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Rijinstructeur worden

Themanummer: rijinstructeur

Rijinstructeur worden, zijn en blijven
In dit themanummer Rijinstructeur willen we aandacht besteden  
aan het rijinstructeur zijn. Wat is er nodig om rijinstructeur te 
worden, te zijn en te blijven? Het vak rijinstructeur is behoorlijk 
veranderd in de loop van de jaren en er zijn nog voldoende 
ideeën over hoe het zou moeten veranderen in de toekomst. 
Wat bij al die veranderingen voorop staat is dat het een prach-

tig vak is. Het lesgeven, contact met de leerlingen, het steeds 
veranderende verkeer, het maakt het een mooi en uitdagend 
beroep. Nu iedereen een aantal weken verplicht niet heeft  
kunnen lesgeven, wordt het vak misschien nog wel meer  
gewaardeerd. Ik wens u veel leesplezier met deze thematische 
Schakel. u Mve

Om rijinstructeur te worden, zal een kandidaat aan een aantal 
eisen moeten voldoen, kennis tot zich moeten nemen en een 
aantal examens moeten doen. Alle categorieën (op de T na) 
beginnen met het basiscertificaat voor de B. Als de kandidaat 
geslaagd is voor de B, kan hij/zij vervolgens verder gaan met 
andere categorieën. Naast B zijn er de categorieën: A, C, D, E 
achter B en E achter CD en T. De T kan men zonder eerst B te 
doen halen. Wil de T-instructeur vervolgens ook andere catego-
rieën halen, dan zal hij/zij eerst de B moeten halen.

Eisen voor rijinstructeur
Om te kunnen beginnen met de opleiding/examens moet een 
kandidaat voldoen aan twee eisen:
1. in het bezit zijn van een geldig rijbewijs;
2. het kunnen tonen van een LBO/VMBO-diploma (of hoger).

Als de kandidaat niet voldoet aan de diploma-eis, kan er een 
geschiktheidstest worden gedaan. De Geschiktheidstest is een 
computerexamen van 90 minuten. De test bestaat uit drie blok-
ken met opgaven.

Blok 1: Beroepscompetenties: 30 opgaven met twee stellingen 
per opgave
Met dit blok toetst IBKI de eigenschappen van de kandidaat 
aansluiten bij het beroep rijinstructeur. De stellingen gaan 
over vaardigheden, opvattingen en houding die een goede 
rijinstructeur nodig heeft. De kandidaat moet steeds voor één 
stelling kiezen.

Blok 2: Taalvaardigheid: drie korte artikelen, met per artikel 
drie meerkeuzevragen
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begrijpt door het juiste antwoord te kiezen. Er wordt dus geen 
kennis getoetst. Het gaat hier om artikelen die voor rijinstruc-
teurs interessant zijn.

Blok 3: Casusvragen: negen meerkeuzevragen
De casusvragen meten onder andere coachingsvaardigheid. 
Deze vragen komen uit de beroepspraktijk van een rijinstruc-
teur. Een casusvraag geeft een voorbeeldsituatie uit een rijles 
waarin de kandidaat moet kiezen of beslissen.

Om te slagen moet de kandidaat tenminste 35 opgaven goed 
hebben beantwoord. Bij een lagere score is er recht op her-
kansing. De kandidaat kan alleen de hele Geschiktheidstest 
herkansen, niet één blok of twee blokken.

Opleiding tot rijinstructeur
Om de examens te kunnen halen, is het verstandig een oplei-
ding tot rijinstructeur te doen. Dit is trouwens niet verplicht, 
een kandidaat kan ook zelf de lesstof tot zich nemen. Vroeger 
was zo’n opleiding op locatie, tegenwoordig zijn veel opleidin-
gen een combinatie van lessen op locatie en e-learning. Er zijn 
veel verschillende opleiders, die verschillende trajecten aanbie-
den met verschillende lesprijzen. Zo zijn dagopleidingen (soms 
als spoedopleiding), zaterdagopleidingen en avondopleidingen. 
De opleiding duurt minimaal 5 maanden.

IBKI
Het instituut waar men de examen aflegt is IBKI. De naam IBKI 
is een afkorting van Innovam Branche Kwalificatie Instituut. 
IBKI ontwikkelt theorie- en praktijkexamens voor de mobili-
teitsbranche en voert deze uit. Jaarlijks leggen ruim 50.000 
kandidaten examen af bij IBKI. IBKI is een handelsnaam van de 
stichting VAM (Innovam) en functioneert onafhankelijk als het 
gaat om de ontwikkeling en uitvoering examen. Stichting VAM 
(Vakopleiding Automobiel- en Motorrijwielbedrijf) is op 18 mei 
1948 opgericht door BOVAG. IBKI heeft zijn hoofdkantoor in 
Nieuwegein.

Examens
B-certificaat:
Hoe ziet het examen certificaat B eruit? Het WRM-examen B 
bestaat uit fase 1, 2 en 3, waarin vijf examenonderdelen zitten. 

Fase 1: Competente verkeersdeelname
(1)  Examenonderdeel 1.a Theorietoets Theorie van de rijtaak: 

een computerexamen van 60 meerkeuzevragen. Duur: maxi-
maal 90 minuten.

(2)  Examenonderdeel 1.b Praktijkrit eigen rijvaardigheid: de 
kandidaat rijdt in een personenauto zelfstandig een route. 

Duur: 75 minuten (60 minuten rijden). Het resultaat van de 
theorietoets en de praktijkrit is 12 maanden geldig.

Fase 2: Didactische voorwaarden
(3)  Examenonderdeel 2.a Theorietoets Lesvoorbereiding: een 

computerexamen van 60 meerkeuzevragen. Duur: maximaal 
90 minuten.

(4)  Examenonderdeel 2.b Theorietoets Lesuitvoering en be-
oordelen: een computerexamen van 60 meerkeuzevragen. 
Duur: maximaal 90 minuten. Het resultaat van de theorie-
toetsen is 12 maanden geldig.

Fase 3: Stage en stagebeoordeling
Bij een voldoende voor de volledige fase 1 en 2 krijgt de kandi-
daat een WRM-STAGEPAS met een geldigheid van 12 maanden. 
Met deze stagepas loopt de kandidaat stage bij een rijschool en 
rijdt hij/zij één keer mee bij een CBR-examen (tussentijdse toets 
of praktijkexamen). Na een afgeronde stage volgt:
(5)  Examenonderdeel 3.a Stagebeoordeling: het geven van een 

rijles. Duur: minimaal 50 minuten, maximaal 80 minuten. Dit 
gebeurt op een locatie die de kandidaat zelf mag bepalen. 
Zie hiervoor verder de ‘Richtlijnen Stagebeoordeling’.

A-certificaat:
Het WRM-examen A bestaat uit vier examenonderdelen: drie 
examens van fase 1 en de stagebeoordeling van fase 3. De rij-
instructeur mag de volgorde van de onderdelen van fase 1 zelf 
kiezen. Fase 3 kan pas gedaan worden als fase 1 met  
goed gevolg is afgerond. Bij het examen voor certificaat A  
is er geen examen fase 2. Het resultaat van de theorietoets  
en de praktijkrit is 12 maanden geldig.

Fase 1: Competente verkeersdeelname
(1)  Examenonderdeel 1.a Theorietoets Theorie van de rijtaak: 

een computerexamen van 25 meerkeuzevragen. Duur:  
maximaal 30 minuten.

(2)  Examenonderdeel 1.b Praktijkrit eigen rijvaardigheid: de 
instructeur rijdt op eigen motorfiets (minimaal vermogen  
50 kW) zelfstandig een route. Duur: 75 minuten (60 minuten 
rijden).

(3)  Examenonderdeel 1.c Bijzondere verrichtingen: de kandi-
daat voert op eigen motorfiets (minimaal vermogen 50 kW) 
12 bijzondere verrichtingen uit op een oefenterrein. 

Fase 3: Stage en stagebeoordeling
Bij een voldoende voor de volledige fase 1 krijgt de kandidaat 
een WRM-STAGEPAS met een geldigheid van 10 maanden. 
Na een afgeronde stage volgt:
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(4)  Examenonderdeel 3.a Stagebeoordeling: het geven van een 
rijles. Duur: minimaal 50 minuten, maximaal 80 minuten.

C-certificaat:
Het WRM-examen C bestaat uit drie examenonderdelen: twee 
examens van fase 1 en de stagebeoordeling van fase 3. Bij het 
examen voor certificaat C is er geen examen fase 2. Het resul-
taat van de theorietoets en de praktijkrit is 12 maanden geldig.

Fase 1: Competente verkeersdeelname
(1)  Examenonderdeel 1.a Theorietoets Theorie van de rijtaak: 

een computerexamen van 25 meerkeuzevragen. Duur: maxi-
maal 30 minuten.

(2)  Examenonderdeel 1.b Praktijkrit eigen rijvaardigheid: de 
kandidaat rijdt in eigen vrachtauto zelfstandig een route. 
Duur: 75 minuten (60 minuten rijden).

Fase 3: Stage en stagebeoordeling
Bij een voldoende voor de volledige fase 1 krijgt de kandidaat 
een WRM-STAGEPAS met een geldigheid van 10 maanden.
Na een afgeronde stage volgt:
(3)  Examenonderdeel 3.a Stagebeoordeling: het geven van een 

rijles. Duur: minimaal 50 minuten, maximaal 80 minuten.

D-certificaat:
Het WRM-examen D bestaat uit drie examenonderdelen: twee 
examens van fase 1 en de stagebeoordeling van fase 3. Bij het 
examen voor certificaat D is er geen examen fase 2. Het resul-
taat van de theorietoets en de praktijkrit is 12 maanden geldig.

Fase 1: Competente verkeersdeelname
(1)  Examenonderdeel 1.a Theorietoets Theorie van de rijtaak: 

een computerexamen van 25 meerkeuzevragen. Duur:  
maximaal 30 minuten.

(2)  Examenonderdeel 1.b Praktijkrit eigen rijvaardigheid: de 
kandidaat rijdt in eigen bus zelfstandig een route. Duur:  
75 minuten (60 minuten rijden).

Fase 3: Stage en stagebeoordeling
Bij een voldoende voor de volledige fase 1 krijgt de kandidaat 
een WRM-STAGEPAS met een geldigheid van 10 maanden.
Na een afgeronde stage volgt:
(3)  Examenonderdeel 3.a Stagebeoordeling: het geven van een 

rijles. Duur: minimaal 50 minuten, maximaal 80 minuten.

E-certificaat:
Het WRM-examen E bestaat uit twee examens van fase 1. Bij 
het examen voor certificaat E is er geen examen fase 2 en 3, en 
dus geen verplichte stage. Het resultaat van de theorietoets en 

de praktijkrit is 12 maanden geldig.

Fase 1: Competente verkeersdeelname
(1)  Examenonderdeel 1.a Theorietoets Theorie van de rijtaak: 

een computerexamen van 25 meerkeuzevragen. Duur:  
maximaal 30 minuten. 
Er is een theorietoets voor E achter B en een theorietoets 
voor E achter C/D.

(2)  Examenonderdeel 1.b Praktijkrit eigen rijvaardigheid: de 
kandidaat rijdt in eigen personenauto, vrachtauto of bus 
met aanhanger zelfstandig een route. Duur: 90 minuten  
(75 minuten rijden).

T-certificaat:
Examen WRM T als de kandidaat geen enkel WRM-certificaat 
bezit. Dit WRM-examen T bestaat uit vijf examenonderdelen. 

Fase 1: Competente verkeersdeelname
(1)  Examenonderdeel 1.a Theorietoets Theorie van de rijtaak: 

een computerexamen van 60 meerkeuzevragen. Duur:  
maximaal 90 minuten.

(2)  Examenonderdeel 1.b Praktijkrit eigen rijvaardigheid: de 
kandidaat rijdt zelfstandig een route op een trekker met 
aanhanger. Duur: 90 minuten (75 minuten rijden).

Fase 2: Didactische voorwaarden
(3)  Examenonderdeel 2.a Theorietoets Lesvoorbereiding: een 

computerexamen van 60 meerkeuzevragen. Duur: maximaal 
90 minuten.

(4)  Examenonderdeel 2.b Theorietoets Lesuitvoering en be-
oordelen: een computerexamen van 60 meerkeuzevragen. 
Duur: maximaal 90 minuten.
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Fase 3: Stage en stagebeoordeling
Bij een voldoende voor fase 1 en 2 krijgt de kandidaat een 
WRM-STAGEPAS. De geldigheid van deze pas eindigt 12 
maanden na de datum van het vierde voldoende resultaat van 
fase 1 en 2. Met de stagepas loopt de kandidaat stage bij een 
rijschool:
-  ten minste 15 actieve uren op een oefenterrein  

(actief = zelf lesgeven)
-  ten minste 10 actieve uren op de openbare weg.
(5)  Examenonderdeel 3.a Stagebeoordeling. Duur: minimaal  

50 minuten, maximaal 80 minuten.

Na een afgeronde stage is er een stagebeoordeling door een 
IBKI-beoordelaar. Deze beoordeelt één rijles die de kandidaat 
geeft aan de stagementor als pseudoleerling (openbare weg-
les) of aan een echte leerling (bijzondere verrichting-les op 
oefenterrein).
 
Examen WRM T voor de bezitter van een WRM-certificaat B
Dit WRM-examen T bestaat uit drie examenonderdelen. Er is 
geen fase 2 bij dit examen.
N.B. Dit examen geldt ook voor bezitters van een WRM- 
certificaat C, D, E achter B of E achter D. Fase 3 (stage en  
stagebeoordeling) vervalt alleen als iemand het WRM- 
certificaat E achter C bezit.

Fase 1: Competente verkeersdeelname
(1)  Examenonderdeel 1.a Theorietoets Theorie van de rijtaak: 

een computerexamen van 60 meerkeuzevragen. Duur: maxi-
maal 90 minuten.

(2)  Examenonderdeel 1.b Praktijkrit eigen rijvaardigheid: de 
kandidaat rijdt zelfstandig een route op een trekker met 
aanhanger. Duur: 90 minuten (75 minuten rijden).

Fase 3: Stage en stagebeoordeling
Bij een voldoende voor fase 1 krijgt de kandidaat een WRM-
STAGEPAS. De geldigheid van deze pas eindigt 12 maanden na 
de datum van het tweede voldoende resultaat van fase 1. Met 
de stagepas loopt de kandidaat stage bij een rijschool:
-  ten minste 15 actieve uren op een oefenterrein  

(actief = zelf lesgeven);
-  ten minste 10 actieve uren op de openbare weg.
(3)  Examenonderdeel 3.a Stagebeoordeling: Duur: minimaal  

50 minuten, maximaal 80 minuten.

Na een afgeronde stage is er een stagebeoordeling door een 
IBKI-beoordelaar. Deze beoordeelt één rijles die de kandidaat 
geeft aan de stagementor als pseudoleerling (openbare weg-
les) of aan een echte leerling (bijzondere verrichting-les op 
oefenterrein).

Examen WRM T voor de bezitter van een WRM-certificaat E 
achter C
Dit WRM-examen T bestaat uit de twee examenonderdelen van 
fase 1. Er is geen fase 2 en 3 bij dit examen en dus ook geen 
verplichte stage.
 
Fase 1: Competente verkeersdeelname
(1)  Examenonderdeel 1.a Theorietoets Theorie van de rijtaak: 

een computerexamen van 60 meerkeuzevragen. Duur: maxi-
maal 90 minuten.

(2)  Examenonderdeel 1.b Praktijkrit eigen rijvaardigheid: de 
kandidaat rijdt zelfstandig een route op een trekker met 
aanhanger. Duur: 90 minuten (75 minuten rijden).

VOG
Om rijinstructeur te worden, moet de kandidaat ook een VOG 
inleveren voordat hij/zij met de stage mag beginnen.
De VOG moet geldig zijn. Dit betekent dat de VOG maximaal 
zes maanden oud mag zijn. De VOG moet origineel zijn. IBKI 
adviseert de VOG per aangetekende post te versturen. U kunt 
de VOG ook persoonlijk komen afgeven aan de Structuurbaan 2 
in Nieuwegein. Een kopie of scan van de VOG aanleveren is niet 
toegestaan. Aanvragen kan het beste via de site van het IBKI. 

Functie-aspecten waarop wordt beoordeeld bij de VOG:
01  Informatie: 

(11)  Bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewer-
ken van systemen.

02  Geld: 
(21) Met contante en/of girale gelden en/of (digitale)  
        waardepapieren omgaan en 
(22) budgetbevoegdheid hebben

04  Diensten: 
(41)  Het verlenen van diensten (advies, beveiliging,  

schoonmaak, catering, onderhoud, etc.).
05  Zakelijke transacties: 

(53) Beslissen over offertes (het voeren van onderhande-
lingen en het afsluiten van contracten) en het doen van 
aanbestedingen.

06  Proces: 
(61) Het onderhouden/ombouwen/bedienen van (productie) 
        machines en/of apparaten, voertuigen en/of luchtvaar- 
        tuigen en 
(63) (Rijdend) vervoer waarbij personen worden vervoerd.

08  Personen: 
(84) Belast zijn met de zorg voor minderjarigen.
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Kantoorgegevens
De Knobben 100, 9202 XJ Drachten
(0512) 544 610
•  Mw. Marjolein van Eek (06 110 71 545)  

marjolein@stichtingsbv.nl (aanwezig 
maandag t/m donderdag)

•  Mw. Jelly Helmer (06 214 13 624) 
jelly@stichtingsbv.nl

•  Mw. Anjo Hiemstra (aanwezig maandag 
de hele dag en vrijdagmorgen) 
anjo@stichtingsbv.nl

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

•  Mw. Dirkje Nynke Tibma (aanwezig 
maandag en donderdag) 
dirkje@stichtingsbv.nl

•  Dhr. Willem Vreeling  (06 114 11 033) 
willem@stichtingsbv.nl

ABL
Secretaris: mw. Claudia Goossen
(06) 509 37 882
rijschool@degoos.nl

B14
Secretaris: dhr. Michel van der Goot 
06-50267377 
info@verkeersschoolvandergoot.nl

Meppel
Secretaris : dhr. Nico ten Kate 
0522-244 366 
info@rijscholenmeppel.nl
 
PGCA
Secretaris: dhr. Patrick van Dijk
 06-524 58 636
info@vandijkwinsum.nl

VBR
Secretaris: mw. Geertje Wassenaar
06-535 27 052
info@vbrheerenveen.nl

Column
Vorig jaar sloot ik af met de woorden, 
dat het vast een beter jaar zou worden,  
maar tot ieders grote teleurstelling be-
gon het jaar wederom in grote mineur…  
Oorzaak alom bekend. 

Wat mij wél opviel was dat de verdraag-
zaamheid onder de mensen het eind- 
station inmiddels gepasseerd was. Ver-
schillen in meningen werden via social 
media in uitermate scherpe bewoordin-
gen uitgevochten, met voor- en tegen-
standers, waarbij ieders EIGEN mening 
vaak niet getolereerd werd. Ook zagen 
we dat in “The Land of the Free and the 
Home of the Brave” onderlinge politieke 
verschillen op middeleeuwse manier 
werden beslecht op de trappen van het 
Capitool. Niet veel later waaierde ook 
het fysieke geweld uit over ons éigen 
landje. Jammer dat het zover heeft moe-
ten komen. Het had nu éigenlijk moeten 
gaan over het effect van 100 km/uur op 
snelwegen, over de verplichte registra-
tie-en kentekenplicht bij landbouwvoer-
tuigen, over examens en examinatoren, 
die nóóit iets goed doen (of juist wél), 
over elektrische auto’s, over het nut 
van winterbanden of over TRACKS, de 
nieuwe rijvaardigheidstraining van de 
SBV. Hoe hebben we ons de afgelopen 
maanden vermaakt? We hielden ons 
huwelijk in stand door gezamenlijk 
nieuwe dingen te ondernemen, de 
Kamasutra werd volledig uitgeplozen en 
mede daardoor werden er zelfs nieuwe 
huwelijken voltrokken!! 

Bij mij thuis werd de spelcomputer weer 
afgestoft, werden “The Bodyguard ” en 
“Hachi” voor de 17e keer (wederom) 
met tranen in de ogen bekeken, werd op 
YouTube het kampioenschap van Cam-
buur in 2012 weer herbeleefd en bleef 
ik een nachtje doorhalen voor de Super 
Bowl in Amerika. Verder ben ik mij gaan 

voorbereiden op het met rasse schre-
den naderende “bejaard zijn” oftewel 
uitslapen en puzzelen. Ik zag volwassen 
mannen vele kilometers door de sneeuw 
ploeteren, alsof ze aan het oefenen 
waren voor de New York City Marathon 
en ik zag collega’s plotsklaps in rood/
geel gekleurde uniforms pakketjes met 
de ogen dicht over schuttingen gooien, 
alsof het volleerde basketballers waren. 

Financieel teerden we in op onze 
spaarpotjes, maar we konden de dikke 
koppen gelukkig nét boven N.A.P. hou-
den, sommigen mede door een kleine 
bijdrage van de gemeente, welke echter 
zó klein was, dat hij in één dag al op 
ging aan drank en drugs… 

Anders dan in menig andere bedrijfstak 
zal de drukte en het daarmee gepaard 
gaande spaarvarken bijvullen weer 
terugkeren en kunnen we ons in de 
toekomst weer met het verkeer gaan 
bezighouden. 

We hebben het beleefd en overleefd 
en de neuzen gaan ooit weer allemaal 
dezelfde kant op. SUC6 ALLEMAAL! 
M.vr.gr. Uw rijdende (geparkeerde) 
reporter. TK



6

Joure – Al ruim 55 jaar is hij autorijschool-
houder in Joure. Zeker vijf duizend men-
sen hebben het rijbewijs bij hem gehaald. 
In sommige gevallen hebben zelfs drie 
generaties bij hem gelest. Totaal heeft hij 
in zijn leven zo’n zeven miljoen kilometer 
afgelegd. 

Vrachtwagenchauffeur 
Danny Bosma (73), “hikke en tein” in 
Joure wou vroeger graag vrachtwagen-
chauffeur worden. Omdat hij een hekel 
had aan leren, ging hij van de MULO af 
om op de administratie bij Batavus in 
Heereveen te gaan werken. Maar toen hij 
een brommer van een ander merk kocht, 
werd hij ontslagen… Gelukkig kon hij bij 
zijn vader aan de slag, die een benzine-
pomp runde op de hoek Harddraversweg 
en De Omkromte in Joure. In 1956 is zijn 
vader, nadat hij boer is geweest, een 
autorijschool als hobby er bij begonnen. 
Die had het diploma van rijinstructeur 
gehaald en kocht een oud Opeltje. De 
theorielessen werden in de woonkamer 
gegeven met eigen gemaakte maquettes 
en autootjes. Heel simpel, primitief en  
erg gezellig. 

Rijinstructeur 
Zijn vader kreeg last van bronchitis en hij 
vroeg of Danny het aandurfde om de  
lessen over te nemen. Danny was toen 
achttien jaar en had nog maar drie weken 
het rijbewijs. Hij deed het. In die tijd 
hoefde je nog geen diploma te hebben 
om les te geven. Als je in die tijd het 
instructeursdiploma wilde halen, moest je 
drie jaar in het bezit zijn van het rijbewijs. 

Hij is direct aan de studie gegaan. In 1967 
kocht hij zijn eerste nieuwe auto, een 
Fiat 124, “de auto van het jaar”. In 1968 
haalde hij het diploma bij de VAMOR 
(Vakopleiding Auto-en Motor Rijinstruc-
teurs) en kon hij met “zijn autorijschool” 
beginnen. De lessen begonnen in de Fiat 
124, maar er zouden nog meer dan vijfen-
dertig auto’s volgen! Zo heeft hij negen 
BMW’s, een Peugeot en heel veel Toyota’s 
gehad. Een Golf en twee Audi’s waren 
de laatsten en dan nog niet te vergeten 
de diverse lesmotoren en de PEGASO 
lesvrachtwagen! 

Buschauffeur 
In 1970 trouwde hij met zijn vrouw Betty. 
Ze zaten tot hun nek in het werk. De 
generatie van na de oorlog wilde mas-
saal auto leren rijden en met name veel 
vrouwen. Omdat hij niet verzekerd was, 
ging hij ernaast werken als buschauffeur. 
Hij reed toen voor Douwe Egberts om 
het personeel te vervoeren. Zo was hij 
in loondienst, dus ook verzekerd! Danny 
vond het “prachtig mooi werk”. Uitein-
delijk is hij 42 jaar buschauffeur geweest 
en heeft in die periode voor verschillende 
busmaatschappijen gereden. De hoofd-
moot was natuurlijk zijn autorijschool. 
Het chauffeuren deed hij, omdat hij het 
zo leuk vond, er voor de aardigheid bij. Je 
had een totaal andere werkomgeving én 
collega’s. ”Dat was altijd erg gezellig”. Hij 
draaide het liefst vroege diensten. Dan 
was hij vroeg thuis en kon hij in de mid-
dag en avond nog rijles geven. Gemid-
deld werkte hij dan ook wel zestig uren 
per week. 

Organiseren 
Danny is altijd wel actief gebleven in de 
autorijschool wereld. Zo heeft hij onder 
andere de VBR Heerenveen (Vereniging 
Belangen Rijinstructeurs) mede opgericht, 
waar hij voorzitter van werd. In die tijd 
waren de rijscholen nog niet zo geor-
ganiseerd zoals nu. De BOVAG gaf aan 
om een afdeling op te richten. Samen 
met de BOVAG, de Belangenvereniging 
Heerenveen en Leeuwarden is uiteindelijk 
de BFA (Bond van Friese Autorijscholen) 
opgericht. Dit was de overkoepelende 
vereniging van alle belangenverenigin-
gen van autorijscholen in Fryslân. Op 
een gegeven ogenblik was er binnen de 
organisatie wat financiële ruimte. Samen 
met nog enkele bestuursleden van de BFA 
werd de huidige SBV (Stichting Bevorde-
ring Verkeerseducatie) opgericht. Deze 
stichting verzorgt onder andere verkeers-
lessen op scholen. Ook de cursus “Broem” 
heeft Danny mede opgezet. Dit is een 
opfriscursus autorijden voor ouderen. 
“Oppoetsen en Bijtanken” zeg maar. Ze 
worden nu georganiseerd en gecoördi-
neerd vanuit het VEC (VerkeersEducatie 
Centrum) in Drachten. De gemeenten 
geven hiervoor subsidie. De deelnemers 
mogen dan in hun eigen auto, in een 
eigen vertrouwde omgeving rijden. 
Gemeente De Fryske Marren werkt hier 
ook aan mee. Deze lessen vallen onder de 
paraplu van het ROF (Regionaal Orgaan 
voor de veiligheid in Fryslân). Ook hier 
heeft Danny aan de wieg gestaan bij het 
oprichten van deze organisatie. 

Rijinstructeur zijn

Interview met Danny Bosma: “Rijinstructeur in hart en nieren”

Hoe is het om rijinstructeur te zijn? De volgende interviews met Danny Bosma en 
Thea Thibaudier vertellen hierover. Hun verhalen wijken qua enthousiasme voor het 
lesgeven niet af bij de andere verhalen van rijinstructeurs uit vorige Schakels.  
Zie hiervoor gerust bij oudere edities. Zij staan digitaal op onze website: 
https://www.stichtingsbv.nl/onze-organisatie/ons-blad-de-schakel/
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Ballonvaren 
In 1990 is hij begonnen met ballonvaren. 
Herman Kleinsmit was de eerste in Joure 
met een luchtballon en besmette Danny 
ook met het ”ballonvirus”. Hij kreeg de 
kans om samen met zes vrienden een 
luchtballon te kopen. Daar was één piloot 
bij. Danny haalde ook zijn brevet om te 
mogen varen. De eerste jaren gingen ze 
wel zestig tot zeventig keer per jaar de 
lucht in. Dat kon toen nog. Maar nu de 
jaren verstrijken wordt er steeds min-
der gevaren. Dit heeft te maken met de 
veranderende weersomstandigheden. Het 
waait meer en de wind zit vaker in de 
verkeerde hoek. Dertig jaar heeft Danny 
ballon gevaren. Totaal heeft hij drie 
ballonnen gehad. De laatste ballon was 
de BOB-ballon. Deze had hij te danken 
aan de Provinsje Fryslân. Zij hebben deze 
vijf-persoons ballon gesubsidieerd. Het 
beheer was in handen van Danny. Met 
deze ballon heeft hij met veel bekende 
gasten mogen varen. In de dertig jaar 
dat hij een luchtballon heeft gehad is hij 
wel méér dan duizend keer de lucht in 
geweest. Niet alleen in Nederland maar 
over de hele wereld. Hij is onder andere 
in Montreal in Canada, Long Island, 
Woodstock en Albuquerque in de VS 
geweest. Maar ook in Taiwan. ‘Het was 
een hele belevenis om dit mee te maken 
want je wordt behandeld als een VIP’. 
Het ballonvaren gebeurde allemaal naast 
de autorijschool, want het ballonvaren 
kostte best veel tijd. Daarom heeft hij een 
bepaald moment een instructeur aan-
genomen zodat alle lessen door konden 
gaan tijdens het ballonvaren. 

Vaarbewijzen 
Naast de rijlessen organiseert hij af en 
toe cursussen vaarbewijs. Het varen zit bij 
hem in het bloed. Vroeger heeft hij zelfs 
nog wedstrijden gezeild. Zijn pake was 
vroeger een beroepsschipper en voer op 
een skûtsje. Het skûtsje “Vertrouwen” 
genaamd, van 1912, is weer terugge-
vonden en nog steeds in de vaart. Harry 

Amsterdam zeilt er nu nog mee. Zelf 
mogen Danny en zijn vrouw Betty graag 
varen en zijn in hun vrije tijd vaak op het 
water te vinden. 

Piloot 
Twee jaar geleden heeft hij zijn laatste 
ballon verkocht en sindsdien wordt hij 
nog ingehuurd als piloot. Dat is wel fijn 
want dan hoef je niet van alles te regelen 
en te organiseren. Dat wordt dan gedaan. 
Vorig jaar heeft hij een hartinfarct gehad. 
Dus ballonvaren zit er momenteel niet 
in. Zijn vrouw Betty houdt Danny het 
liefst op de grond. “Dertig jaar is mooi 
geweest”, zegt ze. 

Stoppen 
Als de laatste drie lesklanten het autorij-
bewijs hebben gehaald, stopt hij met het 
lesgeven voor het B-rijbewijs. Dat geldt 
niet voor de praktijklessen op de bus, 
vrachtauto en de vrachtauto met aanhan-
ger (categorie D, C en CE). Hij verzorgt 
nascholingscursussen voor code 95, het 
praktijkgedeelte voor beroepschauffeurs, 

dit is om de vijf jaar verplicht. Dit doet hij 
een aantal dagen per week, als freelan-
cer. Er zijn maar weinig instructeurs met 
deze bevoegdheden. Zelf blijft hij goed 
op de hoogte van de nieuwe ontwik-
kelingen in de vrachtwagensector. Zijn 
eigen code loopt nog tot 2026. Naast het 
lesgeven op de vrachtwagen is Danny 
soms te vinden als “vrijwillig” chauffeur 
bij het Nationaal Openbaar Vervoer Mu-
seum in Ouwsterhaule. Hier rijdt hij met 
veel plezier in de oldtimerbussen rond. 
Zijn licentie voor het lesgeven is nog gel-
dig tot 2022. Om de vijf jaar wordt deze 
verlengd nadat het praktijkexamen weer 
is behaald. Hij hoopt dit nog één keer te 
kunnen verlengen. Zodat hij nog zeven 
jaar vooruit kan en uiteindelijk zélf kan 
bepalen wanneer hij stopt. 

Geen spijt 
Nooit heeft hij spijt gehad van zijn 
keuze voor dit vak. Nog steeds beleeft hij 
plezier aan het lesgeven. Zo onderweg 
maakte hij wel leuke en grappige dingen 
mee. Zoals dat hij een leerling liet tellen 
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wanneer hij de koppeling los moet laten. 
Danny legt de leerling uit, dat hij de kop-
peling na twee seconden los moet laten. 
Dus Danny telt: ‘éénentwintig, tweeën-
twintig…’ Maar de koppeling werd maar 
niet losgelaten… Waarop Danny vroeg: 
‘Waarom duurt het zolang?’ Waarop de 
leerling antwoorde: ‘Ik ben nog maar bij 
vijftien…’ Door zijn jarenlange ervaring 

Als ik Thea benader voor De Schakel, om-
dat ze van Hans van Schaick de pen heeft 
gekregen, geeft ze aan dat ze dat lastig 
vindt. Als ik haar dan vervolgens aangeef 
dat een interview ook mogelijk is, beslui-
ten we samen het zo op te lossen.

Thea haar rijinstructeurschap begint al 
in de 70-er jaren. Haar ouders hebben 
samen een rijschool. Een rijschool kon 
je eerst starten zonder papieren, maar 
in de 70-er jaren veranderde dat. Om 
een diploma te krijgen moest er worden 
geleerd. De moeder van Thea wil niet 
alleen en dus besluit Thea samen met 
haar naar de cursus te gaan. Thea werkte 
in een kledingzaak en deed het er even 

kan hij bij de eerste les wel een inschat-
ting van de leerling maken of deze 
aanleg heeft of niet. Zo heeft de één 
wat meer les nodig dan de ander. Niet 
iedereen heeft rijervaring voordat hij aan 
de lessen begint. 

Na afloop van het gesprek bekijk ik 
samen met Danny in de lesruimte zijn 

naast. Met haar moeder en een collega 
uit een ander dorp gingen ze twee dagen 
per week naar Soesterberg. Op een 
bepaald moment haakte haar moeder af, 
maar Thea besloot door te gaan. Om het 
instructeursbewijs te halen moest je sta-
gelopen: 50 uur achterin de auto zitten 
en 50 uur voorin.

Ook toen Thea het rijinstructiepasje had 
gehaald, bleef ze in de kledingwinkel 
werken. Daarnaast reed ze voor haar 
ouders en collega’s. Al met al meer dan 
een fulltimebaan. Toen ze ging samen-
wonen in 1982 besloot ze te stoppen met 
de rijlessen, ook omdat het rustiger werd 
in de rijschoolwereld. In 1994 werd haar 
werkgever ziek en wilde om deze reden 
de winkel gaan sluiten. Thea besloot 
de rijlessen weer op te pakken. In 1995 
startte ze met haar eigen rijschool. 

Haar rijschool bestaat dus al meer dan 25 
jaar. 25 mooie jaren, waarin ze veel leer-
lingen heeft gehad en veel uren draaide. 
Thea heeft er bewust voor gekozen om 
de rijschool alleen te doen. Leerlingen die 
bij haar komen, komen voor haar, niet 
voor een rijschool. Leerlingen moeten 
soms een paar maanden wachten om 
te kunnen starten, de meesten hebben 
hier echter geen problemen mee. Zij 
krijgt veel leerlingen uit het eigen dorp. 
Ook veel leerlingen uit de regio, mede 
omdat haar slagingspercentage hoog is. 
Door Corona zal het straks nog druk-
ker worden. Alleen heeft Thea besloten 

behaalde diploma’s en oude foto’s. Al-
lemaal “bijzondere herinneringen” van 
de afgelopen 55 jaar. Allemaal netjes 
gearchiveerd. Zelfs de “ontslagbrief van 
Batavus” heeft hij nog in zijn bezit. Nu 
kan hij daar nog smakelijk om lachen… 
u Grietje van der Reijnst-Brak, foto’s en 
tekst, hetstaaterop.nl

de rijschool binnen 1,5 tot 2 jaar af te 
gaan bouwen. Om haar heen heeft ze al 
verschillende familieleden en vrienden 
verloren. Dit doet haar beseffen hoe 
belangrijk het is om te genieten. Als haar 
partner met pensioen gaat, wil zij ook 
gaan stoppen/minderen.

Ik vraag Thea naar het verschil tussen 
het lesgeven in 1995 en nu. Thea geeft 
aan dat aan de ene kant de leerlingen 
mondiger zijn, meer weten en kunnen. 
Aan de andere kant zijn ze ook minder 
gemotiveerd en makkelijker (zeker wat 
betreft afzeggen). Veel ouders betalen de 
lessen voor hun kinderen en dat maakt 
dat ze makkelijker een les afzeggen dan 
vroeger, toen veel leerlingen het zelf 
betaalden. Thea gaat mee met haar tijd, 
ze geeft anders les dan vroeger, meer 
coachend en laten ervaren. Toch legt ze 
ook nog veel uit.

Thea vertelt dat ze vanaf 1995 altijd 
samen met haar collega Gert Dinkla naar 
cursussen ging. Dat was fijn, als rijinstruc-
teur opereer je vaak alleen en dan zijn 
collega’s belangrijk. Door de ontmoeting 
met collega’s waren de cursussen altijd 
gezellig! Toen Gert overleed, ging Thea 
vaak samen met Frans Lokhorst op pad. 
Nu hoeft Thea geen cursussen meer te 
doen, haar pas is nog geldig tot ze stopt 
met de rijschool.

Thea geeft nog een verschil aan tussen 
vroeger en nu. Toen ze begon met het 

Geef de pen door aan Thea Thibaudier
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Om nu rijinstructeur te blijven moet een 
rijinstructeur elke 5 jaar aan de volgende 
eisen voldoen:
3 dagen (= 6 dagdelen) theoretische 
bijscholing. Een dagdeel is 3 uur. Eén 
bijscholing moet altijd over wet- en regel-
geving gaan.
N.B. Als voor 1 april 2020 al de volledige 
verplichte zes dagdelen gevolgd zijn, 
hoeft er geen bijscholing over wet- en 
regelgeving gevolgd te worden. 
Er zijn veel mogelijke onderwerpen en 
veel verschillende opleiders. Een overzicht 
hiervan is te vinden bij het IBKI: https://
www.ibki.nl/wp-content/uploads/2021/02/
Overzicht_cursussen_en_de_aanbieders_
daarvan_versie-10.2.2021.pdf

1 keer praktijkbegeleiding 
Aanmelden hiervoor gaat via Mijn IBKI. 
Naast de door het IBKI gekozen loca-
ties, kan de rijinstructeur ook zelf een 
examenlocatie kiezen. Dat moet met een 
speciaal aanvraagformulier. 
Voor het examen is door het IBKI een pro-
tocol samengesteld. Hierbij dit protocol:

Nodig voor praktijkbegeleiding:
De rijinstructeur regelt één leerling per 
praktijkbegeleiding. Deze leerling moet 
een echte rijbewijsleerling zijn die opge-
leid wordt voor het CBR-praktijkexamen.
De originele volledig ingevulde instructie-
vorderingenkaart van de leerling en een 
kopie hiervan voor de beoordelaar.
Voertuig moet voldoen aan de eisen in 

lesgeven, was er een hele afstand tussen 
de examinator en de rijinstructeur. De 
laatste jaren is dat positief veranderd. Nu 
tijdelijk door Corona is de afstand weer 
groter omdat men niet meer mag mee-
rijden. Thea hoopt dat dat straks weer 
veranderen zal.

artikel 8 van het Algemene deel (examen)
reglement. Natuurlijk heeft de rijinstruc-
teur ook de geldige WRM-bevoegdheids-
pas bij zich.

Is de praktijkbegeleiding cat. B tussen 1 
november en 31 maart? IBKI adviseert 
dan een lesvoertuig met winterbanden.

Inhoud van het examen:
Er moet één rijles gegeven worden van 
minimaal 50 en maximaal 80 minuten. In 
de les moeten zowel instructie- als coa-
chingsvaardigheden aan de orde komen.
De les moet een lesonderwerp hebben 
van de originele instructievorderingen-
kaart van de echte leerling. Deze leerling 
mag niet al zo ver zijn met de rijopleiding 
dat hij/zij al volledig klaar is voor het rij-
bewijsexamen. Er moeten ten minste 5 bij 
het feitelijke niveau van uw leerling aan-
sluitende lesonderdelen over zijn die nog 
niet eerder inhoudelijk zijn behandeld.
De keuze van het lesonderwerp moet 
aansluiten bij het werkelijke aanvangs-
niveau en de instructievorderingenkaart 
van de leerling. Dat aanvangsniveau 
hebt u rijdend aan het begin van de les 
vastgesteld.

Als het feitelijke beginniveau van de leer-
ling goed is vastgesteld en de rijinstruc-
teur daar didactisch gezien op een juiste 
wijze mee omgaat, kan gewoon de les 
gegeven worden die gepland was. Het 
kan ook voorkomen dat de rijinstructeur 

Thea is al jaren aangesloten bij de kring 
B14 en daardoor bij de SBV. Ze vindt dat 
belangrijk, samen sta je sterker en krijg 
je meer voor elkaar. Ook is het gezellig 
samen met elkaar dingen te doen, zoals 
uitjes, of een gezellige avond.

besluit om eerst het vereiste beginniveau 
op peil te brengen voordat er verder 
wordt gegaan met de geplande les.

Pas als uit het feitelijke begingedrag 
blijkt dat de leerling niet toe is aan het te 
geven onderwerp of qua niveau veel ver-
der is dan het geplande onderwerp en de 
rijinstructeur hier niet goed op inspeelt, 
zal de examinator een ander lesonder-
werp bindend voorstellen. Dit gebeurt 
altijd nadat de leerling een stuk(je) heeft 
gereden en nooit tijdens het inleidende 
gesprek.

Het is dus niet zo dat de examinator in 
het inleidende gesprek het lesonderwerp 
bepaalt aan de hand van een lijst met 
lesonderwerpen. De examinator geeft tij-
dens de praktijklesbeoordeling ook geen 
opdrachten die gaan over de inhoud van 
de les.
N.B. Het vaststellen van het juiste aan-
vangsniveau van de leerling en het even-
tueel hierop aanpassen van het lesonder-
werp, behoort tot de dagelijkse praktijk 
van een rijinstructeur. Er wordt dus geen 
extra voorbereidingstijd gegeven.

Voor dit examen kan men zichzelf voor-
bereiden, of bij een opleider een training 
praktijkbegeleiding volgen. Deze training 
telt niet mee als verplichte nascholing. 

Al met al kijkt Thea terug op mooie jaren 
en hoopt er nog een paar mooie jaren 
aan toe te voegen.

Graag geeft ze de pen door aan Eddie 
van Buul, een jonge, enthousiaste en 
actieve collega. u Marjolein van Eek

Rijinstructeur blijven
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Beoordelingsprotocol 'Instructie geven en Coachen' WRM 2009

Naam en voorletters deelnemer

Naam en voorletters leerling

Geboortedatum leerling Naam beoordelaar

BSN leerling

Begin- en eindtijd / Datum

De beoordelaar en deelnemer verklaren geen enkele binding met elkaar te hebben Beoordelaar                           Deelnemer
die van invloed kan zijn op de beoordeling!
Parafen van beoordelaar en deelnemer

Mondelinge ingreep verkeersonveilige situatie

Verkeersveiligheid in zeer hoge mate in gevaar gebracht

INSTRUCTIE GEVEN Tot Eindwaardering
Examen- Beoordelingsaspect CP BP BP P Vold. / Onvold.
rubriek 0 1 2 3
[Inleiding] [V= ≥ 6]
Introductie 1. Meting vorige les en controle aanvangsniveau  I.1

Geeft aan wat in vorige les(sen)/rijtaak is behandeld en een relatie heeft met de
geplande les (= vereiste beginsituatie) en meet praktisch de feitelijke beginsituatie
2. Lesplan I.2
Geeft aan wat er in les(onderdelen) aan de orde komt en in welke volgorde
3. Doelstelling en motivatie van de les I.3
Beschrijft de essentie van wat de leerling gaat leren en motiveert 
de noodzaak van de nieuw aan te leren rijtaak

[Kern]
Uitleg 4. Aansluiting voorgaande lesonderwerpen U.1 [V= ≥ 8]

Sluit in zijn uitleg aan bij voorgaande lesonderwerpen
5. Inhoud U.2
Geeft uitleg over de deelhandelingen van de rijtaak conform de Rijprocedure
6. Deelhandelingen en foutgedragingen U.3
Beschrijft hoe de concrete deelstappen uitgevoerd moeten worden, geeft aan
waar bij de uitvoering fouten kunnen ontstaan en wat de mogelijke gevolgen zijn
7. Demo U.4
Geeft vanaf de bestuurdersplaats een demo conform de Rijprocedure

Aanbieden 8. Plaats van uitvoering A.1 [V= ≥ 10]
Oefensi- Kiest een geschikte plaats voor het oefenen van de rijtaak
tuaties 9. Instructiefase en moeilijkheidsgraad A.2

Kiest de instructiefase die bij de leerling, de deelhandeling en de locatie past
en kiest oefensituaties die de leerling aankan en de leerling stimuleren
10. Intensiteit A.3
Geeft de leerling gelegenheid om te oefenen
11. Fouten binnen veiligheidsmarge A.4
Geeft de leerling ruimte om fouten te maken zolang de veiligheid niet 
in het gedrang komt

[Afsluiting]
Feedback 12. Lesafronding F.1 [V= ≥ 8]

13. Bespreking leerresultaat F.2
Stelt het leerresultaat vast en bespreekt dit met de leerling
14. Evaluatie leerproces F.3

15. Volgende les/rijtaak F.4
Geeft onderwerp en motivatie van volgende les/rijtaak aan en geeft een opdracht 
voor zelfwerkzaamheid

Puntentotaal 1 t/m 15 :

Uitslag examen 

Handtekening beoordelaar

Geeft een samenvatting van de les

Onvoldoende / Voldoende

Waardering

Lesonderwerp

Uitslag examen

Onvoldoende

Gaat samen met de leerling na hoe het leerproces is verlopen

Versie 31‐03‐2016 Pagina 1 van 2
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Beoordelingsprotocol 'Instructie geven en Coachen' WRM 2009 blad 2

COACHEN Tot Eindwaardering
Examen- Beoordelingsaspect CP BP BP P Vold. / Onvold.
rubriek 0 1 2 3
Signaleren 16. Opmerken van fouten S.1 [V= ≥ 4]
bij rijtaken Merkt fouten in de uitvoering van rijtaken/deelhandelingen volgens de Rijprocedure op
uitvoering 17. Hardop laten verwoorden S.2

Stimuleert de ll. (hardop) te verwoorden hoe hij een rijtaak aanpakt of heeft aangepakt
Ondersteu 18. Hints/corrigerende aanwijzingen O.1 [V= ≥ 12]
nen bij Geeft hints/corrigerende aanwijzingen over de uitvoering van rijtaken
leren 19. Inhoudelijke verbeterpunten O.2
rijtaken Geeft feedback met concrete verbeterpunten die inhoudelijk 

overeenkomt met de Rijprocedure
20. Verklarende feedback O.3
Bespreekt WAT van een rijtaak goed of minder goed is uitgevoerd volgens 
de gangbare criteria van rijvaardigheid en licht het WAAROM toe
21. Essentiële zaken O.4
Laat in zijn feedback essentiële zaken aan de orde komen
22. Timing feedback O.5
Geeft op een passend moment na de taakuitvoering feedback

Afstem. 23. Sturing naar niveauverhoging A.1 [V= ≥ 4]
Geeft de leerling precies díe steun die hij nodig heeft om een stap vooruit 
 te maken in de beheersing van de rijtaak
24. Sturing naar zelfstandigheid A.2
Geeft de leerling de mate van zelfstandigheid die past bij de tot dan toe 
gemaakte vorderingen

Leerhou- 25. Positieve beleving L.1 [V= ≥ 7]
ding Stimuleert een positieve beleving bij de rijtaakuitvoering 

(humor, relativering, plezier inbrengen)
26. Complimenteren L.2
Geeft gedoseerd complimenten als zaken goed zijn uitgevoerd
27. Acceptatie fouten en onzekerheden L.3
Benadrukt dat fouten maken onderdeel is van het leerproces
28. Verwachtingen uiten, vertrouwen tonen L.4
Uit positieve verwachtingen van de leerling, toont vertrouwen in de leerling

Interper- 29. Contact maken IP.1 [V= ≥ 4]
soonlijk Leeft zich zichtbaar in in de leefwereld van de leerling
handelen 30. Taalniveau IP.2

Past taalgebruik en taalniveau aan de leerling aan
ALGEMEEN

31. Tijdverdeling – Tijd faseren [V= ≥ 8]
Verdeelt de beschikbare tijd proportioneel
32. Administratie – Gebruik instructievorderingenkaart
Hanteert de instructievorderingenkaart op de juiste wijze en op de juiste 
momenten
33. Overdracht – Gebruik lesplan
Gebruikt een lesplan, wanneer aanwezig, als leidraad en ter onderst. alleen als nodig is
34. Verkeersveiligheid – Voorkomen verkeersovertredingen
Voorkomt het plegen van verkeersovertredingen

Puntentotaal 1 t/m 15 :

Punten totaal 1 t/m 34 : 

Totaal aantal beoordelingsaspecten: 34                                        Bij praktijkbeoordeling WRM certificaatnummer:

Minimale eis voor een voldoende resultaat:

- ten minste 71 punten

- buiten de KERN ten hoogste 1 examenrubriek met onvoldoende score

- KERN moet voldoende zijn (4 t/m 7 : ≥ 8 punten en  8 t/m 11 : ≥ 10 punten)

Tegen een IBKI-besluit kan een belanghebbende binnen zes weken bezwaar maken bij de Bezwarencommissie WRM 
(zie: WRM reglement Algemene deel, art. 36)

Waardering

Versie 31‐03‐2016 Pagina 2 van 2
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Voor RIS-instructeurs is er een andere 
regeling:
Praktijkbegeleiding uitgevoerd door het 
CBR bij RIS-instructeurs telt mee als WRM-
praktijkbegeleiding. Hiervoor gelden 
dezelfde regels (één praktijkbegeleiding 
verplicht, er zijn twee herkansingsmo-
gelijkheden) als voor WRM-praktijkbe-
geleiding. Het beoordelingsprotocol is 
afgestemd op het WRM-protocol.

Als men heeft voldaan aan de eisen voor 
de verlenging, is voor de verlenging ook 
nu een VOG nodig! Zie voor de informa-
tie hierover bij rijinstructeur worden.

Als de praktijkbegeleiding onvoldoende 
is, zijn er twee herkansingsmogelijkhe-
den. Worden deze ook met een onvol-
doende afgesloten, en wel aan de andere 
eisen heeft voldaan, gaat men het educa-
tief traject in.

Educatief traject
Met ingang van 1 april 2020 krijgt elke 
rijinstructeur automatisch een verlenging 
van de WRM-bevoegdheid met 6 maan-
den, als hij/zij:
-  vóór de verloopdatum van uw WRM-be-

voegdheidspas voor de derde praktijk-
begeleiding (de tweede herkansing) een 
onvoldoende resultaat haalt, en ook

-  vóór de verloopdatum alle 6 unieke 
dagdelen theoretische bijscholing heeft 
gevolgd (waarvan één over wet- en  
regelgeving als de rijinstructeur op  
1 april 2020 nog niet alle 6 unieke  
dagdelen theoretische bijscholing  
heeft gevolgd) én

-  vóór de verloopdatum een originele  
geldige VOG bij IBKI heeft aangeleverd.

Alleen als aan deze drie voorwaarden 
wordt voldaan, verlengt IBKI de WRM-
bevoegdheid met 6 maanden. Deze 6 
maanden sluiten aan op de verloopdatum 
van de geldige WRM-bevoegdheidspas. 
Als er maar aan één of twee voorwaarden 
voldaan is, volgt geen verlenging. Er is 
dus geen verlenging als de rijinstructeur 

bijvoorbeeld drie onvoldoende praktijk-
begeleidingen heeft, maar daarnaast niet 
alle 6 dagdelen theoretische bijscholing 
heeft gevolgd. De bevoegdheid vervalt 
dan, en hij/zij kan de bevoegdheid alleen 
weer terugkrijgen door het herintreder-
straject te volgen.
In de 6 maanden verlenging zit een  
zogenaamd educatief traject, gevolgd 
door een praktijkbegeleiding bij IBKI.

Wat moet er gedaan worden in die  
6 maanden verlenging?
In de 6 maanden verlenging:
-  volgt de instructeur 6 dagdelen bijlessen 

– het zogenaamde ‘educatieve traject’- 
bij een opleider die door IBKI voor dit 
educatieve traject gecertificeerd is.

-  doet de rijinstructeur daarna één prak-
tijkbegeleiding; deze moet voldoende 
zijn, er is geen herkansing mogelijk. Het 
moment van de praktijkbegeleiding bij 
IBKI moet liggen na het volledig voltooi-
de educatieve traject maar vóór de eind-
datum van de 6 maanden verlenging.

Bij een voldoende praktijkbegeleiding 
krijgt de instructeur een WRM-pas voor 5 
jaar. Die 5 jaar start ná de verlenging van 
6 maanden.
Als de rijinstructeur de bijlessen volledig 
volgt, maar de praktijkbegeleiding onvol-
doende is, krijgt hij/zij opnieuw 6 maan-
den verlenging van de WRM-pas. Die 6 
maanden gaan direct in vanaf de dag van 
de onvoldoende praktijkbegeleiding. De 
rijinstructeur moet dan weer 6 dagdelen 
bijlessen volgen en een praktijkbegelei-
ding doen. Hij/zij hoeft dan niet opnieuw 
een VOG aan te leveren.
Als de instructeur de bijlessen niet vol-
ledig volgt en/of het verplichte verslag 
wordt niet of niet tijdig aangeleverd 
bij IBKI, kan er geen praktijkbegelei-
ding worden gedaan. Dan verloopt de 
WRM-bevoegdheid aan het eind van de 
6 maanden verlenging en is een herin-
trederstraject nodig om weer bevoegd te 
worden. Ook als de rijinstructeur hele-
maal geen praktijkbegeleiding doet, ver-

loopt de bevoegdheid na de 6 maanden 
verlenging.

Wat kunt u verwachten van het educatief 
traject in de 6 maanden verlenging?
De bijscholing van het educatief traject is 
een totaalpakket aan theoretische en  
praktische bijlessen bij een opleider. De 
bijscholing moet aansluiten op de onvol-
doende onderdelen van de laatste drie 
praktijkbegeleidingen. De opleider mag 
de bijlessen individueel, het mag  
ook voor een groep cursisten tegelijk. 
Maar ook dan moet de opzet maatwerk 
zijn. Die opzet moet de opleider bij  
IBKI vooraf laten certificeren, na een 
intakegesprek met de kandidaat. Dat 
intakegesprek met het verslag daarvan  
is dagdeel 1.
Omdat het educatief traject maatwerk 
is, mag de bijscholing niet alleen bestaan 
uit complete theoretische bijscholings-
cursussen uit het bestaande aanbod voor 
de verplichte vijfjaarlijkse theoretische 
bijscholing. Onderdelen daaruit kunnen 
natuurlijk wel in het lesplan zitten.
Vaste onderdelen van deze bijscholing 
zijn:
- een intakegesprek
-  ten minste twee door de instructeur 

gegeven praktische rijlessen met een 
echte leerling

- een eindgesprek.

De opleider moet een verslag maken van 
het intakegesprek en het eindgesprek, 
ondertekend door de instructeur en de 
opleider. Na de 6 dagdelen bijlessen 
stuurt de opleider het verslag naar IBKI. 
Als dat verslag bij IBKI geregistreerd is, 
kunt de verplichte praktijkbegeleiding 
worden aangevraagd.
De bijscholing heeft geen examen(s), er 
moeten alleen alle 6 dagdelen bijlessen 
worden gevolgd. De praktijkbegeleiding 
is wel een examen. De opleider geeft de 
gevolgde bijscholing op bij IBKI. IBKI kan 
steekproefcontroles uitvoeren op die 
bijscholing.
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Herintrederstraject:
Het herintrederstraject is een vrijwillig 
WRM-examentraject. De kandidaat kan 
dit volgen in de volgende gevallen: 
-  Wanneer de oud-rijinstructeur weer in 

het vak wilt beginnen na een tijd geen 
rijinstructie gegeven te hebben; de 
bevoegdheid mag dan niet meer dan vijf 
jaar verlopen zijn

-  Wanneer de rijinstructeur vóór de ver-
loopdatum geen zes dagdelen verplichte 
theoretische WRM-bijscholing had 
gevolgd

-  Wanneer de rijinstructeur vóór de ver-
loopdatum geen VOG had aangeleverd

-  Wanneer de rijinstructeur vóór de 
verloopdatum na een of twee keer 
afleggen geen voldoende had voor de 
WRM–praktijkbegeleiding

-  Wanneer de rijinstructeur vóór de ver-
loopdatum drie keer een onvoldoende 
had gehaald voor de verplichte WRM-
praktijkbegeleiding, maar niet voldeed 

aan de andere twee voorwaarden (alle 
zes dagdelen theoretische bijscholing 
gevolgd, VOG ingeleverd) voor de zes 
maanden verlenging met educatief 
traject. 

De rijinstructeur kan dan de WRM-be-
voegdheid terugkrijgen als hij/zij slaagt 
voor de WRM-examens voor herintreders 
(het herintrederstraject).
Voor de verschillende WRM-certificaten is 
dit herintrederstraject anders.

Welk niet meer geldig WRM-certificaat  Het traject voor herintreders 
hebt u nu? is dan:
Certificaat B  WRM-examens B fase 1, fase 2 en fase 

3 (20 uur actieve stage en daarna een 
stagebeoordeling)

Certificaat B en één of meer van de  Het herintrederstraject B 
certificaten A, C, D, E achter B of  (zie hierboven) 
E achter C/D, T
Alléén certificaat A  WRM-examen A fase 1, WRM-examen B 

fase 2 en WRM-examen A fase 3 (10 uur 
actieve stage en daarna een stagebeoor-
deling)

Alléén certificaat T  WRM-examen T fase 1, fase 2 en fase 3 
(8 uur actieve stage op een oefenterrein 
+ 5 uur actieve stage op de openbare 
weg en daarna een stagebeoordeling)

SUDOKU Oplossing vorige Sudoku:

  5  1   7  

   7 4   9  1

    3 6    

 4 9       

 1     9   8

      6   2

      1  5 

   3    8  

   9  5 2  3 

 5 7 3 4 2 1 9 6 8

 9 8 2 3 5 6 7 4 1

 1 6 4 9 8 7 2 5 3

 6 2 9 1 7 8 5 3 4

 4 3 8 5 6 9 1 2 7

 7 5 1 2 3 4 8 9 6

 8 4 5 7 9 3 6 1 2

 2 1 6 8 4 5 3 7 9

 3 9 7 6 1 2 4 8 5 

Van de drie verplichte applicatie moet er 
een over de wetgeving gaan. Deze telt 
hiervoor mee (evenals RVV).

Voordelen van deze nieuwe bijscholing 
zijn:
-  rijinstructeurs kunnen de vragen van 

hun leerlingen die het CBR Theorie-
examen afleggen beantwoorden als 
vraagbaak. 

-  rijinstructeurs zijn zelf op de hoogte 
van belangrijke artikelen uit WvW 
| WAM| en kunnen deze toelichten, 
verklaren en uitleggen. 

-  rijinstructeurs blijven op de hoogte van 
vernieuwingen vanuit Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu 

-  rijinstructeurs dragen door een juiste 
voorlichting bij aan verkeersveiligheid. 

-  inzicht in de risico’s in verband met 
aanwezigheid en gedrag ander  
verkeer. 

-  inzicht in de risico’s in verband met 
eigenschappen en toestand voertuig. 

Datum:  maandag 19 april
Tijd:  09.00-16.00 uur

Plek:   VEC Drachten (als het kan  
vanwege Corona)

Kosten:  € 137,50 (inclusief catering indien 
het op het VEC is)

Opgeven via mail of telefoon.

Applicatie 19 april: de Wegenverkeerswet
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Ook in 2021 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 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 

Vanaf dit jaar biedt de SBV, samen met 
Univé, de training Tracks aan. Hierbij de 
info voor de deelnemers. Kortgeleden 
je rijbewijs gehaald en je eerste auto 
aangeschaft? De eerste eigen kilometers 

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 
RYD. Via een spel, alcoholbrillen en een 
quiz krijgen de leerlingen op een leuke 
en interactieve manier kennis van de ge-
volgen van deze middelen in het verkeer. 
Het doel is dat de jongeren zich bewust 
worden van de gevaren en zelf verant-
woordelijkheid nemen.

Rijscholen aangesloten bij de SBV kunnen 
hun leerlingen gratis laten meedoen. Je 

zitten erop, maar er zullen er nog heel 
veel volgen! Heel veel veilige kilometers, 
hopen wij samen met jou. Want ben jij 
je eigenlijk wel bewust van de risico’s in 
het verkeer, veroorzaakt door jou of je 

kan zelf meekomen met je leerling, maar 
je mag leerlingen die bijna hun rijbewijs 
halen of net gehaald hebben, ook zelf 
de training laten volgen, bijvoorbeeld in 
de auto van hun ouders.(Als ze nog geen 
rijbewijs hebben, moeten ze natuurlijk 
wel gebracht worden!)

Data voor 2021:
- Donderdag 22 april
- Donderdag 20 mei
- Dinsdag 15 juni
- Dinsdag 6 juli
- Dinsdag 31 augustus
- Donderdag 9 september
- Donderdag 30 september
- Dinsdag 12 oktober
- Dinsdag 26 oktober
- Donderdag 4 november

medeweggebruiker? Of als gevaar zich 
voordoet, weet jij dan een noodstop te 
maken? En hoe is het om als vrachtwa-
genchauffeur door het verkeer te gaan? 
Dit en meer leer je tijdens onze rijvaar-
digheidstraining speciaal voor jongeren: 
Tracks. Leuke bijkomstigheid: als je mee 
hebt gedaan aan deze training, krijg je bij 
Univé op vertoon van het certificaat twee 
treden korting op je autoverzekering!

Inhoud van de training
De training Tracks bevat 2 dagdelen met 
workshops, en duurt van 9.00 – 16.00 uur. 
Deelname aan de training is met eigen 
auto. De training vindt plaats op het VEC 
in Drachten en bevat o.a. de volgende 
onderdelen:
• Rijden in een vrachtwagen
• Afleiding in het verkeer
• Rijstijlscan met rijinstructeur
• Anti-slip oefeningen op slipbaan
•  Theorie en discussie (herhaling,  

middelengebruik, groepsdruk e.a.)

Drive Clean: gratis training op slipbaan voor rijschoolleerlingen

SBV biedt samen met Univé de training Tracks aan
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Kosten en deelname
De kosten voor de training zijn afhanke-
lijk van de provincie waarin je woonachtig 
bent. In Fryslân en Drenthe wordt er  
subsidie verstrekt vanuit de provincies, 
waardoor de kosten voor jou als deel- 
nemer beperkt blijven tot een eigen  
bijdrage van € 49,50. Woon je buiten Frys-
lân of Drenthe, ook dan ben je van harte 
welkom op deze training. In dat geval is 
de eigen bijdrage EUR 199,-. De trainings-
dag is inclusief lunch en koffie/thee.

Wij raden aan om deze rijvaardigheids-
cursus met eigen auto te volgen om zo 
precies te ervaren hoe deze zich gedraagt 
in noodsituaties. Is dit niet mogelijk dan 
kan er een auto van SBV gebruikt worden.

Wil je je opgeven? Dat kan per mail bij  
Jelly Helmer (jelly@stichtingsvb.nl). 
Vermeld hierbij – naast de datum van 
deelname – je voornaam + achternaam, 
adresgegevens, geboortedatum en 

Gepubliceerd op 11-03-2021 om 10:34
Het is niet nodig om alle rijexamenkandi-
daten met ADHD te verplichten een rijtest 
te doen. Dat schrijft de Gezondheidsraad 
in een advies aan de minister van IenW. 
De raad adviseert de minister om de rijtest 
alleen te laten afnemen als de verplichte 
medische keuring daar aanleiding toe 
geeft. Minister Cora van Nieuwenhuizen 
maakt vrijdag bekend dat ze het advies 
overneemt.

Op dit moment moeten mensen met de 
diagnose ADHD die voor het eerst een 
rijbewijs willen aanvragen, eerst medisch 
gekeurd worden (wat verplicht is volgens 
Europese regelgeving) en daarna een 
rijtest doen bij het CBR. Met de keuring 
en de daaropvolgende rijtest wordt 
beoordeeld of de medische situatie van 
de kandidaat veilige deelname aan het 

mailadres. Mocht je in het bezit zijn van 
een automaatrijbewijs, vermeld dit dan 
bij opgave, dan kunnen wij hier rekening 
mee houden.

verkeer in de weg staat. Als dat niet zo is, 
wordt de kandidaat rijgeschikt verklaard 
en mag hij of zij rijexamen doen.

De Gezondheidsraad heeft op verzoek 
van de minister van IenW gekeken naar 
nut en noodzaak van de verplichte rijtest. 
Uit cijfers van het CBR blijkt dat 84% van 
de rijexamenkandidaten met ADHD bij die 
test rijgeschikt wordt verklaard. Als die 
groep vooraf onderscheiden kan worden, 
hoeft niet iedereen met ADHD de rijtest 
te doen.

Volgens de Gezondheidsraad is de medi- 
sche keuring door een psychiater een 
effectieve manier om mensen met ADHD 
die een verhoogde kans hebben op onvei-
lig rijgedrag te onderscheiden van men-
sen met ADHD die dat niet hebben. De 
raad adviseert daarom om de verplichte 

rijtest voor alle rijexamenkandidaten met 
ADHD te laten vervallen en het CBR de 
mogelijkheid te bieden om op basis van 
het rapport van de keurend psychiater 
te beoordelen of een aanvullende rijtest 
nodig is. u Bron: rijschoolpro.nl

Rijtest voor mensen met ADHD voortaan alleen op indicatie
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De EU streeft ernaar om het aantal 
verkeersdoden terug te brengen naar 0 
in het jaar 2050. Verkeersveiligheid staat 
daarom hoog op de politieke agenda`s. 
Deze doelstelling moet worden bereikt 
met de uitvoer van een risicogestuurd 
verkeersveiligheidsbeleid: een proactieve 
aanpak om ongevallen te voorkomen 
door de belangrijkste risico’s in het ver-
keerssysteem aan te pakken.

De verkeersveiligheiddata van Cyclome-
dia is een waardevolle eerste stap naar 
een veiligere omgeving. Met deze data 
worden de infrastructurele kenmerken 
per wegsegment van 50 meter geïnventa-

riseerd. Op basis hiervan kan de verkeers-
veiligheid van elk wegsegment worden 
bepaald. Vervolgens kunnen de meest 
gevaarlijke situaties met hoge prioriteit 
worden aangepakt en kan er snel en ef-
ficiënt een verbeterslag gemaakt worden 
in de verkeersveiligheid.

Geheel in lijn met de kenmerken, zoals 
opgesteld door het Kennisnetwerk SPV 
(Strategisch plan verkeersveiligheid) in 
opdracht van het ministerie van IenW, 
heeft Cyclomedia verschillende datasets 
ontwikkeld. Deze data levert meer inzicht 
in de bestaande situatie in relatie tot de 
verkeersveiligheid. Denk hierbij bijvoor-

beeld aan informatie over de kwaliteit en 
de afmetingen van het wegdek en of er 
wegscheidingen aanwezig zijn voor het 
splitsen van snel en langzaam verkeer.
De datasets worden gemaakt op basis 
van de beelden die Cyclomedia jaarlijks 
vastlegt van alle openbare wegen in 
Nederland.

Veel partijen hebben baat bij deze 
informatie, van beleidsmakers en ad-
viesbureaus tot de ‘aanpassers’ van de 
buitenruimte en uiteindelijk natuurlijk 
de bewoners van de stad die zich veiliger 
voelen in het verkeer. u Bron: mobiliteits-
platform.nl

Slimme data brengt de verkeersveiligheid in beeld

Elk jaar overlijden er gemiddeld meer 
dan 50 personen nadat hun voertuig te 
water is geraakt. Meer dan twee derde 
overlijdt door verdrinking. Vooral onder 
de leeftijdsgroep 18-24-jarigen vallen veel 
dodelijke slachtoffers. De slachtoffers zijn 
voornamelijk inzittenden van perso-
nenauto’s, maar ook onder fietsers en 
scootmobielrijders vallen veel slachtoffers. 
Dit staat in de nieuwe SWOV-factsheet 
Voertuigen te water.
Ondanks het hoge aantal slachtoffers is 
er niet veel bekend over de mogelijke 
oorzaken van ongevallen met voertuigen 
te water in Nederland. Studies uit het 

buitenland laten zien dat er vaak sprake 
was van alcohol- en drugsgebruik en/of 
een hoge snelheid.
Er zijn twee mogelijkheden om dodelijke 
slachtoffers bij voertuigen te water te 
voorkomen. Het fysiek onmogelijk maken 
voor een voertuig om in het water te 
geraken is de beste oplossing, door o.a. 
wegen niet direct langs water aan te 
leggen. Als het niet anders kan, moet de 
afstand tussen de weg en het water zo 
groot mogelijk worden gemaakt of de 
weg van het water worden afgeschermd 
met geleiderails.
De tweede mogelijkheid is dat inzitten-

den het voertuig zo snel mogelijk verlaten 
wanneer het te water raakt. Educatie en 
voorlichting kunnen kennis over ontsnap-
pingsstrategieën vergroten. Het is echter 
onzeker of mensen tijdens een stress-
volle situatie het geleerde in de praktijk 
kunnen brengen en niet terugvallen op 
instinctief handelen. Elektrische ramen die 
automatisch openen bij contact met water 
zijn mogelijk een effectieve manier om de 
overlevingskans van mensen die te water 
raken te vergroten. Een minimale voertui-
geis zou moeten zijn dat portierslot- en 
raambedieningen altijd blijven werken; 
ook bij te water raken. u Bron: SWOV.nl

Jaarlijks gemiddeld meer dan 50 verkeersdoden door voertuig te water


