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Dit vraagt om een andere aanpak dan de enkele initiatieven die eerder 

gepresenteerd zijn. Dit keer vanuit de gehele (opleiders) keten en met een 

gezamenlijke missie:

niet snel teruggebracht worden. Ook zal een en ander invloed hebben op de 
e everkeersveiligheid, immers bij een 2 -3  keer zal wellicht wel het begeerde 

papiertje gehaald worden maar percentueel zal dit zich vertalen in een 

gemiddeld lagere startkwaliteit van de bestuurder. Tegenstrijdige belangen 

binnen de gehele keten lijken voorrang te krijgen boven het belang van een 

gezamenlijke aanpak. 

De beperkte slagingsscore zorgt er ook voor dat wachtlijsten o.a. bij CBR 

(het verdienmodel bij direct slagen is namelijk laag) van aard te zijn. 

Er is kritiek vanuit de branche op de huidige opleiding (niveau) en (wijze van) 

examineren. Daarbij komt dat het slagingspercentage van alle nieuwe 

deelnemers slechts 48% is. De redenen hiervoor lijken vooral commercieel 

visie van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. 

De laatste paar jaar is er helaas een stijging van het aantal verkeersslacht-

offers waar te nemen. Verschillende oorzaken hiervan zijn benoemd in de 

Als branche voor verkeersopleiders hebben we jarenlang ervaring opgedaan 

met het opleiden van nieuwe verkeersdeelnemers. Het doel van deze opleiding 

is het veilig tot het verkeer laten toetreden van nieuwe deelnemers. Daarbij 

hoort dat we de risico's van deelnemen aan het verkeer willen beperken en 

slachtoffers willen voorkomen. 

Aanleiding

EEN GEZONDE BRANCHE CREËREN DIE ERVOOR ZORGT DAT IEDEREEN 

ZIJN OF HAAR WERK NAAR BEHOREN KAN UITVOEREN EN EEN BRANCHE 

DIE ERVOOR INSTAAT DAT IEDEREEN DIE DE WEG OP GAAT, OPGELEID IS 

TOT VEILIGE EN VERANTWOORDE WEGGEBRUIKER.
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Dit rapport kan als startschot en als versnelling worden gezien voor de vele 

verbeteringen waar de branche zelf om vraagt.  

De gegeven adviezen en verbetervoorstellen hebben opvolging nodig. 

Dit rapport is kortgezegd een samenvatting van de drie brondocumenten. 

Het rapport wordt afgesloten met een advies aan het ministerie van 

Infrastructuur & Waterstaat en vraagt om toestemming en budget om 

opvolging te geven aan de gegeven verbetervoorstellen.

Het rapport geeft een overzicht van de geschatte investeringen en risico's, 

inclusief mitigerende maatregelen. 

In de bijlagen worden deze bron-documenten gepresenteerd  en dus de drie 

doelstellingen beschreven inclusief een korte argumentatie welke direct effect 

zullen hebben op de korte of middellange termijn. 

Door zelfreflectie vanuit de branche is de aanleiding van dit stuk omgezet in 

een vraagstelling. Vanuit deze vraagstelling wordt een korte samenvatting 

gegeven van drie doelstellingen inclusief de bijbehorende verbetervoorstellen. 

Deze verbetervoorstellen zijn opgesteld op basis van drie bron-documenten. 

In dit rapport wordt de aanleiding van dit document samengevat in een visie 

aangevuld met drie doelstellingen en kadering. 

De issues beschreven in de aanleiding vragen om een brede aanpak die vanuit 

meerdere perspectieven wordt belicht. Zo zijn er drie doelstellingen benoemd 

waarvoor drie werkgroepen elk een document hebben opgesteld met adviezen 

voor de branche. Deze drie documenten zijn een op een overgenomen en staan 

in bijlage 1, 2 en 3. Deze drie documenten vormen de broninformatie voor het 

rapport dat voor u ligt. 

Samenvatting 
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 onder een minimale kwaliteitsnorm en uniforme “vlag”.   

•  Innovatief L&D programma en vrijheid van onderwijs/ondernemerschap 

Kwaliteit van de branche:

•  Examen gestuurd leren vervangen door een modern L&D model;

Kwaliteit van opleiding en examinering:

•  Opleiding van professionals (instroom, doorstroom en uitstroom);

Kwaliteit van de rijinstructeur:

Er zijn drie doelstellingen benoemd welke alle drie worden uitgewerkt in een 

bepaalde volgorde. De drie doelstellingen zullen effect hebben op de korte of 

de middellange termijn. De drie doelstellingen zijn:  

1.1 Introductie doelstellingen

Bij dit 'samen optrekken' hoort ook 'samen naar buiten treden', met één geluid 

en alle neuzen dezelfde kant op! De bepalende factor voor de branche 

zogezegd, nu en in de toekomst!

Primair richten wij ons op adequaat toekomstgericht beleid; een duidelijke, 

praktische strategie. Centraal staat het creëren van een faciliterende cultuur 

die de branche gaat helpen overeenstemming te verkrijgen op de huidige 

knelpunten en de uitdagingen waarvoor wij ons gesteld zien.

Onder het motto: Samen op weg naar 'nul' verkeersslachtoffers.

Een gezonde branche creëren die ervoor zorgt dat iedereen zijn of haar werk 

naar behoren kan uitvoeren en een branche die ervoor instaat dat iedereen die 

de weg op gaat, opgeleid is tot veilige en verantwoorde weggebruiker.

Missie

1.0   Missie / visie

Visie 
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…De nieuwe visie van strategisch 'Plan Verkeersveiligheid  2030 Veilig van 

….Dit document is een vertaling met concrete verbetervoorstellen voor de 

verkeersopleidersbranche…. 

…. Een gezonde branche creëren die ervoor zorgt dat iedereen zijn of haar werk 

naar behoren kan uitvoeren en een branche die ervoor instaat dat iedereen die 

de weg op gaat, opgeleid is tot veilige en verantwoorde weggebruiker…

1.2 Kadering

deur tot deur' Afgekort SPV 2030 en bijbehorend Landelijk Actieplan gelden 

als leidraad en bieden structuur voor de gekozen opzet. Ondanks de kadering 

(verbetervoorstellen voor de verkeersopleiders) bijt het andere voorstellen 

geenszins. Bijvoorbeeld minder afleiding in het verkeer of stimuleren van 

openbaar vervoer…

…..We richten ons op het B-rijbewijs en kopiëren waar mogelijk naar de overige 

categorieën met uitzondering voor de branche-brede verbetervoorstellen zoals 

kwaliteitslabel en keurmerk. 

……Op maat aandacht/aanpak voor risico doelgroep bestuurders zoals jongeren 

en ouderen…

…. Dit document wordt breed gedragen binnen de branche. De personen en 

organisaties welke betrokken zijn bij de samenstelling van dit document, vindt 

u in de bijlagen…

….kortom  voor u ligt een rapport met verbetervoorstellen voor het optimaal 

begeleiden van een weggebruiker die een leven lang veilig aan het verkeer 

kan deelnemen.
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2.0   Vraagstelling

Kwaliteit van de rijinstructeur:

• Opleiding van professionals (instroom, doorstroom en uitstroom);

Hoe kunnen we een lifelong learning programma voor de instructeur 

introduceren? Een programma met daarin de huidige voor-, na- en 

bijscholingselementen aangevuld met moderne learning & development 

KPI's die op het gebied van bijvoorbeeld soft skills, technologische 

ontwikkelingen en veranderende verkeerssituaties (en veiligheid) een 

noodzakelijke aanvulling zijn op de huidige programma's en uitgangspunten.

Kwaliteit van opleiding en examinering:

• Examengestuurd leren vervangen door een modern L&D model.

Hoe kunnen we de kwaliteit van het huidige opleidingssysteem verder 

optimaliseren door een ontwikkelingsgericht systeem van opleiden en 

examineren in te voeren waarbij het afleveren van een zo veilig mogelijke 

beginnende bestuurder het (enige) doel is?

Kwaliteit van de branche:

• Innovatief L&D programma en vrijheid van onderwijs/ondernemerschap 

 onder een minimale kwaliteitsnorm en uniforme “vlag”.  

Hoe kunnen we consumenten beschermen tegen faillissement van een 

verkeersschool en duidelijk maken welke minimale kwaliteitsnormen de 

klanten en stakeholders mogen verwachten?
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3.0   Doelstellingen

In de bijlagen zijn onderstaande drie doelstellingen volledig uitgewerkt in drie 

brondocumenten. Dit rapport is een samenvatting van de probleemanalyse, de 

verbetervoorstellen en het investeringsoverzicht. 

3.1 Kwaliteit van de rijinstructeur     

  

Opleiding van professionals instroom, doorstroom en uitstroom.

Rijinstructeurs zijn verantwoordelijk voor het opleiden van verkeersveilige 

weggebruikers. Om hen daartoe in staat te stellen is het belangrijk dat zowel 

nieuwe rijinstructeurs als ook het huidige instructeurskorps de juiste kennis 

en kunde opdoen, behouden en zich blijvend kunnen ontwikkelen. Lifelong 

learning doet zijn intrede in de rijschoolbranche. De lesbevoegdheid hebben is 

niet langer voldoende.  

• Omdat ontwikkelingen op het gebied van ADAS en mobiliteit razendsnel 

 gaan; 

• Omdat soft skills steeds belangrijker worden.

Daarom is het nodig om de opleiding en bijscholing van rijinstructeurs op 

diverse punten te optimaliseren. De branche is het erover eens dat 3,6 uur per 

jaar bijscholen volstrekt onvoldoende is voor een rijinstructeur. Zij moeten zich 

continue blijven ontwikkelen en op de hoogte blijven van de laatste wet- en 

regelgeving.

• Omdat rijinstructeurs op de hoogte moeten blijven van wet- en regelgeving;

 en 
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Daarom doen we een aantal aanbevelingen om:

•  tot de ontwikkeling van een goed profiel voor het vak rijinstructeur te komen; 

• de fraudegevoeligheid van de stage te beperken; 

• de kwaliteit van de stage te verbeteren; 

• te werken aan extra docenteisen voor docenten, die zich toe (willen) leggen 

 op de bijscholing van rijinstructeurs;

• ervoor te zorgen dat de kandidaat echt voorbereid is op de beroepspraktijk; 

• klassikale theorielessen weer op te nemen in het curriculum van de 

 opleiding rijinstructeur. 

Alleen dan kan een rijinstructeur doen, wat van hem verlangd mag worden.

3.2 Kwaliteit van opleidingen en examinering

1. Het huidige praktijkexamen biedt examinatoren (te) weinig mogelijkheden  

 om alle gewenste onderwerpen met voldoende diepgang te toetsen, o.a. 

 door de volgende redenen:

 • de tijdsduur is (te) beperkt;

 • bepaalde vaardigheden (bv. 130 km/u rijden en rijden in het donker) 

  kunnen niet of onvoldoende worden getoetst;

 • hogere orde vaardigheden kunnen nauwelijks worden getoetst.

2. Er wordt - onder druk van de markt - zowel voor de theorie als voor de 

 praktijk vooral examengericht opgeleid. Dit leidt tot een feitelijk onvoldoende 

 opgeleide beginnende bestuurder, bij wie tevens de kennis en vaardigheden 

 onnodig snel eroderen na het behalen van het rijbewijs.

 • Bij de theorie-examens speelt daarnaast de problematiek dat malafide 

  'opleiders' met frauduleus verkregen examenvragen en onderwijskundig 

  dubieuze 'lesmethoden' op grote schaal leerlingen door het examen 

  loodsen.
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3. Als gevolg van bovengenoemde punten hebben kwalitatief hoogwaardige  

 opleiders, die wél een zo veilig mogelijke beginnende bestuurder willen 

 afleveren, het extra moeilijk om hun positie op de markt te behouden. Zij 

 worden aan alle kanten commercieel afgetroefd door puur examengerichte 

 'opleiders'.

Om te komen tot een ontwikkelingsgericht systeem van opleiden en examine-

ren waarin de kwaliteit centraal staat en het afleveren van een zo veilig 

mogelijke beginnende bestuurder het (enige) doel is, stelt team wit de volgende 

verbeteringen voor:

1. Het theorie- en praktijkgedeelte van de rijopleiding en het -examen moeten 

 in één geïntegreerd modulair traject worden verwerkt, waarbij 'volgorde',  

 'fasering' en 'gespreid leren' worden afgedwongen.

  worden toegelaten.

2. Opleiders die aan (nader te bepalen) kwaliteitseisen voldoen, krijgen - onder 

 toezicht van het CBR - de mogelijkheid om genoemde voortgangstoetsen af 

 te nemen.

 • Hiermee wordt het voor kwalitatief hoogwaardige opleiders mogelijk zich 

  te onderscheiden op de markt;

 • Bovendien biedt het aan het CBR de mogelijkheid om invloed uit te 

  oefenen op de kwaliteit van de ingeschreven rijopleiders.

3. Onderwerpen die in het (huidige) praktijkexamen onvoldoende aan bod 

 komen, kunnen in bovenstaand model verplicht onderdeel van de opleiding 

 worden en afgetoetst worden in de voortgangstoetsen.

 • Dat laatste kan het beste worden gerealiseerd door het invoeren van 

  verplichte voortgangstoetsen en examens op vastgelegde momenten 

  tijdens het traject, die voorwaardelijk zijn om tot de volgende fase te 
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worden onderzocht.

 3.3 Kwaliteit van de branche

Vragen aan en actiepunten voor het ministerie.

Scholingsverplichting

Momenteel is de rijschoolbranche een examen gestuurd systeem, dit betekent 

dat er direct toegang is tot de examens en dat er geen scholingsverplichting is. 

Dit wringt met de doelstelling om kwaliteit te gaan afdwingen. Tevens neemt 

99,9 % van de kandidaten voor iedere categorie rijbewijs een opleiding bij een 

rijschool af. Enige verplichting tot het volgen van een opleiding zou in de 

maatschappij dus geen weerstand opleveren. 

RDW de keuringen uitvoeren, en kan zonder (grote) aanpassingen in de wet- 

en regelgeving worden doorgevoerd.

Om de voorstellen te realiseren, zijn deze stappen noodzakelijk:

1. Het omarmen van het voorgestelde modulaire traject en de daarin 

 gedefinieerde rollen voor het CBR en de gecertificeerde opleiders;

2. Het gedetailleerd uitwerken van de inhoud per module, de 

Deze aanpak is (op hoofdlijnen) vergelijkbaar met de werkwijze bij Apk-

keuringen, waarbij gecertificeerde garagebedrijven onder toezicht van de 

In een volgende fase achten we een systeem van (verplicht) begeleid rijden 

wenselijk om de ongevalskans van beginnende bestuurders verder te 

reduceren. De wijze waarop dit kan worden gerealiseerd, dient nader te 

 voortgangstoetsen en het examen;

3. Het uitwerken en invoeren van het voorgestelde systeem van certificering 

 en toezicht.

Wij menen dat e.e.a. binnen 12 tot 18 maanden gerealiseerd kan worden.
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Met de verplichting tot het volgen van een opleiding ontstaat vervolgens de 

mogelijkheid om vanuit de branche deze opleiding verder te optimaliseren om 

zo de kwaliteit verder omhoog te brengen.

Actiepunt ministerie

Na aanbieding van het document op korte termijn (wij denken dat de opdracht 

daartoe voor Q3 2020 gegeven kan zijn waarna uiterlijk Q2 2021 op basis van 

reeds bestaande onderzoeken en bronnen een definitief groen licht gegeven 

kan worden tot gefaseerde omzetting) de aanbevelingen van de andere twee 

doelstellingen over het loslaten van examengestuurde modellen in zowel de 

opleiding tot rijinstructeur als de rijopleiding van de kandidaat onderzoeken.

Regulering en handhaving 

Om de welwillende rijinstructeurs en rijschoolhouders zichtbaarder te maken 

voor de consument is  het belangrijk dat ongewenst gedrag in de branche 

aangepakt wordt. Dit kan doordat er vanuit de politie en het ministerie van 

Justitie meer gehandhaafd gaat worden op de wet- en regelgeving binnen 

en Verkeersveiligheid en een Koepel Rijopleidingen en Verkeersveiligheid zal 

het aantal rijscholen dat aan de kwaliteitsvoorwaarden wil voldoen stijgen. 

Handhaving wordt hierdoor efficiënt toepasbaar. En bij recidive gedrag is 

uitschrijven en ontnemen van de bevoegdheid toepasbaar.

de rijschoolbranche. Door het instellen van een Autoriteit Rijopleiding 

Vraag aan de minister

Onderzoek de haalbaarheid van het instellen van een ARV en de koppeling 

van een KRV en het draagvlak daarvoor bij het kabinet (Beoogde looptijd/ 

termijn voor de realisatie 2021).

Garantiefonds, rijscholenregister en kwaliteitslabel

Om het rijscholenregister, de ARV en alle voorstellen in de KRV te realiseren 

en in stand te houden is het hebben van een financiële buffer noodzakelijk.
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Actiepunt ministerie

Onderzoek of er draagvlak is om het CBR en het IBKI  een deel van de 

financiële funding van examentarieven mogelijk te maken. 

Imagoverbetering

Er zijn vele voorbeelden in de branche die laten zien dat commerciële 

belangen en verkeersveiligheid hand in hand gaan en dat er al jaren op een 

maatschappelijk verantwoorde wijze zaken gedaan wordt. Wij zien graag dat 

deze bedrijven meer zichtbaar worden voor de consument. 
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Daartegenover staan kwalitatieve (maatschappelijke) opbrengsten op de 

middellange termijn. 

4.0   Investeringsoverzicht & Planning

Het algemene doel is om het aantal verkeersongelukken te reduceren. Dit 

levert op de korte en op de lange termijn zowel kwantitatieve als kwalitatieve 

verbeteringen op. Dit noemen we ook wel de maatschappelijke opbrengst. 

Kwaliteit van de rijinstructeur

De activiteiten coaching, aanpassen leerprogramma's en lifelong learning 

(bijscholing) zijn investeringen die de branche zelf op zich neemt. 

De verwachting is dat de directe kosten per leerling zeer beperkt zullen zijn. 

Kosten behorende bij het wijzigen van wetgeving zijn voor rekening van het 

ministerie. 

Planning:

Actiepunt ministerie: Q1 na aanbieden rapport: vervolgopdracht geven tot het 

opstellen van een profiel “rijinstructeur” naar aanleiding van de rapporten van 

CIECA en Cito/Royal Haskoning DHV. 

Actiepunt ministerie: Q1 na aanbieden rapport: opdracht geven aan IBKI om op 

basis van ervaring in het buitenland te onderzoeken welke technische 

hulpmiddelen ingezet kunnen worden om het toezicht op de stage te 

optimaliseren. 

Actiepunt ministerie: Q1 na aanbieden rapport: Opdracht geven aan het IBKI 

om met de branche tot certificeringscriteria te komen voor docenten en 

opleidingsinstituten. 

Actiepunt Adviesraad WRM: Eerstvolgende AR WRM na aanbieden rapport: kom 

tot een voorstel voor aanpassing van de stagerichtlijnen. 
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 Deze leerlingen krijgen te maken met € 150,00 aan extra kosten.

• 

Kwaliteit van de branche

Een garantiefonds met daaraan verbonden een uiterst betaalbaar en hanteer-

baar kwaliteitslabel, welke een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van het 

vertrouwen in onze branche.

 (Bron jaarcijfers 2018 CBR)

 leiden (omdat leerlingen minder vaak een herexamen hoeven af te leggen).

• Jaarlijkse worden er ruim 404.000 examens afgelegd. 

 besparen tegelijkertijd € 180,00 doordat ze geen TTT meer hoeven af te 

• 

Per saldo:

 Deze leerlingen krijgen te maken met € 150,00 aan extra kosten, maar  

 leggen. Per saldo gaan deze leerlingen er dus € 30,00 op vooruit.

 als het opleidings- en examentraject wordt vormgegeven zoals in dit 

• 

 Het is te verwachten dat het slagingspercentage van leerlingen gaat stijgen  

 document beschreven. Dit zal gemiddeld genomen tot een extra besparing 

Kwaliteit van opleiding en examinering 

Actiepunt ministerie: Q1 na aanbieden rapport: We verzoeken de minister 

daarom om het IBKI opdracht te geven om met de branche te kijken op welke 

wijze examens kunnen worden aangepast om het voormelde doel te bereiken. 

Directe kosten en besparingen voor leerlingen die nu een TTT afleggen

Directe kosten en besparingen voor leerlingen die nu geen TTT afleggen

Extra besparingen door stijgend slagingspercentage
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 worden, moet onderzocht worden. 

• Van alle examengelden geïnd door het CBR, gaat er een deel (voorstel 1 á 2 

 euro) naar een Fonds. Het bedrag dat per kandidaat afgedragen moet 

• Samen Sterk stelt de minister voor om op basis van onze gefundeerde  

 adviezen, CBR/IBKI de opdracht te geven de beoogde bijdragen voor het  

 faciliteren van de doelstellingen, meer in het bijzonder de voorgestelde 

 koepel inclusief kwaliteitslabel/autoriteit/rijschoolregister te incasseren 

 voor toetreding tot examens, afdracht vindt plaats aan een stichting. 

 Besluitvorming hierover zien wij idealiter voor Q1 2021 tegemoet. 

• Investering platform om 1,5 miljoen gebruikers meerdere mutaties per jaar 

 te laten doorvoeren inclusief beheer en opslag van het individuele portfolio 

 (beginnend-) bestuurders. Investering € 350.000.

Planning wordt verder uitgewerkt na goedkeuring verbeterplan.

Meer details worden in bijlagen 1, 2 en 3 beschreven.
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5.0   Risico's en maatregelen

Een aantal risico's hebben we al benoemd en beschreven. Gaandeweg het 

proces zullen we meerdere risico's ervaren en mitigerende maatregelen 

nemen. Voor nu een korte opsomming van enkele ingeschatte risico's. 

Risico - Verbeterplan niet of deels invoeren

De integrale samenhang gaat hiermee verloren. Om die reden het gehele 

advies overnemen conform advies in hoofdstuk 6 beschreven. Fasering is wel 

mogelijk. 

Risico - Kwaliteit/Ongewenst gedrag opleiders 

(w.o. ontwijken kwaliteitsnorm, fraude etc.)

Kwaliteit kan niet worden afgedwongen. Dit lossen we dus niet voor alle 

deelnemers binnen de branche op. Wel wordt het duidelijk  (door inzet 

kwaliteitslabel) wie wel en wie niet aan de kwaliteitsnormen voldoet. 

Hierdoor krijgt de consument een duidelijkere keuze voorgelegd. 

Risico - Faillissement rijschool/opleider 

Het is nog steeds mogelijk dat faillissementen voorkomen. Door het inzetten 

van het garantiefonds wordt de consument beschermd. Voor de verkeers-

opleider blijft het ondernemersrisico bestaan. 

Risico - Eensgezindheid branche

Het samen optrekken is tijdelijk van aard en branchegenoten gaan ieders hun 

weg. Er is geen Alliantie Samen Sterk meer. Mitigerende maatregel is om 

direct over te gaan tot actie. De adviezen zijn grotendeels aangevuld met een 

planning en deadlines. Hierdoor is op korte termijn resultaat te behalen 

waarmee de verbetervoorstellen ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. 

En met resultaten blijft de moraal van Alliantie Samen Sterk sterk (of wordt 

nog beter). 
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Risico - Actualiteit:  Corona/lockdown-maatregelen (juni 2020)

De stagemogelijkheden worden niet verder uitgebreid. Hiermee komt de 

opleiding en afronding ervan in gevaar. Om die reden een dwingende oproep 

om alternatieve stagemogelijkheden te onderzoeken om toekomstige hick-ups 

(zoals verlenging lockdown-maatregelen) te voorkomen.
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6.0   Conclusie en aanbevelingen 

6.1 De rode draad

Integrale visie begint bij de wens en de noodzaak om de kwaliteit verhoging in 

het kader van verkeersveiligheid te verhogen. 

Vanuit de drie doelstellingen zijn de adviesrapporten opgesteld. Alle drie met 

onderbouwing van de verbetervoorstellen alsook met draagvlak vanuit de 

branche. Bij iedere werkgroep zijn diverse stakeholders betrokken geweest. 

Het algemene advies is dan ook om de voorstellen, al dan niet gefaseerd, over 

te nemen/in te voeren. 

Per doelstelling beschrijven we nog even kort de aanbevelingen.

1. Kwaliteit van de rijinstructeur

Rijinstructeurs zijn verantwoordelijk voor het opleiden van verkeersveilige 

weggebruikers. Om hen daartoe in staat te stellen is het belangrijk dat zowel 

nieuwe rijinstructeurs als ook het huidige instructeurskorps de juiste kennis 

en kunde opdoen, behouden en zich blijvend kunnen ontwikkelen. Lifelong 

learning doet zijn intrede in de rijschoolbranche. De lesbevoegdheid hebben is 

niet langer voldoende.  

Daarom doen we een aantal aanbevelingen om:

•  tot de ontwikkeling van een goed profiel voor het vak rijinstructeur te komen; 

• de fraudegevoeligheid van de stage te beperken; 

• de kwaliteit van de stage te verbeteren; 

• te werken aan extra docenteisen voor docenten die zich toe (willen) leggen 

 op de bijscholing van rijinstructeurs;

• de kandidaat echt voor te bereiden op de beroepspraktijk; 

• het geven van klassikale theorielessen weer op te nemen in het curriculum 

 van de opleiding rijinstructeur. 

Alleen dan kan een rijinstructeur doen, wat van hem verlangd mag worden.
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4. Een rijschoolbranche die zich kan onderscheiden in professionaliteit, die 

 de verkeersveiligheid in Nederland. 

2. Kwaliteit van opleiding en examinering 

 modulair examen anno 2020 door voeren.

We adviseren het huidige, examengerichte opleidingsmodel (met alle 

wetenschappelijk onderzochte en aangetoonde (veiligheids-)nadelen van dien) 

te vervangen door een ontwikkelingsgericht model. Daartoe is het noodzakelijk 

te komen tot een (kwalitatief en procesmatig) afdwingbaar modulair 

opleidings- en examentraject, waarin 'gespreid leren' centraal staat. 

Het traject kan zonder ingrijpende wettelijke aanpassingen worden 

gerealiseerd, door opleiders die het vrijwillig omarmen bepaalde faciliteiten 

en gedelegeerde bevoegdheden te bieden, vergelijkbaar met autobedrijven die 

onder toezicht van de RDW Apk-keuringen uitvoeren. Bijkomende voordelen 

van deze aanpak zijn, dat het CBR grip krijgt op de kwaliteit van de opleiders/ 

opleidingen en dat professionele, hoogwaardige opleiders een sterkere 

marktpositie krijgen.

3. Kwaliteit van de branche

 gelegenheid krijgt om op een gedegen manier haar bijdrage te leveren aan 

 vrijheid krijgt om toezicht te houden op de branche.

 gestructureerd op een hoger niveau brengen en vervolgens ook een 

2. De opleiding van de rijbewijs leerling d.m.v. een modulaire opleiding 

 een betrouwbare partner is voor I&W, het CBR en de consument en die de 

3. Een rijschoolregister (kwaliteitslabel) en een koepelorganisatie die de 

Doelstellingen:

1. De instroom en opleiding plus bijscholing van de instructeur op een hoger 

 niveau brengen.
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Het CBR steunt de gedachte van een koepelorganisatie en het certificeren van 

rijscholen door middel van een kwaliteitslabel. Dit komt de verkeersveiligheid 

en de professionaliteit van de gehele branche ten goede en zal aldus de 

kwaliteit verder verhogen. Hoe een en ander gefinancierd moet worden is iets 

wat op een later moment gefinaliseerd kan worden.

Samen Sterk stelt de minister echter voor om op basis van onze gefundeerde 

adviezen, CBR/IBKI de opdracht te geven de beoogde bijdragen voor het 

faciliteren van de doelstellingen, meer in het bijzonder de voorgestelde 

koepel inclusief kwaliteitslabel/autoriteit/rijschoolregister te incasseren 

voor toetreding tot examens. Afdracht vindt plaats aan een stichting. 

Besluitvorming hierover zien wij idealiter voor Q1 2021 tegemoet. 

Nader onderzoek dient plaats te vinden op basis van eerder genomen 

besluiten over de hoogte van de extra bijdrage per examen. Hier verzoeken wij 

minister opdracht voor te geven. Ook dient er een SLA overeenkomst te worden 

afgesloten tussen opdracht gevende en uitvoerende instanties. De juridische 

consequenties, opstellen KPI's en concept overeenkomsten zijn specialistisch 

werk. Wij verzoeken de minister hier uiterlijk Q2 2021 opdracht voor te geven 

zodat medio 2021-2022 tot uitvoering kan worden over gegaan. 

6.2 Verwachtingen en wensen

Wat verwachten wij van de minister op 24 juni.

1. Wij verwachten een toezegging dat de minister onze ideeën onderschrijft, 

 deze actief ondersteunt en zich inspant om onze doelstellingen te realiseren.

2. In augustus wordt de motie over het Rijschoolregister behandeld. Is de 

 minister bereid om dan meteen de opties van dit document naar voren te 

 brengen? Rijbewijsregister plus koepelorganisatie.
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3. Is de minister bereid om vanuit I&W een projectleider (menskracht) aan te 

 wijzen en om budget beschikbaar te stellen om dit project te starten, uit te 

 voeren en tot een goed einde te brengen?

4. Is de minister het met ons eens dat voorgestelde plannen een nauwe 

 samenwerking tussen I&W en de branche noodzakelijk maakt? Wat vindt 

 de minister de taak van de branche om in eigen beheer uit te voeren?

5. Is de minister bereid haar handtekening te zetten onder het Samen Sterk 

 document eventueel ovv nader te onderzoeken onderdelen?

6. Wanneer mogen wij van de minister de eerste concrete vervolgacties 

 verwachten? 

7. Is de minister bereid uiterlijk na het zomerreces de voorgestelde stappen   

 tot professionalisering van de branche (inclusief een rijschoolregister en 

 certificering) als beleidsinitiatieven actief naar buiten te brengen? 
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7.0   Tot slot 

De kracht van Alliantie Samen Sterk

Met oprechte trots en tevredenheid  kijk ik terug op de afgelopen periode van 

samenwerking met alle partners en medewerkers van SAMEN STERK. Nog 

nooit is er in de rijschoolbranche zoveel inzet en eenheid geweest om samen 

tot een dergelijk document en hopelijk mooi resultaat te komen. Alle  partijen 

zowel de branche organisaties als de opleidingsinstituten, uitgevers maar ook 

het CBR en het IBKI hebben hun eigen belang opzij geschoven en zijn aan de 

slag gegaan voor het groepsbelang. Dat dit niet altijd even gemakkelijk was 

mag duidelijk zijn, want uiteraard heeft iedereen vaak eigen en dus andere 

belangen. Dit maakt extra duidelijk dat het hier met name gaat om de 

verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers in Nederland. Wij zijn ons 

ervan bewust dat wij vooraan staan in de schakel van opleiden van jonge 

bestuurders en beroepschauffeurs. Om ons steentje bij te kunnen dragen 

hebben wij wel ruimte nodig. Ruimte en hulp van de overheid om dit document 

waar alles in beschreven staat tot uitvoering te brengen. Met zijn allen hebben 

wij er aan gewerkt om dit document met ieders steun en handtekening aan 

onze minister over te dragen zoals destijds beloofd op 7 november 2019. 
 

Fundament vraagt om uitvoering

Het is nu aan onze minister om deze unieke kans te steunen, en samen met 

ons uit te voeren. Verkeersveiligheid en het terugdringen van het aantal 

verkeersslachtoffers begint bij de fundering. De fundering is nu gelegd. 

En nu samen naar de uitvoering.
 

Ik wil nogmaals iedereen bedanken voor de inzet van afgelopen maanden: 

alle partners die in dit document genoemd worden, maar ook partners als 

de SWOV, CITO en Bureau DHV. Dank voor het meelezen, het aanvullen en 

het leveren van onderzoeksresultaten. 
  

Met vriendelijke groet,

Namens Alliantie SAMEN STERK 

Ruud Rutten (initiatiefnemer) 
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Den Haag, 24 juni 2020

Handtekeningen Samen Sterk stakeholders
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Den Haag, 24 juni 2020

Handtekeningen Samen Sterk stakeholders
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Den Haag, 24 juni 2020

Handtekeningen Samen Sterk stakeholders

Handtekeningen Samen Sterk partners/fans/ondersteuners 
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• Kom tot een profiel “rijinstructeur”, dat evidence-based is en breed  

 gedragen wordt;

• De voorstellen die we als werkgroep doen moeten leiden tot een verhoging 

 van de verkeersveiligheid. Door beter toegeruste rijinstructeurs betere 

 beginnende bestuurders op te laten leiden tot maatschappelijk verantwoorde

Bijlage 1 - Kwaliteit van de rijinstructeur

• Opleiding van professionals (instroom, doorstroom en uitstroom);

SAMEN STERK Team Rood: opleidingen 

Inleiding 

Op initiatief van Ruud Rutten is de rijschoolbranche in november bij elkaar 

gekomen om een ultieme poging te doen om met breed gedragen voorstellen 

te komen die de branche professionaliseren. Er zijn drie werkgroepen 

geformeerd. Dit document is van Team Rood. Deze werkgroep heeft als doel 

de kwaliteit van rijinstructeurs, hun opleiding en bijscholing te optimaliseren. 

De rijschoolbranche werkt elke dag hard aan een positieve bijdrage aan de 

verkeersveiligheid.  Tegelijk constateren we dat niet alle rijinstructeurs 

beroepsgeschikt of –competent zijn. Daarmee  bedoelen we dat niet alle 

rijinstructeurs voldoende actuele kennis en kunde paraat hebben. Ook is 

er onvoldoende kennis van hoe een mens leert. Tenslotte blijken niet alle 

rijinstructeurs te beschikken over de juiste didactische vaardigheden en hoe 

deze op een juiste wijze over te brengen op de leerling. Deze gezamenlijke 

conclusie is verontrustend. Het heeft een negatief effect op de  verkeers-

veiligheid, het imago en een gezonde bedrijfsvoering van de branche. 

We kijken daarbij branche breed. We beperken ons dus niet alleen tot de 

personenauto. We hebben namelijk ook geconstateerd dat er onvoldoende 

rijinstructeurs zijn die in staat zijn zinvolle Code95trainingen te geven.  

Deze werkgroep heeft zichzelf twee doelen gesteld: 
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 en verkeersveilige bestuurders die onder alle omstandigheden het gewenste  

 gedrag tonen, leveren wij als rijschoolbranche een structurele bijdrage aan 

 de verkeersveiligheid. 

Het is duidelijk niet onze intentie om tot een volledig uitgewerkt opleidings-

plan te komen. We willen met name richtinggevend zijn. Tot op heden is de 

ontwikkeling van de zogenaamde soft skills voor rijinstructeurs onderbelicht  

gebleven. Ook deze vaardigheden worden meegenomen in de opleiding en 

bijscholing. 

De opleiding tot rijinstructeurs personenauto 

In onze zoektocht naar wetenschappelijke rapporten over de opleiding en 

bijscholing tot rijinstructeur zijn we uitgekomen bij een tweetal rapporten. 

Allereerst het CIECA-RUE Road User Education Project uit 2015. En daarnaast 

het concept-rapport “Naar een meer effectieve initiële rijopleiding in 

Nederland” van Cito en Royal Haskoning DHV. Het laatste haalt in haar 

literatuuronderzoek het CIECA-rapport herhaaldelijk aan. In beide rapporten 

staat precies omschreven wat een rijinstructeur moet kennen en kunnen. 

 

Er worden 8 deelgebieden genoemd binnen de opleiding van rijinstructeurs. 

• Lesvoorbereiding

• Leerprogramma's ontwikkelen

• Creëren van de optimale leersfeer

• Een effectief leerproces aanbieden

• Coaching

• Veiligheid tijdens de rijles 

• Lesgeven aan groepen (breed gedragen wens van de branche)

• Evalueren en ontwikkelingen van eigen competenties 



Schematisch ziet er dat als volgt uit: 

Het rapport “Naar een meer effectieve initiële rijopleiding in Nederland” van 

Cito en Royal Haskoning DHV kan naar onze mening voldoende handvaten 

bieden om tot een goed profiel te komen. Sommige verbeteringen kunnen 

eenvoudig op korte termijn doorgevoerd worden door de brondocumenten of 

cesuur aan te passen. 
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Demonstrate developed competence (chapter 3.3.1)

Ensure that you, the teacher, are fit to

undertake instruction

Ensure that you are familiar with the vehicle

on wich you intend to provide instruction

Ensure that the vehicle on wich you intend

to deliver instruction is fit for purpose

Ensure that the learner complies with legal

requirements
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Facilitate client-centred learning (chapter 3.3.2 – 3.3.9)

Design learning programmes

Create a climate in wich effective

learning can take place

Demonstrate and explain driving/riding

skills and techniques

Coach

Manage risk tot he teacher, learner and

third parties

Evaluate and develop your own

competence

Facilitate group based learning

Demonstrate best practice 

driving/riding and provide an 

explanation/commentary

Understand and explain theory and

demonstrate excellent hazard perception

and environmental awareness
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Het is zoals hiernaast gemeld een breed gedragen wens van de branche dat het 

geven van een theorieles wordt opgenomen in het curriculum van de opleiding 

tot rijinstructeur. Hiertoe dient de regelgeving te worden aangepast. 

Stage 

In het huidige model is een verplichte stage opgenomen. De kwaliteit van de 

stage is onder de maat en fraudegevoelig. Terwijl een goede stage essentieel 

wordt gevonden. Er bestaat consensus over het gegeven dat in (minimaal) 

70% van de gevallen de stage niet wordt afgelegd conform de eisen die eraan 

worden gesteld. Hoe krijgen we de kwaliteit van de stage verbeterd, zonder 

dat deze  onbetaalbaar wordt? We doen een aantal suggesties. 

•  Op basis van voortschrijdend inzicht willen we dat het aantal stage-uren per 

 dag wordt beperkt. Bijvoorbeeld maximaal 2 uren per dagdeel en maximaal 

 2 dagdelen per dag. Dus twee uur in de ochtend en twee uur in de middag óf 

 avond; 

• Hogere eisen aan de stagementor en ook de mentoropleiding; 

• Als een kandidaat zakt na een stagebeoordeling moet hij opnieuw stage 

 lopen naar Belgisch model. Het uitslagprotocol dient als leidraad gebruikt 

 te worden voor de invulling van die herhalingsstage. Hierdoor ziet ook de 

 kandidaat in dat een goede stageplek noodzakelijk is; 

• Aanpassingen in het stageportfolio aanbrengen. Stagiair en stagementor 

 stellen een stageverslag op. Meer de focus op een breed palet aan lessen 

 die gegeven worden;  

• Technische hulpmiddelen inzetten voor de controle op de stage. Bijvoorbeeld 

 een black box (route controleren). 
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Uitgangspunt moet blijven dat een stage betaalbaar blijft en dat er voldoende 

stagementoren zijn. Een gefundeerde inschatting van deze werkgroep leerde 

dat 10-15% van de rijinstructeurs geschikt is om mentor te zijn. Deze moeten 

dan ook nog bereid zijn om 2 keer per jaar een stagiair te  begeleiden. Wellicht 

kunnen we mentoren belonen: geen pb elke 5 jaar of sowieso vrijstelling van 

bijscholing wanneer de stagiairs met bovengemiddelde cijfers slagen. 

Bijscholing 

De wetenschap rondom het lesgeven in het algemeen en rijles geven in het 

bijzonder blijft zich ontwikkelen. Zaken als breinleren, ADAS, Talking Traffic, 

wetgeving en de noodzaak van het door ontwikkelen van zogenaamde 'soft 

skills' leiden ertoe dat ook rijinstructeurs niet meer ontkomen aan een leven 

lang leren.  

Ook dit valt terug te lezen in het genoemde CIECA-rapport.

Self-reflection:

Knowing what is

important

Self-monitoring:

Evaluation of

learning

Self-management:

Planning for 

learning

Life-long

learning

Meta-learning:

Unterstanding

how to learn
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Om betere rijinstructeurs te krijgen, ontkomen we er niet aan om ook het 

huidige model van  bijscholen onder de loep te nemen. Op dit vlak willen we 

een kwaliteitsverbetering bewerkstelligen. 

Zonder ons vast te willen pinnen op dagdelen is evident dat de huidige manier 

van bijscholen  onvoldoende is om professioneel op de hoogte te blijven van alle 

ontwikkelingen op het gebied van leren, de meerijdende auto, Talking Traffic en 

veranderende wetgeving. Op dit moment besteedt een rijinstructeur jaarlijks 

slechts 3,6 uur aan bijscholing. Ter vergelijking: beroepschauffeurs volgen op 

jaarbasis het dubbele aantal uren.  

Er is onvoldoende ruimte om te werken aan de verbetering van de eigen 

vaardigheden. In het CIECArapport wordt op pagina 59 nog eens benadrukt 

dat leerlingen erop mogen vertrouwen, dat een  rijinstructeur gedurende zijn 

hele carrière competent blijft. 

Als we vanuit het huidige model denken leggen we onszelf beperkingen op. 

Daarom is ons advies om ook geaccrediteerde congressen en symposia open 

te stellen voor bijscholing. Ook met behulp van nieuwe onderwijstechnieken 

binnen gecertificeerde e-learning en Webinars kunnen we  als branche de 

beoogde kwaliteitsverbetering bereiken.  

Verder willen we dat er eisen gesteld worden aan de opleidingsinstituten en 

docenten die zich willen toeleggen op de (bij)scholing van rijinstructeurs. 

Daarbij dient niet uit het oog verloren te worden, dat docenten die betrokken 

zijn bij de opleiding en bijscholing van rijinstructeurs de beroepspraktijk 

kennen. Dat is vaak wel aan de orde, maar de didactische vaardigheden van 

WRM-docenten zijn niet altijd op het benodigde niveau. Hij moet in staat zijn 

om de soms complexe of uitdagende groepsdynamiek te managen (p59). 

Het is om die reden denkbaar, dat als aanvullende eis wordt gesteld dat 

WRM-docenten moeten beschikken over een certificaat/diploma.  
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De WRM-verplichting kan komen te vervallen, wanneer er sprake is van een 

training of bijscholing die niet direct verband houdt met het autorijden, zoals 

EHBO. Hoewel ook dan het kennen van de  beroepspraktijk een voordeel kan 

zijn (p58 CIECA). 

Vervolgopleidingen 

Rijinstructeurs die zich toe willen leggen op bijvoorbeeld het geven van 

motorrijlessen, chauffeursopleidingen of Code 95 zijn na het behalen van 

de betreffende lesbevoegdheid onvoldoende toegerust op hun taak. 

Een motorrijinstructeur kan nu slagen zonder aan te hoeven tonen dat hij aan 

twee leerlingen gelijktijdig de les kruispunten kan geven. Een vrachtauto 

instructeur heeft niet geleerd theorieles te geven, een praktische toets te 

verzorgen of kennis op Code95 onderwerpen op te doen. Ook hier moeten in 

het kader van een betere verkeersveiligheid slagen in gemaakt worden. 

Conclusies en aanbevelingen 

Dagelijks zijn duizenden rijinstructeurs bedreven in het opleiden van leerlingen 

voor bijvoorbeeld het scooterrijbewijs of het autorijbewijs. Dat doen ze met 

volle overtuiging. Die mensen moeten we waar mogelijk ondersteunen, c.q. 

ervoor zorgen dat ze beschikken over voldoende bagage om hun werk goed te 

leren doen en goed te blijven doen. De ambitie van iedere rijinstructeur moet 

zijn dat iedereen die een rijbewijs haalt, bewezen heeft zich zelfstandig door 

het verkeer te kunnen bewegen en ook op de hogere orde taakniveaus 

verantwoorde keuzes te kunnen maken (al of niet gaan rijden, besluiten om 

niet te telefoneren tijdens de rit, ritplanning e.d.). 

Dat is de reden dat team Rood heeft gekeken hoe rijinstructeurs beter kunnen 

worden opgeleid en bijgeschoold. Wij doen daartoe een aantal aanbevelingen. 

Deze aanbevelingen hebben we verdeeld in korte-termijn-oplossingen en 

lange-termijn-oplossingen. Voor de eerste categorie hoeft de  wetgeving niet 

aangepast te worden en kan het Ministerie direct met IBKI en de branche aan 
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de slag om de verbeteringen door te voeren. Voor de andere categorie geldt dat 

regelgeving aangepast moet worden. Het is nog maar onlangs geweest dat de 

regelgeving is aangepast. Toch doen we een beroep op de minister om ook dit 

traject op korte termijn op te starten. De verbetervoorstellen worden breed 

gedragen in de branche.  

Korte termijn aanbevelingen 

1.  We adviseren de minister om opdracht te geven voor de ontwikkeling van 

 een goed profiel voor het vak rijinstructeur. Bij dat profiel moet dan een 

 waardering aangehangen worden om antwoord te kunnen geven: wat mag 

 een rijinstructeur eigenlijk verdienen?  

Actiepunt Ministerie: Q1 na aanbieden rapport: vervolgopdracht geven tot het 

opstellen van een profiel “rijinstructeur” naar aanleiding van de rapporten van 

CIECA en Cito/Royal Haskoning DHV. 

2.  Om de fraudegevoeligheid van de stage te beperken adviseren we om IBKI de 

 gelegenheid te geven om technische hulpmiddelen in te zetten ten behoeve 

 van de controle van de stage. Het inzetten van de hulpmiddelen kan budget- 

 neutraal gebeuren, omdat het IBKI niet meer ter plaatse hoeft te verschijnen  

 om controles uit te voeren. 

Actiepunt Ministerie: Q1 na aanbieden rapport: opdracht geven aan IBKI om 

op basis van ervaring in het buitenland te onderzoeken welke technische 

hulpmiddelen ingezet kunnen worden om het toezicht op de stage te 

optimaliseren. 

3.  De kwaliteit van de stage verbetert wanneer de stagiair de tijd heeft zich voor 

 te bereiden op het geven van rijlessen als stagiair. Tevens zal het bijhouden 

 van een stageverslag een positief effect hebben. We adviseren daarom het 

 aantal stage-uren per dag en dagdeel te beperken. 
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Actiepunt Adviesraad WRM: Eerstvolgende AR WRM na aanbieden rapport: 

kom tot een voorstel voor aanpassing van de stagerichtlijnen. 

4.  We adviseren om IBKI de opdracht te geven om met de branche te werken 

 aan extra docenteisen voor docenten en opleidingsinstituten, die zich toe 

 (willen) leggen op de opleiding en bijscholing van rijinstructeurs. 

Actiepunt Ministerie: Q1 na aanbieden rapport: Opdracht geven aan IBKI om 

met de branche tot certificeringscriteria te komen voor docenten en 

opleidingsinstituten. 

5.  Als rijinstructeurs zich willen door ontwikkelen tot bijvoorbeeld motor-

 instructeur moeten opleiding en examens op een dusdanige manier 

 ingevuld worden, dat de kandidaat voorbereid is op de beroepspraktijk.  

Actiepunt Ministerie: Q1 na aanbieden rapport: We verzoeken de minister 

daarom om IBKI opdracht te geven om met de branche te kijken op welke 

wijze examens kunnen worden aangepast om het voormelde doel te bereiken. 

Aanbevelingen voor de langere termijn 

1.  In de werkgroep is consensus om het geven van klassikale theorielessen 

 weer op te nemen in het curriculum van de opleiding rijinstructeur. 

 Dit betekent dat de regelgeving aangepast moet worden. Wij verzoeken de 

 minister deze wijziging voor te bereiden.  

Actiepunt Ministerie: Hiertoe dient de regelgeving omtrent Rijonderricht 

Motorrijtuigen gewijzigd te worden. 

Actiepunt AR WRM: Kom tot manier waarmee op een realistische manier het 

geven van theorielessen getoetst kan worden. 
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2.  Als een kandidaat zakt voor de stagebeoordeling dan kan deze ongetraind op 

 herexamen gaan.  

Actiepunt Ministerie: Het voorstel is om de regelgeving aan te passen, zodat 

een kandidaat op een gerichte wijze hernieuwde stage moet doen. 

3.  De ontwikkelingen op het gebied van verkeer, techniek en mobiliteit gaan 

 razendsnel. We  verwachten van rijinstructeurs dat ze hun kennis en tegelijk 

 hun kunde op orde houden.  

Actiepunt Ministerie: We verzoeken de minister om op zeer korte termijn met 

de branche te kijken naar een effectievere manier van scholing die recht doet 

aan de eisen die we aan rijinstructeurs mogen stellen. Het verzoek is om een 

benchmark uit te voeren hoe bijscholing in andere onderwijssectoren is 

geregeld. Daarna kan dit meegenomen worden in nieuwe wetgeving op het 

gebied van Rijonderricht Motorrijtuigen. 

4.  Opleidingsinstituten en hun docenten, die WRM-opleidingen verzorgen, 

 moeten beschikken over aantoonbare basiskwalificatie(s).  

Actiepunt Ministerie: We vragen de minister om met de branche te kijken hoe 

een certificeringsregeling ingesteld kan worden. 
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Bijlage 2 - Kwaliteit van opleiding en examinering

• Examen gestuurd leren vervangen door een modern L&D model;

SAMEN STERK Team Wit: 

Knelpunten van de huidige situatie

In de werkgroep bijeenkomsten hebben we een aantal zaken benoemd als 

knelpunten van de huidige situatie. Dat zijn:

Beperkte toetsingsmogelijkheden tijdens het praktijkexamen

1. Tijdens de beperkte tijdsduur van het praktijkexamen zijn de mogelijkheden 

 van examinatoren om alle onderdelen van de rijprocedure (met voldoende 

 diepgang) aan bod te laten komen gelimiteerd.

2. Bepaalde onderwerpen komen niet of onvoldoende aan bod in de huidige 

 rijprocedure, en dus ook niet in het praktijkexamen. Genoemd werden:

 • Rijden in het donker

 • Rijden (met 130 km/u) op de autosnelweg

 • Gebruik maken van ADAS en Talking traffic

 • Aandacht voor elektrisch rijden

 • Rijden op (gevaarlijke) wegen buiten de bebouwde kom

 • Hogere orde vaardigheden (cognitief en attitude¹)²

 • De sociaal/morele kant³ van de verkeersdeelname

3. Het toevoegen van de onder punt 2 genoemde onderwerpen aan het 

 praktijkexamen (voor zover überhaupt mogelijk) zou de onder punt 1 

 benoemde problematiek vergroten, en is dus geen oplossing.

¹  Met attitude wordt ook het verschil tussen 'weten en kunnen' enerzijds en 'doen' anderzijds bedoeld.

² Het gaat vooral om hogere orde vaardigheden die te maken hebben met de inbedding van de rijtaak in 

 werktaken, leeftaken en maatschappelijke bezigheden (de hogere niveaus (vooral niveau 4) van de 

 GDE-matrix, maar ook in meer algemene zin de '21ste eeuwse vaardigheden' of 'algemene skills for 

 life' die ook nodig hebt om taken/problemen in andere gedragsdomeinen op te lossen. Denk aan: 1) 

 impulscontrole, 2) omgaan met groepsdruk/ weerbaarheid, 3) empathie en sociaal-moreel handelen, 

 maar ook: 4) zelfreflectie en -regulatie).

³ Hieronder vallen ook de capaciteit voor informatieverwerking, natuurlijke aanleg en rijervaring, 

 alsmede de vraag hoe deze beïnvloedbaar zijn t.b.v. het verhogen van de verkeersveiligheid.
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Snelle erosie van kennis en vaardigheden na het examen

In de huidige situatie legt de leerling 1x een theorie-examen af en 1x een 

praktijkexamen. De leerling hoeft strikt genomen maar op twee korte 

momenten aan de eisen voor kennis en vaardigheden te voldoen. Dit maakt 

'examengericht' opleiden mogelijk, waarbij kennis en vaardigheden snel 

eroderen na het examen. 

Uit recent onderzoek weten we, dat vooral het geheugen een prominente rol 

speelt in het leerproces. Het gaat er om hoe informatie op een georganiseerde 

en zinvolle manier in het geheugen wordt opgeslagen. 'Vergeten' wordt daarbij 

gezien als het onvermogen om informatie uit het geheugen op te halen 

vanwege interferentie, geheugenverlies of ontbrekende of onvoldoende 

aanwijzingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot informatie. Om dat te 

voorkomen moet je kennis en vaardigheden in stappen, in betekenisvolle en 

behapbare elementen, aanleren.

Twee centrale begrippen bij de gestructureerde opslag van informatie in het 

lange termijn geheugen zijn 'scripts' en 'schemata'. Voor een toelichting 

hierop: zie bijlage 1.

Simpele weergave van de werking van ons geheugen 

(uit: Surma, Vanhoyweghen, Sluijsmans, Camp, Muijs, & Kirschner (2019).
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Voor de praktijkopleiding en het -examen geldt: De invloed van de instructeur 

op de examenprestatie (momentopname) is groot. De leerling leunt tijdens 

het examen nog te veel op de kennis en ervaring waarmee de instructeur hem/

haar tot vlak voor het examen heeft gevoed. Dit effect is sterker naarmate de 

opleiding korter en intensiever is.

4 Hermann Ebbinghaus (1850 - 1909) was pionier in het leerpsychologisch onderzoek. 

 Ebbinghaus wordt gezien als de ontdekker van de klassieke vergeetcurve.

Examengericht opleiden is ook onwenselijk met het oog op het effect van de 
4vergeetcurve van Ebbinghaus . Op het examenmoment lijkt de leerling te 

beschikken over voldoende kennis en vaardigheden, maar in realiteit ligt 

zijn/haar niveau een stuk lager:
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Na het rijexamen valt de feedback van de rijinstructeur weg. Continue feedback 

is echter nodig tijdens de eerste 2.000 tot 5.000 kilometer, om de prille kennis 

en vaardigheden (alle beginnende bestuurders) en een veilige attitude (vooral 
5jonge beginnende bestuurders) te behouden . Omdat autorijden voornamelijk 

onbewust plaatsvindt, is de leerling zich niet bewust van de erosie van vaardig-

heden met als gevolg dat de vaardigheden voor veilig rijden direct na het 

behalen van het rijbewijs sterk verminderen en daardoor jonge bestuurders 

over vertegenwoordigd zijn bij ongevallen.

Voor de theorie-opleiding en het -examen geldt: in veel gevallen zijn deze géén 

integraal onderdeel van de rijopleiding. Het behalen van het theorie-examen 

veelal gezien als een 'losstaande, noodzakelijk te nemen drempel' om toegang 

te krijgen tot het praktijkexamen. 

In toenemende mate (inmiddels > 25% van de examenkandidaten) wordt door 

'opleiders' en leerlingen het effect van de vergeetcurve van Ebbinghaus 

omzeild om met minimale inspanningen te slagen voor het examen:

• In een zeer beperkte periode (< 1 dag) voorafgaand aan het examen vindt een 

 gerichte examen-training plaats.

• Tijdens het - direct aansluitende - examen heeft de leerling daardoor 

 (ogenschijnlijk) voldoende kennis om te slagen, maar vlak erna is die kennis 
6 weer verdwenen .

5  Dit is de motivatie achter 2toDrive, maar is alleen effectief als de kilometers ook daadwérkelijk 

 gereden worden (onder begeleiding) én wanneer de gereden kilometers van voldoende kwaliteit zijn.
6 Door sommigen wordt wel beweerd dat een dergelijke leerling alsnog door de mand zal vallen tijdens 

 het praktijkexamen, maar die bewering gaat maar zeer ten dele op. Immers: tijdens een praktijk-

 examenrit komen bij lange na niet alle onderwerpen van het theorie-examen aan bod.
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Theorie-examentraining met behulp van frauduleus verkregen 

CBR-examenvragen

Om met de hierboven beschreven wijze van 'opleiden' maximale resultaten te 

behalen, wordt gebruik gemaakt van uitgelekte CBR-examenvragen.

Het is voor het CBR nauwelijks mogelijk deze wijze van uitlekken tegen te gaan; 

daarvoor zijn het aantal examenkandidaten (en daarmee het aantal personen 

dat potentieel in de gelegenheid is om exameninformatie uit de examenzaal te 

smokkelen) in combinatie met de technische mogelijkheden om onopgemerkt 

opnames te maken te groot. Door de omvang van de itembanken te vergroten 

en de voorspelbaarheid van examenseries te verkleinen probeert het CBR de 

effectiviteit van het (voor gerichte trainingsdoeleinden) benutten van uitgelekte 

examenvragen te beperken. Dit vraagt echter veel inspanningen en is 

desondanks niet waterdicht; de omvang van de markt heeft domweg een te 

sterke aanzuigingskracht op partijen die een lucratief verdienmodel zien in de 

geschetste werkwijze.
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Volgorde en fasering tijdens de praktijkopleiding

Het is belangrijk dat vaardigheden in de juiste volgorde en in de juiste fasering 

worden aangeleerd/getoetst. Hierbij moet de manier van (voortgangs-)toetsen 

tijdens de rijopleiding (om te bepalen waar de leerling op dat moment staat, de 

formatieve toetsing) afgestemd zijn op de manier van (eind-)toetsen tijdens het 

rijexamen (om aan de minimale eisen te voldoen, de summatieve toetsing). 

Daarbij geldt: als de formatieve toets(en) niet afgestemd is/zijn op het 

curriculum maar alleen een voorloper is/zijn van de summatieve toets(en), 

dan kan dit de rijopleiding verstoren omdat de summatieve toets(en) 

richtinggevend is/zijn. Daardoor gaat er een (perverse) prikkel uit naar de 

rijinstructeur om de leerling klaar te stomen voor het rijexamen in plaats van 

de leerling een goede bestuurder te maken. Dit versterkt het effect van de 

vergeetcurve. Tevens geeft het de leerling de indruk dat het rijexamen bepaalt 

of de leerling vaardig is, terwijl in werkelijkheid rijopleiding bepaalt of de 

leerling vaardig is. Het rijexamen toetst alleen of de rijinstructeur zijn werk 

goed heeft gedaan (en de leerling op niveau heeft aangeboden).

Voor de (rij)opleiding is van belang dat binnen de modulaire opbouw alle 

leertaken opeenvolgend georganiseerd zijn. Leertaken bevorderen de 

ontwikkeling van scripts/schemata ter ondersteuning van niet-routinematige 

onderdelen van een taak. Ze vergemakkelijken ook de ontwikkeling van 

automatismen die worden gebruikt tijdens steeds terugkerende of 

routinematige aspecten van een taak.

Informatie en taken moeten 'just in time' worden aangeboden. JIT-informatie 

wordt in kleine eenheden gepresenteerd als 'hoe aan te pakken'-instructie, met 

demonstraties van procedures en definities van begrippen, geïllustreerd aan de 

hand van voorbeelden. Naarmate leerlingen de terugkerende aspecten van een 

taak uitvoeren en automatiseren, neemt de hoeveelheid JIT-informatie af.
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Verder weten we uit onderzoek (o.a. Gregersen en Bjurulf, 1996), dat 

automatisering van een aantal basisvaardigheden voorwaardelijk is om 

voldoende mentale capaciteit over te houden voor interactie in het verkeer en 

hogere orde vaardigheden, zoals gevaarherkenning. De auteurs benadrukken 

verder het belang van de toenemende ontwikkeling van schemata, waardoor 

bestuurders sneller verkeerssituaties herkennen, daardoor gevaren sneller 

opmerken en adequater handelen. Dat moet eerst gebeuren in situaties die 

de leerling al aan kan (eenvoudige verkeerssituaties), Bij toenemende 

vaardigheid nemen de taakvereisten toe (complexe verkeerssituaties). 

Het huidige examenmodel biedt geen mogelijkheden om hierin te sturen.

Volgorde en fasering tijdens de theorie-opleiding

De theorie-opleiding en -examinering zouden parallel moeten lopen met de 

praktijkopleiding. Het te vroeg toetsen van gevaarherkenning levert nauwelijks 

iets op (leerlingen leren een kunstje om het examen te behalen, maar dat 

betekent niet dat ze het in de praktijk/in de auto kunnen toepassen). 

Het te laat toetsen van kennis en inzicht levert een inefficiëntere (en minder 

effectieve) praktijkopleiding op. Het splitsen van beide onderdelen in twee 

toetsmomenten is wenselijk. Idealiter zou je een kennistoets aan het begin van 

de rijopleiding willen afnemen en een toets over inzicht en gevaarherkenning 

op driekwart van de opleiding.

Ook op dit punt biedt het huidige examenmodel geen mogelijkheden om te 

sturen.

Een opleiding tot veilig bestuurder onderscheidt zich niet in de markt

Opleiders die bewust investeren in een opleiding tot veilig bestuurder, hebben 

geen/nauwelijks mogelijkheden zich te onderscheiden in de markt. Door de 

eerder geschetste knelpunten is voor de markt de kwaliteit van de opleiding 

ondergeschikt geworden aan het zo efficiënt en effectief mogelijk klaarstomen 

voor het rijexamen (zonder in ogenschouw te nemen wat er daarná gebeurt).
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Verder weten we uit onderzoek (o.a. Gregersen en Bjurulf, 1996), dat 

automatisering van een aantal basisvaardigheden voorwaardelijk is om 

voldoende mentale capaciteit over te houden voor interactie in het verkeer en 

hogere orde vaardigheden, zoals gevaarherkenning. De auteurs benadrukken 

verder het belang van de toenemende ontwikkeling van schemata, waardoor ts 

over inzicht en gevaarherkenning op driekwart van de opleiding.

Ook op dit punt biedt het huidige examenmodel geen mogelijkheden om te 

sturen.

Een opleiding tot veilig bestuurder onderscheidt zich niet in de markt

Opleiders die bewust investeren in een opleiding tot veilig bestuurder, hebben 

geen/nauwelijks mogelijkheden zich te onderscheiden in de markt. Door de 

eerder geschetste knelpunten is voor de markt de kwaliteit van de opleiding 

ondergeschikt geworden aan het zo efficiënt en effectief mogelijk klaarstomen 

voor het rijexamen (zonder in ogenschouw te nemen wat er daarná gebeurt).

Dit ondergraaft het fundamentele uitgangspunt dat (om een veilige bestuurder 

op de weg te zetten) een leerling niet alleen valide getoetst moet worden, maar 

ook een goede opleiding moet krijgen. 

Vergelijkingssites dragen (aldus) ook niet bij aan de verkeersveiligheid, omdat 

ook zij het slagingspercentage (ten onrechte) gebruiken als indicatie voor de 

kwaliteit. Wanneer het rijexamen beter onderscheid zou maken in veilige en 

onveilige bestuurders, dan kan dit verbeteren.

Uitgangspunten bij het formuleren van oplossingen

De werkgroep heeft de wens uitgesproken wél ambitieus te willen zijn, maar 

niet onrealistisch. Plannen/adviezen moeten (aldus) objectief onderbouwd zijn 

en ook haalbaar, en ze moeten een (verwachte) bijdrage leveren aan een 

toename van de verkeersveiligheid.
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7De in onze branche vertroebeld gevoerde  discussie over de vrijheid van 

onderwijs gaan we zoveel mogelijk uit de weg. 

De Europese richtlijn rijbewijzen (2006/126) is ons uitgangspunt. De ruimte 

die deze richtlijn biedt, willen we (kunnen) benutten, ook als in de huidige 

Nederlandse wet- en regelgeving nadere beperkingen staan.

Verder hebben we geconstateerd dat (de gedachten achter en de doelstellingen 

van) eerder door het CBR opgestelde plannen op veel punten overeenkomen 

met die van onze werkgroep. Met name:

• In juli 2019 is door de DV van het CBR de onderstaande visie op toetsen 

 goedgekeurd:

7  Vrijheid van onderwijs gaat over de gelijkheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs en voert terug 

 naar 1917. Onze branche verricht rij onderricht, dat staat hierbuiten. De (veel gebezigde) stelling dat 

 de vrijheid van onderwijs het onmogelijk zou maken voor het CBR om invloed uit te oefenen op 

 rijopleidingen, gaat (aldus) niet op. Maar om te voorkomen dat het voeren van dié discussie een vlotte 

 voortgang van Samen Sterk in de weg zou staan, hebben we 'er omheen' gewerkt.

De examens van het CBR richten zich op het toetsen van actuele kennis, 

inzicht en vaardigheden. Het behalen ervan vormt een startkwalificatie voor 

deelname aan het verkeer. 

De toetsing is leidend voor de opleiding en is extrapoleerbaar naar 

verkeersdeelname na het behalen van het rijbewijs. 

Door het uitbreiden van de taakspecificiteit (het verlengen van het examen/

meerdere meetmomenten/gecontroleerd rijden) verwachten we een grotere 

bijdrage aan de verkeersveiligheid te kunnen leveren. 

Gedragsbeïnvloeding willen we bereiken door monitoren, aangevuld met 

informeren, zowel voorafgaand als na het examen. Mogelijk door gebruik te 

maken van een portfolio bij de opleiding.
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• Als problemen/uitdagingen' in relatie tot huidig examenmodel werden 

 gedefinieerd:

Op 17 oktober 2019 heeft het CBR voorstellen gepresenteerd voor verbetering 

van het huidige examenmodel. De (gedachten achter en doelstellingen van het) 

door het CBR als spoor 1 (het 'ideale plaatje') geschetste structuur van 

(modulaire) opleiding en (getrapte) toetsing sluit óók naadloos aan bij de 

inzichten van onze werkgroep.

Terzijde: in de proeftuin Beginnend Bestuurder komen 3 elementen terug als 

'te onderzoeken of we de rijvaardigheid na het behalen van het rijbewijs nog 

beter kunnen voorspellen': de wijze van toetsen, het moment van toetsen en 

de tijdsduur van toetsen. Ook dít sluit aan bij de inzichten van de werkgroep.

Doelstelling en werkwijze 

Belangrijkste doelstelling voor de werkgroep is het zódanig inrichten van 

het opleidings- en examenmodel dat een bijdrage wordt geleverd aan het 

terugdringen van de oververtegenwoordiging van beginnende bestuurders in 

de ongevallenstatistieken. 

We geven daar invulling aan door het introduceren van een (gestuurde) 

modulaire opleiding waarin een oplossing wordt geboden voor de 

geconstateerde knelpunten van de huidige situatie.

Huidige examenmodel voldoet op inhoud (gelet op bestaande wetgeving en 

de rijprocedure). Wel zijn er de volgende aandachtspunten:  

ADAS: hoe gaan we hier mee om in het examen? Het heet overal anders, er 

zijn geen bronnen, wat komt er op ons af?

Een betere toetsing van cognitief georiënteerde hogere orde vaardigheden 

(zoals Gevaarherkenning): is lastig te toetsen in theorie-examen.
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Bouwstenen in de oplossing

8Gespreid leren

Om de erosie van kennis en vaardigheden na het examen te beperken en tege-

lijkertijd de kwetsbaarheid van het theorie-examen voor fraude te verkleinen, 

is het afdwingen van 'gespreid leren' gewenst. De positieve effecten hiervan 

worden ondersteund door vele onderzoeken (zie bronvermelding). 

Onderstaande afbeelding toont het effect:

Modulair opleiden met verplicht portfolio

Om invulling te geven aan de gewenste sturing op 'volgorde en fasering' en de 

gewenste integratie van de praktijk- en theorie-opleiding, is een (gestuurde, 
9afdwingbare ) getrapte modulaire opleiding gewenst.

8  Of in andere woorden, zoals eerder al bepleit: stapsgewijs, gedoseerd, precies op tijd (aansluitend 

 bij de 'naaste ontwikkeling') e.d.

9  Dit sturen kan d.m.v. het vastleggen van de momenten (fases in de rijopleiding) waaróp een leerling 

 een toets of examen mag/moet afleggen en het (verplichte) portfolio te gebruiken als toelatingseis 

 (de instructeur tekent ervoor dat een leerling 'klaar' is voor de toets/het examen).
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Door op een gestructureerde, modulaire manier op te leiden en de leerling 

via meerdere toets momenten op niveau te brengen (waardoor ook het 

noodzakelijkerwijs behalen van het 'eindexamen' mogelijk is), ontstaat een 

evenwichtigere situatie, waarin:

• De kwaliteit van de opleiding (wordt de juiste methodiek gehanteerd en 

 komen alle onderwerpen voldoende (en in de juiste volgorde en op de juiste 

 momenten) aan bod) over de volle breedte van de branche (afdwingbaar) 

 beter wordt.

• De onderwerpen/elementen die nu ontbreken of onvoldoende diepgaand 

 kunnen worden getoetst in het praktijkexamen (aantoonbaar d.m.v. het 

 portfolio) aan bod komen tijdens de rijopleiding (theorie en praktijk).

• De theorie-opleiding een integraal onderdeel wordt van de rijopleiding.

10• De examinator het bovenstaande als waardevolle input  kan gebruiken voor  

 zijn beoordeling tijdens het praktijkexamen (en dus niet langer slechts de 

 prestaties van de leerling tijdens het praktijkexamen kan gebruiken in zijn 

 beoordeling).

Toetsen door opleiders

In bovenstaand modulaire opleidingsmodel kan een deel van de examens/ 
11toetsen worden uitgevoerd door gecertificeerde opleiders , onder toezicht 

(zowel systeemtoezicht als uitvoeringstoezicht) van het CBR. 

10  Sterk aanbevolen wordt hier een formele 'waardering' aan toe te kennen, vergelijkbaar met 

 het systeem van schoolonderzoeken en centrale eindexamens in het reguliere onderwijs. 
11  De exacte invulling van het certificerings- en toezichtsmodel moet nader worden uitgewerkt.
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Hiermee snijdt het mes aan meerdere kanten:

• De kosten blijven beperkt (de leerling (van een gecertificeerde opleider) 

 hoeft niet voor elk toets moment naar het CBR).

• Opleiders die voldoen aan de eisen (gecertificeerd zijn), kunnen hun 

 leerlingen extra faciliteiten bieden ten opzichte van opleiders die niet 

 voldoen aan de eisen.

• Het CBR krijgt grip op de kwaliteit van de opleidingen (en kan daarmee 

 opleidingen die daadwerkelijk erop gericht zijn om veilige bestuurders op 

 te leiden, stimuleren).

Ervaringskilometers

Net geslaagden hebben te weinig rijervaring, waardoor de ongevalskans groter 

is. De hersenenstructuren voor verwerking van de complexe verkeersinforma-

tie zijn nog onvoldoende gevormd tijdens de rijopleiding. Na het behalen van 

het rijexamen zijn jonge bestuurders nog steeds incompetent. Hierdoor maken 

leerling (fatale) inschattingsfouten en overschatten hun eigen kunnen. Dit 

wordt ook wel het Kruger-Dunning-effect genoemd (Kruger & Duning, 1999).

Als vuistregel geldt dat per 1.000 gereden kilometers met begeleiding de 
12ongeval kans met 10% afneemt . Jongeren zijn 4 tot 6 keer zoveel betrokken 

bij ongevallen. Na grofweg 5.000 kilometer is dit gehalveerd. In de huidige 

rijopleiding wordt hoogstens 1.000 kilometer afgelegd.

12  Vuistregel o.b.v. onderzoek van Sagberg en Gregersen in Zweden en Noorwegen. Zij vonden 17% 

 minder ongevallen door 2000 kilometer extra (begeleid) rijden tijdens de opleiding. Kilometers in 

 Noorwegen en Zweden zijn minder effectief dan in Nederland, dus verondersteld mag worden dat het 

 effect in Nederland (per 1.000 km) groter zal zijn. Zónder begeleiding is het effect ongeveer 3,5% per 

 1.000 km (o.b.v. 14,1k km/jr (https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/14/meeste-kilometers-met-auto-

 van-jongvolwassenen)) en gemiddeld 11,5 ongevallen minder na 1 jaar ervaring per miljoen kilometer 

 (omgerekend ongeveer 40% gemiddeld per 14k kilometer = 3,5 % per 1000 kilometer 

 (https://www.swov.nl/feiten-cijfers/factsheet/18-tot-en-met-24-jarigen-jonge-automobilisten)



Een verplichte periode van begeleid rijden kan hiervoor een oplossing zijn, 

maar is in de praktijk lastig gebleken (zie ervaringen met 2ToDrive). Wellicht 

kunnen technische hulpmiddelen een werkbare oplossing bieden (om het 

rijgedrag tijdens de ervaringsperiode te monitoren). Dit verdient – gelet op 

de verwachte extra positieve bijdrage aan de verkeersveiligheid – met nadruk 

aandacht/onderzoek in het vervolgtraject, maar is niet voorwaardelijk voor 

de invoering van een verbeterd opleidings- en examentraject. 

De Modulaire Rijopleiding

Een deel van de hierboven beschreven bouwstenen is ook onderdeel (geweest) 

van eerdere initiatieven om te komen tot een kwalitatief betere rijopleiding en 

veiligere beginnende bestuurders.

Veel van die initiatieven kennen zowel fervente vóór- als tégenstanders. 

Daarom hebben we er in dit document bewust niet aan gerefereerd, ook al 

zitten er zeer goede elementen in die ook in onze voorstellen terugkomen.

Voorstel voor de nieuwe situatie

Op basis van de geconstateerde knelpunten en de beschreven bouwstenen 

stellen we de volgende modulaire structuur voor het opleiden en examineren 

van autobestuurders voor:
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Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Voertuigbeheersing

Th. ex. verkeerstheorie basis

Verkeersdeelneming

Th. ex. inzicht en gevaarherkenning

Voortgangstoets praktijk

Gebruik ADAS

Hogere orde vaardigheden

Praktijkexamen

Ervaringskilometers

Definitief rijbewijs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aftekenen door instructeur

Bij gecertificeerde opleider of bij het CBR

Aftekenen door instructeur

Bij het CBR

Bij gecertificeerde opleider of bij het CBR
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Toelichting

Wat exact de inhoud en het te bereiken niveau van elke module wordt (hoe het 

portfolio eruit komt te zien), zal met partijen en inhoudsdeskundigen nader 

worden uitgewerkt. De methodiek werkt op hoofdlijnen als volgt:

• Elke leerling begint zijn/haar rijopleiding met het onderdeel 

 voertuigbeheersing.

• Zodra dat is gestart (vastgelegd door de instructeur in het portfolio) mag de 
e leerling het 1  theorie-examen afleggen bij een gecertificeerde opleider of 

13 bij het CBR .

e• Zodra de leerling de voertuigbeheersing (voor de 2  module van de 
e rijopleiding) voldoende onder de knie heeft én is geslaagd voor het 1  

 theorie-examen, mag hij beginnen met het onderdeel verkeersdeelneming.

e• Zodra de leerling het onderdeel verkeersdeelname (voor de 3  module van 
e de rijopleiding) voldoende onder de knie heeft, mag hij het 2  theorie-

 examen afleggen.

e• Zodra de leerling het onderdeel verkeersdeelname (voor de 4  module van 
e de rijopleiding) voldoende onder de knie heeft én is geslaagd voor het 2  

14 theorie-examen, mag hij de 'voortgangstoets praktijk' afleggen .

• De volgende twee modules betreffen het gebruik van ADAS en het tonen van 

 hogere orde vaardigheden. Zodra de leerling dit onder de knie heeft, mag hij 

 het praktijkexamen afleggen.

13  Alleen gecertificeerde opleiders mogen dit examen afnemen. Leerlingen die hun opleiding volgen bij 

 een niet-gecertificeerde opleiding leggen dit examen af bij het CBR.
14  Alleen gecertificeerde opleiders mogen deze toets afnemen. Leerlingen die hun opleiding volgen bij 

 een niet-gecertificeerde opleiding leggen deze toets af bij het CBR.
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• Optioneel: na het praktijkexamen krijgt de leerling een voorlopig rijbewijs.  

 Door tijdig (en onder monitoring, nog nader in te vullen) voldoende 

 ervaringskilometers te maken, kwalificeert de leerling zich voor een 
15 definitief rijbewijs .

Kosten

In de huidige situatie legt ruim 50% van de leerlingen een TTT af. Hieronder 

hebben we daarom twee vergelijkingen 'nieuw versus oud' gemaakt.

De extra kosten voor elke leerling zijn:

• Opleiders moeten gecertificeerd worden. De certificeringskosten schatten 

 we in op € 500,00 per instructeur per jaar. Uitgaande van 35 leerlingen per 

 instructeur per jaar, bedragen de kosten per leerling (afgerond) € 15,00.
e e• Inkoopkosten 1  theorie-examen € 15,00. Afnamekosten 1  theorie-examen 

 € 20,00. Totaal per leerling € 35,00.

• Afnamekosten voortgangstoets praktijk: de toets an sich kan tijdens een 

 reguliere rijles worden afgenomen en leidt daardoor niet tot extra kosten. 

 De kosten voor het grondig nabespreken stellen we per leerling op € 25,00.
e• Het CBR houdt steekproefsgewijs toezicht op de afname van het 1  theorie-

 examen en op de afname van de voortgangstoets praktijk. De kosten daarvan 

 stellen we per leerling op € 50,00.

• Het CBR levert (de benodigde automatisering voor) het portfolio. 

 De kosten daarvan stellen we per leerling op € 25,00.

15 Deze leerlingen zullen (lang) niet altijd in staat zijn een auto te kopen. Om hen toch hun ervarings-

 kilometers te laten maken, stellen wij voor om i.s.m. met verzekeraars te onderzoeken of hier een 

 rijbewijsverzekering voor in het leven geroepen kan worden, die de eventuele schade dekt aan 

 voertuigen waarmee een beginnende bestuurder rijdt. Hierdoor wordt de drempel om een voertuig te 

 'uit te lenen' aan een beginnende bestuurder lager. Dit moet (aldus) een extra dekking zijn bovenop de 

 minimale wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.
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Deze leerlingen krijgen te maken met € 150,00 aan extra kosten, maar 

besparen tegelijkertijd € 180,00 doordat ze geen TTT meer hoeven af te leggen. 

Per saldo gaan deze leerlingen er dus € 30,00 op vooruit.

Deze leerlingen krijgen te maken met € 150,00 aan extra kosten.

Het is te verwachten dat het slagingspercentage van leerlingen gaat stijgen als 

het opleidings- en examentraject wordt vormgegeven zoals in dit document 

beschreven. Dit zal gemiddeld genomen tot een extra besparing leiden (omdat 

leerlingen minder vaak een herexamen hoeven af te leggen).

Aanvullende toelichting bij bijlage 2 - scripts en schemata

Informatie die binnenkomt via het sensorisch geheugen kan maar enkele 

seconden vastgehouden worden en moet direct bewerkt worden om langer 

en betekenisvoller te worden opgeslagen. Deze bewerking vindt plaats in het 

korte termijn geheugen of werkgeheugen. Dit werkgeheugen heeft een 

beperkte capaciteit. Een belangrijke oorzaak van het 'vergeten' van informatie 

in het korte termijn geheugen is de storende inmenging van andere stimuli. 

Bij het opslaan van informatie zijn strategieën vereist, waardoor met de 

beperkingen van het werkgeheugen kan worden omgegaan om de feitelijke 

capaciteit daarmee groter te maken. 

Effectieve instructie helpt de leerlingen in het (leren) toepassen van deze 

strategieën. Het lange termijn geheugen heeft een onbeperkte capaciteit. 

Echter die capaciteit moet wel worden benut door via allerhande strategieën 

informatie ordelijk op te slaan, zodat die op gevraagde momenten weer kan 

worden opgehaald. Die opslag kan door middel van semantische codering.

Directe kosten en besparingen voor leerlingen die nu een TTT afleggen

Directe kosten en besparingen voor leerlingen die nu geen TTT afleggen

Extra besparingen door stijgend slagingspercentage
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Daarbij gebruikt de lerende chunking (indikking in groepjes), ontwikkeling van 

schemata, scripts, mentale afbeeldingen. 

Twee centrale begrippen bij de gestructureerde opslag van informatie in het 

lange termijn geheugen zijn 'scripts' en 'schemata'.

Scripts

Schank en Abelson (1977) probeerden ook de algemene kennis te verklaren 

die mensen in een cultuur hebben over terugkerende complexe situaties. 

Ze gaven aan dat veel kennis in scripts wordt opgeslagen. De representatie 

van sequenties van gebeurtenissen in scripts is een belangrijk menselijk 

vermogen, omdat er veel terugkerende opeenvolgingen van gebeurtenissen 

voorkomen. Dit geldt voor alledaagse bezigheden, zoals een bioscoopbezoek 

(zoals naar het theater reizen, een kaartje kopen, vooraf eten of drinken, het 

kaartje tonen aan een bode, een stoel zoeken, de film kijken, de stoel verlaten, 

op weg gaan naar de uitgang, afval in de prullenbak gooien), maar zeker ook 

als het gaat om autorijden.

Het aanleren van handelingssequenties ofwel handelingsscripts sluit aan op 

het inzicht van Schank en Abelson. Het heeft binnen de rijopleiding vaste voet 

aan de grond gekregen in het programma van de Rijopleiding in Stappen, dat 

in feite georganiseerd is rondom een beperkt aantal scripts, zij het dat de 

omstandigheden waaronder wordt gereden steeds complexer worden. 

Het terugbrengen van verkeersopgaven tot scripts ordent procedurele kennis 

van de leerling (hoe voer je dit uit) tot zinvolle en gemakkelijker op te halen 

gehelen.
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Schemata

Naast scripts heeft het begrip 'schema', ontwikkeld door Richard Anderson 

en collega's van het Illinois Center (zie o.a. Anderson en Pearson, 1984), nog 

veel meer impact op schoolse opleidingen gehad. Het begrip schema is wat 

algemener dan scripts, en betreft niet uitsluitend handelingssequenties, 

maar ook kenmerken over de bijvoorbeeld de omgeving, die kan maken dat 

handelingen anders worden uitgevoerd. Dit wordt duidelijk uit een voorbeeld. 
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Bijlage 3 - Kwaliteit van de branche

• Innovatief L&D programma en vrijheid van onderwijs/ondernemerschap 

 onder een minimale kwaliteitsnorm en uniforme “ vlag”.  

SAMEN STERK Team Blauw: 

Inleiding

De kwaliteit van de branche moet en kan verhoogd worden. Daarvoor is een 

integrale aanpak noodzakelijk, gericht op kwaliteit, (en daardoor) consumen-

tenbescherming en het voorkomen van ongewenst gedrag van rijscholen. 

Om de kwaliteit te verbeteren, te verhogen binnen de rijschoolbranche is 

regulering en handhaving noodzakelijk. De multi-problematiek waar de 

branche mee kampt op het gebied van kwaliteit, consumentenmisleiding en 

ongewenst, tot zelfs crimineel gedrag kan alleen op deze manier aangepast 

worden. Enkel (vrijwillige) certificering of andere pogingen tot kwaliteits-

verbeteringen hebben geen significante effecten opgeleverd. We pleiten om de 

juiste mengvorm van regulering (regelgeving), kwaliteitsverbetering, controle, 

handhaving en sanctionering te creëren. 

Daarnaast is het streven om de consument een zekere mate van bescherming 

te bieden door het instellen van een gedegen rijscholenregister waar de 

consument en hun ouders adequate en actuele informatie op kunnen zoeken. 

Het register moet duidelijke inhoud- en kwaliteitsverschillen inzichtelijk maken 

waardoor iedere leerling (ouder) de keuze voor een passende rijopleiding kan 

maken. Fraude die op grote schaal mogelijk is in de theorie-opleidingen of de 

stagefraude als onderdeel van het WRM examentraject vragen om oplossingen 

die huidige instanties zoals het CBR en IBKI niet altijd weten te voorkomen dan 

wel te tackelen.  Genoemde instanties hebben te maken met vraagstukken die 

zij niet zelf kunnen oplossen omdat hun rol als ZBO hierin niet voorziet.

Er is behoefte aan heldere communicatie en informatievoorziening  over 

vraagstukken en uitdagingen in onze branche. 
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Dit document beschrijft allereerst de uitdagingen in de branche  en vervolgens 

de oplossingsrichtingen die een bijdrage kunnen leveren om eenheid en 

professionalisering van de rijschoolbranche te creëren. In dit stadium is onze 

intentie, willen we tot een volledige onderbouwing van alle oplossings-

richtingen komen, om onderzoek mogelijk te maken om de aard en de omvang 

van de problemen in kaart te brengen.

We betrekken in de verbetervoorstellen alle partijen die zich toeleggen op de 

professionalisering van de branche om zodoende een wezenlijke bijdrage te 

leveren aan de verkeersveiligheid van zowel de beginnende bestuurder als ook 

de beroepschauffeur. 

Uitdagingen in de Branche  

De rijschoolbranche heeft behoefte aan oplossingen, die voorkomen dat er een 

negatief imago gaat ontstaan. Voorbeelden van negatieve berichtgeving zijn 

recente incidenten zoals faillissementen, betaling in natura en theorie-

opleidingen met fraude. Ook verloopt de onderlinge communicatie tussen 

meerdere partijen in de branche niet altijd helder en transparant en is deze 

hierdoor niet effectief en oplossingsgericht.

Tijdens de sessies kwamen de onderliggende problemen van de rijschool-

branche aan het licht: gebrek aan structuur, regulering en handhaving. Zolang 

deze problemen niet worden aangepakt en/of opgelost, zal de kwaliteit van de 

rijschoolbranche niet verbeteren. Als de basis niet goed is, dan hebben goede 

initiatieven als een rijschoolregister, kwaliteitslabel en garantiefonds geen 

kans van slagen.
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De primaire problematiek binnen de branche gaat over de volgende aspecten:

• Kwaliteit: een deel opleiders laat zich leiden om met een 'zesje' de 

 kandidaat zo snel mogelijk en alleen examengericht te laten slagen, 

 terwijl de opleiding veel meer ruimte biedt voor een gedegen voorbereiding 

 op verkeersdeelname dan (alleen) de eisen tijdens het examen. Niet zelden 

 wegen de commerciële belangen zwaarder dan de verkeersveiligheids-

 aspecten.

• Consumentenbescherming: het is een prijsvechtersmarkt, waar rijscholen 

  soms onder de kostprijs rijden en dit terugverdienen met veel examens met 

 een eigen opslag, dat de kandidaat niet doorheeft. Kandidaten, meestal 

 jongvolwassenen, zijn 'first time buyers' die vanwege hun beschikbare 

 middelen ook gericht zijn op zo snel mogelijk tegen zo weinig mogelijk 

 kosten hun rijbewijs te halen. Misleiding is vaak aan de orde. Recent is de 

 opkomst van 'turbo theorie-opleiders' een specifiek vraagstuk. 

• Ongewenst gedrag opleiders: opleiders, ook door de al genoemde 

 prijsvechtersmarkt, vertonen onwenselijk gedrag in relatie tot het CBR. 

 Overvraging van het reserveringssysteem, oneigenlijk/verboden gebruik van 

 persoonsgegevens zijn voorbeelden hiervan. Het CBR is beperkt in staat dat 

 te voorkomen zonder verdere regulering. 

• Criminaliteit: Het CBR wordt geconfronteerd met (pogingen tot) het stelen 

 van theorievragen en inzet van look-a-likes en andere criminele activiteiten.
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Er zijn door eerdergenoemde ZBO's maar ook het Ministerie meerdere malen 

een signalen afgegeven om tot meer eenheid en structuur in de contact-

momenten en visie binnen de branche te komen. Een zelfstandige autoriteit 

ARV of het onderbrengen van de sector in de ACM en een koepel waarin iedere 

branchepartij of organisatie zich gehoord en adequaat vertegenwoordigd voelt, 

voorziet hierin. Aan de hand van een heldere taakomschrijving die gezamenlijk 

met de branche en het Ministerie in kaart gebracht moet worden kunnen we 

dit vorm geven. Wij zijn unaniem van mening dat dergelijke instanties van 

toegevoegde waarde zijn voor de branche en dus de verkeersveiligheid.

Koepel Rijopleidingen & Verkeersveiligheid (KRV)

Doelstelling:  

Samenwerking van alle branche partijen verdeeld over kamers die elk hun 

eigen competenties hebben om zo eensgezind standpunten te kunnen bepalen 

en communiceren met de Overheid, ZBO's of de ARV. 

Oplossing

De oplossingsrichtingen die we aandragen zijn het instellen van een 

Autoriteit Rijopleiding & Verkeersveiligheid (ARV) en een Koepel 

Rijopleidingen & Verkeersveiligheid (KRV) die enerzijds de verkeersveiligheid 

dient en anderzijds de consument voorlichting geeft en bescherming biedt 

tegen mogelijk ongewenste gedragingen tijdens het volgen van rijopleidingen. 

Deze KRV en ARV moeten wel mandaat krijgen van de overheid.

Autoriteit Rijopleiding & Verkeersveiligheid (ARV)

De financiële wereld kent een toezichthouder, de Autoriteit Financiële 

Markten(AFM) die consumenten bescherming biedt en andere Zelfstandig 

Bestuurs Organen (ZBO's) van de Overheid ondersteunen door toezicht en 

handhaving. Daarnaast kent de overheid een instantie als de RDW die o.a. 

voertuigveiligheid streng bewaakt maar daarnaast binnen de rijschoolsector 

een functie kan vervullen als toezichthouder.
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Verdere doelstellingen  zijn om door samenwerking tot een goed kwaliteitslabel 

en rijschoolregister te komen en binnen de branche meer lagen beter te laten 

samenwerken in de keten om zo ook het imago uiteraard richting consument 

van onze branche te verbeteren. 

Samenstelling Koepel 

De koepel kan bestaan uit meerdere kamers te denken valt aan:

• Kamer van Brancheorganisaties

• Kamer van Opleidingsinstituten

• Kamer van Uitgevers

• Kamer van Automotive & Insurance

• Kamer van Garantiefonds 

• Kwaliteitscertificering met borging voor het rijscholenregister

• Geschillencommissie

• Centrale Communicatie 

Elke Branche-kamer levert een voorzitter die tevens deelneemt in het 

overlegorgaan van de koepel. Het bovenliggende bestuur bepaalt vooraf in 

de statuten de weging per kamer per vraagstuk. Immers heeft Automotive & 

Insurance weinig met een theorie/praktijk opleiding van doen, etc.!

Bestuur zal uit 3-5 personen bestaan die een ruime bewezen affiniteit hebben 

met de branche of competentie binnen dit plan. Daar het een zelfregulering 

betreft zullen initiatiefnemers vanzelfsprekend een grote rol hierin gaan 

vertegenwoordigen. 

Vanzelfsprekend dienen de nog te bepalen vereiste basis kwaliteitskenmerken 

aanwezig te zijn. Om voor andere voordelen qua aanschaf Automotive & 

Verzekeringen of deelname aan het scholingsfonds voor instructeur en de 

jonge bestuurder in aanmerking te komen worden aanvullende voorwaarden 

gesteld.
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Identiteit borging

Geen enkele partij in een Branchekamer zal zich in de eigen identiteit 

aangetast hoeven te voelen. Bestaande namen en partijen met elk hun eigen 

specifieke kenmerken vertalen vanuit hun achterban hun zienswijzen. 

Doelstelling is eenheid realiseren, het voor ogen houden en benoemen van 

zaken en problemen en vervolgens het samen bedenken van oplossingen en 

verbeteringen. Partijen moeten bereid zijn consensus na te streven.

Garantiefonds en kwaliteitslabel

Een garantiefonds met daaraan verbonden een uiterst betaalbaar en 

hanteerbaar kwaliteitslabel, kan een mogelijke bijdrage leveren aan het 

verbeteren van het vertrouwen in onze branche. De dekking kan gefinancierd 

worden door alle participanten in de Rijschoolkoepel Opleidingen & 

Verkeersveiligheid en de Overheid. We stellen voor om het deel van deze 

funding door de overheid, via een opslag in het examentarief van het CBR 

dan wel IBKI te realiseren. Dit behoeft nader onderzoek. Het garantiefonds zal 

bescherming bieden tegen faillissements-schade. Ook wanneer door niet-

verwijtbare oorzaken een rijschool of instructeursopleidingsinstituut in de 

problemen is gekomen of om andere reden ophoudt te bestaan en niet meer 

aan zijn inspanningsverplichtingen kan voldoen, kan het garantiefonds 

uitkomst bieden voor de consument c.q. instructeur (in opleiding).

Scholingsverplichting

In de rijschoolbranche is voor zowel de instructeur als de rijbewijs leerling een 

examen gestuurd systeem van toepassing. Dit betekent dat er direct toegang is 

tot de examens en dat er geen scholingsverplichting is. Dit wringt met de 

doelstelling om kwaliteit te gaan afdwingen. 99,9 % van de kandidaten voor 

iedere categorie rijbewijs neemt voor het praktische gedeelte een opleiding bij 

een rijschool af. Enige verplichting tot het volgen van een opleiding zou in de 

maatschappij dus geen weerstand opleveren. Met de verplichting tot het volgen 

van een opleiding ontstaat vervolgens de mogelijkheid om vanuit de branche 

deze opleiding verder te optimaliseren om zo de kwaliteit omhoog te brengen.
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Actiepunt Ministerie

Na aanbieding van het document op korte termijn de aanbevelingen van team 

rood en wit over het loslaten van examen-gestuurde modellen in zowel de 

opleiding tot rijinstructeur en de rijopleiding van de kandidaat te onderzoeken.

Voorwaarden starten van een rijschool

Uit de cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat meer dan driekwart 

van de branche bestaat uit eenmanszaken. Op dit moment is het mogelijk om 

direct na de behalen van de WRM-bevoegdheid een eigen rijschool te starten. 

Het gevoel leeft dat starter minder succesvol zijn. Echter, cijfers om dat te 

onderbouwen ontbreken. Wij adviseren te onderzoeken hoe zij presteren ten 

opzichte van andere referentiegroepen.

Actiepunt Ministerie

Geef aan erkende onderzoeksbureaus voor 31-12-2020 de opdracht om binnen 

dit onderzoek uit te voeren. Wij zien dit onderzoek in Q3 2021 afgerond worden.

Actiepunt Ministerie

Curriculum van de opleiding rijinstructeur WRM uit te breiden met opleidingen 

op het gebied van bedrijfsvoering, administratie en marketing.

Regulering en handhaving 

Om het gedrag in de branche aan te pakken is het noodzakelijk dat er vanuit de 

politie en het ministerie van Justitie meer gehandhaafd gaat worden op de wet- 

en regelgeving binnen de rijschoolbranche. Door het instellen van een ARV en 

een KRV zal het aantal rijscholen dat aan de kwaliteitsvoorwaarden wil voldoen 

stijgen. Handhaving wordt hierdoor efficiënt toepasbaar. En bij recidive gedrag 

is uitschrijven en ontnemen van de bevoegdheid toepasbaar. 
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Vraag aan de minister

Onderzoek haalbaarheid of het instellen van een Autoriteit Rijopleiding & 

Verkeersveiligheid of het onderbrengen van de branche in de ACM en de 

koppeling van een Koepel Rijopleidingen & Verkeersveiligheid KRV bij het 

kabinet draagvlak kan vinden. Het onderbrengen van de ARV in de ACM heeft 

als voordeel dat het screeningsinstrumentarium, meer dan een VOG zoals 

BIBOB ingezet kan worden en geen apart vergunningenstelsel ingericht hoeft 

te worden.

Garantiefonds, rijscholenregister en kwaliteitslabel

Om het rijscholenregister, de ARV en alle voorstellen in de KRV te realiseren en 

in stand te houden is het hebben van een financiële buffer noodzakelijk.

Vraag aan de minister

Onderzoeken of er draagvlak is om via de CBR en IBKI - examengelden funding 

van een deel van de financiële middelen mogelijk is. 
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Disclaimer:
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alliantie 

Samen Sterk de van dit rapport en de site getoonde gegevens te kopiëren, te wijzigen, te 

distribueren, te verspreiden, te 'reverse engineeren', te decompileren of op andere  

wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Het is slechts toegestaan om bronvermelding 

aan te brengen, indien daartoe voorafgaand door Alliantie Samen Sterk schriftelijke 

toestemming is verleend.

De brondocumenten in de bijlagen is één op één overgenomen van de drie werkgroepen.



Een leven lang veilig bestuurder!


