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 SAMENVATTING 

Op 1 maart 2010 is het praktijkexamen voor brom- en snorfietsen (categorie AM2) en brommobielen 
(categorie AM4) ingevoerd (samen genoemd de categorie AM). Reden voor de invoering is het blijvend 
hoge ongevalsrisico van bromfietsers en brommobielrijders. De invoering van dit bromfietspraktijkexamen 
moet de veiligheid van de bromfietser en de brommobielrijder vergroten. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat een korte rijopleiding het leerproces (voor veilige deelname aan het verkeer 
op de bromfiets) aanzienlijk kan versnellen (Goldenbeld, Houwing & De Craen, 2002). Daarbij heeft de 
invoering van een rijbewijs het voordeel dat het eenvoudiger wordt om straffen toe te kennen en dat er 
voor de beginnende bromfietsbestuurder, net als voor de automobilist, een puntenrijbewijs ingesteld kan 
worden .  
 
Op 20 juni 2006 is het wetsvoorstel bromfietsrijbewijs aangenomen. Dit wetsvoorstel voorziet in de 
ontwikkeling van een praktijkexamen voor tweewielige bromfietsen en vierwielige bromfietsen oftewel 
brommobielen. Met betrekking tot de ontwikkeling van opleidings- en exameneisen heeft uitgebreid 
overleg plaatsgevonden met verkeersveiligheidsdeskundigen, het CBR en de branche (opleiders, 
verzekeraars, RAI, etc.).  
 
Aan de daadwerkelijke invoering van het bromfietspraktijkexamen is een stevig politiek proces 
voorafgegaan. De Tweede Kamer wil de kosten voor de burger binnen de perken houden, dat geldt ook 
voor de kosten van de opleiding en het examen voor de bromfiets. Mede hierom is de toezegging gedaan, 
dat het bromfietspraktijkexamen uitgebreid zal worden geëvalueerd. In de evaluatie worden twee 
onderdelen onderscheiden. Het ene deel heeft betrekking op de evaluatie van het examen zelf. Daarin 
staat centraal de vraag hoe het examen én de opleiding voor het examen in de praktijk functioneren. Het 
andere deel betreft een evaluatie van het examen in termen van effecten op de verkeersveiligheid.  
 
In de onderhavige evaluatie staat het eerste onderzoeksdeel centraal en is onderzocht of de nieuwe 
praktijkexamens AM2 en AM4 en de opleidingen die de kandidaten op beide examens voorbereiden in de 
praktijk voldoen. De probleemstelling van dit eerste onderzoeksdeel kan als volgt worden verwoord: 
 

 
“Hoe functioneren de nieuwe praktische examens voor de categorieën AM2 en AM4 én de opleiding voor 
die examens in de praktijk, wat zijn de meningen en de ervaringen van betrokken partijen (kandidaten, 
rijscholen/ rij-instructeurs en examinatoren) en zijn er redenen om op basis van de eerste ‘gebruikers’ 
ervaringen de maatregelen binnen de uitvoering van de examens AM2 en AM4 bij te sturen?” 
 

 
In de evaluatie is gebruik gemaakt van de volgende vijf onderzoeksmethoden: 

1. Analyse CBR examengegevens 
2. Vragenlijstonderzoek onder kandidaten, rij-instructeurs en examinatoren 
3. Vragenlijstonderzoek onder rijschoolhouders 
4. Focusgroep met examenkandidaten 
5. Interviews met vertegenwoordigers van de brancheorganisaties 
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Analyse CBR examengegevens 
Door het CBR zijn de gegevens van de praktijkexamens AM2 en AM4 beschikbaar gesteld, over de 
periode maart 2010 tot en met december 20101. Tevens zijn de gegevens van de jaren 2008 en 2009 
geanalyseerd om een vergelijking te kunnen maken tussen de situatie vóór en ná de invoering van de 
nieuwe praktijkexamens. In het CBR-bestand worden gegevens verzameld over het slagingspercentage, 
over het aantal afgenomen en het aantal uitgestelde examens en over een beperkt aantal 
achtergrondkenmerken van de kandidaat (leeftijd, geslacht). 
 
Vragenlijstonderzoek onder kandidaten, rij-instructeurs en examinatoren 
De kandidaten, de rij-instructeurs en de examinatoren hebben direct voor en direct na het praktijkexamen 
een schriftelijke vragenlijst ingevuld. De vragen hadden met name betrekking op de inhoud van de 
opleiding voor het examen en het verloop van de procedures tijdens het examen. In totaal zijn 376 
praktijkexamens AM2 bij het onderzoek betrokken. Het gaat om een willekeurige steekproef uit de 
examens die in de periode medio oktober – medio november 20102 zijn afgenomen. De steekproef is 
representatief voor de in die periode in Nederland afgenomen examens AM2.  
Wat betreft het praktijkexamen AM4 konden slechts 8 examens bij het onderzoek betrokken worden. Die 
steekproef is niet representatief en de beschrijving in dit rapport geeft slechts een kwalitatief en indicatief 
beeld voor de meningen van de kandidaten, de rij-instructeurs en de examinatoren van het praktijkexamen 
AM4. 
 
Vragenlijstonderzoek onder rijschoolhouders 
Alle rijscholen in Nederland die bij het CBR staan geregistreerd als opleider voor het AM2 en/ of het AM4 
examen zijn met een schriftelijke vragenlijst benaderd. Naast algemene vragen over de inhoud van de 
opleiding en over het verloop van de examens zijn in de enquête met name ook vragen gesteld over 
management kwesties met de uitvoering van de opleiding door de rijscholen. In totaal zijn 636 
vragenlijsten verstuurd. Uiteindelijk zijn er 227 vragenlijsten ingevuld terugontvangen. Daarmee komt de 
respons op 36%.  
 
Focusgroep met examenkandidaten 
Met een groep van 12 jonge bromfietsers die in 2010 hun praktijkexamen AM2 hebben gedaan is een 
groepsdiscussie gehouden. 
 
Interviews met vertegenwoordigers van de brancheorganisaties 
Tevens zijn er gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de rijopleidingsbranche. De volgende 
organisaties zijn geïnterviewd: ANWB-rijopleidingen, BOVAG, FAM, KNMV en VRB. 
 
Onderzoeksresultaten 

Hieronder zijn de belangrijkste onderzoeksresultaten samengevat. Dat gebeurt door voor de 10 
onderzoeksvragen, die centraal stonden bij de evaluatie, de belangrijkste conclusies op een rij te zetten. 
 

                                            
1  Een langere periode was niet mogelijk, omdat de gegevens van het CBR-bestand vóór 1 maart 2011 moesten 

zijn geanalyseerd en gerapporteerd. 
2  Deze periode is gekozen, omdat in deze periode de examens al enige tijd in de praktijk functioneerden en 

mogelijke opstartproblemen geen rol meer speelden. Het was niet mogelijk de onderzoeksperiode naar een 

latere datum te verschuiven in verband met de tijd die nodig was om de gegevens van de vragenlijsten in te 

voeren, te analyseren en te verwerken. 
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Onderzoeksvraag 1 

Voldoen de voor de praktijkexamens AM2 en AM4 ontwikkelde procedures en protocollen in de 

praktijk? 

 
Praktijkexamen AM2 

Voor het praktijkexamen AM2 kan op basis van de onderzoeksresultaten worden geconcludeerd dat de 
ontwikkelde procedures en protocollen in de praktijk goed tot zeer goed voldoen. Kandidaten en rij-
instructeurs zijn erg te spreken over de manier waarop de examinatoren het examen uitvoeren. 
 

• De kandidaten zijn erg positief over het verloop van het inleidende gesprek met de examinator. 
De uitleg was duidelijk (100% (helemaal) mee eens), de examinator stelde de kandidaat op zijn 
gemak (98%) en de examinator nam voldoende tijd om alles uit te leggen (98%). Het beeld bij de 
rij-instructeurs is vergelijkbaar positief. 

• Ook over het praktijkdeel van het examen, het rijden op de openbare weg, zijn de kandidaten erg 
positief: een grote meerderheid geeft aan dat de examinator duidelijke instructies gaf (99% 
(helemaal) mee eens) en dat er voldoende tijd was om te laten zien hoe goed men kan rijden 
(95%). Ook hier is het beeld bij de rij-instructeurs vergelijkbaar positief. Aan de rij-instructeur is 
ook nog gevraagd of de examinator steeds een goed beeld had van de prestaties van de 
kandidaat: 100% is het hier (helemaal) mee eens. 

• Volgens de meeste examinatoren (75%) hebben de kandidaten de opdrachten tijdens het 
examen (erg) goed begrepen. Eveneens zijn veruit de meeste examinatoren (91%) van mening 
dat er voldoende tijd was voor het rijden van de examenrit. 

• De gebruikte communicatieapparatuur blijkt in de praktijk goed te voldoen: de meeste kandidaten 
geven aan dat de verbinding goed was en de instructies goed verstaanbaar waren (96% 
(helemaal) mee eens). Ook de rij-instructeurs vinden dat de verbinding en de verstaanbaarheid 
goed waren (100% (helemaal) mee eens. Wel geeft 13% van de kandidaten aan enige hinder 
gehad te hebben van de apparatuur tijdens het rijden. Bij de instructeurs geeft 28% dit aan. De 
bevraging van de examinatoren over het functioneren van de apparatuur bevestigd het beeld bij 
de kandidaten en de rij-instructeurs: 95% van hen geeft aan dat de apparatuur (heel) goed heeft 
gefunctioneerd. 

• De meeste kandidaten (98% (helemaal) mee eens) en de meeste rij-instructeurs (99%) vinden 
dat de examinator de uitslag van het examen goed heeft uitgelegd. Ook was er volgens de 
kandidaten (97%) en de rij-instructeurs ruim voldoende tijd om uit te leggen wat de kandidaat 
goed en wat hij/ zij verkeer had gedaan (99%). 

• Alle rij-instructeurs (100%) vinden dat de examinator voldoende tijd heeft besteed aan de vijf 
kernvaardigheden. Ook vinden bijna alle rij-instructeurs (98%) dat de globale beoordeling aan de 
hand van de vijf kernvaardigheden zinvolle informatie opleverde. Ook vinden bijna alle rij-
instructeurs (99%) dat de examinator zich tijdens het examen een gefundeerd oordeel heeft 
kunnen vormen over de rijvaardigheid van de kandidaat. 

• De meeste kandidaten (57%) geven aan het examen ‘niet moeilijk/ niet gemakkelijk’ te vinden, 
26% spreekt van een gemakkelijk examen en 16% vindt het examen moeilijk. Bij de rij-
instructeurs zegt het overgrote deel (84%) dat het examen voor de betreffende kandidaat ‘niet 
moeilijk/ niet gemakkelijk’ was. 

• De meeste rij-instructeurs (65%) geven aan dat de kandidaten precies voldoende lessen hebben 
gehad, 19% spreekt van ruim voldoende lessen en 16% geeft aan dat de kandidaat onvoldoende 
lessen heeft gevolgd. Bij het laatste percentage gaat het met name om kandidaten die zijn 
gezakt. 
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• Het gemiddelde slagingspercentage van de kandidaten AM2 die bij het evaluatieonderzoek zijn 
betrokken is 79%. Dit percentage is vergelijkbaar met het officiële slagingspercentage van het 
CBR. Het slagingspercentage bij het eerste examen bedraagt 77% en bij het tweede examen 
84%. Dit percentage is beduidend hoger dan het slagingspercentage voor de categorie B 
(gemiddeld 46%) en de categorie A (lichte motorfiets: 71% en zwaardere motorfiets 73%).  

• Volgens de gezakte kandidaten zijn de belangrijkste redenen ‘door de zenuwen’ (75%) en ‘door 
de bijzondere omstandigheden tijdens het examen’ (23%). Volgens de rij-instructeurs zijn de 
belangrijkste redenen ‘door de zenuwen’ (43%) en ‘door te weinig lessen’ (42%). 

 
Praktijkexamen AM4 

Voor het praktijkexamen AM4 zijn de resultaten beduidend minder positief. Dat heeft vooral te maken met 
het feit dat het praktijkexamen AM4 zich beperkt tot het toetsen van de technische voertuigbeheersing op 
een afgesloten terrein.  
 

• Rijscholen vinden weliswaar dat het zinvol is geweest om het praktijkexamen AM4 in te voeren 
(67% (helemaal) mee eens). Maar slechts ongeveer een derde (35%) zegt ook te verwachten dat 
de kandidaten zich in het verkeer veiliger zullen gedragen. Dit relatief lage percentage kan 
worden verklaard door het feit dat het examen zich teveel richt op uitsluitend het toetsen van de 
technische vaardigheden, terwijl voor een veilige en verantwoorde verkeerdeelname juist de 
hogere orde vaardigheden (verkeersinzicht, waarnemen en omgaan met risico’s en anticiperen) 
van belang zijn. 

• Wat betreft de beoordeling door de examinator vindt men verder relatief vaak dat er onvoldoende 
tijd is om een goede en betrouwbare beoordeling te geven (45%). Tevens vindt men relatief vaak 
dat de beoordeling aan de hand van de bijzondere verrichtingen niet effectief is (62%). 

• Het AM4 examen is destijds opgezet als een laagdrempelig examen voor de oudere 
weggebruiker, die op een comfortabele wijze mobiel wil blijven maar die daarvoor de auto niet 
meer kan/ wil gebruiken. Uitgangspunt was dat deze groep voldoende verkeerservaring had en 
bovendien over de juiste verkeersattitude beschikte. Daarom zou een training van en toetsing op 
technische vaardigheden om met de brommobiel te rijden voldoende zijn. Daardoor kon het 
praktijkexamen beperkt blijven tot het toetsen van een aantal bijzondere manoeuvres op een 
afgesloten terrein en kon het examen ook in tijd beperkt blijven tot circa 30 minuten. Nu blijkt 
ongeveer de helft van de AM4 kandidaten uit jongeren te bestaan. Bij deze groep staan de 
training van de verkeersdeelneming en het bijbrengen van de juiste verkeersattitude voorop en is 
het trainen de technische vaardigheden minder relevant. Waarschijnlijk is deze verandering van 
de examendoelgroep is een belangrijke achtergrond van de kritische houding van de 
rijschoolhouders ten opzichte van het AM4 examen. 

 
Onderzoeksvraag 2 

Hoeveel kandidaten doen de praktijkexamens AM2 en AM4? Wat is de ontwikkeling in aantallen 

examens per maand sinds 1 maart 2010? 

 
Praktijkexamen AM2 

In totaal zijn in 2010 over de periode maart tot en met december 25.531 AM2 praktijkexamens afgenomen. 
In de periode april tot en met juli zijn circa 2.400 AM2 praktijkexamens zijn afgenomen. In de maanden 
hierna was een sterke groei te zien in het aantal afgenomen examens. In de maanden september, oktober 
en november zijn gemiddeld 3.100 praktijkexamens afgenomen. Door het winterweer in december, dat 
gepaard ging met sneeuwval en gladde wegen, zijn in deze maand aanzienlijk minder examens 
afgenomen. Van de aanvankelijk geplande 2.948 examens zijn er slechts 930 afgenomen. Dit betekent dat 
in deze maand 68% van de ingeplande examens AM2 niet is doorgegaan.  
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Het aantal afgenomen examens AM2 blijft achter bij de gemaakte prognose. Bij deze prognose werd ervan 
uitgegaan, dat uiteindelijk ongeveer 5.000 examens AM2 per maand zouden worden afgenomen. De 
ontwikkeling ging tot en met september wel in de verwachte richting, maar zette vervolgens niet door. De 
wintermaanden hebben hierbij mogelijk een rol gespeeld. Bezien zal moeten worden hoe de ontwikkeling 
in 2011 zal zijn.  
 
Als een vergelijking gemaakt wordt met de cijfers van 2008 (toen de kandidaten alleen een theorie-
examen hoefden te halen om te mogen bromfietsen), is sprake van een daling met meer dan de helft (min 
57%). Mogelijke verklaringen voor de sterk achterblijvende cijfers in 2010 zijn: 

• Er zijn relatief weinig examens afgenomen in de eerste maanden na de invoering van het 
praktijkexamen, omdat veel kandidaten vóór 1 maart nog het theoriecertificaat hebben gehaald. 

• Door het winterweer in de maanden november en met name december konden veel examens 
niet worden afgenomen. 

• Het praktijkexamen (en de kosten die dat met zich meebrengt) zijn een extra barrière om te gaan 
bromfietsen. 

• Veel mensen gaan bromfietsen zonder het bromfietsrijbewijs te halen. 
 
Praktijkexamen AM4 

In totaal zijn er in 2010 153 praktijkexamens AM4 gepland, waarvan er 127 daadwerkelijk zijn afgenomen. 
Net als bij het examen AM2, is ook bij het examen AM4 het aantal geplande examens in twee periodes op 
te delen. Het aantal geplande examens is in de maanden april tot en met augustus relatief constant 
(gemiddeld 14 examens per maand). In de maanden september, oktober en december was het aantal 
geplande examens met gemiddeld 20,5 per maand iets hoger. Net als bij de examens AM2, konden bij de 
examens AM4 in december door de weersomstandigheden relatief veel examens niet worden afgenomen. 
Slechts 4 van de 19 examens zijn afgenomen, wat neerkomt op een uitval van 79%.  
 
Ook voor de examens AM4 geldt dat het aantal afgenomen examens achterblijft bij het aantal 
geprognosticeerde examens. De verwachting was dat het aantal examens AM4 zou oplopen tot circa 100 
per maand. 
 
Onderzoeksvraag 3 

Wat is het slagingspercentages voor de praktijkexamens AM2 en AM4? Hoe ontwikkelt het 

slagingspercentage zich sinds 1 maart 2010? Welke verbanden zijn er tussen slagingspercentage 

en achtergrondkenmerken van kandidaten, kenmerken van rijscholen, kenmerken van de opleiding 

(duur, inhoud, kosten e.d.)? 

 
Praktijkexamen AM2 

In totaal zijn er in 2010 25.531 praktijkexamens afgenomen. Hiervan is gemiddeld 79% geslaagd voor het 
examen. Het gaat zowel om eerste examens als om herexamens. In de eerste maand (maart) was het 
slagingspercentage met 83% het hoogst. In september was het slagingspercentage met 78% het laagst. 
Wanneer we de eerste 5 maanden (maart tot en met juli 2010) vergelijken met de tweede 5 maanden 
(augustus tot en met december 2010) is er slechts sprake van een kleine afname in het 
slagingspercentage met 2 procentpunten (van 80,4% naar 78,4%). 
 
Zoals al eerder vastgesteld bij onderzoeksvraag 1, is het gemiddelde slagingspercentage voor de 
categorie AM2 (79%) beduidend hoger dan het slagingspercentage voor de categorie B (gemiddeld 46%) 
en de categorie A (lichte motorfiets: 71% en zwaardere motorfiets 73%).  
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Het slagingspercentage bij eerste examens bedraagt 77% en is lager dan dat bij tweede examens (84%). 
Er zijn geen verschillen in slagingspercentage tussen mannen en vrouwen. Ook is er geen verschil naar 
leeftijd of naar schoolopleiding. Verder maakt het niet uit of men een ééndaagse training doet 
(slagingspercentage 75%) of een training verdeeld over verschillende dagen (slagingspercentage 77%)3. 
Wel van invloed is het aantal lessen dat kandidaten hebben gevolgd. Van de kandidaten die minder dan 4 
lessen hebben genomen is het gemiddelde slagingspercentage 72%, van de kandidaten die 4 lessen of 
meer hebben genomen is het gemiddelde slagingspercentage 82%4. Ook is er een, voor de hand liggend, 
verband tussen de moeilijkheid van het examen (uiteraard gemeten na afloop van het examen) en de kans 
om te slagen. Kandidaten die het examen (heel) moeilijk vonden hebben een gemiddeld 
slagingspercentage van 50%, van de kandidaten die het examen niet moeilijk of gemakkelijk vonden is het 
slagingspercentage gemiddeld 77% en van de kandidaten die het examen (heel) gemakkelijk vonden 
92%. 
 
Praktijkexamen AM4 

Bij het praktijkexamen AM4 is gemiddeld 69% geslaagd. Er zijn grote schommelingen in 
slagingspercentage per maand. Dit heeft onder meer te maken met het relatief kleine aantal examens AM4 
per maand. Opvallend is dat het slagingspercentage in de eerste 5 maanden (maart tot en met juli 2010) 
met een gemiddelde 76% beduidend hoger ligt dan in de tweede 5 maanden (augustus tot en met 
december 2010) met een gemiddelde van 63%. Onduidelijk is, wat hiervan de reden is. 
 
Hoe jonger, hoe hoger de kans om te slagen voor het AM4-examen. Jongeren van 16 en 17 jaar hebben 
een slagingspercentage van 91%, in de leeftijdscategorie 18 tot en met 25 is dat 82% en in de 
leeftijdscategorie van 26 jaar en ouder 39%. 
 
Onderzoeksvraag 4 

Hoe beoordelen de betrokken partijen (kandidaten, rij-instructeurs en leerlingen) de 

praktijkexamens AM2 en AM4: is in hoeverre zijn zij tevreden en in hoeverre worden in hun ogen de 

beoogde doelstellingen gehaald? 

 
Praktijkexamen AM2 

Kandidaten, rij-instructeurs en examinatoren zijn erg positief over het praktijkexamen AM2. Zij verwachten 
dat er een duidelijk positief effect zal uitgaan van de praktijkopleiding en het praktijkexamen op de 
verkeersveiligheid. 
 

• De kandidaten zijn erg positief over het verwachte nut van de praktijklessen en het 
praktijkexamen. Bijna twee derde (64%) zegt dat de lessen en het examen hen erg hebben 
geholpen om veiliger te bromfietsen en bijna een derde (31%) zegt dat ze enigszins hebben 
geholpen.  

• Het beeld bij de rij-instructeurs is vergelijkbaar positief. Eveneens ongeveer twee derde (63%) 
zegt dat de lessen en het examen erg geholpen hebben om veiliger te bromfietsen en een derde 
(33%) zegt dat ze enigszins hebben geholpen. 

• Ook de examinatoren zijn positief over het verwachte nut van de praktijkopleiding en het 
praktijkexamen: 62% verwacht dat de lessen en het examen de kandidaat erg hebben geholpen, 
32% spreekt van enigszins geholpen. 

 

                                            
3  Dit betreft alleen de kandidaten die voor de eerste keer examen doen. 
4  Opnieuw alleen eerste examens. 
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Praktijkexamen AM4 

In verband met de zeer geringe steekproef van 8 praktijkexamens AM4 kunnen er geen conclusies worden 
verbonden aan de resultaten. De gepresenteerde resultaten zijn slechts illustratief. De 8 kandidaten zijn 
gematigd positief over het verwachte nut van de praktijklessen en het praktijkexamen op veiliger rijden. De 
rij-instructeurs zijn minder positief. Opvallend is dat de examinatoren voor alle kandidaten aangeven dat zij 
geen gefundeerd oordeel hebben kunnen geven over de rijvaardigheid van de kandidaat. Dit heeft te 
maken met de vorm van het examen, waarbij alleen de uitvoering van de oefeningen wordt beoordeeld 
door de examinator. De examinatoren zijn van mening dat ze zo geen beeld krijgen van de rijvaardigheid. 
Dit strookt met het weinig positieve beeld dat de rij-instructeurs hebben van de bijdrage van de 
praktijklessen en het praktijkexamen aan veiliger rijden.  
 
Onderzoeksvraag 5 

Welke barrières worden door de betrokken partijen ervaren bij de uitvoering van de 

praktijkexamens AM2 en AM4? Is er voldoende aanbod van examendata, examenplaatsen en 

examinatoren? Zijn er voldoende examenplaatsen? Is de afstand tot de examenplaats bezwaarlijk? 

 
Praktijkexamen AM2 

Wat betreft de uitvoering van het praktijkexamen AM2 wordt slechts één belangrijk knelpunt ervaren. Dat 
blijkt met name uit de enquête onder de rijschoolhouders en wordt bevestigd door een meerderheid van de 
klankbordgroep. Dat knelpunt heeft betrekking op de reserveringstermijnen voor het examen.  
 

• De meeste kandidaten (77%) zijn tevreden over de planning van het examen AM2 en hebben het 
examen op het gewenste tijdstip kunnen doen. Dat vinden ook de rij-instructeurs: 80% zegt dat 
de kandidaat op het gewenste tijdstip examen kon doen. 

• Bij alle kandidaten konden examen doen in de gewenste examenplaats: zowel volgens de 
kandidaten (97%) als volgens de rij-instructeurs (eveneens 97%). 

• Hoewel de kandidaten en de rij-instructeurs hebben aangegeven tevreden te zijn over de 
planning van de praktijkexamens, zegt 42% van de rijschoolhouders dat de reserveringstermijnen 
voor het examen niet acceptabel zijn ofschoon het CBR ruimschoots binnen de afgesproken 
marges blijft. Wat betreft het wel of niet acceptabel zijn van de reserveringstermijnen is het 
belangrijk aan te geven dat er een duidelijk onderscheid is met de praktijkexamens voor het B 
examen. Hier is het immers over het algemeen zo, dat de leerlingen voor een langer 
opleidingstraject staan. Als gaandeweg de opleiding blijkt dat de leerling examenrijp is, wordt het 
examen aangevraagd en in die gevallen is een reserveringstermijn van 3 tot 5 weken meestal 
geen probleem. De bromfietsopleiding is veel korter dan de autorijopleiding en leerlingen die aan 
hun bromfietsopleiding beginnen (met name de leerlingen die een ééndaagse cursus doen)  
willen eigenlijk meteen examen doen. Een reserveringstermijn van 3 tot 5 weken vindt men dan 
veel te lang.  

 
Praktijkexamen AM4 

Bij de uitvoering van het praktijkexamen AM4 worden meer knelpunten ervaren. De rijscholen die AM4 
opleidingen verzorgen vinden dat er in het examen verkeerde accenten worden gelegd doordat eenzijdig 
de technische voertuigbeheersing wordt getoetst. Maar ook vinden zij relatief vaak dat de examinator 
onvoldoende tijd heeft om een betrouwbare beoordeling te geven. Verder vindt men dat er onvoldoende 
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examenplaatsen5 zijn, dat de examenkandidaten ver moeten rijden voor het examen en dat de 
reserveringstermijnen relatief lang zijn. 
 

• Het AM4 examen richt zich volgens de rijscholen die een AM4 opleiding verzorgen teveel op 
uitsluitend het toetsen van de technische vaardigheden, terwijl voor een veilige en verantwoorde 
verkeerdeelname juist de hogere orde vaardigheden (verkeersinzicht, waarnemen en omgaan 
met risico’s en anticiperen) van belang zijn. 

• Wat betreft de beoordeling door de examinator vinden de AM4-opleiders dat er onvoldoende tijd 
is om een goede en betrouwbare beoordeling te geven (45%). Tevens vinden zij dat de 
beoordeling aan de hand van de bijzondere verrichtingen niet effectief is (62%). 

• De AM4-opleiders vinden dat er onvoldoende examenplaatsen zijn (62%), dat de 
examenplaatsen niet steeds geschikt zijn voor het afnemen van het examen (34%) en dat de 
kandidaten te ver moeten rijden om examen te kunnen doen (52%). Ook vinden relatief veel 
rijschoolhouders de wachttijden voor het examen AM4 onacceptabel (21%).  

• Zoals al eerder is opgemerkt bij onderzoeksvraag 1 is de verandering van de examendoelgroep 
(beduidend meer jongeren dan aanvankelijk verwacht) waarschijnlijk een belangrijke achtergrond 
van de kritische houding van de rijschoolhouders ten opzichte van het AM4 examen. 

 
Onderzoeksvraag 6 

Kunnen de kandidaten voor de praktijkexamens AM2 en AM4 worden opgeleid? 

 

Praktijkexamen AM2 

Gemiddeld nemen AM2 kandidaten 5 praktijklessen van 60 minuten. Dit is in veruit de meeste gevallen 
voldoende om voor het AM2-examen te slagen.  
 

• Volgens de meeste kandidaten (75%) is er in de opleiding voldoende tijd geweest om de diverse 
vaardigheden te oefenen. 

• Een grote meerderheid van de rij-instructeurs (86%) geeft aan dat er (meer dan) voldoende 
gelegenheid was om in de lessen aan de verbeterpunten te werken. Voor de kandidaten is dat 
met 50% beduidend lager. De vraag is zowel aan de rij-instructeurs als aan de kandidaten 
voorafgaande aan het examen gesteld. Mogelijk dat kandidaten vóór het examen wat meer 
twijfelen over de mate waarin zij aan hun verbeterpunten hebben kunnen werken dan hun 
instructeurs. 

 
Praktijkexamen AM4 

In verband met de zeer geringe steekproef van 8 praktijkexamens AM4 kunnen er geen conclusies worden 
verbonden aan de resultaten. De gepresenteerde resultaten zijn slechts illustratief. Gedurende de 
praktijklessen is volgens de kandidaten en rij-instructeurs voldoende gelegenheid geweest om te werken 
aan de punten die nog moeilijk voor hem/ haar waren. Ook vonden de rij-instructeurs, kandidaten en 
examinatoren dat alle kandidaten voldoende tot goed voorbereid waren op het praktijkexamen.  
 

                                            
5  In werkelijkheid zijn er voor het AM4 examen ook minder examenplaatsen beschikbaar dan voor het AM2 

examen. Het AM2 praktijkexamen kan in alle 55 CBR examenplaatsen worden afgelegd, voor het AM4 examen 

zijn 23 examenplaatsen beschikbaar. 
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Onderzoeksvraag 7 

Wat is de duur en de inhoud van de opleiding en is er een relatie tussen de duur en de inhoud van 

de opleiding en de slagingskans op het examen? 

 
Praktijkexamen AM2 

• Kandidaten die voor de eerste keer examen doen hebben gemiddeld 4,9 rijlessen van 60 minuten 
gevolgd. Voor kandidaten die voor de tweede keer examen doen is dat gemiddeld 6,3 rijlessen 
van 60 minuten. 

• Leerlingen die aparte lessen nemen verspreid over verschillende dagen, nemen gemiddeld 5,7 
praktijklessen. Leerlingen die alle lessen op één dag volgen, nemen gemiddeld 4,2 lessen. 

• Hoe beter men is voorbereid op het examen (hoe meer lessen men heeft genomen), hoe groter 
de kans om te slagen. 

• Volgens de kandidaten ligt in de praktijklessen de nadruk ligt op het rijden op de openbare weg: 
84% zegt dat er veel aandacht wordt besteed aan het rijden op wegen binnen stad of dorp. Voor 
wegen buiten stad of dorp is dat 55%. Op het oefenterrein wordt relatief weinig geoefend: 26% 
zegt dat hier veel aandacht aan besteed is. Kijkgedrag (83%), rekening houden met andere 
weggebruikers (80%) en opvolgen van de verkeersregels (79%) krijgen volgens de kandidaten 
wat meer aandacht dan het rijden met een veilige snelheid (68%) en het rijden met voldoende 
ruimte rond de bromfiets (eveneens 68%). In grote lijnen komt dit beeld overeen met de 
resultaten van het onderzoek onder rijschoolhouders. Alleen de mening over de laatste twee 
onderdelen wijkt af. Naar hun inzicht krijgen deze onderdelen meer aandacht: 88% zegt dat er 
veel aandacht is voor “rijden met een veilige snelheid” en 84% zegt dat er veel aandacht is voor 
“rijden met voldoende ruimte rondom de bromfiets”. 

 
Praktijkexamen AM4 

• Volgens opgave van het rijschoolmanagement volgen AM4 leerlingen gemiddeld 7,9 rijlessen van 
60 minuten. Dit is bijna twee maal zoveel als het aantal lessen dat AM2 leerlingen nemen.  

 
Onderzoeksvraag 8 

Wat zijn de gemiddelde opleidingskosten voor de praktijkexamens AM2 en AM4? 

 
Praktijkexamen AM2 

• Omgerekend naar rijlessen van 60 minuten kost een praktijkles AM2 gemiddeld € 40,00. 
• De totale opleidingskosten (theorie en praktijk samen én inclusief examenkosten) bedragen voor 

kandidaten die voor de eerste keer examen doen gemiddeld € 390,-- (theorieopleiding én theorie-
examen6.: € 71,--; praktijkopleiding én praktijkexamen7 € 319,--). Voor kandidaten die voor de 
tweede keer examen doen is dit € 537,-- theorieopleiding én theorie-examen: € 71,--; 
praktijkopleiding én praktijkexamen € 466.--.  

• Het bedrag dat de kandidaten betalen die bij het eerste examen slagen is binnen het normbedrag 
dat vóór de invoering van het praktijkexamen AM2 billijk werd gevonden (circa € 400,-- voor het 
totale opleidingstraject). 

 
Praktijkexamen AM4 

• Omgerekend naar rijlessen van 60 minuten kost een praktijkles AM4 gemiddeld € 41,00. Dit is 
vergelijkbaar met de gemiddelde lesprijs voor een praktijkles AM2. 

                                            
6  De kosten van het theorie-examen AM bedragen € 33,50. 
7  De kosten van het praktijkexamen AM2 bedragen € 95,70. 
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• Volgens informatie van de rijschoolhouders betaalt een gemiddelde AM4-kandidaat op basis van 
een gemiddeld aantal rijlessen van 8 de praktijkopleiding circa € 320,--. Inclusief kosten voor het 
theorie- en praktijkexamen komen de totale opleidingskosten voor het rijbewijs AM4 dan op circa 
€ 450,-- (wanneer men voor het eerste examen slaagt). Voor het praktijkexamen is vóór de 
invoering van het examen geen apart normbedrag afgesproken. Uitgaande van het bij het AM2 
examen genoemde normbedrag, zijn de kosten voor de gemiddelde AM4-kandidaat net iets 
hoger. 

 
Onderzoeksvraag 9 

Welke investeringen hebben de rijscholen/ rij-instructeurs moeten doen en welk 

terugverdienperspectief is er? 

 
• Veruit de grootste bedragen zijn gemoeid met de aanschaf van de voertuigen. Wat betreft de 

aanschaf van bromfietsen gaat het om een bedrag van gemiddeld ongeveer € 5.000 (rijscholen 
die alleen AM2 opleiding geven) tot € 6.000 (AM2 én AM4 opleiding). Wat betreft de 
brommobielen gaat het gemiddeld om een bedrag van € 10.000 (uiteraard alleen voor de 
rijscholen die ook een AM4 opleiding geven). Ook in de opleiding en applicatie van de rij-
instructeurs wordt een behoorlijk bedrag geïnvesteerd (gemiddeld € 1.500). 

• Van de rijscholen geeft 22% aan dat de investeringen al zijn terugverdiend. Middelgrote rijscholen 
geven iets vaker aan dat de investeringen al zijn terugverdiend (27%) dan kleine en grote 
rijscholen (beide 19%). De overige rijscholen (78%) denken gemiddeld 22 maanden nodig te 
hebben om de geïnvesteerde kosten terug te verdienen. 

 
Onderzoeksvraag 10 

Welke barrières worden door de betrokken partijen ervaren bij de uitvoering van de opleiding voor 

de praktijkexamens AM2 en AM4? Is er voldoende aanbod van opleiders? Wat vinden kandidaten 

van de kwaliteit van de opleiding? 

 
Praktijkexamen AM2 

Er is voldoende aanbod van opleiders en de kwaliteit van de opleiding vinden de ondervraagde kandidaten 
over het algemeen goed. De belangrijkste barrière die zowel door de kandidaten als door de instructeurs 
wordt ervaren bij de uitvoering van het praktijkexamen betreft het inplannen van de examens. De 
wachttijden voor de examens zijn te lang en het is voor rijscholen moeilijk om aaneengesloten blokken ‘in 
te kopen’. 
 
Praktijkexamen AM4 

Gezien het geringe aantal AM4-kandidaten kan er in principe van worden uitgegaan dat er voldoende 
aanbod van opleiders is. Wel moeten leerlingen soms een opleider soms ver buiten hun woonplaats 
zoeken. Volgens de rijschoolhouders is de kwaliteit van de opleiding over het algemeen goed. Doordat het 
AM4-examen zich uitsluitend richt op de toetsing van de technische voertuigbeheersing, ligt het accent in 
de opleiding vooral op de training van technische vaardigheden. Men leert in de opleiding daardoor 
onvoldoende wat een veilige en verantwoordelijke verkeersdeelname is. 
 
Er zijn relatief weinig plaatsen waar men het AM4-examen kan doen. Dat leidt ertoe dat kandidaten soms 
ver moeten rijden om examen te kunnen doen. Ondanks het geringe aantal examenaanvragen vinden 
rijschoolhouders de wachttijden voor het AM4-examen soms onacceptabel. 
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1 INLEIDING 

Op 1 maart 2010 is het praktijkexamen voor brom- en snorfietsen (categorie AM2) en brommobielen  
(categorie AM4) ingevoerd. Reden voor de invoering is het blijvend hoge ongevalsrisico van bromfietsers 
en brommobielrijders. Met name jonge brom- en snorfietsers lopen een hoog risico. Het risico van 
bromfietsers in de leeftijdscategorie 16-17 jaar op zwaar letsel als gevolg van een verkeersongeval is 22 
keer zo hoog als dat van fietsers in dezelfde leeftijdscategorie, het risico om dodelijk te verongelukken in 
het verkeer 11 keer zo hoog. De invoering van dit bromfietspraktijkexamen moet de veiligheid van de 
bromfietser en de brommobielrijder vergroten. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat een korte rijopleiding het leerproces (voor veilige deelname aan het verkeer 
op de bromfiets) aanzienlijk kan versnellen (Goldenbeld, Houwing & De Craen, 2002). Daarbij heeft de 
invoering van een rijbewijs het voordeel dat het eenvoudiger wordt om straffen toe te kennen en dat er 
voor de beginnende bromfietsbestuurder, net als voor de automobilist, een puntenrijbewijs ingesteld kan 
worden .  
 
Op 20 juni 2006 is het wetsvoorstel bromfietsrijbewijs aangenomen. Dit wetsvoorstel voorziet in de 
ontwikkeling van een praktijkexamen voor tweewielige bromfietsen en vierwielige bromfietsen oftewel 
brommobielen. Met betrekking tot de ontwikkeling van opleidings- en exameneisen heeft uitgebreid 
overleg plaatsgevonden met verkeersveiligheidsdeskundigen, het CBR en de branche (opleiders, 
verzekeraars, RAI, etc.).  
 
Aan de daadwerkelijke invoering van het bromfietspraktijkexamen is een stevig politiek proces 
voorafgegaan. De Tweede Kamer wil de kosten voor de burger binnen de perken houden, dat geldt ook 
voor de kosten van de opleiding en het examen voor de bromfiets8. Mede hierom is de toezegging gedaan, 
dat het bromfietspraktijkexamen uitgebreid zal worden geëvalueerd. In de evaluatie worden twee 
onderdelen onderscheiden. Het ene deel heeft betrekking op de evaluatie van het examen zelf. Daarin 
staat centraal de vraag hoe het examen én de opleiding voor het examen in de praktijk functioneren. Het 
andere deel betreft een evaluatie van het examen in termen van effecten op de verkeersveiligheid. 
 
Dit rapport heeft betrekking op het eerste onderdeel van het evaluatieonderzoek en betreft de evaluatie 
van de praktijkexamens AM2 en AM4. Het rapport is als volgt opgebouwd: 

• Hoofdstuk 2: Achtergrond 
In dit hoofdstuk wordt kort stilgestaan bij de achtergrond voor de invoering van de 
praktijkexamens AM2 en AM4 en wordt kort de inhoud van de nieuwe praktijkexamens 
beschreven. 

• Hoofdstuk 3: Probleemstelling, onderzoeksvragen en onderzoeksopzet 
In dit hoofdstuk worden de probleemstelling en de onderzoeksvragen beschreven en wordt de 
opzet van het evaluatieonderzoek toegelicht. 

• Hoofdstuk 4: Resultaten analyse CBR-examengegevens praktijkexamens AM2 en AM4 
Dit hoofdstuk beschrijft de feitelijke stand van zaken met betrekking tot de praktijkexamens AM2 
en AM4 op basis van de examengegevens van het CBR. 

• Hoofdstuk 5: Resultaten onderzoek onder kandidaten, rij-instructeurs en examinatoren over het 
praktijkexamen AM2 
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van een vragenlijstonderzoek onder de sleutelpartijen die 

                                            
8  Destijds is uitgegaan van een normbedrag van € 400,-- voor het totale traject van opleiding en examinering 

(theorie én praktijk). 
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betrokken zijn bij het nieuwe praktijkexamen AM2. Daarbij wordt onder meer stilgestaan bij het 
verloop van het praktijkexamen, maar wordt ook aandacht besteed aan de inhoud van de 
bromfietsopleiding. 

• Hoofdstuk 6: Resultaten onderzoek onder kandidaten, rij-instructeurs en examinatoren voor het 
praktijkexamen AM4 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van een vragenlijst onderzoek onder de sleutelpartijen die 
betrokken zijn bij het nieuwe praktijkexamen AM4. Opnieuw staan het verloop van het 
praktijkexamen en de inhoud van de brommobielopleiding centraal. 

• Hoofdstuk 7: Resultaten onderzoek onder rijschoolhouders 
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van een onderzoek onder het management van de 
rijscholen en kijkt met name vanuit een organisatorisch aspect naar het functioneren van de 
nieuwe praktijkexamens en de bijbehorende opleidingstrajecten. 

• Hoofdstuk8: Kwalitatieve verdieping: focusgroep en interviews 
In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van een focusgroep met jonge bromfietsers die 
in 2010 het praktijkexamen AM2 hebben gedaan. Tevens wordt verslag gedaan van de resultaten 
van de interviews met branchevertegenwoordigers en de reacties van de klankbordgroep naar 
aanleiding van de onderzoeksresultaten. 

• Hoofdstuk 9: Conclusies en aanbevelingen 
In hoofdstuk 9 worden de belangrijkste conclusies van het evaluatieonderzoek op een rij gezet en 
wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen die in hoofdstuk 2 zijn beschreven. Tevens 
worden op basis daarvan aanbevelingen geformuleerd. 
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2 ACHTERGROND EN INHOUD VAN DE NIEUWE PRAKTIJKEXAMENS 

2.1 Ongevalsrisico van bromfietsers en brommobielrijders 

Als we het over het bromfietsrijbewijs hebben, hebben we het in feite over twee categorieën. We maken 
onderscheid in bestuurders van een brom- of snorfiets (ook wel genoemd categorie AM2) en bestuurders 
van een brommobiel (ook wel genoemd categorie AM4). Wanneer we het over beide categorieën samen 
hebben, wordt over de categorie AM gesproken9. 
 
In 2007 kwamen in de categorie AM 77 bestuurders om het leven door een verkeersongeval en moesten 
ongeveer 2900 bestuurders in deze categorie naar het ziekenhuis om aan hun verwondingen te worden 
geholpen. Deze slachtoffers maken 16% uit van de totale verkeersonveiligheid. Dit is veel als men bedenkt 
dat nog niet 1% van alle kilometers op bromfietsen en in brommobielen wordt afgelegd.  
 
Jonge bromfietsers (categorie AM2) 
Jonge bromfietsers van 16 en 17 jaar lopen een groot risico om slachtoffer te worden van een 
verkeersongeval. Een oorzaak daarvan is dat de bromfiets sowieso een risicovol voertuig is in vergelijking 
met andere vervoermiddelen en dat jongeren en dan vooral de jongens veel kilometers op de bromfiets 
maken. Factoren die bij jongeren en opnieuw met name de jongens daarnaast nog meespelen, zijn: 
overschatting van de eigen vaardigheden, een beperkt vermogen om kennis om te zetten in het gewenste 
veilige verkeersgedrag, te hoge snelheden en het niet dragen van de valhelm. 
 
Bestuurders van een brommobiel (categorie AM4) 
De plaats van de brommobiel in het verkeer is hetzelfde als voor personenauto's. De brommobielrijder 
dient dezelfde regels in acht te nemen als de personenauto. De plaats op de weg is de rijbaan. Het 
gebruik van het fietspad is verboden. 
 
Brommobielen zijn echter minder veilig dan kleine personenauto’s. Brommobielen worden niet 
meegenomen in de Euro-NCAP. Crashtests tonen aan dat de brommobielrijder in vergelijking tot de 
bestuurder van een kleine personenauto een veel grotere kans op lichamelijk letsel heeft. De 
brommobielrijder heeft een hoog tot zeer hoog risico voor het hele lichaam; de bestuurder van een kleine 
personenauto ‘slechts’ een hoog risico op verwonding van de knieën.  
 
Ook de plaats van de brommobiel in het verkeer brengt de nodige risico’s met zich mee. Wanneer de 
brommobiel wordt toegelaten op wegen buiten de bebouwde kom  met een maximumsnelheid van 80 km/ 
uur is het snelheidsverschil groot. Op wegen met gemengd verkeer buiten de bebouwde kom is ook het 
snelheidsverschil met fietsers en brommers groot. Echter, tweewielers worden door het snelverkeer van 
ver herkend als langzaam rijdend verkeer, hetgeen een anticiperend gedrag mogelijk maakt. Voor 
brommobielen is dit niet het geval (zie o.a. Schoon & Hendriksen, 2000 en Schepers, 2005).  
 
De brommobiel is echter voor het instandhouden van de mobiliteit van ouderen van belang. Met het oog 
hierop heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten geen geschiktheidseisen te stellen aan de 
bestuurders van bromfietsen. Dit zou er immers toe leiden dat de brommobiel niet meer toegankelijk zou 
zijn voor ouderen die zijn afgekeurd voor het rijbewijs voor de categorie B. Dit zou leiden tot afname in de 

                                            
9  In paragraaf 2.1.2 én in bijlage 1 wordt een meer gedetailleerde beschrijving van de verschillende categorieën 

gegeven. 
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mobiliteit van de betrokken bestuurders, hetgeen met name in afgelegen gebieden met weinig openbaar 
vervoer of grote te overbruggen afstanden tot bezwaren kan leiden. 
 
 

2.2  Maatregelen om het ongevalsrisico te verlagen 

Als onderdeel van het ‘Actieplan jonge bromfietsers’ (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2004) zijn de 
volgende maatregelen ingevoerd: 

• Kentekening. 
• Invoering bromfietsrijbewijs. 
• Invoering praktijkexamen. 

 
Kentekening van bromfietsen 
Sinds 1 januari 2007 is een eigen kenteken(bewijs) voor alle brom- en snorfietsen én brommobielen 
verplicht. Door deze kentekening zal de handhaving door de politie eenvoudiger worden en naar 
verwachting ook intensiever worden. Door de kentekening kunnen overtredingen effectiever worden 
aangepakt. 
 
Bromfietsrijbewijs 
Het bromfietscertificaat is vervangen door een bromfietsrijbewijs. De bromfiets, de snorfiets en de 
brommobiel vallen onder de nieuwe categorie AM. Zware overtredingen onder de nieuwe categorie AM 
tellen ook mee voor het beginnersrijbewijs. Ook kunnen zware overtredingen op de bromfiets aanleiding 
zijn om bestuurders te verwijzen naar de Educatieve Maatregel Gedrag (EMG). 
 
Invoering praktijkexamen  
In onderzoek van de SWOV naar de effecten van een praktijkopleiding en bijbehorend praktijkexamen op 
de ongevalsbetrokkenheid van bromfietsers wordt aangenomen dat deze maatregelen kunnen leiden tot 
een reductie van 10% van het aantal slachtoffers (Schoon en Goldenbeld, 2003). Daarom is door het 
toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat besloten dat bestuurders van de categorie AM naast het 
bestaande theorie-examen ook een praktijkexamen moeten afleggen. 
 
Binnen de categorie AM bestaan er twee examens. Als de kandidaat examen doet voor een AM2-rijbewijs, 
dan is hij verplicht te verschijnen met een tweewielige bromfiets. Dit mag ook een elektrische bromfiets 
zijn. Als een kandidaat een AM4-examen doet, mag hij verschijnen met een brommobiel, een driewielige 
bromfiets (trike die als bromfiets is goedgekeurd) of een vierwielige bromfiets (quad die als bromfiets is 
goedgekeurd). In bijlage 1 is meer gedetailleerde informatie terug te vinden over de AM-categorieën. Van 
nu af spreken we in de tekst van de categorie AM2 (praktijkexamen voor de bromfiets)  en de categorie 
AM4 (praktijkexamen voor de brommobiel). 
 
 

2.3  Het nieuwe examentraject 

Ten aanzien van het examentraject wordt onderscheid gemaakt in de categorie AM2 en de categorie AM4.  
 
Het theorie-examen AM 
De categorieën AM2 en AM4 leggen hetzelfde theorie-examen af. In het theorie-examen zullen derhalve 
zowel vragen over de brom- c.q. snorfiets als over de brommobiel zijn opgenomen. In het theorie-examen 
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voor de bromfiets zal pas op de langere termijn meer nadruk komen te liggen op het herkennen van en 
omgaan met risico’s10. 
 
Het praktijkexamen voor de categorie AM2 
Het praktijkexamen voor de categorie AM2 duurt 45 minuten. Een kandidaat maakt in het CBR-
examencentrum eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt. Tijdens het 
examen wordt een route van ten minste 25 minuten gereden. Hierbij wordt de kandidaat beoordeeld op 
verkeersdeelneming op de openbare weg. Daarbij gebruikt de examinator een uitslagformulier dat 
vergelijkbaar is met dat van de examens A en B. De examentechnische beoordeling wijkt enigszins af van 
die bij de examens A en B. Bij het AM2-examen kijkt de examinator naar 5 belangrijke kernvaardigheden 
(waaronder veiligheid, sociaal rijden en voertuigcontrole). Er is niet zoals bij de categorie A sprake van een 
apart onderdeel voertuigbeheersing. De examinator neemt voertuigbeheersing wel in zijn beoordeling 
mee. Tijdens de rit beoordeelt hij immers ook of de kandidaat het voertuig beheerst.  
 
De kandidaat moet het examen afleggen op een bromfiets. De bromfiets moet voorzien zijn van twee 
spiegels en een L-bordje aan de achterzijde (zie voor meer details bijlage 1). Hij mag niet op een snorfiets 
afrijden. Als de kandidaat geslaagd is, mag hij met het bromfietsrijbewijs uiteraard ook snorfiets rijden. 
 
De examinator volgt de kandidaat op een eigen bromfiets. De instructeur mag meerijden op een eigen 
bromfiets. 
 
Men kan het AM2-examen doen op alle praktijkexamencentra van het CBR. Op dit moment zijn er 127 
examinatoren beschikbaar voor het afnemen van het AM2-examen. Zij hebben een speciale bijscholing 
gehad. 
 
Het praktijkexamen voor de categorie AM4 
Het praktijkexamen voor de categorie AM4 duurt maximaal 30 minuten, inclusief ontvangst en 
eindgesprek. Tijdens dit praktijkexamen wordt de kandidaat op een verkeersluw terrein door de examinator 
beoordeeld op voertuigbeheersing. De examinator volgt de verrichtingen van de kandidaat te voet. 
Verkeersdeelneming op de openbare weg wordt tijdens het AM4-examen niet getoetst. 
 
De examinator kan kiezen uit 11 verschillende oefeningen. Deze zijn verdeeld in twee groepen. Één 
oefening (‘stop in de bocht’) is in allebei de groepen opgenomen. Op het examen moet de kandidaat een 
van beide pakketten uitvoeren. Een kandidaat mag alle oefeningen één keer herkansen. Een kandidaat 
mag één oefening onvoldoende hebben om te kunnen slagen. In de praktijk mag een kandidaat maximaal 
12 oefeningen doen. Uiteindelijk moet hij 5 oefeningen voldoende hebben gemaakt. 
 
Een kandidaat legt het examen af in een brommobiel. Deze moet aan de voor- en achterzijde zijn voorzien 
van een L-aanduiding (zie voor meer details bijlage 1).  
 
Men kan niet op elk praktijkexamencentrum van het CBR een AM4-examen doen. Er zijn 23 examencentra 
verspreid over heel Nederland waar kandidaten het praktijkexamen voor de categorie AM4 kunnen doen. 
Er zijn 24 examinatoren beschikbaar voor het afnemen van het praktijkexamen AM4. 
 
 

                                            
10  Gevaarherkenning maakt inmiddels wel deel uit van het theorie-examen voor de auto. In totaal worden in dit 

examen 25 vragen over gevaarherkenning gesteld. Het ligt in de bedoeling dat op termijn gevaarherkenning ook 

onderdeel zal uitmaken van het theorie-examen voor de bromfiets. 
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Welke bevoegdheden geven de rijbewijzen AM2 en AM4 
De geslaagde bromfietskandidaat mag met zijn rijbewijs AM2 zoals al aangegeven een snorfiets besturen, 
maar ook een brommobiel. Iemand die slaagt voor het examen brommobiel (rijbewijs AM4) krijgt echter 
geen bevoegdheid om een bromfiets of een snorfiets te besturen. 
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3 PROBLEEMSTELLING, ONDERZOEKSVRAGEN EN ONDERZOEKSOPZET 

3.1  Vraagstelling van het huidige onderzoek 

De vraagstelling die bij het onderhavige onderzoek centraal staat kan als volgt worden verwoord: 
 

 
“Hoe functioneren de nieuwe praktische examens voor de categorieën AM2 en AM4 én de opleiding voor 
die examens in de praktijk, wat zijn de meningen en de ervaringen van betrokken partijen (kandidaten, 
rijscholen/ rij-instructeurs en examinatoren) en zijn er redenen om op basis van de eerste ‘gebruikers’ 
ervaringen de maatregelen binnen de uitvoering van de examens AM2 en AM4 bij te sturen?” 
 

 
In dit onderzoek wordt nog niet gekeken naar de eventuele effecten van de nieuwe praktijkexamens AM2 
en AM4 op de verkeersveiligheid in termen van een daadwerkelijke afname van het aantal slachtoffers. 
Wel wordt nagegaan of de betrokken sleutelfiguren (kandidaten, rij-instructeurs en examinatoren) een 
effect op de verkeersveiligheid verwachten. 
 
 

3.2  Onderzoeksvragen 

De probleemstelling kan in de onderstaande concrete onderzoeksvragen worden vertaald: 
 

1. Voldoen de voor de praktijkexamens AM2 en AM4 ontwikkelde procedures en protocollen in de 
praktijk? 

2. Hoeveel kandidaten doen de praktijkexamens AM2 en AM4? Wat is de ontwikkeling in 
aantallen examens per maand sinds 1 maart 2010? 

3. Wat is het slagingspercentages voor de praktijkexamens AM2 en AM4? Hoe ontwikkelt het 
slagingspercentage zich sinds 1 maart 2010? Welke verbanden zijn er tussen 
slagingspercentage en achtergrondkenmerken van kandidaten, kenmerken van rijscholen, 
kenmerken van de opleiding (duur, inhoud, kosten e.d.)? 

4. Hoe beoordelen de betrokken partijen (kandidaten, rij-instructeurs en leerlingen) de 
praktijkexamens AM2 en AM4: is in hoeverre zijn zij tevreden en in hoeverre worden in hun 
ogen de beoogde doelstellingen (waaronder het verwachte effect op de verkeersveiligheid) 
gehaald? 

5. Welke barrières worden door de betrokken partijen ervaren bij de uitvoering van de 
praktijkexamens AM2 en AM4? Is er voldoende aanbod van examendata, examenplaatsen en 
examinatoren? Zijn er voldoende examenplaatsen? Is de afstand tot de examenplaats 
bezwaarlijk? Zijn de opleidings- en examenkosten (zie ook vraag 8) wel of geen barrière?  

6. Kunnen de kandidaten voor de praktijkexamens AM2 en AM4 worden opgeleid? 
7. Wat is de duur en de inhoud van de opleiding en is er een relatie tussen de duur en de inhoud 

van de opleiding en de slagingskans op het examen? 
8. Wat zijn de gemiddelde opleidings- en examenkosten voor de praktijkexamens AM2 en AM4? 
9. Welke investeringen hebben de rijscholen/ rij-instructeurs moeten doen en welk 

terugverdienperspectief is er? 
10. Welke barrières worden door de betrokken partijen ervaren bij de uitvoering van de opleiding 

voor de praktijkexamens AM2 en AM4? Is er voldoende aanbod van opleiders? Wat vinden 
kandidaten van de kwaliteit van de opleiding? 
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3.3 Structurering van het onderzoek en toegepaste onderzoeksmethoden 

Om te beginnen geven we in deze paragraaf een overzicht van de onderzoeksvragen en welke 
onderzoeksmethoden zijn gebruikt om die vragen te beantwoorden. 
 

Onderzoeksvraag Methodiek Informatiebron 

Vragenlijstonderzoek (schriftelijke enquête) 

Verdieping via interviews/ focusgroep 

Kandidaten 

Rijscholen/ rij-instructeurs 

Examinatoren 

Vraag 1 

Voldoen protocollen en procedures. 

Vragenlijstonderzoek (schriftelijke enquête) Rijscholen  

Vraag 2 

Aantallen examens per categorie. 

Analyse CBR-gegevens CBR-examenbestand 

Analyse CBR-gegevens CBR-examenbestand 

Ontwikkeling slagingspercentages/ samenhang 

slagingspercentages met 

achtergrondkenmerken. 

Aangevuld met informatie uit 

vragenlijstonderzoek (schriftelijke enquête) 

Kandidaten 

Rijscholen/ rij-instructeurs 

Examinatoren 

Vragenlijstonderzoek (schriftelijke enquête) 

Verdieping via interviews/ focusgroep 

Kandidaten 

Rijscholen/ rij-instructeurs 

Examinatoren 

Vraag 4 

Tevredenheid met examen en oordeel 

over behalen doelstellingen. 

Vragenlijstonderzoek (schriftelijke enquête) Rijscholen  

Vragenlijstonderzoek (schriftelijke enquête) 

Verdieping via interviews/ focusgroep 

Kandidaten 

Rijscholen/ rij-instructeurs 

Examinatoren 

Vraag 5 

Welke barrières  worden ervaren bij de 

uitvoering van het examen 

Vragenlijstonderzoek (schriftelijke enquête) Rijscholen  

Vraag 6 

Kunnen kandidaten voor de examens 

worden opgeleid. 

Vragenlijstonderzoek (schriftelijke enquête) 

Verdieping via interviews/ focusgroep 

Kandidaten 

Rijscholen/ rij-instructeurs 

Examinatoren 

Vraag 7 

Karakteristiek van opleiding en relatie 

opleiding – slagingskans. 

Vragenlijstonderzoek (schriftelijke enquête) 

Verdieping via focusgroep 

Kandidaten 

Rijscholen/ rij-instructeurs 

Examinatoren 

Vragenlijstonderzoek (schriftelijke enquête) 

Verdieping via focusgroep 

Kandidaten 

 

Vraag 8 

Gemiddelde opleidingskosten. 

Vragenlijstonderzoek (schriftelijke enquête) 

Verdieping via interviews 

Rijscholen  

Vraag 9 

Investeringen rijscholen en 

terugverdienperspectief. 

Vragenlijstonderzoek (schriftelijke enquête) Rijscholen  

Vragenlijstonderzoek (schriftelijke enquête) 

Verdieping via interviews/ focusgroep 

Kandidaten 

Rijscholen/ rij-instructeurs 

Examinatoren 

Vraag 10 

Welke barrières worden ervaren bij de 

uitvoering van de opleiding. 

Vragenlijstonderzoek (schriftelijke enquête) 

 

Rijscholen  
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Zoals beschreven in de tabel zijn, om de onderzoeksvragen te beantwoorden, de volgende vijf 
onderzoeksmethoden gebruikt: 

1. Analyse CBR examengegevens 
2. Vragenlijstonderzoek onder kandidaten, rij-instructeurs en examinatoren 
3. Vragenlijstonderzoek onder rijschoolhouders 
4. Focusgroep met examenkandidaten 
5. Interviews met vertegenwoordigers van de brancheorganisaties 

 
De resultaten van de focusgroep met examenkandidaten zijn gebruikt om de resultaten van het 
vragenlijstonderzoek onder kandidaten, rij-instructeurs en examinatoren verder te verdiepen. De resultaten 
van de interviews met de branchevertegenwoordigers zijn gebruikt om het vragenlijstonderzoek (zowel 
onderdeel 2 als onderdeel 3) te toetsen en te verdiepen. 
 
 

3.4 Meetinstrumenten 

3.4.1 Onderzoek functioneren nieuwe praktijkexamens AM2 en AM4 

De kandidaten, de rij-instructeurs en de examinatoren hebben direct voor en direct na het praktijkexamen 
een schriftelijke vragenlijst ingevuld. De vragen hadden met name betrekking op de inhoud van de 
opleiding voor het examen en het verloop van de procedures tijdens het examen. Bij de kandidaten is ook 
gevraagd naar een beperkt aantal achtergrondkenmerken. Dit is gebeurd om na te kunnen gaan of de bij 
het onderzoek betrokken groep kandidaten representatief is voor de gemiddelde kandidaat. 
 
In de bijlagen 2 tot en met 4 zijn de gebruikte vragenlijsten terug te vinden. 
 
 

3.4.2 Onderzoek onder rijschoolhouders 

Alle rijscholen in Nederland die bij het CBR staan geregistreerd als opleider voor het AM2 en/ of het AM4 
examen zijn met een schriftelijke vragenlijst benaderd. Naast algemene vragen over de inhoud van de 
opleiding en over het verloop van de examens zijn in de enquête met name ook vragen gesteld over 
management kwesties met de uitvoering van de opleiding door de rijscholen. 
 
In de bijlage 5 is de gebruikte vragenlijst terug te vinden. 
 
 

3.5 Organisatie en uitvoering van het onderzoek 

In oktober en november 2010 zijn sets met vragenlijsten verspreid onder alle in Nederland werkzame 
examinatoren die praktijkexamens AM2 en AM4 afnemen. Elke examinator kreeg 10 sets beschikbaar 
gesteld met het verzoek deze vragenlijsten te laten invullen bij een steekproef van de door hen af te 
nemen praktijkexamens AM2 en AM4. De vragenlijsten zijn medio oktober naar het CBR verstuurd. Het 
CBR heeft ze vervolgens doorgestuurd naar de examinatoren. Dit betekent dat de vragenlijsten op zijn 
vroegst vanaf de derde week van oktober 2010 zijn ingevuld.11  
 

                                            
11 Enkele weken hiervoor had het CBR een nieuw systeem van examenreservering ingevoerd (reserveren op 

naam). Alle vragenlijsten zijn derhalve ingevuld nadat het nieuwe systeem was ingevoerd.  
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De examinatoren kregen ten behoeve van de uitvoering van het onderzoek instructies mee: 
 

Opzet van het onderzoek 

Om de ervaringen met het nieuwe praktijkexamen voor de bromfiets in kaart te brengen worden bij kandidaten, rij-

instructeurs en examinatoren worden bij elke bromfietsexaminator rondom een selectie van 10 examens vragenlijsten 

afgenomen. Om u niet teveel te belasten is afgesproken om per dag/per rooster niet meer dan 2 examens bij het 

onderzoek te betrekken. Het is voor u waarschijnlijk het handigst om de examens die aan het einde van de ochtend 

(voor de lunch) en aan het einde van de dag plaatsvinden, bij het onderzoek te betrekken. 

 

Afname van de vragenlijsten 

In het aan u toegezonden pakket met vragenlijsten, vindt u de volgende enquêtes: 

• Voormeting kandidaat (code BK1) 

• Nameting kandidaat (BK2) 

• Voormeting rij-instructeur (BR1) 

• Nameting rij-instructeur (BM2) 

• Nameting examinator (BE2) 

 

Het pakket bestaat uit 10 vragensets. De codes die cijfer 1 bevatten, staan voor de voormeting. Codes met cijfer 2 staan 

voor de nameting. De werkwijze voor afname van de vragenlijsten is als volgt: 

 

Voor het examen 

Het is de bedoeling dat u de voormeting van de kandidaat (code BK1) en de voormeting van de rij-instructeur (code 

BR1) (voor zover die aanwezig is) direct voorafgaand aan het examen laat invullen. Nadat de vragenlijsten zijn in 

gevuld, neemt u de ingevulde vragenlijsten in. Vervolgens wordt het examen afgenomen.  

 

Na het examen 

Nadat u de resultaten van het praktijkexamen met de kandidaat en de rij-instructeur hebt besproken, geeft u de 

vragenlijsten van de nameting aan de kandidaat (code BK2) en de rij-instructeur (code BR1). U vult zelf de nameting 

examinator (code BE2) in .  

 

Het is de bedoeling dat steeds bij elk examen alle vijf de vragenlijsten worden ingevuld. Het invullen van de 

vragenlijsten kost enkele minuten en kan daarom ter plekke worden gedaan.  

 

Verzameling van de vragenlijsten en verzending naar DHV 

Als de vragenlijsten allemaal zijn ingevuld, maakt u er per examen een stapeltje van. Het is handig om er een nietje 

door te doen, zodat de gegevens van een kandidaat bij elkaar blijven. Wij vragen u om de vragenlijsten per week te 

verzamelen en vervolgens aan DHV te versturen naar. Het verzendadres is op de volgende pagina vermeld.  

 

 
 

3.5.1 Steekproef examens AM2 

In totaal zijn 376 praktijkexamens AM2 bij het onderzoek betrokken. Het gaat om een willekeurige 
steekproef uit de examens die in de periode medio oktober – medio november 2010 zijn afgenomen. De 
steekproef is representatief voor de in die periode in Nederland afgenomen examens AM2.  
 
De rij-instructeurs die niet meegereden hebben mochten de vragenlijst niet invullen, omdat die instructeurs 
geen goed oordeel kunnen geven over een groot aantal vragen. In totaal hebben 376 rij-instructeurs de 
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voormeting ingevuld. Van hen hebben er 352 ook de nameting ingevuld (93%). Hieruit valt af te leiden dat 
zij allemaal met het examen hebben meegereden. 
 
Van de kandidaten die aan het vragenlijstonderzoek hebben deelgenomen is 57% man en 43% vrouw. Dit 
komt overeen met de cijfers van het CBR-examenbestand (59% man en 41% vrouw). Veruit de meeste 
kandidaten zijn 16 jaar als zij op examen gaan (95%), ongeveer 3% is 17 jaar en de resterende 2% is 18 
jaar of ouder. Ook dit is vergelijkbaar met de CBR-cijfers. Het slagingspercentage in de steekproef (79%) 
is eveneens vergelijkbaar met het slagingspercentage in de totale groep op basis van de CBR-gegevens 
(in de maanden oktober en november 2010, respectievelijk 78% en 79%). 
 
In tabel 3.1 is de verdeling van de kandidaten over Nederland weergegeven. Daarbij is uitgegaan van de 
oude CBR-indeling in 5 regio’s. Ook de respons over de regio’s is vergelijkbaar met die van de CBR-
gegevens. De in tabel 3.1 weergegeven aantallen tellen niet op tot het totaal van 376 examens. Dat heeft 
te maken met het feit dat sommige respondenten de vraag over de regio niet hebben ingevuld. We 
spreken dan van zogenaamde ‘missende’ variabelen. Ook bij andere vragen kan dit een rol spelen. Dit 
betekent dat ook in het vervolg van dit rapport bij het weergeven van andere resultaten hetzelfde 
fenomeen kan optreden.  
 

Tabel 3.1 Respons van examenkandidaten naar regio 

 

West-Noord 25% (90) 

West-Zuid 15% (55) 

Zuid 24% (87) 

Oost 20% (72) 

Noord 16% (58) 

 

Op basis van bovenstaande gegevens mag worden geconcludeerd dat de steekproef met kandidaten 
representatief is voor de totale groep examenkandidaten AM2 in Nederland. 
 
 

3.5.2 Steekproef examens AM4 

Wat betreft het praktijkexamen AM4 konden slechts 8 examens bij het onderzoek betrokken worden. Die 
steekproef is niet representatief en de beschrijving in dit rapport geeft slechts een kwalitatief en indicatief 
beeld voor de meningen van de kandidaten, de rij-instructeurs en de examinatoren van het praktijkexamen 
AM4.  
 
Het gaat om 4 vrouwelijke en 4 mannelijke kandidaten. Drie van de acht kandidaten zijn 16 jaar, drie zijn 
tussen de 18 en 19 jaar oud en twee kandidaten zijn bejaard (72 en 80 jaar oud).  
 
 

3.5.3 Steekproef vragenlijst rijschoolhouders 

Onder alle rijschoolhouders in Nederland die bij het CBR een of meer kandidaten voor het AM2 en/ of AM4 
examen hebben aangeleverd, is een schriftelijke vragenlijst uitgezet. In totaal zijn 636 vragenlijsten 
verstuurd. Uiteindelijk zijn er 227 vragenlijsten ingevuld terugontvangen. Daarmee komt de respons op 
36%. Er is sprake van een representatieve steekproef. 
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In tabel 3.2 is een indeling terug te vinden van de rijscholen naar omvang van de rijschool. Uit het 
overzicht in de tabel blijkt dat met name de grotere rijscholen betrokken zijn bij het geven van rijlessen aan 
AM2- en AM4-kandidaten. In werkelijkheid is ongeveer 75% van alle rijscholen in Nederland een 1-mans 
bedrijf, in de steekproef is dat aandeel 19%. 
 
 

Tabel 3.2 Respons naar grootte van de rijschool 

 

1-mans bedrijf 19% (43) 

2 tot en met 4 rij-instructeurs 37% (84) 

5 rij-instructeurs of meer 44% (99) 

 

 
Ook bij de rijscholen is sprake van een goede verdeling van de scholen over Nederland (zie tabel 3.3). De 
verdeling van de rijscholen over Nederland is vergelijkbaar met die van de kandidaten (zie ook tabel 3.1).  
 
 

Tabel 3.3 Respons van rijscholen naar regio 

 

West-Noord 20% (43) 

West-Zuid 15% (32) 

Zuid 27% (58) 

Oost 22% (47) 

Noord 16% (34) 
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4 ANALYSE EXAMENGEGEVENS 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de ontwikkeling in de examens voor de categorieën AM2 en 
AM4 op basis van de CBR-examengegevens. 
 
 

4.1 Dataverzameling 

Door het CBR zijn de gegevens van de praktijkexamens AM2 en AM4 beschikbaar gesteld, over de 
periode maart 2010 tot en met december 2010. Tevens zijn gegevens van de voorgaande jaren (2008 én 
2009) beschikbaar gesteld om een vergelijking te kunnen maken met de situatie voor de invoer van de 
praktijkexamens AM2 en AM4.  
 
In het CBR-bestand worden gegevens verzameld over het slagingspercentage, over het aantal afgenomen 
en het aantal uitgestelde examens en over een beperkt aantal achtergrondkenmerken van de kandidaat 
(leeftijd, geslacht). De resultaten hiervan zijn in de volgende paragrafen beschreven. Paragraaf 4.2 geeft 
de gegevens van het examen AM2 weer, paragraaf 4.3 gaat in op het examen AM4.  
 
 

4.2 Resultaten praktijkexamen AM2 

 
4.2.1 Ontwikkeling in aantal examenkandidaten AM2 

Figuur 4.1 laat de ontwikkeling van het aantal AM2 examens zien in 2010. Daarbij is een onderscheid 
gemaakt in het aantal examens dat is afgenomen en het aantal examens dat wel was ingepland maar niet 
afgenomen kon worden.  
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Figuur 1 Aantal praktijkexamens AM2 per maand in 2010 (vanaf maart) 

 

In totaal zijn in 2010 over de periode maart tot en met december 25.531 AM2 praktijkexamens afgenomen. 
De grafiek laat zien dat in de periode april tot en met juli circa 2.400 AM2 praktijkexamens zijn afgenomen. 
In de maanden hierna was een sterke groei te zien in het aantal afgenomen examens. In de maanden 
september, oktober en november zijn gemiddeld 3.100 praktijkexamens afgenomen.  
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Het percentage niet afgenomen praktijkexamens ligt gedurende de maanden maart tot en met september 
op gemiddeld 3%. In oktober en november stijgt het gemiddelde percentage niet afgenomen 
praktijkexamens naar 5% en in december is er een extreem hoge uitval als gevolg van het winterweer. In 
december zijn aanzienlijk minder examens afgenomen door de sneeuwval en gladde wegen. Van de 
aanvankelijk geplande 2.948 examens zijn er slechts 930 afgenomen. Dit betekent dat in deze maand 
68% van de ingeplande examens AM2 niet is doorgegaan.  
 
Het aantal afgenomen examens AM2 blijft achter bij de gemaakte prognose. Bij deze prognose werd ervan 
uitgegaan, dat uiteindelijk ongeveer 5.000 praktijkexamens AM2 per maand zouden worden afgenomen. 
De ontwikkeling ging tot en met september wel in de verwachte richting, maar zette vervolgens niet door. 
De wintermaanden hebben hierbij mogelijk een rol gespeeld. Bezien zal moeten worden hoe de 
ontwikkeling in 2011 zal zijn.  
 
Uit de interviews met de branchevertegenwoordigers, maar ook uit de focusgroep met jonge bromfietsers 
kwam naar voren dat men de indruk heeft, dat relatief veel jongeren bromfietsen zonder dat zij het rijbewijs 
halen. Dit zou ook een reden kunnen zijn voor het bij de gemaakte prognose achterblijvende aantal 
examens. Onderzoek zal echter moeten uitwijzen of het om substantiële aantallen jongeren gaat die 
bromfietsen zonder rijbewijs. 
 
Om inzichtelijk te maken hoeveel animo er is voor het nieuwe bromfietspraktijkexamen, is het aantal 
afgenomen bromfiets theorie-examens in 2010 vergeleken met het aantal afgenomen theorie-examens in 
2008. Het jaar 2009 is buiten beschouwing gelaten in verband met de sterk afwijkende aantallen in de 
laatste maanden van 2009. De grote stijging van het aantal theorie-examens eind 2009 is veroorzaakt 
doordat kandidaten nog vóór de invoering van het nieuwe praktijkexamen het bromfietsexamen in de oude 
stijl wilde afleggen. 
 
Figuur 2 geeft het aantal kandidaten per maand weer dat voor de eerste keer het theorie-examen heeft 
afgelegd. Omdat van het bromfietspraktijkexamen in 2010 enkel de data maart t/m december beschikbaar 
zijn, bevat de vergelijking alleen gegevens over deze maanden. Tot maart 2010 was het theorie-examen 
voldoende om het bromfietsrijbewijs te krijgen, hierna was het een voorwaarde om te mogen deelnemen 
aan het praktijkexamen. Wat opvalt in figuur 2 is dat in 2010 aanzienlijk minder theorie-examens zijn 
afgenomen dan in 2008. Het gaat hierbij om het aantal kandidaten voor de eerste keer opgaat voor het 
theorie-examen.  
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Figuur 2 Vergelijking aantal kandidaten dat voor de eerste keer theorie-examens AM aflegt per maand, over de periode 

2008 t/m 2010 

 

 
In totaal zijn er in 2008 over de periode maart t/m december 72.856 eerste theorie-examens ingepland en 
in 2010 is dit aantal gedaald met 57% naar 31.164. Het aantal afgenomen eerste theorie-examens is in 
2010 ook gedaald met 57% ten opzichte van het jaar 2008.  
 

 Tabel 4.1 Aantal kandidaten waarbij een eerste theorie-examen is ingepland en afgenomen per jaar over de periode 

maart t/m december (2008, 2010) 

  Gepland Afgenomen 

2008 72.856 69.283 

2010 31.164 29.743 

  
Het slagingspercentage voor het theorie-examen is in 2010 vergelijkbaar met 2008. Het 
slagingspercentage voor de eerste poging lag in 2008 op 53% en in 2010 op 53,7%. Voor de tweede 
poging lag het slagingspercentage in 2008 op 49,9% en in 2010 op 49,5%.  
 

 
4.2.2 Kandidaten AM2 naar achtergrondkenmerken 

De gemiddelde leeftijd van AM2 kandidaten was 16 jaar. In totaal was 59% van de examenkandidaten een 
man, 41% was vrouw. 
 
 

4.2.3 Slagingspercentage AM2 

In totaal zijn er in 2010 25.531 praktijkexamens afgenomen. Hiervan is gemiddeld 79% geslaagd voor het 
examen. Het gaat zowel om eerste examens als om herexamens. Ter vergelijking: voor het B-rijbewijs was 
het slagingspercentage in 2010 48%, voor het A-rijbewijs beperkt categorie verkeersdeelneming 71% en 
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voor het A-rijbewijs onbeperkt 73%. Het slagingspercentage voor het praktijkexamen AM2 is daarmee ruim 
30 procentpunten hoger dan het slagingspercentage voor de categorie B en de 8 respectievelijk 6 
procentpunten hoger dan het slagingspercentage voor de categorie A. 
 
Tabel 4.2a geeft de ontwikkeling van het slagingspercentage over de maanden weer en maakt 
onderscheid tussen slagingspercentage voor het eerste examen en voor het herexamen. Het 
slagingspercentage bij een eerste examenpoging is met 77% lager dan bij een tweede of latere 
examenpoging, waarbij 84% slaagt.  
 

Tabel 4.2a Slagingspercentage praktijkexamens AM2  in 2010 

 

 Aantal afgenomen Percentage geslaagd 

Onderscheid naar maand 

Maart 542 83 % 

April 1699 81 % 

Mei 2121 80 % 

Juni 2817 78 % 

Juli 2513 80 % 

Augustus 2975 78 % 

September 4497 78 % 

Oktober 4071 78 % 

November 3366 79 % 

December 930 79 % 

Onderscheid naar eerste en herexamen 

Slagingspercentage eerste examen 21.063 77 % 

Slagingspercentage herexamen 4.468 84 % 

Totaal (eerste en her) over 2010 25.531 79 % 

 

In de eerste maand (maart) was het slagingspercentage met 83% het hoogst. In september was het 
slagingspercentage met 78% het laagst. Wanneer we de eerste 5 maanden (maart tot en met juli) 
vergelijken met de tweede 5 maanden (augustus tot en met december) is er slechts sprake van een kleine 
afname in het slagingspercentage met 2 procentpunten (van 80,4% naar 78,4%). 
 
In een van de gesprekken met de branchevertegenwoordigers kwam naar voren dat de examinatoren bij 
de praktijkexamens AM2 (op basis van eigen ervaringen van de geïnterviewde)  in de loop van 2010 (en 
met name in de laatste maanden) strenger zouden zijn gaan beoordelen. De slagingspercentages zouden 
daardoor sterk onder druk staan en fors dalen. De cijfers over 2010 geven echter geen aanleiding om 
deze conclusie te trekken. Er is gaandeweg 2010 slechts sprake van een lichte daling in de 
slagingspercentages met 2 procentpunten12. Dit is overigens een tendens die vaker wordt gezien bij de 
invoering van nieuwe examens. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat in het begin de kandidaten vooral 
door de ‘goede’ opleiders worden aangeleverd, er meer energie in de nieuwe opleiding wordt gestoken 
door de opleiders en de examinatoren nog hun weg moeten vinden in de nieuwe manier van beoordelen. 
Tevens is het mogelijk dat wel sprake is van een strengere beoordeling zonder dat het slagingspercentage 
c.q. het aan geslaagden daalt. Tegelijkertijd kunnen immers de rijlessen beter zijn geworden, waardoor 
uiteindelijk het slagingspercentage op hetzelfde peil blijft. 

                                            
12  Nog onduidelijk is hoe zich de situatie in 2011 verder zal ontwikkelen. Dit zal nauwgezet gemonitoord moeten 

worden. 
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In tabel 4.2b is het slagingspercentage AM2 onderverdeeld naar provincie. Het gaat hierbij om gegevens 
over de periode maart tot en met december 2010. Zowel eerste examens als herexamens zijn 
meegerekend. Het gemiddelde slagingspercentage is 79%. In de meeste provincies wijkt het gevonden 
slagingspercentage niet af van dit landelijke gemiddelde. Enige uitzondering is de provincie Flevoland, die 
met een slagingspercentage van 69% beduidend onder het gemiddelde ligt.  
 

 Tabel 4.2b Slagingspercentage AM2 praktijkexamen naar provincie over de periode maart t/m december 2010 

  Aantal afgenomen Percentage geslaagd 

Drenthe 933 79% 

Flevoland 348 69% 

Friesland 600 83% 

Gelderland 3441 80% 

Groningen 548 78% 

Limburg 1437 79% 

Noord-Brabant 4153 77% 

Noord-Holland 4646 76% 

Overijssel 1804 80% 

Utrecht 1928 80% 

Zeeland 757 75% 

Zuid-Holland 4936 81% 

Totaal 25.531 79% 

 
 

4.3 Resultaten praktijkexamen AM4 

4.3.1 Ontwikkeling in aantal examenkandidaten AM4 

In figuur 4.2 is de ontwikkeling in het aantal praktijkexamens AM4 per maand weergegeven. In totaal zijn 
er in 2010 153 praktijkexamens AM4 gepland, waarvan er 127 daadwerkelijk zijn afgenomen. Net als bij 
het examen AM2, is ook bij het examen AM4 het aantal geplande examens in twee periodes op te delen. 
Het aantal geplande examens is in de maanden april tot en met augustus relatief constant (gemiddeld 14 
examens per maand). In de maanden september, oktober en december was het aantal geplande examens 
met gemiddeld 20,5 per maand iets hoger. Net als bij de examens AM2, konden bij de examens AM4 in 
december door de weersomstandigheden relatief veel examens niet worden afgenomen. Slechts 4 van de 
19 examens zijn afgenomen, wat neerkomt op een uitval van 79%.  
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Figuur 4.2 Aantal praktijkexamens AM4 per maand in 2010 (vanaf maart) 

 

Ook voor de examens AM4 geldt dat het aantal afgenomen examens achterblijft bij het aantal 
geprognosticeerde examens. De verwachting was dat het aantal examens AM4 zou oplopen tot circa 100 
per maand. 
 
 

4.3.2 Kandidaten AM4 naar achtergrondkenmerken 

Gemiddeld nemen ongeveer evenveel mannen als vrouwen deel aan het AM4 examen. Tabel 4.3 geeft 
per leeftijdscategorie het aantal afgenomen brommobielexamens weer.  
 
 

Tabel 4.3 Aantal afgenomen praktijkexamens AM4 naar leeftijdscategorie 

 

Leeftijdscategorie Aantal afgenomen examens Aandeel 

16 - 17 65 51% 

18 - 25 11 9% 

26 - 39 15 12% 

40 - 59 16 13% 

60 - 69 9 7% 

70 - 79 9 7% 

80 > 2 2% 

Totaal 127 100% 

 
 
Relatief veel jongeren nemen deel aan het AM4 bromfietspraktijkexamen. Van alle afgenomen 
praktijkexamens is 51% jonger dan 18 jaar. Het aandeel van de oudere leeftijdsgroep, van 70 jaar en 
ouder, ligt in 2010 op 9%.  
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4.3.3  Slagingspercentage AM4 

Zoals al is aangegeven in paragraaf 4.3.1 zijn er in 2010 van de 153 ingeplande AM4 praktijkexamens 
uiteindelijk 127 examens afgenomen. Van de kandidaten is gemiddeld 69% geslaagd voor het examen. 
Tabel 4.4 geeft per maand het slagingspercentage weer. Er zijn grote schommelingen in 
slagingspercentage per maand. Dit heeft onder meer te maken met het relatief kleine aantal examens AM4 
per maand. 
 
Opvallend is dat (in tegenstelling tot de ontwikkeling voor het AM2-examen) het slagingspercentage in de 
eerste 5 maanden (maart tot en met juli) met een gemiddelde 76% beduidend hoger ligt dan in de tweede 
5 maanden (augustus tot en met december) met een gemiddelde van 63%. Onduidelijk is, wat hiervan de 
reden is.  
 

Tabel 4.4 Slagingspercentages praktijkexamens AM4 in 2010 per maand 

 

Maand Aantal examens afgenomen Percentage geslaagd 

Maart 1 100 % 

April 15 60 % 

Mei 12 83 % 

Juni 15 73 % 

Juli 11 91 % 

Augustus 13 46 % 

September 21 71 % 

Oktober 14 71 % 

November 21 62 % 

December 4 50 % 

Totaal over 2010 127 69% 

 

Wanneer gekeken wordt naar het slagingspercentage per leeftijdscategorie, valt op dat de jongeren 
relatief vaak slagen voor het praktijkexamen (zie tabel 4.5.). Het slagingspercentage ligt in de categorie 
16-17 jaar op 91% en in de categorie 18-25 jaar slaagt 82% van de kandidaten voor het examen. Het 
slagingspercentage bij kandidaten ouder dan 40 jaar is met gemiddeld 31% aanzienlijk lager.  
 
 

Tabel 4.5 Slagingspercentage AM4 naar leeftijdscategorie 

 

Leeftijdscategorie 

Aantal afgenomen 

examens Aantal geslaagd Slagingspercentage 

16 - 17 65 59 91% 

18 - 25 11 9 82% 

26 - 39 15 8 53% 

40 - 59 16 4 25% 

60 - 69 9 4 44% 

70 - 79 9 2 22% 

80 > 2 1 50% 

Totaal 127 87 100% 
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5 RESULTATEN ONDERZOEK PRAKTIJKEXAMEN AM2 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van het vragenlijstonderzoek onder de sleutelfiguren die bij het 
praktijkexamen AM2 betrokken zijn: de kandidaten, de rij-instructeurs en de examinatoren. Zoals we al 
eerder hebben vastgesteld heeft dit onderzoek betrekking op een steekproef van in totaal 376 AM2-
examens die representatief is voor Nederland. 
 
De in dit hoofdstuk gepresenteerde tabellen tellen de aantallen tellen niet steeds op tot het totaal van 376 
examens. Dat heeft te maken met het feit dat sommige respondenten bepaalde vragen niet hebben 
ingevuld/ beantwoord.   
 
 

5.1 Planning van het examen 

5.1.1 Tijdstip 

De meeste kandidaten (77%) zijn tevreden over de planning van het examen en hebben examen kunnen 
doen op het door hen gewenste tijdstip. Een vijfde deel (20%) had eerder examen willen doen en 4% had 
juist iets later examen willen doen. De mening van de kandidaten komt overeen met die van de rij-
instructeurs: 80% geeft aan dat het examen op het gewenste moment plaatsvond, 17% had de kandidaat 
iets eerder examen willen laten doen en 3% juist iets later (zie tabel 5.1). 
 
 

Tabel 5.1 Tevredenheid over planning van het examen 

 

 Kandidaat kon op het 

gewenste tijdstip examen 

doen 

Kandidaat had eerder 

examen willen doen 

Kandidaat had later 

examen willen doen 

Kandidaten 77% (278) 20% (71) 4% (14) 

Rij-instructeurs 80% (282) 17% (60) 3% (11) 

 

 
Het beeld dat ontstaat op basis van het vragenlijstonderzoek rondom de praktijkexamens, wijkt af van het 
beeld dat ontstaat op basis van het vragenlijst onderzoek bij de rijschoolhouders. Daar geeft 42% van de 
rijschoolhouders aan dat de wachttijden voor het examen niet acceptabel zijn. Het beeld van de 
rijschoolhouders wordt bevestigd door de gesprekken met de branchevertegenwoordigers en de 
focusgroep met jonge bromfietsers. Ook daar is de conclusie dat de wachttijd voor het examen een 
belangrijk knelpunten is. 
 
 

5.1.2 Examenplaats 

Bijna alle kandidaten konden examen doen in de gewenste examenplaats, zowel volgens de kandidaten 
zelf (97%; n=357) als volgens de rij-instructeurs (97%; n=341). 
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5.2 Voorbereiding op het examen 

5.2.1 Vorm en inhoud van de rijlessen 

De meeste kandidaten (58%; n=208) hebben aparte rijlessen gevolgd verdeeld over verschillende dagen. 
Ongeveer één derde van de kandidaten (32%; n=114) heeft alle praktijklessen op één dag gevolgd. In de 
resterende gevallen (10%; n=38) is over het algemeen sprake van een combinatie van één volle lesdag, 
die is aangevuld met een of meer rijlessen verspreid over een of meer dagen (zie tabel 5.2). In deze 
gevallen gaat het vaak om kandidaten die voor de tweede keer examen hebben gedaan. Dat betekent dat 
die vaak eerst een cursus van een volle dag gevolgd hebben, vervolgens zijn gezakt voor het eerste 
examen en daarna nog een of meer losse rijlessen hebben genomen voordat ze voor de tweede keer 
examen hebben gedaan. 
 

Tabel 5.2 Vorm waarin de kandidaten de bromfietsopleiding hebben gevolgd 

 

Aparte praktijklessen verdeeld over verschillende dagen 58% (208) 

Alle praktijklessen op één dag 32% (114) 

Anders 10% (38) 

 

Bij de praktijklessen komt de lessituatie met 2 leerlingen op 1 rij-instructeur het meeste voor (44%), 
gevolgd door 3 leerlingen op 1 rij-instructeur (25%) en 1 leerling op 1 rij-instructeur (21%). In 8% van de 
gevallen is sprake van een lessituatie waarin 1 rij-instructeur aan 4 leerlingen tegelijk lesgeeft. In 2% van 
de gevallen wordt zelf aan meer dan 4 leerlingen tegelijk les gegeven (zie tabel 5.3). Overigens is wettelijk 
vastgelegd dat een instructeur aan maximaal 4 leerlingen tegelijk les mag geven. Daarmee zou (volgens 
opgave van de leerlingen) in een beperkt aantal gevallen sprake zijn van overtreding van deze wettelijke 
regel.  
 

Tabel 5.3 Aantal leerlingen per rij-instructeur tijdens de praktijklessen 

 

1 leerling 21% (74) 

2 leerlingen 44% (155) 

3 leerlingen 25% (91) 

4 leerlingen 8% (28) 

meer dan 4 leerlingen 2% (9) 

 

Aan de kandidaten is ook gevraagd of ze buiten de officiële lessen nog geoefend hebben. Bijna de helft 
van de kandidaten(46%; n=175) zegt dat zij dit gedaan hebben. In tabel 5.4 is weergegeven op welke 
manier deze kandidaten hebben geoefend. Bij de categorie anders gaat het over het algemeen over een 
combinatie van de eerder in de tabel opgesomde mogelijkheden om buiten de officiële lessen om te 
oefenen. 
 

Tabel 5.4 Manier waarop kandidaten buiten de officiële rijlessen hebben geoefend 

 

Op een afgesloten terrein 57% (100) 

Op de openbare weg 29% (51) 

Op de computer 9% (15) 

Anders 9% (15) 
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Aan de kandidaten is gevraagd voor een achttal lesonderdelen aan te geven hoeveel aandacht de rij-
instructeur er in de praktijklessen aan heeft besteed. Uit tabel 5.5 blijkt dat in de praktijklessen de nadruk 
ligt op het rijden op de openbare weg: 84% zegt dat er veel aandacht wordt besteed aan het rijden op 
wegen binnen stad of dorp. Voor wegen buiten stad of dorp is dat 55%. Op het oefenterrein wordt relatief 
weinig geoefend: 26% zegt dat hier veel aandacht aan besteed is. Kijkgedrag (83%), rekening houden met 
andere weggebruikers (80%) en opvolgen van de verkeersregels (79%) krijgen volgens de kandidaten wat 
meer aandacht dan het rijden met een veilige snelheid (68%) en het rijden met voldoende ruimte rond de 
bromfiets (eveneens 68%).  
 
De onderdelen rijden met een veilige snelheid en het rijden met voldoende ruimte rond de bromfiets blijven 
qua aandacht iets achter bij de andere onderdelen zoals kijkgedrag, rekening houden met andere 
weggebruikers en opvolgen van verkeersregels. Terwijl voor een veilige en verantwoorde 
verkeersdeelname juist dit belangrijke onderwerpen zijn, die in principe in elke opleiding veel aandacht 
zouden moeten krijgen. 
 
 

Tabel 5.5 Aandacht naar onderdeel van de praktijklessen 

 

 Veel aandacht Niet veel/ niet 

weinig 

aandacht 

Weinig 

aandacht 

Geen 

aandacht 

Rijden op een afgesloten terrein om de 

voertuigtechniek te oefenen 

26% 36% 14% 24% 

Rijden op wegen in stad of dorp 81% 12% 3% 4% 

Rijden op wegen buiten stad of dorp 55% 28% 9% 8% 

Kijkgedrag 84% 11% 3% 2% 

Rijden met een veilige snelheid 68% 26% 4% 2% 

Rijden met voldoende ruimte rondom de 

bromfiets 

68% 26% 4% 2% 

Rekening houden met andere weggebruikers 80% 17% 1% 2% 

Opvolgen van de verkeersregels 79% 17% 2% 2% 

 

 
Aan de kandidaten is ook gevraagd welke activiteiten de rij-instructeur tijdens de praktijklessen liet zien. 
De nadruk ligt in de praktijklessen op het signaleren van verbeterpunten (81%) en het uitleggen waarom 
zaken niet goed gingen (81%). Volgens de kandidaten krijgt men voldoende gelegenheid om de diverse 
vaardigheden te oefenen (75%) en legt de instructeur goed uit wat de leerlingen moeten doen en wat het 
nut ervan is (70%). Het maken van tussenstops om net gebeurde situaties na te bespreken wordt wat 
minder toegepast (61%). 
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Tabel 5.6 Activiteiten van de rij-instructeur tijdens de praktijklessen 

 

 Veel aandacht Niet veel/ niet 

weinig 

aandacht 

Weinig 

aandacht 

Geen 

aandacht 

De instructeur vertelde bij alles wat ik tijdens 

de rijles moest doen wat het nut of het 

belang ervan was 

70% 24% 4% 2% 

De instructeur gaf voldoende gelegenheid 

om een bepaalde vaardigheid te oefenen 

75% 22% 2% 1% 

De instructeur gat duidelijk aan op welke 

punten ik kon verbeteren 

81% 16% 2% 1% 

Als ik een fout maakte gaf de instructeur 

duidelijk aan waarom het fout ging 

81% 14% 3% 2% 

De instructeurs maakte regelmatig 

tussenstops om net gebeurde situaties te 

bespreken 

61% 28% 8% 3% 

 
 
Aan de kandidaten en de rij-instructeurs is gevraagd of er tijdens de rijlessen voldoende gelegenheid is 
geweest om tijdens de rijlessen te werken aan de punten die nog moeilijk voor hem/ haar waren. Een grote 
meerderheid van de rij-instructeurs (86%) geeft aan dat er (meer dan) voldoende gelegenheid was om in 
de lessen aan de verbeterpunten te werken. Voor de kandidaten is dat met 50% beduidend lager (zie ook 
tabel 5.7). De vraag is zowel aan de rij-instructeurs als aan de kandidaten voorafgaande aan het examen 
gesteld. Mogelijk dat kandidaten vóór het examen wat meer twijfelen over de mate waarin zij aan hun 
verbeterpunten hebben kunnen werken dan hun instructeurs. 
 
 

Tabel 5.7 Oordeel van kandidaten en rij-instructeurs over de mate waarin de leerlingen tijdens de les de gelegenheid 

hebben gehad om in de rijlessen aan hun verbeterpunten te werken 

 

 Veel te weinig 

gelegenheid 

Onvoldoende 

gelegenheid 

Voldoende 

gelegenheid 

Meer dan 

voldoende 

gelegenheid 

Kandidaten 2% 48% 49% 1% 

Rij-instructeurs 1% 13% 79% 7% 

 
 
De kandidaten zijn erg positief over het verwachte nut van de praktijklessen en het praktijkexamen. Bijna 
twee derde (64%) zegt dat de lessen en het examen hen erg hebben geholpen om veiliger te bromfietsen 
en bijna een derde (31%) zegt dat ze enigszins hebben geholpen. Het beeld bij de rij-instructeurs is 
vergelijkbaar positief. Eveneens ongeveer twee derde (63%) zegt dat de lessen en het examen erg 
geholpen hebben om veiliger te bromfietsen en een derde (33%) zegt dat ze enigszins hebben geholpen 
(zie tabel 5.8). 
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Tabel 5.8 Mate waarin volgens kandidaten en rij-instructeurs de opleiding en het examen hebben geholpen om veiliger 

te bromfietsen 

 

 Erg geholpen Enigszins geholpen (Helemaal) niet geholpen 

Kandidaten 64% (238) 31% (115) 5% (16) 

Rij-instructeurs 63% (205) 33% (105) 4% (10) 

 
 

5.2.2 Aantal rijlessen 

Kandidaten die voor de eerste keer examen doen hebben gemiddeld 4,9 rijlessen van 60 minuten 
gevolgd13. Voor kandidaten die voor de tweede keer examen doen is dat gemiddeld 6,3 rijlessen van 60 
minuten. 
 
Wat betreft het aantal rijlessen zijn er geen verschillen naar achtergrondkenmerken: mannen en vrouwen 
nemen evenveel lessen, jongeren nemen evenveel lessen als ouderen en ook de schoolopleiding is niet 
van invloed op het aantal lessen. 
 
Er zijn wel verschillen in het aantal lessen naar de manier waarop men de praktijklessen heeft gevolgd. 
Leerlingen die aparte lessen nemen verspreid over verschillende dagen, nemen gemiddeld 5,7 
praktijklessen. Leerlingen die alle lessen op één dag volgen, nemen gemiddeld 4,2 lessen. 
 
 

5.2.3 Kosten van de rijopleiding 

Theorielessen en theorie-examen 
Gemiddeld zijn kandidaten voor hun theorielessen en het theorie-examen € 71,-- kwijt14. 
Achtergrondvariabelen (leeftijd, sekse en schoolopleiding) zijn niet van invloed op de gemiddelde kosten, 
die men betaalt voor de theorielessen en het theorie-examen (zie tabel 5.9).  
 
Praktijklessen en praktijkexamen 
De kosten die kandidaten voor hun praktijklessen en het praktijkexamen15 betalen, verschillen tussen 
kandidaten die voor de eerste keer examen doen en zij die voor de tweede keer examen doen. 
Kandidaten die voor de eerste keer examen doen, hebben gemiddeld € 319,-- voor de lessen en het 
praktijkexamen betaald. Voor kandidaten die voor de tweede keer examen doen is dit gemiddeld € 466,-- 
(zie tabel 5.9). Kandidaten die voor de tweede keer examen doen, maken meer kosten omdat zij voor de 
tweede keer examengeld moeten betalen en omdat zij moeten betalen voor de aanvullende rijlessen. 
 
Ook hier zijn achtergrondvariabelen niet van invloed op de gemiddelde kosten die men betaalt voor de 
praktijklessen en het praktijkexamen. 
 

                                            
13  Het aantal rijlessen varieert van minimaal 2 lessen tot maximaal 12 lessen voor kandidaten die voor de eerste 

keer examen doen. 
14  De kosten van het theorie-examen AM bedragen € 33,50. 
15  De kosten van het praktijkexamen AM2 bedragen € 95,70. 
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Voor de kandidaten is niet altijd duidelijk wat de exacte examentarieven van het CBR zijn. In het 
examentarief dat de rijschool aan de kandidaten in rekening brengt voor het praktijkexamen is over het 
algemeen ook het gebruik van de bromfiets en de aanwezigheid van de rij-instructeur inbegrepen. 
Daarnaast wordt de theorieopleiding vaak inclusief de kosten voor het afleggen van het theorie-examen 
aangeboden. 
 
Totale opleidingskosten 
De totale opleidingskosten (theorie en praktijk samen) voor kandidaten die voor de eerste keer examen 
doen, bedragen gemiddeld € 390,--. Voor kandidaten die voor de tweede keer examen doen is dit € 537,-- 
(zie tabel 5.9).  
 

Tabel 5.9 Opleidingskosten bij eerste en tweede examens16 opgesplitst naar kosten voor theorieopleiding en theorie-

examen, kosten voor praktijkopleiding en praktijkexamen en totale kosten 

 

 Theorie Praktijk Totaal: theorie én praktijk 

Eerste keer praktijkexamen € 71,-- € 319,-- € 390,-- 

Tweede keer praktijkexamen € 71,-- € 466,-- € 537,-- 

 

 
5.2.4 Examenrijpheid 

Aan de kandidaten en de rij-instructeurs is zowel direct voorafgaand aan het examen als na afloop van het 
examen gevraagd of de kandidaat goed op het examen was voorbereid. Kandidaten en rij-instructeurs 
verschillen enigszins van mening over de mate waarin er sprake is van een goede examenvoorbereiding. 
Het verschil zit met name in het feit dat kandidaten vaker vinden dat zij goed voorbereid zijn. Als de 
categorieën ‘goed voorbereid’ en ‘voldoende voorbereid’ worden samengenomen, zijn er ná het examen 
geen verschillen tussen kandidaten en rij-instructeurs: in beide groepen is het percentage ‘goed of 
voldoende voorbereid’ 89% (zie tabel 5.10). Overigens betekent dit dat, uitgaande van het 
slagingspercentage van 79%, een aantal kandidaten met het label ‘voldoende voorbereid’ toch niet is 
geslaagd. 
 
 

Tabel 5.10 Mening over mate van voorbereid zijn op het examen volgens kandidaten en rij-instructeurs: direct vóór en 

direct ná het examen 

 

 Goed 

voorbereid 

Voldoende 

voorbereid 

Onvoldoende 

voorbereid 

Slecht 

voorbereid 

Kandidaten 

Vóór het examen 45% 52% 3% 0% 

Ná het examen 46% 43% 9% 2% 

Rij-instructeurs 

Vóór het examen 27% 64% 8% 1% 

Ná het examen 21% 68% 10% 1% 

 

                                            
16  Bij de theorielessen kan geen onderscheid gemaakt worden tussen eerste en tweede examens.  
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Ook aan de examinatoren is gevraagd aan te geven of de kandidaat goed was voorbereid op het examen: 
70% van de examinatoren gaf aan dat de kandidaat (heel) goed was voorbereid, 23% antwoordde in de 
categorie ‘neutraal’ en 6% vond dat de kandidaat niet goed was voorbereid.  
 
Ook is aan zowel de kandidaten als de rij-instructeurs gevraagd een inschatting te geven van de kans om 
voor het praktijkexamen te slagen. Bij de kandidaten is dit percentage 72%, bij de rij-instructeurs 76%. 
 
 

5.3 Uitvoering van het examen 

5.3.1 Type bromfiets 

Veruit de meeste kandidaten (98%) hebben het praktijkexamen AM2 afgelegd op een automaat. Slechts 
2% heeft op een schakelbromfiets gereden (zie tabel 5.11). Ook is gevraagd op welke type ‘bromfiets’ 
kandidaten na het behalen van het rijbewijs gaan rijden. De meeste kandidaten (63%) gaan op een 
automaat rijden, 16% zegt voor een schakelbromfiets te kiezen en 19% zegt op een snorfiets te gaan 
rijden. Van de kandidaten zegt 2% dat zij brommobiel gaan rijden (zie tabel 5.11). 
 

Tabel 5.11 Keuze van type ‘bromfiets’ bij examen en bij dagelijks gebruik na het behalen van het rijbewijs 

 

 Bromfiets 

automaat 

Bromfiets 

schakel 

Snorfiets Brommobiel 

Type bromfiets op het examen 98% (364) 2% (6) NVT NVT 

Type ‘bromfiets’ dat men na het behalen van 

het rijbewijs gaat rijden 

63% (233) 16% (60) 19% (72) 2% (7) 

 
 
Gevraagd is waarvoor men de bromfiets, de snorfiets respectievelijk de brommobiel gaat gebruiken/ nodig 
heeft. De volgende redenen worden genoemd17: 

• om naar school te gaan:   88% (330) 
• om naar het werk te gaan:  56% (211) 
• om te gaan sporten:  39% (148) 
• om uit te gaan:   11% (43) 
• andere reden18:   12% (46) 

 
 

5.3.2 Meerijden met het praktijkexamen door de rij-instructeur 

In een groot aantal gevallen (93%) heeft de rij-instructeur met het examen meegereden. Tijdens het 
examen hebben de examinatoren over het algemeen geen enkele hinder van het meerijden door de rij-
instructeur: slechts in 3% van de gevallen is volgens de examinatoren van (enige) hinder sprake geweest. 
 
 

                                            
17  De respondenten konden meerdere redenen opgeven, daarom tellen de percentages op tot meer dan 100%. 
18  Meestal wordt hier genoemd: om op bezoek te gaan bij vrienden, vriendinnen of familie. 
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5.3.3 Inleidend gesprek 

De kandidaten zijn erg positief over het verloop van het inleidende gesprek met de examinator. De uitleg 
was duidelijk (100% (helemaal) mee eens), de examinator stelde de kandidaat op zijn gemak (98%) en de 
examinator nam voldoende tijd om alles uit te leggen (98%; zie tabel 5.12). Het beeld op basis van de 
antwoorden van de rij-instructeurs is vergelijkbaar positief (zie tabel 5.12). 
 
Aan de examinatoren is gevraagd of de kandidaten goed begrepen wat zij tijdens het ontvangstgesprek 
vertelden. Een grote meerderheid van de examinatoren (96%) geeft aan dat de kandidaten de uitleg (zeer) 
goed hebben begrepen. Ook vindt een grote meerderheid van de examinatoren (93%) dat er voldoende 
tijd was voor het ontvangstgesprek. 
 

Tabel 5.12 Mening van kandidaten en rij-instructeurs over het verloop van het inleidende gesprek 

 

 Helemaal mee 

oneens 

Mee oneens Mee eens Helemaal 

mee eens 

Kandidaten 

De uitleg was duidelijk 0% 0% 29% 71% 

De examinator stelde me op mijn gemak 1% 1% 40% 58% 

De examinator nam voldoende tijd om alles 

uit te leggen 

1% 1% 37% 61% 

Rij-instructeurs 

De uitleg was duidelijk 0% 0% 26% 74% 

De examinator stelde de leerling op zijn/ haar 

gemak 

0% 0% 30% 70% 

De examinator nam voldoende tijd om alles 

uit te leggen 

0% 0% 27% 73% 

 
 

5.3.4 De examenrit op de openbare weg 

Ook over het eigenlijke praktijkdeel van het examen, het rijden op de openbare weg, zijn de kandidaten 
erg positief: een grote meerderheid geeft aan dat de examinator duidelijke instructies gaf (99% (helemaal) 
mee eens) en dat er voldoende tijd was om te laten zien hoe goed men kan rijden (95%). Ook hier is het 
beeld bij de rij-instructeurs vergelijkbaar positief (zie tabel 5.13). Aan de rij-instructeur is ook nog gevraagd 
of de examinator steeds een goed beeld had van de prestaties van de kandidaat: 100% is het hier 
(helemaal) mee eens. 
 
Volgens de meeste examinatoren (75%) hebben de kandidaten de opdrachten tijdens het examen (erg) 
goed begrepen. Eveneens zijn veruit de meeste examinatoren (91%) van mening dat er voldoende tijd 
was voor het rijden van de examenrit. 
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Tabel 5.13 Mening van kandidaten en rij-instructeurs over het rijden op de weg 

 

 Helemaal mee 

oneens 

Mee oneens Mee eens Helemaal 

mee eens 

Kandidaten 

De examinator gaf duidelijke en tijdige 

instructies 

0% 1% 44% 55% 

Er was voldoende tijd om te laten zien hoe 

goed ik kan rijden 

0% 6% 48% 46% 

Rij-instructeurs 

De examinator gaf duidelijke en tijdige 

instructies 

0% 0% 38% 62% 

De kandidaat had voldoende tijd om te laten 

zien hoe goed hij/ zij kan rijden 

0% 1% 42% 57% 

De examinator kon voortdurend goed zien 

hoe de kandidaat reed 

0% 0% 33% 67% 

 
 

5.3.5 Communicatieapparatuur 

 

Tabel 5.14 Mening van kandidaten en rij-instructeurs over het functioneren van de communicatieapparatuur 

 

 Helemaal mee 

oneens 

Mee oneens Mee eens Helemaal 

mee eens 

Kandidaten 

De verbinding was goed en de instructies 

waren goed verstaanbaar 

2% 2% 41% 55% 

Ik had hinder van de apparatuur en werd er 

door afgeleid 

58% 29% 7% 6% 

Rij-instructeurs 

De verbinding was goed en de instructies 

waren goed verstaanbaar 

0% 0% 34% 66% 

De kandidaat had hinder van de apparatuur 

en werd er door afgeleid 

52% 20% 8% 20% 

 
De gebruikte communicatieapparatuur blijkt in de praktijk goed te voldoen: de meeste kandidaten geven 
aan dat de verbinding goed was en de instructies goed verstaanbaar waren (96% (helemaal) mee eens). 
Ook de rij-instructeurs vinden dat de verbinding en de verstaanbaarheid goed waren (100% (helemaal) 
mee eens. Wel geeft 13% van de kandidaten aan enige hinder gehad te hebben van de apparatuur tijdens 
het rijden. Bij de instructeurs geeft 28% dit aan (zie tabel 5.14). Uit de focusgroep met de kandidaten kan 
worden afgeleid, dat de hinder vooral bestaat uit het dat de ‘oortjes’ soms wat irriteren. 
 
De bevraging van de examinatoren over het functioneren van de apparatuur bevestigd het beeld bij de 
kandidaten en de rij-instructeurs: 95% van hen geeft aan dat de apparatuur (heel) goed heeft 
gefunctioneerd. 
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5.3.6 Nagesprek 

Het beeld voor het nagesprek is opnieuw erg positief. De meeste kandidaten (98% (helemaal) mee eens) 
en de meeste rij-instructeurs (99%) vinden dat de examinator de uitslag van het examen goed heeft 
uitgelegd. Ook was er volgens de kandidaten (97%) en de rij-instructeurs ruim voldoende tijd om uit te 
leggen wat de kandidaat goed en wat hij/ zij verkeer had gedaan (99%; zie tabel 5.15). 
 
Aan de examinatoren is gevraagd of de kandidaat de motivatie van de uitslag van het examen heeft 
begrepen. Ook hier geeft een ruime meerderheid van de examinatoren (96%) aan dat de uitleg over de 
examenuitslag (erg) begrijpelijk was voor de kandidaat. Een grote meerderheid van de examinatoren 
(92%) vindt (net als de kandidaten en de rij-instructeurs) dat er voldoende tijd beschikbaar was voor het 
nagesprek. 
 
Aan de rij-instructeurs is ook nog gevraagd wat zij vinden van de nieuwe globale beoordeling aan de hand 
van de vijf kernvaardigheden (beheersing van het voertuig, veiligheid in acht nemen, ruimtekussen 
instandhouden, sociaal rijgedrag en opvolgen van verkeersregels). Alle rij-instructeurs (100%) vinden dat 
de examinator voldoende tijd heeft besteed aan de vijf kernvaardigheden. Ook vinden bijna alle rij-
instructeurs (98%) dat de globale beoordeling aan de hand van de vijf kernvaardigheden zinvolle 
informatie opleverde. Ook vinden bijna alle rij-instructeurs (99%) dat de examinator zich tijdens het 
examen een gefundeerd oordeel heeft kunnen vormen over de rijvaardigheid van de kandidaat (zie 
opnieuw tabel 5.15). 
 
 

Tabel 5.15 Mening van kandidaten en rij-instructeurs over het verloop van het nagesprek 

 

 Helemaal mee 

oneens 

Mee oneens Mee eens Helemaal 

mee eens 

Kandidaten 

De examinator heeft de uitslag van het 

examen goed uitgelegd 

1% 1% 45% 53% 

Er was voldoende tijd om uit te leggen wat ik 

goed en wat ik verkeerd had gedaan 

1% 2% 48% 49% 

Rij-instructeurs 

De examinator heeft de uitslag van het 

examen goed uitgelegd 

0% 1% 34% 65% 

Er was voldoende tijd om uit te leggen wat de 

kandidaat goed en wat hij/ zij verkeerd had 

gedaan 

0% 1% 39% 60% 

De examinator heeft voldoende aandacht 

besteed aan de vijf kernvaardigheden 

0% 0% 42% 58% 

De examinator heeft zich een gefundeerd 

oordeel kunnen vormen over de 

rijvaardigheid van de kandidaat 

0% 1% 42% 47% 

Bij deze kandidaat gaf de globale 

beoordeling aan de hand van de vijf 

kernvaardigheden zinvolle informatie 

0% 2% 49% 49% 
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Het percentage examinatoren dat aangeeft dat de uitleg aan de hand van de vijf kernvaardigheden 
duidelijk was, is met 75% eveneens hoog. Verder gaf een grote meerderheid van de examinatoren (88%) 
aan, dat zij de globale beoordeling aan de hand van de vijf kernvaardigheden goed hebben kunnen 
toepassen. Ook vindt men dat men een gefundeerd oordeel heeft kunnen geven over de rijvaardigheid van 
de kandidaat (91% is het daarmee (helemaal) eens). 
 
 

5.3.7 Moeilijkheidsgraad examen 

Na afloop van het examen is aan zowel de kandidaten als aan de rij-instructeurs gevraagd of het examen 
voor de betreffende kandidaat moeilijk of juist gemakkelijk was. De meeste kandidaten (57%) geven aan 
het examen ‘niet moeilijk/ niet gemakkelijk’ te vinden, 26% spreekt van een gemakkelijk examen en 16% 
vindt het examen moeilijk. Bij de rij-instructeurs zegt het overgrote deel (84%) dat het examen voor de 
betreffende kandidaat ‘niet moeilijk/ niet gemakkelijk’ was. Zowel het percentage dat zegt dat het examen 
moeilijk was (9%) als het percentage dat zegt dat het examen gemakkelijk was, is lager dan bij de 
kandidaten (zie tabel 5.16) 
 
 

Tabel 5.16 Moeilijkheid van het examen volgens kandidaten en rij-instructeurs 

 

 Moeilijk Niet moeilijk/ 

niet 

gemakkelijk 

Gemakkelijk Heel 

gemakkelijk 

Kandidaten 16% 57% 26% 1% 

Rij-instructeurs 9% 84% 7% 1% 

 
 
Ook is aan de rij-instructeurs nog gevraagd of de kandidaat achteraf gezien voldoende rijlessen heeft 
gevolgd. De meeste rij-instructeurs (65%) geven aan dat de kandidaten precies voldoende lessen hebben 
gehad, 19% spreekt van ruim voldoende lessen en 16% geeft aan dat de kandidaat onvoldoende lessen 
heeft gevolgd. Bij het laatste percentage gaat het met name om kandidaten die zijn gezakt. 
 
 

5.3.8 Slagingspercentage 

Het gemiddelde slagingspercentage van de kandidaten die bij het evaluatieonderzoek zijn betrokken is 
79%. Dit percentage is vergelijkbaar met het officiële slagingspercentage van het CBR. Het 
slagingspercentage bij het eerste examen bedraagt 77% en bij het tweede examen 84%. Het gaat om een 
significant verschil. Zoals al eerder vermeld in paragraaf 4.2.3 is dit percentage beduidend hoger dan het 
slagingspercentage voor de categorie B (gemiddeld 46%) en ook substantieel hoger dan de percentages 
voor de categorie A (lichte motorfiets: 71% en zwaardere motorfiets 73%).  
 
Er zijn geen significante verschillen in slagingspercentages tussen mannen en vrouwen. Ook is er geen 
verschil naar leeftijd of naar schoolopleiding. Verder maakt het niet uit of men een ééndaagse training doet 
(slagingspercentage 75%) of een training verdeeld over verschillende dagen (slagingspercentage 77%)19. 
Wel van invloed is het aantal lessen dat kandidaten hebben gevolgd. Van de kandidaten die minder dan 4 

                                            
19  Dit betreft alleen de kandidaten die voor de eerste keer examen doen. 
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lessen hebben genomen is het gemiddelde slagingspercentage 72%, van de kandidaten die 4 lessen of 
meer hebben genomen is het gemiddelde slagingspercentage 82%20. Ook is er een, voor de hand liggend, 
verband tussen de moeilijkheid van het examen (uiteraard gemeten na afloop van het examen) en de kans 
om te slagen. Kandidaten die het examen (heel) moeilijk vonden hebben een gemiddeld 
slagingspercentage van 50%, van de kandidaten die het examen niet moeilijk of gemakkelijk vonden is het 
slagingspercentage gemiddeld 77% en van de kandidaten die het examen (heel) gemakkelijk vonden 
92%. 
 
Het overgrote deel van de kandidaten (96%) is het eens met de examenuitslag. Bij de rij-instructeurs is dit 
99%. Dit betekent dat een groot deel van de gezakte kandidaten (én van de rij-instructeurs die hen heeft 
opgeleid) vindt, dat zij terecht zijn gezakt. Ook volgens het merendeel van de examinatoren (93%) was de 
kandidaat het eens met de examenuitslag. 
 
Bij gezakte kandidaten is zowel bij de kandidaten zelf als bij de rij-instructeurs gevraagd wat de redenen 
voor het zakken waren (zie tabel 5.17). Volgens de gezakte kandidaten zijn de belangrijkste redenen ‘door 
de zenuwen’ (75%) en ‘door de bijzondere omstandigheden tijdens het examen’ (23%). Volgens de rij-
instructeurs zijn de belangrijkste redenen ‘door de zenuwen’ (43%) en ‘door te weinig lessen’ (42%) 
 
 

Tabel 5.17 Redenen voor het zakken volgens kandidaten en rij-instructeurs 

 

 Kandidaten Rij-instructeurs 

Door de zenuwen 75% 43% 

Door de bijzondere omstandigheden tijdens 

het examen 

23% 11% 

Door een te strenge examinator 4% 3% 

Door te weinig lessen 15% 42% 

Door de slechte opleiding/ door te slechte 

accenten in de opleiding 

8% 5% 

 

 
5.4 Samenvattende conclusies 

Planning van de examens AM2 
• De meeste kandidaten (77%) zijn tevreden over de planning van het examen AM2 en hebben het 

examen op het gewenste tijdstip kunnen doen. Dat vinden ook de rij-instructeurs: 80% zegt dat 
de kandidaat op het gewenste tijdstip examen kon doen. 

• Bij alle kandidaten konden examen doen in de gewenste examenplaats: zowel volgens de 
kandidaten (97%) als volgens de rij-instructeurs (eveneens 97%). 

 
Vorm en inhoud van de praktijkopleiding AM2 

• De meeste kandidaten (58%) hebben aparte rijlessen gevolgd verdeeld over verschillende dagen. 
Ongeveer één derde van de kandidaten (32%) heeft alle praktijklessen op één dag gevolgd. In de 
resterende gevallen (10%) is over het algemeen sprake van een combinatie van één volle lesdag, 
die is aangevuld met een of meer rijlessen verspreid over een of meer dagen. In deze gevallen 
gaat het vaak om kandidaten die voor de tweede keer examen hebben gedaan. 

                                            
20  Opnieuw alleen eerste examens. 
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• Bij de praktijklessen komt de lessituatie met 2 leerlingen op 1 rij-instructeur het meeste voor 
(44%), gevolgd door 3 leerlingen op 1 rij-instructeur (25%) en 1 leerling op 1 rij-instructeur (21%). 
In 8% van de gevallen is sprake van een lessituatie waarin 1 rij-instructeur aan 4 leerlingen 
tegelijk lesgeeft. In 2% van de gevallen wordt zelfs aan meer dan 4 leerlingen tegelijk les 
gegeven. Daarmee zou in een beperkt aantal gevallen sprake zijn van overtreding van de 
wettelijke regel dat aan niet meer dan 4 leerlingen tegelijk les mag worden gegeven.  

• Bijna de helft van de kandidaten (46%) heeft buiten de officiële lessen geoefend met het 
bromfietsen. 

• Volgens de kandidaten ligt in de praktijklessen de nadruk ligt op het rijden op de openbare weg: 
84% zegt dat er veel aandacht wordt besteed aan het rijden op wegen binnen stad of dorp. Voor 
wegen buiten stad of dorp is dat 55%. Op het oefenterrein wordt relatief weinig geoefend: 26% 
zegt dat hier veel aandacht aan besteed is. Kijkgedrag (83%), rekening houden met andere 
weggebruikers (80%) en opvolgen van de verkeersregels (79%) krijgen volgens de kandidaten 
wat meer aandacht dan het rijden met een veilige snelheid (68%) en het rijden met voldoende 
ruimte rond de bromfiets (eveneens 68%). In grote lijnen komt dit beeld overeen met de 
resultaten van het onderzoek onder rijschoolhouders. Alleen de mening over de laatste twee 
onderdelen wijkt af. Naar hun inzicht krijgen deze onderdelen meer aandacht: 88% zegt dat er 
veel aandacht is voor “rijden met een veilige snelheid” en 84% zegt dat er veel aandacht is voor 
“rijden met voldoende ruimte rondom de bromfiets”. 

• Een grote meerderheid van de rij-instructeurs (86%) geeft aan dat er (meer dan) voldoende 
gelegenheid was om in de lessen aan de verbeterpunten te werken. Voor de kandidaten is dat 
met 50% beduidend lager. De vraag is zowel aan de rij-instructeurs als aan de kandidaten 
voorafgaande aan het examen gesteld. Mogelijk dat kandidaten vóór het examen wat meer 
twijfelen over de mate waarin zij aan hun verbeterpunten hebben kunnen werken dan hun 
instructeurs. 

• De kandidaten zijn erg positief over het verwachte nut van de praktijklessen en het 
praktijkexamen. Bijna twee derde (64%) zegt dat de lessen en het examen hen erg hebben 
geholpen om veiliger te bromfietsen. Het beeld bij de rij-instructeurs is vergelijkbaar positief 
(eveneens 63%). 

 
Aantal rijlessen voor de opleiding AM2 

• Kandidaten die voor de eerste keer examen doen hebben gemiddeld 4,9 rijlessen van 60 minuten 
gevolgd. Voor kandidaten die voor de tweede keer examen doen is dat gemiddeld 6,3 rijlessen 
van 60 minuten. 

• Leerlingen die aparte lessen nemen verspreid over verschillende dagen, nemen gemiddeld 5,7 
praktijklessen. Leerlingen die alle lessen op één dag volgen, nemen gemiddeld 4,2 lessen. 

 
Kosten van de opleiding AM2 

• De totale opleidingskosten (theorie en praktijk samen én inclusief examenkosten) bedragen voor 
kandidaten die voor de eerste keer examen doen gemiddeld € 390,-- (theorieopleiding én theorie-
examen21.: € 71,--; praktijkopleiding én praktijkexamen22 € 319,--). Voor kandidaten die voor de 
tweede keer examen doen is dit € 537,--, theorieopleiding én theorie-examen: € 71,--; 
praktijkopleiding én praktijkexamen € 466,--).  

• Het bedrag dat de kandidaten betalen die bij het eerste examen slagen is binnen het normbedrag 
dat vóór de invoering van het praktijkexamen AM2 billijk werd gevonden (circa € 400,-- voor het 
totale opleidingstraject). 

                                            
21  De kosten van het theorie-examen AM bedragen € 33,50. 
22  De kosten van het praktijkexamen AM2 bedragen € 95,70. 
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Uitvoering van het praktijkexamen AM2 
• De kandidaten zijn erg positief over het verloop van het inleidende gesprek met de examinator. 

De uitleg was duidelijk (100% (helemaal) mee eens), de examinator stelde de kandidaat op zijn 
gemak (98%) en de examinator nam voldoende tijd om alles uit te leggen (98%). Het beeld bij de 
rij-instructeurs is vergelijkbaar positief. 

• Ook over het praktijkdeel van het examen, het rijden op de openbare weg, zijn de kandidaten erg 
positief: een grote meerderheid geeft aan dat de examinator duidelijke instructies gaf (99% 
(helemaal) mee eens) en dat er voldoende tijd was om te laten zien hoe goed men kan rijden 
(95%). Ook hier is het beeld bij de rij-instructeurs vergelijkbaar positief. Aan de rij-instructeur is 
ook nog gevraagd of de examinator steeds een goed beeld had van de prestaties van de 
kandidaat: 100% is het hier (helemaal) mee eens. 

• Volgens de meeste examinatoren (75%) hebben de kandidaten de opdrachten tijdens het 
examen (erg) goed begrepen. Eveneens zijn veruit de meeste examinatoren (91%) van mening 
dat er voldoende tijd was voor het rijden van de examenrit. 

• De gebruikte communicatieapparatuur blijkt in de praktijk goed te voldoen: de meeste kandidaten 
geven aan dat de verbinding goed was en de instructies goed verstaanbaar waren (96% 
(helemaal) mee eens). Ook de rij-instructeurs vinden dat de verbinding en de verstaanbaarheid 
goed waren (100% (helemaal) mee eens. Wel geeft 13% van de kandidaten aan enige hinder 
gehad te hebben van de apparatuur tijdens het rijden. Bij de instructeurs geeft 28% dit aan. De 
bevraging van de examinatoren over het functioneren van de apparatuur bevestigd het beeld bij 
de kandidaten en de rij-instructeurs: 95% van hen geeft aan dat de apparatuur (heel) goed heeft 
gefunctioneerd. 

• De meeste kandidaten (98% (helemaal) mee eens) en de meeste rij-instructeurs (99%) vinden 
dat de examinator de uitslag van het examen goed heeft uitgelegd. Ook was er volgens de 
kandidaten (97%) en de rij-instructeurs ruim voldoende tijd om uit te leggen wat de kandidaat 
goed en wat hij/ zij verkeer had gedaan (99%). 

• Alle rij-instructeurs (100%) vinden dat de examinator voldoende tijd heeft besteed aan de vijf 
kernvaardigheden. Ook vinden bijna alle rij-instructeurs (98%) dat de globale beoordeling aan de 
hand van de vijf kernvaardigheden zinvolle informatie opleverde. Ook vinden bijna alle rij-
instructeurs (99%) dat de examinator zich tijdens het examen een gefundeerd oordeel heeft 
kunnen vormen over de rijvaardigheid van de kandidaat. 

• De meeste kandidaten (57%) geven aan het examen ‘niet moeilijk/ niet gemakkelijk’ te vinden, 
26% spreekt van een gemakkelijk examen en 16% vindt het examen moeilijk. Bij de rij-
instructeurs zegt het overgrote deel (84%) dat het examen voor de betreffende kandidaat ‘niet 
moeilijk/ niet gemakkelijk’ was. 

• De meeste rij-instructeurs (65%) geven aan dat de kandidaten precies voldoende lessen hebben 
gehad, 19% spreekt van ruim voldoende lessen en 16% geeft aan dat de kandidaat onvoldoende 
lessen heeft gevolgd. Bij het laatste percentage gaat het met name om kandidaten die zijn 
gezakt. 

• Het gemiddelde slagingspercentage van de kandidaten die bij het evaluatieonderzoek zijn 
betrokken is 79%. Dit percentage is vergelijkbaar met het officiële slagingspercentage van het 
CBR. Het slagingspercentage bij het eerste examen bedraagt 77% en bij het tweede examen 
84%.  

• Er zijn geen verschillen in slagingspercentage tussen mannen en vrouwen. Ook is er geen 
verschil naar leeftijd of naar schoolopleiding. Verder maakt het niet uit of men een ééndaagse 
training doet (slagingspercentage 75%) of een training verdeeld over verschillende dagen 
(slagingspercentage 77%)23. Wel van invloed is het aantal lessen dat kandidaten hebben 

                                            
23  Dit betreft alleen de kandidaten die voor de eerste keer examen doen. 
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gevolgd. Van de kandidaten die minder dan 4 lessen hebben genomen is het gemiddelde 
slagingspercentage 72%, van de kandidaten die 4 lessen of meer hebben genomen is het 
gemiddelde slagingspercentage 82%24. Ook is er een, voor de hand liggend, verband tussen de 
moeilijkheid van het examen (uiteraard gemeten na afloop van het examen) en de kans om te 
slagen. Kandidaten die het examen (heel) moeilijk vonden hebben een gemiddeld 
slagingspercentage van 50%, van de kandidaten die het examen niet moeilijk of gemakkelijk 
vonden is het slagingspercentage gemiddeld 77% en van de kandidaten die het examen (heel) 
gemakkelijk vonden 92%. 

• Volgens de gezakte kandidaten zijn de belangrijkste redenen ‘door de zenuwen’ (75%) en ‘door 
de bijzondere omstandigheden tijdens het examen’ (23%). Volgens de rij-instructeurs zijn de 
belangrijkste redenen ‘door de zenuwen’ (43%) en ‘door te weinig lessen’ (42%) 

 

                                            
24  Opnieuw alleen eerste examens. 
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6 RESULTATEN ONDERZOEK PRAKTIJKEXAMEN AM4 

Wat betreft het praktijkexamen AM4 konden slechts 8 examens bij het onderzoek betrokken worden. Die 
steekproef is niet representatief en de beschrijving in dit rapport geeft slechts een kwalitatief en indicatief 
beeld voor de meningen van de kandidaten, de rij-instructeurs en de examinatoren van het praktijkexamen 
AM4.  
 
Planning van de examens AM4 

• De meeste kandidaten (6 van de 8) hebben het examen op de gewenste dag kunnen doen. Twee 
kandidaten hadden het examen liever twee weken eerder willen doen.  

• Alle kandidaten konden examen doen in de gewenste examenplaats. Voor 3 kandidaten was de 
examenplaats binnen 10 kilometer van de woonplaats verwijderd, voor 4 kandidaten lag de 
afstand tussen 10 – 30 kilometer en voor 1 kandidaat lag de afstand tussen 40 – 50 kilometer. Tot 
30 kilometer wordt nog een acceptabele afstand gevonden.  

 
Vorm en inhoud van de praktijkopleiding AM4 

• Volgens alle kandidaten (7 van de 7 respondenten op de betreffende vraag) lag in hun 
praktijklessen de nadruk op het uitvoeren van bijzondere verrichtingen.  

• Aan het rijden met veilige snelheid is volgens 6 van de 7 respondenten veel aandacht besteed. 
Ook aan ‘kijkgedrag’ en ‘rekening houden met andere weggebruikers’ wordt volgens 4 van de 7 
respondenten aandacht besteed in de praktijklessen.  

• Aan rijden op de openbare weg wordt heel weinig aandacht besteed in de praktijklessen. Van de 
7 respondenten geven 2 respondenten aan dat in hun praktijklessen aandacht is besteed aan 
rijden op de openbare weg.  

• Aan de kandidaten en de rij-instructeurs is gevraagd of er tijdens de rijlessen voldoende 
gelegenheid is geweest om tijdens de rijlessen te werken aan de punten die nog moeilijk voor 
hem/ haar waren. Bijna alle kandidaten vonden dat er (meer dan) voldoende gelegenheid is 
geweest. Eén kandidaat heeft aangegeven veel te weinig gelegenheid te hebben gehad. Ook alle 
rij-instructeurs waren van mening dat er (meer dan) voldoende gelegenheid was om in de lessen 
aan de verbeterpunten te werken.  

• De rij-instructeurs, kandidaten en examinatoren vonden alle kandidaten voldoende tot goed 
voorbereid op het praktijkexamen.  

• De kandidaten zijn gematigd positief over het verwachte nut van de praktijklessen en het 
praktijkexamen. Vier kandidaten geven aan dat het hen enigszins heeft geholpen om veiliger te 
rijden en twee kandidaten geven aan dat het erg heeft geholpen. De rij-instructeurs zijn minder 
positief. Twee instructeurs geven aan dat de lessen en het examen niet hebben bijgedragen aan 
veiliger rijden, 3 instructeurs geven aan dat het enigszins heeft geholpen en 1 instructeur dat het 
erg heeft geholpen.  

 
Uitvoering van het praktijkexamen AM4 

• De kandidaten zijn erg positief (iedereen (helemaal) mee eens) over het verloop van het 
inleidende gesprek met de examinator. De uitleg was duidelijk, de examinator stelde de kandidaat 
op zijn gemak en de examinator nam voldoende tijd om alles uit te leggen. Het beeld bij de rij-
instructeurs is vergelijkbaar positief. 

• Ook over het praktijkdeel van het examen zijn de kandidaten erg positief: alle kandidaten geven 
aan dat de examinator duidelijke instructies gaf en de meeste kandidaten (5 van de 6 
respondenten) vinden dat er voldoende tijd was om te laten zien hoe goed men kan rijden. Ook 
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hier is het beeld bij de rij-instructeurs vergelijkbaar positief. Aan de kandidaat en rij-instructeur is 
ook nog gevraagd of de examinator steeds een goed beeld had van de prestaties van de 
kandidaat. Bijna alle respondenten zijn het hier (helemaal) mee eens. 

• Alle kandidaten en rij-instructeurs vinden dat de examinator de uitslag van het examen goed heeft 
uitgelegd. Ook was er ruim voldoende tijd om uit te leggen wat de kandidaat goed en wat hij/ zij 
verkeerd had gedaan.  

• De examinatoren vonden bij 4 van de 8 kandidaten dat er voldoende tijd was voor het uitvoeren 
van de oefeningen. Ook hadden de examinatoren bij 4 van de 8 kandidaten de indruk dat zij 
moeite hadden met het begrijpen van de opdrachten tijdens het examen.  

• Opvallend is tenslotte dat de examinatoren voor alle kandidaten aangeven dat zij geen 
gefundeerd oordeel hebben kunnen geven over de rijvaardigheid van de kandidaat. Dit heeft te 
maken met de vorm van het examen, waarbij alleen de uitvoering van de oefeningen wordt 
beoordeeld door de examinator. De examinatoren zijn van mening dat ze zo geen beeld krijgen 
van de rijvaardigheid. Dit strookt met het weinig positieve beeld dat de rij-instructeurs hebben van 
de bijdrage van de praktijklessen en het praktijkexamen aan veiliger rijden.  
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7 ONDERZOEK ONDER RIJSCHOOLHOUDERS 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van het vragenlijstonderzoek onder de rijschoolhouders die 
betrokken zijn bij de opleiding voor de praktijkexamens AM2 en/ of AM4. In dit onderzoek ligt de nadruk op 
de meningen over en de ervaringen met de nieuwe examens vanuit de optiek van het management van de 
rijscholen. 
 
 

7.1 Beschrijving van de betrokken rijscholen 

Bij het CBR zijn 633 rijscholen ingeschreven die praktijkexamens AM2 en/ of AM4 hebben afgenomen. 
Onder al deze rijscholen is een schriftelijke vragenlijst verspreid. In totaal zijn er van de 633 vragenlijsten 
227 ingevuld terugontvangen. Daarmee komt de respons op 36%. Er is sprake van een representatieve 
steekproef. 
 
Alle 227 rijscholen geven een opleiding voor de categorie AM2. Slechts 19 van de 227 rijscholen (8%) zegt 
ook een opleiding voor de categorie AM4 te verzorgen. 
 
 

7.2 Aantal leerlingen  

7.2.1 Leerlingen voor het examen AM4 

De rijscholen die brommobielkandidaten opleiden hebben gemiddeld per maand slechts één kandidaat. 
 
Gevraagd naar de verwachte ontwikkeling in het aantal leerlingen voor het examen AM4 zegt men dat dit 
aantal gelijk zal blijven (62%) of iets zal afnemen (27%). Slechts 11% verwacht een groei in het aantal 
leerlingen. 
 
 

7.2.2 Leerlingen voor het examen AM2 

Het aantal leerlingen dat gemiddeld per maand in opleiding is voor het praktijkexamen AM2, is afhankelijk 
van de grootte van de rijscholen. Kleine en middelgrote rijscholen leiden gemiddeld per maand 5 
leerlingen op, grote rijscholen gemiddeld 14 leerlingen (zie tabel 6.1).  
 

 

Tabel 6.1 Gemiddeld aantal leerlingen in opleiding voor het examen AM2 (op maandbasis)  naar grootte van de 

rijschool 

 

Klein (1-mans bedrijf) 5 leerlingen  

Middelgroot (2 tot en met 4 rij-instructeurs) 5 leerlingen 

Groot (5 rij-instructeurs of meer) 14 leerlingen 

 
De verwachte ontwikkeling voor het aantal leerlingen voor het examen AM2 is wat onduidelijk. Ongeveer 
evenveel rijscholen geven aan dat het aantal leerlingen zal toenemen (32%) of zal afnemen (33%). De rest 
(35%) denkt dat het aantal leerlingen gelijk zal blijven. Er is met andere woorden onzekerheid over de 
manier waarop de markt voor de categorie AM2 zich zal ontwikkelen. 
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7.3 Redenen om AM2 en AM4 lessen te geven 

In tabel 6.2 zijn de redenen weergegeven om als rijschool een opleiding voor de bromfiets en/ of de 
brommobiel te gaan verzorgen. De belangrijkste redenen zijn: 

• aan klantenbinding doen: de leerlingen die bromfietslessen volgen komen terug om hun 
autorijopleiding te doen (94% (erg) belangrijk) 

• de verkeersveiligheid van bromfietsers/ brommobielrijders verhogen (94%) 
• het imago van de rijschool verder profileren (94%) 

 
Wat minder belangrijk worden gevonden: 

• de omzet van de rijschool vergroten (77%) 
• de instructeurs van de rijschool meer variatie in hun werk geven (62%) 

 
 

Tabel 6.2 Redenen voor rijscholen om bromfiets- en/ of brommobiellessen te geven 

 

 Erg belangrijk Belangrijk Niet belangrijk Helemaal 

niet 

belangrijk 

Aan klantenbinding doen, leerlingen komen 

terug om hun autorijopleiding te doen 

64% 32% 4% 0% 

De verkeersveiligheid van bromfietsers/ 

brommobielrijders verbeteren 

46% 48% 6% 0% 

Het imago van de rijschool verder profileren 45% 49% 5% 1% 

De omzet van de rijschool vergroten 18% 59% 20% 3% 

De instructeurs meer variatie in hun werk 

geven 

13% 49% 29% 8% 

 
 

7.4 Investeringen en terugverdienperspectief  

In tabel 6.3 zijn de investeringen op een rij gezet die de rijscholen hebben gedaan om bromfiets- en/ of 
brommobiellessen te kunnen geven. Daarbij is onderscheid gemaakt in rijscholen die alleen de AM2 
opleiding verzorgen en rijscholen die zowel AM2 als AM4 leerlingen opleiden. De vragenlijst is afgenomen 
in november 2010, daarom hebben de gerapporteerde investeringen betrekking op het jaar 2010 tot en 
met november. 
 
Veruit de grootste bedragen zijn gemoeid met de aanschaf van de voertuigen. Wat betreft de aanschaf 
van bromfietsen gaat het om een bedrag van gemiddeld ongeveer € 5.000 (rijscholen die alleen AM2 
opleiding geven) tot € 6.000 (AM2 én AM4 opleiding). Wat betreft de brommobielen gaat het gemiddeld om 
een bedrag van € 10.000 (uiteraard alleen voor de rijscholen die ook een AM4 opleiding geven). Ook in de 
opleiding en applicatie van de rij-instructeurs wordt een behoorlijk bedrag geïnvesteerd (gemiddeld € 
1.500). 
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Tabel 6.3 Investeringen van rijscholen  

 

 Alleen AM2 opleiding AM2 én AM4 opleiding 

Aanschaf bromfietsen € 4.940 € 5.930 

Aanschaf communicatieapparatuur € 695 € 721 

Aanschaf helmen en beschermende kleding € 645 € 881 

Aanschaf brommobielen NVT € 10.000 

Reparatie- en onderhoudskosten € 500 € 737 

Reclame € 686 € 1.310 

Extra administratie en overhead € 490 € 2.500 

Opleiding en applicatie instructeurs € 1475 € 1550 

Inrichting terrein voor oefenen bijzondere 

verrichtingen 

€ 450 € 680 

 

 
Aan de rijscholen is gevraagd op welke termijn men de geïnvesteerde kosten denkt terug te verdienen. 
Om te beginnen geeft 22% van de rijscholen aan dat de investeringen al zijn terugverdiend. Middelgrote 
rijscholen geven iets vaker aan dat de investeringen al zijn terugverdiend (27%) dan kleine en grote 
rijscholen (beide 19%). De overige rijscholen denken gemiddeld 22 maanden nodig te hebben om de 
geïnvesteerde kosten terug te verdienen25. Wat betreft de terugverdientermijn zijn geen verschillen naar 
grootte van de rijschool. 
 
 

7.5 De opleiding AM2 

7.5.1 Aantal praktijklessen 

Volgens opgave van het rijschoolmanagement volgen AM2 leerlingen gemiddeld 4,9 rijlessen van 60 
minuten. Dit is vergelijkbaar met de opgave van de leerlingen zelf (eveneens 4,9 lessen nodig voor het 
eerste examen).  
 
Hoewel met dit aantal lessen veruit de meeste kandidaten slagen voor het examen, is volgens 51% van de 
rijscholen is dit aantal echter niet voldoende. Niet voldoende moet hier geïnterpreteerd worden als niet 
genoeg om een goede én grondige opleiding op alle aspecten van het bromfietsen te geven. De 
betreffende rijscholen geven aan dat voor een dergelijke opleiding ongeveer het dubbele aantal 
praktijklessen nodig is, dus 10 lessen van 60 minuten in plaats van de 5 lessen die nu gemiddeld 
genomen worden. 
 
 

                                            
25  De spreiding wat betreft de terugverdientermijn is vrij groot en loopt van minimaal 2 maanden tot maximaal 60 

maanden. 
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7.5.2 Kosten praktijklessen 

Omgerekend naar rijlessen van 60 minuten kost een praktijkles AM2 gemiddeld € 40,00. Bij een gemiddeld 
aantal van 5 praktijklessen is volgens de opgave van het rijschoolmanagement een leerling in totaal 
ongeveer € 200,00 kwijt voor zijn praktijkopleiding (uiteraard exclusief de kosten voor het 
praktijkexamen26). De gemiddelde lesprijs verschilt niet naar grootte van de rijschool. 
 
 

7.5.3 Vorm van de opleiding 

De meeste rijscholen (74%) bieden de praktijklessen aan als aparte rijlessen verspreid over verschillende 
dagen. Hierin verschillen kleine rijscholen niet van middelgrote of grote rijscholen. 
 
In tabel 6.4 is weergegeven aan hoeveel leerlingen er gemiddeld tegelijk wordt lesgegeven. In de meeste 
gevallen wordt aan twee leerlingen tegelijk lesgegeven (58%). Het aantal leerlingen per instructeur hangt 
echter sterk af van de grootte van de rijschool: hoe groter de rijschool, hoe groter het aantal leerlingen per 
instructeur.  
 

Tabel 6.4 Aantal leerlingen per instructeur naar grootte van de rijschool 

 

 Klein Middelgroot Groot 

Één leerling 53% 40% 15% 

Twee leerlingen 44% 52% 70% 

Drie of meer leerlingen 3% 8% 15% 

 

In gemiddeld 10% van de gevallen wordt aan drie of meer leerlingen tegelijk lesgegeven. De meeste 
rijscholen geven aan dat dit problemen geeft: 40% spreekt van grote problemen, 34% van middelgrote 
problemen. De mate waarin men het lesgeven aan drie of meer leerlingen problematisch vindt, hangt af 
van de grootte van de rijschool. Kleine rijscholen vinden dit vaker problematisch dan grote rijscholen. 
 
 

7.5.4 Inhoud van de opleiding 

In tabel 6.5 is weergegeven aan welke onderdelen tijdens de praktijklessen voor de bromfiets aandacht 
wordt besteed. De nadruk ligt in de AM2-opleiding op het rijden op de openbare weg. Daarbij ligt het 
accent op het rijden op wegen in stad of dorp. Het rijden op een afgesloten terrein krijgt relatief weinig 
aandacht. Aan alle componenten van het bromfiets rijden wordt veel aandacht besteed. Het beeld dat 
ontstaat op basis van de gegevens van de rijscholen komt goed overeen met het beeld dat is geschetst op 
basis van de ervaringen en meningen van de kandidaten. 
 

                                            
26  Zoals al eerder opgemerkt betalen kandidaten aan de rijschool naast de rijlessen ook nog een bedrag voor het 

afleggen van het examen. Deze kosten bestaan in feite uit het examentarief van het CBR én de kosten die de 

rijschool voor het examen moet maken (gebruik van de bromfiets voor het examen, aanwezigheid van de rij-

instructeur e.d.). Het examentarief van het CBR ligt uiteraard vast, de ‘examenkosten’ die door de rijschool in 

rekening worden gebracht kunnen variëren.  
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Tabel 6.5 Aandacht naar onderdeel van de praktijklessen voor de categorie AM2 

 

 Veel aandacht Niet veel/ niet 

weinig 

aandacht 

Weinig 

aandacht 

Geen 

aandacht 

Rijden op een afgesloten terrein om de 

voertuigtechniek te oefenen 

19% 31% 33% 18% 

Rijden op wegen in stad of dorp 87% 11% 1% 1% 

Rijden op wegen buiten stad of dorp 36% 41% 20% 2% 

Kijkgedrag 92% 7% 0% 0% 

Rijden met een veilige snelheid 88% 11% 1% 0% 

Rijden met voldoende ruimte rondom de 

bromfiets 

84% 14% 2% 0% 

Rekening houden met andere weggebruikers 91% 8% 1% 0% 

Opvolgen van de verkeersregels 87% 12% 1% 0% 

 

 

 
7.5.5 Problemen en verbeterpunten 

Slechts 5 van de 227 bevraagde rijschoolhouders (2%) zegt op een of ander wijze problemen te 
ondervinden bij het uitvoeren van de praktijkopleiding voor de categorie AM2. Deze rijschoolhouders zijn 
ook de enigen die aangeven verbeterpunten te hebben voor de praktijkopleiding. Met name wordt 
genoemd het feit dat het gemiddeld aantal rijlessen te beperkt is om aan alle aspecten van het bromfietsen 
voldoende aandacht te besteden. 
 
 

7.6 Het praktijkexamen AM2 

7.6.1 Uitvoering van het examen 

In tabel 6.6 is weergegeven wat het oordeel van de rijschoolhouders is over de uitvoering van het 
praktijkexamen AM2. Voor de meeste punten komt het beeld van de rijschoolhouders overeen met de 
uitkomsten van het onderzoek onder kandidaten en rij-instructeurs.  
 
Voor de meeste punten is dat beeld positief. Er zijn twee punten die in negatieve zin opvallen, namelijk de 
wachttijden voor het examen en het strenger worden van de beoordeling door de examinatoren.  
 
Wachttijden 
Hoewel de kandidaten en de rij-instructeurs hebben aangegeven tevreden te zijn over de planning van de 
praktijkexamens AM2, zegt 42% van de rijschoolhouders dat de wachttijden voor het examen niet 
acceptabel zijn. Dit beeld wordt bevestigd door de gesprekken die zijn gehouden met de 
branchevertegenwoordigers. Wat betreft het wel of niet acceptabel zijn van de wachttijden is het belangrijk 
aan te geven dat er een duidelijk onderscheid is met de praktijkexamens voor het B examen. Hier is het 
immers over het algemeen zo, dat de leerlingen voor een langer opleidingstraject staan. Als gaandeweg 
de opleiding blijkt dat de leerling examenrijp is, wordt het examen aangevraagd en in die gevallen is een 
reserveringstermijn van 3 tot 5 weken meestal geen probleem. De bromfietsopleiding is veel korter dan de 
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autorijopleiding en leerlingen die aan hun bromfietsopleiding beginnen (met name de leerlingen die een 
ééndaagse cursus doen)  willen eigenlijk meteen examen doen. Een reserveringstermijn van 3 tot 5 weken 
vindt men dan veel te lang. De problematiek met betrekking tot de wachttijden wordt bevestigd door de 
gesprekken met de branchevertegenwoordigers. Volgens een aantal geïnterviewden is de problematiek 
rond de wachttijden alleen maar toegenomen door het invoeren van het reserveren op naam (ingevoerd 
eind september, begin oktober 2010). 
 
Strengheid van de beoordeling 
Een grote groep van de ondervraagde rijschoolhouders (75%) heeft de indruk dat de examinatoren 
gaandeweg de invoering van het AM2-praktijkexamen strenger zijn gaan beoordelen. Dit wordt echter niet 
ondersteund door de ontwikkeling in de slagingspercentages op basis van de CBR-gegevens. In hoofdstuk 
4 hebben we immers gezien dat tussen de eerste 5 maanden (maart tot en met juli 2010) en de tweede 5 
maanden (augustus tot en met december 2010) het slagingspercentage met slechts 2 procentpunten is 
gedaald (van 80,4% naar 78,4%). Mogelijk is wel sprake van een strengere toepassing van de 
beoordelingsregels, maar is tegelijkertijd tevens de opleiding verbeterd.  
 
 

Tabel 6.6 Oordeel van rijschoolhouders over de uitvoering van het praktijkexamen AM2 

 

 (helemaal) mee 

eens 

neutraal (helemaal) mee 

oneens 

Het is zinvol dat het praktijkexamen voor de bromfiets is 

ingevoerd 

90% 6% 4% 

De examenplaatsen zijn geschikt voor het afnemen van het 

praktijkexamen 

83% 10% 7% 

De kandidaten kunnen op een veilige manier examen doen 79% 15% 6% 

De examinator heeft tijdens het examen voldoende tijd om 

een goede en betrouwbare beoordeling te kunnen geven 

78% 16% 6% 

De beoordeling aan de hand van de vijf kernvaardigheden 

werkt goed 

63% 24% 12% 

De wachttijden voor het examen zijn acceptabel 38% 20% 42% 

De examinatoren zijn gaandeweg de invoering van het 

praktijkexamen strenger gaan beoordelen 

75% 17% 8% 

 

 
7.6.2 Problemen en verbeterpunten 

Een klein deel van de rijschoolhouders (6%) zegt problemen te ondervinden bij het plannen en uitvoeren 
van de praktijkexamens AM2. Alle problemen hebben te maken met de wachttijden voor het examen. Het 
zijn dezelfde rijschoolhouders die ook verbeterpunten noemen. De verbeterpunten hebben te maken met 
opnieuw de wachttijden voor het examen en met de strengheid en de betrouwbaarheid van de 
beoordeling. Men bespeurt een neiging om strenger te gaan beoordelen en tevens zegt men steeds vaker 
verschillen in strengheid tussen examinatoren te zien. Dit laatste punt is ook gesignaleerd in een van de 
gesprekken met de branchevertegenwoordigers. De strengere beoordeling door de examinatoren is niet 
hard te maken aan de hand van de ontwikkeling in de CBR-slagingspercentages. Zoals al eerder 
opgemerkt, is mogelijk sprake van een strengere beoordeling die tegelijkertijd wordt gecompenseerd door 
een betere opleiding. In dat geval zal het slagingspercentage toch op peil blijven. 
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7.7 De opleiding AM427 

7.7.1 Aantal praktijklessen 

Volgens opgave van het rijschoolmanagement volgen AM4 leerlingen gemiddeld 7,9 rijlessen van 60 
minuten. Dit is bijna twee maal zoveel als het aantal lessen dat AM2 leerlingen nemen. Alle 
rijschoolhouders vinden dit aantal voldoende. 
 
 

7.7.2 Kosten praktijklessen 

Omgerekend naar rijlessen van 60 minuten kost een praktijkles AM4 gemiddeld € 41,00. Dit is 
vergelijkbaar met de gemiddelde lesprijs voor een praktijkles AM2. Bij een gemiddeld aantal van 8 
praktijklessen is volgens de opgave van het rijschoolmanagement een leerling in totaal ongeveer € 320,00 
kwijt voor zijn praktijkopleiding (uiteraard exclusief de kosten voor het praktijkexamen).  
 
 

7.7.3 Inhoud van de opleiding 

In tabel 6.7 is weergegeven aan welke onderdelen tijdens de praktijklessen voor de categorie AM4 
aandacht wordt besteed. De nadruk ligt in de opleiding op het rijden op het afgesloten terrein. Conform het 
accent dat in het examen op de bijzondere manoeuvres op het afgesloten ligt, worden vooral deze 
technische vaardigheden getraind. Men komt tijdens de AM4-opleiding nauwelijks op de openbare weg. 
 
De componenten die voor een veilige verkeersdeelname relevant zijn krijgen in de AM4-opleiding veel 
minder aandacht. Aan het kijkgedrag wordt nog redelijk veel aandacht gegeven, maar de andere vier 
aspecten krijgen weinig aandacht. 
 
 

Tabel 6.7 Aandacht naar onderdeel van de praktijklessen voor de categorie AM4 

 

 Veel aandacht Niet veel/ niet 

weinig 

aandacht 

Weinig 

aandacht 

Geen 

aandacht 

Rijden op een afgesloten terrein om de 

voertuigtechniek te oefenen 

92% 0% 8% 0% 

Rijden op wegen in stad of dorp 9% 0% 18% 73% 

Rijden op wegen buiten stad of dorp 0% 9% 18% 73% 

Kijkgedrag 50% 0% 17% 33% 

Rijden met een veilige snelheid 33% 0% 17% 50% 

Rijden met voldoende ruimte rond de 

brommobiel 

25% 0% 8% 67% 

Rekening houden met andere weggebruikers 17% 0% 17% 66% 

Opvolgen van de verkeersregels 18% 0% 18% 64% 

 

                                            
27  De resultaten voor het praktijkexamen AM4 zijn slechts op 19 ingevulde vragenlijsten gebaseerd. Zie ook 

paragraaf 7.1. 
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7.7.4 Problemen en verbeterpunten 

Slechts één van de 19 rijschoolhouders die AM4 rijlessen geven, zegt problemen te ondervinden bij het 
uitvoeren van de praktijkopleiding. Deze rijschoolhouder geeft aan dat de AM4-opleiding door de inhoud 
van het praktijkexamen beperkt blijft tot het oefenen op een afgesloten terrein. Daarmee is de gemiddelde 
opleiding voor de categorie AM4 geen goede voorbereiding op het rijden in het verkeer. Volgens deze 
rijschoolhouder zou het examen voor de categorie AM4 ook op de openbare weg afgenomen moeten 
worden. Daarmee zou de opleiding ook gedwongen zijn met de brommobiel leerlingen het verkeer in te 
gaan. 
 
 

7.8 Het praktijkexamen AM4 

7.8.1 Uitvoering van het examen 

Het beeld voor de uitvoering van het praktijkexamen AM4 is beduidend minder positief dan het beeld voor 
het praktijkexamen AM2. Men vindt weliswaar dat het zinvol is geweest om het praktijkexamen AM4 in te 
voeren (67% (helemaal) mee eens). Maar slechts ongeveer een derde (35%) zegt ook te verwachten dat 
de kandidaten zich in het verkeer veiliger zullen gedragen. Dit relatief lage percentage kan worden 
verklaard door het feit dat het examen zich teveel richt op uitsluitend het toetsen van de technische 
vaardigheden, terwijl voor een veilige en verantwoorde verkeerdeelname juist de hogere orde 
vaardigheden (verkeersinzicht, waarnemen en omgaan met risico’s en anticiperen) van belang zijn. Wat 
betreft de beoordeling door de examinator vindt men verder relatief vaak dat er onvoldoende tijd is om een 
goede en betrouwbare beoordeling te geven (45%). Tevens vindt men relatief vaak dat de beoordeling aan 
de hand van de bijzondere verrichtingen niet effectief is (62%). Verder vindt men dat er onvoldoende 
examenplaatsen zijn (62%), dat de examenplaatsen niet steeds geschikt zijn voor het afnemen van het 
examen (34%) en dat de kandidaten te ver moeten rijden om examen te kunnen doen (52%). Ook vinden 
relatief veel rijschoolhouders de wachttijden voor het examen AM4 onacceptabel (21%).  
 

Tabel 6.8 Oordeel van rijschoolhouders over de uitvoering van het praktijkexamen AM4 

 

 (helemaal) 

mee eens 

neutraal (helemaal) 

mee oneens 

Het is zinvol dat het praktijkexamen voor de brommobiel is 

ingevoerd 

67% 12% 21% 

De examenplaatsen zijn geschikt voor het afnemen van het 

praktijkexamen 

63% 13% 24% 

De kandidaten zullen zich na het behalen van het 

brommobielrijbewijs veiliger gedragen in het verkeer 

35% 10% 55% 

De examinator heeft tijdens het examen voldoende tijd om een 

goede en betrouwbare beoordeling te kunnen geven 

28% 28% 45% 

Er zijn voldoende examenplaatsen 38% 28% 34% 

De beoordeling aan de hand van de bijzondere verrichtingen werkt 

goed 

24% 14% 62% 

De kandidaten moeten te ver rijden om examen te kunnen doen 52% 28% 21% 

De examinatoren zijn gaandeweg de invoering van het 

praktijkexamen strenger gaan beoordelen 

25% 64% 11% 

De wachttijden voor het examen zijn acceptabel 38% 41% 21% 
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7.8.2 Problemen en verbeterpunten 

Ondanks het niet bijster positieve beeld dat in de voorgaande paragraaf is geschetst, komen de 
ondervraagde rijschoolhouders met weinig concrete problemen c.q. verbeterpunten voor de uitvoering van 
het examen. De opmerking die worden gemaakt hebben vooral betrekking op het feit dat door het 
praktijkexamen AM4 alleen te concentreren op het uitvoeren van de bijzondere verrichtingen verkeerde 
accenten worden gelegd. Een van de rijschoolhouders geeft aan dat het praktijkexamen AM4 op deze 
manier geen enkele bijdrage levert aan een veiliger en meer verantwoord rijgedrag van 
brommobielgebruikers in het echte verkeer. 
 
Het AM4 examen is destijds opgezet als een laagdrempelig examen voor de oudere weggebruiker, die op 
een comfortabele wijze mobiel wil blijven maar die daarvoor de auto niet meer kan/ wil gebruiken. 
Uitgangspunt was dat deze groep voldoende verkeerservaring had en bovendien over de juiste 
verkeersattitude beschikte. Daarom zou een training van en toetsing op technische vaardigheden om met 
de brommobiel te rijden voldoende zijn. Daardoor kon het praktijkexamen beperkt blijven tot het toetsen 
van een aantal bijzondere manoeuvres op een afgesloten terrein en kon het examen ook in tijd beperkt 
blijven tot circa 30 minuten. Nu blijkt ongeveer de helft van de AM4 kandidaten uit jongeren te bestaan. Bij 
deze groep staan de training van de verkeersdeelneming en het bijbrengen van de juiste verkeersattitude 
voorop en is het trainen de technische vaardigheden minder relevant. Waarschijnlijk is deze verandering 
van de examendoelgroep is een belangrijke achtergrond van de kritische houding van de rijschoolhouders 
ten opzichte van het AM4 examen. 
 
 

7.9 Samenvattende conclusies 

Ontwikkeling aantal leerlingen voor de categorieën AM2 en AM4 
• Voor de categorie AM2 geven ongeveer evenveel rijscholen aan dat het aantal leerlingen zal 

toenemen (32%) of zal afnemen (33%). De rest denkt dat het aantal leerlingen gelijk zal blijven. 
• Voor de categorie AM4 verwacht slechts 11% een groei in het aantal leerlingen, 62% zegt dat het 

aantal gelijk zal blijven en 27% verwacht een afname. 
 
Redenen om AM2 en AM4 rijlessen te geven 

• Aan klantenbinding doen: de leerlingen die bromfietslessen volgen komen terug om hun 
autorijopleiding te doen (94% (erg) belangrijk). 

• De verkeersveiligheid van bromfietsers/ brommobielrijders verhogen (94%). 
• Het imago van de rijschool verder profileren (94%). 
• De omzet van de rijschool vergroten (77%). 
• De instructeurs van de rijschool meer variatie in hun werk geven (62%). 

 
Investeringen en terugverdienperspectief 

• Veruit de grootste bedragen zijn gemoeid met de aanschaf van de voertuigen. Wat betreft de 
aanschaf van bromfietsen gaat het om een bedrag van gemiddeld ongeveer € 5.000 (rijscholen 
die alleen AM2 opleiding geven) tot € 6.000 (AM2 én AM4 opleiding). Wat betreft de 
brommobielen gaat het gemiddeld om een bedrag van € 10.000 (uiteraard alleen voor de 
rijscholen die ook een AM4 opleiding geven). Ook in de opleiding en applicatie van de rij-
instructeurs wordt een behoorlijk bedrag geïnvesteerd (gemiddeld € 1.500). 

• Van de rijscholen geeft 22% aan dat de investeringen al zijn terugverdiend. Middelgrote rijscholen 
geven iets vaker aan dat de investeringen al zijn terugverdiend (27%) dan kleine en grote 
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rijscholen (beide 19%). De overige rijscholen (78%) denken gemiddeld 22 maanden nodig te 
hebben om de geïnvesteerde kosten terug te verdienen. 

Praktijkopleiding AM2 
• Volgens opgave van het rijschoolmanagement volgen AM2 leerlingen gemiddeld 4,9 rijlessen van 

60 minuten. Dit is vergelijkbaar met de opgave van de leerlingen zelf (eveneens 4,9 lessen nodig 
voor het eerste examen).  

• Omgerekend naar rijlessen van 60 minuten kost een praktijkles AM2 gemiddeld € 40,00. 
• Meestal wordt aan twee leerlingen tegelijk les gegeven (58%). In 32% van de gevallen is sprake 

van een één-op-één lessituatie. In 10% van de gevallen wordt aan drie of meer leerlingen tegelijk 
lesgegeven. De meeste rijscholen geven aan dat dit problemen geeft: 40% spreekt van grote 
problemen, 34% van middelgrote problemen. De mate waarin men het lesgeven aan drie of meer 
leerlingen problematische vindt, hangt af van de grootte van de rijschool. Kleine rijscholen vinden 
dit vaker problematisch dan grote rijscholen. 

• De nadruk ligt in de AM2-opleiding op het rijden op de openbare weg. Daarbij ligt het accent op 
het rijden op wegen in stad of dorp. Het rijden op een afgesloten terrein krijgt relatief weinig 
aandacht. Dit is vergelijkbaar met het beeld dat ontstaat op basis van de ervaringen en meningen 
van de kandidaten. 

• Men ondervindt over het algemeen geen problemen bij de uitvoering van de AM2 opleiding. 
Slechts 2% van de rijscholen spreekt van enige problemen.  

 
Praktijkexamen AM2 

• Voor de meeste punten komt het beeld van de rijschoolhouders overeen met de uitkomsten van 
het onderzoek onder kandidaten en rij-instructeurs. Er zijn slechts twee punten die in negatieve 
zin opvallen. 

• Hoewel de kandidaten en de rij-instructeurs hebben aangegeven tevreden te zijn over de 
planning van de praktijkexamens, zegt 42% van de rijschoolhouders dat de wachttijden voor het 
examen niet acceptabel zijn. Wat betreft het wel of niet acceptabel zijn van de wachttijden is het 
belangrijk aan te geven dat er een duidelijk onderscheid is met de praktijkexamens voor het B 
examen. Hier is het immers over het algemeen zo, dat de leerlingen voor een langer 
opleidingstraject staan. Als gaandeweg de opleiding blijkt dat de leerling examenrijp is, wordt het 
examen aangevraagd en in die gevallen is een reserveringstermijn van 3 tot 5 weken meestal 
geen probleem. De bromfietsopleiding is veel korter dan de autorijopleiding en leerlingen die aan 
hun bromfietsopleiding beginnen (met name de leerlingen die een ééndaagse cursus doen)  
willen eigenlijk meteen examen doen. Een reserveringstermijn van 3 tot 5 weken vindt men dan 
veel te lang.  

• Een grote groep van de ondervraagde rijschoolhouders (75%) heeft de indruk dat de 
examinatoren gaandeweg de invoering van het praktijkexamen strenger zijn gaan beoordelen. Dit 
wordt echter niet ondersteund door de ontwikkeling op basis van de examengegevens van het 
CBR. Tussen de eerste 5 maanden (maart tot en met juli 2010) en de tweede 5 maanden 
(augustus tot en met december 2010) is het slagingspercentage immers met slechts 2 
procentpunten is gedaald (van 80,4% naar 78,4%). Mogelijk is wel sprake van een strengere 
toepassing van de beoordelingsregels, maar is tegelijkertijd tevens de opleiding verbeterd.  

• Slechts klein deel van de rijschoolhouders (6%) zegt problemen te ondervinden bij het plannen en 
uitvoeren van de praktijkexamens AM2. Alle problemen hebben te maken met de wachttijden 
voor het examen.  
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Praktijkopleiding AM4 
• Omgerekend naar rijlessen van 60 minuten kost een praktijkles AM4 gemiddeld € 41,00. Dit is 

vergelijkbaar met de gemiddelde lesprijs voor een praktijkles AM2. 
• Volgens informatie van de rijschoolhouders betaalt een gemiddelde AM4-kandidaat op basis van 

een gemiddeld aantal rijlessen van 8 de praktijkopleiding circa € 320,--. Inclusief kosten voor het 
theorie- en praktijkexamen komen de totale opleidingskosten voor het rijbewijs AM4 dan op circa 
€ 450,-- (wanneer men voor het eerste examen slaagt). Voor het praktijkexamen is vóór de 
invoering van het examen geen apart normbedrag afgesproken. Uitgaande van het bij het AM2 
examen genoemde normbedrag, zijn de kosten voor de gemiddelde AM4-kandidaat net iets 
hoger. 

 
Praktijkexamen AM4 

• Het beeld voor de uitvoering van het praktijkexamen AM4 is beduidend minder positief dan het 
beeld voor het praktijkexamen AM2. Men vindt weliswaar dat het zinvol is geweest om het 
praktijkexamen AM4 in te voeren (67% (helemaal) mee eens). Maar slechts ongeveer een derde 
(35%) zegt ook te verwachten dat de kandidaten zich in het verkeer veiliger zullen gedragen. Dit 
relatief lage percentage kan worden verklaard door het feit dat het examen zich teveel richt op 
uitsluitend het toetsen van de technische vaardigheden, terwijl voor een veilige en verantwoorde 
verkeerdeelname juist de hogere orde vaardigheden (verkeersinzicht, waarnemen en omgaan 
met risico’s en anticiperen) van belang zijn. 

• Wat betreft de beoordeling door de examinator vindt men verder relatief vaak dat er onvoldoende 
tijd is om een goede en betrouwbare beoordeling te geven (45%). Tevens vindt men relatief vaak 
dat de beoordeling aan de hand van de bijzondere verrichtingen niet effectief is (62%). 

• Men vindt dat er onvoldoende examenplaatsen zijn (62%), dat de examenplaatsen niet steeds 
geschikt zijn voor het afnemen van het examen (34%) en dat de kandidaten te ver moeten rijden 
om examen te kunnen doen (52%). Ook vinden relatief veel rijschoolhouders de wachttijden voor 
het examen AM4 onacceptabel (21%).  

• Het AM4 examen is destijds opgezet als een laagdrempelig examen voor de oudere 
weggebruiker, die op een comfortabele wijze mobiel wil blijven maar die daarvoor de auto niet 
meer kan/ wil gebruiken. Uitgangspunt was dat deze groep voldoende verkeerservaring had en 
bovendien over de juiste verkeersattitude beschikte. Daarom zou een training van en toetsing op 
technische vaardigheden om met de brommobiel te rijden voldoende zijn. Daardoor kon het 
praktijkexamen beperkt blijven tot het toetsen van een aantal bijzondere manoeuvres op een 
afgesloten terrein en kon het examen ook in tijd beperkt blijven tot circa 30 minuten. Nu blijkt 
ongeveer de helft van de AM4 kandidaten uit jongeren te bestaan. Bij deze groep staan de 
training van de verkeersdeelneming en het bijbrengen van de juiste verkeersattitude voorop en is 
het trainen de technische vaardigheden minder relevant. Waarschijnlijk is deze verandering van 
de examendoelgroep is een belangrijke achtergrond van de kritische houding van de 
rijschoolhouders ten opzichte van het AM4 examen. 
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8 KWALITATIEVE VERDIEPING: FOCUSGROEP, INTERVIEWS 

8.1 Focusgroep met bromfietsers 

Met een groep van 12 jonge bromfietsers is een focusgroep gehouden. Voorafgaande aan de discussie 
hebben de jongeren een korte vragenlijst ingevuld. In tabel 8.1 zijn de belangrijkste resultaten 
weergegeven. 
 
 

Tabel 8.1 Kenmerken deelnemers focusgroep 

 

Examenplaats Datum Geslaagd? Moeilijkheid examen 

Utrecht 07-03-2010 Ja Gemakkelijk 

Harderwijk 08-07-2010 Ja Gemakkelijk 

Harderwijk 10-10-2010 Ja Niet moeilijk / niet gemakkelijk 

Harderwijk 01-07-2010 Ja Gemakkelijk 

Harderwijk 03-10-2010 Ja Heel gemakkelijk 

Harderwijk 09-11-2010 Nee Niet moeilijk / niet gemakkelijk 

Harderwijk 26-09-2010 Ja Niet moeilijk / niet gemakkelijk 

Harderwijk 09-08-2010 Ja Gemakkelijk 

Harderwijk 27-01-2011 Ja Gemakkelijk 

Harderwijk 01-12-2010 Ja Heel gemakkelijk 

Harderwijk 12-01-2011 Nee Moeilijk 

Harderwijk 06-07-2010 Ja Niet moeilijk / niet gemakkelijk 

 

 
De discussie in de focusgroep is opgesplitst in een aantal fasen, die telkens werden gestart met een 
aantal vragen die de deelnemers eerst ter plekke individueel moesten beantwoorden. Daarna is over de 
betreffende aspecten gediscussieerd. Deze hybride aanpak heeft als voordeel (boven een aanpak waarbij 
alleen plenair wordt gediscussieerd) dat mensen niet meteen hun eigen mening aan die van de groep 
aanpassen maar eerst hun privé mening of ervaring noemen. Je krijgt zo een meer gedifferentieerd en 
valide beeld van de ervaringen, belevingen en meningen dan wanneer je meteen plenair gaat 
discussiëren. Als je dat zou doen, zou het beeld vooral gekleurd worden door de mening van de 
deelnemer met de ‘grootste mond’. Voor een effectieve discussie waarbij alle deelnemers de gelegenheid 
krijgen hun ‘zegje te doen’, is het van belang de groep te beperken tot 8 tot 10 deelnemers. 
 
Achtereenvolgens zijn de volgende vier punten in discussievorm besproken: 

● positieve reacties praktijklessen 
● negatieve reacties praktijklessen 
● positieve reacties praktijkexamens 
● negatieve reacties praktijkexamens 

 
Over het algemeen zijn de uitkomsten van de focusgroep een bevestiging van het al eerder besproken 
resultaten van het vragenlijstonderzoek.  
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8.1.1 Praktijklessen AM2 

Positieve reacties praktijklessen 
+ Door de praktijklessen heb ik een beter overzicht gekregen in het verkeer; 
+ Goede instructies gekregen voor ik de weg op ging; 
+ Veel geleerd van de regels en het kijken in het verkeer (observatietechniek); 
+ Beter op het verkeersgedrag leren letten (anticiperen); 
+ Geleerd hoe op de weg te rijden (plaats op de weg); 
+ Geleerd hoe met moeilijke situaties om te gaan. 

 
Negatieve reacties praktijklessen 

- De lessen waren veel te duur, zeker in verhouding tot de situatie met alleen een theorie examen 
(totale kosten van 35 naar meer dan € 450,--); 

- Veel jongeren hebben de opleiding en het examen zelf betaald; 
- De geleerde kennis stond niet steeds in verhouding tot de benodigde kosten; 
- De lessen konden korter; 
- Een hele dag of een halve dag lessen is te veel op 1 dag;  
- De organisatie van de rijschool was niet altijd op orde; 
- Het materiaal voor de lessen was soms van slechte kwaliteit (met name kleding en gebruikte 

communicatieapparatuur (oortjes erg oncomfortabel)). 
 
 

8.1.2 Praktijkexamen AM2 

Positieve reacties praktijkexamens 
+ Het duurde niet zo lang; 
+ Er werd niet op details gelet (alleen een algemeen oordeel); 
+ Positieve feedback na afloop; 
+ Ook als je geslaagd bent, krijg je nog een aantal verbeterpunten mee; 
+ Lekker doorrijden mag tijdens het examen (je hoeft niet langzaam te rijden); 
+ Goede, representatieve examenroutes; 
+ De instructeur van de lessen mag meerijden met het examen; 
+ Materiaal was veel beter dan tijdens de lessen (o.a. oortjes / handschoenen); 
+ De examinator sprak een beetje de taal van de jongeren; 
+ De examinator gaf goede instructies. 

 
Negatieve reacties praktijkexamens 

- Wachttijd om examen te kunnen doen was erg lang (als je zakt nog langer); 
- Liever de instructeur van de lessen ook als examinator; 
- Liever de uitslag van het examen meteen na het rijden en niet pas aan een tafel; 
- Route te veel langs gevaarlijke punten; 

 
 

8.1.3 Andere aandachtspunten 

De meeste deelnemers aan de focusgroep hebben een tijdje geleden examen gedaan, hoe zijn nu de 
ervaringen in het verkeer? 

● De meeste jongeren hebben de indruk dat de praktijklessen en het praktijkexamen hebben 
geholpen om veilig te rijden; 
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● De praktijklessen hebben goed geholpen bij het overzicht krijgen op het verkeer (waar ik op moet 
letten, wat gevaarlijke situaties zijn); 

● Na verloop van tijd ebt het wel allemaal weg. Dan ga je toch op je eigen manier rijden (je wordt 
wat slordiger, let minder goed op); 

● Vooral in bekend gebied verslapt de aandacht en rijdt men te hard en slordig; 
● Een jongere heeft ongeluk meegemaakt met een auto, deze gaf geen voorrang; 
● Een jongere heeft een bijna ongeluk meegemaakt met een auto, de automobilist zat te bellen 

achter het stuur. 
 
Er zijn jongeren die zonder rijbewijs gaan rijden, de groep is gevraagd een inschatting te maken van het 
aantal vriendjes dat geen brommerrijbewijs heeft en toch gaat bromfietsen. Dit is volgens de deelnemers 
ongeveer 3 op de 10 á 4 op de 10. Vaak gaan ze ook al brommer rijden voordat ze rijlessen nemen en 
examen doen. 
 
Er zijn plannen om begeleid rijden in de auto in te voeren. Als die mogelijkheid er al geweest was, was dit 
voor ongeveer de helft van de leerlingen een reden om een jaar te wachten en geen brommerrijbewijs te 
gaan halen. 
 
 

8.2 Interviews met branchevertegenwoordigers 

Tevens zijn er gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de rijopleidingsbranche. De volgende 
organisaties en personen zijn geïnterviewd: 

• ANWB-rijopleidingen: Dirk van Tilburg 
• BOVAG: Frans Bastiaansen en Frank Ossenvoort 
• FAM: Thorald Rasker 
• KNMV: Gerard van Veluwen 
• VRB: Hans Pierik 

 
In de interviews met de branchevertegenwoordigers zijn de uitkomsten van de vragenlijstonderzoeken 
voorgelegd en is gecheckt of het beeld dat op basis van deze onderzoeken kan worden geconstrueerd 
overeenkomt met het beeld van de branche. Tevens was er in de gesprekken ruimte om andere 
aandachtspunten aan de orde te stellen. De interviews hebben zich vooral toegespitst op het AM2-
examen. De geïnterviewden hadden geen ervaring met het afnemen van AM4-examens en deze examens 
zijn slechts zijdelings aan de orde geweest. 
 
 

8.2.1 Praktijklessen AM2 

Over het algemeen bevestigen de interviews het positieve beeld dat uit de vragenlijstonderzoeken naar 
voren komt. De opleiding voor het AM2-examen omvat gemiddeld 5 tot 6 praktijklessen van 60 minuten. 
Die 5 tot 6 lessen zijn voldoende om de leerlingen op examenniveau te brengen. De meeste 
geïnterviewden zouden in het rijlessen aan meer aspecten van veilig en verantwoord rijden aandacht 
besteden. Maar men beseft dat het uitgangspunt bij het invoeren van het AM2-praktijkexamen is geweest 
dat er voor de leerlingen/ kandidaten een niet al te hoge drempel moet worden opgeworpen.  
 
Over het algemeen vinden de geïnterviewden dat een instructeur aan maximaal 2 leerlingen tegelijk les 
zou mogen geven. Dan is het lesrendement het hoogst en wordt de verkeersveiligheid (met name als er op 
de openbare weg gereden wordt) het beste gegarandeerd. Toch wordt in de praktijk vaak aan meer 
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leerlingen lesgegeven. Dat vindt men ook wel begrijpelijk omdat de kosten voor de leerling een belangrijke 
drempel zijn en die kunnen uiteraard omlaag wanneer er aan meer dan 2 leerlingen tegelijk les wordt 
gegeven. Overigens wordt door een aantal geïnterviewden betwijfeld of de besparingen wel altijd ten 
goede komen aan de leerling. In plaats daarvan zouden die besparingen uiteindelijk alleen in het voordeel 
van de rijschool zijn. 
 
 

8.2.2 Praktijkexamen AM2 

Over de opzet en de uitvoering van het AM2-examen zijn de geïnterviewden over het algemeen erg 
positief. De meeste geïnterviewden spreken van een ‘laagdrempelig, maar volwaardig examen’. De 
examinatoren die voor het AM2-examen worden ingezet, zijn goed voorbereid en gaan over het algemeen 
goed om met de doelgroep. In het begin was het voor de examinatoren soms nog wel zoeken naar de 
juiste manier van beoordelen, maar dat is door het CBR tijdig en goed bijgestuurd. Een rol heeft daarbij 
volgens de geïnterviewden ook gespeeld dat er aan de hand van de vijf kernvaardigheden moest worden 
beoordeeld. Deze wijze van beoordelen was nieuw voor de examinatoren. Examinatoren die veel 
bromfietsexamens afnemen, hebben meer vaardigheid in het toepassen van de nieuwe manier van 
beoordelen en kunnen een en ander ook beter op de kandidaten overbrengen.  
 
Een van de geïnterviewden geeft aan dat met name de laatste maanden de beoordeling door de 
examinatoren een stuk strenger is geworden en de lat bij het examen een stuk hoger wordt gelegd. 
Volgens hem komt dat ook tot uitdrukking in een daling in de slagingspercentages. De andere 
geïnterviewden herkennen dit beeld niet. Sommige hebben weliswaar de indruk dat er iets strenger wordt 
beoordeeld, maar dat dit zich niet vertaald in een lager slagingspercentage. De reden voor het ontbreken 
van die afname in het slagingspercentage zou kunnen zijn, dat de leerlingen adequater worden opgeleid. 
Zoals we al eerder hebben aangegeven, is de gesuggereerde daling in het slagingspercentage tot nu toe 
(op basis van de gegevens tot en met december 2010) ook niet in de examengegevens van het CBR terug 
te vinden. Uiteraard zal nauwgezet moeten worden gemonitoord hoe een en ander zich in de loop van 
2011 verder zal ontwikkelen. 
 
Een knelpunt dat door alle geïnterviewden wordt onderschreven betreft de planning van de examens. 
Jongeren die de AM2-opleiding volgen willen meteen na hun opleiding examen kunnen doen. Dan is een 
reserveringstijd van 3 tot 5 weken veel te lang. Dat hangt uiteraard samen met de korte duur van de AM2-
opleiding. Als men het theorie-examen heeft gehaald, wil men zo snel mogelijk praktijklessen volgen en zo 
snel mogelijk examen doen. Eigenlijk wil men het hele traject van opleiding en examen binnen 2 weken 
afsluiten. Volgens de geïnterviewden zou het al veel helpen als de geplande verlaging van de 
leeftijdsgrens voor het theorie-examen naar 15,5 jaar snel wordt ingevoerd. Men kan dan immers al voor 
het bereiken van de 16-jarige leeftijd theorie-examen doen en al voor het 16e jaar het praktijkexamen 
aanvragen. Meteen als men 16 is kan men dan de praktijkopleiding en vervolgens snel daarna het 
praktijkexamen doen.  
 
Een probleem bij het huidige reserveringssysteem is tevens dat het voor rijscholen moeilijk is om blokken 
van 3 tot 4 examens achter elkaar ‘in te kopen’. Die blokken heeft een rijschool nodig om een opgeleide 
groep leerlingen samen examen te laten doen (direct aansluitend op een hun ééndaagse 
trainingsprogramma).  
 
Verder leidt de mogelijkheid om voor opleidingslocaties/ rijscholen die ver van een CBR-examencentrum 
afliggen het examen op locatie van de rijschool te laten afnemen volgens sommigen tot rechtsongelijkheid. 
Men vindt dat er ruimere mogelijkheden zouden moeten komen voor het afnemen van de AM2-examens 
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op locatie van de rijschool. Voor andere categorieën (examens voor de categorieën C, D, CE en DE) 
bestaat die mogelijkheid immers ook.  
 
 

8.2.3 Andere aandachtspunten 

Ook in de interviews met de branchevertegenwoordigers is het rijden zonder bromfietsrijbewijs aan de 
orde geweest. Ook hier ontstaat op basis van de gesprekken een beeld dat suggereert dat jongeren op 
substantiële schaal zonder rijbewijs gaan bromfietsen. 
 
Sommige geïnterviewden zien de bromfietsopleiding voor hun leden als een mogelijkheid om zich verder 
te profileren als professionele rijopleider. Zij hebben het gevoel dat zij voor een deel het gat dat na het 
basisonderwijs ontstaat in de verkeerseducatie kunnen opvullen. Ten opzichte van de gemiddelde B-
leerling is de gemiddelde AM2-leerling leergieriger en gemakkelijk te instrueren en te coachen. Men hoopt 
via de bromfietsopleiding ook een basis te leggen voor een veilige en verantwoorde verkeersdeelname als 
gemotoriseerde weggebruiker en hoopt daar later als de leerling terugkomt voor de B-opleiding op voort te 
kunnen borduren. 
 
 

8.3 Reactie van de klankbordgroep op de onderzoeksresultaten 

De onderzoeksresultaten zijn aan de klankbordgroep gepresenteerd en samen met de leden van de 
klankbordgroep bediscussieerd. Uit de discussie zijn de onderstaande aandachtspunten naar voren 
gekomen: 
 

• Op basis van het vragenlijstonderzoek onder de kandidaten blijkt dat de onderdelen “rijden met 
een veilige snelheid” (68% veel aandacht) en “rijden met voldoende ruimte rondom de bromfiets” 
(eveneens 68% veel aandacht) relatief laag scoren ten opzichte van andere onderdelen van de 
opleiding (“kijkgedrag” 84% veel aandacht, “rekening houden met andere weggebruikers” 80% en 
“opvolgen van verkeersregels” 79%). Hoewel naar het inzicht van de rijschoolhouders (op basis 
van het vragenlijstonderzoek onder het management van de rijscholen die bromfietslessen 
geven) beide onderdelen naar hun inzicht meer aandacht krijgen (88% veel aandacht voor “rijden 
met een veilige snelheid” respectievelijk 84% veel aandacht voor “rijden met voldoende ruimte 
rondom de bromfiets”), is de mening van de klankbordgroep dat deze lesonderdelen van groot 
belang zijn voor de verkeersveiligheid en in elke bromfietsopleiding in principe altijd veel 
aandacht zouden moeten krijgen. Naar de mening van de klankbordgroep kan met name door 
deze onderdelen veiligheidswinst gemaakt worden. 

• De onderdelen “rijden met een veilige snelheid” en “rijden met voldoende ruimte rondom de 
bromfiets” hebben veel te maken met een op verkeersveiligheid gerichte attitude en zijn 
essentiële voorwaarden voor een verkeersveilig en verantwoordelijk rijgedrag op de bromfiets. De 
klankbordgroep vindt dat deze onderwerpen ook in de theorieopleiding aan de orde horen te 
komen en samen met de leerlingen bediscussieerd horen te worden. In dit verband is het jammer 
dat de groepsdiscussie die aanvankelijk onderdeel uitmaakte van het opleidingspakket voor het 
bromfietsexamen geen verplichting is geworden. 
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• De klankbordgroep ziet de theorieopleiding als een essentiële voorbereiding op de 
praktijkopleiding. De praktijkervaring van de leden van de klankbordgroep is, dat er bij de 
praktijklessen een groot verschil is tussen jongeren die wel of niet daaraan voorafgaand een 
theorieopleiding bij de rijschool gevolgd hebben. Leerlingen die zich alleen via een theorieboek 
op het theorie-examen hebben voorbereid, missen een bepaalde basiskennis met betrekking tot 
de praktische verkeersdeelname. Bovendien zou volgens de klankbordgroep een gedegen 
theorieopleiding hen later geld kunnen besparen bij het volgen van de theorie- en praktijklessen 
voor het B-examen. Met andere woorden “goedkoop” (zelf de theorie voorbereiden en daardoor 
geld besparen) zal volgens de klankbordgroep later wel eens “duurkoop” (minder snel slagen 
voor het theorie-examen B en meer praktijklessen nodig om het praktijkexamen B te halen) 
kunnen zijn. Uiteraard zijn voor dit verband nog geen bewijzen, maar het is wel van belang na te 
gaan of dit mogelijke verband werkelijk bestaat. 

• Een aanname bij de meerderheid van de klankbordgroep is, dat de verkeersveiligheid afneemt 
wanneer er aan meer dan 2 leerlingen tegelijk wordt lesgegeven. Een enkele deelnemer van de 
klankbordgroep wil dit beeld nuanceren door aan te geven dat er ook heel goede ervaringen zijn 
met het rijden met 4 leerlingen tegelijk. Met name wanneer een groepje wordt samengesteld 
bestaande uit 2 jongens en 2 meisjes kan er ook een positief effect van uitgaan. De leerlingen 
leren dan veel van elkaar. Bovendien kan men met 4 leerlingen tegelijk de lesprijs flink drukken 
(gemiddeld zo’n € 275,- voor een pakket met examen).  

• Op basis van dit onderzoek is geen uitspraak te doen over het effect op de verkeersveiligheid, 
noch op de veiligheid tijdens de praktijklessen zelf noch op de veiligheid later tijdens de 
verkeersdeelname zelf wanneer men het rijbewijs behaald heeft. Als het bromfietsexamen een 
betrouwbare en valide toets is op de rijvaardigheid, zouden de geslaagde kandidaten, of ze nou 
met 2 leerlingen op 1 instructeur of met meer dan 2 leerlingen op 1 instructeur hebben gelest, in 
ieder geval op het moment van het examen ongeveer “even veilig” moeten zijn. 

• Ten aanzien van de signalen dat de CBR-examinatoren strenger zijn gaan beoordelen, wordt 
door de klankbordgroep opgemerkt dat dit mogelijk het geval is, zonder dat het 
slagingspercentage c.q. het aantal geslaagden daalt. Tegelijkertijd kunnen immers de rijlessen 
beter zijn geworden, waardoor uiteindelijk het slagingspercentage op hetzelfde peil blijft. Wel 
heeft een enkele deelnemer van de klankbordgroep sterk de indruk dat het slagingspercentage 
met name in de maanden januari en februari 2011 verder daalt en zo’n 20 procentpunten lager 
ligt dan bij de start in maart 2010. Dit is echter gebaseerd op ervaringen in een beperkt aantal 
examenplaatsen. Bovendien is deze daling met 20 procentpunten niet in de CBR-cijfers van deze 
examenplaatsen terug te vinden. In de betreffende examenplaatsen is er inmiddels overleg 
tussen het CBR en de branche over deze constatering. 

• Een meerderheid van de klankbordgroep benadrukt nogmaals, dat de termijn waarop kandidaten 
het praktijkexamen kunnen doen te lang is. Volgens een deel van de klankbordgroep zouden de 
problemen alleen maar zijn toegenomen door de invoering van het reserveren van de examens 
op naam (ingevoerd eind september/ begin oktober 2010). Het probleem wordt niet veroorzaakt 
doordat het CBR zich niet aan de afgesproken reserveringstermijnen houdt. Het CBR zorgt 
ervoor dat deze termijnen ruimschoots binnen de afgesproken marges vallen. Het probleem heeft 
vooral te maken met de korte doorlooptijd van de bromfietsopleiding. De sleutel voor de oplossing 
van de problematiek lijkt daarom met name te liggen in een vervroeging van de mogelijkheid om 
het theorie-examen AM te doen. Door de voorziene invoering van de mogelijkheid om vanaf 15,5 
jaar het theorie-examen AM te doen, kan het planningsprobleem voor een belangrijk deel  worden 
opgelost. De leerlingen kunnen dan al voor hun zestiende het theorie-examen halen en 
vervolgens hun opleiding en praktijkexamen zo plannen, dat ze snel na hun zestiende verjaardag 
het rijbewijs kunnen halen. In dit verband vindt de klankbordgroep het jammer dat de invoering 
van de verlaging naar 15,5 jaar voor het doen van het theorie-examen AM wordt gekoppeld aan 
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de invoering van begeleid rijden. Dit zou volgens de klankbordgroep losgekoppeld moeten 
worden, dan kan de verlaging snel worden ingevoerd.  

• Gecombineerd met de verlaging van de leeftijd pleit een groot deel van de klankbordgroep ervoor 
dat meerdere praktijkexamens in blokken achter elkaar kunnen worden gereserveerd. Dit past 
beter bij de systematiek en doorlooptijd van de bromfietsopleiding en bij de doelgroep (die kan 
vaak niet wachten). De indruk bestaat dat het verbeteren van de planningsmogelijkheden een 
positieve invloed kan hebben op het percentage niet afgenomen praktijkexamens.  

• Een aantal leden van de klankbordgroep geeft aan dat er sprake is van oneerlijke concurrentie, 
doordat een aantal rijscholen om “geografische redenen” (afstand tot een examenplaats te groot) 
pas 12 uur voor het examen de namen van de kandidaten hoeven door te geven. Deze rijscholen 
kopen examendata in en vervolgens komt een CBR-examinator naar de locatie van de rijschool. 
De betreffende rijscholen adverteren hiermee en kapen daarmee leerlingen weg bij rijscholen die 
dit privilege niet hebben. De rijschoolbranche vindt dit een groot probleem, dat door het CBR 
aangepakt behoort te worden. Mogelijke oneerlijke concurrentie door het examineren op locatie is 
voor het CBR een zorgpunt. In elk geval staat het CBR de betreffende rijscholen (contractueel) 
niet toe hiermee te adverteren. Het CBR gaat in overleg met de branchepartijen om te bezien hoe 
verder om te gaan met examens op locatie. Met betrekking tot het adverteren stelt het CBR 
momenteel een nader onderzoek in. 

• De klankbordgroep vindt het zorgelijk dat het onderzoek aanwijzingen geeft dat er door de 
jongeren op grote schaal zonder rijbewijs bromfiets wordt gereden (schattingen op basis van 
uitspraken in de focusgroep met jonge bromfietsers en in de interviews met de 
klankbordgroepleden lopen uiteen van ongeveer 33% tot wel 50%). Uit onderzoek naar het rijden 
zonder rijbewijs van automobilisten weten we, dat personen die zonder rijbewijs hebben over het 
algemeen meer ongevallen hebben. Het rijden zonder bromfietsrijbewijs zal daarom ongunstig 
uitwerken op de verkeersveiligheid. De groep die zonder rijbewijs rijdt overschat zichzelf mogelijk 
en kent de consequenties van het rijden zonder rijbewijs vaak niet. Volgens de klankbordgroep 
zou dit onderwerp goed onderzocht moeten worden. Als het probleem zich op grote schaal 
voordoet ,zullen adequate maatregelen genomen moeten worden zoals meer politiecontroles en 
voorlichtingscampagnes over de gevaren en strafrechtelijke consequenties van het rijden zonder 
bromfietsrijbewijs.  
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9 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In dit afsluitende hoofdstuk worden de resultaten van het evaluatieonderzoek samengevat. Dat gebeurt 
door voor de 10 onderzoeksvragen, die centraal staan bij de evaluatie, de belangrijkste conclusies op een 
rij te zetten. Tevens worden op basis van deze conclusies aanbevelingen gedaan voor de opzet van de 
opleiding en de examinering. 
 
 

9.1 Conclusies 

Onderzoeksvraag 1 

Voldoen de voor de praktijkexamens AM2 en AM4 ontwikkelde procedures en protocollen in de 

praktijk? 

 
Praktijkexamen AM2 

Voor het praktijkexamen AM2 kan op basis van de onderzoeksresultaten worden geconcludeerd dat de 
ontwikkelde procedures en protocollen in de praktijk goed tot zeer goed voldoen. Kandidaten en rij-
instructeurs zijn erg te spreken over de manier waarop de examinatoren het examen uitvoeren. 
 

• De kandidaten zijn erg positief over het verloop van het inleidende gesprek met de examinator. 
De uitleg was duidelijk (100% (helemaal) mee eens), de examinator stelde de kandidaat op zijn 
gemak (98%) en de examinator nam voldoende tijd om alles uit te leggen (98%). Het beeld bij de 
rij-instructeurs is vergelijkbaar positief. 

• Ook over het praktijkdeel van het examen, het rijden op de openbare weg, zijn de kandidaten erg 
positief: een grote meerderheid geeft aan dat de examinator duidelijke instructies gaf (99% 
(helemaal) mee eens) en dat er voldoende tijd was om te laten zien hoe goed men kan rijden 
(95%). Ook hier is het beeld bij de rij-instructeurs vergelijkbaar positief. Aan de rij-instructeur is 
ook nog gevraagd of de examinator steeds een goed beeld had van de prestaties van de 
kandidaat: 100% is het hier (helemaal) mee eens. 

• Volgens de meeste examinatoren (75%) hebben de kandidaten de opdrachten tijdens het 
examen (erg) goed begrepen. Eveneens zijn veruit de meeste examinatoren (91%) van mening 
dat er voldoende tijd was voor het rijden van de examenrit. 

• De gebruikte communicatieapparatuur blijkt in de praktijk goed te voldoen: de meeste kandidaten 
geven aan dat de verbinding goed was en de instructies goed verstaanbaar waren (96% 
(helemaal) mee eens). Ook de rij-instructeurs vinden dat de verbinding en de verstaanbaarheid 
goed waren (100% (helemaal) mee eens. Wel geeft 13% van de kandidaten aan enige hinder 
gehad te hebben van de apparatuur tijdens het rijden. Bij de instructeurs geeft 28% dit aan. De 
bevraging van de examinatoren over het functioneren van de apparatuur bevestigd het beeld bij 
de kandidaten en de rij-instructeurs: 95% van hen geeft aan dat de apparatuur (heel) goed heeft 
gefunctioneerd. 

• De meeste kandidaten (98% (helemaal) mee eens) en de meeste rij-instructeurs (99%) vinden 
dat de examinator de uitslag van het examen goed heeft uitgelegd. Ook was er volgens de 
kandidaten (97%) en de rij-instructeurs ruim voldoende tijd om uit te leggen wat de kandidaat 
goed en wat hij/ zij verkeer had gedaan (99%). 

• Alle rij-instructeurs (100%) vinden dat de examinator voldoende tijd heeft besteed aan de vijf 
kernvaardigheden. Ook vinden bijna alle rij-instructeurs (98%) dat de globale beoordeling aan de 
hand van de vijf kernvaardigheden zinvolle informatie opleverde. Ook vinden bijna alle rij-
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instructeurs (99%) dat de examinator zich tijdens het examen een gefundeerd oordeel heeft 
kunnen vormen over de rijvaardigheid van de kandidaat. 

• De meeste kandidaten (57%) geven aan het examen ‘niet moeilijk/ niet gemakkelijk’ te vinden, 
26% spreekt van een gemakkelijk examen en 16% vindt het examen moeilijk. Bij de rij-
instructeurs zegt het overgrote deel (84%) dat het examen voor de betreffende kandidaat ‘niet 
moeilijk/ niet gemakkelijk’ was. 

• De meeste rij-instructeurs (65%) geven aan dat de kandidaten precies voldoende lessen hebben 
gehad, 19% spreekt van ruim voldoende lessen en 16% geeft aan dat de kandidaat onvoldoende 
lessen heeft gevolgd. Bij het laatste percentage gaat het met name om kandidaten die zijn 
gezakt. 

• Het gemiddelde slagingspercentage van de kandidaten AM2 die bij het evaluatieonderzoek zijn 
betrokken is 79%. Dit percentage is vergelijkbaar met het officiële slagingspercentage van het 
CBR. Het slagingspercentage bij het eerste examen bedraagt 77% en bij het tweede examen 
84%. Dit percentage is beduidend hoger dan het slagingspercentage voor de categorie B 
(gemiddeld 46%) en de categorie A (lichte motorfiets: 71% en zwaardere motorfiets 73%).  

• Volgens de gezakte kandidaten zijn de belangrijkste redenen ‘door de zenuwen’ (75%) en ‘door 
de bijzondere omstandigheden tijdens het examen’ (23%). Volgens de rij-instructeurs zijn de 
belangrijkste redenen ‘door de zenuwen’ (43%) en ‘door te weinig lessen’ (42%). 

 
Praktijkexamen AM4 

Voor het praktijkexamen AM4 zijn de resultaten beduidend minder positief. Dat heeft vooral te maken met 
het feit dat het praktijkexamen AM4 zich beperkt tot het toetsen van de technische voertuigbeheersing op 
een afgesloten terrein.  
 

• Rijscholen vinden weliswaar dat het zinvol is geweest om het praktijkexamen AM4 in te voeren 
(67% (helemaal) mee eens). Maar slechts ongeveer een derde (35%) zegt ook te verwachten dat 
de kandidaten zich in het verkeer veiliger zullen gedragen. Dit relatief lage percentage kan 
worden verklaard door het feit dat het examen zich teveel richt op uitsluitend het toetsen van de 
technische vaardigheden, terwijl voor een veilige en verantwoorde verkeerdeelname juist de 
hogere orde vaardigheden (verkeersinzicht, waarnemen en omgaan met risico’s en anticiperen) 
van belang zijn. 

• Wat betreft de beoordeling door de examinator vindt men verder relatief vaak dat er onvoldoende 
tijd is om een goede en betrouwbare beoordeling te geven (45%). Tevens vindt men relatief vaak 
dat de beoordeling aan de hand van de bijzondere verrichtingen niet effectief is (62%). 

• Het AM4 examen is destijds opgezet als een laagdrempelig examen voor de oudere 
weggebruiker, die op een comfortabele wijze mobiel wil blijven maar die daarvoor de auto niet 
meer kan/ wil gebruiken. Uitgangspunt was dat deze groep voldoende verkeerservaring had en 
bovendien over de juiste verkeersattitude beschikte. Daarom zou een training van en toetsing op 
technische vaardigheden om met de brommobiel te rijden voldoende zijn. Daardoor kon het 
praktijkexamen beperkt blijven tot het toetsen van een aantal bijzondere manoeuvres op een 
afgesloten terrein en kon het examen ook in tijd beperkt blijven tot circa 30 minuten. Nu blijkt 
ongeveer de helft van de AM4 kandidaten uit jongeren te bestaan. Bij deze groep staan de 
training van de verkeersdeelneming en het bijbrengen van de juiste verkeersattitude voorop en is 
het trainen de technische vaardigheden minder relevant. Waarschijnlijk is deze verandering van 
de examendoelgroep is een belangrijke achtergrond van de kritische houding van de 
rijschoolhouders ten opzichte van het AM4 examen. 
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Onderzoeksvraag 2 

Hoeveel kandidaten doen de praktijkexamens AM2 en AM4? Wat is de ontwikkeling in aantallen 

examens per maand sinds 1 maart 2010? 

 
Praktijkexamen AM2 

In totaal zijn in 2010 over de periode maart tot en met december 25.531 AM2 praktijkexamens afgenomen. 
In de periode april tot en met juli zijn circa 2.400 AM2 praktijkexamens zijn afgenomen. In de maanden 
hierna was een sterke groei te zien in het aantal afgenomen examens. In de maanden september, oktober 
en november zijn gemiddeld 3.100 praktijkexamens afgenomen. Door het winterweer in december, dat 
gepaard ging met sneeuwval en gladde wegen, zijn in deze maand aanzienlijk minder examens 
afgenomen. Van de aanvankelijk geplande 2.948 examens zijn er slechts 930 afgenomen. Dit betekent dat 
in deze maand 68% van de ingeplande examens AM2 niet is doorgegaan.  
 
Het aantal afgenomen examens AM2 blijft achter bij de gemaakte prognose. Bij deze prognose werd ervan 
uitgegaan, dat uiteindelijk ongeveer 5.000 examens AM2 per maand zouden worden afgenomen. De 
ontwikkeling ging tot en met september wel in de verwachte richting, maar zette vervolgens niet door. De 
wintermaanden hebben hierbij mogelijk een rol gespeeld. Bezien zal moeten worden hoe de ontwikkeling 
in 2011 zal zijn.  
 
Als een vergelijking gemaakt wordt met de cijfers van 2008 (toen de kandidaten alleen een theorie-
examen hoefden te halen om te mogen bromfietsen), is sprake van een daling met meer dan de helft (min 
57%). Mogelijke verklaringen voor de sterk achterblijvende cijfers in 2010 zijn: 

• Er zijn relatief weinig examens afgenomen in de eerste maanden na de invoering van het 
praktijkexamen, omdat veel kandidaten vóór 1 maart nog het theoriecertificaat hebben gehaald. 

• Door het winterweer in de maanden november en met name december konden veel examens 
niet worden afgenomen. 

• Het praktijkexamen (en de kosten die dat met zich meebrengt) zijn een extra barrière om te gaan 
bromfietsen. 

• Veel mensen gaan bromfietsen zonder het bromfietsrijbewijs te halen. 
 
Praktijkexamen AM4 

In totaal zijn er in 2010 153 praktijkexamens AM4 gepland, waarvan er 127 daadwerkelijk zijn afgenomen. 
Net als bij het examen AM2, is ook bij het examen AM4 het aantal geplande examens in twee periodes op 
te delen. Het aantal geplande examens is in de maanden april tot en met augustus relatief constant 
(gemiddeld 14 examens per maand). In de maanden september, oktober en december was het aantal 
geplande examens met gemiddeld 20,5 per maand iets hoger. Net als bij de examens AM2, konden bij de 
examens AM4 in december door de weersomstandigheden relatief veel examens niet worden afgenomen. 
Slechts 4 van de 19 examens zijn afgenomen, wat neerkomt op een uitval van 79%.  
 
Ook voor de examens AM4 geldt dat het aantal afgenomen examens achterblijft bij het aantal 
geprognosticeerde examens. De verwachting was dat het aantal examens AM4 zou oplopen tot circa 100 
per maand. 
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Onderzoeksvraag 3 

Wat is het slagingspercentages voor de praktijkexamens AM2 en AM4? Hoe ontwikkelt het 

slagingspercentage zich sinds 1 maart 2010? Welke verbanden zijn er tussen slagingspercentage 

en achtergrondkenmerken van kandidaten, kenmerken van rijscholen, kenmerken van de opleiding 

(duur, inhoud, kosten e.d.)? 

 
Praktijkexamen AM2 

In totaal zijn er in 2010 25.531 praktijkexamens afgenomen. Hiervan is gemiddeld 79% geslaagd voor het 
examen. Het gaat zowel om eerste examens als om herexamens. In de eerste maand (maart) was het 
slagingspercentage met 83% het hoogst. In september was het slagingspercentage met 78% het laagst. 
Wanneer we de eerste 5 maanden (maart tot en met juli 2010) vergelijken met de tweede 5 maanden 
(augustus tot en met december 2010) is er slechts sprake van een kleine afname in het 
slagingspercentage met 2 procentpunten (van 80,4% naar 78,4%). 
 
Zoals al eerder vastgesteld bij onderzoeksvraag 1, is het gemiddelde slagingspercentage voor de 
categorie AM2 (79%) beduidend hoger dan het slagingspercentage voor de categorie B (gemiddeld 46%) 
en de categorie A (lichte motorfiets: 71% en zwaardere motorfiets 73%).  
 
Het slagingspercentage bij eerste examens bedraagt 77% en is lager dan dat bij tweede examens (84%). 
Er zijn geen verschillen in slagingspercentage tussen mannen en vrouwen. Ook is er geen verschil naar 
leeftijd of naar schoolopleiding. Verder maakt het niet uit of men een ééndaagse training doet 
(slagingspercentage 75%) of een training verdeeld over verschillende dagen (slagingspercentage 77%)28. 
Wel van invloed is het aantal lessen dat kandidaten hebben gevolgd. Van de kandidaten die minder dan 4 
lessen hebben genomen is het gemiddelde slagingspercentage 72%, van de kandidaten die 4 lessen of 
meer hebben genomen is het gemiddelde slagingspercentage 82%29. Ook is er een, voor de hand liggend, 
verband tussen de moeilijkheid van het examen (uiteraard gemeten na afloop van het examen) en de kans 
om te slagen. Kandidaten die het examen (heel) moeilijk vonden hebben een gemiddeld 
slagingspercentage van 50%, van de kandidaten die het examen niet moeilijk of gemakkelijk vonden is het 
slagingspercentage gemiddeld 77% en van de kandidaten die het examen (heel) gemakkelijk vonden 
92%. 
 
Praktijkexamen AM4 

Bij het praktijkexamen AM4 is gemiddeld 69% geslaagd. Er zijn grote schommelingen in 
slagingspercentage per maand. Dit heeft onder meer te maken met het relatief kleine aantal examens AM4 
per maand. Opvallend is dat het slagingspercentage in de eerste 5 maanden (maart tot en met juli 2010) 
met een gemiddelde 76% beduidend hoger ligt dan in de tweede 5 maanden (augustus tot en met 
december 2010) met een gemiddelde van 63%. Onduidelijk is, wat hiervan de reden is. 
 
Hoe jonger, hoe hoger de kans om te slagen voor het AM4-examen. Jongeren van 16 en 17 jaar hebben 
een slagingspercentage van 91%, in de leeftijdscategorie 18 tot en met 25 is dat 82% en in de 
leeftijdscategorie van 26 jaar en ouder 39%. 
 

                                            
28  Dit betreft alleen de kandidaten die voor de eerste keer examen doen. 
29  Opnieuw alleen eerste examens. 



 DHV B.V. 

 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Praktijkexamens bromfiets en brommobiel 28 februari 2011  Eindrapport 
MO-AF20110179 - 77 - 

Onderzoeksvraag 4 

Hoe beoordelen de betrokken partijen (kandidaten, rij-instructeurs en leerlingen) de 

praktijkexamens AM2 en AM4: is in hoeverre zijn zij tevreden en in hoeverre worden in hun ogen de 

beoogde doelstellingen gehaald? 

 
Praktijkexamen AM2 

Kandidaten, rij-instructeurs en examinatoren zijn erg positief over het praktijkexamen AM2. Zij verwachten 
dat er een duidelijk positief effect zal uitgaan van de praktijkopleiding en het praktijkexamen op de 
verkeersveiligheid. 
 

• De kandidaten zijn erg positief over het verwachte nut van de praktijklessen en het 
praktijkexamen. Bijna twee derde (64%) zegt dat de lessen en het examen hen erg hebben 
geholpen om veiliger te bromfietsen en bijna een derde (31%) zegt dat ze enigszins hebben 
geholpen.  

• Het beeld bij de rij-instructeurs is vergelijkbaar positief. Eveneens ongeveer twee derde (63%) 
zegt dat de lessen en het examen erg geholpen hebben om veiliger te bromfietsen en een derde 
(33%) zegt dat ze enigszins hebben geholpen. 

• Ook de examinatoren zijn positief over het verwachte nut van de praktijkopleiding en het 
praktijkexamen: 62% verwacht dat de lessen en het examen de kandidaat erg hebben geholpen, 
32% spreekt van enigszins geholpen. 

 
Praktijkexamen AM4 

In verband met de zeer geringe steekproef van 8 praktijkexamens AM4 kunnen er geen conclusies worden 
verbonden aan de resultaten. De gepresenteerde resultaten zijn slechts illustratief. De 8 kandidaten zijn 
gematigd positief over het verwachte nut van de praktijklessen en het praktijkexamen op veiliger rijden. De 
rij-instructeurs zijn minder positief. Opvallend is dat de examinatoren voor alle kandidaten aangeven dat zij 
geen gefundeerd oordeel hebben kunnen geven over de rijvaardigheid van de kandidaat. Dit heeft te 
maken met de vorm van het examen, waarbij alleen de uitvoering van de oefeningen wordt beoordeeld 
door de examinator. De examinatoren zijn van mening dat ze zo geen beeld krijgen van de rijvaardigheid. 
Dit strookt met het weinig positieve beeld dat de rij-instructeurs hebben van de bijdrage van de 
praktijklessen en het praktijkexamen aan veiliger rijden.  
 
Onderzoeksvraag 5 

Welke barrières worden door de betrokken partijen ervaren bij de uitvoering van de 

praktijkexamens AM2 en AM4? Is er voldoende aanbod van examendata, examenplaatsen en 

examinatoren? Zijn er voldoende examenplaatsen? Is de afstand tot de examenplaats bezwaarlijk? 

 
Praktijkexamen AM2 

Wat betreft de uitvoering van het praktijkexamen AM2 wordt slechts één belangrijk knelpunt ervaren. Dat 
blijkt met name uit de enquête onder de rijschoolhouders en wordt bevestigd door een meerderheid van de 
klankbordgroep. Dat knelpunt heeft betrekking op de reserveringstermijnen voor het examen.  
 

• De meeste kandidaten (77%) zijn tevreden over de planning van het examen AM2 en hebben het 
examen op het gewenste tijdstip kunnen doen. Dat vinden ook de rij-instructeurs: 80% zegt dat 
de kandidaat op het gewenste tijdstip examen kon doen. 

• Bij alle kandidaten konden examen doen in de gewenste examenplaats: zowel volgens de 
kandidaten (97%) als volgens de rij-instructeurs (eveneens 97%). 

• Hoewel de kandidaten en de rij-instructeurs hebben aangegeven tevreden te zijn over de 
planning van de praktijkexamens, zegt 42% van de rijschoolhouders dat de reserveringstermijnen 
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voor het examen niet acceptabel zijn ofschoon het CBR ruimschoots binnen de afgesproken 
marges blijft. Wat betreft het wel of niet acceptabel zijn van de reserveringstermijnen is het 
belangrijk aan te geven dat er een duidelijk onderscheid is met de praktijkexamens voor het B 
examen. Hier is het immers over het algemeen zo, dat de leerlingen voor een langer 
opleidingstraject staan. Als gaandeweg de opleiding blijkt dat de leerling examenrijp is, wordt het 
examen aangevraagd en in die gevallen is een reserveringstermijn van 3 tot 5 weken meestal 
geen probleem. De bromfietsopleiding is veel korter dan de autorijopleiding en leerlingen die aan 
hun bromfietsopleiding beginnen (met name de leerlingen die een ééndaagse cursus doen)  
willen eigenlijk meteen examen doen. Een reserveringstermijn van 3 tot 5 weken vindt men dan 
veel te lang.  

 
Praktijkexamen AM4 

Bij de uitvoering van het praktijkexamen AM4 worden meer knelpunten ervaren. De rijscholen die AM4 
opleidingen verzorgen vinden dat er in het examen verkeerde accenten worden gelegd doordat eenzijdig 
de technische voertuigbeheersing wordt getoetst. Maar ook vinden zij relatief vaak dat de examinator 
onvoldoende tijd heeft om een betrouwbare beoordeling te geven. Verder vindt men dat er onvoldoende 
examenplaatsen30 zijn, dat de examenkandidaten ver moeten rijden voor het examen en dat de 
reserveringstermijnen relatief lang zijn. 
 

• Het AM4 examen richt zich volgens de rijscholen die een AM4 opleiding verzorgen teveel op 
uitsluitend het toetsen van de technische vaardigheden, terwijl voor een veilige en verantwoorde 
verkeerdeelname juist de hogere orde vaardigheden (verkeersinzicht, waarnemen en omgaan 
met risico’s en anticiperen) van belang zijn. 

• Wat betreft de beoordeling door de examinator vinden de AM4-opleiders dat er onvoldoende tijd 
is om een goede en betrouwbare beoordeling te geven (45%). Tevens vinden zij dat de 
beoordeling aan de hand van de bijzondere verrichtingen niet effectief is (62%). 

• De AM4-opleiders vinden dat er onvoldoende examenplaatsen zijn (62%), dat de 
examenplaatsen niet steeds geschikt zijn voor het afnemen van het examen (34%) en dat de 
kandidaten te ver moeten rijden om examen te kunnen doen (52%). Ook vinden relatief veel 
rijschoolhouders de wachttijden voor het examen AM4 onacceptabel (21%).  

• Zoals al eerder is opgemerkt bij onderzoeksvraag 1 is de verandering van de examendoelgroep 
(beduidend meer jongeren dan aanvankelijk verwacht) waarschijnlijk een belangrijke achtergrond 
van de kritische houding van de rijschoolhouders ten opzichte van het AM4 examen. 

 
Onderzoeksvraag 6 

Kunnen de kandidaten voor de praktijkexamens AM2 en AM4 worden opgeleid? 

 

Praktijkexamen AM2 

Gemiddeld nemen AM2 kandidaten 5 praktijklessen van 60 minuten. Dit is in veruit de meeste gevallen 
voldoende om voor het AM2-examen te slagen.  
 

• Volgens de meeste kandidaten (75%) is er in de opleiding voldoende tijd geweest om de diverse 
vaardigheden te oefenen. 

• Een grote meerderheid van de rij-instructeurs (86%) geeft aan dat er (meer dan) voldoende 
gelegenheid was om in de lessen aan de verbeterpunten te werken. Voor de kandidaten is dat 

                                            
30  In werkelijkheid zijn er voor het AM4 examen ook minder examenplaatsen beschikbaar dan voor het AM2 

examen. Het AM2 praktijkexamen kan in alle 55 CBR examenplaatsen worden afgelegd, voor het AM4 examen 

zijn 23 examenplaatsen beschikbaar. 
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met 50% beduidend lager. De vraag is zowel aan de rij-instructeurs als aan de kandidaten 
voorafgaande aan het examen gesteld. Mogelijk dat kandidaten vóór het examen wat meer 
twijfelen over de mate waarin zij aan hun verbeterpunten hebben kunnen werken dan hun 
instructeurs. 

 
Praktijkexamen AM4 

In verband met de zeer geringe steekproef van 8 praktijkexamens AM4 kunnen er geen conclusies worden 
verbonden aan de resultaten. De gepresenteerde resultaten zijn slechts illustratief. Gedurende de 
praktijklessen is volgens de kandidaten en rij-instructeurs voldoende gelegenheid geweest om te werken 
aan de punten die nog moeilijk voor hem/ haar waren. Ook vonden de rij-instructeurs, kandidaten en 
examinatoren dat alle kandidaten voldoende tot goed voorbereid waren op het praktijkexamen.  
 
Onderzoeksvraag 7 

Wat is de duur en de inhoud van de opleiding en is er een relatie tussen de duur en de inhoud van 

de opleiding en de slagingskans op het examen? 

 
Praktijkexamen AM2 

• Kandidaten die voor de eerste keer examen doen hebben gemiddeld 4,9 rijlessen van 60 minuten 
gevolgd. Voor kandidaten die voor de tweede keer examen doen is dat gemiddeld 6,3 rijlessen 
van 60 minuten. 

• Leerlingen die aparte lessen nemen verspreid over verschillende dagen, nemen gemiddeld 5,7 
praktijklessen. Leerlingen die alle lessen op één dag volgen, nemen gemiddeld 4,2 lessen. 

• Hoe beter men is voorbereid op het examen (hoe meer lessen men heeft genomen), hoe groter 
de kans om te slagen. 

• Volgens de kandidaten ligt in de praktijklessen de nadruk ligt op het rijden op de openbare weg: 
84% zegt dat er veel aandacht wordt besteed aan het rijden op wegen binnen stad of dorp. Voor 
wegen buiten stad of dorp is dat 55%. Op het oefenterrein wordt relatief weinig geoefend: 26% 
zegt dat hier veel aandacht aan besteed is. Kijkgedrag (83%), rekening houden met andere 
weggebruikers (80%) en opvolgen van de verkeersregels (79%) krijgen volgens de kandidaten 
wat meer aandacht dan het rijden met een veilige snelheid (68%) en het rijden met voldoende 
ruimte rond de bromfiets (eveneens 68%). In grote lijnen komt dit beeld overeen met de 
resultaten van het onderzoek onder rijschoolhouders. Alleen de mening over de laatste twee 
onderdelen wijkt af. Naar hun inzicht krijgen deze onderdelen meer aandacht: 88% zegt dat er 
veel aandacht is voor “rijden met een veilige snelheid” en 84% zegt dat er veel aandacht is voor 
“rijden met voldoende ruimte rondom de bromfiets”. 

 
Praktijkexamen AM4 

• Volgens opgave van het rijschoolmanagement volgen AM4 leerlingen gemiddeld 7,9 rijlessen van 
60 minuten. Dit is bijna twee maal zoveel als het aantal lessen dat AM2 leerlingen nemen.  

 
Onderzoeksvraag 8 

Wat zijn de gemiddelde opleidingskosten voor de praktijkexamens AM2 en AM4? 

 
Praktijkexamen AM2 

• Omgerekend naar rijlessen van 60 minuten kost een praktijkles AM2 gemiddeld € 40,-- 
• De totale opleidingskosten (theorie en praktijk samen én inclusief examenkosten) bedragen voor 

kandidaten die voor de eerste keer examen doen gemiddeld € 390,-- (theorieopleiding én theorie-
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examen31.: € 71,--; praktijkopleiding én praktijkexamen32 € 319,--). Voor kandidaten die voor de 
tweede keer examen doen is dit € 537,--, theorieopleiding én theorie-examen: € 71,--; 
praktijkopleiding én praktijkexamen € 466,--).  

• Het bedrag dat de kandidaten betalen die bij het eerste examen slagen is binnen het normbedrag 
dat vóór de invoering van het praktijkexamen AM2 billijk werd gevonden (circa € 400,-- voor het 
totale opleidingstraject). 

 
Praktijkexamen AM4 

• Omgerekend naar rijlessen van 60 minuten kost een praktijkles AM4 gemiddeld € 41,--. Dit is 
vergelijkbaar met de gemiddelde lesprijs voor een praktijkles AM2. 

• Volgens informatie van de rijschoolhouders betaalt een gemiddelde AM4-kandidaat op basis van 
een gemiddeld aantal rijlessen van 8 de praktijkopleiding circa € 320,--. Inclusief kosten voor het 
theorie- en praktijkexamen komen de totale opleidingskosten voor het rijbewijs AM4 dan op circa 
€ 450,-- (wanneer men voor het eerste examen slaagt). Voor het praktijkexamen is vóór de 
invoering van het examen geen apart normbedrag afgesproken. Uitgaande van het bij het AM2 
examen genoemde normbedrag, zijn de kosten voor de gemiddelde AM4-kandidaat net iets 
hoger. 

 
Onderzoeksvraag 9 

Welke investeringen hebben de rijscholen/ rij-instructeurs moeten doen en welk 

terugverdienperspectief is er? 

 
• Veruit de grootste bedragen zijn gemoeid met de aanschaf van de voertuigen. Wat betreft de 

aanschaf van bromfietsen gaat het om een bedrag van gemiddeld ongeveer € 5.000,-- (rijscholen 
die alleen AM2 opleiding geven) tot € 6.000,-- (AM2 én AM4 opleiding). Wat betreft de 
brommobielen gaat het gemiddeld om een bedrag van € 10.000,-- (uiteraard alleen voor de 
rijscholen die ook een AM4 opleiding geven). Ook in de opleiding en applicatie van de rij-
instructeurs wordt een behoorlijk bedrag geïnvesteerd (gemiddeld € 1.500,--). 

• Van de rijscholen geeft 22% aan dat de investeringen al zijn terugverdiend. Middelgrote rijscholen 
geven iets vaker aan dat de investeringen al zijn terugverdiend (27%) dan kleine en grote 
rijscholen (beide 19%). De overige rijscholen (78%) denken gemiddeld 22 maanden nodig te 
hebben om de geïnvesteerde kosten terug te verdienen. 

 
Onderzoeksvraag 10 

Welke barrières worden door de betrokken partijen ervaren bij de uitvoering van de opleiding voor 

de praktijkexamens AM2 en AM4? Is er voldoende aanbod van opleiders? Wat vinden kandidaten 

van de kwaliteit van de opleiding? 

 
Praktijkexamen AM2 

Er is voldoende aanbod van opleiders en de kwaliteit van de opleiding vinden de ondervraagde kandidaten 
over het algemeen goed. De belangrijkste barrière die zowel door de kandidaten als door de instructeurs 
wordt ervaren bij de uitvoering van het praktijkexamen betreft het inplannen van de examens. De 
wachttijden voor de examens zijn te lang en het is voor rijscholen moeilijk om aaneengesloten blokken ‘in 
te kopen’. 
 

                                            
31  De kosten van het theorie-examen AM bedragen € 33,50. 
32  De kosten van het praktijkexamen AM2 bedragen € 95,70. 



 DHV B.V. 

 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Praktijkexamens bromfiets en brommobiel 28 februari 2011  Eindrapport 
MO-AF20110179 - 81 - 

Praktijkexamen AM4 

Gezien het geringe aantal AM4-kandidaten kan er in principe van worden uitgegaan dat er voldoende 
aanbod van opleiders is. Wel moeten leerlingen soms een opleider soms ver buiten hun woonplaats 
zoeken. Volgens de rijschoolhouders is de kwaliteit van de opleiding over het algemeen goed. Doordat het 
AM4-examen zich uitsluitend richt op de toetsing van de technische voertuigbeheersing, ligt het accent in 
de opleiding vooral op de training van technische vaardigheden. Men leert in de opleiding daardoor 
onvoldoende wat een veilige en verantwoordelijke verkeersdeelname is. 
 
Er zijn relatief weinig plaatsen waar men het AM4-examen kan doen. Dat leidt ertoe dat kandidaten soms 
ver moeten rijden om examen te kunnen doen. Ondanks het geringe aantal examenaanvragen vinden 
rijschoolhouders de wachttijden voor het AM4-examen soms onacceptabel. 
 
 

9.2 Aanbevelingen 

9.2.1 Aanbevelingen over uitvoering praktijkexamens en –opleiding 

AM2 praktijkexamen- en opleiding  

Op basis van de resultaten van het evaluatieonderzoek wordt aanbevolen om de huidige opleidingspraktijk 
voor het praktijkexamen AM2 in grote lijnen voort te zetten. Wel is er aanleiding om aan een aantal punten 
aanpassingen te doen of nader onderzoek te verrichten. Deze punten worden hieronder nader uitgewerkt. 
Tevens dient nauwkeurig te worden gemonitoord hoe het aantal praktijkexamens AM2 zich gaandeweg 
2011 ontwikkelt en of het slagingspercentage op het peil van 2010 blijft. Als sprake blijft van een sterk 
achterblijvend aantal bromfietsexamens ten opzichte van de voorgaande jaren en ten opzichte van het 
aantal geprognosticeerde examens, is nader onderzoek nodig om de oorzaken hiervan in kaart te 
brengen. 
 
Op basis van de resultaten van het evaluatieonderzoek zijn inhoudelijke aanpassingen van het 
praktijkexamen AM2 niet nodig. Wel wordt aanbevolen de eerstkomende tijd de vinger aan de pols te 
houden en te monitoren of de beoordeling op het praktijkexamen conform de gemaakte afspraken wordt 
uitgevoerd en of de slagingspercentages op het huidige niveau blijven. 
 
Het planningsprobleem bij de praktijkexamens AM2 is echter urgent en moet worden aangepakt. Dat blijkt 
met name uit de enquête onder de rijschoolhouders en wordt door een meerderheid van de 
klankbordgroep bevestigd. De reserveringstermijn waarop kandidaten het praktijkexamen kunnen doen is 
te lang. Volgens een deel van de klankbordgroep zouden de problemen alleen maar zijn toegenomen door 
de invoering van het reserveren van de examens op naam (ingevoerd eind september/ begin oktober 
2010). Het probleem wordt niet veroorzaakt doordat het CBR zich niet aan de afgesproken 
reserveringstermijnen houdt. Het CBR zorgt ervoor dat deze termijnen ruimschoots binnen de afgesproken 
marges vallen. Het probleem heeft vooral te maken met de korte doorlooptijd van de bromfietsopleiding. 
De problematiek zou door de voorziene invoering van de mogelijkheid om vanaf 15,5 jaar het theorie-
examen AM te doen, voor een groot deel kunnen worden opgelost. De leerlingen kunnen dan al voor hun 
zestiende het theorie-examen halen en vervolgens hun opleiding en praktijkexamen zo plannen, dat ze 
snel na hun zestiende verjaardag het rijbewijs kunnen halen. In dit verband vindt de klankbordgroep het 
jammer dat de invoering van de verlaging naar 15,5 jaar voor het doen van het theorie-examen AM wordt 
gekoppeld aan de invoering van begeleid rijden. Dit zou volgens de klankbordgroep losgekoppeld moeten 
worden, dan kan de verlaging snel worden ingevoerd.  
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De meerderheid van de klankbordgroep geeft ook aan dat er sprake is van oneerlijke concurrentie, 
doordat een aantal rijscholen om “geografische redenen” (afstand tot een examenplaats te groot) pas 12 
uur voor het examen de namen van de kandidaten hoeven door te geven. Deze rijscholen kopen 
examendata in en vervolgens komt een CBR-examinator naar de locatie van de rijschool. De betreffende 
rijscholen adverteren hiermee en kapen daarmee leerlingen weg bij rijscholen die dit privilege niet hebben. 
Dit probleem dient door het CBR te worden aangepakt.  
 
 
AM4 praktijkexamen- en opleiding  

De praktijkopleiding voor het examen AM4 richt zich met name op het trainen van technische vaardigheid. 
Dat wordt afgedwongen door de inhoud van het praktijkexamen AM4, waar uitsluitend getoetst wordt of 
kandidaten voldoende voertuigbeheersing hebben. Het AM4 examen is destijds opgezet als een 
laagdrempelig examen voor de oudere weggebruiker, die op een comfortabele wijze mobiel wil blijven 
maar die daarvoor de auto niet meer kan/ wil gebruiken. Uitgangspunt was dat deze groep voldoende 
verkeerservaring had en bovendien over de juiste verkeersattitude beschikte. Daarom zou een training van 
en toetsing op technische vaardigheden om met de brommobiel te rijden voldoende zijn. Daardoor kon het 
praktijkexamen beperkt blijven tot het toetsen van een aantal bijzondere manoeuvres op een afgesloten 
terrein en kon het examen ook in tijd beperkt blijven tot circa 30 minuten. Nu blijkt ongeveer de helft van de 
AM4 kandidaten uit jongeren te bestaan. Bij deze groep staan de training van de verkeersdeelneming en 
het bijbrengen van de juiste verkeersattitude voorop en is het trainen de technische vaardigheden minder 
relevant. Waarschijnlijk is deze verandering van de examendoelgroep is een belangrijke achtergrond van 
de kritische houding van de rijschoolhouders ten opzichte van het AM4 examen. 
 
Vanuit dit perspectief verdient het aanbeveling te onderzoeken of in het praktijkexamen AM4 alsnog 
andere accenten moeten worden gelegd. Daarbij dient echter wel rekening gehouden te worden met het 
feit dat slechts een erg kleine groep het examen AM4 aflegt. Op basis van het in 2010 afgelegde aantal 
examens AM4, mag worden verwacht dat het aantal kandidaten in 2011 niet meer dan 300 à 400 zal 
bedragen. 
 
 

9.2.2 Aanbevelingen over onderzoek verkeersveiligheid 

Wat betreft de AM2 opleiding valt op dat de onderdelen “rijden met een veilige snelheid” en “rijden met 
voldoende ruimte rondom de bromfiets” in verhouding tot andere onderdelen van de praktijkopleiding wat 
minder aandacht krijgen. Deze onderdelen hebben veel te maken met een op verkeersveiligheid gerichte 
attitude en zijn essentiële voorwaarden voor een verkeersveilig en verantwoordelijk rijgedrag op de 
bromfiets. In de opleiding zou meer nadruk moeten liggen op deze onderdelen en in principe zouden ze in 
elke bromfietsopleiding altijd veel aandacht moeten krijgen. Daarbij is het belangrijk om theorie en praktijk 
te integreren. De onderwerpen horen in de theorieopleiding aan de orde te komen en samen met de 
leerlingen bediscussieerd horen te worden. In dit verband is het jammer dat de groepsdiscussie die 
aanvankelijk onderdeel uitmaakte van het opleidingspakket voor het bromfietsexamen geen verplichting is 
geworden. Zolang een theorieopleiding c.q. groepsdiscussie niet wettelijk verplicht is, dienen leerlingen te 
worden gestimuleerd om op vrijwillige basis theorielessen te volgen.  
 
De klankbordgroep ziet de theorieopleiding als een essentiële voorbereiding op de praktijkopleiding. De 
praktijkervaring van de leden van de klankbordgroep is, dat er bij de praktijklessen een groot verschil is 
tussen jongeren die wel of niet daaraan voorafgaand een theorieopleiding bij de rijschool gevolgd hebben. 
Leerlingen die zich alleen via een theorieboek op het theorie-examen hebben voorbereid, missen een 
bepaalde basiskennis met betrekking tot de praktische verkeersdeelname. Bovendien zou volgens de 
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klankbordgroep een gedegen theorieopleiding hen later geld kunnen besparen bij het volgen van de 
theorie- en praktijklessen voor het B-examen. Met andere woorden “goedkoop” (zelf de theorie 
voorbereiden en daardoor geld besparen) zal volgens de klankbordgroep later wel eens “duurkoop” 
(minder snel slagen voor het theorie-examen B en meer praktijklessen nodig om het praktijkexamen B te 
halen) kunnen zijn. Voor dit verband zijn echter geen bewijzen. Het is van belang na te gaan of dit 
mogelijke verband werkelijk bestaat. Daarvoor is aanvullend onderzoek nodig 
Een aanname bij de meerderheid van de klankbordgroep is, dat de verkeersveiligheid afneemt wanneer er 
aan meer dan 2 leerlingen tegelijk wordt lesgegeven. Op basis van dit onderzoek is echter geen uitspraak 
te doen over het effect op de verkeersveiligheid, noch op de veiligheid tijdens de praktijklessen zelf noch 
op de veiligheid later tijdens de verkeersdeelname zelf wanneer men het rijbewijs behaald heeft. Als het 
bromfietsexamen een betrouwbare en valide toets is op de rijvaardigheid, zouden de geslaagde 
kandidaten, of ze nou met 2 leerlingen op 1 instructeur of met meer dan 2 leerlingen op 1 instructeur 
hebben gelest, in ieder geval op het moment van het examen ongeveer “even veilig” moeten zijn. Ook hier 
verdient het aanbeveling nader onderzoek te doen naar het effect (zowel negatief als positief) van het 
lesgeven aan meer dan 2 leerlingen, zowel tijdens de lessen als bij het bromfietsen na het behalen van het 
rijbewijs 
 
De aanwijzingen die het onderzoek geeft over het op grote schaal zonder rijbewijs bromfietsen door 
jongeren zijn zorgelijk. Schattingen op basis van uitspraken in de focusgroep met jonge bromfietsers en in 
de interviews met de klankbordgroepleden lopen uiteen van ongeveer 33% tot wel 50%. Uit onderzoek 
naar het rijden zonder rijbewijs van automobilisten weten we, dat personen die zonder rijbewijs hebben 
over het algemeen meer ongevallen hebben. Het rijden zonder bromfietsrijbewijs zal daarom ongunstig 
uitwerken op de verkeersveiligheid. De groep die zonder rijbewijs rijdt overschat zichzelf mogelijk en kent 
de consequenties van het rijden zonder rijbewijs vaak niet. Het verdient daarom aanbeveling dit mogelijke 
probleem met betrekking tot het rijden zonder bromfietsrijbewijs goed in kaart te brengen. Als het probleem 
zich op grote schaal voordoet, zullen adequate maatregelen genomen moeten worden zoals meer 
politiecontroles en voorlichtingscampagnes over de gevaren van het rijden zonder bromfietsrijbewijs.  
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BIJLAGE 1 Informatie over categorieën AM2 en AM4 

In het belang van een uniforme interpretatie is door het CBR met betrekking tot de eisen voor de 
voertuigen waarmee AM2- en AM4-examens mogen worden afgelegd deze informatie opgesteld. 
 
Om vragen over de toelatingseisen juist te kunnen beantwoorden, is het van belang te weten wat de 
begripsbepaling bromfiets inhoudt. De omschrijving hiervan staat in artikel 1 onder e van de 
Wegenverkeerswet. Daarin worden gedefinieerd bromfietsen op twee, drie en vier wielen. (lees verder: art. 
1e WVW). In elk geval wordt als bromfiets aangemerkt een voertuig dat blijkens het afgegeven 
kentekenbewijs als bromfiets is aangeduid. 
 
In artikel 69b van het Reglement rijbewijzen staat omschreven welke bromfietsen worden toegelaten tot 
het praktijkexamen categorie AM. Lid 1: bromfietsen op twee wielen, geconstrueerd voor een 
maximumsnelheid van meer dan 25 km/h. Lid 2: Bromfietsen op drie of vier wielen, geconstrueerd voor 
een maximumsnelheid van meer dan 25 km/h. 
 
Artikel 1 ia van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens definieert de brommobiel. Dit is een 
bromfiets op meer dan twee wielen, die is voorzien van een carrosserie. 
 
Uit bovenstaande tekst valt af te leiden dat er binnen de categorie AM twee examens bestaan. 
Als een kandidaat examen doet voor een AM2-rijbewijs, dan is hij verplicht te verschijnen met een 
tweewielige bromfiets. Dit mag dus ook een elektrische bromfiets zijn. Nadat een kandidaat is geslaagd, 
geldt zijn AM-rijbewijs voor alle bromfietsen (inclusief de brommobiel). Als een kandidaat AM4-examen 
doet, mag hij verschijnen met een brommobiel, een driewielige bromfiets (trike die als bromfiets is 
goedgekeurd) of een vierwielige bromfiets (quad die als bromfiets is goedgekeurd). Voorwaarde is dat 
deze een maximumsnelheid kan bereiken van meer dan 25 km/h en is voorzien van een goedwerkende 
achteruitrijdinrichting. Nadat een kandidaat is geslaagd voor het AM4-examen, krijgt hij de bevoegdheid 
alle drie- en vierwielige bromfietsen te besturen. Op zijn AM-rijbewijs wordt dan de code 104 vermeld. 
Deze code betekent: alleen motorrijtuigen op drie of vier wielen. Dit kan dus onder meer zijn: een drie- of 
vierwielige bromfiets, waaronder ook begrepen de brommobiel. 
 
De reikwijdte van het AM-rijbewijs 
Een rijbewijs AM is geldig voor alle bromfietsen. 
Een rijbewijs AM voorzien van de code 104 is slechts geldig voor alle drie- en vierwielige bromfietsen. 
 
Geschiktheidseisen 
In Nederland zijn geen eisen gesteld aan de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van 
een voertuig waarvoor een AM-rijbewijs is vereist. 
 
Handleiding medewerkers rijvaardigheid en Vademecum voor rijschoolhouders 
In de Handleiding medewerkers rijvaardigheid staat beschreven dat examenvoertuigen tot het examen 
worden toegelaten als zij voldoen aan de in het Vademecum voor rijschoolhouders omschreven 
toelatingseisen. Deze luiden voor de bromfiets als volgt: 
De bromfiets dient bij het praktijkexamen voorzien te zijn van een geldig Nederlands kenteken, twee 
spiegels en een L-bord dat goed leesbaar aan de achterzijde is aangebracht. De bromfiets dient technisch 
in goede staat te verkeren. 
Gebruik van een snorfiets is bij het praktijkexamen niet toegestaan. 
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De bij het bromfietsexamen gebruikte communicatieapparatuur wordt door het CBR ter beschikking 
gesteld. 
 
De brommobiel waarmee het praktijkexamen wordt afgelegd, dient voorzien te zijn van een geldig 
Nederlands kenteken en een L-aanduiding aan voor- en achterzijde. Het voertuig dient technisch in goede 
staat te verkeren en moet zijn voorzien van een goedwerkende achteruitrijdinrichting. 
 
Artikel 1e Wegenverkeerswet: definitie bromfiets: bromfiets: 
 
a. motorrijtuig op twee wielen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 
45 km/h, uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3 of een 
electromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW, niet zijnde een 
gehandicaptenvoertuig of een motorrijtuig als bedoeld in subonderdeel d; b. motorrijtuig op drie wielen, 
met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, niet zijnde een 
gehandicaptenvoertuig of een motorrijtuig als bedoeld in subonderdeel d, uitgerust met: 
            1°. een motor met elektrische ontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3, 
            2° een motor met inwendige verbranding en een netto maximumvermogen van niet meer dan 4 

kW voor andere dan onder 1° genoemde motoren, of 
            3° een electromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW; 
dan wel c. motorrijtuig op vier wielen, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig of een motorrijtuig als bedoeld 
in subonderdeel d, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h en 
een ledige massa van minder dan 350 kg, de massa van de batterijen in elektrische voertuigen niet 
inbegrepen, uitgerust met: 
            1° een motor met elektrische ontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3, 
            2° een motor met inwendige verbranding en een netto maximumvermogen van niet meer dan 4 

kW voor andere dan onder 1° genoemde motoren, of 
            3° een electromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW; d. 

een motorrijtuig als bedoeld in artikel 20b. 
 
In ieder geval wordt als bromfiets aangemerkt een voertuig dat blijkens het afgegeven kentekenbewijs als 
bromfiets is aangeduid; 
 
Ten aanzien van het les geven geldt op de bromfiets het volgende: 
Art. 7 Lid 1 c Reglement Rijbewijzen: 
Artikel 7 
 
lid 1. Bij het geven van rijonderricht in de zin van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in het kader van 
de opleiding voor het praktijkexamen voor rijbewijscategorie AM dient te worden voldaan aan de volgende 
eisen: 
a. degene aan wie rijonderricht wordt gegeven op een tweewielige bromfiets dient in het bezit te zijn van 
een niet langer dan een jaar tevoren afgegeven theoriecertificaat voor de rijbewijscategorie AM; b. indien 
degene die rijonderricht geeft, zich achter de bestuurder op de tweewielige bromfiets bevindt, mag geen 
rijonderricht worden gegeven aan andere personen dan aan die bestuurder. Hetzelfde geldt indien degene 
die rijonderricht geeft, zich naast de bestuurder in de drie- of vierwielige bromfiets bevindt; c. indien 
degene die rijonderricht geeft aan bestuurders van tweewielige bromfietsen, zich niet achter de bestuurder 
op de tweewielige bromfiets bevindt, mag rijonderricht worden gegeven aan ten hoogste vier bestuurders 
en dient tussen degene die rijonderricht geeft en de bestuurder of bestuurders die rijonderricht ontvangt of 
ontvangen, radiografisch contact te bestaan. 
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BIJLAGE 2 Vragenlijst kandidaten 
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Beste kandidaat, 
 
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is aan het onderzoeken of het nieuwe praktijkexamen voor de 
bromfiets voldoet aan de verwachtingen en aan de gestelde doelen. Dit onderzoek wordt door het bureau 
DHV uitgevoerd. Wij vragen je op twee momenten een vragenlijst in te vullen: direct voor het examen en 
direct na afloop van het examen.  
 
Hoe wordt omgegaan met jouw antwoorden? 
De antwoorden worden door DHV strikt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. Wij vragen niet naar 
je naam, maar wel naar je geboortedatum en naar de eerste drie letters van je voornaam. Zo hebben we 
toch een unieke code, zodat we deze vragenlijst kunnen koppelen aan de tweede vragenlijst die je invult 
na afloop van het rijexamen. 
 
Belangrijk! 
Geef jouw eigen mening! Je kunt hier niet voor zakken of slagen! Alle antwoorden zijn waardevol. Vul de 
vragenlijst zo volledig mogelijk in. Denk niet te lang na en probeer het antwoord te geven dat het eerst bij 
je opkomt.  
 
Hoe invullen? 
De meeste vragen beantwoord je door het cijfer te omcirkelen dat voor het antwoord staat. Het is de 
bedoeling dat je één antwoord per vraag geeft. Daar waar een lijn ( ____ ) staat is het de bedoeling dat je 
zelf iets invult.  
 

 
1. Wat is je geboortedatum? Invullen in cijfers: dd – mm – jjjj (bijvoorbeeld: 08 – 07 – 1990) 
 

  -   - 1 9   

 
2. Wat zijn de eerste drie letters van je voornaam?  
 

   

 
3. Ben je tevreden over de planning van het examen? 

1. dit is dag waarop ik examen wilde doen 
2. ik had eigenlijk eerder examen willen doen, namelijk ____ dagen eerder 
3. ik had eigenlijk later examen willen doen, namelijk ____ dagen later 

 
4. Hoe goed voel jij je op het praktijkexamen voorbereid? 

1. slecht voorbereid 
2. onvoldoende voorbereid 
3. voldoende voorbereid 
4. goed voorbereid 

 

BK1 Voormeting kandidaat 
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5. Heb jij het gevoel dat je voldoende gelegenheid hebt gehad tijdens de rijlessen om te werken aan de 
punten die je nog moeilijk vond?  
1. veel te weinig gelegenheid 
2. onvoldoende gelegenheid 
3. voldoende gelegenheid 
4. meer dan voldoende gelegenheid 
5. niet van toepassing, ik heb geen rijlessen gevolgd 

 
6. Hoeveel procent kans denk je te hebben om voor het praktijkexamen te slagen? 

_______  procent 
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Hoe invullen? 
De meeste vragen beantwoord je door het cijfer te omcirkelen dat voor het antwoord staat. Het is de 
bedoeling dat je één antwoord per vraag geeft. Daar waar een lijn ( ____ ) staat is het de bedoeling dat je 
zelf iets invult. Bij een aantal vragen moet je een cijfer omcirkelen in de hokjes achter de vragen. Wat de 
hokjes betekenen staat er telkens boven. 
 

 
1. Wat is je geboortedatum? Invullen in cijfers: dd – mm – jjjj (bijvoorbeeld: 08 – 07 – 1990) 
 

  -   - 1 9   

 
2. Wat zijn de eerste drie letters van je voornaam?  
 

   

 
 
Vragen over het praktijkexamen 

 
3. Was dit de eerste keer dat je examen deed? 

1. ja  >> ga verder met vraag 5 
2. nee, dit was de  ______ keer 

 
4. Had je dezelfde examinator als bij het vorige examen? 

1. ja 
2. nee 

 
5. Hoe goed was je achteraf gezien op het examen voorbereid? 

1. slecht voorbereid 
2. onvoldoende voorbereid 
3. voldoende voorbereid 
4. goed voorbereid 

 
6. Vond je het examen moeilijk of juist gemakkelijk? 

1. heel moeilijk 
2. moeilijk 
3. niet moeilijk/ niet gemakkelijk 
4. gemakkelijk 
5. heel gemakkelijk 

 
7. Op welke type bromfiets heb je examen gedaan? 

1. automaat 
2. schakelmodel 

 

BK2 Nameting kandidaat 
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8. Op welk type bromfiets ga je later rijden? 
1. bromfiets automaat 
2. bromfiets schakelmodel 
3. ik ga snorfiets rijden 
4. ik ga brommobiel rijden 

 
9. Waar heb je de bromfiets voor nodig? (Je mag meerdere antwoorden omcirkelen) 

1. om naar school te gaan 
2. om naar het werk te gaan 
3. om uit te gaan 
4. om te gaan sporten 
5. anders, namelijk _______________________________________________________________ 

 
10. Was dit de examenplaats waar je examen wilde doen? 

1. ja  
2. nee, geef kort aan waarom het niet mogelijk was om op de door jou gewenste plaats examen te 

doen: _______________________________________________________________ 
 
11. Wat vond je van het inleidende gesprek van de examinator? Omcirkel bij elke uitspraak het cijfer dat 

het beste met jouw mening overeenkomt. 

 helemaal 
oneens 

oneens eens helemaal 
 eens 

a. De uitleg was duidelijk  1 2 3 4 

b. De examinator stelde me op mijn gemak 1 2 3 4 

c. De examinator nam voldoende tijd om alles uit te 
leggen  

1 2 3 4 

 
12. Wat vond je van het verloop van het examen zelf? Omcirkel bij elke uitspraak het cijfer dat het beste 

met jouw mening overeenkomt. 

 helemaal 
oneens 

oneens eens helemaal 
 eens 

a. De examinator gaf duidelijke en tijdige instructies  1 2 3 4 

b. Er was voldoende tijd om te laten zien hoe goed ik kan 
rijden 

1 2 3 4 

 
13. Wat vond je van de communicatieapparatuur? Omcirkel bij elke uitspraak het cijfer dat het beste met 

jouw mening overeenkomt. 

 helemaal 
oneens 

oneens eens helemaal 
 eens 

a. De verbinding was goed en de instructies waren goed 
verstaanbaar 

1 2 3 4 

b. Ik had hinder van de apparatuur en werd er door 
afgeleid  

1 2 3 4 
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14. Wat vond je van het nagesprek? Omcirkel bij elke uitspraak het cijfer dat het beste met jouw mening 
overeenkomt. 

 helemaal 
oneens 

oneens eens helemaal 
 eens 

a. De examinator heeft de uitslag van het examen goed 
uitgelegd 

1 2 3 4 

b. Er was voldoende tijd om uit te leggen wat ik goed en 
wat ik verkeerd had gedaan 

1 2 3 4 

 
15. Ben je het eens met de uitslag van het examen? 

1. ja 
2. nee, want: _______________________________________________________________ 

 
16. Als je gezakt bent, wat is daarvan volgens jou de belangrijkste reden? (Je mag meerdere 

antwoorden omcirkelen) 
1. niet van toepassing, ik ben geslaagd 
2. door de zenuwen 
3. door bijzondere omstandigheden tijdens het examen 
4. door een te strenge examinator 
5. door te weinig lessen 
6. door de slechte opleiding 
7. anders, namelijk _______________________________________________________________ 

 
 
Vragen over de praktijklessen 

 
17. Hoeveel praktijklessen heb je tot nu toe gevolgd in totaal?  

1. niet van toepassing, ik heb geen rijlessen gevolgd  
2. ik heb _______ rijlessen gevolgd van _______ minuten 

 
18. Op welke manier heb je de praktijklessen gevolgd? 

1. aparte lessen op verschillende dagen  
2. alle lessen op één dag  
3. anders, namelijk _______________________________________________________________ 

 
19. Met hoeveel andere leerlingen tegelijk heb je de praktijklessen gevolgd?  

_______ andere leerlingen 
 
20. Heb je nog op een andere manier geoefend? (Je mag meerdere antwoorden omcirkelen) 

1. nee  
2. ja, op een afgesloten terrein 
3. ja, op de openbare weg 
4. ja, op de computer  
5. anders, namelijk _______________________________________________________________ 
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21. Hoeveel aandacht is er in de praktijklessen besteed aan de onderstaande onderdelen? Omcirkel het 
cijfer dat het beste met jouw situatie overeenkomt. 

 veel  niet veel/ 
niet weinig 

weinig geen 

a. Rijden op een afgesloten terrein om de 
voertuigtechniek (sturen, gasgeven, remmen e.d.) te 
oefenen 

1 2 3 4 

b. Rijden op wegen in stad of dorp 1 2 3 4 

c. Rijden op wegen buiten stad of dorp 1 2 3 4 

d. Kijkgedrag  1 2 3 4 

e. Rijden met een veilige snelheid  1 2 3 4 

f. Rijden met voldoende ruimte rondom de bromfiets  1 2 3 4 

g. Rekening houden met andere weggebruikers  1 2 3 4 

h. Opvolgen van de verkeersregels 1 2 3 4 

 
22. Geef aan hoeveel aandacht de instructeur tijdens de praktijklessen aan de onderstaande activiteiten 

heeft besteed. Omcirkel het cijfer dat het beste met jouw situatie overeenkomt. 

 veel  niet veel/ 
niet weinig 

weinig geen 

a. De instructeur vertelde bij alles wat ik tijdens de rijles 
moest doen wat het nut of het belang ervan was 

1 2 3 4 

b. De instructeur gaf voldoende gelegenheid om een 
bepaalde vaardigheid te oefenen 

1 2 3 4 

c. De instructeur gaf duidelijk aan op welke punten ik 
kon verbeteren 

1 2 3 4 

d. Als ik een fout maakte gaf de instructeur duidelijk aan 
waarom het fout ging 

1 2 3 4 

e. De instructeur maakte regelmatig tussenstops om net 
gebeurde verkeerssituaties te bespreken 

1 2 3 4 

 
23. Hebben de praktijklessen en het praktijkexamen je geholpen om veiliger te bromfietsen? 

1. helemaal niet geholpen 
2. niet geholpen 
3. enigszins geholpen 
4. erg geholpen 

 
 
Vragen over de kosten van de opleiding en het examen 

 
24. Hoeveel heb je in totaal betaald voor de theorielessen en het theorie-examen?  

_______ Euro 
 
25. Hoeveel heb je in totaal betaald voor de praktijklessen en het praktijkexamen?  

_______ Euro 
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26. Wie heeft je opleiding en examen betaald? 
1. ikzelf  
2. mijn ouders/ verzorgers 
3. mijn ouders/ verzorgers en ik ieder een deel 
4. anders, namelijk _______________________________________________________________ 

 
 

Enkele algemene vragen 

 
27. Hoe oud ben je?  

_______ jaar 
 
28. Ben je  …? 

1. man 
2. vrouw 

 
29. Wat is de hoogste opleiding die je voltooide? (Omcirkel alleen de hoogste opleiding aan die je 

hebt gedaan!) 
1. basisonderwijs, lager onderwijs 
2. lbo, vglo, lavo, mavo, mulo, vbo of vmbo 
3. mbo, havo, atheneum/hbs of gymnasium 
4. hbo, universiteit 
5. andere opleiding, namelijk _______________________________________________________ 

 
 
Tot slot nog een vraag over deelname aan een groepsdiscussie over het nieuwe praktijkexamen 

Graag willen we met een aantal kandidaten nog een groepsdiscussie houden over de bromfietsopleiding 
en het bromfietsexamen. Het is de bedoeling dat je dan een en ander vertelt over jouw eigen ervaringen, 
meningen en ideeën als bromfietser. Als je belangstelling hebt om aan deze discussie mee te doen, 
vragen we je om hieronder je adresgegevens en telefoonnummer op te geven. De groepsdiscussie zal 
ongeveer twee uur in beslag nemen en zal worden georganiseerd op een locatie bij jou in de buurt. Als je 
geselecteerd bent, wordt er contact met je opgenomen.  Als dank voor je deelname en als vergoeding 

voor je reiskosten is per deelnemer een bedrag van 50 Euro beschikbaar.  
 
Ja ik ben graag bereid mee te werken aan de groepsdiscussie. 
Naam:   ____________________________________________________ 
Adres:   ____________________________________________________ 
Postcode:  ____________________________________________________ 
Woonplaats:  ____________________________________________________ 
Telefoonnummer:  ____________________________________________________ 
 

Als je nog opmerkingen hebt dan kan je die hieronder weergeven. 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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BIJLAGE 3 Vragenlijst rij-instructeurs 
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Beste instructeur, 
 
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is aan het onderzoeken of het nieuwe praktijkexamen voor de 
bromfiets voldoet aan de verwachtingen en aan de gestelde doelen. Dit onderzoek wordt door het bureau 
DHV uitgevoerd. Wij vragen u op twee momenten een vragenlijst in te vullen: direct voor het examen en 
direct na afloop van het examen.  
 
Hoe wordt omgegaan met uw antwoorden? 
De antwoorden worden door DHV strikt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. Wij vragen niet naar 
de naam van uw leerling, maar wel naar zijn/ haar geboortedatum en naar de eerste drie letters van zijn/ 
haar voornaam. Zo hebben we toch een unieke code, zodat we deze vragenlijst kunnen koppelen aan de 
tweede vragenlijst die u invult na afloop van het rijexamen. 
 
Belangrijk! 
Geef uw eigen mening! Alle antwoorden zijn waardevol. Vul de vragenlijst zo volledig mogelijk in. Denk 
niet te lang na en probeer het antwoord te geven dat het eerst bij u opkomt.  
 
Hoe invullen? 
De meeste vragen beantwoordt u door het cijfer te omcirkelen dat voor het antwoord staat. Het is de 
bedoeling dat u één antwoord per vraag geeft. Daar waar een lijn ( ____ ) staat is het de bedoeling dat u 
zelf iets invult.  
 

 
1. Wat is de geboortedatum van de leerling? Invullen in cijfers: dd – mm – jjjj (bijvoorbeeld: 08 – 07 – 

1990) 
 

  -   - 1 9   

 
2. Wat zijn de eerste drie letters van de voornaam van de leerling?  
 

   

 
3. Bent u tevreden over de planning van het examen? 

1. dit is de dag waarop ik deze leerling examen wilde laten doen 
2. ik had de leerling eigenlijk eerder examen willen laten doen, namelijk ____ dagen eerder 
3. ik had de leerling eigenlijk later examen willen laten doen, namelijk ____ dagen later 

 
4. Hoe goed is deze leerling naar uw mening op het praktijkexamen voorbereid? 

1. slecht voorbereid 
2. onvoldoende voorbereid 
3. voldoende voorbereid 
4. goed voorbereid 

 

BR1 Voormeting rij-instructeur 
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5. Hebt u het gevoel dat deze leerling voldoende gelegenheid heeft gehad tijdens de rijlessen om te 
werken aan de punten die nog moeilijk voor hem/ haar waren?  
1. veel te weinig gelegenheid 
2. onvoldoende gelegenheid 
3. voldoende gelegenheid 
4. meer dan voldoende gelegenheid 

 
6. Hoeveel procent kans denkt u dat deze leerling heeft om voor het praktijkexamen te slagen? 

_______  procent 
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NB: Deze vragenlijst alleen invullen als de rij-instructeur heeft meegereden tijdens het examen 

 
 

 
Hoe invullen? 
De meeste vragen beantwoordt u door het cijfer te omcirkelen dat voor het antwoord staat. Het is de 
bedoeling dat u één antwoord per vraag geeft. Daar waar een lijn ( ____ ) staat is het de bedoeling dat u 
zelf iets invult. Bij een aantal vragen moet u een cijfer omcirkelen in de hokjes achter de vragen. Wat de 
hokjes betekenen staat er telkens boven. 
 

 
 
1. Wat is de geboortedatum van de leerling? Invullen in cijfers: dd – mm – jjjj (bijvoorbeeld: 08 – 07 – 

1990) 
 

  -   - 1 9   

 
2. Wat zijn de eerste drie letters van de voornaam van de leerling?  
 

   

 
3. Hebt u op het examen op de bromfiets meegereden?   

1. ja 
2. nee, ik heb gebruik gemaakt van: _________________________________________________ 

 
4. Hoe goed was de leerling achteraf gezien op het examen voorbereid? 

1. slecht voorbereid 
2. onvoldoende voorbereid 
3. voldoende voorbereid 
4. goed voorbereid 

 
5. Vond u het examen voor deze leerling moeilijk of juist gemakkelijk? 

1. heel moeilijk 
2. moeilijk 
3. niet moeilijk/ niet gemakkelijk 
4. gemakkelijk 
5. heel gemakkelijk 

 
6. Heeft de leerling achteraf gezien voldoende lessen gevolgd? 

1. ruim voldoende  
2. precies voldoende 
3. onvoldoende 

 

BR2 Nameting rij-instructeur 
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7. Was dit de examenplaats waar u de leerling examen wilde laten doen? 
1. ja  
2. nee, geef kort aan waarom het niet mogelijk was om de leerling op de door u gewenste plaats 

examen te laten doen: 
 ______________________________________________________________________________ 

 
8. Wat vond u van het inleidende gesprek van de examinator? Omcirkel bij elke uitspraak het cijfer dat 

het beste met uw mening overeenkomt. 

 helemaal 
oneens 

oneens eens helemaal 
 eens 

a. De uitleg was duidelijk  1 2 3 4 

b. De examinator stelde de leerling op zijn/ haar gemak 1 2 3 4 

c. De examinator nam voldoende tijd om alles uit te 
leggen  

1 2 3 4 

 
9. Wat vond u van het verloop van het examen zelf? Omcirkel bij elke uitspraak het cijfer dat het beste 

met uw mening overeenkomt. 

 helemaal 
oneens 

oneens eens helemaal 
 eens 

a. De examinator gaf duidelijke en tijdige instructies  1 2 3 4 

b. De leerling had voldoende tijd om te laten zien hoe 
goed hij/ zij kan rijden 

1 2 3 4 

c. De examinator kon voortdurend goed zien hoe de 
leerling reed 

1 2 3 4 

 
10. Wat vond u van de communicatieapparatuur? Omcirkel bij elke uitspraak het cijfer dat het beste met 

uw mening overeenkomt. 

 helemaal 
oneens 

oneens eens helemaal 
 eens 

a. De verbinding was goed en de instructies waren goed 
verstaanbaar 

1 2 3 4 

b. De leerling had hinder van de apparatuur en werd er 
door afgeleid 

1 2 3 4 
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11. Wat vond u van het nagesprek? Omcirkel bij elke uitspraak het cijfer dat het beste met uw mening 
overeenkomt. 

 helemaal 
oneens 

oneens eens helemaal 
 eens 

a. De examinator heeft de uitslag van het examen goed 
uitgelegd 

1 2 3 4 

b. Er was voldoende tijd om uit te leggen wat de leerling 
goed en wat hij/ zij verkeerd had gedaan 

1 2 3 4 

De examinator heeft voldoende aandacht besteed aan 
de vijf kernvaardigheden (beheersing van het voertuig, 
veiligheid in acht nemen, ruimtekussen instandhouden, 
sociaal rijgedrag en opvolgen van verkeersregels) 

1 2 3 4 

d. De examinator heeft zich een gefundeerd oordeel 
kunnen vormen van de rijvaardigheid van de leerling 

1 2 3 4 

e. Bij deze leerling gaf de globale beoordeling aan de 
hand van de vijf kernvaardigheden zinvolle informatie 

1 2 3 4 

 
12. Bent u het eens met de uitslag van het examen? 

1. � ja 
2. � nee, want: _______________________________________________________________ 

 
13. Als de leerling gezakt is, wat is daarvan volgens u de belangrijkste reden? (U mag meerdere 

antwoorden omcirkelen) 
1. niet van toepassing, de leerling is geslaagd 
2. door de zenuwen 
3. door bijzondere omstandigheden tijdens het examen 
4. door een te strenge examinator 
5. door te weinig lessen 
6. door verkeerde accenten in de opleiding 
7. anders, namelijk _______________________________________________________________ 

 
14. Hebben de praktijklessen en het praktijkexamen deze leerling geholpen om veiliger te bromfietsen? 

1. helemaal niet geholpen 
2. niet geholpen 
3. enigszins geholpen 
4. erg geholpen 

 

Als u nog opmerkingen hebt dan kunt u die hieronder weergeven. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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BIJLAGE 4 Vragenlijst examinatoren 
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examinator 
1. Wat is de geboortedatum van de kandidaat? Invullen in cijfers: dd – mm – jjjj (bijvoorbeeld: 08 – 07 – 

1990) 
 

  -   - 1 9   

 
2. Wat zijn de eerste drie letters van de voornaam van de kandidaat?  
 

   

3. Wat vond u van het verloop van het examen bij deze kandidaat? Omcirkel bij elke uitspraak het cijfer 
dat het beste met uw mening overeenkomt. 

 helemaal 
oneens 

oneens neutraal eens helemaal 
 eens 

a. Deze kandidaat was goed voorbereid op het 
examen 

1 2 3 4 5 

b. Deze kandidaat begreep goed wat ik tijdens 
het ontvangstgesprek vertelde 

1 2 3 4 5 

c. Deze kandidaat had moeite met het begrijpen 
van de opdrachten tijdens de rit  

1 2 3 4 5 

d. Bij deze kandidaat werkte de 
communicatieapparatuur goed 

1 2 3 4 5 

e. Deze kandidaat begreep mijn motivatie rond 
de uitslag van het examen goed  

1 2 3 4 5 

f. Deze kandidaat was het eens met de 
examenuitslag 

1 2 3 4 5 

g. Voor deze kandidaat was de uitleg aan de 
hand van de vijf kernvaardigheden 
begrijpelijk 

1 2 3 4 5 

h. Bij deze kandidaat had ik voldoende tijd voor 
het ontvangstgesprek 

1 2 3 4 5 

i. Bij deze kandidaat had ik voldoende tijd voor 
het rijden van de examenrit 

1 2 3 4 5 

j. Bij deze kandidaat had ik voldoende tijd voor 
het afrondende gesprek 

1 2 3 4 5 

k. Bij deze kandidaat kon ik de globale 
beoordeling aan de hand van de vijf 
kernvaardigheden goed toepassen 

1 2 3 4 5 

l. Bij deze kandidaat heb ik een gefundeerd 
oordeel kunnen geven over de 
rijvaardigheid 

1 2 3 4 5 

m. Tijdens dit examen heb ik geen hinder gehad 
van het meerijden door de instructeur (Niet 
invullen als de instructeur niet heeft 
meegereden) 

1 2 3 4 5 

 

BE2 Nameting examinator 
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4. Als de leerling gezakt is, wat is daarvan volgens u de belangrijkste reden? (U mag meerdere 

antwoorden omcirkelen) 
1. niet van toepassing, de leerling is geslaagd 
2. door de zenuwen 
3. door bijzondere omstandigheden tijdens het examen 
4. door te weinig lessen 
5. door verkeerde accenten in de opleiding 
6. anders, namelijk _______________________________________________________________ 

 
 
5. Bij welke oproepplaats is dit examen afgenomen:_____________________________ 
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BIJLAGE 5 Vragenlijst rijschoolhouders 



 

 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Praktijkexamens bromfiets en brommobiel bijlage 5 
MO-AF20110179 - 114 - 



 

 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Praktijkexamens bromfiets en brommobiel bijlage 5 
MO-AF20110179 - 115 - 

 
 

 
Belangrijk! 
Geef uw eigen mening! Alle antwoorden zijn waardevol. Vul de vragenlijst zo volledig mogelijk in. Denk 
niet te lang na en probeer het antwoord te geven dat het eerst bij u opkomt.  
 
Hoe invullen? 
De meeste vragen beantwoordt u door het cijfer te omcirkelen dat voor het antwoord staat. Het is de 
bedoeling dat u één antwoord per vraag geeft. Daar waar een lijn ( ____ ) staat is het de bedoeling dat u 
zelf iets invult. Bij een aantal vragen moet u een cijfer omcirkelen in de hokjes achter die vragen. Omcirkel 
dan het cijfer in het hokje dat uw mening het beste weergeeft. Wat de hokjes betekenen staat er telkens 
boven. 
 
 

 
1. In welke plaats is uw rijschool gevestigd? 

____________________________  
 

2. Hoeveel rij-instructeurs zijn er bij uw rijschool in dienst? 
_______ rij-instructeurs  

 
3. Hoeveel van deze instructeurs geven er bromfietslessen en/ of brommobiellessen? 

_______ rij-instructeurs geven alleen bromfietslessen 
_______ rij-instructeurs geven alleen brommobiellessen 
_______ rij-instructeurs geven zowel bromfietslessen als brommobiellessen 

 
4. Hoeveel leerlingen zijn er gemiddeld per maand bij uw rijschool in opleiding? 

_______ leerlingen voor de bromfiets 
_______ leerlingen voor de brommobiel 

 
5. Wat zijn uw verwachtingen over het aantal leerlingen voor het komende half jaar? 
 

 Zal sterk 
afnemen 

Zal iets 
afnemen 

Blijft 
gelijk 

Zal iets 
groeien 

Zal sterk 
groeien 

a. Leerlingen voor het bromfietsexamen 1 2 3 4 5 

b. Leerlingen voor het brommobielexamen 1 2 3 4 5 

 

BMM Vragenlijst rijschoolhouders 
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6. Hieronder staat een aantal redenen waarom uw rijschool bromfietslessen en/ of brommobiellessen 
geeft. Geeft u elke reden aan hoe belangrijk die voor u is geweest. 

 

 erg 
belangrijk 

belangrijk niet 
belangrijk 

helemaal 
 niet 

belangrijk 

a. De verkeersveiligheid van bromfietsers/ 
brommobielrijders vergroten 

1 2 3 4 

b. De omzet van de rijschool vergroten 1 2 3 4 

c. Het imago van de rijschool verder profileren 1 2 3 4 

d. Mijn instructeurs meer variatie in hun werk geven 1 2 3 4 

e. Aan klantenbinding doen: de leerlingen die 
bromfietslessen volgen, komen later terug om 
autorijlessen te volgen. 

1 2 3 4 

 
 
Investeringen en terugverdienperspectief 

 
7. Welke investeringen hebt u gedaan om bromfietslessen en/ of brommobiellessen te kunnen geven? 

Geef, indien van toepassing,  een zo goed mogelijke schatting van de investeringen die u heeft 
gedaan.  

 

 

 

Geïnvesteerde kosten  

a. Aanschaf bromfietsen __________ Euro 

b. Aanschaf communicatieapparatuur voor de bromfietsen __________ Euro 

c. Aanschaf helmen en beschermende kleding voor leerlingen __________ Euro 

d. Aanschaf brommobielen __________ Euro 

e. Reparatie- en onderhoudskosten __________ Euro 

f. Reclame  __________ Euro 

g. Extra administratie en overhead __________ Euro 

h. Opleiding applicatie van rij-instructeurs __________ Euro 

i. Inrichting terrein voor uitvoeren bijzondere verrichtingen __________ Euro 

j. Anders, namelijk: __________ Euro 

k. Anders, namelijk: __________ Euro 

l. Anders, namelijk: __________ Euro 

 
 
8. Op welke termijn denkt u de geïnvesteerde kosten te kunnen terugverdienen? 

1. de kosten zijn inmiddels terugverdiend 
2. over ________  maanden  
3. anders, namelijk:  __________________________________________________________   
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Vragen over het bromfietsexamen en de bromfietsopleiding 

Als uw rijschool geen leerlingen heeft opgeleid voor het bromfietsexamen, dan kunt u de vragen 9 tot en 
met 21 overslaan. Ga dan verder met vraag 22. 
 
9. Geeft u aan in hoeverre u het met de onderstaande stellingen over de uitvoering van het 

bromfietsexamen eens of oneens bent. 
 

 helemaal 
mee 

oneens 

mee 
oneens 

neutraal mee 
eens 

helemaal 
mee 
eens 

a. Het is zinvol dat het praktijkexamen voor 
de bromfiets is ingevoerd 

1 2 3 4 5 

b. De meeste kandidaten zullen zich na het 
behalen van bromfietsrijbewijs veiliger 
gedragen in het verkeer  

1 2 3 4 5 

c. De examinator heeft tijdens het examen 
voldoende tijd om een goede en 
betrouwbare beoordeling te kunnen 
geven 

1 2 3 4 5 

d. De beoordeling aan de hand van de vijf 
kernvaardigheden werkt goed 

1 2 3 4 5 

e. Kandidaten kunnen op een veilige 
manier examen doen 

1 2 3 4 5 

f. De examenplaatsen zijn geschikt voor 
het afnemen van het praktijkexamen 

1 2 3 4 5 

g. De wachttijden voor het examen zijn 
acceptabel 

1 2 3 4 5 

h. De examinatoren zijn gaandeweg de 
invoering van het praktijkexamen 
strenger gaan beoordelen 

1 2 3 4 5 

 
10. Ondervindt u problemen bij het inplannen en het uitvoeren van het praktijkexamen voor de 

bromfiets? 
1. nee 
2. ja, namelijk: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
11. Hebt u nog verbeterpunten voor het praktijkexamen voor de bromfiets? 

1. nee 
2. ja, namelijk: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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12. Hoeveel praktijklessen nemen leerlingen gemiddeld voor ze op examen gaan?  
 _______ rijlessen van _______ minuten 

 
13. Is dit aantal volgens u voldoende? 

1. ja  >> ga verder met vraag 15 
2. nee  

 
14. Hoeveel praktijklessen zouden dit volgens u moeten zijn? 

_______ rijlessen van _______ minuten 
 
15. Hoeveel kost een rijles bij u (uitgaande van de duur die u bij vraag 12 heeft aangegeven)?  

 _______ Euro 
 
16. Hoe biedt u de praktijklessen over het algemeen aan? 

1. aparte lessen op verschillende dagen  
2. alle lessen op één dag  
3. anders, namelijk 

_____________________________________________________________________________ 
 
17. Aan hoeveel leerlingen wordt er gemiddeld tegelijk les gegeven? 

1. één leerlingen  
2. twee leerlingen  
3. drie of meer leerlingen 

 
18. Wat vindt u van het lesgeven aan meer dan twee leerlingen tegelijk? 

1. levert grote problemen op  
2. levert af en toe problemen op  
3. levert geen problemen op 

 
19. Hoeveel aandacht wordt er in de praktijklessen voor het bromfietsexamen gemiddeld besteed aan 

de onderstaande onderdelen? Omcirkel het cijfer dat het beste met de situatie in uw rijschool 
overeenkomt. 

 veel  niet veel/ 
niet weinig 

weinig geen 

a. Rijden op een afgesloten terrein om de 
voertuigtechniek (sturen, gasgeven, remmen e.d.) te 
oefenen 

1 2 3 4 

b. Rijden op wegen in stad of dorp 1 2 3 4 

c. Rijden op wegen buiten stad of dorp 1 2 3 4 

d. Kijkgedrag  1 2 3 4 

e. Rijden met een veilige snelheid  1 2 3 4 

f. Rijden met voldoende ruimte rondom de bromfiets  1 2 3 4 

g. Rekening houden met andere weggebruikers  1 2 3 4 

h. Opvolgen van de verkeersregels 1 2 3 4 
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20. Ondervindt u problemen bij het uitvoeren van de praktijkopleiding voor het bromfietsexamen? 
1. nee 
2. ja, namelijk: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
21. Hebt u nog verbeterpunten voor de praktijkopleiding voor de bromfiets? 

1. nee 
2. ja, namelijk: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
Vragen over het brommobielexamen en de brommobielopleiding 

Als uw rijschool geen leerlingen heeft opgeleid voor het brommobielexamen, dan kunt u de vragen 22 tot 
en met 31 overslaan. Ga dan verder naar het einde van de vragenlijst waar u nog eventuele algemene 
opmerkingen kwijt kunt. 
 
22. Geeft u aan in hoeverre u het met de onderstaande stellingen over de uitvoering van het 

brommobielexamen eens of oneens bent. 

 helemaal 
mee 

oneens 

mee 
oneens 

neutraal mee 
eens 

helemaal 
mee 
eens 

a. Het is zinvol dat het praktijkexamen voor 
de brommobiel is ingevoerd 

1 2 3 4 5 

b. De meeste kandidaten zullen zich na het 
het behalen van het brommobielrijbewijs 
veiliger gedragen in het verkeer  

1 2 3 4 5 

c. De examinator heeft tijdens het examen 
voldoende tijd om een goede en 
betrouwbare beoordeling te kunnen 
geven 

1 2 3 4 5 

d. De beoordeling aan de hand van de 
bijzondere verrichtingen werkt goed 

1 2 3 4 5 

e. Er zijn voldoende examenplaatsen 1 2 3 4 5 

f. De examenplaatsen zijn geschikt voor 
het afnemen van het praktijkexamen 

1 2 3 4 5 

g. De kandidaten moeten te ver rijden om 
examen te kunnen doen 

1 2 3 4 5 

i. De examinatoren zijn gaandeweg de 
invoering van het praktijkexamen 
strenger gaan beoordelen 

1 2 3 4 5 

h. De wachttijden voor het examen zijn 
acceptabel 

1 2 3 4 5 
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23. Ondervindt u problemen bij het inplannen en het uitvoeren van het praktijkexamen voor de 

brommobiel? 
1. nee 
2. ja, namelijk: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
24. Hebt u nog verbeterpunten voor het praktijkexamen voor de brommobiel? 

1. nee 
2. ja, namelijk: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
25. Hoeveel praktijklessen nemen leerlingen gemiddeld voor ze op examen gaan?  

 _______ rijlessen van _______ minuten 
 

26. Is dit aantal volgens u voldoende? 
1. ja  >> ga verder met vraag 28 
2. nee  

 
27. Hoeveel praktijklessen zouden dit volgens u moeten zijn? 

_______ rijlessen van _______ minuten 
 
28. Hoeveel kost een rijles bij u (uitgaande van de duur die u bij vraag 25 heeft aangegeven)?  

 _______ Euro 
 
29. Hoeveel aandacht wordt er in de praktijklessen voor het brommobielexamen gemiddeld besteed 

aan de onderstaande onderdelen? Omcirkel het cijfer dat het beste met de situatie in uw rijschool 
overeenkomt. 

 veel  niet veel/ 
niet weinig 

weinig geen 

a. Rijden op een afgesloten terrein om de 
voertuigtechniek (sturen, gasgeven, remmen e.d.) te 
oefenen 

1 2 3 4 

b. Rijden op wegen in stad of dorp 1 2 3 4 

c. Rijden op wegen buiten stad of dorp 1 2 3 4 

d. Kijkgedrag  1 2 3 4 

e. Rijden met een veilige snelheid  1 2 3 4 

f. Rijden met voldoende ruimte rondom de bromfiets  1 2 3 4 

g. Rekening houden met andere weggebruikers  1 2 3 4 

h. Opvolgen van de verkeersregels 1 2 3 4 
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30. Ondervindt u problemen bij het uitvoeren van de praktijkopleiding voor het brommobielexamen? 
1. nee 
2. ja, namelijk: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

31. Hebt u nog verbeterpunten voor de praktijkopleiding voor de brommobiel? 
1. nee 
2. ja, namelijk: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 

Als u nog andere opmerkingen hebt dan kunt u die hieronder weergeven. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Hartelijk bedankt voor uw medewerking! 

 


