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Else van Andel
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Beste lezers,

Hoewel ik een jaar geleden niet had verwacht dat ik mij nu 
dagelijks zou onderdompelen in de wereld van lesauto’s, 
rijschoolhouders en het CBR, zit de branche na een korte tijd al 
écht in mijn hart. Ik kom keer op keer in contact met rijinstruc-
teurs, examinatoren en andere branchegenoten die met passie 
voor hun vak werken en geen genoeg kunnen krijgen van het 
werken met en/of coachen van hun leerlingen. 

En dat is nu net wat ik vaker wil laten zien op 
RijschoolPro en waarom ik besloten heb een nieuwe 
richting in te slaan met ons online vakblad. Het is 
mijn doel om interessante verhalen van instructeurs 
te vertellen, rijschoolhouders met bijzondere 
ondernemingen uit te lichten en soms met een 
kritische blik - of juist een knipoog - naar de branche 
te kijken. Daarnaast zal belangrijk nieuws natuurlijk 
ook nog steeds te vinden zijn in ons vakblad. Oftewel, 
een jaar van nieuwe kansen én een nieuwe insteek.

In deze eindejaarsspecial van RijschoolPro wil ik 
jullie kennis laten maken met deze interessante, 
inspirerende en/of ontroerende verhalen. Daarnaast 
wordt er teruggeblikt op 2022: wat zijn de 
hoogtepunten van jullie branchegenoten? Wat 
waren de belangrijkste ontwikkelingen in Rijschool-
Nederland? En wat zijn de verwachtingen voor 
2023?

Ik wens jullie een goed, gemotiveerd en gezond 2023 
toe én - hoe cliché ook - veel veilige kilometers!
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DE RIJSCHOOLBRANCHE 
VAN 2022
Het was een jaar van grote veranderingen binnen Rijschool-Nederland. 
Zo werden voor het eerst de krachten - en zeven brancheverenigingen - 
gebundeld in de Koepel Rijopleiding en Verkeersveiligheid. Daarnaast 
ondervond de hele sector hinder van de soms wel 21-weken-durende 
wachttijden en zijn alle branchegenoten benieuwd of en hoe de presta-
tieladder straks vorm zal krijgen. RijschoolPro blikt door middel van 
deze thema’s met u terug op de rijschoolbranche van 2022. 

Terugblik

JUNI 2022
PRESTATIELADDER
“Het CBR gaat op verzoek van het Ministerie van Infra-
structuur & Waterstaat een uitvoeringstoets opstellen 
voor een prestatieladder voor rijscholen”, schrijft het 
CBR in juni op haar website. Dit leidde tot ophef en ge-
mengde gevoelens binnen de rijschoolbranche.
RijschoolPro plaatste vervolgens in juli een poll om de 
meningen omtrent de prestatieladder te polsen. Ruim 
700 branchegenoten lieten hier hun mening achter, 
waarvan 235 stemmers de prestatieladder schaalt onder 
‘gevalletje rijschool pesten’. Eén reactie luidt: “Wat mij 
voornamelijk beangstigt is dat de zorgleerlingen geen 
eerlijke kans meer zullen krijgen. Rijscholen die enkel 
de focus leggen op zo snel mogelijk slagen, willen deze 
mooie groep leerlingen niet meer begeleiden.”
Daarentegen zijn 160 van de RijschoolPro-lezers van me-
ning dat het invoeren van de prestatieladder er juist voor 
zal zorgen dat goede rijscholen hierdoor nog beter zullen 
presteren.

INS AND OUTS
De prestatieladder is bedoeld om rijscholen te stimule-
ren hun opleidingen te verbeteren, zodat meer kandida-
ten in één keer slagen voor het praktijkexamen. Indien 
de prestatieladder wordt ingevoerd, worden slagings-
percentages straks twee keer per jaar gemeten. Wan-
neer het percentage onder de 30 procent ligt, volgen er 
maatregelen.

Hoe deze maatregelen van het 
CBR eruit zullen zien, is nog niet 
precies bekend. Mogelijk volgt bij 
de eerste constatering van een 
slagingspercentage onder de 30 
procent een waarschuwing. De 
tweede constatering kan leiden 
tot een langere wachttijd voor het 
reserveren van examens. Indien bij 
een derde controle wederom blijkt 
dat het slagingspercentage niet is 
toegenomen, wordt de mogelijkheid 
om examens te reserveren eventueel 
geblokkeerd.
Wanneer een rijschool langdurig een 
slagingspercentage van onder de 30 
procent heeft, is het verder mogelijk 
dat deze wordt uitgeschreven bij het 
CBR en vervolgens geen examens 
meer mag reserveren. Een verstrek-
kende maatregel zoals deze wordt 
pas ingevoerd wanneer een rijschool 
na twee jaar, ofwel na vier metingen, 
niet in staat is gebleken het slagings-
percentage te verhogen tot boven de 
30 procent.
Zoals er consequenties zijn voor la-
ger scorenden rijscholen, zijn deze er 
ook voor rijscholen met een boven-
gemiddeld slagingspercentage. Rij-
scholen met een slagingspercentage 
van boven de 65 procent, worden 
door het CBR beloond. Zij krijgen 
bijvoorbeeld de mogelijkheid naam-
loze plekken te reserveren voor het 
eerste B-examen.
Hoewel de prestatieladder nog 
niet in werking is gesteld, was de 
planning van het CBR om de uitvoe-
ringstoets voor het einde van 2022 
af te ronden. Daarna wordt besloten 
of de prestatieladder daadwerkelijk 
wordt ingevoerd. Op zijn vroegst is 
dat in de tweede helft van 2023.

AUGUSTUS 2022
KOEPEL RIJOPLEIDING EN 
VERKEERSVEILIGHEID
De Koepel Rijopleiding en Verkeers-
veiligheid (KRV) werd dit jaar op 2 
augustus een feit. Aan de oprichting 
van deze Koepel werd voor die tijd al 
ruim een jaar gewerkt met als hoofd-
doel het aantal partijen waarmee in 
de rijschoolbranche wordt overlegd, 
te verminderen.
Het doel van de KRV is om de totale 
rijschoolbranche te professionalise-
ren in het belang van de verkeers-
veiligheid van alle (toekomstige) 
weggebruikers. Daarnaast willen 
zij de excessen die spelen in de rij-
schoolbranche uit de weg ruimen, 
waardoor leerlingen in het vervolg 
beter weten waar zij terecht kunnen 
bij het maken van juiste keuzes 
voordat zij aan het rijbewijstraject 
beginnen.
Bij de start van de formatie zijn een 
tiental organisaties toegetreden: 
FAM, LBKR, RST, VRB, VVRI, LBV, 
De Verkeersacademie, Lens Media, 
SMIT, VekaBest en Verjo. De ANWB 
en BOVAG maken (nog) geen deel uit 
van deze Koepel.

NOVEMBER 2022
WEL WACHTTIJDEN, GEEN 
NOODMAATREGELEN
Ook dit jaar was het CBR voor de 
rijschoolbranche weer een veelbe-
sproken thema. Met op één de door 
corona ontstane lange wachttijden 
voor het reserveren van onder an-
dere praktijkexamens. Gemiddeld 
duurt het in de maand december 
13,9 weken voordat een kandidaat 
het praktijkexamen kan doen, maar 

dat is wel eens anders geweest. In 
april 2022 bereikte deze wachttijd 
namelijk een piek van maar liefst 21 
weken, terwijl het streven van het 
CBR is om een gemiddelde wachttijd 
van circa zeven weken te hanteren.
Over dit onderwerp stuurden het 
CBR en het Ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat (I&W) in 
november een brief aan de voorzit-
ter van de Tweede Kamer. De brief 
is bedoeld om de Tweede Kamer bij 
te praten over de huidige stand van 
zaken en wordt beëindigd met het 
advies om geen verdere noodmaat-
regelen in te zetten met betrekking 
tot de wachttijden. 
Het CBR geeft aan er vertrouwen in 
te hebben dat de wachttijden zullen 
blijven dalen.
Dat er volgens de organisatie geen 
extra maatregelen getroffen hoeven 
te worden, heeft onder andere te 
maken met het feit dat er inmid-
dels 52 nieuwe examinatoren zijn 
gestart. Daarnaast zijn er nog 32 
kandidaten in opleiding die vanaf 
december examens gaan afnemen 
en zijn er 32 aspirant-examinatoren 
die in december en januari aan de 
opleiding zullen beginnen.
Hoewel de wachttijden nog steeds 
afnemen, verwacht het CBR wel 
een piek te zien in de eerste helft 
van 2023. Dit is volgens hen te 
verwachten door het ‘reguliere sei-
zoenspatroon’, waardoor de reserve-
ringstermijnen tijdelijks weer iets op 
zullen lopen. ○

De CBR-locatie in Breda. Foto: Else van Andel/RijschoolPro

De resultaten van de poll. Bron: RijschoolPro.nl

V.l.n.r.: Alexander Pechtold, Ruud Ru�en, Jos Vaessen en Jan Jurgen Huizing.  Foto: Wessel 
Agterhof/CBR

Wach�ijden voor praktijkexamens. Foto: CBR
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Een jaar vol veranderingen, passie, uitdagingen en nieuwe 
kansen: samen met de branche blikt RijschoolPro terug op 
2022. Wat zijn de hoogtepunten van dit jaar en wat is de ver-
wachting voor 2023? Van instructeurs tot examinatoren en 
van branchegenoten tot rijschoolhouders, een blik op hun jaar.

HOOGTEPUNT VAN 2022
“Het belangrijkste hoogtepunt voor 
mij als persoon is dat ik vader ben 
geworden van een schitterende zoon 
genaamd Faes. Op het moment dat 
die kleine werd geboren stond mijn 
hele wereld op zijn kop. Een heleboel 
mensen hadden van tevoren al ge-
waarschuwd dat men zich hier niet 
op kan voorbereiden en ik kan nu 
zeggen dat dit helemaal klopt. Ge-
lukkig heb ik een lieve vriendin die 
veel ervaring heeft met kinderen, als 
basisschoollerares, en die mij ontzet-
tend goed helpt om samen onze zoon 
op te voeden.
Daarnaast heb ik ook nog een ander 
hoogtepunt gehad en dat was het 
behalen van de opleiding bij
het CBR. Ik ben als persoon ontzet-
tend praktisch ingesteld waardoor 
ik enorm op zag tegen de theorie. 
In eerste instantie dacht ik altijd; 
dit doe ik wel even maar niets blijkt 
minder waar. Zodra ik aan iets 
begin, ben ik altijd gewend om te 
zeggen: ‘laat het me één keer zien, 
dan doe ik het wel na.’ Dit heeft mij 
in het verleden vaak geholpen. Bij 
het CBR is het ook belangrijk dat je 
de theorie snapt achter de praktijk.
Na het doorlopen van de theorie en 
uiteindelijk ook de praktijk, kan ik 
nu zeggen dat ik alles heb afgerond 
en een volwaardige examinator 
ben. Dit wil niet zeggen dat ik alles 
weet en/of gezien heb want zoveel 
ervaring heb ik natuurlijk nog niet. 
Daarom zijn mijn collega’s, die al 
langer in het vak werkzaam zijn, 

NOW & LATER

De branche vertelt...

ontzettend belangrijk voor mij, want 
die kunnen mij helpen om naar het 
volgende niveau te stijgen. Alles bij 
elkaar was 2022 een leuk, spannend 
maar vooral een uitdagend jaar en 
ik kan niet wachten om te zien wat 
2023 gaat brengen.”

WENS VOOR 2023
“Mijn wens voor 2023 is dat 
ik veel tijd kan spenderen 
met mijn zoon en hem kan 
zien opgroeien. Daarnaast 

heb ik op het werkvlak de wens om 
veel kilometers te mogen maken in 
verschillende locaties, veel examens 
en toetsen te mogen afnemen, maar 
vooral dat ik allemaal verschillende 
en interessante mensen mag ont-
moeten die mijn leven weer doen 
verrijken.
Ook heb ik de hoop dat we in 2023 

samen de wachttijden 
kunnen verkorten 

waardoor alles 
weer terug 

keert na hoe 
het was voor 
corona.”

Merlin Weber (60) is al 37 jaar rijinstructeur in om-
geving Den Bosch en Mierlo. Sinds vijf jaar ook heel 
actief op YouTube en TikTok als influencer binnen de 
rijschoolbranche.

HOOGTEPUNT VAN 2022
“Ik vind het leuk om via social 
media leerlingen te kunnen helpen 
om, naast hun reguliere rijlessen, 
de technieken eens op een andere 
manier te laten zien en via die weg 
zoveel mogelijk mensen te bereiken. 
Mijn hoogtepunt van 2022 was dan 
ook de eerste TikTok met meer dan 
1.2 miljoen views.”

WENS VOOR 2023
“Mijn wens is om mijn social media 
uit te kunnen breiden en nog meer 
leerlingen te helpen. Het zou het 
leukste zijn om door middel van mijn 
video’s een kleine gedragsverande-
ring teweeg te brengen en daardoor 
de verkeersveiligheid te vergroten. 
Al is het maar één ongeluk minder.”

“Ik wens mijn collega’s een fijn, goed en veilig 2023”

Jelmer van der Ploeg (24) is sinds april 2022 
rijinstructeur bij Autorijschool Harry van der 
Ploeg in Dokkum.

HOOGTEPUNT VAN 2022
“Mijn hoogtepunt was absoluut 
dat mijn allereerste leerling 
op examen ging en in één keer 
slaagde. Eerste leerling, eerste 
keer dat ik bij het CBR kwam, 
eerste examen en dan ook nog 
eens in één keer geslaagd. De 
leerling is ook een goede 
vriend van mij, wat het nog 
leuker maakte. Hij had ge-
wacht met lessen tot ik klaar 
was met de opleiding tot rijin-
structeur, zodat hij bij mij kon 

starten. Dus dat was wel echt 
dubbel bijzonder.”

WENS VOOR 2023
“Ik ben natuurlijk nieuw in het 
vak, dus ik wil in 2023 veel leren 
en ervaring opdoen. Ik hoop ook 
dat ik veel nieuwe leerlingen mag 
lesgeven en dat zij bij mij hun 
rijbewijs mogen halen.Daarnaast 
zou ik het heel erg leuk vinden als 
er meer jonge rijinstructeurs bij-
komen zodat er qua leeftijd meer 
variëteit binnen de branche komt.”

Nora Stoppelenburg (35) is al 10 jaar lang 
rijinstructeur en is eigenaresse van haar 
eigen uitstootvrije ‘Rijschool Zero’.

HOOGTEPUNT VAN 2022
“Mijn hoogtepunt was het kopen van een nieuw pand voor mijn 
rijschool.”

WENS VOOR 2023
“Mijn wens is de opleiding om zelf instructeurs op te gaan leiden, 
af te ronden. Daarnaast wil ik groeien binnen het vak, maar ook 
wat betreft personeel en aanbod binnen mijn rijschool.”

Rick Teheux (32) is sinds 2021 examinator bij het 
CBR in de omgeving Urmond & Roermond.
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Top drie

“I
k ben een mensenmens”, 
begint Jan. “Na al die 
lessen heb je een band 
opgebouwd met je leer-

lingen en werk je samen naar een 
hoogtepunt toe. Ik vind het dan ge-
weldig als ze slagen, maar aan de 
andere kant baal ik ervan. Ineens 
is het dan klaar. Ik heb echt een 
klik met de leerlingen en dat maakt 
afscheid nemen soms moeilijk.” 
Aangezien Jan het niet wilde laten 

bij de gebruikelijke ‘geslaagd-foto’ 
en de ‘veel veilige kilometers ge-
wenst-berichten’, kwam hij op het 
idee om een roadtrip voor oud-leer-
lingen te organiseren. Dus liet hij 
zijn creativiteit los op een folder 
over de roadtrip en stuurde die 
naar zijn oud-leerlingen. “Ik dacht: 
we gaan vast met drie à vier man, 
dat was voor mij al goed geweest, 
maar deze opkomst had ik niet 
verwacht. En we zaten zelfs al vol, 
anders waren er nog meer mensen 
meegegaan”, vertelt hij. “Ik zeg 
eigenlijk altijd: het zijn schaapjes, 
je moet ze loslaten. Maar nu zie ik 
ze weer even terug.”

EN ROUTE: TOUR DES ARDENNES
De vierdaagse tour begon maan-
dag in Valkenswaard vanaf waar 
Jan en zijn oud-leerlingen circa 190 
km aflegden richting het Luxem-
burgse Vianden. Op dag twee werd 
er een route gereden van zo’n 95 
kilometer van Vianden naar Bavig-
ne en zo staat er iedere dag weer 
een nieuwe kilometerslange route 
op de planning. Maar ruimte voor 
vrije tijd is er ook. “De een heeft 
zijn moeder meegenomen, de ander 
haar vriend, dus het is ook ont-
spannen. Dan gaat er bijvoorbeeld 
een groepje naar de grotten van 
Han en zien we elkaar later weer 
bij de lunch.”

Over alles in de roadtrip heeft Jan 
zorgvuldig nagedacht. Zo heeft 
hij er specifiek voor gekozen om 
de trip niet in het hoogseizoen te 
doen. “Het is nu een stuk rustiger 
en het is hier veilig rijden”, zegt 
Jan. “Maar, de natuur is natuurlijk 
ook fantastisch in deze maand door 
alle herfstkleuren.” 

Daarnaast houdt de gepassioneer-
de rijinstructeur goed in de gaten 
dat er niemand met drank de weg 
op gaat en heeft hij er bewust voor 
gekozen om geen wedstrijdelement 
aan de route toe te voegen. “Je 
krijgt dan alleen maar gevaarlijke 
situaties. Ik wil gewoon een mooie 
route maken, mooie dingen zien en 
veel genieten.”

ERVARINGEN EN HERINNERINGEN 
VOOR ALTIJD
De meeste oud-leerlingen van Jan 
rijden dagelijks gemiddeld twee à 
drie kilometer en hebben hun ritje 

‘DIT IS ELK MOMENT 
INTENS GENIETEN’

Vier dagen, zestien oud-leerlingen, één rijinstructeur, vijf bijrij-
ders en bijna achthonderd kilometer: dat zijn de ingrediënten 
voor de roadtrip van rijinstructeur Jan Verweij. Zijn vierdaagse 
‘Tour des Ardennes’ startte deze zomer in Valkenswaard, vanaf 
waar de groep koers zette richting de Luxemburgse Ardennen.

Jan met een aantal van de deelnemers. Foto's: Jan Verweij

De door Jan uitgestippelde route.

“Ik zeg eigenlijk altijd: het 
zijn schaapjes, je moet ze 
loslaten. Maar nu zie ik 
ze weer even terug”

Nieuwe vrienden in 
hun LesGo polo’s.

RIJINSTRUCTEUR JAN MAAKT EEN ROADTRIP NAAR 
DE ARDENNEN MET ZESTIEN OUD-LEERLINGEN:
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voor de dag er dan weer op zitten. 
Tijdens de roadtrip leren zij echter 
om aan de hand van een route en 
aanwijzingen een heel aantal kilome-
ters te rijden. “Het is fantastisch om 
de leerlingen te zien groeien tijdens 
de rit. Veel van hen rijden nu voor 
het eerst door de bergen, maar ik zie 
gewoon dat het steeds makkelijker 
gaat. En je hebt hier alles: steile 
wegen, bergen, onbekend terrein. Ze 
zien van alles voor het eerst. En als 
ik ze dan zo voor me uit zie rijden, 
denk ik: wat rijden ze lekker hè.”
Enkele leerlingen kennen elkaar al 
vanuit de tijd dat ze rijles hadden bij 
Jan: ze kennen elkaar van gezicht 
of ze brachten elkaar thuis aan het 

einde van een rijles. Maar over het 
algemeen zijn het onbekenden van 
elkaar. Wat Jan in de eerste momen-
ten al ziet gebeuren, noemt hij daar-
om bizar. “Het is een fantastisch 
clubje bij elkaar. Op de eerste avond 
zie je al dat er echt vriendschappen 
zijn ontstaan. Ze trekken met elkaar 
op en hebben lol, maar er zijn ook 
serieuze gesprekken. Om dat als 
rijinstructeur te zien gebeuren, is 
onvoorstelbaar. Enkelen waren stil 
of introvert tijdens de lessen, maar 
nu hoor je ze bij het ontbijt al. Het 
is één grote, gezellige boel en er 
zijn zoveel verschillende karakters. 
Dat vind ik misschien nog wel het 
mooiste.”

LEERLINGEN
De oud-leerlingen zelf zijn ook erg 
over de roadtrip te spreken. “De 
Tour des Ardennes was een groot 
succes met hele leuke ritten en 
mooie routes. Het was voor mij ook 
heel lastig, om eerlijk te zijn, want 
ik ben niet heel zelfverzekerd in de 
auto. Die bochten in de bergen wa-
ren dus wel een dingetje. Ik dacht 
ook dat ik de hellingproef wel kon, 
maar hier in Luxemburg kwam ik 
erachter dat het toch wat lastiger 
was dan ik dacht. Maar, met tips 
van Jan is het wel gewoon gelukt”, 
vertelt een van de deelnemers. 
“Veel geleerd, veel gezien en een 
hele leuke trip gehad. Ik zou vol-
gend jaar nog een keer mee gaan, 
als dat zou kunnen.”
In een enquête die Jan heeft op-
gesteld om de ervaringen over de 

roadtrip te verzamelen, schrijft een 
van hen: “Je kan dit soort moeilij-
kere routes nu gewoon proberen en 
als het even niet lukt, is er een rijin-
structeur bij die je kan helpen.”

LOW-BUDGET ROADTRIP
Voor 500 euro per twee personen 
krijgen de deelnemers drie over-
nachtingen, drie keer een driegan-
gendiner, drie keer ontbijt en een 
volledig uitgezette route. “Het is 
echt heel low-budget. De leerlingen 
zijn ook allemaal met hun eigen au-
to. Het voordeel voor de leerlingen 
is daarin dat zij die auto het beste 
kennen en daar thuis ook in rijden. 
Ik wilde eerst tien lesauto’s van Les-
Go regelen, maar er zitten een paar 
autofreaks bij die ik sowieso voor 
geen goud in een andere auto zou 
krijgen”, zegt Jan lachend.

TOUR DES ARDENNES 2.0
Hoewel Jan het idee van deze road-
trip al een hele tijd in zijn hoofd had, 
heeft het door de coronaperiode 
lange tijd geen werkelijkheid kunnen 
worden. “Maar”, zegt hij, “ik weet nu 
al dat wij dit nog vaker gaan doen. 
We hebben een enquête opgesteld 
en de deelnemers gevraagd om 
echt kritisch te zijn. We willen dit 
graag herhalen, maar dan wil ik het 
wel iedereen zoveel mogelijk naar 
de zin proberen te maken. Wat we 
nu al merken is dat er de volgende 
keer nog meer tijd voor ontspanning 

moet zijn. We zijn nu veel bezig met 
kilometers maken, lange stukken 
rijden en elkaar zoeken.” Om dit op 
te lossen wil hij tijdens de volgende 
roadtrip een aangepaste route ma-
ken, waarbij de leerlingen ook de 
kans krijgen om te navigeren van de 
ene leuke excursie naar de andere 
om op die manier vaker als groep bij 
elkaar te zijn. 
“Het is echt een heel leuk uitstapje. 
Je gaat ‘s avonds versleten naar je 
bed, maar het is echt genieten van 
‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. 
Er zijn ook nu al jongens die zeggen: 
‘Hé, volgend jaar ben ik ook nog 
oud-leerling, toch?’ Die willen graag 
nog een keer mee. Als ik dit eens per 
jaar zou kunnen doen, zou dat heel 
leuk zijn. We moeten dan alleen gro-
tere hotels boeken en grotere tafels 
reserveren.” ○

“En als ik ze dan zo 
voor me uit zie rijden, 
denk ik: wat rijden ze 
lekker hè”

Top drie

Tour des Ardennes onderweg door de bergen van Luxemburg.

Rijinstructeur Jan met een aantal deelnemers van de tour.
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ACHTER DE SCHERMEN BIJ VEKABEST 
DE ONTWIKKELING VAN 
E-LEARNINGS VOOR HULPDIENSTEN

Verkeersleermiddelenleverancier VekaBest bundelde onlangs haar krachten 
met Vekeersopleidingen Zuid en het Nederlands Instituut voor Verkeers-
veiligheid. Samen bogen zij zich over het produceren van e-learnings voor 
de brandweer, ambulance en huisartsenpost. Productontwikkelaar Martina 
Hendrix neemt ons mee in het ontwikkelproces van deze modules.

Partner

VekaBest ontwikkelt al ruim vijftig 
jaar leermiddelen voor de rijschool-
wereld en merkt een trend wat be-
treft de vraag naar online modules. 
Het biedt ruimte voor eigen planning 
voor zowel de leerling als de oplei-
der, want mensen kunnen het in hun 
eigen tijd doen en kunnen ermee 

kant voor dat het technisch goed 
ingericht wordt.”

Het klakkeloos overnemen van die 
kennis en materie is niet genoeg 
voor het ontwikkelen van een goede 
e-learning. Er zijn namelijk een heel 
aantal aspecten waar je rekening 
mee moet houden, legt Martina uit. 
“In een klaslokaal heb je een docent 
aan wie je van alles kunt vragen, 
maar tijdens het maken van een 
e-learning is dat natuurlijk niet het 
geval. Op het moment dat iemand 
alleen achter zijn bureau zit, is het 
dus nodig om diegene wat meer te 
prikkelen. Het is daarom belangrijk 
om filmpjes, foto’s en interactieve 
elementen toe te voegen.” Een voor-
beeld van zo’n interactief element is 
dat de e-learning wordt afgesloten 
met een aantal vragen aan de leer-
ling, waarin gecheckt wordt of hij of 
zij alles goed begrepen heeft.

Naast docenten en productont-
wikkelaars spelen ook ICT’ers en 
tekenaars een belangrijke rol in de 
totstandkoming van het eindpro-
duct. Zo wordt de vormgeving aan-
gepast op de doelgroep door middel 
van ICT’ers. Tekenaars worden door 
VekaBest gevraagd animaties te 
ontwikkelen voor bijvoorbeeld de 

regels en afspraken rondom incident 
management.
Tijdens het gehele ontwikkelpro-
ces wordt de module over en weer 
gestuurd en blijven alle betrokken 
partijen kritisch kijken om het eind-
product steeds meer te perfectione-
ren. Ze buigen zich dan over vragen 
als: Is de lading van de materie 
gedekt? Staat er genoeg uitleg bij en 
is de uitleg duidelijk? “Uiteindelijk 
duurt zo’n ontwikkelproces drie tot 
vier maanden. Je kunt namelijk niet 

alles in één keer goed neerzetten. Je 
zet het op papier, neemt het samen 
door, leest het opnieuw, corrigeert 
links en rechts iets, je vult informa-
tie aan, zoekt nog een afbeelding en 
ga zo maar door”, zegt Martina.

PILOT
Wanneer alle partijen tevreden zijn 
over het product wordt er gestart 
met een pilot, zoals bij de module 
voor de brandweer is gedaan. “Het is 
natuurlijk even wennen als je klassi-
kale les gewend bent, want nu zit je 
opeens alleen, maar de feedback was 
echt heel erg positief. Mensen von-
den het interessant en duidelijk. Dit 
is goed om te horen vanuit een groep 
die gewend is om vooral dingen in 
de praktijk te doen”, aldus de pro-
ductontwikkelaar. “We merken dan 
ook dat specialisten ons steeds vaker 
benaderen om mee te denken over de 
invulling van nieuwe e-learnings.”

MODULES EN MEER
Eerst kwam de e-learning voor de 
ambulance, toen voor de brandweer 
en later ook voor de huisartsenpost-
chauffeur, maar deze zijn allemaal 
bedoeld voor mensen die nieuw zijn 

Controlevragen in de nieuwe e-learning. Foto: VTO vervoer en logistiek/VekaBest

“MET ZOVEEL MENSEN TOT EEN 
EINDPRODUCT KOMEN IS MOOI EN 

DANKBAAR WERK”

De door tekenaars ontwikkelde animatie rondom incident management. Foto: VekaBest

In de terugkerende rubriek ‘BACKSTAGE’ bezoekt RijschoolPro interessante en relevante organisaties bin-
nen de rijschoolbranche. Hoe ziet een dag eruit bij het IBKI, wat doet een examinator en wat zijn de dage-
lijkse bezigheden van bijvoorbeeld een rijbewijskeuringsarts?

beginnen en stoppen wanneer dat 
gewenst is. De insteek is voorname-
lijk dat de e-learning de kandidaten 
echt goed voorbereidt op de praktijk. 
Maar, het ontwikkelen van een 
e-learning gaat niet over één nacht 
ijs; het is een proces van drie tot vier 
maanden.

OM DE TAFEL
“We kunnen heel veel”, begint Mar-
tina, “maar specialistische kennis is 
iets wat we het liefst bij de specialis-
ten zelf halen. Daarom ontwikkelden 
we deze e-learning samen met prak-
tijkdocenten. Zij kennen de materie 
heel goed en wij zorgen er aan onze 
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Brand story

Ieder jaar stellen wij binnen TAFKA Administratie en Advies voor Rijscholen 
een advies op over de minimum lesprijs. Wij vinden het belangrijk dat de 
rijschoolondernemer inzicht heeft in het uurtarief en de lesprijs en aan de 
hand van deze prijzen kunnen rijschoolhouders hun bedrijfsvoering afmeten. 

Rijschoolhouders stellen zichzelf 
vaak vragen als: hanteer ik het juiste 
tarief en waar wijk ik eventueel af? 
Zijn mijn kosten in lijn met de bere-
keningen of niet? Ook buigen deze 
ondernemers zich over de vraag of 
zij nog in de juiste auto rijden of dat 
het tijd is voor verandering. En - niet 
onbelangrijk - hoeveel hou ik over 
aan het einde van de streep en is dat 
toereikend?

Om antwoord te geven op al deze 
vragen maken wij berekeningen 
op maat. Deze berekeningen zijn 
jaarlijks afhankelijk van een aantal 
zaken.

BEREKENING VAN DE LESPRIJS
Een gezonde bedrijfsvoering wordt 
ondersteund door het hanteren van 
een goede lesprijs. Daarbij is het 
in tijden van inflatie en prijsverho-
gingen noodzakelijk om je lesprijs 
adequaat aan te passen. Voor de 
berekening van de nieuwe lesprijzen 

van 2023 zal de ondernemer reke-
ning moeten houden met:
-  de nieuwe belastingmaatregelen 

(hogere belastingdruk);
-  het terugbetalen van de Corona 

belastingschuld;

Het team van TAFKA. Foto: TAFKA Administratie en Advies voor Rijscholen

-  de inflatie (hogere prijzen voor 
energie, brandstof, boodschappen 
en dienstverlening  (nieuwe tarie-
ven CBR));

TAFKA Advies en Administratie 
voor Rijscholen ondersteunt de 
rijschoolhouder graag in dit proces 
en de berekeningen. Met meer dan 
honderd rijscholen als klant hebben 
wij goed zicht op de ontwikkelingen 
in de branche en door middel van 
deze kennis en ervaring zijn wij in 
staat een op maat berekende lesprijs 
op te stellen.

Naast advies geven wij ook nascho-
lingen op het gebied van een gezon-
de bedrijfsvoering. Gun jezelf als 
ondernemer een goede (bij)scholing 
en maak een slimme start van 2023 

door je lesprijs door ons te laten 
berekenen. Voor RijschoolPro-lezers 
hebben wij een aanbieding om hen 
hierin op weg te helpen: laat jouw 
lesprijs berekenen voor €100,00 (ex-
cl. Btw) in plaats van €125,00. 

Met de blik vooruit helpt TAFKA je 
op weg.

Wij wensen jou alle goeds voor jou 
persoonlijk, voor jouw onderneming 
en voor onze branche in 2023. 

Henk Kwant
TAFKA

Partner

in het vak. Al pratend met klanten 
bracht dat het team van VekaBest 
daarom opnieuw op een idee. 

“Iemand die al brandweerchauffeur 
of ambulancechauffeur is, hoeft 
natuurlijk niet alle modules nog een 
keer te doorlopen”, zegt Martina. 
“Dus kwamen we op het idee om de 
e-learning in te richten op basis van 
een nulmeting. Zo kan je de e-learn-
ing gepersonaliseerd aanbieden en 
iemand stukjes van de e-learning 
laten volgen die passen bij de re-
sultaten van die nulmeting. Wat je 
goed onder de knie hebt, hoef je niet 
opnieuw te doen en wat je minder 
goed kan, kun je gaan oppakken. De 
mogelijkheid tot het doen van deze 
nulmeting zal voor de ambulance 
e-learning eind december live gaan.”

EÉN TEAM, ÉÉN TAAK
Met een groot team aan specialisten 

op onder andere het gebied van 
onderwijs, techniek, ICT, product-
ontwikkeling en animatie zijn de 
e-learnings uiteindelijk tot stand 
gekomen. En hoewel daar heel veel 
werk in zit, noemt Martina het een 
dankbaar proces. “Je werkt vaak 
met mensen die heel betrokken 
zijn bij de materie. Ze weten er niet 
alleen veel van, ze vinden het ook 
heel leuk om ermee bezig te zijn. Dat 
geeft mij energie. En ja, hoe meer 

mensen er aan een product werken, 
des te langer het duurt. Maar met 
zoveel mensen tot een eindproduct 
komen is mooi en dankbaar werk.” ○

V.l.n.r. Henk Rensen (VOZ), Martina Hendrix (VekaBest) en Martijn Bouwheer (NIV).

HET ADVIES VAN TAFKA:  

DE MINIMUM LESPRIJS

“MET DE 
BLIK VOORUIT
HELPT TAFKA 

JE OP WEG”
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18,4 METER EN 22.600 KILO: 

ALLESKUNNER RICHARD OVER DIT 
‘GROTE-MENSEN-SPEELGOED’
Met oneindig enthousiasme voor het vak werd Rij-
schoolPro in Naaldwijk ontvangen door Haagse in-
structeur en alleskunner Richard van den Berg. Met 
een roze pasje waarop elk rijbewijs vertegenwoor-
digd is én de bevoegdheid voor optische en geluidssig-
nalen op zak, heeft Richard een zeldzame combinatie 
te pakken. Maar daar is hij zelf niet zo van onder de 
indruk: “Ik blijf gewoon Richard. Wil je een taartje? En 
een ritje in de extra lange bus mét aanhangwagen?” 

Top drie

R
ichard was militair, reed 
internationaal op de 
vrachtwagen, geeft off-road 
trainingen aan BOA’s in 

Naaldwijk, reed in het openbaar ver-
voer in Den Haag, is rijinstructeur 
voor ieder voertuig én staat voor de 
klas. Deze alleskunner is multi-in-
zetbaar en spreekt met passie over 
daadwerkelijk ieder aspect binnen 
de branche, maar Richard ziet 
zichzelf gewoon als iemand met een 

‘vreselijk leuke’ baan. “Ik ga lachend 
naar mijn werk, we lachen samen en 
ik ga lachend weer naar huis.”

Hij legt de voor zijn vak noodzake-
lijke pasjes één voor één op tafel. 
“Die is leuk”, zegt Richard terwijl 
hij zijn volledig gevulde rijbewijs op 
tafel legt. Vervolgens zijn bevoegd-
heidspas van het IBKI: “Deze levert 
geld op”. “En deze hebben er maar 
heel erg weinig”, zegt hij tot slot 

over zijn pas voor optische en ge-
luidssignalen. “Deze combinatie die 
kom je niet veel tegen, die hebben 
misschien maar 100 à 150 man in 
Nederland. Maar nogmaals: ik ben 
niks speciaals. Ik heb het gewoon 
vreselijk naar mijn zin en daar gaat 
het om.” 

EN ROUTE MET RICHARD
Hoewel Richard beschikt over alle 
mogelijke rijbewijzen en dus mul-
ti-inzetbaar is, houdt hij zich vooral 
bezig met het ‘grote-mensen-speel-
goed’. “Dat zijn dan de voertuigen 
vanaf BE, maar vandaag ga ik een 
rondje met je rijden in de extra lange 
bus met aanhangwagen, ofwel DE.” 

Eenmaal in de bus vertelt Richard 
met een combinatie van ervaring en 
een aangeboren gevoel voor didac-
tiek over alle snufjes in de bus. De 
bus is 12,88 meter lang en met de 
aanhanger erbij haalt hij een lengte 
van 18,40 meter en een totaalge-
wicht van 22.600 kg. De bus heeft 
aan weerszijden drie verschillende 
spiegels: een ‘hoogspiegel’, een dode 
hoek spiegel en eentje waarmee je 
aan de zijkant recht naar beneden 
op de banden kunt kijken.
Richard rijdt over de rotonde en 
geeft aan dat ik straks kan zien hoe 
de aanhangwagen met een paar 
seconde vertraging ook in het zicht 
verschijnt en complimenteert mij 
met het feit dat ik meteen weet in 
welke spiegel ik moet kijken.
“Elke dag roep ik 200 keer wat ik jou 
nu vertel. Dingen over de spiegels, 
de banden, de manier waarop je een 
rotonde oprijdt, maar het verveelt 

me nooit. Echt nooit. Het enige waar 
ik geen zin in heb, zijn vervelende 
mensen. Maar die zie ik natuurlijk 
nooit, haha. Ik probeer er altijd iets 
leuks van te maken.”

NOOIT TE OUD OM TE LEREN
Als ik Richard vraag naar zijn pensi-
oen, vertrekt zijn blik. “Dat pensioen 
zit er ongetwijfeld een keer aan te 
komen, maar stilzitten ga ik nooit 
doen. Gelukkig duurt het ook nog 
een aantal jaren. Daarnaast ben je 
nooit te oud om te leren. Volgend 
jaar ga ik mijn kraanpapieren halen. 
Zo’n mobiele kraan, zo’n heel groot 
monster, die staat voor dan op de 
planning. Zo ben ik altijd weer op 
zoek naar nieuwe uitdagingen.”

TIPS VAN RICHARD
Hoewel Richard de tip ‘een demo 
zegt meer dan duizend woorden’ 
de beste tip vindt voor iedere rijin-

structeur, is het iets anders wat 
hij het meest belangrijk vindt: blijf 
altijd jezelf. “Iedereen is beginnend 
instructeur geweest en iedereen 
was toen zoekende, maar ooit kreeg 
ik deze tip van iemand en nu geef 
ik hem door: blijf altijd jezelf in dit 
vak. Mijn les is de jouwe niet en 

jouw les is de mijne niet. Zo doet 
iedereen het anders, maar met het-
zelfde resultaat.”
“En”, zegt Richard tot slot, “Doe al-
tijd alleen wat je geweldig vindt. Het 
klinkt misschien heel overdreven al-
lemaal, maar voor mij voelt dit werk 
als een betaalde hobby.” ○

IN DE TERUGKERENDE RUBRIEK ‘BLIKVANGER’ SPREEKT 
RIJSCHOOLPRO MET RIJINSTRUCTEURS VAN BIJZONDERE 
VOERTUIGEN. VAN VRACHTWAGENINSTRUCTEURS TOT IN-
STRUCTEURS VAN LIMOUSINES: EEN KIJKJE IN HUN WERELD.

Het bomvolle roze 
pasje van Richard. 

Richard voor de 18,4 meter 
lange bus met aanhanger. 

Richard in volle fo-
cus. Foto’s: Else van 
Andel/ RijschoolPro
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De branche vertelt...

NOW & LATER

Alexander Pechtold (56) is voormalig politicus van 
D66 en sinds november 2019 directeur van het CBR.

HOOGTEPUNT VAN 2022
“Ik hoop dat ik het woord corona 
voor de laatste keer gebruik. Ik 
ben er trots op dat we de daardoor 
opgelopen achterstanden bij de the-
orie-examens volledig hebben weg-
gewerkt en de reserveringstermijn 
voor praktijkexamens hebben weten 
te verkorten.”

“Die vijf maanden dicht hebben erin 
gehakt. Mijn collega’s verdienen dan 
ook een groot compliment. Daarvoor 
is veel creativiteit nodig geweest en 
vele extra uren werken, soms ver 
van huis. Dat getuigt van hart voor 
de zaak en vooral van betrokkenheid 
bij de vaak jonge mensen die dol-
graag hun rijbewijs willen halen.” 

“Heel blij zijn we natuurlijk dat we 
als organisatie sinds april het aan-
gescherpt toezicht kwijt zijn. Het 
hoogtepunt voor de branche vind ik 
de oprichting van de KRV. Het is van 
groot belang dat de branche zich pro-
fessioneel laat vertegenwoordigen in 
een tijd waarin er steeds meer wordt 
gevraagd van een rijschoolhouder. 
Dat is een stap naar verdere professi-
onalisering van onze sector.”

WENS VOOR 2023
“Met het aantrekken van nieuwe 
examinatoren en de inzet van onze 
huidige collega’s gaan we de reser-
veringstermijn voor met name het 
B-praktijkexamen terugdringen 

tot het wettelijke niveau. Dat staat 
uiteraard op nummer 1 voor het 
nieuwe jaar. Maar dat kunnen we 
als CBR niet alleen. Daarvoor is het 
echt nodig dat het slagingspercenta-
ge omhoog gaat. Want ook daardoor 
komen er meer plekken beschikbaar 
en kunnen - hopelijk meer goed 
voorbereide - nieuwe kandidaten 
examen doen. En dan is je rijbewijs 
halen er één, je rijbewijs houden is 
voor sommigen ook een kunst.” 

“Samen met de politie besteedt het 
CBR in 2023 nog meer aandacht 
aan verkeersovertreders. Daarvoor 
krijgen we nieuwe mogelijkheden. 
Behalve de bestaande cursussen 
alcohol en gedrag in het verkeer 
komen er vanaf april twee cursussen 
bij: drugs in het verkeer en de korte 
cursus gedrag en verkeer; bedoeld 
voor vaak jonge bestuurders die voor 
het eerst een forse snelheidsover-
treding hebben begaan. Ook gaan 
we volgende stappen zetten met het 
rapport-Roemer, een kans om de 
kwaliteit binnen de gehele sector te 
verbeteren.”

“Ik hoop ook van harte dat zo veel 
mogelijk rijscholen lid worden van 
de koepel. Hoe beter de vertegen-
woordiging in de koepel is, hoe 
professioneler onze samenwerking 
vanuit ieders belang kan worden. En 
ja, fraudebestrijding blijft een speer-
punt. De fraudeurs worden slimmer, 
maar wij ook.”

Harriëtte Oostland (52) is al 32 jaar werkzaam bin-
nen het RDW, waarvan 15 jaar als teammanager van 
de Unit Expertise Centrum Rijbewijzen.

HOOGTEPUNT VAN 2022
“Dat we dit jaar ongeveer 1,5 miljoen rijbewijzen hebben afgeven en daar-
mee aan het eind van het jaar bijna 12 miljoen actuele rijbewijzen in het 
register zullen hebben. Dat is een record!”

WENS VOOR 2023
“Mijn wens voor volgend jaar is dat bij alle gemeenten het rijbewijs online 
verlengd kan worden.”

Karel Arzt (66) was 35 
jaar examinator bij het 
CBR en is daarnaast ka-
rakteranalist en trainer 
bij ‘Kijk Anders’.

HOOGTEPUNT VAN 2022
“Mijn hoogtepunt was het uitbren-
gen van mijn boek ‘Examinatoren 
zijn net mensen’, waarin ik schrijf 
over de feiten en fabels binnen de 
wereld van het CBR en binnen het 
vak van de examinator.”

WENS VOOR 2023
“Ik wens gezond te blijven en op 
welke manier dan ook iets te kunnen 
blijven betekenen voor mensen.”

Arno Smits (57) is voorzitter van BOVAG Rijscholen 
en eigenaar van Smits Opleidingen.

HOOGTEPUNT VAN 2022
“De afgelopen drie jaar hebben we 
als branche veel voor de kiezen ge-
kregen helaas, het overkwam ons al-
lemaal. Toch kan ik genieten van de 
hoogtepunten die ik ondanks alles 
zowel privé als zakelijk heb mogen 
meemaken.”

“Als voorzitter van BOVAG Rijscholen 
was het mijn tweede jaar. Samen 

met branchemanager Hannie Tak, 
het BOVAG-huis, al het bestuur en 
alle leden hebben we echt een goed 
programma’s opgestart. Daarnaast 
hebben we veel lopende dossiers om 
de branche naar een hoger plan te 
brengen en zien we dat onze leden 
hier steed meer voordeel van hebben.

“Ook hebben we nog meer ingezet op 
samenwerking met onze partners uit 

de branche en hebben we gebouwd 
aan het creëren van wederzijds ver-
trouwen. Wij lopen niet te schreeu-
wen op de barricade, maar zijn de 
dialoog aangegaan en zo is duidelijk 
geworden dat je met goede samen-
werking verder komt.”

WENS VOOR 2023
“Natuurlijk hoop ik dat nieuwe uit-
braken van Corona wegblijven en dat 
we ons dagelijks werk kunnen blij-
ven uitvoeren. Maar daarnaast wil ik 
met Smits Opleidingen onze missie 
verder vormgeven. Ik heb een mooi 
team van gedreven medewerkers 
met wie we samen mooie resultaten 
kunnen boeken. Die ontwikkelingen 
gaan we als team verzilveren.”

“Als voorzitter van BOVAG Rij-
scholen ga ik samen met het 
BOVAG-team, het bestuur en onze 
leden verder bouwen aan onze mooie 
branche. De weg die we ingeslagen 
zijn in 2021 is gericht op het leveren 
van een bijdrage aan de verkeers-
veiligheid en aan goed ondernemer-
schap. Nu bijna twee jaar verder 
zien we prachtige ontwikkelingen 
ontstaan. De BOVAG-leden mogen 
ook verwachten dat ik me voor hen 
maximaal ga inzetten; ze hebben mij 
immers niet voor niets gekozen om 
hun voorzitter te zijn.”
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De branche vertelt...

HOOGTEPUNT VAN 2022
“Het was voor ons een superdruk 
jaar. We hebben ondanks twee prijs-
verhogingen nog nooit zoveel leer-
lingen gehad. Ook heb ik in mei een 
inval-instructeur mogen inwerken 
die nu regelmatig helpt, waardoor 
de druk iets van de ketel raakt.” 

“Voor de rijschool ook een jaar 
waarin we geïnvesteerd hebben in 
een andere lesauto en een nieuwe 
website, waardoor we er nu weer 
tegenaan kunnen.”

WENS VOOR 2023
“Een wens voor het komende jaar is 

dat de wachttijden voor een praktij-
kexamen weer op orde komen. Dat 
werkt voor de klanten en qua plan-
ning een stuk prettiger.” 

“Voor de rijschool wens ik vooral zo 
door te kunnen gaan. Zelf ga ik de 
donderdagmiddag vrijhouden voor 
andere dingen dan lesgeven, zoals 
administratie. Maar ook wil ik een 
aantal interessante verdiepingscur-
sussen voor rijinstructeurs gaan 
organiseren.”

“Verder wens ik natuurlijk iedereen in 
de branche een goede gezondheid, te-
vredenheid en al wat nodig is toe.” ○

Bert de Weerd (49) is al 23 jaar rijinstructeur en 
sinds 8 jaar eigenaar van Autorijschool Bert in Epe.
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Ik hoor je denken: ‘Het is toch schrijven op een wit vel papier?’ Dat klopt. 
Ook wel eens vervangen door ‘een maagdelijk wit velletje of ‘we nemen 
er een blanco blad bij’. Maar waar wij bij Les Elektrisch op doelen is geen 
onbeschreven blad, sterker nog: het gaat om iets dat de branche al lan-
gere tijd flink dwars zit.
Er is veel aan de hand in de branche en veel belangenbehartigers maken zich daar 
hard voor. Dat doen wij ook, maar dan op een heel specifiek onderwerp. Wij zetten 
ons in voor verduurzaming - vanaf de bron - van de rijschoolbranche en het Neder-
landse wagenpark. Dit willen wij bereiken door het rijlessen in elektrische auto’s te 
stimuleren. Kortweg: Les Elektrisch.

Dus, daarom schrijven wij aan een wit papier. En dat is het in deze terugblik op 2022 
waard om te benoemen. Begin dit jaar brachten wij het Les Elektrisch White Paper uit, 
waarin beschreven staat waar wij op dit moment aan werken. Dat leidde tot steun van 
het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat om elektrisch lesgeven te prioriteren. 

Well-to-wheel
De keuze maken om elektrisch te gaan lessen is volgens ons een makkelijke keuze. 
Uit recent onderzoek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is namelijk geble-
ken dat een elektrische auto van well-to-wheel beter is voor het milieu én dat elke 
gereden kilometer in een elektrische auto je meer geld oplevert.

Echter tonen grove cijfers aan dat op dit moment slechts 150 rijschoolhouders lesge-
ven in een volledig elektrische auto. Daarvan zijn er pas zo’n 25 aangemeld bij Les 
Elektrisch. Daarvan denken wij: als je als rijschool onzichtbaar blijft, terwijl je juist als 
pionier optreedt, wordt het lastig het branchebrede doel te bereiken. Daarom een tip 
van Flip: meld je bij ons aan.

Maar er is meer! We gaan ook de barricaden op wat betreft Code 78, want dat zit ons 
en de branche dwars. Verduurzaming stopt namelijk als Code 78 in de huidige vorm 
gehandhaafd blijft. En laat dat nou precies tegen ons mandaat in gaan.
We zijn niet blind voor andere uitdagingen die in de branche spelen, maar menen wel 
dat rijles geven in de meest duurzame vorm bijdraagt aan een betere branche, in de 
breedste zin van het woord.

Dus: inmiddels met óf nog zonder EV, schrijf je in bij Les Elektrisch. Dan ziet de 
toekomst er mogelijk een stuk groener uit.

Flip Oude Weernink, René Bastiaans & Domien Tolsma
Les Elektrisch

Schrijven aan een wit papier
Column/partner

Flip Oude Weernink tijdens de bijeenkomst over Les 

Elektrisch in het RVO-gebouw in Utrecht. Foto: Else 

van Andel/RijschoolPro

Domien Tolsma van Les Elektrisch bij hun eigen elektrische lesauto. 

Foto: Les Elektrisch

René Bastiaans vertelt over het ontstaan van Les 

Elektrisch. Foto: Les Elektrisch
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René van Kralingen is onderwijskundige, was docent 
in het technisch beroepsonderwijs, schrijft boeken 
en houdt zich op dit moment dagelijks bezig met het 
opleiden van leraren op hogescholen. Hij coacht, geeft 
advies en werpt nu voor RijschoolPro een blik op de 
verschillen tussen jonge en volwassen leerlingen.

blijft door de jaren heen. Dit houdt 
in dat het leervermogen van een 
volwassene tussen de 40 en 60 jaar 
op hetzelfde niveau ligt als toen zij 
tussen de 20 en 40 jaar oud waren. 
Het is het tempo van het leren en 
de ontwikkelingsfase van het brein 
en het individu, waarin verschillen 
te ontdekken zijn. Volgens René zijn 
deze verschillen op vier vlakken toe 
te lichten.
1. Onbevangenheid

“Ten eerste, jongeren pikken za-
ken sneller op dan volwassenen”, 
zegt René. “Dat komt niet alleen 
door het jonge brein, maar ook 
door de ontbrekende voorken-
nis. Zonder enige terughoudend-
heid stapt een jonge leerling 
daardoor de auto in. Geen ver-
wachtingen, geen belast verle-
den. Hij rijdt gewoon de weg op; 
nieuwsgierig en vrij. Door deze 
onbevangenheid leren jongeren 
sneller dan volwassenen.”

2. Emoties
Volgens de onderwijskundige 
stappen jongeren niet alleen met 
meer lef en nieuwsgierigheid 
achter het stuur dan volwas-
senen zouden doen, maar zij 
beoordelen de lessen ook op 
een andere manier. “Jongeren 
worden tijdens het autorijden 
dikwijls met zichzelf geconfron-
teerd. In het post-puberbrein 
zijn emotionele, zwart-wit reac-
ties dan de reactie op hoe hun 
les is verlopen. De rijles ging 
niet ‘middelmatig’, maar ‘zwaar 
kut’ of juist ‘heel vet’.
Maar, deze ‘heftige’ reacties 
horen bij de leeftijd, legt René 
uit. “Het emotionele brein 
overheerst en het rationele deel 
krijgt langzaam vorm.” 

ONDERWIJSKUNDIGE 
RENÉ VAN KRALINGEN 

OVER VERSCHILLEN 
TUSSEN JONG EN OUD

Door de bril van…

3. Overschatten
Wat volgens René ten derde 
typerend is voor de jonge doel-
groep, is het feit dat zij zichzelf 
vaker overschatten dan vol-
wassenen. “Vooral jongens. Die 
vinden zichzelf heel goed rijden. 
Realistische feedback moet dan 
ook een spiegel vormen; con-
fronteer jongeren met hunzelf in 
verschillende verkeerssituaties.” 
René pleit dan ook voor filmop-
names van de rijlessen, zodat de 
leerlingen zelfkritisch vermogen 
kunnen ontwikkelen.

4. Meningen van anderen 
“Meer dan volwassenen, hechten 
jonge leerlingen veel waarde 
aan de mening en waardering 
van anderen”, noemt de onder-
wijskundige als vierde verschil. 
“Een post-puber kan wakker 
liggen van kritische leeftijdsge-
noten die zich uitspreken over 
zijn of haar ‘slechte’ rijgedrag. 
Een uitspraak als ‘je rijdt als een 
oud wijf’, wordt écht gevoeld.”
Om deze reden is het volgens 
René dan ook van groot belang 
om veel positieve feedback te 
geven aan jonge leerlingen. “Ze 
krijgen een boost als ze gepre-
zen worden.”

DO’S AND DON’TS
Wanneer jongeren - en mensen in 
het algemeen - niet gemotiveerd 
zijn, zit daar altijd een reden achter, 
zegt René. Hij verwijst naar een 
Amerikaans onderzoek van Deci en 
Ryan waarin uitgebreid gesproken 
wordt over motivatie onder jongeren. 
“Leerlingen raken het allereerst 
gemotiveerd wanneer je hun aanwe-
zige kwaliteiten benoemt en daarop 
inspeelt. Daarnaast is het volgens 
de Amerikaanse experts van belang 
om de autonomie van de leerlingen 

te erkennen en te respecteren. Laat 
hen keuzes maken over en invloed 
uitoefenen op de lessen. Laat hen 
bijvoorbeeld beslissen welke route 
er gereden wordt of welke bijzondere 
verrichting er geoefend gaat wor-
den”, aldus René.
De onderzoekers wijzen ook op de 
relatie tussen instructeur en leer-
ling. “Noem je leerling bij naam, ken 
zijn of haar achtergrond en begrijp 
de taal die de leerling ‘spreekt’. 
Dit alles werkt relatieversterkend. 
Gezien en erkend worden werkt mo-
tiverend.”
Wat je volgens René vooral niet moet 
doen, is jongeren benaderen als 
mensen die niets weten. Hij geeft 
dan ook de tip om jonge leerlingen te 
vragen hoe ze willen leren en waar 
zij specifiek feedback op willen. 
“Hoewel een autoritaire aanpak er-
toe leidt dat een leerling de instruc-
teur gehoorzaamt, haalt het wel de 

verantwoordelijkheid bij de jongere 
weg. Dat is niet wat je wil, want ook 
als de instructeur later weg is, wil 
je dat een leerling zelfstandig en 
autonoom beslissingen kan nemen 
achter het stuur.” Een democratische 
aanpak is volgens René dan ook een 
beter idee. Door die aanpak krijgt 
de leerling de kans om mee te den-
ken, kritische vragen te stellen en 
daardoor de verantwoordelijkheid te 
nemen voor het rijgedrag.

STIMULEREN EN LEREN
Tot slot benoemt de onderwijskundi-
ge dat iedereen in ‘opleidingsland’ 
zich moet realiseren dat de motiva-
tie van leerlingen kan veranderen 
gedurende de lessen. “Leerlingen 
kunnen ongemotiveerd of weinig ge-
interesseerd aan rijlessen beginnen, 
puur met het oog op het behalen van 
een rijbewijs. Maar velen gingen 
van het vak houden omdat de leraar 
de opdrachten of oefeningen leuker 
maakte dan verwacht.”
Een rijinstructeur die leerlingen sti-
muleert, hen laat leren van fouten en 
hen zelfvertrouwen geeft, zijn voor 
René onmisbare aspecten van het 
werken als opleider. ○

“Een jonge leerling rijdt 
gewoon de weg op:  
nieuwsgierig en vrij”

Onderwijskundige 

en schrijver René 

van Kralingen

Foto: René van 

Kralingen.

Werking van het brein. Foto: Shu�erstock

“L 
eraren, coaches en 
trainers proberen altijd 
zoveel mogelijk in te 
spelen op de verschillen 

tussen leerlingen. Niet iedereen leert 
namelijk op dezelfde manier en dat 
weten rijinstructeurs ook; er stappen 
allerlei soorten mensen de lesauto 
in”, vertelt René. “Als instructeur 

ontmoet je al die leerlingen, maar 
wat weet je precies over de jonge 
doelgroep? Wat onderscheidt hen van 
volwassenen? En in hoeverre moet en 
kun je je aanpak aanpassen?”

LEERVERMOGEN
René legt uit dat het algemene 
leervermogen van de mens stabiel 

Rijinstructeur 
met jonge leerling
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Top drie

D
eze nobele missie begon 
projectcoördinator Rob 
Janssen inmiddels alweer 
bijna dertig jaar geleden, 

in 1995. Zelf noemt Rob het een bij 
toeval ontstaan project op het juiste 

moment en met de juiste mensen 
in de buurt. Van het een kwam het 
ander en al snel sloten verschillende 
partners zich bij het project aan.
Vandaag de dag werkt de MMvG 
samen met het CBR, een verkeers-

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN 
BIJ MOTOR MOBILITEIT 
VOOR GEHANDICAPTEN
‘Een groep vakfanaten en pioniers’, zo noemen de 
mannen van Motor Mobiliteit voor Gehandicapten 
(MMvG) zich. Hun doel? Het voor mensen met een 
beperking mogelijk maken om te kunnen leren of te 
kunnen blijven motorrijden. 

IN DE TERUGKERENDE RUBRIEK ‘BACKSTAGE’ BEZOEKT RIJSCHOOL-
PRO INTERESSANTE EN RELEVANTE ORGANISATIES BINNEN DE RIJ-
SCHOOLBRANCHE. HOE ZIET EEN DAG ERUIT BIJ HET IBKI, WAT DOET 
EEN EXAMINATOR EN WAT ZIJN DE DAGELIJKSE BEZIGHEDEN VAN 
BIJVOORBEELD EEN RIJBEWIJSKEURINGSARTS?

op een zogeheten zittingsdag komen 
om te kijken of het mogelijk is om 
motor te rijden en zo ja, op welke 
manier. Hoewel Rob eigenlijk al met 
pensioen is, ligt zijn hart bij de orga-
nisatie en sluit hij toch altijd nog aan 
bij deze dagen. 
“Kandidaten zitten hier dan tegen-
over een heel panel”, zegt hij met 
een knipoog. “Een Deskundige Prak-
tische Rijgeschiktheid (DPR) van het 
CBR en wij als team met Lambert 
Koops van de rijopleiding, Albert 
Lukens als technische motoraan-
passer en ik als projectcoördinator.” 
Hier voert de kandidaat het eerste 
gesprek met het team over zijn of 
haar wensen en dromen, maar ook 
over obstakels en moeilijkheden. Na 
dit gesprek is het tijd voor de ‘body-
check-list’ die Albert door middel 
van een ‘oefenmotor’ afneemt.

IN DE WERKPLAATS
Ik word door Albert meegenomen 
naar zijn werkplaats waar hij met 
trots de motor presenteert waarmee 
hij kandidaten test op onder andere 
reactiesnelheid en kracht. “Eigenlijk 
is het gewoon een nep-motor zonder 
wielen, ga er maar eens op zitten.” 
Met enige twijfel neem ik plaats 
op de motor en door middel van 
verschillende functies legt Albert 
mij uit hoe de DPR een inschatting 
maakt van wat een kandidaat wel en 
niet goed kan. Zo wordt door middel 
van een lampje bijvoorbeeld gemeten 

met welke reactiesnelheid iemand in 
de rem kan knijpen. 
Daarnaast kan de ‘oefenmotor’ bij 
wijze van spreken uit zijn schar-
nieren worden gehaald, zodat de 
bewegingen van een motor kunnen 
worden nagebootst. Ook hier wordt 
de reactiesnelheid van de bestuurder 
getest. Door de motor naar links of 
naar rechts te laten ‘vallen’, bekijkt 
de DPR of een bestuurder in staat is 
zo snel mogelijk het juiste been aan 
de grond te zetten, vertelt Albert.
Hoewel ik niet vlekkeloos door alle 
testen heen kom, geven Rob en 
Albert aan dat dat geen reden is 
voor paniek. “Als er bijvoorbeeld 
iemand op gesprek komt die door 
een hersenbloeding rechtszijdig 
beperkt is geraakt, beginnen we 
eigenlijk altijd met het meten van 
de ‘goede’ kant. De ‘slechte’ kant 
toont dan namelijk aan dat daar niet 
voldoende kracht of snelheid aanwe-
zig is in vergelijking met de andere 

kant. Als iets niet voldoende is, wil 
dat niet altijd zeggen dat het niet 
kan. Dat wil alleen maar zeggen dat 
het misschien anders moet. De rem 
wordt dan bijvoorbeeld verplaatst 
van de rechter naar de linkerkant”, 
vertelt Rob.

BIJ DE ORTHOPEDIST 
Naast een technische motoraanpas-
ser werkt MMvG ook samen met 
een orthopedisch technicus, Wilfred 
Mijnheer. Hij ontwikkelde het Free 
Lock-systeem dat de grijpfunctie van 
de hand aan het stuur kan overne-
men. Deze prothese heeft een verge-
lijkbare werking als een skibinding 
en klikt open bij een val wanneer het 
stuur moet worden losgelaten.
Hoewel de prothesen (lichaamsdeel-
vervangend) of orthesen (lichaams-
deelondersteunend) ervoor kunnen 
zorgen dat een kandidaat de droom 
van het motorrijden kan verwezenlij-
ken, gaat dit niet altijd zonder slag of 

Motoraanpasser Albert Lukens (links) en 
projectcoördinator Rob Janssen (rechts).

Foto’s: Else van Andel/RijschoolPro

Het MMvG-team.  Foto: MMvG

Motoraanpasser Albert bij de ‘Body-check’-motor. De Body-Check-List van MMvG. De BodyCheck-motor.

opleider, een orthopedist, de RDW 
en een technische motoraanpasser. 
Samen met de kandidaten streven zij 
ernaar de mogelijkheden binnen de 
beperkingen op te zoeken. Inmiddels 
is de organisatie uitgegroeid tot een 
begrip en reizen aspirant-motorrij-
ders vanuit Nederland en België af 
naar het Drentse Assen.

OP ZITTINGSDAG
Voordat alle betrokken partijen aan 
de slag kunnen, moeten kandidaten 
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stoot. “Soms vinden mensen het heel 
moeilijk om te accepteren dat er een 
prothese nodig is”, vertelt Albert. 
“Ze willen juist focussen op wat ze 
zelf kunnen en niet op datgene waar 
ze hulp bij nodig hebben. Vaak ko-
men ze dan uiteindelijk terug met de 
gedachte: de prothese hoort bij de 
motor en niet bij mij.”
Albert knikt instemmend en zegt 
bewondering te hebben voor wat 
Wilfred allemaal kan maken. Met 
trots toont hij mij een folder waarin 
voorbeelden te zien zijn van het werk 
van Wilfred. Van parathriatleet Juan 
Carlos Cano uit Mexico die met een 
armprothese een wielrenwedstrijd 
fietst tot een klein jongetje die met 
een grote lach - én prothese - op zijn 
BMX zit. “Het is zo mooi”, zegt Al-
bert. “Sommige mensen doen dingen 
die ik met drie armen nog niet eens 
zou kunnen.”

OP DE WEG
Wanneer de body-check-list is 
ingevuld en Albert over alle juiste 
afmetingen beschikt, is hij klaar om 
aan de lesmotoren te gaan sleutelen. 
“Per kandidaat kijk ik dan even op 
mijn spiekbriefje: wie komt er en 
welke aanpassingen zijn er nodig? 
Binnen tien minuten heb ik zo’n mo-
tor dan omgebouwd, zodat hij klaar 
staat voor de eerstvolgende kandi-
daat”, zegt Albert.
Als de juiste aanpassingen aan de 
motor gedaan zijn, staat rijinstructeur 
Lambert klaar om het estafettestokje 
van hem over te nemen en kan het 
lessen beginnen. Aangezien de aspi-
rant-motorrijders vaak lange afstan-
den afleggen om de MMvG-locatie te 
bereiken, duren de lessen hier niet 
een uur, maar vaak een heel dagdeel.
Ondanks dat Lambert al vele jaren 
in het vak zit, blijft hij in zijn werk 

nog altijd de uitdaging vinden. “In 
de beginjaren ga je met mensen op 
pad en moet je samen (en zelf) nog 
ontdekken wat het beste werkt. Nu 
ben ik jaren verder, maar die uitda-
ging is er nog steeds.” 
Mijn vraag naar zijn mooiste of 
meest bijzondere ervaring binnen 
zijn loopbaan, weet de nuchtere 
Drentenaar maar moeilijk te be-
antwoorden. “Ieder verhaal is op 
zichzelf uniek en ieder mens is dat 
ook. Een grote hoeveelheid geduld is 
alles wat je nodig hebt.”

OP AVONTUUR
Na het checken van alle mogelijkhe-
den en beperkingen, het ombouwen 
van de lesmotor, de lange reizen 
naar Assen, de dagdelen gevuld 
met lessen en het uiteindelijk be-
halen van de rijtest: wat dan? Ook 
dan kunnen kandidaten nog bij dit 
gepassioneerde team terecht. Niet 
meer voor een lesmotor, maar deze 
keer voor het ombouwen van hun 
eigen, persoonlijke motor. “Soms zit 
er geen rem op de kandidaten. Dan 
staat de motorfiets al klaar, terwijl 
ze bij wijze van spreken nog moeten 
beginnen met lessen”, vertelt Albert. 
De mannen zijn het erover eens: 
hun werk is heel mooi werk. Samen 
willen zij zich dan ook altijd hard 
blijven maken voor hun project, hun 
kandidaten en de mooie mijlpalen die 
ze met hun team kunnen bereiken. ○

Top drie

Het Free Lock-sys-
teem van Wilfred.  
Foto: Stel Orthopedie

Orthopedist Wilfred in opperste concentratie. 
Foto: Stel Orthopedie/MMvG

Een van de omgebouwde lesmotoren van MMvG. Rijinstructeur Lambert aan het werk in de motor 
met zijspan.  Foto: Koops-Novl opleidingen

“Als iets niet voldoende is, wil dat niet altijd zeggen dat het niet kan.  
Dat wil alleen maar zeggen dat het misschien anders moet”
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Het jaar zit er bijna op. Dat biedt ruimte om 
terug te kijken naar 2022, maar vooral ook 
om een blik te werpen op de toekomst. In het 
aankomende jaar willen wij met de FAM vol 
inze�en op de nieuwe Koepel om een sterk ge-
zamenlijk blok te vormen dat kansen biedt, de 
branche op de politieke agenda zet en verande-
ringen doorvoert.

De FAM is van mening dat alle brancheverenigingen 
zich moeten aansluiten, en aangesloten moeten 
blijven, bij de nieuwe Koepel Rijopleiding en Verkeers-
veiligheid. Met een sterk blok kan deze Koepel een 
vuist maken richting alle ministeries en zelfstandige 
bestuursorganen waar de rijschoolbranche mee te 
maken heeft. 

Scherp blijven
Daarnaast wil de FAM in 2023 scherp blijven kijken 
naar onder andere ingevoerde maatregelen omtrent 
wachttijden. Zo is de 15-weken-regeling al terug-
geschroefd naar tien weken, maar wij hopen dat de 
complete regeling geschrapt gaat worden wanneer de 
wachttijden weer op orde zijn.

Een ander punt waar wij kritisch naar willen kijken, is 
het machtigen van de rijschool voor het BE-rijbewijs. 
Uiteindelijk heeft deze regeling namelijk enkel voor 
meer werk bij opleiders gezorgd. Hoeveel nut heeft 
het dan? Het CBR, of wellicht de Koepel, moet zich 
focussen op zogenaamde cowboys; de gewone 
hardwerkende ondernemer moet zo min mogelijk 
belast worden.

Nieuw op de agenda
In 2023 staat de prestatieladder op de agenda, wat 
wij in samenwerking met het CBR willen uitwerken. 
Wat dit punt betreft verwachten wij dat de Koepel 
écht inspraak zal hebben. Er heerst namelijk de angst 
dat de prestatieladder de branche uiteindelijk niet 
verbeterd en dat het juist mogelijk fraudeurs in de 
kaart speelt.

Ook het Gelderse project ‘Les Elektrisch’ is nieuw 
op de agenda, omdat zij de FAM benaderd voor een 
samenwerking. Binnen onze branchevereniging 
werken al veel opleiders met elektrische voertuigen, 
dus dit project werd door ons direct omarmd. In 2023 
zullen wij dan ook strategisch gaan samenwerken 
om het project verder op de kaart te zetten en zelfs 
verder te laten groeien naar lessen in een elektrische 
vrachtauto.

Het is wel belangrijk om te kijken naar één van de 
doelen uit het Klimaatakkoord, waarin wordt geeist 
dat alle nieuwe auto’s vanaf 2030 alleen elektrisch 
mogen zijn. Dit wordt een zware dobber voor de 

rijschoolbranche. Misschien zou er voor lesvoertuigen 
een uitzondering gemaakt kunnen worden? Het is een 
mooie taak voor de koepel om dit kenbaar te maken 
aan de politiek.

Wie is nu de klant?
De FAM vindt al jaren dat het CBR onterecht de 
rijbewijsleerling als klant ziet. Vroeger is dit lange tijd 
het geval geweest, maar sinds een flink aantal jaar 
is de mening van het CBR veranderd. Rijscholen zijn 
veranderd van klant naar ketenpartner, waardoor het 
CBR steeds meer op de stoel van de rijschool is gaan 
zitten. 

Momenteel is de Koepel een gedegen onderzoek 
gestart of het CBR überhaupt de rijscholen op een 
dergelijke manier mag passeren. Het CBR heeft zich 
namelijk door deze herpositionering opgeworpen tot 
een grote concurrent van rijscholen. Door het recht-
streeks verkopen van CBR-producten tegen dezelfde 
inkoopprijs als rijscholen is de markt flink verstoord 
geraakt. Wij vragen ons af of dit wel een taak is voor 
het CBR, het stimuleert namelijk niet de kandidaat 
om een opleiding te gaan volgen en het komt ook de 
kwaliteit niet ten goede. Het slagingspercentage is 
dan ook niet gestegen sinds het CBR zelf examens is 
gaan aanbieden.

Nieuwe leden
Een voor de FAM enorm belangrijk orgaan is de CCV 
Commissie, waarin het CBR samen met de branche 
overlegd over alle zaken die betrekking hebben op de 
grote rijbewijzen. Voor ons is vertegenwoordiging van 
deze groep heel belangrijk, omdat vrijwel alle FAM-le-
den ook opleidingen geven aan beroepschauffeurs. 
Dit jaar hebben twee belangrijke leden, die veel input 
hebben geleverd de afgelopen jaren, aangegeven 
hun taken neer te leggen. Er komt dus ruimte vrij 
voor nieuwe leden om hier een aandeel in te gaan 
leveren.

Bij de FAM is altijd ruimte voor nieuwe leden. Profes-
sionele rijscholen die voldoen aan onze voorwaarden 
zijn dan ook meer dan welkom!

FAM hoopvol over ontwikkelingen in de Koepel
Column

Roger Keijbeck is sinds 
maart 2021 landelijk voorzit-
ter van branchevereniging 
FAM en schrij� in zijn column 
voor RijschoolPro over het 
reilen en zeilen van de rij-
schoolbranche. Aan de hand 
van een aantal voor de FAM 
belangrijke punten, neemt 
hij ons mee door zijn Rij-
school-Nederland van 2022.



De concurrentie 
voorblijven?

Wij zijn Les Elektrisch. Het énige landelijke kenniscentrum voor de rijschool branche over het geven 
van rijles in elektrische auto’s. Daar moet je immers iets mee, zoveel is wel duidelijk. En nee, we zijn 
niet bevooroordeeld ten opzichte van brandstofauto’s. Het enige wat we daarover wel zeker weten: 
elke kilometer die je daarin rijdt is vervuilend én duurder. Een elektrische auto heeft nu eenmaal die 
belangrijke voordelen. En de generatie Z weet dat ook. Jouw klanten. Die ook steeds vaker kiezen 
voor een automaat rijbewijs. Dus als je alle informatie direct te weten wilt komen, zit je hier goed. 
Onbevooroordeeld, zonder commercieel belang. En ook nog eens gesteund 
door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. 
Dat is nog eens onafhankelijk!

Bereken jouw kosten met onze TCO! 

leselektrisch.nl

“De wereld verandert, 
jouw business verandert, 
je klanten veranderen!”

RB
Vereniging Rijschool Belang

Bereken jouw kosten met onze TCO! 
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