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Het werk als vrachtwageninstructeur

Themanummer: vrachtwagen

In dit themanummer rijinstructeur vrachtwagen en bus willen 

we aandacht besteden aan het lesgeven voor het C- en 

D-rijbewijs. Wat is er nodig om C- of D-instructeur te worden? 

Als SBV-rijinstructeur heb je dan nog meer mogelijkheden en 

kan je aan SBV-projecten meedoen, zoals Tracks. Heeft u een C- 

of CE-instructeursbewijs en doet u nog niet mee aan Tracks, 

meld u dan bij ons aan, we kunnen altijd instructeurs hiervoor 

gebruiken. Elders in De Schakel leest u meer over het project 

Tracks.  Een training die eigenlijk elke jonge bestuurder zou 

moeten doen. Ook daag ik u uit om kopij en/of onderwerpen 

aan te dragen voor De Schakel in 2022. 

Namens ons hele team wens ik u alvast fijne feestdagen 

en vooral een gezond 2022. 

Marjolein van Eek

Als vrachtwageninstructeur heb je een belangrijke rol bij het 
oplossen van een Europees probleem: een groot tekort aan 
vrachtwagenchauffeurs. Dat blijkt wel uit de meer dan 8.000 
openstaande vacatures in Nederland voor beroepschauffeurs. 
Zonder chauffeurs valt de economie stil. Dit hebben we 
recentelijk al gezien in Engeland waar geen brandstof meer 
de krijgen was aan de pomp. Niet omdat er geen brandstof is, 
maar omdat er te weinig chauffeurs zijn om de brandstof rond 
te brengen. 
De afgelopen jaren zijn er relatief weinig chauffeurs opgeleid. 
Daar komt bij dat er steeds hogere eisen gesteld worden 
aan vrachtwagenchauffeurs door onder andere de verplichte 
nascholing (Code 95). Bovendien heeft het beroep ook niet het 
beste imago. Tijd voor verbetering en start met opleiden! 
Als vrachtwageninstructeur leidt je je leerling op voor een 
nieuw beroep. Vaak, maar niet altijd, zijn leerlingen sterk 
gemotiveerd en lopen ze al rond in een DAF- of Scania-jasje 

zonder ooit een vrachtwagen van binnen te hebben gezien. 
De groep die wil worden opgeleid is tegenwoordig behoorlijk 
divers: steeds meer vrouwen, ouderen en gepensioneerden 
willen het C-rijbewijs halen. Met name de laatste 2 groepen 
denken omdat ze al lang een rijbewijs hebben, dat ze dit 
rijbewijs snel halen. Ook de wegligging van de vrachtwagen 
(1 meter meer naar links dan met de auto) is iets waar ervaren 
rijders aan moeten wennen.

De eerste uitdaging die je als vrachtwageninstructeur hebt 
is leerlingen door de drie verplichte theorie-examens heen 
krijgen. RV1 – verkeer en techniek, V2C – administratie, en 
V3C – casestudies. Alles bij elkaar moeten leerlingen maar 
liefst 175 vragen maken. Dit is vaak een zware dobber omdat 
een groot deel van de leerlingen meer ‘praktijkmensen’ dan 
‘theoriemensen’ zijn. Met een uitgebreide theoriecursus en 
een ‘didactische schop onder de kont’ om thuis wat te gaan 
doen lukt toch om zo’n 75 tot 80% van de leerlingen door de 
examens te krijgen. 
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Na de theorie is het tijd voor de praktijk. Met hetzelfde 
enthousiasme als waarmee leerlingen met hun verlaagde 
Volkswagen Golf wegrijden na de theorielessen, stappen 
ze achter het stuur van de vrachtwagen en weten ze het 
gaspedaal gemakkelijk te vinden. De tweede uitdaging als 
instructeur: rust, controle en structuur aanbrengen... De 

mentaliteit is tegenwoordig anders dan 30 jaar geleden en als 
instructeur probeer je je daarbij aan te passen. En alles moet 
snel, men wil het rijbewijs liefst gister nog halen.
Het vak van C-instructeur is prachtig, je moet wel houden van 
autorijden en het leuk vinden om mensen iets te willen leren.
Willem Takens en Henk Sanders, Oosterpoort Groningen 
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Goedendag lezer, mij werd gevraagd het 
een en ander over een LZV-opleiding uit 
de doeken te doen.
Ik ben Paul Hester en inmiddels alweer 
bijna 13 jaar werkzaam bij Dinkla 
Verkeersopleidingen uit Balk. Mijn 
werkzaamheden bestaan voornamelijk 
uit opleiden voor de cat. C, en sinds 
mijn collega Rudi Fortuin helaas 
wegens medische redenen alleen nog 
theorielessen mag geven, ben ik ook de 
LZV-instructeur binnen de Dinkla groep.
LZV is de afkorting van Lang Zwaar 
Voertuig, lang mag hij zeker zijn, normaal 
in Nederland mag een combinatietruck 
met aanhanger 18,75 meter zijn. Een 
LZV maximaal 25,25 m. Zwaar mag hij 
ook zijn, normaal in Nederland mag een 
vrachtautocombinatie niet zwaarder zijn 
dan 50 ton, een LZV mag maximaal 60 
ton wegen.
Hier zie je dus al wat voordelen waarom 
men in 2000 een proef is begonnen 

met maar 4 bedrijven. Om te zien of 
het interessant was om met grotere 
auto’s meer lading van A naar B te 
brengen. Of het technisch mogelijk was, 
wat de voordelen en misschien wel de 
nadelen zouden zijn. Een voordeel dat 
zeker moest worden bewezen was het 
brandstofverbruik. Men wilde wel LZV 
toelaten, maar dan moest wel worden 
aangetoond dat het zuiniger was dan 
wanneer je 1,5 of 2 auto’s het werk liet 
doen. Al snel bleek er belangstelling te 
bestaan in Nederland, rond 2006-2007 
waren er al meer dan 70 bedrijven die 
met LZV reden. Alleen nog maar op proef 
en om ervaringen op te doen.
Inmiddels is een LZV, zou ik bijna zeggen 
al helemaal ingeburgerd in Nederland. 
Maar daar zijn door de overheid wel een 
paar eisen aan verbonden. De voertuigen 
die gebruikt worden in een LZV-combi 
moeten op best wel veel punten 
goedgekeurd zijn als LZV, verstevigde 
voorbumper, brandstof verbruiksmeter, 
asdrukmeters op alle assen, dichte 

onderrijbeveiliging, achterop een bord 
met ‘extra lang’, spatbescherming rond 
de wielen, 5 kW/ton, ABS, EBS, bepaalde 
draaicirkel.
Verder moet de chauffeur 5 jaar 
ervaringen hebben als CE-chauffeur, en 
de laatste 3 jaar geen rijontzegging of 
invordering van het rijbewijs hebben 
gehad. Dan mag het LZV-certificaat 
gehaald worden, dus het komt niet op 
het rijbewijs te staan, maar is een eigen 
pasje naast het CE-rijbewijs.
De rijopleiding bestaat uit een flink stuk 
theorie en een praktisch gedeelte. Het 
examen van 2,5 uur word begonnen 
met ongeveer drie kwartier theorie. 
Tijdens dit ‘verhoor’ wordt via praktische 
voorbeelden bekeken of de kandidaat 
genoeg weet over bijvoorbeeld de 
digitale wegenkaart die elke LZV-
chauffeur moet kunnen tonen in zijn 
voertuig, waarop de wegen staan waar 
hij wel (groen) en niet (rood) mag komen. 
Ook woongebieden en 30-zones zijn 
verboden voor LZV. 

Lesgeven LZV
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mooi is aan een LZV-opleiding, als je er 
vol voor gaat, kan het zomaar 14 punten 
opleveren voor de code 95-praktijk. Code 
95 moet elke beroepschauffeur verlengen 
per 5 jaar d.m.v. 35 uren/punten 
sowieso 4 theoretische cursusdagen en 1 
praktische dag van 7 uren.
Ik hoop met dit verhaal wat inzicht te 
hebben gegeven in wat er zo al komt 
kijken bij het geven van LZV-rijlessen. 
Ik vindt het prachtig om te doen, toch 
stiekem wel een beetje stoer zo’n grote 
auto de baas te zijn. En de leerlingen die 
ik tegen kom, zijn natuurlijk allemaal 
al chauffeur in hart en nieren. En doen 

nog steeds wat ik hiervoor ook 23 jaar 
heb gedaan. Dus het uitwisselen van 
ervaringen is dan mooi om te doen. 

Wat je als LZV-chauffeur wel en niet mag 
vervoeren, veetransport en tanktransport 
mag bijvoorbeeld niet. Kleinvee in 
kratten of vloeistoffen in IBC (1000 liter) 
mag weer wel.
Ook moet je als LZV-chauffeur 
verschillende ontheffingen bij je 
hebben. Wij als rijschool hebben een 
opleidingsontheffing op het VT-kenteken 
nodig (1 jaar geldig). Als werknemer heb 
je weer een basisontheffing nodig.
Verder moet je als kandidaat aan 
de hand van de kentekens kunnen 
uitrekenen, hoe lang je bent, hoeveel 
je mag vervoeren. Kortom genoeg stof 
om drie kwartier theorie examen vol te 
maken. Als de theorie met een voldoende 
is afgesloten gaat de kandidaat de 
praktijkrit rijden die dan nog 1,5 uur kan 
duren. Aangekoppeld vertrekken ze dan 
voor een mooie rit in de wijde omgeving. 
Want ja, ze mogen niet overal komen. 
2 bijzondere verrichtingen worden ook 
afgenomen tijdens deze rit.
En met die bijzondere verrichtingen 
hebben wij als instructeurs denk ik 
het meeste werk. In Nederland denk 
ik dat zeker 80% van de vrachtauto’s 
maar 1 draaipunt heeft. Oplegger of 
middenas-aanhangwagen, en een LZV 
altijd maximaal 2 draaipunten. Dus door 
onze kandidaten met minimaal 5 jaar CE 
ervaring word er meestal de verkeerde 
kant op gestuurd als er achteruit moet 
worden gereden. En ja, ook de achterkant 
is in de spiegels dan ook wel heel ver 
weg, wat moeilijk in te schatten is op 
weg naar een laaddok/-deur waar hij toch 
wel enigszins recht voor moet komen te 
staan. Ook een gewoon bochtje achteruit 
blijkt in eerste instantie vaak lastig, wat 
is mijn uitgangspositie, hoeveel ruimte 
heb ik en waar bevindt zich het overige 
verkeer als je lekker scheef in de bocht 
staat. Toch blijkt dat, door de ervaring 
die de kandidaten al hebben, ook de 
bijzondere verrichtingen aan te leren 
zijn. De ene kandidaat in een dag de 
andere soms 2 dagen. Wat dan wel weer 

Lesgeven met de autobus
Zo rond 1990 zijn wij (rijschool Berend 
Knol) begonnen met het verzorgen 
van praktijklessen voor de bus met een 
Icarus. In deze ruim 30 jaar hebben we 
een 5-tal bussen gehad. We rijden nu 
met een Bova. Dit is een VIP-bus, met 32 
zitplaatsen. Het is een luxere uitvoering.
Door de jaren heen zijn er verschillende 
instructeurs voor dit werk geweest. 
Momenteel zijn er nog 5 die de lessen 
voor het rijbewijs D en de nascholing voor 
Code 95 verzorgen. Rond 2010 hebben 
we zelfs met 2 lesbussen gereden omdat 
we 60 man personeel mochten opleiden 
voor Qbuzz.
Vanwege de vraag vanuit de 
busondernemingen zijn we In het jaar 
2002 begonnen met de opleiding E achter 
D (busaanhangwagen). 
Op dat moment waren we de enige in 

Noord-Nederland die dat werk deden.
De bus is een enkele keer ook ingezet 
geweest voor andere doeleinden. 
Zoals het vervoer van leerlingen naar 
het examencentrum voor hun theorie-
examen.  En ook voor de gebruikelijke 
personeel uitjes. 
De vraag naar het busrijbewijs is de 
laatste jaren afgenomen. Dit heeft onder 
andere te maken gehad met corona. 
Maar er komen weer mogelijkheden voor 
geïnteresseerden. De komende jaren 
zullen er vele oudere chauffeurs hun 
hobby willen verlaten. Dan zal er zeker 
werk zijn om mensen met de bus naar 
bv. hun vakantieadres of evenement te 
brengen.
Wij staan er klaar voor met ons team om 
de nieuwe lichting op te leiden voor dit 
prachtige beroep van buschauffeur. 



Opleiding C-rijinstructie
Fase 1
U start met fase 1. Tijdens deze wordt u alles bijgebracht over 
competente verkeersdeelname. U leert theorie van de rijtaak 
(1.A) en voertuigbeheersing (1.B).
Examen:
(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 
in uw vrachtauto zelfstandig een route. Duur: 75 minuten (60 
minuten rijden).

U kunt de onderdelen van de WRM-examens niet op één dag 
doen. Wel kunt u bij uw aanmelding uw eigen keuze maken 
binnen de mogelijkheden die IBKI biedt. De stagebeoordeling 
volgt na de stage op een afzonderlijke dag.

Exameneisen:
2.1 Leerdoelen Voertuig exclusief Voertuig 
1. De rijinstructeur kan een aantal aspecten met betrekking tot 
de functies, onderhoud en defectbehandeling ten aanzien van 
de vrachtauto beschrijven: 
• welke soorten cabines er bestaan en 
 wat de voor- en nadelen hiervan zijn 
•  de gevaren bij het kantelen van een cabine 
•  de belangrijkste controlelampjes op het dashboard 
•  wat de toerenteller aangeeft 
•  de koppelingstypen en veiligheidscontroles voor het   
 meevoeren van een aanhangwagen 
•  onder welke omstandigheden het differentieelslot    
 ingeschakeld mag worden 
•  de voor- en nadelen van een sleepas 
•  de verschillende typen reservewiel en waar deze op het   
 voertuig worden toegepast 
•  de voor- en nadelen van luchtvering en de voordelen van   
 centrale chassissmering 
•  hoe gecontroleerd dient te worden of het remsysteem van   
 de aanhanger/oplegger in goede staat verkeert
•  op welke wijze de moeren van een achtgatswiel moeten   
 worden aangedraaid (aandraaien van de wielmoeren   
 moet volgens kruislings patroon gebeuren om scheeftrekken  
 van de velg te voorkomen; vastzetten bij voorkeur met een   
 momentsleutel) 
• met welke frequentie controle van het drukluchtremsysteem  
 minimaal dient plaats te vinden, welke onderdelen bij deze
   periodieke controle moeten worden nagezien en hoe in   

 geval van een geconstateerd defect gehandeld moet worden 
• hoe lekkages in een drukluchtremsysteem opgespoord   
 kunnen worden 
• wat wordt bedoeld met ’fading’ en onder welke    
 omstandigheden dit gemakkelijk optreedt. 

2.2 Rijprocedure C 2. De kandidaat rijinstructeur voor de 
aanvullende categorie C kent de inhoud van de Rijprocedure C 
en kan deze kennis toepassen. 

2.3 Wet- en regelgeving 3. 
De rijinstructeur kan de verkeerswetgeving beschrijven die een 
specifieke relevantie heeft voor het rijden in een vrachtauto 
en hij kan deze kennis toepassen. Het gaat om de volgende 
regelgeving: 
• Reglement Rijbewijzen: art. 3, 5.1, 6, 9, 15, 21a, 25a, 33, 34, 
 34a, 35, 36, 53, 56, 63, 67e, f en i, 70, 72a, 73, 81, 83 en 84. 
•  Arbeidstijdenbesluit vervoer, Hoofdstuk 2. Wegvervoer, 

verordening (EG) nr. 561/2006 en verordening (EU) nr. 
165/2014. 

 De rijinstructeur kan de hoofdlijnen beschrijven van de   
 regelgeving met betrekking tot vakbekwaamheidseisen uit   
 de Europese richtlijn vakbekwaamheid bestuurders: 
• voor wie de Richtlijn vakbekwaamheid geldt (alle EU-  
 chauffeurs die beroepsmatig rijden en in de EU werken) 
•  wat het doel van de Richtlijn vakbekwaamheid is (grotere   
 verkeersveiligheid, minder verkeersongevallen, reductie   
 brandstofverbruik, reductie CO2-uitstoot, beter leefmilieu,   
 betere vaardigheden chauffeurs en beter imago) 
•  welke bestuurders volgens de Richtlijn zijn vrijgesteld   
 (volgens overzicht CCV) 
•  uit welke twee onderdelen de Richtlijn bestaat    
 (basiskwalificatie voor aankomende chauffeurs en verplichte  
 nascholing) 
•  hoe het examentraject voor het behalen van de code   
 vakbekwaamheid is opgebouwd (volgens opbouw CCV, code  
 95 met daarachter datum van verstrijken) 
•  welke chauffeurs de verplichte nascholing moeten volgen   
 en in welke frequentie (reeds actieve chauffeurs en   
 aankomende chauffeurs) 
•  hoe gehandeld dient te worden bij een verlopen    
 vakbekwaamheid: − termijn voor geldigheid is: binnen 5 jaar  
 35 uur bijscholing − Is aan bijscholingsverplichting niet   
 voldaan: vakbekwaamheid is dan verlopen, dus niet meer 
 beroepsmatig rijden − niet opnieuw basiskwalificatie, maar 
 35 uur bijscholing − bijscholing hoeft niet per categorie te   
 worden gedaan.
 Bij een voldoende voor de volledige fase 1 krijgt u een   
 WRM- STAGEPAS met een geldigheid van 10 maanden.

Hoe word je C-rijinstructeur ?
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Om aan de opleiding tot vrachtautoinstructeur te kunnen 
deelnemen moet u in het bezit te zijn van een geldige 
bevoegdheidspas voor rijinstructeurs en het rijbewijs C.

Fase 3 (stage)
Wie geslaagd is voor fase 1, kan aan fase 3 beginnen, 
aangezien u voor fase 2 vrijstelling krijgt. 
(3) Examenonderdeel 3.a Stagebeoordeling: het geven van een 
rijles. Duur: minimaal 50 minuten, maximaal 80 minuten.
Vanzelfsprekend hangt het van het aantal aanmeldingen af of 
alle starttijden op een dag gebruikt worden.
U moet één rijles geven van minimaal 50 en maximaal 
80 minuten. In de les moeten zowel instructie- als 
coachingsvaardigheden aan de orde komen.
De les moet een lesonderwerp hebben van de originele 
instructievorderingenkaart 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 feitelijke niveau van uw leerling aansluitende lesonderdelen 
over zijn die nog niet eerder inhoudelijk zijn behandeld. Uw 
keuze van het lesonderwerp moet aansluiten bij het werkelijke 
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 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 verder is dan het geplande 
onderwerp en u hier niet goed op inspeelt, zal de examinator 
een ander lesonderwerp 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 tijdens 
de praktijklesbeoordeling ook geen opdrachten die gaan over 
de inhoud van de les.
N.B. Het vaststellen van het juiste aanvangsniveau van 
de leerling 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 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 
identiteitsbewijs of een geldig rijbewijs (anders dan categorie 
C). Meer informatie over de manier van beoordelen en hoe u 
zich hierop het beste kunt voorbereiden, staat op de pagina 
Examendocumenten theorie- en praktijkexamens op deze site.

U kiest voor de stagebeoordeling zelf een nieuw lesonderwerp 
dat aansluit op de vorderingen van de leerling.
U wordt beoordeeld op de hoofdaspecten instructie geven en 
coachen, op in totaal 34 beoordelingsaspecten. Voor elk aspect 
kunt u de score 0, 1, 2 of 3 punten krijgen. Bij 71 punten bent u 
geslaagd, rekening houdend met nog een aantal voorwaarden.
De examinator noteert zijn oordeel op het 
beoordelingsprotocol ‘Instructie geven en coachen’. Als richtlijn 
gebruikt hij het scorevoorschrift ‘Instructie geven en coachen’. 
Beide documenten staan op de pagina “Examendocumenten 
theorie- en praktijkexamens”. Voertuigcontrole krijgt geen 
afzonderlijke beoordeling. Na het examen geeft de examinator 
u de uitslag. In dat gesprek van maximaal 30 minuten hoort 
u ook een toelichting op de beoordelingsaspecten waarop 
u minder goed hebt gescoord. U mag maximaal twee 
keer herkansen. De herkansingen moeten wel binnen de 
geldigheidsperiode periode van uw Stagepas liggen. Als u geen 
voldoende resultaat voor de stagebeoordeling hebt gehaald 
vóór de verloopdatum van uw stagepas, moet u het gehele 
examen opnieuw doen. U krijgt dan wel een vrijstelling van de 
verplichte stage. 
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Het WRM-examen D bestaat uit drie examenonderdelen: twee 
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 D 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: u rijdt 
in uw bus zelfstandig een route. Duur: 75 minuten (60 minuten 
rijden).
U kunt de onderdelen van de WRM-examens niet op één dag 
doen. Wel kunt u bij uw aanmelding uw eigen keuze maken 
binnen de mogelijkheden die IBKI biedt.
De stagebeoordeling volgt na de stage op een afzonderlijke 
dag.

3.1 Leerdoelen Voertuig exclusief Bestuurder 
1. De rijinstructeur kan een aantal specifieke gedragskeuzes 
beschrijven en toepassen die gelden voor het rijden met een 
autobus. Hij kan beschrijven: 
• wat met het oog op de verkeersveiligheid en milieu een  
  gewenst gedrag is bij het stoppen bij en wegrijden van 
 haltes 
• de aandachtspunten die bij het rijden in een autobus van   
 belang zijn met het oog op de veiligheid en comfort van   
 passagiers. 

Voertuig 2. De rijinstructeur kan een aantal aspecten met 
betrekking tot de functie, onderhoud en defectbehandeling 
ten aanzien van de autobus beschrijven: 
• de belangrijkste controlelampjes op het dashboard 
• wat de toerenteller aangeeft 
• de voor- en nadelen van een sleepas 
• de verschillende typen reservewiel en waar deze op het   
 voertuig worden toegepast 
• de voor- en nadelen van luchtvering en de voordelen van   
 centrale chassissmering 
• op welke wijze de moeren van een achtgatswiel moeten  
 worden aangedraaid (aandraaien van de wielmoeren  
 moet volgens kruislings patroon gebeuren om    
 scheeftrekken  van de velg te voorkomen; vastzetten bij   
 voorkeur met een momentsleutel) 

• met welke frequentie controle van het drukluchtremsysteem  
 minimaal dient plaats te vinden 
• welke onderdelen bij deze periodieke controle nagezien   
 moeten worden en hoe in geval van een geconstateerd   
 defect gehandeld moet worden 
• hoe lekkages in een drukluchtremsysteem opgespoord   
 kunnen worden. 

3.2 Rijprocedure D 3. De kandidaat rijinstructeur voor de 
aanvullende categorie D kent de inhoud van de Rijprocedure D 
en kan deze kennis toepassen. 

3.3 Wet- en regelgeving 4. De rijinstructeur kan de 
verkeerswetgeving beschrijven die een specifieke relevantie 
heeft voor het rijden in een autobus en hij kan deze kennis 
toepassen. Het gaat om de volgende wet- en regelgeving: 
• Wegenverkeerswet: art. 110. 
• Reglement Rijbewijzen: art. 3, 5.1, 9, 15, 21b, 25a, 33, 34, 35, 
 36, 53, 56, 64, 67g, h en i, 70, 73a, 74, 81, 83 en 84. 
• Arbeidstijdenbesluit vervoer, 

Hoofdstuk 2. Wegvervoer, verordening (EG) nr. 561/2006 en 
verordening (EU) nr. 165/2014 (inclusief het verschil tussen 
openbaar en besloten vervoer). De rijinstructeur kan de 
hoofdlijnen beschrijven van de regelgeving met betrekking 
tot vakbekwaamheidseisen uit de Europese richtlijn 
vakbekwaamheid bestuurders: 
• voor wie de Richtlijn vakbekwaamheid geldt (alle EU-  
 chauffeurs die beroepsmatig rijden en in de EU werken) 
• wat het doel van de Richtlijn vakbekwaamheid is (grotere   
 verkeersveiligheid, minder verkeersongevallen, reductie   
 brandstofverbruik, reductie CO2-uitstoot, beter leefmilieu,   
 betere vaardigheden chauffeurs en beter imago) 
• welke bestuurders volgens de Richtlijn zijn vrijgesteld   
 (volgens overzicht CCV) 
• uit welke twee onderdelen de Richtlijn bestaat    
 (basiskwalificatie voor aankomende chauffeurs en verplichte  
 nascholing) 
• hoe het examentraject voor het behalen van de code   
 vakbekwaamheid is opgebouwd (volgens opbouw CCV, code  
 -95 met daarachter datum van verstrijken) 
• welke chauffeurs de verplichte nascholing moeten volgen 
 en in welke frequentie (reeds actieve chauffeurs en   
 aankomende chauffeurs) 
• hoe gehandeld dient te worden bij een verlopen  
 vakbekwaamheid: − termijn voor geldigheid is:  
 binnen 5 jaar 35 uur bijscholing − Is aan   
 bijscholingsverplichting niet voldaan: vakbekwaamheid  
 is dan verlopen, dus niet meer beroepsmatig rijden − niet 

Hoe word je D-rijinstructeur?
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opnieuw basiskwalificatie, maar 35 uur bijscholing − bijscholing 
hoeft niet per categorie te worden gedaan.

Fase 3: Stage en stagebeoordeling
Bij een voldoende voor de volledige fase 1 krijgt u een WRM-
STAGEPAS met een geldigheid van 10 maanden.

Hoe kan ik mij aanmelden voor de stage?
Na examenfase 1 moet u ten minste 20 uren stage lopen 
bij een rijschool. Het gaat alleen om ‘actieve’ uren: het zelf 
lesgeven aan een echte rijbewijsleerling. Tijdens die stage 
moet u een WRM-stagepas bij zich hebben. De stagepas 
krijgt u als een voldoende resultaat hebt gehaald voor alle 
examenonderdelen van examenfase 1. Zie voor het aanmelden 
‘Aanmelden stage’ onderaan deze pagina.
Vóórdat IBKI de stagepas mag verzenden, moet u eerst ook 
nog wel een originele geldige VOG bij IBKI aanleveren. Het is 
belangrijk dat u uw VOG op tijd aanvraagt. Maar let op: uw 
VOG mag bij aanleveren niet ouder zijn dan 6 maanden! Zie 
hiervoor verder de uitgebreide notitie over VOG bij ‘Overige 
info’.
Uw stagepas heeft een geldigheid van 10 maanden. De 10 
maanden beginnen op de aanleverdatum van uw VOG óf de 
datum van uw laatste examenresultaat van fase 1 (als u de 
VOG daarvoor al had ingeleverd).
Let op! Vóórdat u een stagebeoordeling kunt aanvragen 
checkt IBKI eerst of uw stageportfolio volledig is. U krijgt 
hiermee een toelatingskwalificatie om een stagebeoordeling 
aan te vragen.
U kunt stage-uren plannen tot uiterlijk 28 dagen vóór de 
verloopdatum van uw stagepas. De wachttijd voor een 
examendatum van een stagebeoordeling is namelijk 4 tot 6 
weken.
U mag maximaal twee keer uw stagebeoordeling herkansen. 
De herkansingen moeten wel binnen de geldigheidsperiode 
van uw stagepas liggen. Als u geen voldoende voor de 
stagebeoordeling hebt gehaald vóór de verloopdatum van uw 
stagepas, moet u het volledige WRM-examen opnieuw doen. U 
krijgt wel een vrijstelling van de stage. De stage is dan dus niet 
meer verplicht, maar stage lopen mag wel, als u nog meer wilt 
oefenen. Die stage-uren hoeft u niet door te geven. U heeft 
wel altijd een stagepas nodig, omdat deze verplicht is bij uw 
examen stagebeoordeling en voor het eventuele oefenen. U 
dient uiteraard ook weer een VOG in te dienen om uw nieuwe 
stagepas te verkrijgen.

Voorwaarden
De stagelessen geeft u onder direct toezicht van uw 
stagementor. Die stagementor moet dus tijdens alle stagelessen 

in de lesauto meerijden.
U mag in één stageperiode meerdere stagementoren en/of 
leerlingen hebben. Uw stagementor moet ten minste 5 jaar 
een geldig certificaat D hebben én de WRM-bijscholingscursus 
‘Stagementor’ gevolgd hebben. Deze twee eisen gelden niet 
voor stagementoren die voor 1 april 2020 al stagementor 
waren, zij blijven stagementor.

Portfolio
Invoeren geplande stagelessen en bijhouden van een portfolio
Al uw stagelessen moet u van tevoren in een lessenoverzicht 
invoeren (zie onderaan deze pagina bij ‘Stageplanning’) 
en u moet hiervan een portfolio bijhouden. Het portfolio 
bestaat uit ondertekende handtekeningenformulieren van 
alle stagelessen. U stuurt dit portfolio naar IBKI als uw stage 
klaar is. Tijdens de stage hoeft IBKI geen verslag, leskaarten, 
(getekende) handtekeningformulieren of dergelijke te 
ontvangen.
In principe moet u in de stage alle voorkomende lessen voor 
de opleiding naar het rijbewijs geven. Dit moet terug te vinden 
zijn in uw portfolio. De handtekeningenformulieren kunt u 
printen via uw eigen account in “Mijn IBKI“.
 
Steekproefcontrole
Elke kandidaat kan tijdens zijn stage een steekproef vanuit IBKI 
verwachten, op basis van de adressen en begin- en eindtijden 
van de tevoren opgegeven stagerijlessen. In de steekproef 
(het formulier staat op de IBKI-site) wordt o.a. gecontroleerd 
of de opgegeven lessen gereden worden en of de (juiste) 
stagementor aanwezig is. Op het portfolio dat de kandidaat 
bij zich moet hebben moeten alle eerder gegeven stagelessen 
volledig zijn afgetekend, dus met handtekeningen van leerling, 
kandidaat en stagementor/stagebegeleider.
In de volgende twee gevallen volgen er sancties:
De steekproef kan niet worden uitgevoerd, want er is op de 
aangegeven tijd en het opgegeven adres geen kandidaat 
met leerling aanwezig. Dit wordt de kandidaat aangerekend. 
Dat houdt het volgende in: de eerste keer een schriftelijke 
waarschuwing en de tweede keer het schrappen van alle tot 
dat moment opgegeven stage-uren.
De steekproef kan wel worden uitgevoerd, maar de kandidaat 
en mentor blijken zich niet aan de regels (stagementor rijdt 
niet mee bijvoorbeeld) te houden. Dit wordt de kandidaat 
én de mentor aangerekend. Dit houdt in: de eerste keer een 
schriftelijke waarschuwing en de tweede keer het schrappen 
van alle tot dat moment opgegeven stage-uren en het 
schrappen van de mentor als mentor bij IBKI. Hij/zij kan in die 
functie niet meer optreden en dus ook niet meer voorkomen 
op portfolio’s.
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Om mee te mogen doen aan het examen E achter C/D moet u 
aan twee eisen voldoen. Dit geldt al op het moment dat u zich 
inschrijft.
1. Geldig rijbewijs C of D
Een geldig rijbewijs C1 of D1 is niet voldoende. Een geldig 
rijbewijs categorie CE (niet zijnde C1E) dan wel DE (niet zijnde 
D1E). 
2. Geldig WRM-certificaat C of D
 Het certificaat E achter C/D is een gecombineerd certificaat. Dit 

Als de stage volledig is afgerond, is er een beoordeling door 
een examinator van het IBKI. Er wordt dan één echte rijles 
beoordeeld.

Na een afgeronde stage volgt:
(3) 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 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 
coachingsvaardigheden aan de orde komen.
De les moet een lesonderwerp hebben van de originele 
instructievorderingenkaart 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 feitelijke niveau van uw leerling aansluitende 
lesonderdelen over zijn die nog niet eerder inhoudelijk zijn 
behandeld.
Uw keuze van het lesonderwerp moet aansluiten bij het 
werkelijke 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 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 
verder is dan het geplande onderwerp en u hier niet goed op 
inspeelt, zal de examinator een ander lesonderwerp 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 tijdens de 
praktijklesbeoordeling ook geen opdrachten die gaan over de 
inhoud van de les.
N.B. Het vaststellen van het juiste aanvangsniveau van 
de leerling 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 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 (anders dan categorie D). 

Rijinstructie E achter C/D: geeft een rijinstructie-bevoegdheid voor 
vrachtauto met aanhanger én bus met aanhanger.

Hoe ziet het examen certificaat E eruit?
Het WRM-examen E bestaat uit twee examens van fase 1. U 
mag de volgorde zelf kiezen.
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
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(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: u 
rijdt in uw personenauto, vrachtauto of bus met aanhanger 
zelfstandig een route. Duur: 90 minuten (75 minuten rijden).

Hoe word ik beoordeeld in fase 1?
Theorie-examen
U hebt voor de theorietoetsen een voldoende (het cijfer 6) 
als u 18 vragen goed hebt. U krijgt na een examen altijd een 
resultatenlijst, met per vraagrubriek (onderwerp) twee cijfers:
(1) hoeveel van de vragen in die vraagrubriek u hebt 
beantwoord, en
(2) hoeveel u daarvan goed hebt beantwoord.
Het resultaat van de theorietoets van fase 1 is 12 maanden 
geldig, u mag onbeperkt herkansen.
 
Praktijkexamen
Tijdens de praktijkrit beoordeelt de examinator u op 
verantwoord rijden als bestuurder.
Daarnaast moet u tijdens de rit twee verkeerssituaties (ook 
wel: conflictpunten) hardop denkend oplossen. We noemen dit 
verwoorden van de taakprocessen.
De examinator schrijft de beoordelingen in een protocol. 
In het bijbehorende scorevoorschrift staat wanneer u bent 
geslaagd. Dit scorevoorschrift is ook beoordelingsrichtlijn voor 
de examinator. Beide documenten kunt u vinden op de pagina 
“Examendocumenten theorie- en praktijkexamens”.
Elke bijzondere verrichting krijgt een afzonderlijke 
waardering. Voor een voldoende resultaat moeten drie van de 

vier bijzondere verrichtingen voldoende zijn. U mag maximaal 
één bijzondere verrichting één keer herkansen.
De verplichte bijzondere verrichting ‘aan- en afkoppelen’ 
moet u in maximaal drie pogingen correct uitvoeren. Lukt dit 
niet, dan wordt het examen gestopt en geheel onvoldoende 
verklaard. Zie verder het scorevoorschrift, pagina 17.
Bij de examendocumenten staat een notitie met normen 
voor de uitvoering van de bijzondere verrichtingen. U kunt 
daar lezen wanneer u bijvoorbeeld het achteruitrijden van 
een bocht goed hebt uitgevoerd. IBKI baseert zich daarbij 
op de Rijprocedure E. Die Rijprocedure is niet alleen voor de 
bijzondere verrichtingen, maar in de gehele praktijkrit een 
richtlijn voor de examinator en dus ook voor u. Bestudeer deze 
dus goed! Bij een voldoende voor de bijzondere verrichtingen 
levert dit vrijstelling op bij een herkansing voor de Praktijkrit. 
Zakt u daarna weer, dan moet u de volledige Praktijkrit 
opnieuw doen, inclusief de bijzondere verrichtingen.
Het resultaat van de praktijkrit is 12 maanden geldig, u mag 
onbeperkt herkansen. 

SUDOKU Oplossing vorige Sudoku:

 5     7 1 6 4 8 3 9 2

 2 6 3 7 5 9 4 8 1

 8 4 9 2 1 3 5 7 6

 9 5 8 1 6 7 2 4 3

 4 3 2 8 9 5 1 6 7

 7 1 6 3 2 4 9 5 8

 6 2 5 9 8 1 7 3 4

 3 8 4 5 7 2 6 1 9

 1 9 7 4 3 6 8 2 5

     9     

4     6  3   9   

  3    5   8   

1       2   7  

   9       5

2    5      1  

   7  8      4

     2     

     1  7  6  3  



10

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 per twee uur (excl. BTW).
Ook het plateau is te huur voor € 192,50 
per dagdeel (= 4 uur, excl. BTW).
Het 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 datum en tijd nog 
beschikbaar is. 

SBV-‘baandagen’ 
VEC Drachten 2021

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 verkeersveiligheid 
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 we af met een 
praktijkbegeleiding.
De kosten zijn 875,00 BTW vrij (inclusief 
koffie/thee en lunch).

RVV: 14 februari 2022
Het RVV inclusief de laatste wijzigingen 
is een theoretische bijscholing van 
twee dagdelen. Naast de nieuwste 
wijzigingen komt ook de derde Europese 
rijbewijsrichtlijn aan bod. En natuurlijk 
wordt het gehele RVV even goed 
opgefrist. Want je bent aan het einde van 
deze bijscholing op de hoogte van alle 
veranderingen in het RVV. Daarnaast leer 
je de belangrijkste onderdelen van die 
wijzigingen toepassen in de dagelijkse 
lespraktijk.
Autisme 10 maart 2022
Basiscursus Autisme en ADHD is een 
theoretische bijscholing van twee 
dagdelen. Tijdens de cursus wordt 
uitgebreid stilgestaan bij de theorie 
omtrent autisme en ADHD. De essentie 
van een informatieverwerkingsstoornis 
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 

Applicaties 
18 en 25 januari 2022 stagementor (€275 
tweedaagse cursus)Het belangrijkste 
deel van deze cursus bestaat uit het 
leren begeleiden van een aanstaande 
rijinstructeur tijdens de stage in fase 3. 
Deze aspirant-rijinstructeur moet aan 
het eind van zijn verplichte stage bij 
een rijschool examen doen bij het IBKI. 
Om dit tot een succes te maken moet 
de stagementor goed op de hoogte zijn van de hieraan gestelde eisen. Deze zijn 
vastgelegd in een daarvoor gemaakt protocol. Juist op deze cursus komen dan 
ook de volgende zaken aan bod: De leer-processen, opbouw van een praktijkles, 
handelingsanalyses, de rijprocedure en het protocol.
Tip: Bij de praktijkbegeleiding van de instructeur zelf (2x in de 5 jaar) wordt hij 
volgens hetzelfde protocol en op dezelfde wijze beoordeeld als zijn leerling-
instructeur. 
Met de bijscholing stagementor slaat u 2 vliegen in 1 klap, 2 dagen van de 3 
dagen bijscholing en u bent optimaal voorbereid voor de praktijkbegeleiding.

RIS – Rijopleiding in Stappen 
(Vrijdagen 4, 11, 18 en 25 februari, 4 en 11 maart 2022)

casussen. De essentie van de aanpak en 
begeleiding van mensen met informatiev
erwerkingsproblematiek zit hem in het zo 
duidelijk en concreet mogelijk zijn, stap 
voor stap. Een benadering die niet alleen 
voor mensen met informatieverwerkingsp
roblematiek goed werkt. 

Alle cursussen:
Tijd: 09.00-16.00 uur
Plek: VEC Drachten (inclusief lunch, koffie 
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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. Dirkje Nynke Tibma 
 (aanwezig maandag en donderdag) 
 dirkje@stichtingsbv.nl
•  Dhr. Willem Vreeling  (06 114 11 033) 

(aanwezig maantot en met vrijdag) 
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

“Tis leuk werk”, zeiden ze. “Tis afwis-

selend”, zeiden ze. “Tis spannend”, 

zeiden ze. Nou het klopt allemaal, maar 

dat het zó spannend zou zijn, had ik niet 

verwacht!!! Dat je als verkeersdocent 

bij de SBV een leuke job zou krijgen, 

kon ik me voorstellen, maar dat je af 

en toe met samengeknepen billen je 

beroep zou moeten uitoefenen, was 

toch wel even schrikken. Ik heb het 

allemaal meegemaakt... scootmobielen, 

die nog nét even oversteken voor een 

aanstormende Scania Vabis, kinderen 

op de basisschool, die ongenadig 

hard op hun plaat gaan tijdens de 

fietsles en eigenwijze ouderen, die 

nog steeds menen dat “snel verkeer” 

voor “langzaam verkeer” gaat. Na wat 

vermanende woorden en het plakken 

van pleisters, kwam het meestal allemaal 

wel weer goed.

Maar afgelopen zomer, werd mijn 

bereidwilligheid om door te gaan 

met bepaalde evenementen, toch wel 

dánig op de proef gesteld. In een niet 

nader te noemen dorp in Friesland, 

werd een rijvaardigheidstraining 

gehouden voor “ervaren”, meestal iets 

oudere chauffeurs. Meestal bestaat het 

deelnemersveld uit senioren, die  zich 

nog tamelijk veilig over ‘s Heeren wegen 

begeven en die het fijn vinden om hun 

ego zo af en toe te laten strelen door 

een ervaringsdeskundige.

Na twee redelijk veilige en geslaagde 

ritten, werd ik gekoppeld aan een 

gezellige dame in een HÉLE DIKKE 

BMW en na haar verhaal aangehoord 

te hebben, besloot ik de rit niet al te 

moeilijk en te lang te maken. Mijn angst 

vooraf, werd inderdaad bewaarheid 

door haar manier van “omgang met 

het voertuig” en de fles deodorant kan 

na afloop dan ook volop worden leeg 

gespoten onder mijn klotsende oksels. 

Tijdens het evaluatiegesprek wees 

ik haar nadrukkelijk op haar fouten 

en raadde haar aan in de toekomst 

méér te oefenen, het liefst met enige 

begeleiding. Twee weken later, werd ik 

door een lieftallige collega geattendeerd 

op het feit, dat de dame in kwestie 

met haar DIKKE BMW een sloot was 

ingereden en het door mij geadviseerde 

oefenen iets teveel had overdreven. Het 

ene moment is het andere niet, maar de 

moraal van het verhaal is  wél, dat een 

verplichte, terugkerende verkeerstoets 

voor ouderen misschien nog niet zo’n 

slecht idee is, want zoals ik zelf aan den 

lijve heb ondervonden… “water is voor 

de vissen en je kunt beter zwémmen in 

Bacardi Lemon”.

M.vr.gr.  Th. K. 

Uw Zwemmende Zwamneus.

- Column - 
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Even voorstellen…
Mijn naam is Peter Wijnia, ondertussen 
48 jaar (leeftijd is een getal) op deze 
aardbol, vader van twee kinderen Robbin 
(22) en Tessa (18) en samen met mijn 
vriendin Hilde woonachtig in Wommels, 
binnenkort in Sneek.

De twintig jaar tot twee jaar geleden 
heb ik gewerkt voor bedrijven als 
Sara Lee Douwe Egberts, Accenture, 
Friesland Campina. Hier heb ik 
functies vervuld binnen logistiek 
management, productiemanagement, 
kwaliteitsmanagement, 
systeemimplementatie en continue-
verbeter-processen.

De rode draad door deze periode 
was vooral de ontwikkeling van 
mensen, namelijk: “zonder de juiste 
vaardigheden van mensen geen goede 
procesbeheersing en productkwaliteit”.
In de functies die ik bekleed, heb vond 
ik één onderdeel het minst leuk en dat 
was het bedrijven van politiek. Ik heb het 
hart op de tong echter zonder iemand te 
willen kwetsen, integendeel.

De combinatie van mensen ontwikkelen 
en mijn passie voor auto’s maar met 
name motoren hebben mij de keuze doen 
maken het roer om te gooien: “Ik word 
auto- en motorrijinstructeur!”

Om deze stap te maken ben ik in 
september 2019 bij de Verkeersacademie 
gestart met de opleiding instructeur B. 
Ondanks de eerste Corona Lockdown 
in 2020 heb ik in juni 2020 mijn 
stagebeoordeling kunnen plannen. 

Vanaf dat moment ook gelijk gestart 
met mijn eigen bedrijf: “Verkeersschool 
Grutte Pier”. Grutte Pier is voor mij de 
metafoor voor Fries en vrijheidsstrijder. 
Zonder vrijheid geen leven: “Leaver Dea 
As Slaef” (liever dood dan slaaf).

Sinds de start met het geven van 
autorijlessen ook de specialisaties voor 
mensen met Autisme en ADHD, basis en 
gevorderden, gevolgd.

In september vorig jaar gestart met de 
opleiding tot instructeur A, gedurende 
deze opleidingsperiode de tweede 
Corona Lockdown maar in april deze 
opleiding voltooid. Momenteel bezig 
met de opleiding bij de KNMV tot KGI-
instructeur, ondertussen ben ik daarmee 
halverwege. Verwachting is deze begin 
volgend jaar af te ronden.

Trots op mijn verkeersschool met een 
auto (Audi A1), een instructeursmotor 
(BMW 1250GS) en twee lesmotoren 
(BMW F900R en BMW 750GS). Volgende 
stap is met name voor de motor naast het 
opleiden van leerlingen ook mensen op 
het gebied van rijvaardigheid op te leiden 
binnen beroepsgroepen (bijvoorbeeld 
politie, marechaussee).

Mezelf blijven ontwikkelen houdt mij 
scherp en levendig. Als je een plant 
belemmert om te blijven groeien, gaat hij 
dood.

Ik geef de pen door aan Wypkje Bakker 

Geef de pen door aan...


