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Rijleraar: een uniek beroep met bijzondere mogelijkheden 

Instructie of coaching. Het begint bij contact

Aan het eind van een jaar kijken we altijd even achterom. 
Wederom was dit een bijzonder jaar en vaak niet positief. We 
hebben als SBV afscheid moeten nemen van Appie Pal, onze 
secretaris. Corona speelde ons ook dit jaar parten. En dan de 
hoge brandstofprijzen en energieprijzen. Voor veel mensen, 
met wellicht een strenge winter voor de deur, brengt dit grote 
zorgen met zich mee.  Dat is denk ik ook de reden dat ik nu al 
op veel plekken kerstverlichting en kerstspullen zie. Kerst roept 
bij velen en gevoel van veiligheid, gezelligheid en geborgen-
heid op. Even je van de “boze” buitenwereld afsluiten. In deze 

Schakel weer meerdere artikelen, waaronder een van Lauk 
Woltring. Hij vraagt om reacties op zijn artikel, waar hij in een 
volgend artikel op zal reageren.
Het SBV-team verheugt zich op de kerstvakantie, waarin we 
even kunnen bijtanken van de drukte van dit najaar, waarin 
nog veel activiteiten die eerder niet konden doorgaan, moesten 
worden ingehaald. In 2023 hopen we weer voor en met jullie 
allemaal er een mooi, verkeersveilig jaar van te maken. Wij 
wensen jullie goede feestdagen toe. u Mve

Als rijleraar zit u in de bijzondere positie dat u zo’n 40-50 uur 
individueel en nabij contact heeft met jongeren die nog volop 
in ontwikkeling zijn en aan wie u iets heeft te bieden dat zij 
graag willen. Veel jongeren, met name jongens, hebben nooit 
meer zo’n intensief contact met hun vader of andere volwas-
senen. De roep om vrijheid, zélf doen, láát-me-nou, zit niet aan 
m’n kop te zaniken, wil nog wel eens het contact met volwas-
senen in de weg zitten.

Maar dan de rijles; hij (zij) moet u wel accepteren, maar u heeft 
wel iets concreets te bieden. Als hij het rijbewijs heeft kan hij 
zelfstandig verder, welke jongere wil dat niet? 
Wat de jongere heeft geleerd, waar hij nog tekortschiet en wat 
hij leert is direct zichtbaar, en je kunt direct feedback geven. 

Vergelijk dat eens met de leraar in de klas die maar moet af-
wachten of hetgeen hij zijn leerlingen leert aanslaat, beklijft en 
later goed wordt toegepast. 
Jongeren zijn nieuwsgierig, proberen graag iets uit en mochten 
zij angstig zijn dan ben je er direct bij om samen de oorzaak 
te zoeken en kalmpjes aan de angst te overwinnen en over de 
angst heen te kijken. 

Het brein ontwikkelt zich tot 23 à 25 jaar, en maakt steeds 
nieuwe verbindingen aan terwijl niet gebruikte verbindingen 
langzaamaan verdwijnen. Door iets mee te maken (in de auto, 
in het verkeer en in het contact met de rijleraar/coach) maakt 
hij ook nieuwe verbindingen, die door toe te passen versterken 
en duurzamer kunnen worden. 
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Autorijden en tegelijkertijd communiceren óver het autorijden 
is een behoorlijk zware opgave: ruimtelijk motorisch, visueel, 
auditief, spreken, herinneren en opslaan en intussen goed 
opletten. Daar komt bij dat hormonen die een rol spelen ook 
nog eens moeten worden beheerst, denk maar aan opwin-
ding, energie, angst, lust, tevredenheid of gevaar opzoeken en 
beheersen. 
De volwassene – de rijleraar – kan dit gemakkelijker, heeft de 
complexe rijtaak al geautomatiseerd en realiseert zich wel-
licht niet dat wat voor hem/haar logisch is voor de leerling een 
zware taak is.

Een goede relatie leraar-leerling is hier van groot belang.

Een voorbeeld: op een complexe kruising moet je als rijopleider 
ingrijpen omdat je leerling een fietser niet zag die voorrang 
had. Prima, zo hoort het. Maar nu komt het er op aan: hoe 
reageert de opleider: wijst hij de leerling op zijn fout, maakt 
hij een verwijt terwijl zij verder doorrijden? De leerling is ge-
schrokken, schaamt zich een beetje, verzint wellicht een smoes, 
weert met andere woorden de kritiek af omdat zijn zelfbeeld 
wordt verstoord en al die gedachten spelen door zijn hoofd 
terwijl hij min of meer gestrest op weg is naar de volgende 
kruising; onder deze condities leert hij vrij weinig. Of zet de 
opleider de auto een eindje verder stil, bespreken ze e.e.a. rus-
tig na. Wat is er gebeurd? Wat maakte dat ik moest ingrijpen? 
(Niet erg, je bent leerling, fouten maken hoort erbij, dáár leer 
je van). Hoe kwam het dat je die fiets niet zag? Wat betekent 
dat voor de volgende kruising? Eventueel nog eens terug en de 
zelfde kruising nog eens nemen…

U leest goed dat ik het woord rijinstructeur vermijdt en liever 
het woord rijleraar en eigenlijk nog liever het woord coach 
gebruik. Waarom coaching? In mijn opvatting is het de leer-
ling die leert van zijn eigen ervaringen en de coach steunt hem 
daarbij door de juiste opdrachten, kiest een omgeving die voor 

díe opdracht veilig genoeg is, grijpt in bij onveilig gedrag, en 
brengt de leerling (de ‘coachee’) tot reflectie over wat hij doet, 
wat hij allemaal waarneemt, nu van plan is, enzoverder. 
Veel gedachten worden in taal omgezet en dáárin gebeurt wat. 
Cruciaal hierbij is dat de leerling niet in de verdediging schiet 
of anderszins gestrest raakt: angst, schrik, zichzelf iets kwalijk 
neemt, ‘dit heb ik verd… nog steeds niet onder de knie’ (en ik 
betaal al zoveel lessen..). Gevoelens van vernedering, schaamte, 
aantasting van zelfbeeld en zelfvertrouwen tasten de bereid-
heid tot zelfreflectie en leren meer aan dan menigeen zich 
realiseert,  Daarom i.p.v. iets verwijten eerder: ‘Welaan….., dat 
ging nog niet helemaal goed’, hoe zullen we verder gaan? 

De coach leert zelf steeds weer van de interacties die hij/zij 
tijdens alle lessen heeft, deze zijn dus steeds weer anders en zo 
is het vak ook veel boeiender en ontsnapt hij/zij aan de routines 
die het vak tot een sleur maken en de opmerkzaamheid voor 
telkens weer juist déze leerling aantast.

Sleutelwoorden zijn zelfstandigheid, versterkte gewaarwor-
ding, rustig handelen, acceptatie van fouten. Daar waar je 
fouten maakt, dáár ligt je schat begraven, zorg dat je er van 
leert anders waren ze er voor niets. Ontkennen, wegmoffelen, 
smoezen helpen niet. Van fouten leer je, zo werkt de evolutie, 
in het groot maar ik in het klein: díe leerling, met díe achter-
grond, omgeving, plannen, angsten en die toekomst.

Gebeurt dat organisch? Door zelf te doen in steeds meer  
complexe situaties met steeds meer eigen verantwoordelijkheid 
of is er veel ruis door het moeten vertalen van wat de instruc-
teur of het boekje zegt tijdens complexe handelingen waarbij 
je intussen zelf goed moet uitkijken?

Instructie en coaching kunnen elkaar overlappen maar het 
essentiële verschil is zeer groot. Realiseer je dat je iedere keer 
dat je de leerling een aanwijzing, feedback of correctie geeft, 
die leerling een stukje eigen reflectie en verantwoordelijkheid 
afneemt. Je kunt met de leerling iedere situatie en vordering 
samen beoordelen. De coach vraagt: “Hoe ging dit? … Geef er 
eens een cijfer aan: 1-10. Waarom een 6? Waarom geen 7? … 
Wat ging er goed aan, wat zou beter kunnen?” Aanvankelijk 
lastig voor beiden, daar niet van, maar daar zit ‘m de kneep! De 
rijopleider houdt wellicht liever zelf grip op de situatie en de 
leerling vindt het wel gemakkelijk als hij aanwijzingen krijgt, 
maar hij is minder zelf verantwoordelijk en leert ook niet zijn 
eigen vorderingen te beoordelen, terwijl hij het juist daarvan 
moet hebben als hij zich na het rijbewijs zelf verder moet 
bekwamen. 
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Met coaching lijk je de eerste 6-7 lessen maar weinig vooruit-
gang te boeken als de leerling onder jouw leiding alles zoveel 
mogelijk zelf moet uitzoeken, maar de ervaring in het HER-
MES-project (zie mijn site) wijst uit dat ná die eerste lessen de 
leerling veel sneller leert en dat het geleerde bovendien meer 
blijft hangen. Eindresultaat is het zelfde (CBR, examen e.d.), 
maar de leerling houdt zélf zijn/haar vorderingen bij, geeft zelf 
aan waar hij/zij zich nog zwak voelt, en wat hij zij de volgende 
keer graag wil oefenen. De opleider ondersteunt dat door 
vragen te stellen die de eigen gewaarwordingen en conclusies 
van de leerling ondersteunen, uitlokken, evt. bevestigen, maar 
hij geeft zo min mogelijk aanwijzingen. Hierover wellicht een 
volgende keer meer. De kern is steeds weer dat de leerling met 
zijn/haar gewaarwordingen en eigen conclusies daaruit centraal 
staat. Aldus opgedane kennis, inzichten, vaardigheden en hou-
ding in het verkeer beklijven zo veel beter.

Je leert veel wat ook buiten de auto in je ontwikkelingspad 
zit: zelfreflectie, je eigen motieven leren kennen en hanteren, 
omgaan met fouten, anticiperen op de gevolgen van je eigen 
gedrag en het gedrag van anderen (hoe gaan zij reageren op 
wat jij doet of nalaat); daar kun je dan wel kwaad op worden 
of angstig van worden, maar leer je daarvan? Allemaal vaar-
digheden en inzichten die je in het gewone leven volop nodig 
hebt… 

Natuurlijk is deze tekst te kort voor de fijne kneepjes van coa-
ching in het verkeer, dit is hooguit een smaakmaker. Over het 
verschil tussen instructie en coaching staat nog veel meer op 
mijn website: https://www.laukwoltring.nl/terreinen/verkeer/   
u  Lauk Woltring
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Sietze Hibma, hierbij bedankt voor het 
doorgeven van de pen.

Rijschool Richard is geboren op Vrijdag 
de 13e November 2008. Aangenaam mijn 
naam Richard Lohman en zelf geboren in 
1969 te Amsterdam.

Mijn vader zei altijd: “Jongen, als je al je 
rijbewijzen haalt, heb je altijd werk in de 
toekomst.” En hij had gelijk. Dus daarom 
al op jonge leeftijd mijn rijbewijzen en 
toen nog de ouderwetse chauffeurs- 
diploma’s gehaald bij toenmalige  
Verkeerschool Greidanus in Bolsward.

Mijn carrière begon op de weg als taxi-
chauffeur in Sneek en omstreken, en na 
5 jaar heb ik de overstap gemaakt op een 
touringcar bij Jan de Wit in Haarlem waar 
ik bijna 10 jaar als internationaal chauf-
feur hele mooie ritten heb gemaakt.
Vooral de wintersport-pendels naar 
Oostenrijk en Italië waren mijn favorieten 
maar ook aan het toeren met artiesten 
door Europa heb ik veel mooie herinne-
ringen. Maar de onregelmatige werktij-

den en je sociale leven hebben er onder 
te lijden en als je dan kinderen krijgt is 
vaak van huis zijn niet fijn. Ook stond 
ik regelmatig een hele dag te wachten 
bijvoorbeeld bij de Efteling tot dat de 
schoolkinderen weer naar huis mochten 
en ik vond dat ik mijn tijd wel beter kon 
gebruiken om een studie te volgen. Dus 
in 2000 begonnen aan de opleiding voor 
rijinstructeur en daarna vlot de overstap 
gemaakt om rijles te geven. Eerst nog een 

tijdje in Hoorn maar al snel verhuisd naar 
Bolsward waar mijn roots lagen en voor 
Verkeerschool Greidanus mijn werkzaam-
heden kon voortzetten als rijinstructeur. 
In het begin nog op de auto maar al snel 
trok het grote spul ook mijn aandacht dus 
op de bus en vrachtauto les geven. 
De bus had natuurlijk wel mijn voorkeur, 
omdat ik daar zelf de meeste ervaring op 
had en dit mooi kon doorgeven aan de  
leerlingen.

Geef de pen door aan Richard Lohman



ROSO-trainingen door 
SBV-rijscholen
Goed om te weten dat u en andere rijschoolhouders gebruik 
kunnen maken van de trainingsbaan van het Verkeersedu-
catiecentrum (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).
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Voor Greidanus werken was een mooie 
tijd maar helaas in 2008 werd dit bedrijf 
opgeheven en was de keuze niet moeilijk 
om voor mij zelf te beginnen.
Eerste tijd nog even de opleidingen van 
de leerlingen die bij Greidanus niet verder 
konden bij Verkeerschool Knol netjes af-
gemaakt. Maar voor mijn eigen rijschool 
werd het steeds drukker en al na een half 
jaar kwam mijn oud-collega Vincent vd 
Plas mij versterken en nog een jaar later 
kwam ook Jelly vh Zet erbij. Inmiddels zijn  
ook Marcus Blumers en Sikke Beuckens 
aangesloten bij ons team en ik moet  
zeggen dat ik zeer trots ben op mijn  
vaste ploegje waarmee wij mooie resulta-
ten halen.

door ervaring.
Wij kunnen wel zeggen dat we in Sneek 
een fijne ploeg rijscholen hebben en dat 
wij elkaar helpen waar het nodig is en dat 
wij elkaar als concullega’s beschouwen.
Zoals jullie kunnen lezen, heb ik het aar-
dig naar mijn zin en hoor je mij ook niet 
klagen over andere verkeerdeelnemers of 
examinatoren of over het beleid CBR of 
onze regering en brandstofprijzen en ver-
plichte nascholingen, nee een ieder heeft 
hier zijn eigen ervaring en mening over.
Maar mede-rijinstructeurs: wij hebben 
een mooie vak en ik hoop jullie weer 
zwaaiend tegen te komen.

Ik geef de pen door aan Theo Postma.

Helaas na 13 jaar heeft Vincent ons  
verlaten omdat hij graag weer op het 
‘grote spul’ les wilde geven. Het bloed 
kruipt soms waar het niet gaan kan, want 
ook ik blijf natuurlijk verliefd om op een 
mooie touringcar te rijden en rij daarom 
soms voor de hobby nog wel eens een 
ritje op een mooie blauwe touringcar van 
ITS Reizen uit Bolsward.
Na ruim 20 jaar rijles geven, heb ik er nog 
steeds heel veel plezier in. Er is gelukkig 
geen leerling gelijk en het mooiste is om 
je instructie daar ook op aan te passen.
Als beginnende instructeur maakte ik ook 
de fout om weinig te complimenteren en 
te motiveren maar dit leer je ook niet in 
een rijinstructie-opleiding, dit leer je pas 

Ook in 2023 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 krij-
gen 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 
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 
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 2023:
Donderdag 19 januari
Dinsdag 21 februari
Donderdag 16 maart
Dinsdag 18 april
Donderdag 25 mei
Dinsdag 20 juni
Donderdag 13 juli
Dinsdag 19 september
Donderdag 19 oktober
Dinsdag 21 november

De training is op de avond van 19.00 uur 
tot uiterlijk 21.30 uur. Opgeven kan via 
marjolein@stichtingsbv.nl.

Drive Clean: gratis training op slipbaan voor rijschoolleerlingen



5

Column
Examinatoren… een delicaat onderwerp. 

Je hebt ze in alle soorten en maten. Dik, 

dun, donker, blank, vrouw, man, knap en 

(sommige) lelijk. Maar je zult het maar 

moeten doen, elke dag weer bepalen… 

GESCHIKT/ONGESCHIKT. Kandidaten 

teleurstellen, rijinstructeurs tegen het 

haar (als ze dat nog hebben) instrijken 

en 33,33 % gelukkig maken. Natuurlijk 

varieert dit percentage af en toe en is 

het afhankelijk van meerdere factoren, 

maar toch worden iedere week weer 

een scheepslading “Verstappens” aan 

‘s heren wegen toevertrouwd… Ik geef 

het je te doen. Ik heb me soms verbaasd, 

ik heb ze soms verguisd, ik heb ze soms 

vervloekt, ik heb zelfs ooit één “uitge-

scholden” voor tuinkabouter (welke 

werkzaamheden hij overigens op de 

Hemrik uitstékend verrichtte). Aan het 

einde van de (figuurlijke) rit werden we 

het áltijd weer eens en gingen we weer 

vrolijk verder. In een grijs verleden, zo’n 

100 jaar geleden, heb ik er wel eens 

over nagedacht om me aan te melden, 

maar buiten het feit of ik aangenomen 

zou worden of niet, besloten ik en mijn 

hongerige kameraad ons op te geven bij 

de SBV en belandde dit plan in de kliko. 

Ik denk ook niet dat ik geschikt zou 

zijn! Je moest bij mij tegen het verkeer 

in rijden, letterlijk op twee wielen door 

de bocht gaan, of achterstevoren op de 

achterbank plaatsnemen en dan nóg zou 

ik je waarschijnlijk laten slagen met de 

woorden: ”Met de hakken in de sloot, 

maar niet verdronken”. Ik heb ze zien 

komen en gaan en kon veelal goed met 

hun door één deur. Tante Nel, Coby, 

Horrel, van Huis, Rum[… zijn vervangen 

door jongere versies en hebben nog 

steeds hun nukken en grillen. Ze doen 

hun best, net als wij!! En ik denk dat we 

het best wel hebben getroffen met de 

huidige groep kledingverkopers,  

discjockeys, rijinstructeurs, motoragen-

ten, Harrekieten en paaldanseressen… 

Vandaar mijn ode aan deze vaak ver-

guisde groep collega’s …( Ik neem aan 

dat jullie dit de komende maanden even 

meenemen in de beoordeling van mijn 

leerlingen en het daaruit voortvloeiende 

slagingspercentage ;) ) 

Fijne feestdagen gewenst…

Uw rijdende reporter Th. K.

Kantoorgegevens
De Knobben 100, 9202 XJ Drachten
(0512) 544 610
•  Mw. Marjolein van Eek (06 110 71 545) 

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

•  Mw. Jelly Helmer (06 214 13 624)  
jelly@stichtingsbv.nl (maandag, dinsdag, 
woensdagmorgen en vrijdag)

•  Mw. Anjo Hiemstra (maandag en  
vrijdagmorgen) anjo@stichtingsbv.nl

•  Mw. Rolina Sijtsma (maandag en  
woensdag) rolina@stichtingsbv.nl

•  Dhr. Willem Vreeling  (06 114 11 033) 
willem@stichtingsbv.nl (maandag t/m 
vrijdag)

ABL
Secretaris: mw. Marijke Hoekstra
secretaris@ableeuwarden.nl
06-303 08 260

B14
Secretaris: dhr. Leo Versloot
06- 534 43 896
info@rijschoolleo.nl

Meppel
Secretaris : dhr. Nico ten Kate
0522-244 366
info@rijscholenmeppel.nl

PGCA
Secretaris: dhr. Wolter Rozema
06-513 43 570
autorijschoolrozema@gmail.com

VBR
Secretaris: mw. Geertje Wassenaar
06-535 27 052
wassenaar91@hotmail.com

SUDOKU Oplossing vorige Sudoku:

   6      8

  3  4  9   6

  2 7    1  

 5     6 4  3

    9 2  6 8 

        2 

 2   7  4   

 6      3  

     6   4 1

 1 9 6 2 7 8 4 3 5

 5 4 2 6 1 3 7 9 8

 8 7 3 4 5 9 2 6 1

 4 6 5 7 3 2 8 1 9

 9 2 1 5 8 6 3 7 4

 7 3 8 1 9 4 5 2 6

 6 8 9 3 2 5 1 4 7

 3 5 7 9 4 1 6 8 2

 2 1 4 8 6 7 9 5 3

Drive Clean: gratis training op slipbaan voor rijschoolleerlingen
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Applicaties via Jongepier
Werkenden (rijinstructeurs) en werkzoe-
kenden kunnen een STAP-budget van 
maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor 
scholing en ontwikkeling. U kunt deze 
subsidie gebruiken voor een training, 
cursus of opleiding. De subsidie heet STAP, 
wat staat voor Stimulering Arbeidsmarkt 
Positie.
Er is beperkt STAP-budget beschikbaar. In 
2022 is er 160 miljoen euro beschikbaar, 
verdeeld over vijf aanvraagperiodes. Hier-
mee kunnen ruim 160.000 personen scho-
ling volgen. Als het budget in een periode 
op is, kunt u in een volgende periode 
opnieuw een aanvraag doen.

Inschrijven zonder risico!!
Je STAP-inschrijving bij Jongepier wordt 
pas definitief zodra het STAP-budget door 
UWV is toegekend. Wordt je subsidie-
aanvraag niet goedgekeurd? Dan vervalt 
je inschrijving automatisch. Je loopt dus 
geen enkel risico.
Nadat je STAP aanvraag is goedgekeurd 
en nemen wij contact met je op welke 
bijscholingen en data je wilt volgen
In bijgaande flyer staat hoe je het aan-
vraagt!
De WRM-pakketten die worden  
aangeboden zijn: 

-  Pakket 1: WRM bijscholing theorie 3 
dagen (6 dagdelen)

-  Pakket 2: WRM bijscholing theorie 3 da-
gen (6 dagdelen) met training praktijk-
voorbereiding en praktijkexamen bij IBKI 
of CBR (RIS).

-  Pakket 3: WRM bijscholing theorie 3 
dagen (6 dagdelen) en ROSO training.

Uit welke cursussen kunt u kiezen als de 
STAP aanvraag is goedgekeurd:
-  17 februari 2023 Lesplan maken (1e dag 

training praktijkvoorbereiding) en 
-  22 februari  2023 praktijkles geven.
-  17 maart 2023 Gesprekstechnieken
-  18 april 2023 Wegenverkeerswet

Plek: VEC Drachten 
Tijd: 09.00-16.00 uur

Applicaties kunnen ook los worden ge-
daan van de STAP. Per dag zijn de kosten 
dan € 137,50 (inclusief lunch, koffie en 
thee)

Applicaties via De Verkeersacademie:
We bieden weer 2 opleidingen RIS: 1 met 
RVV en 1 met ROSO in 2023.
Beide kan je met STAP doen.
Je betaalt alleen zelf de examengelden 
voor het RIS-examen (nu € 240).

RIS & RVV (op de woensdagen)
08-03-2023
15-03-2023
22-03-2023
29-03-2023
05-04-2023
12-04-2023
19-04-2023 Examendag
26-04-2026 Het RVV 

RIS & ROSO (op de vrijdagen)
12-05-2023
19-05-2023
26-05-2023
02-06-2023
09-06-2023
16-06-2023
23-06-2023 Examen dag
13 juli ROSO (donderdag)

Alle cursussen op het VEC, inclusief lunch.
Tijd: 08.30-15.00 uur.

Applicaties

De coronapandemie is nog niet achter de 
rug of de energiecrisis meldt zich al weer. 
Hoge inflatie zorgt ervoor dat veel huis-
houdens en bedrijven spannende tijden 
doormaken. Als Dagelijks Bestuur van de 
SBV zijn we momenteel veel bezig met de 
te nemen route om ons door de onzekere 
tijden te loodsen.
Waar we momenteel mee bezig zijn? 
Met de aankomende statenverkiezingen 
in maart 2023 én het aflopen van de 15 
jarige subsidieperiode in 2025, is er ook 
minder financiële zekerheid voor de SBV. 

We hebben daarom hoog op de agenda 
staan dat we als SBV zichtbaar willen 
blijven en maken ons er sterk voor dat 
er vanuit de overheid prioriteit wordt 
gegeven aan verkeerseducatie. We kun-
nen daarom niet uitgaan van ‘business as 
usual’. 
De SBV verzet ontzettend goed werk met 
veel kennis en kunde die gedeeld moet 
blijven worden. We willen aan de weg 
blijven timmeren! Door het dynamische 
verkeer en alle ontwikkelingen in de 
branche, is verkeerseducatie nooit af. 

Ons uitgangspunt ter voorbereiding op 
2023 is ‘meten is weten’.  Rolina Sijtsma, 
de nieuwe boekhoudster, heeft veel 
informatie inzichtelijk kunnen maken 
voor wat betreft de financiële situatie. 
Hierdoor kunnen we gedurende 2023 ook 
tussentijds monitoren en indien nodig bij-
sturen. We willen in 2023 meer tussentijds 
gaan monitoren hoe we er voor staan en 
indien nodig kunnen bijsturen.
Zo kunnen we bijdragen aan de conti-
nuïteit en hopelijk ook de groei van de 
Stichting. 

Vanuit het bestuur
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Mij is gevraagd een artikeltje te schrij-
ven over de verkeersmarkt. Dan zou ik 
al een heel geschiedenis kunnen geven. 
Sinds 2005/2006 ben ik al betrokken bij 
de verkeersmarkt. Eerst was dat via mijn 
voormalige werkgever: onderwijsdienst-
verlener Cedin, maar al spoedig via de 
SBV. Dus ik werk toch al gauw 16 à 17 jaar 
aan dit educatieve project.
De verkeersmarkt is bedoeld voor de 
klassen 1 van voortgezet onderwijs of 
voortgezet speciaal onderwijs. De naam 
is nooit veranderd, omdat coördinatoren 
van scholen precies weten wat wordt 
bedoeld. De verkeersmarkt wordt uitge-
voerd in Groningen, Fryslân en delen van 
Drenthe.
Eigenlijk is er niet sprake van ‘de’ 
verkeersmarkt, omdat we al vanaf het 
begin gewerkt hebben aan een activiteit 
op maat voor de betreffende school. Er 
wordt onder andere rekening gehouden 
met rooster, beschikbare tijd, wensen qua 

Eindelijk na 2 coronajaren konden we 
weer een SBV-dag houden. Het SBV-
team is druk in de weer geweest met het 
voorbereiden: het bouwen van de tent, 
klaarzetten van spullen en het regelen 
van de catering.
Op de dag zelf waren er ongeveer 90 
mensen aanwezig. De deelnemers kon-
den meedoen aan verschillende work-
shops:
Dation vertelde over hun systeem voor 
planning en administratie. Het CBR had 
een workshop over TOP. Green Dino had 
een simulator mee, waar mensen zelf in 
konden oefenen. De KNMV had een ver-
haal voor de motorinstructeurs. Assuran-
tiekantoor Betsema vertelde over schades 
en wat je dan moet doen. Lesauto lease 

workshops (het aantal, de inhoud, het 
niveau en de tijdsduur), et cetera. Dat 
verklaart ook waarom de activiteit veel 
gevraagd is en ook waarom het zo leuk is 
om te organiseren.
We werken dan ook met een forse groep 
mensen aan zo’n project. Door organi-
saties zoals Oogvereniging, Top Medical 
Team, Chauffeursvereniging Friesland, 
Fietsersbond, VVN, wordt de verkeers-
markt mede mogelijk. Wat de SBV betreft 
is de bijdrage van onze docentenpool 
heel groot. Groepsdruk, waarnemen en 
afleiding, a lcoholparcours, verkeersquiz, 
vr-brillen… Dit zijn wel de belangrijkste 
workshops die de docenten verzorgen.
De verkeersmarkt staat in geen van deze 
provincies ‘los’, maar wordt als activi-
teit in een pakket van verkeerseducatie 
aangeboden. Wij sluiten aan op de 
verkeerseducatie van de basisschool en 
we proberen ook dat er vanaf de klas-
sen 2 en daarna in andere activiteiten 

toonde de geïnteresseerden wat het lea-
sen van een lesauto inhoudt.
De SBV had een lezing over ADAS en met 
een aantal auto’s (geleverd door Haaima 
Hylkema) konden de aanwezigen onder 
begeleiding van een rijinstructeur ADAS-
systemen uit proberen.
Last but not least was de ROSO-training 

(bijvoorbeeld de SBV-verkeerslessen) 
wordt aangesloten op de verkeersmarkt. 
Zo ontstaat een bescheiden doorgaande 
leerlijn verkeerseducatie.

Een heel enkele keer mag ik invallen als 
er plotseling een docent uitvalt en er 
geen vervanging is. Dat is heel leuk om 
te doen. Bovendien besef ik als project-
leider dan weer heel goed dat wat onze 
docenten doen geen kunstje is, maar echt 
vakwerk. u Willem Vreeling

op de slipbaan, waaraan instructeurs 
konden meedoen. Tussen het middagpro-
gramma en avondprogramma was een 
heerlijk buffet: stamppot en nasi. 
We zijn blij dat we zoveel mensen konden 
ontmoeten. Volgend jaar bestaat de SBV 
30 jaar en dat levert vast weer een mooie 
activiteit op!

Verkeerseducatie: de verkeersmarkt

Project uitgelicht: Verkeersmarkt

Terugblik 10 november SBV-dag

Vanuit het bestuur



8

Hoe maak ik nu een gedragsstrategie? 
Deze vraag speelt bij iedereen die zich 
bezighoudt met het veranderen van 
gedrag. Of je nu verkeersveiligheidsamb-
tenaar bent of beleid maakt rondom 
klimaatadaptatie: je krijgt te maken met 
gedrag. Je wil dat mensen met je mee-
gaan en ook nog eens aan anderen gaan 
vertellen dat zij hetzelfde moeten doen.

Helaas bereik je dat niet met één cam-
pagne. Integendeel: je bent er jaren mee 
bezig! Maar niet getreurd, met de juiste 
aanpak bereik je wel degelijk een ge-
dragsverandering. Er is alleen iets waar je 
heel goed over na moet denken. Dat is de 
gedragsstrategie over de langere termijn. 
Het kost je even wat werk om dit op te 
zetten, maar dan ben je wel weer zoet 
voor de komende vier-vijf jaar.
Maar hoe zet je zo’n strategie dan op? 
Wij helpen je met een stappenplan.

Stap 0. Voorbereiding
Voordat je ook maar iets kunt doen is het 
belangrijk om helder te hebben waar je 
naartoe wilt. Welk gedrag moeten men-
sen gaan vertonen? “Verkeersveilig ge-
drag” is niet concreet genoeg. Je moet er 
een foto van kunnen maken en je moet 
het kunnen tellen (zodat je later kunt 
meten of het gedrag echt is veranderd). 
Voorbeelden van doelgedrag:
•  Dragen van een fietshelm bij kinderen 

tot 12 jaar
• Correct scheiden van plastic afval
•  Tegels in de tuin vervangen door groen

Bekijk verder ook wie je allemaal nodig 
hebt bij de uitvoering van je strategie. 
Welke stakeholders moet je meekrijgen? 
Wie heb je nodig bij het uitvoeren van 
pilots?

Stap 1: De basis leggen (ca. 1-2 jaar)
Begin je strategie met de makkelijkste 
doelgroep. Dit zijn mensen die al ont-

vankelijk zijn voor het gedrag, de early 
adopters. Weet je niet wie dit zijn, onder-
zoek dit dan eerst. Dit is namelijk de basis 
voor de rest van je strategie, waar je de 
komende jaren verder op gaat bouwen.
Start vervolgens een aantal pilots gericht 
op deze ontvankelijke doelgroep. Zorg 
dat je deze mensen zo enthousiast maakt 
dat ze ambassadeurs worden van het 
gedrag.

Daarbij is beleving dus heel belangrijk. 
Als mensen het gedrag niet als positief 
beleven, gaan ze het gedrag ook niet 
herhalen.

Stap 2: Uitbouwen (ca. 1-2 jaar)
Vanuit de pilots in de vorige fase heb je 
van alles geleerd. Neem dit mee in het 
volgende jaar, zodat je de doelgroep nóg 
beter kunt aanspreken. We gaan hier 
namelijk de early adopters inzetten als 
ambassadeur om de volgende doelgroep 
aan te spreken: de early majority.
Bekijk dus eerst wie de early majority 
eigenlijk zijn, en wat hen kenmerkt. Zo 
weet je hoe je deze mensen het beste 
kunt aanspreken. Vervolgens rol je de 
succesvolle pilots van het voorgaande jaar 
uit, met aanpassingen zodat het geheel 
aansluit bij de bredere doelgroep.

Stap 3: Nieuwe norm creëren (ca. 2 jaar)
Nu komen we bij het leuke gedeelte: 
het stellen van een nieuwe norm! Steeds 
meer mensen vertonen het gedrag, 
dus het wordt steeds meer de norm. 
Je laat zien welke mensen het gedrag 
al vertonen en inspireert hier de late 
majority mee. Dit doe je door de pilots 
van het afgelopen jaar te richten op je 
gehele doelgroep. Blijf in deze twee jaar 
optimaliseren. Stuur bij aan de hand van 
feedback van je doelgroep. 

Dat is lang…
‘Help, dat is lang! Heb ik echt zes jaar no-

dig om gedrag te veranderen?’. Vaak wel. 
Kijk maar eens naar de BOB-campagne. 
Deze campagne hanteerde ook een op-
bouw waarbij het meerdere jaren heeft 
gekost om het concept te laten landen. 
Gedragsverandering is een kwestie van 
lange adem en vraagt om een gedegen 
strategische aanpak.

De belangrijkste les die we je mee willen 
geven is: richt je op het laaghangend 
fruit en bouw vanaf daar verder uit naar 
de rest van je doelgroep. We nemen het 
meeste aan van mensen die het gedrag al 
vertonen en laten zien wat hun positieve 
ervaringen zijn met het gedrag. 
u Roos Alink van Shift

In vier stappen naar een gedragsstrategie

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).
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 huur-
auto, zaal, docent, et cetera. Bellen mag 
natuurlijk ook!
U krijgt dan altijd een reactie of de  
betreffende datum en tijd nog beschik-
baar is.


