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Uitvoering elementen rijexamen

• Bijzondere manoeuvres

• Zelfstandig routerijden

• Situatiebevraging

• Zelfreflectie



Bijzondere manoeuvre –
Algemeen

1. Doel: laat zien dat je veilig en zelfstandig een 
bijzondere manoeuvres uitvoert op basis van een
bijzondere verrichting en een goede inschatting van 
de verkeerssituatie

2. Uitgangspunten:
- examinator kiest 2 van 3 bijzondere manoeuvres:

* omkeeropdracht
* parkeeropdracht
* stopopdracht

- hellingproef steekproefsgewijs (niet als vervanging 
van 1 van de 2 bijzondere manoeuvres)

3. Aandachtspunten: 
- opdracht wordt tijdens het rijden gegeven
- bijzondere manoeuvres niet met elkaar gecombineerd
- beheersing voertuig, kijkgedrag en voor laten gaan
zijn essentieel.
Indien geen uitvoering via bijzondere verrichting -> 
dan volgt nadere uitleg van de examinator
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Bijzondere manoeuvres -
omkeeropdracht

1. Opdracht: voer in deze straat de omkeeropdracht uit

2. Uitgangspunten:
- kandidaat kiest voor de uitvoering een bestaande, 
omschreven bijzondere verrichting
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Bijzondere manoeuvres -
parkeeropdracht

1. Opdracht: voer in deze straat / parkeerplaats de 
parkeeropdracht uit.

2. Uitgangspunten:
- kandidaat kiest voor de uitvoering een bestaande, 
omschreven bijzondere verrichting

3. Aandachtspunt: 
- zowel links als rechts van rijbaan
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Bijzondere manoeuvres -
stopopdracht

1. Opdracht: voer in deze straat de stopopdracht uit

2. Uitgangspunten:
- zo kort mogelijk achter ander voertuig
- in straat met meerdere reële mogelijkheden
- aansluitend vooruit wegrijden

3. Aandachtspunt: 
- zowel links als rechts van rijbaan
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Bijzondere manoeuvres -
Hellingproef

1. Opdracht: voer in deze straat de hellingproef uit

2. Uitgangspunten:
- met de handrem of parkeerrem
- met gebruikmaking van rem- en koppelingspedaal

3. Aandachtspunt: 
- de examinator bepaalt de keuze
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Zelfstandig routerijden –
Algemeen

• 1. Doel: 
-Veilig zelfstandig aan het verkeer deelnemen

• 2 Uitgangspunten:
- tijdsduur 10- 15 minuten
- examinator kiest 1 van 3 methoden

• 3 Aandachtspunten: 
- geen doel, maar middel
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Zelfstandig routerijden –
naar aangegeven bestemming

1. Opdracht: rijd zelfstandig naar de aangegeven 
bestemming (oriëntatiepunt)

2. Uitgangspunten:
- kandidaat weet/ziet duidelijk waar naartoe

3. Aandachtspunt: 
- kandidaat kiest zelf zijn route; hoeft het eindpunt niet 
te bereiken
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Zelfstandig routerijden –
met navigatiesysteem

1. Opdracht: vervolg de weg met behulp van de 
ingevoerde bestemming in het navigatiesysteem

2. Uitgangspunten:
- invoeren bestemming vanuit stilstand
- kandidaat kan navigatiesysteem zelfstandig bedienen
- examinator bepaalt bestemming en routevariant 
(kortste, snelste e.d.)

3. Aandachtspunt: 
- opleider slaat adres examenlocatie op in
navigatiesysteem
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Zelfstandig routerijden –
via cluster van opdrachten

1. Opdracht: rijd zelfstandig via de opgegeven serie van 
route-opdrachten (vergelijkbaar met als je iemand de 
weg vraagt)

2. Uitgangspunten:
series met minimaal 3 en maximaal 5 route-opdrachten

3. Aandachtspunt: 
- ANWB-borden kunnen ter ondersteuning gebruikt 
worden
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Situatiebevraging

1. Doel: inzicht krijgen in het vermogen van de kandidaat 
om gevaren te herkennen en adequaat hierop te reageren

2. Uitgangspunten:
- zo snel mogelijk na uitvoering verkeerssituatie
stoppen op veilige plaats

- open vragen over 1 of 2 van volgende criteria:
* omgaan met voertuig
* veiligheid
* doorstroming
* sociaal rijgedrag
* milieubewust rijgedrag

- één keer per examen
- kan in (toelichting op?) examenbeoordeling 
worden betrokken

3. Aandachtspunt: 
- neutrale reactie examinator op antwoord kandidaat
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Zelfreflectie

1. Doel: in kaart brengen of kandidaat realistisch beeld heeft 
van eigen capaciteiten en beperkingen als automobilist

2. Uitgangspunten
- kandidaat vult thuis/tijdens rijles formulier Zelfreflectie in
- in elk examen het formulier bespreken na meedelen 
uitslag

3. Aandachtspunt: 
- niet betrokken bij beoordeling; uitslag en onderdelen 
worden eerst benoemd
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