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Hoe word je rijinstructeur voor de motor en brommer?

Themanummer: rijinstructeur motor

Rijinstructeur worden, zijn en blijven
In dit themanummer rijinstructeur Motor willen we aandacht 
besteden aan de motor- en rijinstructie. Wat is er nodig om  
motorrijinstructeur te worden? Welke categorieën zijn er en 
wat is de rol van de KNMV? 

Natuurlijk daarnaast ook onze vaste column en andere relevan-
te informatie voor u. De uitnodiging om kopij aan te leveren  
of ideeën voor de kopij blijft staan! Ik zie uw mail graag  
tegemoet. Veel leesplezier… u Mve

Om rijinstructeur categorie A te worden, moet je eerst de  
examens doen voor de WRM-B. Vervolgens kan je doorgaan 
voor de categorie A.

Hoe ziet het examen certificaat A eruit?

Het WRM-examen A bestaat uit vier examenonderdelen: drie 
examens van fase 1 en de stagebeoordeling van fase 3. U mag 
de volgorde van de onderdelen van fase 1 zelf kiezen. Fase 3 
kunt u pas doen als u fase 1 met goed gevolg hebt afgerond.
Bij het examen voor certificaat A is er geen examen fase 2.
Het resultaat van de theorietoets en de praktijkrit is twaalf 
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: u rijdt 
op uw motorfiets (minimaal vermogen 50 kW) zelfstandig 
een route. Duur: 75 minuten (60 minuten rijden). 
U hebt nodig:

 -  Een goed werkende portofooninstallatie met handsfreeset 
en één ontvanger met oortje vox-gestuurd), voor respectie-
velijk de kandidaat en de examinator (die in een eigen  
auto volgt).

 -  Beschermende uitrusting, conform de eisen die aan  
kandidaten voor het motorfietsexamen van het CBR  
worden gesteld.

 -  L-plaatje achter op de motorfiets. 

3.  Examenonderdeel 1.c. Bijzondere verrichtingen: u voert op 
uw motorfiets (minimaal vermogen 50 kW) twaalf bijzon-
dere verrichtingen uit op een oefenterrein. Hiervoor zijn  
op dit moment een terrein in Lelystad en in Oosterhout (NB)  
beschikbaar. Duur: maximaal 40 minuten.

Nr.73, juni 2021



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

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

Wat kan ik verwachten bij mijn stagebeoordeling?

Als de stage volledig is afgerond, is er een beoordeling door 
een examinator van het IBKI. Er wordt één echte praktijkrijles 
beoordeeld. Tijdens deze beoordeling geeft u een leerling voor 
rijbewijs A een rijles.

Lengte/inhoud van de les en niveau van de leerling
U moet één rijles geven van minimaal 50 en maximaal 80  
minuten. In de les moeten zowel instructie- als coachings- 
vaardigheden aan de orde komen.
De les moet een lesonderwerp hebben van de originele instruc-
tievorderingenkaart van uw echte leerling. Deze leerling mag 
niet al zo ver zijn met zijn rijopleiding dat hij al volledig klaar 
is voor het rijbewijsexamen. Er moeten ten minste 5 bij het fei-
telijke niveau van uw leerling aansluitende lesonderdelen over 
zijn die nog niet eerder inhoudelijk zijn behandeld.
Uw keuze van het lesonderwerp moet aansluiten bij het werke-
lijke aanvangsniveau en de instructievorderingenkaart van uw 
leerling. Dat aanvangsniveau hebt u rijdend aan het begin van 
de les vastgesteld.
Als u het feitelijke beginniveau van de leerling goed vaststelt 
en daar didactisch gezien op een juiste wijze mee omgaat, kunt 
gewoon de les geven die u gepland had om te gaan geven. Het 
kan ook voorkomen dat de u besluit om eerst het vereiste be-
ginniveau 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 verder is 
dan het geplande onderwerp en u hier niet goed op inspeelt, 
zal de examinator een ander lesonderwerp bindend voorstel-
len. 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 leson-
derwerpen. De examinator geeft tijdens de praktijklesbeoorde-
ling ook geen opdrachten die gaan over de inhoud van de les.
N.B. Het vaststellen van het juiste aanvangsniveau van de leer-
ling en het eventueel hierop aanpassen van het lesonderwerp, 
behoort tot de dagelijkse praktijk van een rijinstructeur. Er 
wordt dus geen extra voorbereidingstijd gegeven.

Meerijden stagementor/opleider:
Tijdens de praktijklesbeoordeling mag de stagementor en/of 
opleider niet meerijden.

Voertuig
Bij categorie A geeft u les vanuit een volgauto of vanaf de 
eigen motorfiets (de kandidaat mag kiezen)
Mogelijkheid 1: Lesgeven vanuit een volgauto
- Leerling rijdt uiteraard op een motor.
- Kandidaat volgt met eigen auto.
-  Examinator rijdt met de kandidaat mee in de auto van  

de kandidaat.
-  Kandidaat zorgt voor een geschikte motor en een auto.
-  Kandidaat zorgt voor de juiste communicatie-apparatuur, 

bestaande uit een handsfreeset (vox-gestuurd).

Mogelijkheid 2: Lesgeven vanaf een volgmotor
-  Leerling rijdt uiteraard op een motor.
-  Kandidaat volgt met eigen motor.
-  Examinator rijdt in eigen auto achter kandidaat en leerling 

aan of (vrije keuze examinator) volgt op zijn eigen motor.
-  Kandidaat zorgt voor een motor voor zijn leerling en een 

eigen motor.

De kandidaat moet ook zorgen voor handsfree-communicatie-
apparatuur al dan niet met drukknopbediening op het stuur én 
een extra (derde!) ontvanger met oortje voor de examinator.
Bij het examen moeten de originele voertuigdocumenten van 
het examenvoertuig aanwezig zijn.

Legitimatie van uzelf en de leerling:
U moet voor het begin van het examen de IBKI-uitnodiging 
laten zien en zich legitimeren met een geldig rijbewijs.
De leerling moet zich legitimeren met een geldig identiteits- 
bewijs of een geldig rijbewijs.

Let op
De stagebeoordeling kan niet doorgaan als:
- uw leerling zich niet kan legitimeren.
- u zich niet kunt legitimeren.
-  niet voldaan wordt aan eis dat tijdens de stagebeoordeling 

een originele instructievorderingenkaart van de leerling in 
de auto aanwezig moet zijn.

 
Te laat?
Wat moet u doen als u niet op tijd op het afgesproken  
startpunt bent?
U hebt een schriftelijke oproep van IBKI gekregen. In deze 
oproep staat o.a. het begintijdstip van het examen. Daarnaast 
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staat in de oproep een tijdstip genoemd waarop u aanwezig 
moet zijn, de meldtijd.
Deze meldtijd is in de regel 15 minuten voor het begintijdstip 
van het examen. Als u niet op het begintijdstip op de afgespro-
ken locatie aanwezig kunt zijn, moet u dit direct telefonisch 
melden aan IBKI, (030 6087766), met de reden en uw verwachte 

Bestuurder
1. De rijinstructeur kan beschrijven:
 -  welke specifieke risico’s het rijden met een motor met zich 

meebrengt (kwetsbaarheid, waarneembaarheid)
 -  hoe hij ervoor kan zorgen dat hij goed waarneembaar is 

voor andere weggebruikers (positie, verlichting, kleding)
 -  de factoren die bij de voorbereiding van het rijden met een 

duopassagier van belang zijn: 
- voertuiggedrag 
- wegligging 
- remweg 
- gebruik valhelm door duopassagier

 -  waaraan een goede zithouding van een duopassagier moet 
voldoen (aansluiten aan/meebewegen met bestuurder, 
ondersteuning van voeten) en wat het belang is van een 
goede zithouding van een duopassagier (veiligheid)

 -  de aandachtspunten die bij de voorbereiding van het rijden 
in groepsverband van belang zijn

 -  welke positie op de weg gekozen moet worden bij het rij-
den in groepsverband met het oog op de verkeersveiligheid

 -  wat een (high speed) weave en een (low speed) wobble is
 -  hoe een weave voorkomen kan worden/hoe de bestuur-

der bij een weave moet handelen (gewicht naar voren en 
omlaag brengen door plat op de tank te gaan liggen, pas 
remmen als de motorfiets onder controle is)

 -  hoe een wobble voorkomen kan worden/hoe de bestuurder 
bij een wobble moet handelen (handen voortdurend aan 
het stuur houden)

 -  wat wordt bedoeld met wielspin (doorslippen wielen), tot 
welke nadelige gevolgen wielspin kan leiden (onbestuur-
baarheid motorfiets) en hoe een wielspin kan worden 
voorkomen (niet te snel accelereren).

Voertuig
2.  De rijinstructeur kent het belang van het toepassen en 

onderhouden van beschermingsmaatregelen als kleding en 
helm, in relatie tot het verkleinen van de kans op ongevallen 
en dodelijk en ernstig lichamelijk letsel.

 Hij kan beschrijven:

aankomsttijd. IBKI zal afhankelijk van de reden en de verwach-
te aankomsttijd proberen een oplossing te vinden maar kan 
niet garanderen dat uw examen op dezelfde datum plaats kan 
vinden. In principe liggen de (financiële) consequentie(s) bij de 
kandidaat. Verkeersdrukte beschouwen we bijvoorbeeld niet 
als overmacht.

 -  de effectiviteit van de valhelm in termen van verkleining 
van de kans op dodelijk of ernstig lichamelijk letsel en 
waarom dit zo is (in relatie tot het type valhelm)

 -  hoe de valhelm uit oogpunt van een zo goed mogelijke 
bescherming gedragen dient te worden

 -  de relatie tussen de pasvorm, de behandeling en het on-
derhoud van de valhelm en de verkleining van de kans op 
dodelijk en ernstig lichamelijk letsel

 -  de relatie tussen de behandeling van de valhelm en reduc-
tie van de kans op dodelijk en ernstig lichamelijk letsel

 -  de relatie tussen de zichtbaarheid van de kleding van de 
motorbestuurder en de kans op een ongeval

 -  het belang van het dragen van beschermende kleding en 
de eisen waaraan beschermende kleding moet voldoen, 
inclusief laarzen/schoenen

 -  het belang van een goede gehoorbescherming en hoe voor 
een goede gehoorbescherming kan worden gezorgd

 -  het belang van een goede oogbescherming en hoe voor 
een goede oogbescherming kan worden gezorgd.

3.  De rijinstructeur kan een aantal aspecten met betrekking  
tot de functie van de motorfiets en onderhoud en defectbe-
handeling bij de motorfiets beschrijven:

 •  de meest voorkomende typen motorfietsen en de  
karakteristieke rijeigenschappen van de verschillende  
typen motorfietsen:

 -  toermotor (bedoeld voor grote afstanden; zware motor 
met comfortabele zitpositie kan van koffers worden voor-
zien)

 -  sportmotor (sportieve motor met een hoog motorvermo-
gen, voor de stroomlijn is de zithouding sportief naar voren 
gebogen)

 -  chopper/custom (lage zit en relatief hoog stuur; zithouding 
is ontspannen maar een chopper/ custom vangt vrij veel 
wind en is niet zo geschikt voor lange ritten)

 -  off the road-motor (zijn in feite afgeleid van de crossmotor, 
de motor zit vrij hoog, biedt relatief veel comfort door de 
lange veren en is daarom ook geschikt voor langere reizen)

Toetsspecificaties theorietoets certificaat A
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 •  de verschillende remsystemen zoals die bij moderne motor-
fietsen voorkomen en hun voor- en nadelen (risicocompen-
satie, optimaal remmen ongeacht stroefheid wegdek)

 - voorrem
 - achterrem
 - integraal remsysteem
 - ABS (N.B. ABS in de bocht)
 •  de verschillende soorten banden (profiel, draairichting, 

nieuwe banden)
 •  de factoren die van invloed zijn op de besturing van de 

motorfiets (constructie van de voorvork/wielgeleidingen, 
balhoofdhoek, naloop)

 •  de handelwijze bij defecten aan de stuurinrichting van de 
motorfiets:

 - speling op lagering van het balhoofd (lagers aandraaien)
 - verbuiging voorvork (opnieuw laten richten of vervangen)
 •  welk periodiek onderhoud noodzakelijk is bij ketting- en 

cardanaandrijving vergeleken met aandrijving door middel 
van een getande riem:

 - ketting (controle op juiste spanning en op slijtage)
 - cardanaandrijving vraagt nauwelijks onderhoud
 - getande riem (uitdroging van riem en slijtage van tanden).

1.2 Rijprocedure A
4.  De kandidaat rijinstructeur voor de aanvullende categorie 

A kent de inhoud van de Rijprocedure A en kan deze kennis 
toepassen.

1.3 Wet- en regelgeving
5.  De rijinstructeur kan de verkeerswetgeving beschrijven die 

een specifieke relevantie heeft voor het rijden op de motor 
en hij kan deze kennis toepassen. Het gaat om de volgende 
regelgeving, Reglement Rijbewijzen:

 •   art. 2 lid 1 t/m 5, 5.1, 6, 7 lid 1 en 2, 7a*, 15.1a, b, c, d, 15.2, 
15a, 16a*, 17 lid 1 en 2, 18 lid 1 en 2*, 19b, 20, 25a, 53 lid 
1 t/m 4, 56 lid 1 en 2, 60a, 61, 65.2, 67, 67a, 67b, 67c en 67i, 
69a, 69b, 70 lid 1 en 2, 71, 78, 78a, 79, 82.2, 83 en 84.  

Beoordelingsprotocol praktijkrit categorie A
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ROSO-trainingen door  

SBV-rijscholen
Goed om te weten dat u en andere 
rijschoolhouders gebruik kunnen maken 
van de trainingsbaan van het Verkeers-
educatiecentrum (VEC) te Drachten. Elke 
bij de SBV aangesloten rijschool kan zelf 
ROSO-trainingen geven. Voor wie de 
training liever niet zelf geeft, kan de SBV 
een ROSO-trainer regelen.
Voor afspraken, kosten en/of aanvullende 
informatie kunt u contact opnemen met 
de SBV (Marjolein)

SBV-‘baandagen’ VEC 2021
U kunt op de slipbaan trainen met perso-
nenauto’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 per twee uur (excl. BTW).

Ook het plateau is te huur voor € 192,50 
per dagdeel (4 uur, excl. BTW).
Reserveren van de baan doet u door  
een mail te sturen aan Marjolein van Eek: 
marjolein@stichtingsbv.nl met daarin de 
door u gewenste datum, tijd, ruimtes en 
eventuele overige zaken, zoals huurauto, 
zaal, docent, et cetera. 

Bellen mag natuurlijk ook! U krijgt dan 
altijd een reactie of de betreffende da-
tum en tijd nog beschikbaar is.

SBV-dag
Op 18 november is een SBV-dag. Een 
evenement voor SBV-leden, waar veel te 
ervaren, leren en te doen is op het VEC. 
Start om 15.30 en afsluiting om 20.30 uur.

U kunt kiezen voor een middagprogram-
ma of avondprogramma, of beiden!  
Rond etenstijd is er een buffet. 
Uitnodigingen volgen later, maar houd 
deze dag alvast vrij.
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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
wassenaar91@hotmail.com

Column
Dan denk je dat je na ruim 30 jaar 
lesgeven en honderden, blije geslaagde 
kandidaten toch met recht mag zeggen, 
dat je een (redelijk) goede rijinstructeur 
bent… NIET DUS!!! Word je door zo’n 
examinator van het IBKI echt volledig 
doormidden gezaagd en afgebrand, 
alsof je een stuk openhaardhout bent. 
Ik heb persoonlijk niks tegen cursussen 
en bijscholingen, behalve dat het een 
boel geld en tijd kost, maar deze man 
bezorgde me toch wel een heftig gevoel 
van spanning, teleurstelling, verdriet en 
een daarmee gepaard gaande bezwete 
bilnaad. 

Je hebt er alles aan gedaan… Geïnfor- 
meerd bij welwillende collega’s, les-
plannen gemaakt, geoefend met de 
buurman, geoefend met je maat, die in 
hetzelfde schuitje zit… en met een leer-
ling, welke je met zorg hebt uitgekozen. 
Wat kan er eigenlijk nog misgaan? Nou 
als je de deftig geklede mijnheer van 
het IBKI mocht geloven, werd het toch 
écht tijd om met pensioen te gaan, of 
een oliebollenkraam te beginnen, want 
de KERN van mijn verhaal was verstoken 
van enige logische opbouw en ook de 
afsluiting van mijn (vond ik zelf) uíterst 
gezellige en leerzame les liet sterk te 
wensen over! De meeste van jullie ken-
nen mij wel en weten dat ik de discussie 
niet schuw. Het heen en weer gepraat 
was een beetje Rutte-Wilders, een beetje 
B.M.W- Fiat Multipla , een beetje Cam-
buur- D.K.V. 

Moet ik dan na 30 jaar nog een carrière-
switch maken, omdat het niet helemaal 
volgens het boekje gaat? Een beetje 
“thinking out of the box” is toch niet 
verkeerd, als het gestelde doel gehaald 
wordt? Ik zie Johan Cruijff nóg een straf-
schop nemen samen met Jesper Olsen, 
niet helemaal volgens het zogenaamde 

boekje, maar hij zát wel!! Een rijinstruc-
teur in een minuscuul klein dorpje in 
Friesland deed tegen beter weten in mee 
aan de postcodeloterij, won een vette 
prijs en serveert zijn personeel nu elke 
week superdikke gehaktballen. Dus het 
succes zit vaak in onverwachte dingen. 
“Ben je niet geslaagd dan”?… hoor ik 
U denken. Toch wel, want ervaring en 
gezelligheid wonnen het deze keer van 
strenge regeltjes en maatpakken. De 
leerling vond het een supergoede les en 
slaagde dezelfde dag nog met vlag en 
wimpel voor zijn rijbewijs, bij best wel 
een strenge examinator (nee, we noe-
men geen namen…). 

Ook Emile Roemer meent nog een duit 
in het zakje te moeten doen, om ‘onze’ 
rijopleidingen naar een nóg hoger 
niveau te tillen. Er gebeuren blijkbaar 
nog teveel ongelukken met beginnende 
bestuurders. Ikzelf denk, dat een stukje 
opvoeding van huis uit daar óók debet 
aan is. Ik heb ze zien gaan tijdens het 
examen… poeslief… ze hebben het roze 
pasje nog maar een uur in de zak en 
de 1e millimeters rubber zijn al van de 
banden afgebrand. 

Zo zie je maar weer: “wat is wijsheid”? 
Ik hoef/mag/kan nog niet met pensioen 
en mijn oliebollen haal ik wel bij Molle- 
ma. Ondanks mijn rela  as over regeltjes 
en wetten en het hebben van een gren-
zeloos vertrouwen in jezelf, is een beetje 
zelfreflectie niet verkeerd! Ik wens mijn 
collega’s de komende tijd dan ook veel 
succes met hun studie en het verplichte 
examen. 

IK BEN ER WEER VIJF JAAR VAN AF!!!

M.vr.gr. Th.K. 
Uw (nog 5 jaar) rijdende reporter.
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Naast deze actieve sportkant, houden 
we ons ook nog bezig met vele andere 
werkzaamheden. Neem bijvoorbeeld de 
belangenbehartiging van motorrijdend 
Nederland, organisatie van voortgezette 
rijopleidingen en het verzorgen van een 
aanvullende opleidingen voor motor-
instructeurs. Alle werkzaamheden die 
daarbij horen, worden door ca. 30 fte’s 
verricht. Het mooie is dat alle collega’s 
op de één of andere manier wel iets met 
motoren hebben. Zelfs onze dames op de 
afdeling boekhouding rijden zelf of zit-
ten regelmatig bij hun partner achterop 
de motor. Bij ons stroomt letterlijk bij alle 
collega’s wel benzine door de aderen. En 
als het geen benzine is, dan is het inmid-
dels bij sommigen een elektrische kriebel!

Soms wordt er ook wel gedacht dat wij 
een branchevereniging zijn, maar dat 
zijn we niet. Als het om onze verkeers-
kant gaat, dan zijn we vooral gericht 
op verkeersveiligheid. Dit betekent dat 

onze corebusiness niet bestaat uit het 
zoeken naar inkoopvoordelen, oplossen 
van gedoe rondom het CBR of rondom 
het coronavirus. Zoals elke instructeur 
weet, gaat het bij verkeersveiligheid om 
drie componenten. Dit zijn de mens, het 
voertuig en de infrastructuur. Precies deze 
elementen zijn dan ook de focuspunten 
voor de KNMV. Intern liggen deze punten 
op de afdeling KNMV Riders Academy. 

Bemoeien wij ons dan helemaal niet met 
branche gerelateerde zaken? Natuurlijk 
wel! In onze beleving kun je die zaken 
namelijk niet helemaal scheiden. Willen 
wij ons werk kunnen doen, dan worden 
ook wij als KNMV geconfronteerd met 
zaken die spelen in de wereld van de 
rijinstructie. Als expert op het gebied van 
motor- en bromfietsinstructie, zitten we 
dan ook regelmatig aan tafel bij diverse 
instanties en zijn we vertegenwoordigd in 
diverse werkgroepen. Zo zijn we lid van 
het Motorplatform, de Adviesraad WRM 

van het IBKI of worden we regelmatig 
door het ministerie om advies gevraagd. 
Ook sluiten we ons graag aan bij de 
werkzaamheden die de branchevereni-
gingen verrichten. 

Doen wij altijd alles goed? Nee. Hebben 
de brancheverenigingen de oplossingen 
voor de problemen waar we momenteel 
tegenaan lopen? Ook niet. Maar ik zie 
wel dat iedereen zijn of haar stinkende 
best doet om er iets van te maken. De 
intentie is altijd positief. Gelukkig leven 
we in een land waar we het niet allemaal 
eens met elkaar hoeven te zijn. 
Desnoods mogen we zelfs op het  
Malieveld samenkomen om ons onge- 
noegen uit te spreken. Boven dit alles  
stijgen wat mij betreft de woorden  
‘respect voor elkaar’ uit. 

Zoals al eerder vermeld, organiseren wij 
voortgezette rijopleidingen voor parti-
culiere motorrijders. In onze cursussen 
spelen we in op alle doelgroepen: begin-
ners, heropstappers, de woon-werkrijders 
of de wat vlottere enthousiastelingen. 
We gebruiken hiervoor locaties als het TT 
Circuit Assen, de oefenbaan van de politie 
in Lelystad en door het hele land heen 
diverse locaties vanwaaruit we trainingen 
op de openbare weg verzorgen. Via deze 
trainingen proberen we een bijdrage te 
leveren om meer en betere motorrijders 
op weg te sturen. Echter, iemand zal 
de groep consument motorrijders ook 
deze kennis moeten bijbrengen. Daarom 
richten we ons ook op de groep rijinstruc-
teurs. Samen met deze vakmensen wer-
ken we aan de onderwerpen didactiek en 
vakinhoudelijke kennis zoals wetgeving, 
voertuigdynamica en risicoperceptie. 
Kortom: wij hebben altijd wel iets te bie-
den als het om motorrijden gaat. 

Gelukkig kunnen we nog steeds volhou-
den dat we een vereniging zijn en geen 

De KNMV, motoren en motorrijles
De meeste motorinstructeurs hebben wel eens van de Koninklijke Nederlandse 
Motorrijders Vereniging gehoord, afgekort beter bekend als de KNMV. Wereldwijd 
gezien, zijn we als organisatie bijzonder: de KNMV is één van de weinige verenigin- 
gen/bonden waar sport en verkeersveiligheid gecombineerd worden. Vanuit de 
sport hebben we te maken met enthousiaste motorliefhebbers in de leeftijdsklasse 
van 6 tot 80 jaar. Dat is dus een doelgroep die reikt van de kleuters op de crossbaan 
bij jou om de hoek tot aan de ‘koningsklassen’ op de TT van Assen of de Dakar Rally. 

SUDOKU Oplossing vorige Sudoku:

  7   2 3   

      9   

  9  8 7  1  

     6 7   

  8 6   4  3 

 9   5     

 8        3

 5   6    7 

 2  3    8  4

 2 5 6 1 9 8 7 4 3

 3 8 7 4 2 5 9 6 1

 9 4 1 3 6 7 2 8 5

 4 9 2 7 8 3 5 1 6

 1 6 5 2 4 9 3 7 8

 7 3 8 5 1 6 4 9 2

 8 2 4 9 3 1 6 5 7

 5 1 3 6 7 4 8 2 9

 6 7 9 8 5 2 1 3 4
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harde commerciële organisatie. Natuurlijk moeten wij in deze 
vorm en anno 2021 ook onze broek ophouden. Maar als we 
in bepaalde doelen en/of beslissingen de balans op moeten 
maken, dan slaat deze nog steeds altijd door naar het welzijn 
en de zorg voor motorrijdend Nederland. 

Namens de KNMV wil ik tegen iedereen zeggen: houd de moed 
erin. Zelfs in deze zware tijden schijnt ergens weer de zon. Blijf 
respectvol, praat vooral mét elkaar en niet óver elkaar want 
ook al verschillen soms onze meningen, uiteindelijk willen we 
allemaal hetzelfde. Een gewoon gezond land waar we samen 
aan de slag kunnen en samen kunnen genieten. Wij het liefste 
op de motor!

Wat bied de KNMV aan instructeursopleidingen? 
Als antwoord op bovenstaande vraag is het antwoord: alles, 
als het op twee wielen is. In het opleidingsprogramma van de 
KNMV kan je starten met de WRM-A instructeursopleiding. 
Uiteraard wordt je dan gelijk besmet met het KNMV-enthousi-
asme, want bij ons draait natuurlijk alles rondom de motorfiets. 
Wij zijn van mening dat motorrijles geven een andere dimen-
sie is dan autorijles. Het B-rijbewijs is veelal een onderdeel 
van de opvoeding of in sommige gevallen een ‘noodzakelijk 
kwaad’. Motorleerlingen daarentegen zijn altijd enthousiast, 
want die komen vanwege een bepaalde passie, hobby, ‘way 
off life’. Daardoor staan ze vaak veel meer open om meer te 
leren dat wat ze nodig hebben om het roze kaartje te behalen. 
Het mooie aan deze opleiding is dat we stageplaatsen door 
het hele land kunnen aanbieden bij gepassioneerde KNMV 
Motorinstructeurs die werken met de KNMV-instructievorde-
ringenkaarten, zelf enthousiaste motorrijders zijn en uiteraard 
lesgeven vanaf de motor. 

Ben je al in het bezit van het WRM-A bewijs? Dan kan je door-
gaan voor de vervolgopleiding tot KNMV-gediplomeerd motor-
instructeur, door ons kortweg KGI genoemd. In deze opleiding 
maak je een verdiepingsslag en komt vooral de waaromvraag 
aan de orde. Ook zoeken we naar een slimme volgorde en 
tussenliggende verbanden van de bijzondere verrichtingen en 
het rijden op de openbare weg. We gaan dieper in op coa-
chingsvaardigheden en we onderzoeken hoe het nu zit met de 
voertuigdynamica van een motorfiets. Een opleiding waarin 
we je handvatten geven waar je gelijk in de dagelijkse praktijk 
mee aan de slag kunt. Deze opleiding sluit je af met een aantal 
examens, maar ook met een samenwerkingsovereenkomst. 

In de samenwerkingsovereenkomst regelen we een aantal za-
ken. Ten eerste hoe we samen je welverdiende diploma kunnen 
beschermen. Je hebt er immers hard voor gewerkt en wilt jouw 

keurmerk graag exclusief voor jou en je rijschool houden. Ten 
tweede maken we een aantal afspraken over de wijze van les-
geven, zodat we ook aan de aspirerend motorrijder een zeker-
heid kunnen geven dat alles tiptop geregeld is en ervanuit mag 
gaan dat hij/zij bij een specialist aanklopt. Ten derde maken 
we afspraken over een jaarlijkse bijscholing om je vakkennis 
op pijl te houden. Het mooie van dit systeem is dat wanneer je 
meedraait in het KNMV-bijscholingsprogramma, je gelijk klaar 
bent voor de 5 jaarlijkse theoretische bijscholingen voor het 
IBKI. Alle bijscholingen richten zich uiteraard op het geven van 
motorrijles en alles wat daarbij komt kijken. Denk bijvoorbeeld 
aan Eerste hulp bij Instructieongevallen, bijscholing tot brom-
fietsinstructeur, verdieping in de Rijprocedure, bijscholing om 
vanuit je eigen rijschool voortgezette rijopleidingen te verzor-
gen, handvatten voor de praktijktoets bij het IBKI enz. 
Kortom: er is altijd wel iets wat jou past. u Arjan Everink
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Eddie geeft aan dat hij liever, net als 
Thea, wil worden geïnterviewd. We 
spreken af dat ik hem op woensdagoch-
tend bel om 9 uur. Even later krijg ik een 
appje, dat hij thuis is, omdat hij zijn auto 
uitgeleend heeft  aan een collega voor 
twee examens. Dus heeft hij nu al tijd 
voor een gesprek.
Als ik hem bel, vraag ik naar de kring B14 
(Sneek). Eddie geeft aan dat de kring een 
hechte club rijinstructeurs is. We weten 
van elkaar dat we op elkaar kunnen 
bouwen. Als je pech hebt met je auto, 
of geen auto beschikbaar hebt voor een 
examen, is een appje in de groep al vol-
doende om hulp te krijgen. Er zijn geen 
prijsvechters in onze regio en we staan 
altijd voor elkaar klaar. We doen graag 
activiteiten samen, zoals een puzzelrit en 
een BBQ.
Eddie is zo’n 34 jaar terug begonnen als 
beroepsmarechaussee. Tijdens dit werk 
kon hij een opleiding doen tot rijinstruc-
teur. Na dit werk is hij vertegenwoordiger 
geworden en heeft zijn rijinstructiepa-
pieren laten verlopen. Na een lange tijd 
wilde Eddie toch nog een keer switchen 
en heeft hij in 2016 opnieuw de oplei-
ding tot rijinstructeur gedaan. Inmiddels 
was de opleiding heel anders. Als ik hem 
vraag wat er is veranderd, geeft hij aan 
dat het voornamelijk techniek is. Hij 

RIS – Rijopleiding in Stappen
Met deze uitgekiende en moderne instructiemethode bereid je 
je leerlingen stapsgewijs voor op het rijexamen. Leidraad zijn 
de zogenaamde scripts, die elk onderdeel van de te verrichten 
handelingen nauwkeurig beschrijven. Alles logisch geordend 
en vastgelegd in helder lesmateriaal. Als je RIS-instructeur bent, 
mag je je praktijkbegeleiding doen bij het CBR in plaats van het 
IBKI. Deze rijopleiding is ontworpen om meer verkeersveilig-
heid te bewerkstelligen. Mensen die net hun rijbewijs hebben,  
zijn vaker betrokken bij verkeersongelukken. Te vaak. 
De Rijopleiding in Stappen brengt daar verandering in. De  
opleiding is CBR gecertificeerd en bestaat uit 4,5 dag theorie  
en 1,5 praktijk, totaal 6 dagen. 2 dagen (4 dagdelen) tellen  
mee voor de theoretische bijscholing en de laatste dag sluiten 

herinnert zich nog een vraag: ‘waarmee 
schakel je’? Antwoord is met de schakel-
mof. Wat dat inhoudt weet hij niet meer, 
maar nog wél het antwoord.
Zijn werk als rijinstructeur begon hij bij 
verschillende rijscholen, inmiddels heeft 
hij zijn eigen rijschool. Vanaf het begin 
heeft hij geen tekort gehad aan leerlin-
gen. Inmiddels werkt hij al met 3 ZZP’ers 
en er is nog ruimte voor meer mensen. 
Deze zijn momenteel echter moeilijk te 
vinden. Mochten er mensen bij komen, 
dan wil Eddie ook theorieles gaan verzor-
gen voor zijn leerlingen. Daar heeft hij nu 
geen tijd voor en dat vindt hij jammer.
Eddie vertelt dat hij het lesgeven ont-
zettend leuk vindt. De leeftijdsgroep 
waarmee hij werkt, vindt hij superleuk. 
Zijn eigen twee dochters, inmiddels 19 en 
21 jaar oud, heeft hij ook zelf opgeleid. 
Dat was een bijzonder leuke ervaring. In 
de auto heeft hij een goede klik met de 
leerlingen en hij heeft de hele dag ple-
zier. Zijn slagingspercentage is heel hoog, 
minimaal 70%. In het verleden had Eddie 
1 stelregel: hij vroeg pas een examen aan 
als hij dacht: “deze leerlinge kan ik wel 
veilig de auto meegeven”. Door de lange 
wachtlijsten kan dat nu niet, want dan 
zouden leerlingen te lang moeten wach-
ten vanaf het moment dat ze er klaar 
voor zijn, dus nu nemen we iets meer 

we af met een praktijkbegeleiding. De kosten zijn € 875,00 
BTW-vrij (inclusief koffie/thee en lunch).
Data: vrijdag 3, 10, 17, 24 september en 1 en 15 oktober. 
Plek: VEC Drachten, tijd: 09.00-16.00.
Opgeven bij mij via mail of app of telefoon. Wegenverkeerswet 
op woensdag 29 september. Bij deze cursus krijg je als extra 
gratis de nieuwste  handelingsanalyse B in PDF.

Van de 3 verplichte applicaties moet er een over de wetgeving 
gaan. Deze telt hiervoor mee (evenals RVV). 
Datum: woensdag 29 september.
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.

risico. Omdat hij helemaal gaat voor zijn 
leerlingen en zijn goede naam, lost hij 
het altijd op met examens. Zelfs al moet 
hij in het weekend of op avond werken, 
ze zullen sowieso goed voorbereid voor 
het examen komen. Als ik Eddie vraag 
naar de commotie in de rijschoolwereld 
en het rapport van Roemer geeft hij aan 
dat het hem verdriet doet als er soms zo 
negatief over de rijschoolwereld wordt 
gesproken. Het is een prachtig vak en de 
meeste rijscholen werken keihard! Eddie 
geeft niet les volgens de RIS, maar leidt 
zijn leerlingen wel op in kleine stappen. 
Hij vindt het super belangrijk dat zij veilig 
en zelfstandig kunnen deelnemen aan 
het verkeer. Eddie geeft de pen graag 
door aan zijn zeer gewaardeerde collega: 
Marten Hoekstra.

Applicaties

Geef de pen door aan Eddie van Buul


