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BETREFT   

Rijschoolbranche vraagt om een aanpassing van een AMVB inzake de WRM 
 

 
Geachte voorzitter, 
 
Met deze brief willen onderstaande partijen de aandacht vragen voor het volgende. 
Sinds 2009 is in de rijschool sector de ‘nieuwe’ WRM van kracht. In de ‘nieuwe’ 
WRM is opgenomen dat een rij-instructeur eens in de 5 jaar moet aantonen dat 
hij/zij voldoende vaardigheden bezit om rijlessen te kunnen geven. Dit vindt plaats 
door middel van een toets. Deze toets wordt afgenomen door het IBKI. Wanneer de 
instructeur de toets niet voldoende aflegt, dan moet hij/zij deze toets opnieuw 
doen. Als de instructeur dan weer de toets onvoldoende aflegt, is hij/zij definitief 
gezakt. Het IBKI trekt dan, binnen 7 dagen na het niet goed afleggen van de 2e 
toets, de lesbevoegdheid van de instructeur in. 
  
Naar onze mening is het direct intrekken (binnen 7 dagen) van de instructie-

bevoegdheid nadat er 2 maal niet volgens het opgestelde protocol wordt 
lesgegeven (geregeld in de WRM), een maatregel die veel te ver gaat. De 
maatregel heeft verstrekkende gevolgen voor de rij-instructeur, die zijn of haar 
baan hierdoor kan verliezen en ook voor de rijschoolhouder die zijn of haar bedrijf 
niet voort kan zetten. Bovendien doet de maatregel op geen enkele wijze recht aan 
de kennis en ervaring die een rij-instructeur door de jaren heen heeft vergaard! 
 
Wij vinden de kwaliteit van de rijopleidingen heel belangrijk. Maar dat men bij het 
niet behalen van de toets de lesbevoegdheid kwijt raakt en daardoor ook het 
inkomen wat uit de baan of het bedrijf gehaald wordt door een rijinstructeur gaat 
ons te ver! Er is geen enkele andere beroepsgroep waarbij dit zo plaats vindt. 
 
Wanneer een instructeur zijn/haar lesbevoegdheid krijgt, is dit iets dat 5 jaar geldig 
is. Door de nieuwe WRM is het mogelijk dat de lesbevoegdheid veel korter geldig is. 

Het lijkt ons redelijk dat de bevoegdheid gewoon geldig blijft en dat bij het niet 
goed afleggen van de toets men deze toets opnieuw kan doen zonder dat men de 
lesbevoegdheid verliest binnen de tijd dat de lesbevoegdheid duurt (de periode van 
5 jaar). 
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Voor uw informatie vertellen wij ook iets over de wijze waarop de huidige WRM tot 
stand is gekomen. Binnen de rijschool sector is een soort examen commissie actief, 
de CEC. Deze commissie adviseert de overheid als het gaat om zaken die de 
rijschoolbranche aangaan. De commissie bestaat uit belangenorganisaties van 
rijschoolhouders (geven van lessen voor een rijbewijs) en  opleidingsinstituten 
(geven van opleidingen en/of bijscholing aan (aankomende) rij-instructeurs). De 
inbreng van rij-instructeurs (werknemers) is hierin minimaal. Bij de discussie over 
de huidige WRM heeft de CEC niet beseft welke gevolgen (de 7 dagen termijn) 

heeft voor de rij-instructeur. Wij vinden het vreemd dat de opleidingsinstituten bij 
de CEC een besluitvormende positie hebben. Zij hebben er belang bij dat de 
instructeurs zoveel mogelijk lessen (moeten) volgen. Volgens ons moeten zij alleen 
een adviserende en eventueel een uitvoerende rol hebben. 
 
Gezien de vergaande gevolgen voor de betrokken instructeur verzoeken wij u om 
zo spoedig mogelijk de huidige AMVB inzake de ‘nieuwe’ WRM daarop aan te 
passen. Er is in 2009 afgesproken dat de WRM na 5 jaar geëvalueerd zal worden. 
We hebben inmiddels vernomen dat er besloten is om de evaluatie al dit jaar 
(2012) te laten plaatsvinden. Maar een evaluatie van de WRM betekent in de 
praktijk dat het dan nog ca. 3 jaar duurt voor dat de WRM daadwerkelijk is 
aangepast. Dit is echt veel te laat. 
 
Wanneer het correct is dat de WRM al in 2012 wordt geëvalueerd zouden wij, 

vertegenwoordigers van werknemers, in deze evaluatie betrokken willen worden. Er 
bestaat nu de indruk dat dit alleen zal plaatsvinden door de Bovag en de 
opleidingsinstituten, terwijl zij betrokken zijn geweest bij de huidige regeling van 
het vervallen van de lesbevoegdheid. 
 
Wanneer u naar aanleiding van deze brief toelichting wenst vernemen wij dit graag 
van u. 
 
 
Hoogachtend, 
mede namens 
FAM (Federatie Autorijschool Management) - Voorzitter FAM Thorald Rasker 
VRB (Vereniging Rijschool Belang) - Secretaris VRB Willy van Summeren 
 

 
 
 
Dolf Polders  
Bestuurder CNV Vakmensen 
 
 

   
 
 
 
 

 


