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Begrippenlijst rijinstructie 

Deze begrippenlijst is bedoeld als service aan opleiders en kandidaten. De begrippen zijn geen 
examenstof. De examens zijn uitsluitend gebaseerd op de brondocumenten. De lijst heeft ook niet de 
pretentie ‘volledig’ te zijn. IBKI zal in het examen zeker geen vragen stellen die betrekking hebben op 
het geven van een goede definitie. Wel is het mogelijk dat aan de hand van een voorbeeld getoetst 
wordt of kandidaten bekend zijn met de belangrijkste begrippen (die ook in het brondocument 
voorkomen).  

 

Aanwijzing Een signaal dat iemand een bepaalde actie moet gaan uitvoeren. 

Actief leren een proces van leren van nieuwe kennis, vaardigheden of houdingen dat gekenmerkt 
wordt door gebruik van actieve werkvormen: iets doen, iets ontwerpen, een casus bespreken, 
rollenspel, discussie, groepswerk, simulaties. Deze vorm stelt men vaak tegenover passief toehorend 
of toekijkend leren. 

Activeren van voorkennis een werkwijze waarbij cursisten ertoe worden aangezet om hun 
bestaande kennis over een onderwerp op te roepen. Door dit te doen wordt de nieuwe kennis beter 
verankerd, onthouden, vastgehouden. Het is een onderdeel van het oriënteren op nieuwe 
leerinhouden. 

Activiteitenstap De stap die een cursist moet zetten om iets te leren. 

Affectief leerdomein een gebied van leerdoelen en leerinhouden dat betrekking heeft op de 
ontwikkeling van houdingen, opvattingen en waarden: bijvoorbeeld zelfvertrouwen, zelfbeeld als 
chauffeur, respect, inleven in belangen van andere verkeersdeelnemers, je aan snelheidslimieten 
willen houden, controle van de eigen emoties, motieven om aan het verkeer deel te nemen. 

Affectief de manier waarop we in emotionele zin omgaan met onderwerpen: bijvoorbeeld gevoelens, 
waarden, motieven die we hebben bij autorijden. 

Algemene doelstellingen doelen die breed geformuleerd zijn. Ze zijn van belang om de richting van 
een opleiding of cursus af te bakenen. 

Algemene leerlingkenmerken Kenmerken van leerlingen die gegeven zijn of moeilijk te beïnvloeden 
zijn door rijinstructie (geslacht, leeftijd, intelligentie). 

Analyse van de lerende activiteit door de instructeur waarbij hij nagaat welke kenmerken de cursist 
heeft: wat is zijn theoriekennis, welke rijervaring heeft hij al (op bromfiets, in de auto?), waarvoor wil hij 
de auto gaan gebruiken zodra hij zijn rijbewijs heeft? 

Analyse het uiteenleggen van grotere gehelen, bijvoorbeeld een indruk van rijprestatie van een 
leerling in onderdelen, zodat een meer gedetailleerd beeld ontstaat. Bijvoorbeeld: welke rijtaken gaan 
goed, in welke gebieden presteert hij goed, welke manoeuvres gaan waar goed en waar minder 
goed? Etc. 

Ankerpunten Opgeslagen kennisonderdelen in het geheugen (begrippen) waaraan nieuwe informatie 
vastgeknoopt kan worden (kapstokken)  

Attitude De wijze waarop een persoon zich ten opzichte van iets of iemand opstelt. Deze opstelling 
beïnvloedt het gedrag dat die persoon zal vertonen. 

Beeld van eigen rijbekwaamheid Het deel van het zeIfbeeld van een leerling dat betrekking heeft op 
de eigen mogelijkheden op het gebied van rijvaardigheid. 
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Begeleide inoefening Na een uitleg of demonstratie moet de instructeur tijd besteden aan bet 
inoefenen van de kennis of vaardigheid. Dit zal moeten gebeuren onder nauwgezette begeleiding. Het 
hoofddoel van deze activiteit is de verwerking van de leerstof door actieve oefening. 

Begeleiding: zie coachen 

Beginsituatie leerlingen Aan het begin van en onderwijssituatie aanwezige kennis en vaardigheden 
van individuele leerlingen waarmee rekening moet worden gehouden. De situatie zoals die is voordat 
aan de les begonnen wordt (vertrekpunt). Dit moment geeft de kennis en vaardigheden aan waarover 
de leerlingen al beschikken. 

Beheersing voldoen aan een gespecificeerd minimum vereist prestatieniveau op een taak, 
bijvoorbeeld een rijtaak als invoegen op de autosnelweg volgens bepaalde stappen. 

Bekwaamheid het vermogen om specifiek adequaat gedrag te vertonen op een (rij)taak) volgens een 
vooraf vastgestelde standaard.  

Beleving (affectieve leeractiviteiten): attributies of toeschrijvingen Toeschrijvingen van succes en 
mislukkingen aan causale factoren als competentie, inzet en toeval en aspecten van de taak of 
situatie. De bedoeling is dat leerlingen opgedane successen en mislukkingen toeschrijven aan 
realistische oorzaken. Zelf gemaakte fouten zouden aan eigen keuzes moeten worden toegeschreven 
en niet aan anderen of aan de omstandigheden (zichzelf, de taakomstandigheden). 

Beleving (affectieve leeractiviteiten): concentreren 

Beleving (affectieve leeractiviteiten): gevoelens opwekken 

Beleving (affectieve leeractiviteiten): inspannen 

Beleving (affectieve leeractiviteiten): motiveren 

Beleving (affectieve leeractiviteiten): negatieve emoties  

Beleving (affectieve leeractiviteiten): persoonlijke leerdoelen stellen   

Beleving (affectieve leeractiviteiten): persoonlijke leerdoelen stellen Bij het formuleren van het 
persoonlijk leerdoel stelt een leerling zich de vraag: wat wil ik tijdens deze les leren of verbeteren aan 
mijn eigen rijgedrag of aan mijn kennis van bijv. borden, wat de lijnen op de weg betekenen etc. 

Beleving (affectieve leeractiviteiten): positieve emoties  

Beleving (affectieve leeractiviteiten): stress ervaren: er is sprake van stress wanneer een individu 
bemerkt dat een externe situatie meer van hem of haar vergt dan hij of zij denkt aan te kunnen. Dit 
kan het geval zijn als tijdens het autorijden een leerling zichzelf zwaar overvraagd voelt. Zogauw de 
stressverschijnselen (transpireren, lichte paniek) zich voordoen is het zaak de bedreigende situatie 
weg te nemen, zodat de leerling zich weer beter voelt en er weer ruimte komt om te leren. 

Beleving (affectieve leeractiviteiten): succeservaringen opdoen  

Beleving (affectieve leeractiviteiten): toewijzen van succes en falen aan oorzaken 

Beleving (affectieve leeractiviteiten): verwachten: (voorafgaand aan de rijtaak/de rijlessen) het 
vormen van verwachtingen over hoe het leerproces zal gaan lopen. “Zal ik het gemakkelijk leren? “ 
Negatieve verwachtingen moeten vermeden worden of omgebogen worden. Ze werken averechts op 
het leerproces. Bijvoorbeeld: “het zal wel weer niet lukken vandaag”, Ik ben daar zo’n klungel is”. 

Beleving (affectieve leeractiviteiten): waarderen 



 3/16

Beleving (affectieve leeractiviteiten): zichzelf beoordelen 

Betekenisvol leren leren waarbij nieuwe informatie vastgeknoopt wordt aan adequate en voor de 
leerling herkenbare ankerpunten.  

Betrokkenheid De mate waarin de leerling zich inzet en waarin hij meedenkt tijdens de (rij)les. De 
aandacht van de leerling is gericht op de inhoud van de les. 
 
Betrouwbaarheid: De betrouwbaarheid is de mate waarin men staat kan maken op meetresultaten 
van een toets of beoordeling, dat wil zeggen de mate waarin de scores consistent, nauwkeurig en 
reproduceerbaar zijn, kortom vrij van meetfouten. Bij een betrouwbare meting zal het resultaat dus niet 
beïnvloed mogen zijn door storende factoren met betrekking tot de toets, kandidaat en beoordelaar 
zoals het tijdstip van de toetsafname, de specifieke vormgeving van de toets, de persoon van de 
beoordelaar, pech of geluk met de opgaven. 

Coach een persoon die zonder alles voor te doen- dus enigszins teruggetrokken- een leerling 
ondersteunt bij het aanleren van taken.  

Coachen. Een werkwijze waarbij een instructeur de leerling observeert terwijl deze een taak uitvoert, 
en daarbij hem voorziet van hints, hulp, en commentaar (feedback), waar dat nodig is. De methode 
wordt gebruikt om net aangeleerde vaardigheden verder te perfectioneren.  

Cognitief leerdomein Gebied van leren dat betrekking heeft op denkprocessen, oftewel het mentale 
aspect van leren en ervaren (feiten, begrippen, principes, etc.).  

Cognitief leren Het verwerven van nieuwe kennis over bijvoorbeeld feiten eigenschappen, begrippen 
enzovoort. 
 
Cognitieve complexiteit: het vermogen om veel en complexe informatie tegelijkertijd te kunnen 
verwerken. 
 
Cognitieve strategieën Plannen voor bet handelen om een doel te bereiken. Het gaat hierbij om 
strategieën die gebruikt worden bij de uitvoering van een taak om tot een gewenste prestatie te 
komen. 
 
Competentie het vermogen van een persoon om in een klasse van taken in verschillende kritische 
situaties bewust en verantwoord te handelen met positieve resultaten, volgens geaccepteerde 
professionele maatstaven. 

Complexer maken van leer- of rijtaken het verhogen van de moeilijkheidsgraad van de leer- of 
rijtaak door steun weg te halen of de omstandigheden moeilijker te maken. Bijvoorbeeld de leerling 
alles zelf laten bedienen (beginfase opleiding) of de leerling zelf de route laten kiezen (einde 
opleiding). Is het tegenovergestelde van vereenvoudigen van leer- of rijtaken. 

Concrete doelstellingen Doelen die specifiek zijn geformuleerd in termen van concreet 
waarneembaar gedrag in concrete situaties, met een concreet na te streven standaard. Worden vaak 
als leerdoelen gebruikt. 

Criteriumgerichte toetsing: vorm van toetsing waarbij wordt nagegaan wat een leerling begrijpt, 
weet, doet vergeleken met specifiek vastgestelde standaarden. De vorm wordt vaak gebruikt om na te 
gaan waar de sterktes en zwaktes van een leerling zitten op een aantal vooraf onderscheiden kennis- 
en vaardigheidsdoelen. De leerling wordt hierbij niet met andere leerlingen vergeleken. Dat gebeurt 
wel bij normgerichte toetsing.  

Criterium de maat om te bepalen of een prestatie adequaat is (zoals de mate van anticiperend rijden, 
mate van vloeiendheid waarmee iemand rijdt) 
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Cursus een complete en samenhangende serie lessen die opgezet is met het oog op het bereiken 
van een aantal algemene en specifieke doelen. 

Cursushandleiding een document waarin de cursus wordt beschreven en de aanwijzingen voor de 
instructeur of docent om de cursus uit te voeren.  

Cursusschema een schema waarin de achtereenvolgende bijeenkomsten en activiteiten van de 
cursus op volgorde bij elkaar zijn gezet. 

Deeltaak een deeltaak is een concreet onderdeel van een rijtaak. In de RIS worden bijvoorbeeld vier 
hoofdtaken genoemd, die we ook wel globale taken noemen: 1: voertuigbediening en 
voertuigbeheersing; 2: beheersing van eenvoudige verkeersmanoeuvres en verkeerssituaties; 3: 
complexe voertuigbediening, en beheersing van complexe verkeersmanoeuvres en verkeerssituaties; 
4: veilige en verantwoorde verkeersdeelname. De deeltaken vallen daaronder: invoegen, inhalen etc. 
Deeltaak staat tegenover globale of totale taak.  

 

Deelvaardigheid een vaardigheid die moet worden beheerst voordat de gehele vaardigheid kan 
worden beheerst (bijvoorbeeld gas geven, remmen, schakelen voordat men bijvoorbeeld zelfstandig 
een kruising kan oversteken). 

Diagnostische toets Een diagnostische toets is een toets die bedoeld is om de oorzaak van 
zwakkere resultaten op (rij)taken te achterhalen.  

Didactische aanpak De manier waarop de instructeur de leerlingen in aanraking brengt met de 
leerinhouden en op welke wijze de leerlingen zich deze leerinhouden eigen maken (door middel van 
voordrachtsvormen, gespreksvormen en opdrachtvormen). 

Docentgerichtheid  Onderwijsregime waarin docenten ten aanzien van het merendeel van de 
leeractiviteiten de gang van zaken bepalen. De instructeur is in zo’n regime de autoriteit die bepaalt 
wat de doelen zijn, wie, welke opdrachten hoe en wanneer uitvoert,  

Efficiëntie de mate waarin bij een actie doelmatig gebruik wordt gemaakt van de beschikbare tijd en 
middelen (geld en faciliteiten). 

 

Elementinstructie dit is rijinstructie waarbij een rijtaak tijdens de les wordt aangeleerd opgesplitst in 
deeltaken en onderdelen daarvan. Vervolgens worden eerst de deeltaken aangeleerd en pas daarna 
de rijtaak als geheel. Dit staat tegenover integrale instructie. 

 

Evaluatie Het proces van informatie-inwinning om de waarde te bepalen van ondernomen 
(les)activiteiten en vervolgens hierbij passende beslissingen te nemen.  

Expertise het niveau van kennis en ervaring dat iemand heeft laten zien, meestal ingedeeld in 
beginner, ervaren en expert. 

Feedback of terugkoppeling De informatie die de instructeur aan de leerlingen geeft over de aard 
van hun taakuitvoering. Feedback kan positief, negatief of neutraal zijn. De informatie kan ook anders 
worden verkregen: bijvoorbeeld door middel van instrumenten (in de auto) of via een medeleerling of 
van de leerling zelf. 
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Feedback: bevestigen Het verstrekken van bevestigende informatie over de kwaliteit waarmee een 
leerling een (rij)taak heeft uitgevoerd (“je deed dit en dat op een juiste wijze; goed gedaan”). Dit 
bekrachtigt in de regel het leren.  

Feedback: negatieve feedback Commentaar dat vooral de negatieve elementen van een prestatie 
belicht (Dat wat fout of onvolledig gedaan is).  

Feedback: Positieve feedback Commentaar dat vooral de positieve elementen van een prestatie 
belicht (Dat wat goed gegaan is).  

Feedback: procesterugkoppeling. Terugkoppeling waarbij duidelijke argumenten worden gegeven 
over de informatie die de instructeur aan de leerlingen geeft over zijn taakuitvoering. 

Formatieve evaluatie Bij een formatieve evaluatie wordt de kwaliteit van een leerweg, een leerplan of 
cursus vastgesteld met als doel verbeteringen aan te brengen: waar liggen verbeterpunten in de opzet 
van een cursus, in de omgang met cursisten, het gebruik van opdrachten? etc. 

Gestandaardiseerde toetsen (tests): toetsen die voor alle cursisten op een zelfde wijze worden 
afgenomen en gescoord. Ze zijn ontworpen om de vaardigheden en kennis te meten die aan alle 
leerlingen moeten worden onderwezen. De standaardisering kan ook betrekking hebben op 
performance assessments.  

Globaal scoren van prestaties: het waarderen van prestaties van leerlingen op een (rij)taak door 
één of enkele overallscores toe te kennen (bijvoorbeeld ‘rijdt veilig: score 5’; ‘rijdt vlot: score 4’ etc.). 
Dit gebeurt meestal door middel van niveaubeschrijvingen op globale criteria. 

Halo-effect De storende 'uitstraling' van niet ter beoordeling staande kwaliteiten van een kandidaat op 
de beoordeling van een geleverde prestatie. Voorbeelden: Een matige prestatie op een eerste taak 
werkt onterecht door op de scores voor de daarop volgende taken. Of: De prestatie van een 
sympathiek ogende leerling wordt hoger gewaardeerd dan dezelfde prestatie van een als minder 
sympathiek beschouwde leerling. 
 

Handelingsanalyse of taakanalyse: het uiteenleggen van complexe (rij)taken in deeltaken inclusief 
een beschrijving van de te zetten stappen en kritieke punten in de betreffende (rij- of deel)taak. 

Handelingsscript of script: Een soort programmaatje van achtereenvolgens uit te voeren 
handelingen bij een verkeerstaak. Bij ervaren bestuurders verloopt dit programmaatje heel snel of 
bijna automatisch. Een voorbeeld van een handelingsscript is ‘invoegen op de snelweg’. Dit script 
heeft de volgende onderdelen (of taakelementen): 1. Ruimtekussen (vergroot de volgafstand > 
bevordert overzicht), 2. kijken (observeer verkeer op de doorgaande rijbaan zo vroeg mogelijk), 3. 
Scan (scan goed. Zoek een vrije ruimte tussen twee voertuigen), 4. Voor laten gaan (Laat iedereen 
voorgaan > Hinder niemand >  Let op bestuurders de jouw plekje inpikken> Bij een weefvak 
bestuurders die uitvoegen van doorgaande rijbaan voor laten gaan > Stop aan het begin van de 
invoegstrook als er geen mogelijkheid is om op snelheid te komen), 5. Richtingaanwijzer (Laat 
richtingaanwijzer enkele malen knipperen voordat je gaat in- of uitvoegen), 6. Sturen, (Verplaats je in 
een vloeiende lijn), 7. Ruimtekussen (pas je ruimtekussen aan en let op je positie, of je gezien wordt 
door andere voertuigen en of je zelf wordt ingehaald). 

Handelingswijzer Een serie richtlijnen voor een manier van werken of denken. Een handelingswijzer 
geeft de leerlingen ondersteuning bij het leren uitvoeren van complexe rijtaken, zoals het rijden in het 
donker. In tegenstelling tot een handelingsscript is een handelingswijzer geen vaststaand 
programmaatje van handelingen, maar meer een overzicht van vuistregels. Een voorbeeld van een 
handelingswijzer is hieronder beschreven voor het rijden bij nacht: > Houd rekening met slechte 
verlichting van andere voertuigen. Kapotte lamp of helemaal geen verlichting > Als er geen voetpad of 
fiets-/bromfietspad is, lopen voetgangers (onverlicht) op de rijbaan?> Brede lading is vaak slechts 
gemarkeerd. Vooral bij landbouwvoertuigen. Houd hier rekening mee met het inhalen> Geparkeerde 
voertuigen of voertuigen die bij het afslaan nog gedeeltelijk op de weg staan zijn vaak slecht zichtbaar 
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> Houd rekening met onverlichte obstakels of afgevallen lading > Probeer bij duisternis ook zaken te 
onderscheiden buiten de eigen lichtbundel. De taal en de tekens van de weg geven hierbij veel nuttige 
informatie, zoals wegverloop, bermpaaltjes, kleuren en plaatsen van bermpaaltjes, groene reflectoren, 
lantaarnpalen, belijning, grootte en plaats van verkeersborden, stand en positie van 
bewegwijzeringsborden, verkeerslichten> Maak gebruik van het lichtschijnsel van voor je rijdende 
voertuigen voor het wegverloop > Kijk langs de lichtbundel van tegemoet rijdend verkeer. 

Hardop denken Onder 'hardop denken' wordt verstaan dat je de denkstappen die je maakt verwoordt; 
bij praktijklessen gaat het om het verwoorden van de handeling tijdens de uitvoering.  

Incidenteel leren Vorm van Ieren waarbij niet op voorhand gespecificeerd is wat de leerresultaten 
moeten worden en welke verscheidenheid aan leerprestaties geleverd moet worden. Tijdens deze 
vorm van leren doen de leerervaringen zich gedurende de les min of meer toevallig voor. Bijvoorbeeld: 
hoe te handelen bij een tegemoet rijdende vrachtauto met oplegger die in een wijde bocht uw straat in 
komt rijden. Deze situatie is niet zomaar te plannen, doet zich voor. 

Individualisering ervoor zorgen dat de rij-instructie tegemoet komt aan de individuele 
leerlingkenmerken zoals, interesse, gebleken (rij)vaardigheid, kennis, motivatie. Zie ook bij 
leerlingkenmerken. 

Informatieverwerkingsproces Om informatie in ons geheugen op te nemen, moet informatie eerst 
verwerkt worden. Dit gebeurt door middel van een proces waarin informatie via een aantal fasen van 
verwerking in ons geheugen wordt vastgehouden.  

Intentioneel leren Vorm van leren waarbij van te voren duidelijk is wat de leerresultaten moeten 
worden en welke verscheidenheid aan leerprestaties geleverd moet worden.  

 

Integrale instructie Dit is een vorm van rij-instructie, waarbij de leerling tijdens de rijles direct al de 
complete rijtaak uitvoert (een route van A naar B rijden). Meestal gebeurt dit dan onder strikte 
begeleiding, waarbij de instructeur een deel van de handelingen uitvoert (dubbele bediening). Dit staat 
tegenover elementinstructie. Beide vormen komen in praktijk gecombineerd voor: geen rij-instructie 
zonder een echte route; bijna geen complete rijtaak zonder oefening van deeltaken/elementen. 

 

Interactie uitwisseling van informatie, ideeën en meningen tussen de leerling, de instructeur of tussen 
leerlingen onderling. Vandaar ook de termen leerling-leerling interactie, instructeur-leerling interactie 
en tegenwoordig ook ‘content leerling’ interactie. In het laatste geval wordt meestal het leren op 
elektronische leeromgevingen bedoeld.  
 
Inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid De (inter)beoordelaarsbetrouwbaarheid is een maat die 
aangeeft in hoeverre de beoordelingen van de beoordelaars identiek zijn. Een lage 
beoordelaarsbetrouwbaarheid is vooral een probleem dat zich voordoet bij de beoordeling van 
praktische vaardigheden, zoals de rijvaardigheid die een leerling toont in een lesauto. 
 

Leer- of opleidingscontext De setting waarin instructie en leren plaatsvinden. Dit betekent: met wie 
men leert (sociale context), waar men leert (in de auto, theorielokaal, thuis, achter PC, rijsimulator), de 
periode en frequentie wanneer men leert (kortlopende cursussen, langlopende cursussen, 
lesfrequentie per dag of per week). 

Leeractiviteiten: aandacht richten 

Leeractiviteiten: analyseren 

Leeractiviteiten: begrijpen en onthouden 
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Leeractiviteiten: Begrijpen en onthouden Type Leeractiviteiten waarbij het gaat om het verwerven 
van begrippen en hun onderlinge relaties.  

Leeractiviteiten: concretiseren 

Leeractiviteiten: kritisch verwerken 

Leeractiviteiten: memoriseren 

Leeractiviteiten: selecteren  

Leeractiviteiten: structuur aanbrengen 

Leeractiviteiten: synthetiseren 

Leeractiviteiten: synthetiseren: het combineren van onderdelen tot een groter nieuw geheel. 

Leeractiviteiten: toepassen 

Leeractiviteiten: toepassen: gebruikt informatie (bijvoorbeeld over het een rijtaak: Hoe doe je iets? 
Wat betekent een bord? etc.) in een nieuwe taaksituatie. 

Leeractiviteiten: verbanden leggen 

Leerdoel (van een cursus of les) Een geschreven weergave van wat leerlingen aan het eind van een 
les(senreeks) kunnen. Het beschrijft tot in detail het exacte gedrag, de omstandigheden waarin hij dat 
gedrag kan tonen en een prestatiestandaard. Leerdoelen worden in meetbaar gedrag uitgeschreven, 
die observeerbaar zijn. In elk leerdoel zit een actiewoord, zoals steekt over, voegt in, of laat zien, 
berekent etc, en een omgeving (op 120 km/u wegen, met druk verkeer).   

Leerdoelentaxonomie een raamwerk voor het beschrijven van verschillende soorten te bereiken 
leeruitkomsten. Onderscheid wordt gemaakt tussen cognitieve doelen, affectieve of attitudedoelen en 
psychomotorische doelen (Bloom). Ook wordt wel onderscheid gemaakt naar kennis enerzijds en 
vaardigheden anderzijds (Romiszowksi). Tegenwoordig wordt steeds vaker een onderscheid gemaakt 
in competenties. Die zijn op hun beurt weer een mix van kennis, vaardigheden en attitudes. 

Leerfuncties: psychologische functies die tijdens het leren moeten worden vervuld, hetzij door de 
docent (dan spreken we over docentfuncties), hetzij door de leerlingen zelf (dan spreken we van 
leerlingfuncties). We onderscheiden cognitieve, affectieve (belevings-)functies en regulatiefuncties. 

Leerinhoud toegankelijk maken: alle maatregelen van de rijinstructeur om de voor de leerling nog 
nieuwe of ingewikkelde kennis en vaardigheden omtrent de rijtaak begrijpelijk en uitvoerbaar te 
maken. Maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn: het gebruik van een situatieschets (hoe rijd je over een 
verkeersplein?), het gebruik van ezelsbruggetjes (zoals SAFE: S=see and be seen; A=always a way 
out, F= Far and wide view; E= ever ware), het gebruik van een analogie (verkeer is als een 
waterstroom, als er een auto stilstaat net als een steen in de stroom, wordt de stroom geblokkeerd), 
het lesgeven aan de hand van handelingsscripts (zie handelingsscripts) en handelingswijzers (zie 
aldaar). Het toegankelijk maken kan door het kiezen en gebruiken van onderdelen uit leerboeken 
verkeerstheorie, of door het zelf maken van instructiemateriaal. 

Leerinhoud. Bij het plannen van de les moet de instructeur zich afvragen wat de concrete lesinhoud 
is. Leerinhoud kan zijn: de begrippen die gebruikt worden, het onderwerp waarover de 
uitleg/instructie/opdrachten gegeven worden, 
 
Leerklimaat (positief). Men spreekt van een positief leerklimaat als er duidelijke regels en procedures 
zijn, als een instructeur positieve verwachtingen heeft van zijn leerlingen en als er een sfeer heerst 
waarin zowel de leerlingen als de instructeur zich prettig voelen, het leren als prettig beleven.  
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Leerlijn: een ordening van leerstof die de typische ontwikkeling van kennis en vaardigheden van 
leerlingen volgt. Zo moeten leerlingen eerst de bediening van het voertuig beheersen, voordat ze zich 
verantwoord in moeilijke verkeerssituaties kunnen begeven. In de leerlijn komt dus voertuigbediening 
vóór het deelnemen aan eenvoudige verkeerssituaties. Dit laatste komt weer voor deelnemen aan 
complexe verkeerssituaties. Een tussenfase tussen bediening van het voertuig en deelname kan zijn 
een fase waarin de instructeur een deel van de bediening op zich neemt. 

Leerlinggericht onderwijs vorm van onderwijs waarbij de inhoud en vormgeving van de opleiding 
wordt bepaald door de behoeften van de individuele leerling. Kenmerkend voor deze vorm van 
onderwijs is de hoge inbreng van leerlingen bij het lesverloop. 

Leerlinggestuurde instructie Onderwijsregime waarin het merendeel van de leerfuncties aan de 
leerlingen wordt overgelaten, in de overtuiging dat zij die ook willen en kunnen overnemen.  

Leerlingactiviteiten Activiteiten die leerlingen (dienen te) ondernemen om de doelstellingen te 
bereiken.  

Leerlingkenmerken alle kenmerken behorend bij de leerling die van invloed zijn op zijn vermogen om 
te leren.  

Leerlingprofiel Beschrijvingen van een set leerlingkenmerken die bij een bepaalde leerling horen en 
die van belang zijn voor de rijopleiding (leeftijd, vooropleiding, rijervaring, en tal van andere 
kenmerken, zie onder leerlingkenmerken). 

Leermiddelen Dit zijn materialen die tijdens de les gebruikt worden. De instructeur moet zich afvragen 
welke hulpmiddelen allemaal nodig zijn tijdens de theorie- of praktijkles. 

Leeromgeving In de omgeving van de leerling getroffen maatregelen en condities die erop gericht zijn 
het leren te bevorderen  

Leerprestaties Uiterlijk waarneembare gedragingen die een leerling vertoont nadat hij geleerd heeft 
en die het bewijs vormen dat het leren heeft plaatsgevonden.  

Leerproces. De aard en voortgang van het leren, het proces van het verwerven van kennis of 
vaardigheid. 
 
Leersteigers of  scaffolds Hiermee wordt bedoeld de steun die de leerling van de instructeur krijgt bij 
het volbrengen van leertaken, die zonder die hulp moeilijk zouden zijn. De instructeur vermindert met 
die steun of ondersteuning de moeilijkheid van de leertaak, geeft structuur, verheldert het probleem, 
wijst de leerling op de volgende stap die gezet moet worden, schept een kader en geeft regels die de 
leerling geleidelijk overneemt (zelfregulatie). Zodra de leerling de taak zelfstandig kan volbrengen, 
wordt de ondersteuning beëindigd, zoals een steiger wordt weggehaald als die niet meer nodig is. 
 
Leerstijl een tamelijk stabiele manier waarop een leerling zich gedraagt in een leersituatie. Een 
leerstijl wordt meestal gedoeld op een combinatie van factoren die bepalen hoe een leerling zich 
gedraagt bij het leren. Deze factoren kunnen cognitief, affectief en lichamelijk van aard zijn. Denk aan 
voorkeuren voor manieren van waarnemen of denken, maar ook persoonlijkheidspatronen. 

Leerstijl: auditief ingestelde lerenden Leerlingen die bij voorkeur leren door te luisteren. 

Leerstijl: externe regulatiestijl. Leerstijl van leerlingen gekenmerkt door het zich (bij voorkeur) laten 
leiden door een externe instantie (docent, leermateriaal, computer). Deze neemt de leerfuncties van 
de leerlingen over, m.a.w. bepaalt de doelstellingen, de werkplanning, de (tussen)toetsing, de 
leeractiviteiten enz.  

Leerstijl: Kinesthetisch ingestelde lerenden Leerling die vooral het best leren door te doen, te 
voelen, te bewegen.  
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Leerstijl: Regulatiestijl de kenmerkende stijl waarin mensen geneigd zijn hun leren te plannen en te 
sturen. 

Leerstijl: Stuurloze leerstjjl Leerstijl van leerlingen gekenmerkt door het ondervinden van 
moeilijkheden bij de regulatie van het leren, door een externe instantie, door henzelf of door beide.  

Leerstijl: visueel ingestelde lerenden eren het best door te zien en te lezen.  

Leerstijl: Zelfregulatiestijl Leerstijl van leerlingen gekenmerkt door het (bij voorkeur) zelf reguleren 
van het Ieren. Dat betekent dat zij zelf de leerfuncties zoveel mogelijk in handen nemen, d.w.z. 
beslissingen nemen over de aard van de doelstellingen, de werkplanning, de toetsing, de opdrachten 
e,d.  

Leerstrategie een methode om die een leerling gebruikt om iets te leren. Bijvoorbeeld het 
leermateriaal eerst te bekijken, zichzelf vragen stellen over het materiaal, bestuderen van het 
materiaal, onderstrepen van belangrijke passages, een schema of tekening maken. 

Leertaak. Dit is een ander woord voor opdracht aan de hand waarvan leerlingen in de rijopleiding een 
grotere taak leren. Bij praktische rijles is een leertaak vaak een aan te leren onderdeel van een rijtaak 
(bijvoorbeeld een aan te leren procedure als invoegen op een autosnelweg of leren gedoseerd gas te 
geven in combinatie met koppelinggebruik). Het kunnen ook opdrachten zijn om hardop na te denken 
over hoe je een situatie zou oplossen (aan de kant van de weg) of reflectieopdrachten (hoe heb je dit 
nu aangepakt? Of wat heb je geleerd?). Bij theorielessen zullen de leertaken gaan over het begrijpen 
en toepassen van voorwaardelijke kennis v oor het autorijden. Ook kunnen dan attitudekwesties in 
een leertaak aan de orde komen (bijvoorbeeld een discussie over welke risico’s in geoorloofd zijn en 
niet, hoe je met andere verkeersdeelnemers rekening houdt.) 

Leertaakanalyse Nauwkeurige analyse van (1) voorkennis en (2) leercondities die noodzakelijk en 
voldoende zijn om elk van de deelhandelingen afzonderlijk en de leertaak in zijn geheel goed 
gecoördineerd uit te voeren.  

Leertaakbeschrijving Nauwkeurige beschrijving van (1) de deelfasen waarin de leertaak kan worden 
opgesplitst en (2) de verschillende wijzen waarop de leertaak kan worden uitgevoerd.  

Leertempo Snelheid waarmee een leerling zichzelf de rijtaken of de voorwaardelijke theoretische 
kennis daarvoor eigen maakt. Een hoog leertempo betekent dat een leerling weinig instructie en 
herhaling nodig heeft en snel een taak onder de knie heeft. Tegengesteld daaraan betekent een laag 
leertempo dat leerlingen veel fouten blijven maken, en veel herhaling en oefening nodig hebben 
alvorens ze een volgende leerstap zetten. 

Leerweg Opeenvolging van leerstappen die bepaalde leerlingen moeten zetten om het leerdoel te 
bereiken.  

Leren Er wordt gesproken van leren als iemand nieuwe kennis heeft verworven, vooruitgang heeft 
geboekt, een andere houding heeft aangenomen. Op grond van veranderingen in gedrag kun je 
concluderen dat iemand iets heeft geleerd.  

Leren Ondernemen van leeractiviteiten met als gevolg een relatief stabiele verandering in gedrag die 
een zekere mate van wendbaarheid heeft.  

Les Een afgeronde reeks activiteiten die erop gericht is om een aantal leerdoelen te bereiken. 
 
Lesdoel Een weergave van wat de leerlingen na afloop van de les moeten kennen, weten en kunnen. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen algemene lesdoelen en concrete leerdoelen. 

Lesplan Een geschreven handleiding voor instructeurs ten behoeve van één les, bedoeld als 
hulpmiddel om naar de lesdoelen toe te werken. In het lesplan worden de doelen vastgelegd, de te 
gebruiken middelen en materialen, en het verloop van lesactiviteiten (praktijk: lesroute, 
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oefenplaatsen). Door een lesplan te maken weet een instructeur onderweg wat hij gaat doen. 
Daarnaast kan hij met het lesplan in de hand een les later evalueren (Wat hebben we deze les 
bereikt? Wat ging goed en minder goed in het lesverloop?). Een lesplan bevat meestal een titel, een 
onderwerp, een tijdlijn, benodigde materialen, lesroutes en oefenplaatsen, lesdoelen, introductie, 
uitleg, oefeningen, terugblik, en feedback. 

Lesroute De didactische betekenis van een lesroute is een serie van leertaken. De serie leertaken 
doet zich voor terwijl de instructeur met de leerling een route rijdt. De keuze van een gemakkelijke of 
moeilijke lesroute heeft grote gevolgen voor de moeilijkheidgraad van de leertaken. Een route vraagt 
uiteenlopende rijtaken met uiteenlopende rijomstandigheden. Bijvoorbeeld aan het begin van de 
opleiding kan een instructeur ervoor kiezen om bepaalde onderdelen in een route te vermijden (nog 
geen verkeerspleinen) om de leerling eerst de basisbeginselen van voertuigbeheersing bij te brengen. 
Later in de opleiding zal de instructeur juist voor complexere routes kiezen om de leerling te leren 
onder moeilijke omstandigheden te rijden. 

Lesvoorbereidingsformulier Dit is een hulpmiddel dat een instructeur gebruikt bij het voorbereiden 
van de les en hem wijst op een aantal aspecten waar hij rekening mee moet houden. Daarnaast reikt 
het een indeling in fasen aan voor de les. 
 
Managementvaardigheden Vaardigheden die je gebruikt wanneer je een goede onderwijs- en 
leeromgeving wilt scheppen en handhaven. Je treft de nodige maatregelen en zorgt voor 
voorzieningen die hiervoor noodzakelijk zijn. 
 
Meetfouten of ‘bias’ in een beoordeling De meetfout is de mate waarin de via de toets verkregen 
vaardigheid afwijkt van de werkelijke vaardigheid. De meetfout wordt verondersteld te ontstaan door 
vertekeningen van uiteenlopende aard bij de meting, zoals vooringenomenheid van een beoordelaar 
of kenmerken van de opgaven in een toets. 
 
Metacognitie Het bewaken en sturen van het eigen leergedrag: weten wat je cognitief doet. Om je 
leergedrag te kunnen sturen, moet je kennis hebben van je eigen leergedrag en over het leren in het 
algemeen. Bijvoorbeeld: weten hoe je studeert, weten hoe, wanneer en waarom je beter een 
samenvatting kunt maken in plaats van alles uit je hoofd te leren. Naast deze kennis over het eigen 
leerproces gaat het bij metacognitie ook om het strategisch gebruik van die kennis. Dit laatste noemt 
men ook wel 'regulatie van het leergedrag'. 
 
Misvatting of misconceptie Overtuiging, gevormd op basis van eigen ervaringen of 
veronderstellingen, die niet klopt met de werkelijkheid. In het onderwijs moeten deze misvattingen 
gecorrigeerd worden. 

Model (1) een persoon die het ideale gedrag voordoet. (2) een vereenvoudigde voorstelling van de 
werkelijkheid: bijvoorbeeld een whiteboard met een verkeerssituatie aangeduid met 
miniverkeersborden, wegen en voertuigen.  

Modelleren De instructeur demonstreert de gewenste vaardigheden, zodat de leerlingen zien welke 
stappen er gezet moeten worden. Vaak zal de instructeur tijdens modelleren ook hardop denken. 

Module een op zichzelf staand pakketje lessen dat ontworpen is rondom een afgebakend onderwerp. 
Een module zal dus uit meer lessen bestaan. Denk aan de modules van de RIS: voertuigbeheersing, 
rijden in eenvoudige verkeerssituaties, rijden in complexe verkeerssituaties etc. 

Monitoren van prestaties Het bijhouden van de leerprestaties van leerlingen op weg naar een 
leerdoel.  

Motivatie De bereidheid van de leerling om zich voor een bepaalde leertaak in te zetten. Meestal 
wordt onderscheid gemaakt tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie.  

Normgerichte toetsen Normgerichte toetsen beschrijven de prestaties van een leerling in relatie tot 
een relevante vergelijkingsgroep, bijvoorbeeld leerjaar- of leeftijdgenoten, ook wel normgroep of 
populatie genoemd. 
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Observerend leren: leren van het voorbeeldgedrag van de instructeur of van het (leer)gedrag van 
andere leerlingen. Deze vorm van leren komt voor als een leerling meerijdt met een andere leerling. 

 

Opdrachten werkzaamheden of taken die leerlingen tijdens rijlessen of theorielessen moeten 
verrichten om een vaardigheid te oefenen, of kennis te verwerven en toe te passen.  
 
 
Organisatie Bij het voorbereiden van de les is het van belang dat de rij-instructeur zich afvraagt wat 
er voor en tijdens de rijles allemaal geregeld moet worden. 

Performance assessment systematische en directe observatie van de prestaties van een leerling op 
rijtaken, en het beoordelen van de kwaliteit daarvan volgens vooraf vastgestelde prestatiecriteria. 

Periodieke terugblik Het is noodzakelijk dat leerstof wordt herhaald. Systematisch geplande 
terugblikken zijn effectief om vergeten tegen te gaan. Het doel is leerlingen te helpen kennis en 
vaardigheden te onthouden. 
 
Persoonlijkheidskenmerk: emotionele stabiliteit: de mate waarin iemand emotioneel op tegenslag 
reageert; Een gebrek aan emotionele stabiliteit zal aanleiding geven tot meer angst en schaamte en 
impulsiever handelen.  Verwante kenmerken: angst, agitatie, somberheid, verlegenheid, 
kwetsbaarheid  
 
Persoonlijkheidskenmerk: extraversie: de mate waarin iemand actief contact met anderen 
onderhoudt; Wie hoog scoort op deze dimensie is energiek, vrolijk, duidelijk aanwezig, uitbundig. 
Verwante kenmerken: groepsomgang, assertiviteit, activiteitsniveau 
 
Persoonlijkheidskenmerk: openstaan: de mate waarin iemand naar nieuwe ervaringen en nieuwe 
ideeën zoekt. Verwante kenmerken: verbeelding, open voor verandering, creatief, onafhankelijk, 
fantasierijk 
 
Persoonlijkheidskenmerk: vriendelijkheid: de mate waarin iemand het belang van anderen boven 
zijn eigen belang stelt. Een lage score hier duidt op: weinig inschikkelijk, weinig empathisch en weinig 
oprecht. Verwante kenmerken: vertrouwen, integriteit, altruïsme, coöperatie, bescheidenheid  
 
Persoonlijkheidskenmerk: zorgvuldigheid: de mate waarin iemand zich georganiseerd en 
doelgericht gedraagt. Verwante kenmerken: zelfwerkzaamheid, structuur/ordelijkheid, volgzaamheid, 
resultaatgerichtheid, zelfdiscipline, voorzichtigheid. 
 

Portfolio beoordeling. Een wijze van beoordelen die is gebaseerd op het geven van een oordeel 
over een gerichte verzameling werk van de leerling die de competentie van de leerling 
vertegenwoordigt. De producten van de leerling (naast andere) kunnen zijn: zelfevaluaties, logboeken, 
werkstukken, video-opnames van eigen taakuitvoering. De verzameling producten is bij summatieve 
toetsing meestal gebonden aan bepaalde eisen van aanvaardbaarheid. 

Predictieve validiteit de mate waarin een toets of beoordeling voorspellend is voor hoe goed een 
leerling later zal presteren. Zo kan het rijexamen al of niet voorspellend zijn voor het latere rijgedrag 
van een bestuurder. Een door een instructeur gemaakte of gebruikte toets kan voorspellend zijn voor 
de examenuitslag. validiteit is de eigenschap die een toets heeft als de toetsscore een 
criteriumvariabele kan voorspellen (prediceren). De hoogte van de predictieve validiteit van die toets 
wordt uitgedrukt in de hoogte van een index van samenhang (de correlatie) tussen toetsscores van de 
personen waarbij de toets is afgenomen en hun succes bij latere taakuitvoering.  



 12/16

Prestatie een waarneembaar bewijs van een leerling dat hij ergens toe in staat is, dat hij iets kan 
(Bijvoorbeeld adequaat keren op de weg). De uitvoering van een taak volgens criteria van bijvoorbeeld 
compleetheid en nauwkeurigheid.  

Prestatie- of performancecriteria  Een beschrijving van de kwaliteitskenmerken waarop een taak 
wordt beoordeeld. De performancecriteria kunnen algemeen zijn (zoals ‘veiligheid’ of 
‘voertuigbeheersing’ bij autorijden) maar ook specifiek (het aanhouden van een voldoende groot 
ruimtekussen).  

Procedure of procedurele taak een taak waarvoor een set procedures beschikbaar is om de 
gewenste resultaten te bereiken.  

Procedurele kennis Kennis die een leerling heeft van de wijze van aanpak van een bepaald 
probleem; welke strategieën hij daarbij zou kunnen gebruiken (weten hoe).  

Procesevaluatie kritisch nagaan of de diverse componenten van het didactisch model van de les(sen) 
adequaat zijn uitgevoerd. 

Productevaluatie Meten of de geplande doelstellingen van de lessen werden bereikt.  

Progessie of vorderingen De overgang van het ene stadium naar het eerstvolgende hogere 
ontwikkelingsstadium. 

Psychomotorisch domein Het gebied van lichamelijke bewegingen en coördinatie. In oplopende 
mate van beheersing kunnen worden onderscheiden:  
 

Reguleren of regulatievaardigheden: vaardigheden gericht op het sturen van het eigen leren. 
Regulatieve activiteiten betreffen bijvoorbeeld het reflecteren op, plannen, monitoren, evalueren, en 
bijstellen van de eigen rijvaardigheid. 

 

Reguleren:  Oriënteren Regulerende vaardigheid, waarbij voorafgaand aan het Ieren wordt 
nagedacht over bijvoorbeeld de doelstellingen, de beschikbare tijd, de mogelijk te hanteren 
leeractiviteiten en de beschikbare hulpmiddelen. Heel concreet kan het gaan om het nadenken over 
de uit te voeren stappen van een aan te leren handelingsscript. Bij het oriënteren hoort ook het 
ophalen van voorkennis. 

Reguleren: bijstellen 

Reguleren: diagnosticeren 

Reguleren: doelen stellen 

Reguleren: evalueren Regulerende vaardigheid gericht op beoordeling van het leerproces door 
effectiviteit, efficiëntie en verloop ervan te beoordelen in het licht van de doelstellingen en de 
werkplanning.  

Reguleren: herstellen Regulerende vaardigheden die ingezet worden wanneer de leerling 
constateert dat er iets niet goed gaat met het leerproces. Deze kunnen verschillende vormen 
aannemen: heroriëntering op de doelstellingen; de oorzaken van onbegrip trachten op te sporen; een 
nieuwe planning maken; reflectie op de gekozen doelen en activiteiten, e.d.  

Reguleren: kritisch verwerken: Logisch denken dat conclusies trekt uit feiten en bewijzen. 
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Reguleren oriënteren Richten van de aandacht op het doel van de handeling. de deelhandelingen 
waaruit een handeling is samengesteld, de volgorde waarin de deelhandelingen uitgevoerd moeten 
worden, de materialen en werktuigen die nodig zijn voor de uitvoering etc. 

Reguleren: plannen Regulerende vaardigheid waarbij leerlingen een aantal zaken ten aanzien van 
de leertaak vastleggen. Bijvoorbeeld de te ondernemen leeractiviteiten, de volgorde waarin aan de 
verschillende doelstellingen wordt gewerkt, een tijdsplanning en voornemens over wat te doen als er 
iets mis gaat  

Reguleren: proces bewaken Controleren of het leerproces verloopt zoals gepland. In de gaten 
houden of het te bereiken doel nog in zicht is en of men zich aan de voorgenomen planning houdt 
door middel van zelftoetsing of zelfondervraging.  

Reguleren: reflecteren Regulerende vaardigheid gericht op het verloop van de leer- en 
informatieverwerkingsprocessen in het algemeen met het oog op later leren en informatie verwerken.  

Reguleren: Toetsen Regulerende vaardigheid gericht op het nagaan of de doelstellingen nog wel in 
zicht blijven. Het gaat dan om vragen die men zichzelf stelt, eigen voorbeelden proberen te bedenken, 
e.d.  

Rijtaak Een klein deel van de totale taak autorijden: bijvoorbeeld invoegen op een autosnelweg. De 
rijtaak kan op zijn beurt weer in deeltaken worden opgedeeld. 

Routines Soepele, volgens een bepaald schema uitgevoerde gedragingen, die de instructeur en 
leerlingen helpen efficiënt een gemeenschappelijk doel te bereiken. 

Schaal een schaal is een reeks getallen die volgens een bepaald voorschrift gekoppeld worden aan 
waarnemingen. Toetsscores kunnen bijvoorbeeld door middel van een lineaire transformatie omgezet 
worden in cijfers van 1 t/m 10. In performance assessments gebruikt men vaak een 4- tot 6-punts 
beoordelingsschaal. 

Scorehandleiding een verzameling richtlijnen aan de hand waarvan de prestaties (meestal de 
uitgevoerde rijtaak of de antwoorden op theoretische opdrachten) van een leerling worden 
beoordeeld. In een scorehandleiding staat uitgelegd wat er wordt beoordeeld; er zijn scoreschalen 
beschreven (bijvoorbeeld 1 tot 4 of 1 tot 10) en het biedt een instructeur hulp bij het correct 
beoordelen van door de leerling uitgevoerde (rij)taken. 

 

Stadia van psychomotorisch leren 
1 Cognitief stadium: bewuste concentratie op de basale handelingen. Cognitief beheersingsniveau: 
leerling moet bij alles wat hij doet nog bewust nadenken. 
2 associatief beheersingsniveau: afzonderlijke onderdelen worden al routinematig uitgevoerd, maar 
leerling moet ze nog wel bewust associëren en in de juiste volgorde zette. 
3 geautomatiseerd beheersingsniveau: handelingen verlopen volledig routinematig, leerling denkt er 
niet meer bewust bij na. 

Stadium van psychomotorische vaardigheid 
Imitatie: observeert en probeert na te doen.  
Manipulatie: voert taak uit op aanwijzingen van de instructeur 
Precisie: voert taken uit met accuratesse, meestal onafhankelijk van de instructeur.  
Combinatie: combineert een of meer vaardigheden in een sequentie op een harmonieuze wijze uit.  
Naturalisatie: voert complexe taken met gemak en geautomatiseerd uit..  

Standaarden Stellingen die aangeven wat leerlingen concreet zouden moeten kennen en kunnen, 
wat ze in toetsen en beoordelingen moeten laten zien tijdens taken.  

Stappenplan Een stappenplan is een stapsgewijze uitwerking van een strategie, die in een vaste 
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volgorde uitgevoerd moet worden om tot de juiste oplossing te komen. 

Stressoren in het emotionele vlak zijn meestal negatieve prikkels of situaties die sterke emoties zoals 
angst, verdriet of woede oproepen. Voorbeelden hiervan zijn: straf, dreiging van gevaar, ontslag op 
het werk, en het verlies van een geliefde. Kortom situaties die de basisbehoeften van de mens als: 
veiligheid, gezondheid, liefde en middelen van bestaan in gevaar brengen. 

Taakelementen Componenten van een taak die de kleinste betekenisvolle activiteit beschrijven. 
Voorbeelden daarvan zijn de taakelementen van een handelingsscript: “Uitstappen”: kijken (vooruit> 
binnenspiegel> linkerbuitenspiegel> over schouder. Op andere weggebruikers en passagiers letten), 
portier openen, (met rechterhand openen > met linkerhand openen > als iemand aankomt deur 
gesloten houden) uitstappen (vlot uitstappen en onmiddellijk dichtdoen), portier goed afsluiten, 
weglopen (tegen het verkeer in). 

Taakgericht gedrag. Het gedrag waaruit blijkt dat leerlingen daadwerkelijk met een opgedragen taak 
bezig zijn. 
 
Terugblik Aan het begin van de les geeft de instructeur een samenvatting van de voorafgaande stof 
Hij bespreekt het gemaakte (huis-) werk en haalt de benodigde voorkennis op over het onderwerp dat 
behandeld gaat worden. 

Terugtrekkende begeleiding Een werkwijze tijdens begeleiding waarbij de instructeur geleidelijk zijn 
ondersteuning terugtrekt en de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de (rij)taken overlaat aan 
de leerling.  

Time management Methoden en technieken om ervoor te zorgen dat de werk- en onderwijstijd 
optimaal wordt benut. 

Toeschrijvingsstijl Gewoonlijke wijze van toeschrijven van succes of mislukking aan bepaalde 
oorzaken.  

Toetsen: intest (pretest) test aan het begin van de rijopleiding en bedoeld om inzicht te krijgen in het 
soort leerling en in de benodigde opleidingsduur. De test kan de vorm hebben van een testrit (op 
afgesloten terrein of in een simulator), maar ook bestaan uit een serie theoretische vragen over een 
onderwerp. 

Toetsen: vorderingentoetsen Op gezette tijden tijdens de rijopleiding afgenomen toetsen om een 
beeld te krijgen van de vorderingen die een leerling maakt. 

Totale of globale rijtaak: een globale of totale rijtaak is een zeer algemene aanduiding van de rijtaak. 
Bijvoorbeeld het rijden van A naar B; het rijden binnen de bebouwde kom, rijden op de autosnelweg. 
Een totale of globale rijtaak staat tegenover een deeltaak, zoals keren op de weg, invoegen. Deze 
deeltaken kunnen nog verder opgesplitst worden in onderdelen, zoals scannen, over de schouder 
kijken, gas en koppeling gedoseerd gebruiken etc. 

 

Transfer Er is sprake van transfer als in een nieuwe (leer-) situatie gebruik wordt gemaakt van kennis 
en vaardigheden die in een eerdere (leer-) situatie verworven zijn. 

Tussendoelen Een weergave van wat een leerling moet kennen en aan het einde van een fase van 
rijvaardigheid. Een goed voorbeeld zijn de doelen die bij elke RIS-module centraal staan.  

Vaardigheid Het vermogen om een handeling of groep van handelingen uit te voeren; het betreft 
meestal concreet zichtbare (rij)prestaties. 

Valide beoordeling Een valide beoordeling over een leerling betekent dat een oordeel over de 
leerling het gevolg is van een geldige interpretatie van waarnemingen. Een valide oordeel over 
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rijvaardigheid betekent dat de rij-instructeur achtereenvolgens nauwkeurig en zonder fouten heeft 
gescoord, dat hij dat op basis van een voldoende gevarieerd aantal (echte) rijtaken heeft gedaan, dat 
hij de leerling in voldoende gevarieerde verkeerssituaties heeft laten rijden onder voldoende 
gevarieerde omstandigheden. Voldoende gevarieerd betekent in alle gevallen volgens een 
geaccepteerde indeling. 
 
Validiteit Validiteit is een maat voor de juistheid van interpretaties die beoordelaars geven aan 
uitslagen van gebruikte toetsen en assessments. Bijvoorbeeld, het kan zijn dat een instructeur op 
basis van een beoordelingsles een conclusie trekt over de vlotheid waarmee de leerling rijdt. Hij kan 
diezelfde resultaten niet automatisch gebruiken om een uitspraak te doen over de hoffelijkheid 
waarmee de leerling rijdt. 

Vereenvoudigen van leer- of rijtaken Het terugbrengen van de moeilijkheidsgraad van de leer- of 
rijtaak door steun in te bouwen of de omstandigheden minder moeilijk te maken; Bijvoorbeeld de 
leerling stuurt alleen en de instructeur bedient de rest van de (zie ook: leersteigers bieden). Uitwijken 
naar een grote verlaten parkeerplaats is een manier om stuurgedrag te oefenen zonder dat op ander 
verkeer gelet hoeft te worden. 

Versneld leren  Didactische aanpak waarbij leerlingen in een kortere periode dan gemiddeld het 
geval is door te leerstappen van rijvaardigheid te leiden. Deze vorm van leren wordt gekozen op grond 
van een voldoende vastgesteld beginniveau van de leerling. 

Voorkennis Kennis waarover de leerlingen reeds beschikken. Het is belangrijk dat de nieuwe stof 
hierbij aansluit. 

Vragen stellen Een didactische werkvorm die tot doel heeft leerlingen, zelfstandig en kritisch te laten 
nadenken, na te gaan of leerlingen het tempo en niveau van de les kunnen volgen, of leerlingen in 
staat zijn begrippen en feiten te reproduceren, een foutieve gedachtegang op te sporen en die 
leerlingen bewustmaken van gevoelens en houdingen ten aanzien van bepaalde verschijnselen. 

Vragen stellen Diagnostische vragen: Wat heeft een leerling precies niet begrepen: Weet je nog wat 
verdrijvingsvlakken ook alweer waren?  

Vragen stellen Opiniërende of evaluatieve vragen: De leerling geeft een eigen mening: Wat vind je 
van …..?  

Vragen stellen Reproducerende vragen: Het gaat om het reproduceren van kennis: Noem de 
hoofdsteden van Europa.  

Vragen stellen Controlevragen: hebben de leerlingen begrepen wat je ze wilde leren: Leg nog eens 
uit hoe dat nu in zijn werk gaat.  

Vragen stellen Denkvragen: Vragen die een leerling stimuleren een leerling tot het oplossen van een 
probleem. Een leerling kan geen rechtstreeks antwoord op zo’n vraag formuleren, maar moet het 
antwoord afleiden uit wat hij weet. 

Vragen stellen Gesloten vragen: Bij gesloten vragen kan de leerling kiezen uit een aantal 
antwoordmogelijkheden, terwijl hij bij  

Vragen stellen Hogere orde vragen: vragen die nadenken en reflectie vereisen en dus meer van de 
leerling vragen dan antwoorden in de categorie ‘één antwoord goed’. 

Vragen stellen Kennisvragen: Ook wel feitenvragen genoemd. Dit zijn vragen waarbij de leerlingen 
zich feiten en definities moeten herinneren. Ze peilen de feitelijke informatie die in het geheugen is 
opgeslagen. 

Vragen stellen Open vragen: Vragen die de leerlingen vrijheid laten in de aard en de keuze van het 
antwoord.  
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Vragen stellen Oplossingsgerichte vragen: Te verdelen in convergente: er is maar één oplossing 
mogelijk: ‘Kun je in een zin zeggen wat Peter bedoelde?’ en divergente: er zijn meer oplossingen 
mogelijk: ‘Als je zou mogen zeggen wat we vandaag gaan doen, welke les zouden we dan hebben?’ 

Vragen stellen Procesvragen: Procesvragen zijn 'waarom-vragen'. Hierbij wordt van de leerling een 
uitleg verlangd. 
 
Vragen stellen Productvragen: Productvragen zijn ervoor bedoeld om de leerlingen feiten te laten 
reproduceren (wie-, wat-, waar-, wanneer-vragen). 
 
Vragen stellen Toepassingsvragen: Dit zijn vragen die peilen of de leerling procedures en regels kan 
toepassen. 
 
Vragen Begripsvragen: Dit zijn vragen die van de leerling verlangen dat hij bekende feiten met elkaar 
combineert door verklaringen te geven, te voorspellen, te vergelijken en te onderscheiden. 
Bijvoorbeeld: waarom mag je hier maar 90 km/u rijden?  

Wendbaarheid Mate van flexibiliteit van het leerresultaat die tot uiting komt in de verscheidenheid aan 
leerprestaties die men kan leveren.  

Werkboek Een boek of handout met daarin een serie procedures, oefeningen, handelingswijzers die  

Zelfassessment toetsing of beoordeling die door de leerling zelf wordt uitgevoerd waarbij hij zijn 
eigen sterktes en zwaktes in zijn taakuitvoering  evalueert.  

Zelfregulatie Het gebruik van kennis over het eigen leergedrag om dit leergedrag in de gaten te 
houden (te reguleren) en (bij) te sturen. Kortom, het kunnen bewaken en reguleren van je eigen 
leerproces. 

Zelfstandig leren Het vermogen van een leerling om zonder sturing van buitenaf (van de instructeur) 
te leren. De ontwikkeling van zelfstandigheid wordt bij veel leerbenaderingen als doel gezien.  

Zelfstandig rijden Niveau van uitvoering van de rijtaak waarbij de leerling zelfstandig beslissingen 
neemt over de te rijden route naar een bestemming en soms ook over de te kiezen bestemming. 

Zelfvertrouwen De mate waarin iemand ervan overtuigd is dat hij iets kan, dus of hij kan autorijden of 
bepaalde rijtaken wel aankan. 

Zelfwaardering Proces waarbij de leerling persoonlijke gevoelens van hoge of lage zelfwaarde uit. 

Zichzelfwaarmakende voorspelling Een voorspelling die zichzelf direct of indirect waarmaakt. In de 
rijopleiding kan de instructeur een (foutief) idee hebben over een leerling, waarna hij de leerling 
volgens dit idee gaat behandelen waardoor de voorspelling uitkomt. “Deze leerling kan niet zelf de 
beslissingen nemen” Gevolg: “Ik moet hem meer helpen”. Hierdoor wordt de leerling steeds 
afhankelijker van de instructeur waardoor zijn voorspelling bewaarheid wordt. 

Zone van naaste ontwikkeling Een moeilijkheidsniveau van een (rij)taak waarop de leerling met de 
hulp van een instructeur de taak nog kan uitvoeren, waar hij die zonder de hulp van de instructeur niet 
meer zou kunnen uitvoeren. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 225
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.77778
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 225
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.77778
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f0062006500200050004400460020658768637b2654080020005000440046002f0041002089c4830330028fd9662f4e004e2a4e1395e84e3a75355b5065876863957f671f4fdd5b58002f5b586863800c52365b9a7684002000490053004f0020680751c6300251734e8e521b5efa7b2654080020005000440046002f0041002089c483037684002000500044004600206587686376848be67ec64fe1606fff0c8bf753c29605300a004100630072006f00620061007400207528623763075357300b300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef67b2654080020005000440046002f00410020898f7bc430025f8c8005662f70ba9577671f4fdd5b5896fb5b5065874ef60020002853736b786a9400290020800c5c08958052365b9a76846a196e96300295dc65bc5efa7acb7b2654080020005000440046002f00410020898f7bc476840020005000440046002065874ef676848a737d308cc78a0aff0c8acb53c395b1201c004100630072006f00620061007400204f7f7528800563075357201d300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c00200064006500720020006600f800720073007400200073006b0061006c00200073006500730020006900670065006e006e0065006d00200065006c006c0065007200200073006b0061006c0020006f0076006500720068006f006c006400650020005000440046002f0041002c00200073006f006d00200065007200200065006e0020006e0079002c00200065006e0064006e007500200069006b006b0065002000760065006400740061006700650074002000490053004f002d007300740061006e0064006100720064002000740069006c0020006c0061006e00670074006900640073006f0070006200650076006100720069006e0067002000280061007200630068006900760061006c002900200061006600200065006c0065006b00740072006f006e00690073006b006500200064006f006b0075006d0065006e007400650072002e00200059006400650072006c006900670065007200650020006f0070006c00790073006e0069006e0067006500720020006f006d0020006f007000720065007400740065006c007300650020006100660020005000440046002f0041002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000660069006e006400650072002000640075002000690020006200720075006700650072006800e5006e00640062006f00670065006e002000740069006c0020004100630072006f006200610074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0041002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f00410020006900730074002000650069006e006500200076006f007200670065007300630068006c006100670065006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc007200200064006900650020004c0061006e0067007a0065006900740061007200630068006900760069006500720075006e006700200065006c0065006b00740072006f006e00690073006300680065007200200044006f006b0075006d0065006e00740065002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0041002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f00620065002000710075006500200073006500200064006500620065006e00200063006f006d00700072006f0062006100720020006f002000710075006500200064006500620065006e002000630075006d0070006c006900720020006c00610020006e006f0072006d0061002000490053004f0020005000440046002f0041002000700072006f0070007500650073007400610020007000610072006100200063006f006e007300650072007600610072002000280061007200630068006900760061006c002900200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0073002000610020006c006100720067006f00200070006c0061007a006f002e002000500061007200610020006f006200740065006e006500720020006d00e1007300200069006e0066006f0072006d00610063006900f3006e00200073006f0062007200650020006c0061002000630072006500610063006900f3006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400690062006c0065007300200063006f006e0020006c00610020006e006f0072006d00610020005000440046002f0041002c00200063006f006e00730075006c007400650020006c006100200047007500ed0061002000640065006c0020007500730075006100720069006f0020006400650020004100630072006f006200610074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000710075006900200064006f006900760065006e0074002000ea0074007200650020007600e9007200690066006900e900730020006f0075002000ea00740072006500200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0041002c00200075006e00650020006e006f0072006d0065002000490053004f002000700072006f0070006f007300e9006500200070006f007500720020006c006100200063006f006e0073006500720076006100740069006f006e002000e00020006c006f006e00670020007400650072006d006500200028006100720063006800690076006100670065002900200064006500200064006f00630075006d0065006e00740073002000e9006c0065006300740072006f006e00690071007500650073002e00200050006f0075007200200070006c007500730020006400650020006400e9007400610069006c007300200073007500720020006c006100200063007200e9006100740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0041002c00200076006f006900720020006c00650020004700750069006400650020006400650020006c0027007500740069006c0069007300610074006500750072002000640027004100630072006f006200610074002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/A, uno standard ISO proposto per il mantenimento \(archiviazione\) a lungo termine di documenti elettronici. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/A, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF96fb5b50658766f8306e9577671f4fdd5b580020002830a230fc30ab30a430d60029002030d530a930fc30de30c330c8306830573066002000490053004f0020306b63d051fa6e08307f306e0020005000440046002f00410020898f683c306b6e9662e03057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103059308b305f3081306b4f7f75283057307e30593002005000440046002f004100206e9662e00020306e00200050004400460020658766f84f5c6210306b306430443066306f3001004100630072006f006200610074002030e630fc30b630ac30a430c9309253c2716730573066304f30603055304430023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020c791c131d558b294002000410064006f006200650020005000440046bb38c11cb2940020d655c778c7740020d544c694d558ba700020c804c7900020bb38c11cb97c0020c7a5ae30ac040020bcf4c874d558b2940020bc29bc950028bcf4ad000029c73cb85c0020c81cc548b41c002000490053004f0020d45cc900c7780020005000440046002f0041c7580020addcaca9c5d00020b9dec544c57c0020d569b2c8b2e4002e0020005000440046002f00410020addcaca900200050004400460020bb38c11c0020c791c131c5d00020b300d55c0020c790c138d55c0020c815bcf4b2940020004100630072006f0062006100740020c0acc6a90020c124ba85c11cb97c0020cc38c870d558c2edc2dcc624002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200073006b0061006c0020006b006f006e00740072006f006c006c0065007200650073002c00200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50020007600e6007200650020006b006f006d00700061007400690062006c00650020006d006500640020005000440046002f0041002c00200065006e00200066006f007200650073006c00e500740074002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400200066006f00720020006c0061006e00670074006900640073006f00700070006200650076006100720069006e00670020002800610072006b00690076006500720069006e0067002900200061007600200065006c0065006b00740072006f006e00690073006b006500200064006f006b0075006d0065006e007400650072002e00200048007600690073002000640075002000760069006c0020006800610020006d0065007200200069006e0066006f0072006d00610073006a006f006e0020006f006d002000680076006f007200640061006e0020006400750020006f007000700072006500740074006500720020005000440046002f0041002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020007300650020006200720075006b00650072006800e5006e00640062006f006b0065006e00200066006f00720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200063006100700061007a0065007300200064006500200073006500720065006d0020007600650072006900660069006300610064006f00730020006f0075002000710075006500200064006500760065006d00200065007300740061007200200065006d00200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0041002c00200075006d0020007000610064007200e3006f0020007200650063006f006d0065006e006400610064006f002000700065006c0061002000490053004f002000700061007200610020006100200070007200650073006500720076006100e700e3006f00200065006d0020006c006f006e0067006f0020007000720061007a006f002000280061007200710075006900760061006d0065006e0074006f002900200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006c00650074007200f4006e00690063006f0073002e002000500061007200610020006f00620074006500720020006d00610069007300200069006e0066006f0072006d006100e700f50065007300200073006f00620072006500200063006f006d006f00200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400ed007600650069007300200063006f006d0020006f0020005000440046002f0041002c00200063006f006e00730075006c007400650020006f0020004700750069006100200064006f002000750073007500e100720069006f00200064006f0020004100630072006f006200610074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b00610020007400610072006b0069007300740065007400610061006e00200074006100690020006a006f006900640065006e0020007400e400790074007900790020006e006f00750064006100740074006100610020005000440046002f0041003a0074006100200065006c0069002000490053004f002d007300740061006e00640061007200640069006500680064006f007400750073007400610020007300e40068006b00f60069007300740065006e00200064006f006b0075006d0065006e0074007400690065006e0020007000690074006b00e400610069006b006100690073007400610020007300e40069006c0079007400790073007400e40020002800610072006b006900730074006f0069006e0074006900610029002000760061007200740065006e002e0020004c0069007300e40074006900650074006f006a00610020005000440046002f0041002d00790068007400650065006e0073006f00700069007600690065006e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074007400690065006e0020006c0075006f006d0069007300650073007400610020006f006e0020004100630072006f0062006100740069006e0020006b00e400790074007400f6006f0070007000610061007300730061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200073006b00610020006b006f006e00740072006f006c006c006500720061007300200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50073007400650020006d006f0074007300760061007200610020005000440046002f0041002c00200065006e0020006600f6007200650073006c006100670065006e002000490053004f002d007300740061006e00640061007200640020006600f600720020006c00e5006e00670076006100720069006700740020006200650076006100720061006e006400650020002800610072006b00690076006500720069006e0067002900200061007600200065006c0065006b00740072006f006e00690073006b006100200064006f006b0075006d0065006e0074002e00200020004d0065007200200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e0020006f006d00200068007500720020006d0061006e00200073006b00610070006100720020005000440046002f0041002d006b006f006d00700061007400690062006c00610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074002000660069006e006e00730020006900200061006e007600e4006e00640061007200680061006e00640062006f006b0065006e002000740069006c006c0020004100630072006f006200610074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/A, een voorgestelde ISO-standaard om elektronische documenten lange tijd te kunnen bewaren \(archiveren\). Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/A. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/A, a proposed ISO standard for the long-term preservation \(archival\) of electronic documents.  For more information on creating PDF/A compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


