-gedrag/toolkit
Voor meer informatie: Wilma Slinger,
wilma.slinger@crow.nl
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VRB
De Vereniging Rijschool Belang, kortweg
de VRB, is in 2009 opgericht om opleiders
in de rijschoolbranche een stem te geven
in overleggen met overheden en andere
instanties.
Inmiddels is de VRB daar een gewaardeerd gesprekspartner geworden.
Regelmatig zitten voorzitter Peter van
Neck, vicevoorzitter Eric Bakker en secretaris Irma Brauers aan tafel met vertegenwoordigers van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, het IBKI, het CBR
en opleidingsinstituten met als doel om
de rijschoolbranche toekomstbestendig te
maken en naar een hoger niveau te tillen.
Op verzoek van de politiek heeft de VRB
gezamenlijk met de 2 andere brancheorganisaties in augustus 2016 het zogenaamde “Startdocument” geschreven,
een document waarin gesproken wordt
over de door deze vertegenwoordigers
gewenste invulling van de opleiding en
examinering van nieuwe en reeds werkzame rijinstructeurs.
Dit had tot resultaat dat op aandringen
van de Tweede Kamerleden, de Minister
van I&M het aangepaste wijzigingsvoorstel WRM heeft aangehouden. Er werd
medio mei 2017 over een nieuw voorstel
gesproken.

Sudoku

Het zeskoppige bestuur van de VRB
bestaat uit personen, die allemaal werk-

Oplossing vorige Sudoku:
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Dit mogen we een succesvolle ontwikkeling noemen. We merken meer en meer
dat er naar ons geluisterd wordt en dat
onze mening en advies worden gevraagd.
Dit alles doen wij graag op een rustige en
respectvolle wijze, waarbij wij samenwerking hoog in het vaandel hebben staan.
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zaam zijn in de rijschoolbranche en daar
een sterke binding mee hebben. Dus feeling met het beroep van
rijinstructeur is duidelijk aanwezig. Alle
zes zetten zich, naast hun werk binnen
de eigen rijschool, voor 100% in voor de
vereniging.
Kenmerk van de VRB is dat de jaarlijkse
contributie zeer laag te noemen is.
In het werkgebied van de Stichting Bevordering Verkeerseductie zijn er nog maar
weinig rijscholen die zich aangesloten
hebben bij een landelijke branchevereniging.
Misschien is het toch goed om dat toch
eens te overwegen, samen staan we
tenslotte sterker! Bijkomend voordeel van
het lidmaatschap van de VRB zijn de talrijke ledenvoordelen die je kunt krijgen
bij onze samenwerkingspartners.
De VRB is de afgelopen jaren flink gegroeid, maar wil uiteraard nog meer
rijscholen/rijinstructeurs vertegenwoordigen, dus nieuwe leden zijn van harte
welkom.
Voor geïnteresseerden: u kunt ons vinden
op www.vrb.nu

Federatie Autorijschool Management
Het verschil is dat bij de FAM uitsluitend
grotere rijscholen zitten die alle categorieën verzorgen en een beperkt aantal
rijscholen zich mogen aansluiten. Veel
FAM-leden zijn naast FAM-lid ook lid van
de BOVAG of VRB.
Als een rijschool lid wil worden, dan
wordt er eerst naar de bestaande FAM-leden een mail gestuurd met de vraag of er
bezwaren zijn. Als er geen bezwaren zijn
en de reputatie van de aanvrager goed is
dan gaat er iemand van het FAM-bestuur
met een lid er langs om te balloteren.
Doordat de groep niet heel groot is (30
leden) kunnen we ook tijdens de ledenvergaderingen allemaal ons zegje doen.
Het leuke is ook dat we veel dingen met
elkaar kunnen delen.

De FAM is een brancheorganisatie voor
ondernemers die hun verantwoordelijkheid nemen binnen de branche. Hun
product is een goed opgeleide, veilige
verkeersdeelnemer die een bijdrage levert
aan het maatschappelijk en economisch
klimaat in Europa.
De FAM is naast de BOVAG en de VRB
een van de drie brancheorganisaties voor
rijscholen.
De FAM werd 35 jaar geleden opgericht
door een groep vooruitstrevende rij-

schoolondernemers die de gedurfde naam
Federatie Autorijschool Management
kozen. Gedurfd, omdat 25 jaar geleden
de gemiddelde rijschoolhouder zich alles
behalve een manager voelde, laat staan
zich zo noemde.
Enige jaren geleden na de oprichting
werd het woord ‘managers’ veranderd in
‘management’.
Uiteraard zijn er veel overeenkomsten
met de BOVAG en VRB en er wordt ook
veel samengewerkt.

Tijdens de vergaderingen komen vaak
sprekers. Zo hebben we bijvoorbeeld
gasten van het CBR en CCV gehad zodat
we onze vragen kunnen stellen. Op de
laatste ledenvergadering is Barbara Visser
op bezoek geweest om met ons van gedachten te wisselen over het opgestelde
startdocument.
In november hebben we in de regel ons
symposium. De laatste jaren zijn we op
bezoek geweest bij rijscholen in België,
Duitsland en Engeland. We hebben kunnen zien hoe het daar geregeld is.

Oproep aan T-instructeurs
De SBV organiseert enkele keren per jaar veiligheidstrainingen
voor landbouwvoertuigen (VTLV) voor variërende doelgroepen
(o.a. voor agrariërs, loonwerkers, mbo-leerlingen en medewerkers van de sociale werkvoorziening). De training bestaat uit
verschillende onderdelen, zoals theorie, manoeuvreren, rijstijlscan en slippen. Met name voor de rijstijlscan zijn wij op zoek
naar T-instructeurs die tijdens de training met deelnemers op
pad gaan in de omgeving. Iedere deelnemer gaat een uur rijden
in een grote trekker-combinatie met een instructeur die tips en
adviezen geeft.

De training zorgt voor een leuke afwisseling in het werk als
instructeur, een gezellige ontmoeting met collega’s en draagt
bij aan de verkeersveiligheid. De vergoeding voor T-instructeurs
bedraagt € 40,- per uur, bovendien is er altijd een lekkere lunch.
Ben je T-instructeur en zou je graag willen helpen bij onze landbouwtrainingen, dan kan je dit doorgeven via
tessa@stichtingsbv.nl of 0512 – 544610.
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Rijscholenvereniging VBR

Ons werd gevraagd om een stukje te
schrijven over de VBR Heerenveen. Ik heb
dit met alle plezier op mij genomen.
De VBR is opgericht 26 november 1982
door enkele enthousiaste rijschoolhouders die onder het genot van een borrel
besloten om de krachten te bundelen en
zodoende de VBR op te richten. Bij de
oprichting waren onder andere betrokken
de heer W.Valkema, de heer J. Nieuwland
en de heer D.Bosma
De doelstelling van de VBR Heerenveen
is het behartigen van de (individuele en
gezamenlijke) belangen van de bij haar
aangesloten leden, mits deze niet in strijd
zijn met de gemeenschappelijke belangen.
Natuurlijk werd dit allemaal vastgelegd in
statuten en notarieel bekrachtigd.
Dit klinkt allemaal erg officieel. Al snel
kregen we te maken met regels die opgesteld zijn omtrent verplichte bestuurswisselingen. Vanaf het allereerste bestuur tot
het huidige bestuur blijkt dit altijd een
moeilijk maar ook wel weer humoristisch
punt te zijn. Meestal werkte het zo van:
“bestuur dat zit bevalt prima, dus blijf
maar mooi op je plek”. Dit is niet alleen
bij onze vereniging zo, maar je hoort dit
ook van collega bestuursleden in andere
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belangenverenigingen. Zou je je binnen
de vereniging houden aan die statuten
dan zou de VBR al niet meer hebben
bestaan.
Het is natuurlijk ook erg belangrijk dat
het een bestuur is dat zich verantwoordelijk voelt voor zijn taak en de belangen van de collega’s behartigt. Voor de
continuïteit van de vereniging is dus bij
ons ook belangrijk dat de bestuursleden
onderling goed functioneren en dat het
bestuur breed wordt gedragen door de
leden van de vereniging.
We vinden het heel belangrijk dat naast
een goed contact met het CBR en de
vergaderingen met de SBV, we er ook
zorg voor dragen dat we elkaar op een
ongedwongen, niet altijd zakelijke, manier ontmoeten.
We vergaderen enkele keren per jaar.
Dit zijn altijd erg prettige bestuursvergaderingen die worden afgesloten met de
nodige sapjes en hapjes.
Natuurlijk is er ook de jaarlijkse algemene
ledenvergadering. Iedere keer hebben we
dan een paar vaste items vanaf de allereerste jaarvergadering. Dit zijn een gastspreker (afgelopen jaar Peter van Neck
van de VRB) en de traditionele gehaktbal
na de vergadering.
Ieder jaar hebben we een VBR feest dat
wordt georganiseerd door twee leden van
de vereniging.
Dit kan van alles zijn. Een feest in Amsterdam, een country- en westernparty,
kleiduivenschieten, avondje casino… Het
is altijd weer een verrassing. Vorig jaar
zijn we naar het Victoria Park in Wolvega
geweest: een speluitleg over de koersen,
een rondleiding in de stallen en meerijden met de wagen in de koers. Natuurlijk
kon er ook een gokje gewaagd worden
onder het genot van een hapje en een
drankje. Op het eind van zo’n avond worden er weer twee nieuwe leden gevraagd
om voor de volgende keer iets te organiseren.
Ieder jaar hebben we ook een oudejaarsborrel: volop gezelligheid met live
muziek. Natuurlijk is het niet zo dat het

alleen maar feesten zijn waar we elkaar
ontmoeten.
Saamhorigheid is bij de VBR erg belangrijk: collega’s helpen als het nodig is. Het
gebeurt dat wanneer een van de leden
door bijvoorbeeld ziekte zijn werk niet
meer kan doen we er binnen de vereniging voor zorgen dat de ene collega
de andere helpt. Er wordt een schema
gemaakt zodat de leerlingen van de desbetreffende rijschool door kunnen lessen.
Op die manier een collega helpen zorgt
binnen de vereniging voor grote voldoening. Momenteel bestaat de vereniging
uit 68 leden.
Met al deze leden samen moeten we
ervoor zorgen dat de VBR ook in de toekomst nog een vereniging blijft waar je
als lid graag bij wilt horen.
Dick Hielkema
Voorzitter VBR

SBV-‘baandagen’
VEC Drachten 2017
U kunt op de slipbaan trainen met
personenauto’s, maar ook met vrachtwagens!
U kunt twee of meer uren vastleggen bij de SBV om op de slipbaan te
trainen. De kosten voor de slipbaan
zijn vanaf 125 euro (exclusief BTW) per
twee uur.
Ook het plateau is te huur voor €175
per dagdeel.
Het reserveren van de baan 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 altijd een reactie of de
betreffende datum en tijd nog beschikbaar zijn.

Applicaties/cursussen 2017
Stagementor 19 en 26 september (€ 260)
Het belangrijkste deel van deze cursus
bestaat uit het leren begeleiden van een
aanstaande rijinstructeur tijdens zijn stage
in fase 3.
Deze aspirant-rijinstructeur moet, aan
het eind van zijn verplichte stage bij een
rijschool examen doen bij het IBKI. Om dit
tot een succes te maken moet de stagementor goed op de hoogte zijn van de
hieraan gestelde eisen. Deze zijn vastgelegd in een daarvoor gemaakt protocol.
Juist bij deze cursus komen dan ook de
volgende zaken aan bod: De leerprocessen, opbouw van een praktijkles, handelingsanalyses, de rijprocedure en het
protocol.
Tip:
Bij de praktijkbegeleiding van de instructeur zelf (2x in de 5 jaar) wordt hij
volgens hetzelfde protocol en op dezelfde
wijze beoordeeld als zijn leerling-instructeur.
Met de bijscholing stagementor slaat u
twee vliegen in een klap: 2 dagen van de
3 dagen bijscholing en u bent optimaal
voorbereid voor de praktijkbegeleiding.
NLP 25 september en 2 oktober (€ 260)
Basiskennis NLP tijdens de rijles:
4 dagdelen = 2 dagen
De NLP-cursus (neurolinguïstisch programmeren) maakt verschillende vormen van
communicatie en gedrag inzichtelijk.
Hierdoor kan de communicatie verbeteren. Dit zorgt voor persoonlijke groei en
betere rijlessen.
De bijscholing bevat veel praktijkoefeningen, vandaar dat de cursus 4 dagdelen
beslaat.
Alcohol en drugs 7 november (€130)
Tijdens deze bijscholing krijgt u inzicht in
het alcoholgebruik, drugsgebruik, gebruik
van medicijnen, (overmatige) vermoeidheid, slaapdeprivatie in combinatie met
het rijgedrag tijdens rijlessen en het
besturen van voertuigen.
Daarnaast is het vroegtijdig signaleren
van het gebruik van genoemde midde-

len een onderdeel dat bijdraagt aan een
hogere verkeersveiligheid.
U kan door deze bijscholing de leerling
tijdens de rijlessen bewust(er) maken van
de invloed en de gevolgen van alcohol,
drugs en medicijnen.
De cursus beslaat 2 dagdelen.
Meervoudige intelligentie in de rijinstructie 1 december (€ 130)
De instructeur leert ‘de échte IK’ test
in te vullen. Door middel van de ingevulde ‘echte Ik’ test van de leerling kan
de instructeur zien welke intelligentie
de leerling heeft. De instructeur telt de
omcirkelde kenmerken op en komt zo aan
zijn score. Hier kan hij dan op inspelen om
zo het maximale uit de leerling te halen
en wellicht meer tegemoet te komen aan
de wensen en mogelijkheden van deze
leerling. Hij houdt rekening met de verschillen in intelligentie, die niets zeggen
over slim of dom, maar over een andere
manier van leren. Door deze manier
van lesgeven leren leerlingen hun eigen
unieke intelligentiepatroon te herkennen
en te waarderen.
De instructeur leert een leeromgeving te
creëren, waardoor de betrokkenheid van
de leerling vergroot wordt. De instructeur
stimuleert respect en sociaal gedrag bij
zijn leerlingen. Hij leert de leerstof voor
alle leerlingen toegankelijk te maken en
helpt de leerlingen de leerstof te begrij-

pen door aan te sluiten bij hun natuurlijke sterke kanten. Hij leert leerlingen
beter voor te bereiden op de complexe
situaties in het verkeer.
De instructeur leert de mentale weerbaarheid van de leerling tijdens de lessen te
vergroten door de leerling op zijn sterke
kanten te wijzen (resultaat ‘de echte Ik’),
redelijke doelen te stellen en die doelen
proberen te bereiken, de leerling sterk te
maken tegen negativiteit (door een verkeerssituatie/handeling bewust een keer
fout te laten doen), de leerling erop te
wijzen gebruik te maken van positieve gedachten om zijn/haar mentale weerbaarheid op te bouwen, om rustig te blijven
als hij/zij onder druk staat, prioriteiten
te stellen, de leerling erop te attenderen
eerlijk te zijn tegen zichzelf en te laten
reflecteren op eigen ervaringen
(zelfreflectieformulier).
Doel van de cursus
De instructeur kan benoemen, beschrijven
en verklaren wat meervoudige intelligentie inhoudt, welke vormen er zijn en
wat het belang is van een goede kennis
hiervan.
Hij is in staat d.m.v. ‘de echte Ik’-test de
verschillende vormen van intelligenties te
herkennen, de leerling hiervan bewust te
maken en zijn les hierop aan te passen.
De cursus duurt 2 dagdelen
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Geef de pen door aan... Thijs Docter
Op de valreep van mijn actieve leven als
rijinstructeur kreeg ik het verzoek van
Geertje Jonkman om wat over mijzelf te
vertellen. Mijn naam is Thijs Docter en ik
ben geboren op 19 juli 1951 in Djatinegara in Indonesië. In 1956 zijn wij uit Indonesië vertrokken met het passagiersschip
Oranje naar Nederland. Wij kwamen te
wonen in Wijk aan Zee in Noord-Holland.
In Wijk aan Zee heb ik 11 jaar gewoond en
daar ook de lagere school doorlopen. In
1962 zijn we verhuisd naar Heemskerk. Ik
ging toen naar de lagere technische school
in Beverwijk. Op de reis van Indonesië
naar Holland zei ik al tegen mijn moeder
dat ik kaptein wilde worden op een schip
en zo de wereldzeeën over trekken. Nu
kaptein worden dat is het niet geworden,
maar omdat ik toch wilde gaan varen ben
ik na de lagere technische school naar de
Hogere Zeevaartschool voor Scheepswerktuigkundigen in Amsterdam gegaan.
Na deze opleiding ben ik gaan varen bij
de Holland-Amerika Lijn in Rotterdam. Ik
heb op diverse schepen gevaren en heel
veel van de wereld gezien. Alleen als je
gaat varen moet je thuis geen meisje hebben. Drie maanden weg een paar dagen
thuis en dan weer weg is niet leuk. Ada
wachtte geduldig totdat ikzelf zei dat ik
wilde stoppen met varen. Wij zijn in 1970
getrouwd in Heemskerk en gingen in
Bergen in Noord-Holland wonen in een
zomerhuisje. In 1971 werd onze dochter
Monica geboren in Alkmaar. Inmiddels
was ik al gestopt met varen en werkte
tijdelijk bij de Hoogovens in IJmuiden.
Omdat ik nog geen 27 jaar was moest
ik de militaire dienst in voor mijn nummer. Ik werd officier bij de marine. Daar
had ik niet veel zin in omdat ik dan ook
een jaar naar Curaçao moest. Dan had ik
beter kunnen blijven varen. Ik heb toen
als alternatief voor vier jaar getekend bij
defensie en was werkzaam als onderofficier bij de 43ste Herstelcompagnie in
Havelte. Dat werd dus verhuizen van
Noord-Holland naar Friesland. Wij zijn
toen gaan wonen in De Blesse en was ik
elke avond thuis bij moeder de vrouw en
dochter. Na vier jaar moest ik de dienst uit
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Vervolgens ben ik toen ook in deeltijd
gaan werken bij de politie. Ook heb ik
nog een klein jaar als docent op de politieacademie in Apeldoorn gewerkt. Omdat
er geen werk was moest ik weer terug
naar het korps. Ik was daar niet zo gelukkig mee en besloot het politievak vaarwel
te zeggen en mijn rijschool verder uit te
bouwen.
Naast het politiewerk en de rijschool ben
ik nog een aantal jaren voorzitter geweest
van de VBR in Heerenveen en heb in het
bestuur gezeten van de SBV. Ook ben ik
heel nauw betrokken geweest bij de realisatie van het VEC in Drachten. Een spannende en drukke tijd maar we hebben
met elkaar wel iets neergezet wat uniek is
in Nederland en we trots op mogen zijn.
Rijscholen die samenwerken met elkaar is
toch iets moois waar we trots op mogen
zijn.
Reizen was de passie van Ada en mij.
Wij hebben samen de hele wereld over
gezworven, van China, Brazilië tot ZuidAfrika en nog vele andere landen.
In 2011 werd Ada ziek en wel zo ernstig
dat zij in augustus 2014 kwam te overlijden. Een hele klap, je bent al meer dan 45
jaar samen en plots kom je alleen te staan.
Na een moeilijke periode heb ik de draad
weer opgepakt en heb sinds augustus
vorig jaar een lieve vriendin. Mede door
haar heb ik mijn leven weer een beetje op
orde.
Zoals ik al zei in het begin van mijn betoog, op de valreep van mijn actieve loopbaan als rijinstructeur dit hele verhaal. Op
31 mei 2017 heb ik mijn lesbord aan de
wilgen gehangen en ben ik gestopt met
de rijschool en ga daarna als pensionado
verder door het leven. Ik hoop dat het jullie allemaal goed zal gaan in de toekomst
zowel privé als zakelijk. Geniet van de
mooie dingen in dit leven. Koester deze
momenten, want het kan zomaar voorbij
zijn.

en heb toen gesolliciteerd bij de gemeentepolitie Weststellingwerf. Daar werd ik
direct aangenomen maar moest eerst wel
de opleiding doen in Lochem. Omdat ik na
enige tijd werken mij niet helemaal thuis
voelde bij de politie (had allerlei reorganisaties meegemaakt) en kort gezegd mijn
ei niet kwijt kon bij deze organisatie, ben
ik wat anders gaan zoeken. Ik heb toen
de opleiding gedaan voor rijinstructeur en
heb stage gelopen bij verkeersschool Attent in Steenwijk. Na het behalen van het
instructeursbewijs ben ik naast het politiewerk rijinstructie gaan geven bij verkeersschool Attent. Daar heb ik een leuke tijd
gehad en een heleboel geleerd. Omdat ik
ook wat voor mijzelf wilde beginnen ben
ik gestopt bij Attent en ben ik in 1987 een
eigen rijschool begonnen. Door dit besluit
kreeg ik een heleboel problemen bij de
politie, omdat je geen nevenfunctie naast
het politieambt mocht bekleden. Daar was
ik het niet mee eens en ben toen naar de
ambtenarenrechter gestapt en werd in het Graag zou ik de pen willen geven aan
gelijk gesteld.
Wilma Rabe.

