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IBKI on tour
Al een aantal jaren moeten alle rijinstructeurs praktijkbege-
leiding doen. De RIS-instructeurs doen dit bij het CBR, alle 
anderen bij het IBKI. Als SBV krijgen wij veel vragen en opmer-
kingen over dit examen. Om die reden hebben wij besloten 
het IBKI uit te nodigen om een aantal voorlichtingsavonden te 
verzorgen op het VEC.

Marcel Disselköter van het IBKI wilde hiervoor graag naar 
Drachten komen. Inmiddels zijn er al 3 bijeenkomsten geweest.
Op deze avonden wordt het hele protocol doorgenomen en 
uitgelegd waarom elk onderdeel erop staat, wat het IBKI er 
mee wil zien en waarom. Stap voor stap neemt Marcel de 
rijinstructeurs mee langs de verschillende onderdelen. Hij geeft 
tal van voorbeelden waarom het soms fout gaat en legt uit hoe 

het anders kan. 
De aanwezigen 
kunnen ook vragen 
stellen die alle-
maal beantwoord 
worden. Aan de 
reacties van de 
aanwezigen te 
horen, werd het 
examen een stuk duidelijker door de uitleg. Vanwege dit succes 
willen we in mei nog één avond houden en wel op  9 mei op 
het VEC. Er kunnen maximaal 25 mensen meedoen, en vol=vol. 
De bijeenkomst begint om 19.30 (inloop 19.15 uur) en duurt tot 
uiterlijk 22.00 uur.
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In verkeerseducatieland en de rijschoolwereld is er veel in  

beweging. De brancheverenigingen hebben elkaar en de 

politiek gevonden. Onze minister vindt de verkeersveiligheid 

belangrijk en zou daarom wel eens goede knopen kunnen gaan 

doorhakken. Aan de andere kant gaat het ons ook niet snel  

genoeg. Veel instructeurs wachtten met hun praktijkbegelei-

ding, in de hoop dat het tweede verplichte examen zou worden 

afgeschaft. We hadden toch allemaal verwacht dat die in 2017 

zou worden geschrapt. Helaas lukte dat niet, wat veel instruc-

teurs teleurgesteld heeft. We hopen dat er binnenkort wel 

knopen worden doorgehakt!

In dit nummer weer een aantal interessante artikelen, doe uw 

voordeel er mee!u Mve



Applicaties

SBV-‘baandagen’ VEC Drachten 2018
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 137,50 euro (exclusief BTW) per twee uur.
Ook het plateau is te huur voor €192,50 (excl BTW) per dagdeel (= 4 uur).
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,  
etcetera. Bellen mag natuurlijk ook altijd!
U krijgt dan altijd een reactie of de betreffende 
datum en tijd nog beschikbaar zijn.

Maken lesplan 15 mei (€ 130)
Ter voorbereiding van verplichte praktijk- 
begeleiding maken veel rijinstructeurs 
een (RIS) lesplan. Deze lesplannen ver-
schillen van opmaak, inhoud en kwaliteit. 
Een lesplan is persoonlijk en bedoeld om 
de rijinstructeur vooraf te laten nadenken 
over zijn persoonlijke aanpak m.b.t. de 
leerling met al zijn leerlingkenmerken. 
Door de noodzaak van een lesplan meer 
onder de aandacht te brengen met de 
voordelen die daar mee gepaard gaan, 
krijgt de rijinstructeur meer inzicht in de 
noodzaak van een lesplan. 
Telt voor 1 dag, kosten € 130.

Autisme 5 oktober 2018 (€ 170)
Tijdens de cursus wordt uitgebreid stilge-
staan bij de theorie omtrent autisme en 
ADHD. De essentie van een informatiever-
werkingsstoornis wordt helder uitgelegd.
De rijinstructeur leert vervolgens welke 
eenvoudige praktisch te gebruiken  
methodieken er zijn en kan deze direct 
inzetten. Dit wordt geoefend aan de 
hand van diverse casussen. De essen-
tie van de aanpak en begeleiding van 
mensen met informatieverwerkingspro-
blematiek zit hem in het zo duidelijk en 
concreet mogelijk zijn, stap voor stap. Een 
benadering die trouwens niet alleen voor 
mensen met informatieverwerkingspro-
blematiek goed werkt.
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We hebben het weer overleefd, de ein-
deloze discussie over Zwarte Piet.
Ook afgelopen jaar weer nét geen 
mensen vermoord bij Dokkum, omdat 
meningen betreffende nietszeggende 
zaken niet parallel liepen. Ook de twee-
strijd tussen de Sint en de Kerstman ein-
digde dit jaar weer onbeslist, ondanks 
het feit dat ik mijn mening hierover 
veelvuldig heb geventileerd tijdens ver-
keerslessen in opdracht van de SBV  
(bestuurders van rechts hebben voor-
rang op een gelijkwaardig kruispunt, 
BEHALVE als die bestuurder Sint Niklaas 
heet en op een bleek paard rijdt). Men-
sen die mij wat beter kennen, kennen 
ook de achterliggende gedachte…

Het hele leven bestaat uit discussies en 
dilemma’s (niet te verwarren met dhr. P. 
Dillema). Sommige zijn belangrijk, som-
mige hebben niets om de hakken. 
Zijn we een voorstander van Donald 
Trump of neigen we toch meer naar 
Kim Jong-un, misschien zijn we het met 
beide heren oneens?
Moeten we een staatslot kopen…of 
verhuizen we naar Eastermar?
Ben ik echt een “boer”, als ik Heer-
enveen-supporter ben en niet voor 
Cambuur?
Moet ik bitcoins kopen, ripples of toch 
nog maar een paar staven goud?
Willen we op 96-jarige leeftijd nou wél 
of niet meer gereanimeerd worden?

En áls ik iemand reanimeer...word ik 
dan niet aangeklaagd wegens handtas-
telijkheden? 
Kan ik überhaupt nog iemand een 
compliment geven zonder voor seksist 
te worden uitgemaakt? #MeToo Zucht...
woorden moeten gewogen, ingeslikt en 
herzien worden.
En om het allemaal nog erger te maken, 
hebben we na de discussie over één 
keer praktijkbegeleiding of toch twee 
keer, weer wat nieuws om ons druk over 
te maken!!!
De VOG oftewel de Verklaring Omtrent 
Gedrag en dan natuurlijk het liefst 
Goed Gedrag!
Dat wordt voor menigeen ook weer 
afzien. In ieder geval voor mij...
Ik hoop niet, dat mijn vroegere docen-
ten hierover hun mening mogen geven 
en ook met Sint en Piet hoeft, wat mij 
betreft, hierover niet gecorrespondeerd 
te worden. Veel van mijn streken zijn 
denk/ hoop ik reeds verjaard, dus het 
zal zo’n vaart niet lopen, maar toch is 
het wederom een punt van discussie of 
dit nou echt nodig is. Extra regeltjes, 
extra kosten. Elke verandering is niet 
een verbetering en ook hier zal de tijd 
het ons leren. Ik ga me in iedere geval,  
vanaf nu voorbeeldig gedragen…

Met VRIENDELIJKE…groet Th. K. 
Uw rijdende reporter

Column



Ook in 2018 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 trai-
ning 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 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.

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 jongeren zich bewust worden van de 
gevaren en zelf verantwoordelijkheid 
nemen.

Data voor 2018:
Donderdag 19 april
Dinsdag 15 mei
Donderdag 14 juni
Dinsdag 3 juli
Dinsdag 25 september
Dinsdag 30 oktober
Donderdag 29 november

De training is op avond van 19.00 uur tot 
uiterlijk 21.30 uur.

Iedere SBV-rijinstructeur kan hiervoor 
leerlingen opgeven. Iedere leerling mag 
maximaal één keer meedoen. Per avond 
is er plaats voor maximaal 30 leerlingen.
Deelname is gratis. Opgeven kan via 
marjolein@stichtingsbv.nl.

Jubileum PGCA

15 -12- 2017 was het 60 jaar geleden dat 
onze vereniging  is opgericht.
10 januari 2018 was dat een reden om het 
samen met  bestuur, leden en partners  te 
vieren.
Natuurlijk waren ook ereleden aanwezig. 

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie hebben 
we samen met het 60 jaar bestaan van 
PGCA gehouden .

Onder het genot van een kop koffie  wer-
den we welkom geheten door de heer   
P. Loonstra.
Na een uur te hebben gebowld was het 
tijd voor een koud- en- warm buffet.

Het was een druk bezochte en gezellige 
avond. Iedereen heeft genoten!
Om 22.00 uur ging iedereen voldaan naar 
huis.

Het bestuur kan dan ook tevreden terug 
kijken op een geslaagde avond.
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Drive Clean: gratis training op slipbaan 
voor rijschoolleerlingen

SUDOKU Oplossing vorige Sudoku:

  8    7   

    8 6    

 5        9

     5   3 

  7   9    6

     3  1  7

 3  1 5   2  

 4      8  

 9     2

 6 7 9 4 1 8 2 3 5

 3 5 8 6 9 2 7 1 4

 2 1 4 7 5 3 9 6 8

 5 8 6 1 7 9 4 2 3

 9 4 2 3 8 5 6 7 1

 1 3 7 2 6 4 5 8 9

 4 2 1 9 3 6 8 5 7

 7 6 5 8 4 1 3 9 2

 8 9 3 5 2 7 1 4 6 
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Inmiddels al weer bijna 10 jaar geleden 
introduceerde mijn collega Bart Pas-
toor van het Regionaal Orgaan voor de 
Verkeersveiligheid in Limburg (ROVL), de 
afkorting Mvd01.
“Maak van de nul een Punt”, niet be-
doeld als getalsmatige doelstelling in 
de verkeersveiligheid, maar meer een 
beroep op het verantwoordelijkheid 
gevoel van alle Nederlanders. Je kunt zelf 
een bijdrage leveren aan verkeersveilig-
heid! Niet alleen als verkeersdeelnemer, 
maar ook als directeur, als werknemer, 
als voorlichter, als rijschoolhouder… het 
zit (om te beginnen) vaak in de kleine 
dingen.

Enige tijd geleden was ik (als gemeente-
raadslid) te gast op een boorlocatie van 
de NAM. Ik was aan de late kant, kwam 
aanrijden, zag een lege parkeerplek en 
reed die in. Nog voor ik uitgestapt was, 
kwam één van de gastvrouwen van de 
NAM naar mij toe met het verzoek mijn 
auto andersom (“op wegrijden”) te par-

keren. Veiligheidscultuur van het bedrijf. 
Net zoals we tijdens de rest van het be-
zoek steeds gevraagd werden de leuning 
van de trap vast te houden…
Als ik in Drachten op het VEC om me 
heen kijk, zie ik 90% van de rijschool-
auto’s inderdaad zo geparkeerd staan. De 
bezoekers en medewerkers (ook append 
op de trap) hebben nog wel wat te leren.

Hoe doen we dat?
Provinciale Staten van Fryslân willen ook 
naar Nul. Ik werk nu aan een Plan van 
Aanpak om een plus op de uitvoering 
van de Friese Strategie Verkeersveiligheid 
2010-2025 te zetten. Daarbij zoek ik de 
samenwerking met innoverende partijen: 
NLIngenieurs heeft zich gemeld, het Ken-
niscentrum Shared Space, Verkeerslab van 
VVN, FIKS en anderen. Met Groningen en 
Drenthe hebben we een proeftuin  
Verkeersveiligheid in de steigers staan. 
Nieuwe vormen van samenwerking, 
nieuwe ideeën, maar soms oude kennis. 
Ik noem dat de La van de Vergeten Ken-

nis. We weten al heel lang dat er draag-
vlak is voor ISA (Intelligente Snelheid 
Aanpassing), maar we doen er niets mee 
ondanks de wetenschap dat snelheid een 
centrale factor is bij het ontstaan en bij 
de afloop van verkeersongevallen.
Verder kunnen we natuurlijk niet om de 
razendsnelle ontwikkeling van de tech-
niek heen. Veel automodellen meten met 
laser, sensoren, radar enzovoort. Ze kun-
nen afstand houden, rijstrook houden, 
inhalen, zelf remmen enzovoort. Heeft 
u dat allemaal al eens meegemaakt? 
In zo’n nieuwe auto? Ik kan me één of 
meerdere dagen op het VEC voorstellen 
waarbij dealers hun nieuwste modellen 
aan de rijschoolwereld tonen. Niet alleen 
stilstaan en de theorie uitleggen, maar 
ook rijdend, zelfremmend op het VEC, 
afstand houdend op de Wâldwei en (zelf) 
inhalend op de A7 deze infrastructuur 
leent zich prima voor een proefrit. Doet u 
mee? Komt u ook?
Ik zoek vooral praktische voorbeel-
den en toepassingen. De ideeënbus is 

Gastcolumn: 

Maak van (de) nul een punt



Nieuwe docenten
Op 19 december zijn er 7 SBV-rijin-
structeurs geslaagd voor de Opleiding 
Pedagogisch Didaktische Aantekening 
voor Instructeurs aan de NHL/Stenden. 
Het betreft in willekeurige volgorde: 
Marinus Jilderda, Jan Steenstra, Jaap 
Boersma, Sjoerd Heidinga, Jan-Sipke de 
Boer, Koert Veninga en Simon Vlietstra. 
Vanaf dat moment kunnen ze allemaal in-
gezet worden voor verkeereducatie op de 
vele scholen waar we lesgeven. Allemaal 
welkom bij de docentenpool!

Nieuw factuuradres

De SBV heeft een nieuw emailadres 
voor rekeningen: 
facturen@stichtingsbv.nl
Als u een rekening verstuurt via de 
mail dan voortaan graag naar dit 
emailadres.
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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 (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 2166 8236 
tessa@stichtingsbv.nl

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

verdwenen, maar mailen mag altijd! 
Zo kwam het volgende idee van Koos 
Blom, betrokken docent te Dokkum. 
Koos vraagt mij of ik aan een Tesla 
kan komen. Indrukwekkend voorbeeld 
van nieuwe technieken. Maar het gaat 
hem om het feit dat het motorgeluid 
verdwenen is. “Sipke”, zo zegt hij, 
“Laten we een remproef doen met een 
geluidloze Tesla. Niet meer het geluid 
van de optrekkende motor, alleen 
nog het bandengeluid. Geluid speelt 
immers een belangrijke rol bij onze 
waarneming. Vooral fietsers doen veel 
op gehoor.” Eerst maakten we ons druk 
om “oortjes” en smartphones, nu om 
stille auto’s. Grappig. Maar hij heeft een 
punt. En we gaan het doen, met die 
Tesla. Wie weet er eentje voor mij, voor 
een half jaar of zo.

Culturele Hoofdstad
En dan tot slot, ook ik kan er niet 
omheen, Culturele Hoofdstad. Ik zie het 
voor mij, vier miljoen extra bezoekers. 
Velen uit het buitenland. Verkeer van 
rechts, heel veel fietsers, veel moois te 
zien (wat zijn ze knap hè, die Friezen), 
voorrangsregels en Shared Space. De 
weg zoeken, de weg vragen… 11 fon-
teinen… de Oldehove… de luchten… 
het platteland... het wad…
Hoe gaan we daar als Friezen mee om? 
Raken we geërgerd? U weet daar als 
rijschoolhouder, blauwe L op het dak, 
vast van alles van. Hoe gaat u daarmee 
om? Geven we onze gasten de tijd en 
de ruimte? Wijzen we ze niet alleen 
de weg, maar ook de pareltjes van 
onze gebouwen, tentoonstellingen en 
meer? Spreken we onze eigen talen, of 
proberen we het in hun taal? Zijn we 
vriendelijk of knorrig? Kunnen we tot 
een nieuwe sociale norm in het verkeer 
komen? En als we tot Vriendelijk Ver-
keer kunnen komen, kunnen we dat 
dan alsjeblieft vasthouden na 2018?
 

Sipke van der Meulen, secretaris
Regionaal Orgaan verkeersveiligheid 

Fryslân
s.i.vandermeulen@fryslan.frl



6

Belangrijke tips voor rijschoolhouders

De nieuwe privacywet die vanaf 25 mei 
in heel Europa wordt ingevoerd, treft ook 
rijschoolhouders. De Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming (AVG) geeft 
leerlingen en werknemers meer invloed 
over wat rijscholen met hun privacyge-
voelige informatie doen. RijschoolPro 
sprak met jurist Simone Diemel van 
Bovag over wat er precies verandert voor 
rijschoolhouders.

Rijschoolhouders krijgen te maken met 
heel wat persoonsgegevens van mede-
werkers en van klanten. Ondernemers 
mogen voortaan alleen informatie 
verzamelen die nodig is om de les- of 
arbeidsovereenkomst goed uit te voeren. 
Wanneer rijscholen informatie gebrui-
ken voor commerciële doeleinden, dan 
moeten zij hiervoor in bepaalde gevallen 
toestemming krijgen van de leerling.
In grote lijnen verandert er niet zo veel 
volgens de jurist van Bovag. “Het be-
staande leerlingenbestand moet al aan 
allerlei regels voldoen. Mochten rijschool-
houders toch twijfelen of de gegevens le-
gitiem zijn, dan kunnen zij een opruimac-
tie starten: ex-leerlingen verwijderen en 
bij huidige leerlingen alsnog het bestand 
op orde brengen.”

Rijscholen moeten in veel gevallen toe-
stemming vragen om persoonsgegevens 
op te slaan. Bij leerlingen gebeurt dit 
vaak aan het begin van de rijopleiding, 
wanneer zij een inschrijfformulier invul-
len. Bij het invullen van het formulier 
gaat de leerling akkoord met de voor-
waarden die de rijschool stelt. Rijscholen 
zijn verplicht te vertellen welke gegevens 
ze met welk doel verzamelen. Daarnaast 
moeten ze duidelijk communiceren hoe 
ze de data gebruiken, hoe lang ze de 
gegevens bewaren en hoe ze de data be-
veiligen. Een rijschool moet aan kunnen 
tonen dat ze deze toestemming hebben 
verkregen. Toestemming hoeft echter 
niet te worden gegeven als het gaat om 
gegevens van betalende leerlingen die 

noodzakelijk zijn om de overeenkomst te 
kunnen uitvoeren. Diemel raadt rijschool-
houders aan hun ict-systemen en over-
eenkomsten opnieuw scherp te stellen.
Bovendien hebben leerlingen recht op 
inzage van hun persoonsgegevens. Dat 
houdt in dat ze op elk moment mogen 
vragen welke gegevens de rijschool van 
hen heeft opgeslagen. Cursisten hoeven 
geen reden te geven voor een inzagever-
zoek. Leerlingen mogen rijscholen ver-
zoeken de gegevens te verwijderen. Dit 
verzoek kan op verschillende manieren 
worden ingediend, zoals bellen, mailen 
of per post. Een rijschool mag dit verzoek 
niet weigeren.

Naw-gegevens van de leerling zoals 
naam, geboortedatum en adres zijn 
noodzakelijk om te voldoen aan de 
lesovereenkomst. Rijscholen mogen 
deze gegevens dan ook opslaan, mits zij 
aangeven voor welke doeleinden deze 
worden gebruikt. Een goed voorbeeld is 
de leskaart. De instructeur mag gegevens 
invullen die nodig zijn om te voldoen 
aan de lesvoorwaarden. Hierbij kan men 
denken aan hoeveel lessen iemand gehad 
heeft, hoeveel lessen er betaald zijn, en 
op welk tijdstip de volgende les plaats zal 
vinden.

Het Burgerservicenummer (BSN) is een 
zogeheten bijzonder persoonsgegeven 
dat in de eerste plaats bedoeld is voor het 
contact tussen burger en overheid. Voor 
het gebruik van bijzondere persoonsge-
geven gelden strenge regels. Voor het 
reserveren van een examen heeft een 
rijschool geen BSN nodig. Voor een aan-
vraag is in elk geval een volledige naam 
(voor- en achternaam volgens paspoort) 
en geboortedatum nodig. Diemel advi-
seert dan ook om het BSN niet meer op 
te slaan.

Noodzakelijke persoonsgegevens van 
bestaande leerlingen mogen voor marke-
tingdoeleinden worden gebruikt indien 

deze doeleinden verband houden met 
rijlessen, zo stelt Diemel. Denk aan het 
versturen van mailings. Als de doeleinden 
geen verband houden met rijlessen of 
de rijschool andere, geen noodzakelijke, 
informatie aan de leerling vraagt en deze 
gebruikt voor marketingdoeleinden dan 
dient de leerling hier toestemming voor 
te geven. Rijscholen moeten deze doel-
einden expliciet vermelden. De leerling 
moet wel altijd de mogelijkheid krijgen 
om van de mailings af te zien.

Informatie doorgeven aan derden mag 
alleen als de leerling daar toestemming 
voor geeft, of als het noodzakelijk is voor 
de uitvoering van de lesovereenkomst. 
Een voorbeeld hiervan is een leerling 
die overstapt naar een andere rijschool. 
Ook zijn er partijen binnen de rijschool-
branche die informatie over leerlingen 
doorverkopen aan derden. Dit mag nog 
steeds, mits het noodzakelijk is voor de 
uitvoering van de lesovereenkomst. Heeft 
het geen betrekking op de uitvoering van 
de lesovereenkomst, dan moet de leerling 
expliciet toestemming geven.

Een rijschool mag aan de leerling vragen 
of hij of zij in staat is om fysiek en men-
taal een auto te besturen, en kan de leer-
ling hiervoor laten tekenen. De rijschool 
hoeft hierbij niet specifiek in te gaan op 
de gezondheid van de leerling, zo stelt 
de jurist van Bovag. “Deze informatie is 
nodig om te voldoen aan de lesvoorwaar-
den, maar is te gevoelig om specifiek op 
in te gaan.”

De instructeur is uiteindelijk de juri-
disch bestuurder, maar vragen naar de 
gezondheid van een leerling blijft een 
grijs gebied. Enerzijds is de gezondheid 
privacygevoelig, en anderzijds moet de 
rijinstructeur de leerling informeren en 
weten of ze samen veilig aan het verkeer 
kunnen deelnemen. Daarnaast komt het 
wel eens voor dat een leerling niet rijge-
schikt is, terwijl er wel al veel geld in de 
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opleiding is gestoken. Het blijft daarom 
belangrijk dat een leerling aan het begin 
van de opleiding het medisch traject 
doorloopt.

Leerlingen moeten de gezondheidsver-
klaring tegenwoordig zelf invullen. Het 
CBR heeft dit gedaan met oog op de 
nieuwe privacywetgeving. “Medische ge-
gevens zijn gevoelig, en alleen de leerling 
en het CBR mogen deze inzien”, liet CBR-
directeur Petra Delsing eerder weten.
De nieuwe wetgeving stelt dat gegevens 
‘niet langer dan noodzakelijk’ bewaard 
mogen worden. Wanneer de leerling 
slaagt, en er bestaat geen noodzaak 
meer om de gegevens te bewaren, dan 
moet de rijschool deze verwijderen. Voor 
de Belastingdienst dienen bepaalde za-
ken zeven jaar te worden bewaard. “Een 
praktische oplossing voor dit probleem 
is om de persoonsgegevens enkel in een 
mapje ‘Belastingdienst’ te bewaren, en 
uit overige systemen te verwijderen”, is 
het advies van Diemel.

Er zijn ook rijscholen die zelf bijhouden 
welke leerlingen zij hebben opgeleid. 

Sommige rijinstructeurs monitoren hun 
eigen slagingspercentage, en ook die van 
de examinators. Diemel stelt dat dit soort 
specifieke bestanden als onrechtmatig 
kunnen worden beoordeeld. Hoewel de 
jurist begrijpt dat sommige ondernemers 
dit bijhouden, benadrukt zij dat de hier-
voorgenoemde zich op een hellend vlak 
begeven. Rijinstructeurs hebben geen 
contractuele relatie met de examinator, 
en -hoogstwaarschijnlijk- geen toestem-
ming van het CBR en examinator om dit 
te doen.

Daarnaast stelt de wet dat de gegevens 
goed beveiligd moeten zijn. Rijscholen 
moeten dan ook passende technische 
en organisatorische maatregelen nemen 
om hun persoonsgegevens te beveiligen. 
De wet geeft niet specifiek aan hoe dit 
moet, maar om datalekken te voorkomen 
zullen rijscholen ervoor moeten zorgen 
dat de gegevens goed beveiligd zijn.
Een rijschool mag een geslaagde leer-
ling alleen op social media zetten als de 
leerling daarvoor expliciet toestemming 
heeft gegeven. Het gaat in dit soort 
gevallen vaak om een foto en dat is een 

bijzonder persoonsgegeven waarvoor 
een hoge mate van bescherming geldt.
“Bij kinderen onder de 16 jaar heeft de 
rijschool ook toestemming van de ouders 
nodig”, vertelt Diemel. “De rijschool 
moet dit ook aan kunnen tonen, zodat 
het controleerbaar is.”

Het bijhouden van personeelsgegevens 
is vergelijkbaar met het bijhouden van 
de gegevens van de leerlingen. Bedrijven 
mogen alleen gegevens opslaan om de 
arbeidsovereenkomst uit te voeren. Een 
BSN, salarisgegevens, een rekeningnum-
mer, pensioengegevens, en kopieën van 
de salarisstroken zijn nodig voor het per-
soneelsdossier. Rijschoolhouders mogen 
geen gevoelige gegevens opslaan zoals 
godsdienst, seksuele voorkeur, politieke 
gezindheid en strafrechtelijke gegevens.

Wanneer een rijinstructeur of ander 
personeelslid ziek wordt, dan gelden 
er specifieke regels over wat er wel en 
niet vastgelegd mag worden. Zo mag de 
rijschoolhouder niet registreren wat de 
medewerker heeft.

Bron: RijschoolPro

Met de invoering van de huidige WRM 
is ervoor gekozen om rijinstructeurs 
in de praktijk op hun vaardigheden te 
beoordelen. Uitgangspunt hierbij is dat 
de rijinstructeur in zijn eigen omgeving 
lesgeeft aan een door de instructeur 
meegebrachte rijbewijsleerling die 
hij aan het opleiden is om bij het CBR 
examen te gaan doen. Reden voor deze 
opzet is de rijinstructeur onder optimale 
omstandigheden zijn vaardigheden te 

laten tonen. De rijinstructeur is immers 
in een voor hem bekende omgeving les 
aan het geven aan een leerling die hij 
kent. Feitelijk het dagelijkse werk van 
een rijinstructeur. De resultaten van de 
beoordeling worden vastgelegd op het 
beoordelingsprotocol en vervolgens met 
de rijinstructeur besproken.

In de praktijk blijkt er nogal wat ondui-
delijkheid over de wijze van beoordelen 

van een praktijkbegeleiding of stage-
beoordeling te bestaan. Dit leidt bij de 
rijinstructeur tot meer dan noodzakelijke 
onzekerheid over en spanning voor de af 
te leggen praktijkbegeleiding of stage-
beoordeling. Dat is de reden waarom het 
SBV mij gevraagd heeft door middel van 
deze gastcolumn meer duidelijkheid over 
de daadwerkelijke wijze van beoordelen 
te geven.

Lees verder op pagina 8

Praktijkbegeleiding en stagebeoordeling; hoe zit het nu echt?

‘IBKI on tour bij het SBV’
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Het beoordelingsprotocol

Laat ik beginnen met een toelichting op 
het beoordelingsprotocol.
Het beoordelingsprotocol wordt ten on-
rechte nogal eens gezien als een lesplan 
waarin tot op de punt en komma be-
schreven zou staan hoe een rijles gege-
ven zou moeten worden. Niets is echter 
minder waar. Het beoordelingsprotocol is 
absoluut geen lesplan. Het bevat alleen 
de vaardigheden die elke rijinstructeur 
zou moeten bezitten om een doelgerich-
te en gestructureerde les te kunnen ge-
ven. Dit zijn vaardigheden die de meeste 
rijinstructeurs dagelijks gebruiken, echter 
vaak zonder dat ze dat zich bewust zijn. 

Het beoordelingsprotocol biedt IBKI de 
mogelijkheid om te registreren in welke 
mate de rijinstructeur die vaardigheden 
tijdens de beoordeelde rijles getoond 
heeft. Het beoordelingsprotocol is dus in 
feite een spiegel voor de rijinstructeur.
Als ik de inhoud van het beoorde-
lingsprotocol zou moeten samenvatten, 
wil ik dat als volgt doen.

Tijdens de beoordeling kijken wij in 
grote lijnen naar de volgende zaken.

1.  Is de instructeur in staat een doel-
gerichte en gestructureerde les te 
geven?

Op de voorzijde van het protocol wordt 
de structuur van de les weergegeven. 
Die structuur is geen hogere wiskunde. 
Iedere les, dus ook een rijles, begint met 
een inleiding, gevolgd door de kern en 
daarna komt de afsluiting. Niets nieuws 
onder de zon en dat levert in de praktijk 
dan ook zelden een probleem op. De 
meeste rijinstructeurs doen dit automa-
tisch in de juiste volgorde.

Daarnaast staan de vaardigheden die de 
rijinstructeur zou moeten bezitten om de 

rijles tot een succesvol einde te brengen. 
We hebben deze vaardigheden logisch 
per onderdeel van de les weergegeven. 
Het is echter niet zo dat de volgorde van 
de vaardigheden in beton gegoten is. De 
rijinstructeur is tot op zekere hoogte vrij 
in de invulling van de volgorde van deze 
vaardigheden, zolang het onderwijskun-
dig logisch is en het aansluit bij het ni-
veau van de leerling. Vooral dat laatste is 
van groot belang. Bij lesgeven draait het 
altijd om de leerling. Zeker in een 1-op-
1-situatie, zoals bij het geven van rijles, 
bepaalt de leerling in grote mate het 
tempo en de vooruitgang tijdens de les. 
Daarmee is in feite ook aangetoond dat 
een rijles nooit op exact dezelfde manier 
gegeven zal worden. De structuur van de 
les is weliswaar vast, de invulling van de 
les is altijd gebaseerd op het niveau en 
de ontwikkeling van de leerling.

2.  Sluit het gedrag van de instructeur 
en dus sluiten de getoonde vaardig-
heden aan bij het niveau van de leer-
ling?

Deze vaardigheden staan hoofdzakelijk 
op de achterzijde van het protocol en 
hebben vanzelfsprekend geen vaste 
volgorde. Ze kunnen op elk willekeurig 
moment tijdens de rijles gebruikt worden 
en zo beoordelen wij dat ook. Belangrij-
ke voorwaarde voor het beoordelen van 
deze vaardigheden is;sluiten de getoon-
de vaardigheden aan bij het daadwerke-
lijke niveau van de leerling? En juist daar 
gaat het tijdens een praktijkbegeleiding 
of stagebeoordeling nogal eens mis. De 
wijze waarop een rijinstructeur zijn vaar-
digheden laat zien, sluit onvoldoende bij 
het niveau van de leerling aan. Regel-
matig wordt er van de leerling verwacht 
dat die rijtaken of delen van rijtaken al 
zelfstandig uit kan voeren, terwijl de 
leerling dat niveau nog helemaal niet 
heeft. Ook bij het opmerken van fouten 
en het geven van feedback zien wij nog 

wel eens dat de getoonde vaardighe-
den onvoldoende zijn. Door de leerling 
gemaakte fouten worden, al dan niet 
bewust, niet opgemerkt en/of er wordt 
niet besproken wat de leerling zou moe-
ten veranderen om te voorkomen dat de 
leerling deze fouten blijft maken. Terwijl 
dit juist belangrijke vaardigheden van 
een rijinstructeur zijn. Het is tenslotte 
de taak van iedere rijinstructeur om de 
prestaties van zijn leerling objectief te 
beoordelen en vervolgens samen met de 
leerling te kijken wat gaat goed en wat 
gaat minder goed. Door middel van con-
crete en doelgerichte feedback maakt de 
instructeur vervolgens duidelijk hoe de 
leerling zich kan verbeteren. Dat is meer 
dan alleen maar zeggen dat de leerling 
“beter moet kijken”. 

3. De inhoud van de rijles?

Als wij de inhoud van de rijles beoorde-
len, kijken wij altijd naar de desbetref-
fende Rijprocedure en de verkeersregels. 
Met andere woorden: klopt de inhoud 
van de rijles met de inhoud van de 
Rijprocedure en de van toepassing zijnde 
verkeersregels. Ook daar worden wij 
nogal eens verrast. Vooral op het punt 
van de Rijprocedure worden er nog wel 
eens zaken besproken die achteraf niet 
of anders in de Rijprocedure blijken te 
staan.

‘De IBKI manier van lesgeven’

In de praktijk worden wij tijdens de 
nabespreking nogal eens geconfronteerd 
met de opmerking “dat is wat jullie wil-
len horen” of  “als het niet volgens de 
IBKI manier gebeurt, vinden jullie het 
niet goed”. Daarmee wordt de sugges-
tie gewekt dat er een ‘IBKI manier van 
lesgeven’ zou bestaan. Over ‘de IBKI 
manier van lesgeven’ kan ik kort zijn, die 
bestaat niet!

Vervolg van pagina 7
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Zoals ik hierboven al uitgelegd heb, 
beoordelen wij de rijinstructeurs op hun 
vaardigheden. Regelmatig zien wij tij-
dens de inleiding van de les dat de door 
de instructeur getoonde vaardigheden 
onvoldoende aansluiten bij het daadwer-
kelijke niveau van de leerling. Dat begint 
dan vaak al bij het vaststellen van het 
begingedrag van de leerling. Dit gedrag 
wordt regelmatig te hoog vastgesteld. 
Met andere woorden de instructeur 
vindt alles wat de leerling laat zien vol-
doende, terwijl de leerling nog regelma-
tig fouten maakt of nog geholpen moet 
worden met de uitvoering van diverse 
rijtaken. 

Ook wordt de doelstelling op basis van 
het door de leerling getoonde beginge-
drag vaak te hoog bepaald. Dat heeft 
behoorlijke consequenties voor het 
verdere verloop van de les. Regelmatig 
horen wij bijvoorbeeld dat een leerling 
aan het eind van een les geheel zelfstan-
dig linksaf zou moeten kunnen slaan. Als 
wij tijdens de nabespreking dan vragen 
of dat een realistische doelstelling was, is 
het antwoord vaak “nee, maar dat willen 
jullie horen”. Dat is een misvatting. Voor 
IBKI staat de doelstelling van een les 
nooit van tevoren vast. Dat kan namelijk 
niet omdat wij de leerling niet kennen. 

Tijdens de getoonde rijles beoordelen wij 
o.a. of de door de instructeur bepaalde 
doelstelling realistisch is en dus of de 
doelstelling bij het begingedrag van de 
leerling past. Als de rijinstructeur dat op 
de juiste wijze doet, verloopt de rest van 
de rijles over het algemeen veel beter. De 
leerling krijgt dan namelijk les op zijn/
haar niveau en dat is waar het uiteinde-
lijk om gaat.

IBKI on tour bij de SBV

Om te beginnen zal ik uitleggen wat 
‘IBKI on tour’ is.

Met IBKI on tour komen wij naar de 
rijinstructeurs toe, vandaar ‘on tour’. 
Tijdens IBKI on tour vinden wij interactie 
met de rijinstructeurs erg belangrijk. De 
aanwezige instructeurs moeten voldoen-
de gelegenheid hebben om vragen te 
stellen. Daarom hebben wij besloten om 
een groep uit maximaal 25 rijinstructeurs 
te laten bestaan. In een informele setting 
worden alle beoordelingsaspecten van 
het beoordelingsprotocol doorgenomen. 
Aan de hand van praktijkvoorbeelden 
maken wij duidelijk hoe wij de vaar-
digheden van de rijinstructeurs daad-
werkelijk beoordelen. Daarbij vertellen 
wij ook wat veel gemaakte fouten zijn 
en waarom die tot een onvoldoende 
beoordeling kunnen leiden. In de prak-
tijk levert dat vaak mooie discussies op 
waarbij een gezonde dosis humor ook 
niet ontbreekt.

 Aan het eind van IBKI on tour hebben 
de instructeurs meestal een behoorlijk 
ander beeld van de wijze van beoordelen 
van een praktijkbegeleiding of stagebe-
oordeling. Veel gehoorde opmerkingen 
na afloop van IBKI on tour zijn “het lijkt 
veel meer op gewoon lesgeven dan ik 
dacht”, “nu begrijp ik veel beter wat er 
van mij verwacht wordt en dat stelt mij 
gerust” of “nu ik dit weet, ga ik met 
meer vertrouwen naar mijn praktijkbe-
geleiding toe”.

Daarmee is het doel van IBKI on tour be-
reikt. Duidelijkheid geven over de daad-
werkelijke wijze van beoordelen van een 
praktijkbegeleiding en stagebeoordeling 
met als gevolg een minder onrust en 
minder onzekerheid bij de aanwezige 
rijinstructeurs.

In de afgelopen maanden heb ik op 
verzoek van Marjolein van Eek drie-
maal een IBKI on tour bij de SBV mogen 
verzorgen. Dat waren drie goedbezochte 
en enerverende bijeenkomsten. Wat mij 
van deze drie bijeenkomsten het meeste 

bijgebleven is, is de opluchting bij de 
rijinstructeurs.  Opluchting omdat de 
instructeurs een duidelijker beeld van 
de wijze van beoordelen hebben en hun 
eigen constatering dat ze heel veel van 
de beoordelingsaspecten dagelijks al 
gebruiken alleen zonder dat ze dat zich 
bewust zijn. Een mooi resultaat. 

In overleg met Marjolein is besloten om 
in mei 2018 nog een IBKI on tour bij het 
SBV te organiseren. De exacte datum van 
die bijeenkomst is bij het schrijven van 
deze gastcolumn nog niet bekend maar 
staat ongetwijfeld elders in deze Schakel 
vermeld.
Wellicht tot ziens tijdens (één van) de 
volgende IBKI on tour(s)!

Marcel Disselköter
Medewerker uitvoering examens IBKI



Autorijschool Willem de Boer is opgericht 
in 1983 te Blauwhuis en bestaat 35 jaar. 
Ik heb de rijschool overgenomen van heit 
Frans de Boer die een rijschool runde 
naast zijn werk als tractormonteur. Ik 
ben het achtste kind uit een gezin van elf 
kinderen. Mijn vader wilde dat de rijschool 
bleef bestaan en vanaf dat moment heb 
ik mij in het vak verdiept. Ik begon als 
rijschoolhouder in combinatie met twee 
andere beroepen, namelijk melkmonsters 
nemen en monteur landbouwwerktui-
gen. Dat laatste deed mijn vader ook. 
Daarnaast had hij al naam opgebouwd 
als rijinstructeur. Hij was VAMOR-gedi-
plomeerd en zo had ik al snel een aantal 
leerlingen. In de eerste jaren dat ik bezig 
was als instructeur had ik mijn vader nog 
als stand-in. Wanneer ik moest voetballen, 
volleyballen of paardrijden nam hij het 
over.

In mijn beginjaren als rijinstructeur 
gebeurde het weleens wanneer ik ging 
stappen in het weekend, ik één van mijn 
leerlingen tegen kwam. Zo kwam er op 
een avond een meisje op mij af die mij 
vroeg of ik Willem de Boer was. Ik zei: 
“Dat klopt, hoezo?” Dat meisje was vol-
gende zaterdag jarig en had haar eerste 
rijles van mij. Ik had al een paar biertjes op 
en zei: “Oh, maar dan hang ik de slingers 
toch op?” Dat meisje dacht dat ik dat 
allang was vergeten, maar de slingers hin-
gen in de auto. Toch waren de eerste jaren 
niet altijd even gemakkelijk, aangezien ik 
mannen/vrouwen van middelbare leeftijd 
in de auto kreeg en ik zelf een “broekie” 
was van 24 jaar. Vanuit mijn opvoeding 
heb ik meegekregen om deze mensen met 
u aan te spreken, terwijl zij vonden dat ik 
je/jij kon zeggen.

Vanaf 1983 tot heden is er veel veranderd 
wat betreft examens en examinatoren. 
Zo schreven voorheen sommige examina-
toren tijdens de rit de code op van een 
onderdeel dat niet voldoende werd uit-
gevoerd (bv. 6m betekende: de bocht niet 
goed). Hier werden leerlingen best wel 
nerveus van en dat leidde tot nog meer 
spanning. In mijn beginjaren als rijinstruc-
teur is mij het meest bijgebleven dat er 
meer naar fouten werd gekeken. Zo was 

Geef de pen door aan... Willem de Boer

er een keer een leerling die terugkwam 
bij de CBR-locatie en uitstapte zonder 
achterom te kijken, hierbij werd de uitslag 
van geslaagd nog gewijzigd in de leerling 
is gezakt. Die tijd is voorbij, nu wordt er 
meer naar het geheel gekeken. 

Als instructeur kende je op den duur de 
gewoontes en uitspraken van de exami-
natoren. Bijvoorbeeld: rondje IJlst voor 
de lunchpauze – rondje snelweg – de 
rode draad – leerling met een laag decol-
leté – met de hakken over de sloot. Deze 
gewoontes en uitspraken typeerden exa-
minatoren. Een aantal rijinstructeurs, die 
al wat langer in het vak zitten, weten nu 
nog welke examinatoren hiermee bedoeld 
worden.

Vele examinatoren zijn de revue gepas-
seerd. Tijden veranderen en zo ging ook 
het “Bolwerk Sneek” op de schop. Met 
de komst van een nieuwe groepscoör-
dinator vind ik dat er meer begrip voor 
elkaar is gekomen en wordt mij duidelijk 
dat het ook anders kan. Het management 
is van goede wil en dat we steeds vaker 
in gesprek met elkaar gaan vind ik een 
goede ontwikkeling. Natuurlijk komt het 
weleens voor dat we het niet met elkaar 
eens zijn. Ik ben mij ervan bewust dat ik 
mijn mening niet onder stoelen of banken 
steek. Echter doe ik dit in het belang van 
de leerling, deze staat voor mij centraal.  

Momenteel ben ik nog steeds woonach-
tig in Blauwhuis, waar ik woon met mijn 
vrouw Wietske en dochter Geldou (21). 
Mijn twee andere kinderen, Jorrit (26) en 
Jildert (23) wonen elders. Wietske doet de 
boekhouding en schrijft de rekeningen. 
Zonder haar had ik niet zoveel uren met 
veel plezier op de weg gezeten. Naast 
mijn passie en werk als rijinstructeur 
moedig ik in mijn vrije tijd graag mijn 
kinderen aan tijdens sportwedstrijden. 
Daarnaast sport ik ook zelf graag. Iedere 
zondagochtend ga ik te hardlopen met 
Wietske, waarbij we van de natuur genie-
ten en onszelf na de tijd met een ontbijtje 
belonen.

Willem de Boer “wie kent hem niet”, 
zeggen mijn vrouw en kinderen regel-
matig. Als ik met mijn vrouw of familie 

op pad ga, kom ik vaak vele bekenden en 
oud- leerlingen tegen. Met een praatje en 
een biertje erbij komen de verhalen over 
de rijlessen van jaren geleden weer naar 
boven. Zo het volgende verhaal: destijds 
was bocht achteruitrijden nog een onder-
deel van het examen. Op de dag van het 
examen was een leerling erg zenuwachtig 
en zei: “Ik hoop niet dat ik die oefening 
krijg”. “Geen probleem”, antwoordde ik. 
We spraken af dat – als ze die oefening 
moest doen – ik mijn hand naar mijn neus 
zou bewegen op het moment dat ze het 
stuur terug moest draaien. En je raadt 
het al: bocht achteruitrijden stond op het 
programma. De examinator had niets door 
van onze “truc”. 

Dit jaar word ik zestig. Na mijn zestigste 
ben ik van plan het rustiger aan te gaan 
doen, of me dat daadwerkelijk gaat luk-
ken weet ik niet. Ik beleef namelijk nog 
steeds veel plezier aan mijn vak. Ik besef 
wel degelijk dat er naast de rijschool nog 
veel meer leuke/belangrijke dingen in het 
leven zijn, daarbij staat mijn gezondheid 
en die van mijn naasten voorop.

Een aantal jaren geleden heb ik Marcus 
van Dam opgeleid tot rijinstructeur, welke 
momenteel een autorijschool heeft in 
Beetsterzwaag. Aan hem wil ik graag de 
pen doorgeven.
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