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Voorwoord 

 
Hiernavolgend treft u de voorlopige reactie onzerzijds aangaande het Advies Verbetering 

Rijscholenbranche (hierna: Advies). Met betrekking tot enkele van de in dit Advies voorgestelde 

punten wensen wij uit te zoomen op het in het Advies ingenomen perspectief en die wat breder te 

trekken opdat de verscheidenheid aan betrokkenen in de rijschoolbranche wordt meegenomen in de 

verbeteringen dienaangaande. Voorts zijn er aspecten waarover wij vragen hebben. 

 
De verkeersveiligheid prevaleert. Dat standpunt zijn wij ook toegedaan. Om die voorrang te bereiken 

en te conserveren zijn samenwerking en diversiteit geboden. Het Advies ontbreekt het aan een 

dergelijke grondslag, zodat dat onzerzijds een eenzijdige indruk opwekt. Die indruk wordt schade 

aangedaan indien de kritische visie op rijscholen ook wordt ingenomen ten aanzien van andere 

betrokken instanties, zoals het CBR en het IBKI. Doch die houding ontbreekt. 

 
Derhalve moet er breder (i.e. met alle betrokkenen) worden nagedacht over verbeteringen en wel 

voordat daartoe concrete stappen worden genomen. Daarom maken wij onze inzichten gaarne 

kenbaar zodat gezamenlijk kan worden gewerkt aan een bestendige verbetering van de 

verkeersveiligheid in Nederland. 

 
Kortom zal hierna worden gesteld dat de maatschappelijke noodzaak tot de voorgestelde ingrijpende 

wijziging ontbreekt. Deswege verzoekt het VVRI – en daarbuiten vele andere rijscholen – de in het 

Advies voorgestelde aanpassingen niet te implementeren. 
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Vragen en inzichten naar aanleiding Advies 

 
De belangrijkste vraag die bij ons is opgekomen luidt of een dergelijk ingrijpende wijziging, als 

voorgesteld in het Advies, absoluut noodzakelijk is. Het gehele huidige systeem zal daardoor immers 

verdwijnen. Uiteraard geldt dat ten aanzien van een aantal aspecten verbetering noodzakelijk is. 

Daar is echter in het huidige systeem wel degelijk ruimte voor. Naar ons oordeel bieden de in het 

Advies voorgestelde aanpassingen eerder hinderpalen dan oplossingen. 

 
 

Rijexamen aanvragen 
In de huidige praktijk wordt de rijinstructeur door de leerling gemachtigd om een rijexamen aan te 

vragen bij het CBR. Dit is zo daar de rijinstructeur door expertise, ervaring en een onafhankelijke blik 

het niveau van de leerling het beste in kan schatten. In samenspraak met de leerling wordt een 

examendatum gepland. Deze werkwijze loopt voorspoedig. Indien de leerling zelf het rijexamen 

aanvraagt is de kans reëel en substantieel dat vaker examens plaatsvinden met een onbekwame 

leerling, omdat zij hun eigen niveau niet voldoende objectief kunnen inschatten. Dat de rijinstructeur 

een examengereedverklaring dient af te geven voordat de leerling het examen kan inplannen doet 

daar niet aan af. Temeer daar een leerling in dat geval zich kan wenden tot een andere rijschool die 

een dergelijke verklaring – al dan niet tegen betaling – wél zal afgeven. Een en ander nog los van de 

vertraging in de wachttijden voor de examens die zulks veroorzaakt. Vooral in het huidige tijdsbestek 

komt dat het CBR niet ten goede. Daar komt bij dat de onderlinge (oneerlijke) concurrentie 

aangaande deze praktijk niet is ondervangen in het Advies. 

Voorts wordt voor cursisten gelegenheid geboden zich te vermengen met de voortgang van de 

rijlessen. Dit kan leiden tot conflicten tussen de rijschool en de leerling, waardoor de betrokken 

rijschool inkomensverlies leidt. 

 
Ingevolge het door de leerling zelf laten reserveren en betalen van het examen zal het 

slagingspercentage afnemen en niet toenemen, hetgeen wel de doelstelling is van het Advies. 

Bovendien degradeert deze maatregel de rijscholen als zodanig. De zeggenschap wordt in feite bij de 

rijscholen weggenomen en overgedragen aan het CBR en de leerling. 

 
Wij stellen voor dat de rijscholen de examens gelijk betalen ten tijde van het reserveren ervan. Zo 

wordt manipulatie van de planning van de examens voorkomen. Tevens wordt hiermee 

bewerkstelligd dat de leerling onder gezag blijft van de rijinstructeur, zijnde de beroepsdeskundige. 

Een vergelijking is dat docenten hun studenten tentamineren op basis hunner deskundigheid. Zij 

verlenen onderricht aan studenten opdat de studenten kunnen worden getentamineerd. 

Bovendien worden conflicten tussen de rijschool en de leerling (al dan niet door inmenging van 

ouders) voorkomen. 

 
Tot slot ontstonden vraagtekens bij het voorstel dat er meerdere rijexamens moeten worden 

afgenomen. Wat is daarvan de toevoeging ten aanzien van de hedendaagse examinering? 
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Kwaliteit rijopleiding 
De rijinstructeur kent de leerling het beste, nu hij deze herhaaldelijk, feitelijk, meemaakt. Daarom is 

het van belang dat de vormgeving van het rijonderwijs aangepast wordt aan de leerling. Iedere 

leerling leert immers op een andere manier. In het Advies staat beschreven dat de rijlessen vaak niet 

in fasen worden opgebouwd. Echter kenden wij al jaren de RIS-opleiding. Dit is door vele 

autorijscholen aan de kant geschoven daar de administratieve last te zwaar bleek en die opleiding 

niet praktisch was. Het invoeren van een leerportfolio zal een vergelijkbare administratieve last 

opleveren. Het gebruiken van een leskaart en een contract met doelstellingen en afspraken zoals dat 

nu geregeld is, is aanzienlijk praktischer. Middels de huidige instructiekaart worden de lessen reeds 

opgebouwd naar moeilijkheidsgraad. Een leerportfolio is onzes inziens overbodig. 

 

Bijzondere verrichtingen 
Een ander punt dat nader moet worden bekeken is dat de vrijstelling van de bijzondere verrichtingen 

bij de tussentijdse toets vervalt bij het zakken van het eerste examen. Indien een leerling heeft 

aangetoond dat de bijzondere verrichtingen succesvol kunnen worden uitgevoerd, dient dit in ons 

opzicht niet herhaald te worden bij een tweede herexamen. Een afzonderlijk certificaat met 

geldigheid van anderhalf  jaar voor het succesvol uitvoeren van bijzondere verrichtingen tijdens de 

tussentijdse toets (TTT)  biedt een alternatief. Het behalen van dit certificaat zal voor leerlingen als 

motivator werken om de tussentijdse toets (TTT) af te leggen. 

 

Indien de leerling geen tussentijdse toets heeft gedaan maar wel de bijzondere verrichtingen in het 

eerste rijexamen met voldoende heeft uitgevoerd krijgt de leerling eenmalig vrijstelling voor 

bijzondere verrichtingen bij de eerste volgende herexamen, zodat meer aandacht kan worden 

besteed aan andere onderdelen. 

2toDrive 
In het Adviesrapport komt naar voren dat het behalen van een rijbewijs voor bromfietsen voor 

jongeren een bijkomende reden is om mee te doen aan 2toDrive. Het behalen van een rijbewijs via 

deze methode is echter positief gebleken. Uit onderzoek van het SWOV blijkt dat het risico voor 

ongevallen voor het zelfstandig aantal gereden kilometers bij deze bestuurders 26% lager is dan bij 

bestuurders die hier niet aan hebben deelgenomen (JVD, 2019). Daarnaast rijden bestuurders die 

deelgenomen hebben aan 2todrive gemiddeld 151 kilometer per maand meer dan bestuurders die 

hier niet aan hebben deelgenomen (JVD, 2019). Zodoende doen deze bestuurders na het behalen 

van hun rijbewijs meer rijervaring op. Dit systeem dient dan ook te worden behouden, daar het 

bevorderend blijkt voor de verkeersveiligheid. 

In de inleiding van het Advies wordt gesteld dat het aantal verkeersongevallen onder de 

leeftijdsgroep van 18-24 jaar relatief hoog is. Om het aantal verkeersongevallen te verminderen is 

het van belang dat in die leeftijdscategorie er door de rijinstructeur geattendeerd wordt op de 

gevaren van bijvoorbeeld drugs en lachgas achter het stuur. Temeer het gebruik van lachgas tijdens 

het autorijden blijkt een actueel probleem. Het AD concludeert, uit onderzoek, dat jongeren lachgas 

het liefst in de auto gebruiken. 47% van de jongeren denkt dat ‘’een ballonnetje’’ hun rijstijl niet 

beïnvloedt (NOS, 2019). In 2019 resulteerde het gebruik van lachgas achter het stuur in 1.319 

ongelukken (rtvnoord, 2020). Kortom: de gevaren van lachgas, drugs en andere middelen achter het 

stuur moeten meer onder de aandacht komen bij jonge bestuurders. Rijinstructeurs kunnen hier een 

belangrijke rol in spelen door leerlingen in bovenstaande leeftijdscategorie de feiten en cijfers te 

presenteren om zo bewustwording te creëren. Rijinstructeurs hebben immers vaak een persoonlijke 
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band met een leerling, waardoor dergelijke adviezen en waarschuwingen eerder ter harte zullen 

worden genomen. Dit zal ook van toepassing zijn bij leerlingen die een 2todrive traject volgen. Zij 

vallen namelijk veelal in die leeftijdscategorie. 

Deugdelijkheid huidige systeem 
Het EU-gemiddelde van verkeersdoden ligt op 49 per miljoen inwoners. Nederland scoorde in 2017 
een verkeersveiligheidsrecord van 31 dodelijke slachtoffers. In België lag het aantal verkeersdoden in 
2017 op 54 per miljoen inwoners, een verbetering met 3% vergeleken met 2016. 

 
In 2018 was 12 procent van de doden op EU-wegen tussen 18 en 24 jaar, terwijl slechts 8 procent van 
de Europese bevolking binnen deze leeftijdsgroep valt. Dit betekent dat jongeren onevenredig meer 
kans hebben om betrokken te raken bij een dodelijk verkeersongeval. Het aantal dodelijke 
slachtoffers onder deze leeftijdsgroep is sinds 2010 echter met 43 procent gedaald. 
Het aandeel oudere dodelijke slachtoffers (65 jaar en ouder) steeg van 22 procent in 2010 naar 28 
procent in 2018. Kinderen onder de 15 jaar waren goed voor 2 procent 

 

Opleidingen rijinstructeur en examinator 
Helaas treffen we in het Advies nergens waardering aan voor de opleiding tot en de functie van 

rijinstructeur, laat staan dat vanuit het belang van de rijinstructeur wordt geredeneerd en nagedacht. 

De opleiding tot rijinstructeur wordt eerder ernstig bekritiseerd. Laten we de opleidingen tot 

rijinstructeur en examinator naast elkaar zetten om een goed beeld te krijgen van de verschillen in 

opleidingsduur en inhoud. 

Als voorbeeld: voor de opleiding tot rijinstructeur zal de verkeersschool Ayat gebruikt worden. Deze 

verkeersschool is immers goedgekeurd door het IBKI en de opleiding is erkend door het Centraal 

Register Kort Beroeps Onderwijs. De opleiding bestaat uit drie onderdelen. Deze onderdelen zijn 

overigens ook nog opgesplitst in een theorie- en een praktijkonderdeel. Deel 1 bestaat uit een groot 

theorie-examen, een praktijk rijvaardigheidsexamen en het geven van tien praktijklessen. De student 

is na deel 1 in staat om de opleiding te vervolgen. Deel 2 van de opleiding bestaat uit het maken van 

lesplanningen, lesgeven, coachen, evalueren, beoordelen en nog veel meer. Daarnaast dient er net 

zoals in deel 1 een theorie-examen met succes afgerond te worden. 

In deel 3 vindt de praktijkstage plaats, waar de student 40 uur lang stage heeft met een waarlijke 

CBR-kandidaat, onder begeleiding van een gecertificeerde stagedocent. Tot slot worden er 10 

praktijklessen gegeven die worden beoordeeld door een IBKI-examinator. Kortom, het is geen 

opleiding die je even snel afrondt. In tegendeel, het is een lang en intensief traject. 

 
Bovendien moet een rijinstructeur iedere vijf jaar een praktijkexamen voor bijscholing afleggen en in 

de aanloop daartoe meerdere lessen volgen. Tevens moet een rijinstructeur om de vijf jaar zijn VOG 

opnieuw aanvragen en overleggen, wat op zichzelf uniek is in vergelijking met andere beroepen. 

 
In tegenstelling tot een opleiding tot rijinstructeur is een cursus tot examinator veel korter en 

eenvoudiger (CBR). 

 
De opleiding tot examinator heeft slechts een theoretisch deel met drie deeltentamens en een klein 

praktijkonderdeel, waarin er slechts vijf examenkandidaten moeten worden beoordeeld. Deze cursus 

van ongeveer drie maanden is te kort en te gemakkelijk, en niet te vergelijken met de expertise van 

de rijinstructeurs. Bovendien is er bij examinatoren vaak weinig affiniteit met de 

autorijscholenbranche te bespeuren. Iedereen kan namelijk naast zijn baan examinator worden, 

bijvoorbeeld omdat ze dat er graag naast willen doen. 
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Voorts dient nog te worden opgemerkt dat voor het vervullen van de functie ‘examinator’ bij het IBKI 

uitsluitend de eis geldt het hebben van een WRM-pas voor de duur van vijf jaar. 

Om het slagingspercentage te verhogen is het dus van belang om naar beide kanten van het verhaal 

te luisteren. De cursus tot examinator van het CBR moet ook onder de loep genomen worden, net 

zoals dat nu wordt gedaan bij de opleiding tot rijinstructeur. 

Dit is een goed voorbeeld van de eenzijdigheid van het advies. Er wordt snel gewezen naar de 

rijinstructeurs, terwijl er niet gekeken wordt naar de misstanden bij het CBR en andere betrokken 

instanties. De situatie moet worden bekeken vanuit een breder perspectief waarin er ook ruimte is 

voor kritiek op andere in dit metier operatieve organisaties. 

 

Van rijles naar rijonderwijs 
Met betrekking tot ‘rijonderwijs’ moet nog het volgende worden gezegd. In de 

rijinstructeursopleiding zitten reeds, overigens decennialang, vakken uit onderwijskunde 

geïntegreerd. Dit betreffen dezelfde vakken die een onderwijzer ook moet volgen om voor de klas les 

te kunnen geven. Er ontstaat bovendien de praktische vraag of het L-bord moet worden vervangen 

door een O-bord. 

 

Basis van het adviesrapport 
In het voorwoord van het Advies wordt gesteld dat het hoge aantal jonge bestuurders dat betrokken 

is bij ernstige ongevallen het noodzakelijk maakt om veranderingen te weeg te brengen in de 

rijschoolbranche. Daar staat tegenover dat bijna de helft (40%) van het ongevalsrisico te wijten is aan 

leeftijdsgebonden factoren en niet een gebrek aan rijvaardigheid (Vlakveld, 2005). 

Dit strekt ertoe dat een aanzienlijk deel van het ongevalsrisico berust bij een gevoeligheden 

ingevolge de sociale omgeving en het effect van bijvoorbeeld alcohol en drugs. Tevens publiceerde 

het CBS dat er in 2020 610 verkeersdoden vielen, het laagste aantal sinds 2015. Het aantal 

verkeersdoden onder beginnende automobilisten is eveneens gedaald (CBS). 

De vraag is dus of het noodzakelijk is om de gehele autorijscholenbranche zodanig ingrijpend te 

veranderen als voorgesteld in het Advies, terwijl de rijinstructeurs en hunner werkwijze weinig te 

verwijten valt. Extreem rijgedrag onder jongeren is immers niet de oorzaak van de inhoud van de 

rijlessen, maar van de jongerencultuur en opvoeding. 

 
Tot slot verdient hier nog vermelding dat aangaande de voorgestelde aanpassingen niet voldoende 

inzicht is gekregen in de opvattingen uit de rijscholenbranche. Een enquête die daartoe is opgesteld 

is door degene aan wie het is voorgelegd vroegtijdig afgebroken, vanwege onder meer het oneens 

zijn met de vraagstelling en inhoud (zie bijlage 3 bij het Advies). 

Financieel aspect 
Vaststaat dat het CBR langere tijd met financiële onwenselijkheden te kampen heeft. Eind 2019 bleek 

het CBR een verlies van ruim 2,4 miljoen euro te hebben geleden. In de jaren daarop zou een verlies 

van nog enkele miljoenen euro’s volgen. 

Daarop heeft het CBR zich gewend tot de minister van Verkeer en Waterstaat met de vraag of de 

werkwijze in de rijscholenbranche ingrijpend aangepast kan worden om daarmee het verdienmodel 

van het CBR een nieuw leven in te blazen. Verscheidene keren zijn richting rijscholen verwijten 

gemaakt, teneinde zo met een opzetcrisis de gehele sector om te gooien. Voor die ingrijpende en 

fundamentele aanpassing ontbreekt onzes inziens echter iedere maatschappelijke noodzaak. 



7  

Voor financiële tekorten kan immers ook rechtstreeks worden gecommuniceerd met de minister van 

Financiën. 

 
De huidige directeur van het CBR valt, bij wijze van patroon, – ook middels de media – meerdere 

keren de rijscholenbranche aan om een incident te creëren opdat, platgezegd, de huidige werkwijze 

op de schop kan worden gegooid. 

 

Slagingspercentage in Nederland 
De verantwoordelijkheid om het slagingspercentage te bevorderen wordt bij de rijscholen gelegd. Zo 

wordt de invoering van meerdere toets momenten aldus gepresenteerd ‘dat het de rijscholen niet is 

gelukt het slagingspercentage te verhogen’ zodat er nu meerdere toets momenten nodig zijn, terwijl 

de CBR-examinator degene is die bepaalt wie er slaagt. Het heeft er op zijn minst de schijn van dat dit 

is ingevoerd ter bevordering van de wegwerking van het verlies van het CBR, hetgeen een illegitieme 

grondslag vormt om de voorgestelde wijzigingen uit het Advies in te voeren. 

 
Gelet op het voorgaande verdient bespreking dat een B-examen (het eerste rijexamen) kennelijk 

anders wordt beoordeeld dan een BH-examen (= herexamen). Dit volgt uit het gegeven dat 

topkandidaten voor het B-examen zakken, terwijl zij het BH-examen wél halen. Dit is een belangrijke 

factor die er aanzienlijk toe bijdraagt dat het slagingspercentage landelijk op hetzelfde percentage 

(48%) blijft (dit percentage betreft overigens enkel het B-examen). Dit staat een verhoging daarvoor 

in belangrijke mate in de weg. Rijscholen met een hoog slagingspercentage lopen hier veelvuldig 

tegenaan. 

 
In de huidige manier van werken kunnen rijscholen veelzijdige middelen hanteren tot het verhogen 

van het slagingspercentage, zoals de tussentijdse toets. Ook het CBR kan binnen het huidige systeem 

een sanctie opleggen aan examenkandidaten die niet gereed blijken, te weten het afbreken van een 

examen door verkeersgevaarlijk gedrag. Ingevolge een dergelijke afbreken kan de betreffende 

kandidaat pas na zes weken voor herexamen in aanmerking komen teneinde zo voldoende tijd te 

hebben zich gereed te maken. In geval van ‘regulier’ zakken wordt reeds een wachttijd van twee 

weken gehanteerd. Er is derhalve op het gebied aangaande het slagingspercentage voldoende in 

handen om het slagingspercentage te verbeteren. Zo kunnen bovengenoemde wachttijden  

bijvoorbeeld worden verlengd naar 3 maanden. 

 

 Met betrekking tot rijscholen die de wet overtreden, al dan niet strafrechtelijk, biedt de huidige     

wetgeving voldoende middelen met de politie als handhaver voldoende middelen om daartegen op te   

treden. 

 

In het rapport komt naar voren dat de handhaving wordt overgenomen door de CCA die kan 

optreden tegen slecht presterende rijinstructeurs. Voor deze taak is de IBKI de juiste instantie 

met deskundigheid waar ook elke 5 jaar de bevoegdheid getoetst wordt en waar de VOG wordt 

ingediend. 

 
 

Afsluiting 
De grondslag waarop het adviesrapport stoelt is onzes inziens niet aanwezig. Ook ontbreekt het aan 

maatschappelijk belang om de in het Advies voorgestelde wijzigingen te implementeren. Daarnaast 

zijn wij het oneens met een aantal voorstellen die zijn opgenomen in het adviesrapport, hetgeen 

volgt uit het onderhavige rapport. Wij willen dan ook gaarne in gesprek over de verschillen tussen 
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het adviesrapport en onze bovengenoemde bevindingen. 

We zijn van mening dat dit adviesrapport te eenzijdig is samengesteld en dat er te weinig rekening is 

gehouden met de ‘professionals uit het werkveld’. Daarnaast is de rol van het CBR en het IBKI niet of 

nauwelijks meegenomen in het advies. Het is dan ook van belang om de autorijscholenbranche 

gezamenlijk te verbeteren middels een transparant en democratisch (!) proces. Door samen te 
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werken aan oplossingen en verbeteringen voor de Autorijscholenbranche komen we tenslotte verder 

dan door dat alleen te doen. 

 
 

Voor meer informatie over de belangenorganisatie VVRI en onze uitgangspunten, zie bijlage I 
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http://www.ad.nl/binnenland/cbr-stevent-op-verlies-van-2-4-miljoen-euro-af~a65981bd/
http://www.trouw.nl/nieuws/miljoenenverlies-voor-cbr-door-eigen-
http://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/cbr-raakt-ook-financieel-in-de-problemen-verlies-
http://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/coalitiepartijen-eisen-onderzoek-naar-misstanden-bij-
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Bijlage I 
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Bijlage II 
 
De SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu de rijopleidingssystemen in de ons omringende landen zoals Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk vergeleken met dat van 
Nederland. 
 
In hun eindconclusie stellen de onderzoekers o.a vast: 
De veiligheidswaarden van de rijopleidingssystemen in de ons omringende 
landen lijken niet sterk te verschillen met de veiligheidswaarde van het 
Nederlandse systeem,ondanks het feit dat er zeer grote verschillen zijn 
tussen de systemen zelf. 
(Bron: SWOV-rapport R-2013-17) 
 
De heer Roemer die het rapport “Advies Verbetering Rijscholenbranche” heeft opgesteld,had aan de rijscholenbranche gevraagd 
om “out the box” te denken. 
Wel,een“out de box” gedachte is dat de examinator op de achterbank gaat zitten. 
Dit gebeurt al in twee landen in het SWOV- onderzoek,nl in Duitsland en België(en ook in andere landen). 
 
Wat zijn de voor- en nadelen wanneer de examinator op de achterbank zit? 
 
Alvorens dat op een rij te zetten,kijken wij eerst naar hoe de beoordeling werkt tijdens het rijexamen: 
Tijdens het rijexamen beoordeelt de examinator of je veilig en zelfstandig kunt rijden en of je voldoende rekening houdt met 
andere weggebruikers. 
De examinator let onder andere op: 
• Beheersing van de auto 
• Kijkgedrag 
• Of je goed voorrang verleent 
• Inhalen 
• In- en uitvoegen 
• Rijden op kruispunten en rotondes 
• Bijzondere verrichtingen(als je hiervoor geen vrijstelling hebt gekregen bij de tussentijdse toets) 
Je krijgt tijdens het examen alle kans om te laten zien wat je kunt. Helemaal foutloos hoeft het niet te gaan,maar het moet 
natuurlijk wel veilig blijven.Het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe je reageert op het verkeer en of je de situatie onder 
controle hebt.Kortom,de examinator beoordeelt of je voldoende kent en kunt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te 
nemen. 
(Bron: CBR) 
 
Wanneer je kijkt naar de rol van de examinator dan zou het niet moeten uitmaken waar de examinator zit in de auto. 
Enkele voordelen wanneer de examinator achter zit: 
• Voor de examenkandidaat is het wel belangrijk dat er een vertrouwd iemand,de rijinstructeur,naast zit. 
• Het geeft in ieder geval meer rust aan de examenkandidaat,waardoor deze beter in staat is om te laten zien wat hij/zij kent en 
kan. 
• De examinator heeft meer de gelegenheid om aantekenen te maken en te observeren. 
• De aansprakelijkheidsissue is dan niet meer aan de orde. 
 
Nadelen zijn er niet in ons optiek. 
 
Wanneer wij de leerling centraal stellen dienen wij te beredeneren vanuit het oogpunt van de leerling. 
 
De einduitslag dient in gezamenlijk overleg plaatst te vinden. 
CBR is een van de weinige, misschien wel de enige instantie, waarbij slechts één persoon beoordeelt of je al dan niet geslaagd bent. 
Bij nagenoeg alle andere examens is er altijd een tweede corrector die mee beoordeelt. 
 
Ligt het misschien daaraan dat de slagingspercentage bij scholen hoger ligt dan bij CBR, resp 80 en 50%? 
 
CBR kan wellicht een pilot starten bij één van de examenlocaties. 
 
Heel spijtig dat SWOV alleen de rijopleidingssystemen heeft vergeleken en niet ook het hele traject inclusief het rijexamen. 
 
Wellicht dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een vervolg opdracht kan geven aan SWOV om ook  het hele traject te 
onderzoeken, inclusief de examens. 
 
De belangenvereniging VVRI wil graag meedenken. 
Immers is het in ons aller belang dat er kwalitatief een goed traject gevolgd wordt, van begin tot eind. 
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