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Ongevalsonderzoek door de politie

De maanden juli en augustus worden altijd gezien als komkom-
mertijd: door de vakanties is er weinig nieuws. In de rijschool-
wereld werkt dit blijkbaar anders, want ook in de vakantie- 
periode was er allerlei nieuws over alles wat de rijschoolwereld 
aangaat. Het meest opvallende nieuws voor mij was dat de 
ANWB en de BOVAG besloten niet toe te treden tot de koepel. 
De koepel die zou worden opgericht om vanuit de branche met 
een stem te komen die de hele branche vertegenwoordigt.  
We weten al jaren dat er een grote verdeeldheid is binnen de 
branche en de koepel zou daar verbetering in brengen. Helaas 
gaat dat al mis voordat de koepel is gestart.

Binnen de SBV zijn er ook enkele veranderingen: er is een 
nieuwe secretaris van het algemeen bestuur, en een nieuwe 
boekhouder. Beiden stellen zich verderop aan u voor. En de 
SBV heeft de komende maanden een stagiair die voor ons een 
onderzoek gaat doen en tevens met allerlei projecten gaat 
meelopen en deze tegen het licht houdt. 
Ook vindt u vanaf nu twee keer per jaar informatie vanuit het 
SBV-bestuur. Zo blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in 
de SBV. En de komende Schakels zullen we telkens een project 
van de SBV nader uitlichten, zodat u ook beter weet wat wij 
allemaal doen. Ik wens u veel leesplezier. u Mve

Inleiding 
Jaarlijks zijn er circa 200.000 verkeersongevallen, het exacte 
aantal is niet bekend daar niet elk verkeersongeval gere-
gistreerd wordt. Wel weten wij dat er in 2021 circa 22.000 
ziekenhuisgewonden en 580 verkeersdoden zijn als gevolg van 
verkeersongevallen. Dagelijks komt de politie ter plaatse bij 
ernstige verkeersongevallen waarbij een behoorlijk aantal ma-
len per dag een slecht nieuwsgesprek gevoerd dient te worden.  
Naast menselijke tragedie zijn de kosten voor verkeersonveilig-
heid ook erg hoog. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid (SWOV) raamt de maatschappelijke kosten 
op 17 tot 18 miljard euro. Naast de medische kosten zijn er de 
materiële kosten van voertuigen en wegmeubilair, maar ook 
kosten voor de overlijdensrisicoverzekeringen en levensverzeke-

ringen. Daarnaast zijn de maatschappelijke kosten hoog als een 
jong persoon niet een normale bijdrage aan het arbeidsproces 
kan leveren. 

Waarom ongevalsonderzoek?
Van de 22.000 ziekenhuisgewonden heeft circa 25% blijvende 
gevolgen voor de rest van het leven.  Deze groep is dus jaarlijks 
circa 5.500 personen die geheel of gedeeltelijk invalide raken 
door de gevolgen van een verkeersongeval. Uit het onderzoek 
naar de oorzaak en toedracht van een verkeersongeval zijn 
strafrechtelijke maar ook civielrechtelijke gevolgen meestal de 
uitkomt. Wie betaalt de veroorzaakte schade en ziekenhuis- 
verpleegkosten?  Wie vinden wij als samenleving dat aan hem 
of haar een straf opgelegd moet worden?
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Onder de toedracht wordt verstaan het verloop van het on-
geval, wat is er gebeurd? D.w.z. is er sprake van een frontale 
aanrijding of juist een kop-staartaanrijding. Of is er sprake van 
afslaan waarbij het overige verkeer niet voorgelaten wordt. 
Onder oorzaak wordt verstaan het causale verband tussen het 
verkeersongeval en de primaire aanleiding. Hoe / waarom is het 
ongeval gebeurd? Was er sprake van geen voorrang verlenen 
of voor laten gaan? Was er sprake van afleiding of rijden onder 
invloed van drugs en/of alcohol? 

Voor de waarheidsvinding is het dus van belang zowel de oor-
zaak als de toedracht van het verkeersongeval te onderzoeken. 
De politie doet dit d.m.v. tactisch en technisch onderzoek. 

Hoe wordt dit onderzoek gedaan?
Het ongevalsonderzoek wordt ter plaatse gedaan (Eerstelijns-
onderzoek) maar ook later in een zogenaamd Tweedelijnson-
derzoek. Ter plaatse worden alle sporen vastgelegd en inge-
meten, worden werpafstanden van personen en voertuigen 
gemeten. Maar ook de inpassing van de schade aan de betrok-
ken voertuigen speelt hierbij een rol. Welk voertuig heeft met 
welke zijde een ander voertuig aangereden?  Welke factoren 
uit het wegbeeld en wegkantsystemen zoals verkeerslichten en 
rijstrookindelingen kunnen mogelijk een rol gespeeld hebben?  
Was er sprake van roodlichtnegatie of rijden onder invloed of 
afgeleid zijn door het gebruik van apparatuur? Was er mogelijk 
sprake van een technisch gebrek doordat bijvoorbeeld een wiel 
losraakte of de stuurinrichting niet meer goed werkte?

In het Tweedelijnsonderzoek kunnen de data uit verkeersregel-
installaties en wegkantsystemen geanalyseerd worden. De data 
uit voertuigen geeft ook waardevolle informatie, vergelijkbaar 
met de zwarte doos bij vliegtuigongevallen. Bij verkeersre-
gelinstallaties kan onderzocht worden vanuit welke richting 
een voertuig kwam en of dit voertuig gestopt is voor het rode 
verkeerslicht en zo nee, hoeveel seconden roodlichtnegatie er 

is. Ook kan de snelheid van de ongevalsvoertuigen berekend 
worden als wegkantsystemen data hiervan hebben.

De omgeving kan ook een rol gespeelt hebben bij het verkeers-
ongeval. Een laagstaande zon, schaduwwerking door bomen-
rijen en coulissen effect zijn berucht doordat men geen goed 
zicht heeft op het overige verkeer. De inrichting van de weg 
kan ook van belang zijn als er sprake is van een smal dwars-
profiel, d.w.z. er is weinig ruimte in de dwarsrichting waardoor 
het verkeer elkaar dicht passeert of inhaalt. Ook in de lengte-
richting is het profiel van belang. Door oneffenheden in het 
wegdek kan een golvende lijn zorgen voor onbalans van een 
voertuig. Daarnaast zijn de juiste plaatsing van verkeersborden, 
-verkeerstekens en belijning erg belangrijk. Tenslotte kan het 
wegbeeld ook van invloed zijn geweest op het ontstaan van 
het verkeersongeval. 

Door wie wordt het onderzoek gedaan?
Speciaal opgeleide politiemensen zoals de aanrijdingsselecteur 
en de verkeersongevallenanalist buigen zich over ernstige ver-
keersongevallen. Zij hebben hiertoe diverse opleidingen aan de 
Politieacademie gevolgd en zijn gecertificeerd om het ongevals-
onderzoek te starten of uit te voeren. In hun opleiding wor-
den naast de juridische bepalingen heel veel tijd en aandacht 
besteed aan het omgevingsonderzoek en voertuigonderzoek. 
Van hun onderzoek maken zijn proces-verbaal op dat naar 
het Openbaar Ministerie gezonden wordt. Afhankelijk van de 
resultaten kan vervolging van een verdachte door het OM dan 
een volgende stap zijn waarna een rechtbank een uitspraak zal 
doen. Deze strafrechtuitspraak heeft in sommige gevallen ook 
consequenties voor de civiele afhandeling van de materiële en 
immateriële schade.

Apeldoorn, 14 juli 2022
Rien Jansen en Nikolai Lieshout, Docent Verkeersrecht en –
kunde en Operationeel Expert Forensische Opsporing Verkeer
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Sinds oktober 2014 ben ik, Dirkje Nynke Tibma, met veel plezier 
werkzaam geweest bij de SBV als boekhouder. In de afgelopen 
jaren is samen met het bestuur en personeel de financiële  
administratie gemoderniseerd en geautomatiseerd. Rolina 
Sijtsma, mijn opvolger, zal vanaf 1 juli mijn werkzaamheden 
overnemen.

In de afgelopen jaren heb ik veel leuke nieuwe mensen  
ontmoet door mijn werk bij de SBV. Veel geleerd van de  
samenwerking met de collega’s en natuurlijk de docenten.  
Na 8 jaar is het nu tijd op afscheid te nemen.  Per 31 juli heb  
ik afscheid genomen en ben nu werkzaam als boekhouder bij 
een bouwbedrijf.

Ik wil iedereen bedanken voor de prettige samenwerking en 
wens mijn nieuwe collega veel succes.

Hallo iedereen, Marjolein heeft mij gevraagd een stukje te 
schrijven voor de Schakel. Ik ben nieuw bij de SBV en op 4 juli 
begonnen in de functie van administrateur. Mijn naam is Rolina 
Sijtsma. Ik ben 57 jaar jong, geboren in St. Annaparochie, geto-
gen in Dokkum en heden wonende in Wijnjewoude, samen met 
mijn partner Dico. 

De eerste 4 weken na mijn start bij SBV had ik ook nog mijn 
oude baan bij Service Appartementen Oranjewoud in Heeren-
veen. Dirkje Nynke heeft mij de eerste twee weken wat wegwijs 
gemaakt. Op dit moment weet ik al heel veel maar nog lang 
niet alles. Veel uitzoeken dus steeds. Daardoor kan het wel eens 
gebeuren dat bepaalde werkzaamheden wat meer tijd kosten 
dan jullie gewend zijn bijvoorbeeld bij uitbetaling van facturen. 
Maar, mocht er iets niet goed gaan, aarzel dan niet, bel of mail 
mij dan even. Ik ben werkzaam op maandag en woensdag. 
Ik ga mij in de toekomst, naast het maken, en betalen van  
facturen, wat meer richten op het maken van tussentijdse  
management rapportages, begroting en jaarrekening. Het  
bestuur wil graag wat meer informatie en ik ga mijn best doen 
om dat voor ze te regelen.

In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met mijn hobby’s tuinieren,  
wandelen in de natuur en niet te vergeten het maken van 
muziek.

Afscheid Dirkje Nynke Welkom Rolina
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SBV-‘baandagen’ VEC 2021
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.
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SUDOKU Oplossing vorige Sudoku:

        3 

 5 4 2      

  7 3 4     

   5  3 2   9

 9        4

  3       

 6     5   7

      1   2

  1  8  7 9  

 6 9 5 4 7 3 2 1 8

 8 4 7 1 2 6 3 5 9

 1 3 2 8 5 9 4 6 7

 3 5 9 6 1 7 8 2 4

 7 8 6 9 4 2 1 3 5

 2 1 4 3 8 5 9 7 6

 4 6 1 7 3 8 5 9 2

 9 2 8 5 6 1 7 4 3

 5 7 3 2 9 4 6 8 1

Dinsdag 18 oktober EHBO
De training telt ook mee voor RIS. Tijdens 
de cursus ‘Eerste hulp bij instructieonge-
vallen’ wordt dieper ingegaan op wat te 
doen bij instructie- of verkeersongevallen, 
zowel kleinschalige als grotere ongeval-
len. Omdat een rijinstructeur relatief vaak 
getuige is van kleine ongevallen van de 
(beginnende) leerling en vele kilometers  
per jaar in het verkeer deelneemt, is het 
relevant te weten wat hij/zij als rijinstruc- 
teur kan en moet doen voor het slacht- 
offer. Als het gaat om de ernstige on-
gevallen, zal de rijinstructeur vaak ook 
als een van de eersten hiermee worden 
geconfronteerd. 

Het is juist dan van belang dat de rijin-
structeur weet wat hij/zij kan doen of 
juist zeker weet wat niet te doen. 
Te denken valt aan veiligheid, afnemen 
van helm, laten plaatsnemen in voertuig, 
stabiliseren van slachtoffer, taakverdeling 
en het doen van de juiste melding naar 
de meldkamer ambulancezorg (112) of 
het eventueel goed opstarten van een 
reanimatie. Kosten € 175 (inclusief lunch)

Vrijdag 16 december RVV
De training telt ook mee voor RIS. Het 
RVV inclusief de laatste wijzigingen is een 
theoretische bijscholing van twee dagde-
len. 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 toepas-
sen in de dagelijkse lespraktijk. 
Kosten € 130 (inclusief lunch)

Alle cursussen:
Tijd: 09.00-16.00 uur, plek: VEC Drachten 
(incl.lunch, koffie en thee) 

In mei 2022 jl. werd ik benaderd door 
Peter (voorzitter) en Bart (penningmees-
ter) om in gesprek te gaan over de positie 
van secretaris in het Dagelijks Bestuur van 
de SBV die, helaas veel te vroeg, vacant is 
geworden door het overlijden van Appie. 
Reeds heb ik 2 vergaderingen mee mogen 
maken en kennis gemaakt met het voltal-
lige team. Leuk om te zien hoe zij zich 
hard inzetten voor de SBV en ontzettend 
leuk dat ik daar deel van uit mag maken. 
Mij is gevraagd een stukje in te zenden 
voor de Schakel en om mee te denken 
over een stukje inhoud voor de volgende 
edities. Sinds 2017 neem ik plaats in het 
Algemeen Bestuur als adviserend lid, 

namens de landelijke branchevereniging 
Vereniging Rijschool Belang (VRB). 

Onwetend wat er van mij verwacht 
wordt, probeer ik als nieuwkomer in het 
Dagelijks Bestuur met een frisse blik en 
onbevangen mij onder te dompelen in 
de structuur en cultuur die de SBV heeft 
opgebouwd in bijna 30 jaar. Ik zie een 
hardwerkende en deskundige stichting 
die zich inzet voor een belangrijk doel 
dat ons allen aangaat: het geven van 
verkeerseducatie. Daardoor levert zij een 
belangrijke bijdrage aan het verbeteren 
van de verkeersveiligheid in Nederland. 
Linda Keetman

Applicaties

Vanuit het bestuur
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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 (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

Column
De zelfverbouwde campers weer in de 
met asbestplaten bedekte hokken, de 
billen rood verbrand van teveel zon op 
de nudistencamping in Drenthe, de bbq 
van de A.B.L. weer achter de te strak  
gespannen knopen en de agenda’s (ik 
heb reeds één van 2034 in de auto)  
weer vol geschreven met leerlingen, die 
misschien deze eeuw nog af kunnen 
rijden. Het feest is weer begonnen…!!! 

Energie werd duur, maar het weer 
was mooi, de coronacrisis nog amper 
merkbaar, de boeren waren boos en het 
EK-voetbal voor vrouwen viel tegen  
(op het shirtje wisselen na……#metoo) 
ÁLLE BALLEN ZO HOOG MOGELIJK 
NAAR VOREN!!! Maar gelukkig staan de 
mannen in november te trappelen van 
ongeduld om te laten zien hoe voetbal 
nu écht werkt. 

De stad- en nu hebben we het over 058, 
oftewel Leeuwarden- leek de afgelopen 
maanden, vooral bij mij voor de deur 
wel op een oorlogsgebied in Donetsk,  
alleen daar moeten we maar geen 
grapjes over maken, want het is al erg 
genoeg dat we de mensen hier moeten  
proberen een veilig onderdak te geven. 
Zo gaf ik gedurende de zomer verkeers-
lessen aan een uiterst gemotiveerde 
groep van 80 Afghanen, die naar het 
lijkt een ‘prachtig’ leven hebben op-
gebouwd hier in Nederland, maar in 
werkelijkheid in te krappe barakken 
bivakkeren, zich dood vervelen en mij 
schokkende verhalen vertelden over de 
doodseskaders van de Taliban en verge-
leken met de Oekraïners toch wel erg 
slecht behandeld worden. Maar voordat 
hier een heftige discussie losbarst, wou 
ik het hier maar bij laten. 

We houden het luchtig en hebben weer 
een leuk reisje van de ABL in het ver-

schiet, waarbij ook de partners uitgeno-
digd zijn… (en ja Herman, je mag ook 
déze keer Sjoerd weer meenemen). Zet 
het in uw overvolle agenda’s 28, 29 en 
30 oktober gaan we met een gezellige 
groep naar onze buren om grote schnit-
zels te verorberen en grote glazen bier 
achterover te kieperen. Tussen de be-
drijven door bezoeken we ook nog een 
fabriek van een niet nader te noemen 
automerk in Bremen en gaan de dames 
naar de fabriek van Airbus in Hamburg, 
terwijl de heren de Reeperbahn met 
al zijn schoonheid gaan verkennen 
(grapkuuuuh). We gaan ook nog even 
een rondvaart maken door de haven 
van Hamburg en tevens bezoeken we de 
Meyer werf in Papenburg en hopen dan 
zondag weer vóór Studio Sport thuis te 
zijn, want deze keer heeft Terpstra wél 
rekening gehouden met het voetbalpro-
gramma van onze beide Friesche voet-
balclubs, alhoewel er waarschijnlijk geen 
enkel geestelijk gezond mens richting 
D.K.V. zal gaan. 

Tot slot…we hebben bij de SBV een 
“nieuwe” Dirkje Nynke en ook het lera-
rencorps is weer aan menig verandering 
onderhevig, maar daar zal Marjolein ons 
de komende tijd wel over inlichten. Ik 
wens iedereen weer een fijne nazomer 
en jullie weten het … neem die zwets-
verhalen van mij maar met een kruiwa-
gentje vol zout, dan valt het allemaal 
best wel weer wat mee. 

M.vr.gr. 

Uw zwetsende en zwetende reporter, 
Th.K.



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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Thea Zwaan, bedankt dat je de pen aan 
mij doorgeeft. Even voorstellen: mijn 
naam is Sietse Hibma en ik ben getrouwd 
met Tiny. Tezamen hebben wij 4 kinde-
ren. Ik ben mijn carrière begonnen als 
magazijnbediende bij NIFA-Instrumenten. 
Al snel merkte ik dat dat niet was wat  
ik wilde. In mijn vrije tijd heb ik mijn B- 
rijbewijs behaald in een Simca 1000 en 
het C-rijbewijs in een Opel Blitz. 
Ook kreeg je toen voor de moeite het 
E-rijbewijs erbij. Gelukkig voor beide 
rijbewijzen in één keer geslaagd, want 
ook toen waren de geldstromen niet 
onuitputtelijk.

We gaan verder naar mijn dienstplicht 
waar ik werd ingedeeld bij de aan- en 
afvoertroepen (AAT). Na een paar maan-
den werd er gevraagd of ik interesse had 
om beroepsmilitair te worden en dan als 
rijinstructeur. Ik had daar wel oren naar. 
Ik werd overgeplaatst naar Appingedam 

voor de militaire rijopleiding in een DAF 
YA 328. Na die tijd moest ik naar de RTS 
in Eindhoven waar ik de opleiding tot 
rijinstructeur kreeg. Toen moest ik nog 
het VAMOR-diploma halen en dat was 
een hele uitdaging. Na Eindhoven werd 
ik overgeplaatst naar Bergen op Zoom 
waar ik les gaf op de drietonners. Daarna 
volgde Ossendrecht waar ik lesgaf op de 
Nekaf Jeep en de DAF YA-126.
In deze periode kwamen de bezuinigin-
gen bij Defensie en heb ik mijn biezen 
gepakt. Ik heb toen de groenten- en 
fruitzaak van mijn ouders overgenomen. 
Dat heb ik 20 jaar gedaan, wat een mooie 
periode geweest is. In die 20 jaar leste 
ik drie keer in de week in de avonden 
voor een rijschool bij ons in Minnertsga. 
Zodoende kon ik mooi bijblijven in de 
instructie.

Taxibedrijf Van der Horn kreeg er lucht 
van dat ik een D-rijbewijs had en vroeg 

mij om in de weekenden te rijden met de 
discobus vanuit Berlikum. Toen ik stopte 
met de groenten- en fruitzaak kon ik een 
aantal jaren als touringcarchauffeur aan 
de slag bij Van der Horn. In de tussentijd 
was ik bezig met het opzetten van mijn 
eigen rijschool in de categorie B en BE. 
Dit combineren was geen optie meer, dus 
ik koos volledig voor mijn eigen rijschool.

Bij het CBR ontmoet je veel collega’s. 
Toen ik een BE-examen in Sneek had, 
trof ik daar Edwin Kooistra van Dinkla 
Verkeersopleidingen. We raakten aan de 
praat en hij vroeg mij of ik geïnteresseerd 
was om bij hem te komen lesgeven op de 
categorie C en CE. Dit doe ik tot vandaag 
de dag met veel plezier en prettige  
collega’s.
Inmiddels heb ik mijn AOW-leeftijd be-
reikt en bouw ik mijn eigen rijschool af.
Ik geef de pen door aan Richard Lohman. 

Geef de pen door aan Sietse Hibma
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Ook in 2022 organiseert de SBV weer 
Drive Clean samen met Responsible 
Young Drivers (RYD): een aantal avonden 
voor jongeren die in opleiding zijn voor 
een rijbewijs.
Jonge automobilisten krijgen een training 
op de slipbaan en een theorieles over 
de gevaren van alcohol en drugs in het 
verkeer. De leerlingen krijgen door deze 

Leden van de SBV! Gratis je WRM-bijscho-
ling volgen? Dan is dit het moment om je 
STAP-budget subsidieaanvraag te doen!
 Stichting Bevorderingseducatie biedt u 
in samenwerking met Rijinstructeur by 
Jongepier WRM bijscholingspakketten via 
STAP-budget!

Op 1 november 2022 is de nieuwe  
aanvraagperiode dus regel je STAP  
aanmeldbewijs nu alvast!

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 Arbeids-
markt Positie.
Er is beperkt STAP-budget beschikbaar. In 
2022 is er 160 miljoen euro beschikbaar, 
verdeeld over vijf aanvraagperiodes. 

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. 

Hiermee kunnen ruim 160.000 personen 
scholing 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  
subsidieaanvraag 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  

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 2022:
Dinsdag 20 september
Donderdag 20 oktober
Dinsdag 15 november

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

3 dagen (6 dagdelen) met training  
praktijkvoorbereiding en praktijk- 
examen 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:
•  20 december 2022 Het RVV nr. 64. 

(nieuwe cursus)
•  17 januari 2023 Voorrangsvoertuigen
•  17 februari 2023 Lesplan maken (1e dag 

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

Drive Clean: gratis training op slipbaan voor rijschoolleerlingen

Applicatie met STAP-budget
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Laat ik nog even wat over mijzelf vertel-
len. Mijn naam is Linda Keetman – van 
Baarsen, ben 30 jaar en ik woon met mijn 
man Elmar en onze 2 dochters (6 en 3 
jaar) in Steenwijk. Ik heb International 
Hospitality Management gestudeerd in 
Leeuwarden en heb altijd een hart gehad 
voor gastvrijheid. Processen optimalise-
ren vind ik leuk en ik krijg energie van 
het werken aan ontwikkeling. Ik voel me 
dan ook erg thuis in de dynamische rij-
schoolbranche, die letterlijk én figuurlijk 
continu in beweging is.

Sinds januari jl. zijn Elmar en ik trotse 
eigenaar van Verkeersschool Attent, een 
mooi bedrijf dat in 40 jaar is uitgegroeid 
tot een toonaangevende rijschool in  
de regio. Na een overnameperiode van  
7 jaar, is ons begin dit jaar het stuur  
officieel overgedragen door oprichters 
Arie en Gea Vroege. Wij zijn erg dankbaar  
voor ons mooie team van 16 collega’s. 
Dagelijks zijn wij onder ons motto ‘Samen 
op weg’ en geven les in de categorieën 
A, AM, B, BE, C, CE en T. Met o.a. onze 
simulator, aangepaste automaat, klas-
sikale theorieles, privéles en als zijnde 
goedgekeurde CBR-locatie voor AVB en 
CCV toetsen en examens, bieden we elke 
leerling een opleiding op maat. 

Het lijkt mij mooi om te mogen bijdragen 
aan het verweven van de SBV met de 
rijschoolbranche. Er is zoveel kennis en 
kunde in de branche. Ik leer dagelijks van 
allerlei mensen om mij heen. Eenieder 
vertelt zijn eigen verhaal. De SBV is een 
mooie schakel om de talenten van (rij)
instructeurs in te zetten. Hierdoor kan 
er samen méér bereikt worden, dan alle 
partijen apart. De kennis wordt breder 
gedeeld (niet alleen bij rijbewijskandi-
daten) en instructeurs komen in contact, 
ontwikkelen zich en worden veelzijdiger. 
En er liggen nog zo veel meer uitdagin-
gen op gebied van verkeersveiligheid. Ik 

hoop mee te kunnen denken in hoe we 
meer mensen kunnen bereiken, zodat er 
meer kennis gedeeld wordt en de veilig-
heid in het verkeer verbetert. 

Wel winnen hè? 
Laatst las ik een verslag terug dat ik 
geschreven heb als jeugdbegeleidster bij 
de plaatselijke korfbalvereniging. Ik zag 
paralellen tussen de didactiek waar ik 
destijds mee te maken had, en de didac-
tiek waar wij als rijinstructeurs mee te 
maken hebben. 

Ik was destijds aanwezig bij een lezing 
voor jeugdbegeleiders. Het ging over 
fanatieke ouders langs de lijn bij het 
sportveld. Ik denk dat veel rijinstructeurs, 
net als wij, ook fanatieke ouders ontvan-
gen. Ouders die ons vertellen dat hun 
leerling een vlotte leerling is voordat ze 
rijles hebben, of tussentijds opbellen dat 
het examen aangevraagd kan worden. Ik 
ervaar in de auto dat leerlingen (onbe-
wust of bewust) druk ervaren om te pres-
teren tijdens de rijlessen. Ook al wordt 
dat niet altijd zo bedoeld, blijkbaar kan 
dat al heel vroeg beginnen, zoals op het 
sportveld. Men onderschat hoe belangrijk 
het is om plezier te hebben tijdens het 
sporten en leren. En velen onderschat-
ten de inhoud van de rijopleiding en het 
uiteindelijk gevraagde niveau. Soms zelfs 
het belang daarvan.

Even een stukje uit mijn verslag van 10 
jaar geleden om destijds andere sportcoa-
ches en begeleiders te inspireren, zoals ik 
geïnspireerd werd die avond: 
Een optimistische coach beïnvloedt het 
plezier en zelfvertrouwen van de spelers 
en creëert een positieve sfeer. Het is 
belangrijk om een goed ontwikkelklimaat 
te creëren en te behouden, maar daarin 
kun je best rechtlijnig en duidelijk zijn. 
Positief coachen betekent niet dat we sof-
ties moeten worden en enkel de training 

gezellig moeten maken. Het betekent 
dat je met plezier en zelfvertrouwen 
meer kunt bereiken, maar bovenal kan 
uitvoeren waar sport voor bedoeld is: 
Ontspanning, leren winnen en verliezen, 
zelfvertrouwen krijgen, het ontwikkelen 
van sociale eigenschappen en bovenal: 
plezier hebben. 

Steeds meer mensen benaderen sport op 
deze manier. Maar hoe mooi zou het zijn 
als men op deze manier educatie bena-
dert? En dat mensen daardoor het leven 
open en onbevangen benaderen. Dat we 
willen leren, omdat dat leuk is en niet 
omdat dat van je gevraagd wordt. Dat 
we daardoor verantwoordelijkheid leren 
dragen en vanuit zelfvertrouwen meer 
kunnen bereiken. 

De meeste leerlingen mogen nog leren 
om fouten te durven maken. Daarnaast 
en ook daardóór leren zij nieuwe dingen 
goed te doen. Ze krijgen zelfvertrouwen, 
ontvangen instructie en coaching en 
sociale interactie. Als we een leerling op 
eigen leertempo kunnen laten ontdekken 
en vanuit zelfvertrouwen stappen kunnen 
laten zetten, zal hij of zij een positief 
leerklimaat ervaren.

Aangenaam!
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Spiegel 
Ook ik ben geregeld bang om fouten 
te maken of om nieuwe avonturen aan 
te gaan. Maar eenmaal begonnen, ben 
ik dankbaar en kijk ik naar mijn eigen 
leerproces. Ik ben blij en trots dat ik met 
Elmar de stoute schoenen heb aangetrok-
ken en we het ondernemerschap zijn in-
gestapt. We steunen en versterken elkaar, 
en zijn dankbaar voor alle mensen in 
onze omgeving. We groeien en ontwikke-

len hierdoor en we hopen dit weer door 
te mogen geven aan anderen. 
Vanuit een andere hoek heb ik nu kennis 
gemaakt met de SBV en zie haar als een 
stichting die ook door blijft ontwikkelen. 
Door er open in te stappen zie ik voor 
mijzelf ruimte en uitdaging waarin ik iets 
hoop te kunnen bijdragen. Ik zal graag 
met verantwoordelijkheid deelnemen 
aan vergaderingen, en zal de hoofdlijnen 
aan de achterban terugkoppelen via de 

Schakel. Zo hopen we ook anderen te 
inspireren om mee te denken over het 
pad waar de SBV haar kennis en kunde in 
de toekomst kan delen.

Zo kunnen onze kinderen straks nog 
steeds veilig door het verkeer naar hun 
sportwedstrijd en naar school. Zo mogen 
zij daar op hun beurt ervaren wat een 
veilig sportklimaat en leerklimaat is! 
Linda Keetman

Al vanaf 2001 verzorgt de SBV verkeers-
educatie op scholen. De eerste lessen 
werd verzorgd in het voortgezet onder-
wijs. Inmiddels komt de SBV op allerlei 
scholen in Groningen, Drenthe en Fryslân. 

Een van de projecten die we daar verzor-
gen zijn de verkeerslessen. Verkeersles-
sen worden gegeven over verschillende 
onderwerpen: waarnemen en afleiding in 
het verkeer, alcohol en drugs in het ver-
keer en groepsdruk en verkeer. Daarnaast 
verzorgen we ook lessen over spoorweg-
overgang, algemene theorie (borden, 
voorrang, kruispunten etc.), zichtbaarheid 
en remweg. De meeste lessen worden ge-
geven in klasverband in klas 2, 3 of 4 voor 
het vo, inclusief de ISK’s (scholen voor 
leerlingen afkomstig uit het buitenland). 
Daarnaast geven onze gastdocenten ook 
les op het vso en op het mbo.

De lessen zijn samengesteld door de SBV-
projectleiders en de docenten. Meestal 
worden er per klas 2 lesuren gegeven. 
Een Powerpointpresentatie is de lei-
draad.  De verkeerslessen zijn interactief: 
leerlingen moeten zelf actief meedoen en 
worden uitgedaagd met opdrachten en 
testjes.

De lessen worden gegeven door SBV-
gastdocenten verkeer. SBV-docent kan je 
worden door een opleiding te doen bij 

NHL Stenden. Om gastdocent te worden 
moet je ook rijinstructeur zijn. Rijinstruc-
teurs kunnen ook instromen als ze een 
andere pedagogisch didactische opleiding 
hebben gedaan. We hebben momenteel 
ruim 30 docenten die voor de SBV aan het 
werk zijn, uniek in Nederland!

De verkeerslessen zijn onderdeel van een 
breder aanbod. Het Regionaal Orgaan 
verkeersveiligheid Fryslân (ROF) heeft 
een paar jaar geleden samen met VVN en 
de SBV het basispakket verkeerseducatie 
ontwikkeld. Dit basispakket houdt in dat 
we willen dat alle leerlingen van 4-16 
jaar jaarlijks verkeerseducatie krijgen op 
school. De SBV is niet alleen uitvoerder 

in het basispakket, maar is ook de partij 
die namens de provincie en de andere 
uitvoerders contact heeft en onderhoudt 
met alle scholen voor v(s)o. Dit zijn er 
ongeveer 100.  Jaarlijks wordt de scholen 
gevraagd wat zij in het nieuwe kalen-
derjaar voor activiteiten willen doen. 
Vervolgens wordt dit teruggekoppeld 
naar de gemeentes en provincie en als er 
budget voor is vrijgemaakt, kunnen de 
uitvoerende partijen aan de slag.

Als u een idee wilt hebben wat er zoal 
wordt aangeboden aan verkeerseducatie, 
ga dan naar het ROF-magazine: https://
magazines.fryslan.frl/rof- 
werkplan-2022/cover-rof

Project uitgelicht: Verkeerslessen v(s)o en mbo
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Op de site van het CROW staat een Toolkit met allerlei  
verkeerseducatieproducten. Ook de SBV staat hierin met een 
aantal educatieve projecten. Wat is deze toolkit precies?
De Toolkit is ervoor gemaakt om een handig en gemakkelijk 
overzicht te geven van bestaande hulpmiddelen op het gebied 
van Permanente Verkeerseducatie (PVE). Op deze manier 
kunnen gebruikers zoals b.v. scholen, gemeentes en provincies 
makkelijk de juist middelen vinden voor de juiste doelgroep. Er 
is een grote verscheidenheid aan hulpmiddel beschikbaar:  
lespakketten, voorlichtingsprojecten, cursussen, opleidingen, 
en meer! Het is belangrijk om verkeersdeelnemers gedurende 
hun gehele ‘verkeersleven’ de benodigde kennis, vaardighe-
den en motivatie bij te brengen voor een veilige deelname aan 
het verkeer. Dat noemen we ‘permanente verkeerseducatie’. 
 
Permanente Verkeerseducatie
Deze Toolkit is opgezet om een verdere kwaliteitsimpuls te 
geven aan het proces van Permanente Verkeerseducatie. PVE 
heeft als doel om verkeersdeelnemers gedurende hun gehele 
‘verkeersleven’ op de hoogte te houden over de benodigde 
kennis, vaardigheden en motivatie voor een veilige deelname 
aan het verkeer.  

Voor wie is de PVE-toolkit bestemd?
De Toolkit is ontwikkeld voor twee doelgroepen: de gebruiker 
en de producent.
 
Gebruiker
De gebruiker kan de Toolkit gebruiken om gemakkelijk het 
juiste hulpmiddel te kiezen voor een bepaalde situatie.  
Men kan gebruik maken van de filters om zo bij de juiste 
hulpmiddelen juit te komen. Voorbeelden van gebruikers zijn 
peuterspeelzalen en scholen, maar ook ouderenbonden en 
fietsclubs.

Producent
Als producent kan men de Toolkit gebruiken om hulpmiddelen 
van eigen maak aan te bieden. Producenten zijn in dit geval 
organisaties die een coördinerende of ondersteunende taak 
hebben op het gebied van verkeerseducatie. Denk aan provin-
cies, ROV’s en vervoerregio’s, maar ook onderwijsbegeleidings-
diensten en afdelingen onderwijs.

De Toolkit biedt producenten de mogelijkheid om hun product 
op een centrale en gemonitorde plek aan te bieden. Daarnaast 
stimuleert het producenten om hun producten zo te ontwik-
kelen dat ze aansluiten op de leerdoelen voor permanente 

verkeerseducatie. CROW ondersteunt de producent hierbij 
door middel van een educatieve checklist en een toetsing.
 Educatieve Checklist
De educatieve checklist is het document waar CROW produc-
ten op beoordeeld. Een product krijgt alleen de hoogst moge-
lijke score als het aan alle criteria van de checklist voldoet.

Toetsing
Na aanmelding ontvangt de producent een aantal documen-
ten die nodig zijn om zich officieel in te schrijven voor een 
toetsing. Zo gauw de juiste documenten binnen zijn, volgt 
het toetsingsproces. Op basis van deze toetsing en de bijbe-
horende educatieve checklist wordt een oordeel gegeven. De 
hoeveelheid ‘sterren’ in het oordeel geeft aan of het product 
goed is gedocumenteerd, of er goed over een aantal ontwik-
kelvragen is nagedacht en of er aandacht is voor evaluatie en 
kwaliteitsverbetering. Dit is het uiteindelijke resultaat van de 
toetsing, en wat in de Toolkit Verkeerseducatie komt te staan.

Beoordeling verkeersmarkt
Onlangs heeft de SBV een beoordeling gehad van de ver-
keersmarkt, waarbij maar liefst 49 van de 50 punten werden 
gescoord. Zie hieronder deze beoordeling. Ga voor meer  
informatie over de toolkit naar de website van het CROW.

Toolkit Permanenten Verkeerseducatie (PVE)
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NDW berekent elk jaar de gereden snel-
heden op de Nederlandse wegen. Nieuw 
is dat de navolging van de snelheidslimiet 
is bepaald volgens de definitie van de 
risico-indicator Veilige snelheid uit het 
SPV. Ook zijn wegen met een maximum-
snelheid van dertig kilometer per uur aan 
de rapportage toegevoegd.  

Het aantal afgelegde voertuigkilometers 
op de Nederlandse snelwegen is in twaalf 
maanden (mei 2021-april 2022) gestegen 
van 60,1 naar 66,0 miljard voertuigkilo-
meters. Dat is een stijging van 10%. Maar 
een nieuwe meetmethode speelt een 
grote rol.

De cijfers staan in de rapportage Rijks-
wegennet die het ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat maandag heeft 
gepubliceerd. De toename in afgelegde 
kilometers manifesteert zich over de 
hele dag en is vooral te merken in de 
spitsenperioden. Door het grote aanbod 
aan verkeer groeide het aantal files. De 
jaarfilezwaarte steeg in de maanden mei 
2021 tot en met april 2022 met 213 pro-
cent naar 8,0 miljoen kilometerminuten 
ten opzichte van 2,56 miljoen kilometer-
minuten per eind april 2021. Het grootste 
aandeel van de files wordt veroorzaakt 
door de reguliere spitsfiles. De stijging 
wordt grotendeels veroorzaakt door het 
loslaten van de coronamaatregelen.

Navigatiesystemen
De stijging is niet geheel te danken aan 
een reële groei van het verkeer. Ook 
een nieuwe meetmethode speelt een 
rol. Sinds 2 februari van dit jaar maakt 
Rijkswaterstaat gebruik van floating-car-
data (FCD) voor de inwinning van file-
informatie. Deze methodiek is gebaseerd 
op data uit de elektronische apparatuur 
die weggebruikers bij zich hebben, zoals 

NDW constateert dat gemiddeld slechts 
zestig procent van de weggebruikers zich 
aan de snelheidslimiet houdt. In Zuid-
Holland ligt dit percentage het hoogste 
(62 procent), in Flevoland het laagste 
(55 procent). De snelheid wordt het 
vaakst overschreden op wegen met een 
maximumsnelheid van dertig km/u - in 

navigatiesystemen en mobiele telefoons. 
Tot februari werd gebruik gemaakt van 
inductielussen in het wegdek. Op plek-
ken waar geen inductielustechnologie 
beschikbaar was, werd op basis van het in 
de verkeerscentrale beschikbare verkeers-
beeld de file-informatie aangevuld met 
schattingen.

Fijnmaziger
Op basis van de floating-car-data kan er 
een gemiddelde rijsnelheid op tientallen 
meters nauwkeurig berekend worden. De 
nieuwe methodiek heeft als gevolg dat er 
een grotere hoeveelheid files wordt ge-
rapporteerd. De nieuwe FCD-gebaseerde 
data is fijnmaziger en over het gehele 
wegennet beschikbaar. Op basis van 
vergelijkingen tussen data van Rijkswa-
terstaat en de ANWB over 2019 en 2022 
is te concluderen dat er gemiddeld over 
het hoofdwegennet in heel Nederland als 
gevolg van de omschakeling naar FCD-
informatie bij een gelijk verkeersbeeld 
ongeveer 40 procent meer filedruk wordt 
gerapporteerd.

Incidentele files
In de periode van 1 mei 2021 tot en met 
30 april 2022 wordt 67,4 procent van de 
files veroorzaakt door reguliere spitsfiles 
(hoge intensiteit). Daarmee is dit weer de 
grootste file-oorzaak. Een jaar geleden 
waren incidentele files (als gevolg van 
ongevallen en incidenten) voor het eerst 
de grootste file-oorzaak. In de afgelopen 

Drenthe houdt slechts 36 procent van de 
voertuigen zich aan de maximumsnelheid 
op deze wegen. Hier scoort Flevoland 
juist het hoogste, daar houdt 55 procent 
van de voertuigen zich aan de maxi-
mumsnelheid op wegen met 30 km/u als 
maximumsnelheid. 
Bron: verkeerskunde.nl

twaalf maanden bedroeg dit percentage 
incidentele files 25,0 procent.

Kilometerminuten
Het aandeel files door werkzaamheden 
is weer afgenomen. Eind april 2021 be-
droeg het aandeel files door werkzaam-
heden nog 17,6 procent, terwijl dit per 
eind april 2022 7,3 procent bedraagt. Het 
werkelijke aantal kilometerminuten file 
als gevolg van werkzaamheden is hoger 
dan in de voorgaande jaren: in de jaren 
2016 tot en met 2019 waren er gemiddeld 
450 duizend kilometerminuten file door 
werkzaamheden, per T1 2022 bedraagt 
dit 590 duizend kilometerminuten.

Rijkswaterstaat meldt dat het aandeel 
files door werkzaamheden is gedaald 
met 2,5 procent ten opzichte van de 
9,8 procent over 2021. Het aandeel files 
door aanleg en gepland onderhoud blijft 
met 4,2 procent onder de norm van 10 
procent van het totaal aan files, zoals 
afgesproken met de Tweede Kamer.
Bron: verkeersnet.nl

Zestig procent weggebruikers houdt zich aan maximumsnelheid

Meer files op de wegen
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Uitnodiging SBV-dag

In het tweede kwartaal van dit jaar vielen 
er de meeste verkeersslachtoffers sinds 
de metingen in 2014 door verkeersveilig-
heidsrapporteur BLIQ.

BLIQ is dé verkeersveiligheidsrapportage 
die een goed en actueel beeld geeft van 
de verkeersveiligheid in elke regio. Via 
slimme data (IQ) krijg je als bestuurder 
een op feiten gebaseerd inzicht (een blik) 
in de actuele situatie op de weg. BLIQ 
verschijnt drie keer per jaar, begin febru-
ari met voorlopige-jaarcijfers, begin april 
met definitieve 5-jaarcijfers en begin sep-
tember met voorlopige-halfjaarcijfers. De 
laatste cijfers zijn onlangs gepresenteerd 
en die geven een verontrustend beeld.
In de eerste helft van dit jaar werden in 
totaal 46.865 verkeersongevallen gere-
gistreerd, waarbij 11.473 verkeersdeelne-
mers gewond raakten en er 270 dodelijk 
verongelukten. In heel 2021 deden er in 
ons land 87.032 verkeersongevallen plaats 
en in de jaren ervoor resp. 80.685 (2020, 
98.034 (2019), 101.015 (2018) en 106.098 
(2017).

Het is niet eerder voorgekomen dat in 
één kwartaal (het tweede kwartaal dit 
jaar) landelijk zoveel slachtoffers (6.929) 
zijn gevallen. Ook de halfjaarcijfers 
breken een record, zowel qua gewonden 
(11.473) als de verkeersdoden (270).

Zuid-Holland is relatief de minst veilige 
provincie.  Het aantal verkeersslachtoffers 
per 100.000 inwoners is in deze provincie 
2,6 keer hoger dan die in de meest veilige 
provincie: Flevoland.  
Bron: rij-instructie.nl

Verontrustend: meeste verkeersslachtoffers sinds 2014 in tweede 
kwartaal dit jaar


