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1 INLEIDING 

1.1 Achtergrond 

Het programma “Het Nieuwe Rijden”, dat door SenterNovem is ontwikkeld, is erop gericht het 
brandstofverbruik van personenauto’s, vrachtauto’s, bussen en treinen te verlagen en daarmee de uitstoot 
van broeikasgassen te verminderen. Tevens is de slimme manier van rijden, die door dit programma wordt 
gepropageerd, erop gericht om het aantal ongevallen te verminderen. 
 
Het Nieuwe Rijden (HNR) bestaat uit de volgende zes elementen: 

1. Rijopleiding van nieuwe bestuurders. 
2. Bijscholing van rijbewijsbezitters. 
3. Brandstofbesparende apparatuur. 
4. Bandenspanning. 
5. Aankoopgedrag (energielabel). 
6. CO2-compensatie. 

 
Als onderdeel van de “bijscholing van rijbewijsbezitters” worden door speciaal getrainde rij-instructeurs 
(HNR-trainers) rijbewijsbezitters in de verschillende rijbewijscategorieën bijgeschoold in de rijstijl van Het 
Nieuwe Rijden. Voor de certificering van deze HNR-trainers is op dit moment een ad hoc regeling getroffen 
met twee opleidingsinstituten. Het VVCR is daarbij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de HNR-trainers 
voor de categorie B en VTL voor de kwaliteit van de HNR-trainers voor de categorieën C en D. Probleem 
van de bestaande regeling is dat opleiding en examinering/certificering onvoldoende gescheiden zijn. Een 
bijkomend probleem is dat SenterNovem in de huidige situatie nog teveel zaken moet regelen. 
 
In dit verband heeft SenterNovem aan IBKI gevraagd een voorstel te maken voor de examinering c.q. 
certificering van HNR-trainers voor de categorieën B en C/D.  
 
DHV heeft in opdracht van IBKI voor de beide categorieën HNR-trainers leerdoelen voor de examens 
beschreven, een competentiegericht examenmodel opgesteld en bijbehorende examenprotocollen 
ontwikkeld.  
 
Bij de ontwikkeling van de leerdoelen is aangesloten bij de HNR-leerdoelen zoals deze zijn opgesteld voor 
de huidige WRM-examens (Traffic Test, 2002) en bij de leerdoelen van het toetsservicedocument voor de 
WRM-examens ‘nieuwe stijl’ (ICE/ Traffic Test, 2004). De leerdoelen die in het voorliggende document 
beschreven zijn, vormen een aanvulling op deze leerdoelen en hebben specifiek betrekking op de kritische 
beroepsbekwaamheden ten aanzien van HNR. Voor het examenmodel is aangesloten bij het 
competentiegerichte examenmodel dat voor het WRM-examen (dat onder de nieuwe WRM zal gaan 
gelden) is ontwikkeld (Nägele, Vissers en Roelofs, 2006). 
 
 

  



 

  

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 zijn de leerdoelen beschreven voor zowel het initieel examen HNR-trainer B en C/D als voor 
de hercertificering van HNR-trainer B en C/D. In hoofdstuk 3 zijn deze leerdoelen concreet vertaald in een 
examenmodel c.q. exameninhouden.  
 
Analoog aan het nieuwe WRM-examenmodel is daarbij onderscheid gemaakt in drie onderdelen:  

• een toets van de relevante HNR-kennisbasis en van de kennisbasis met betrekking tot de 
didactische voorwaarden voor het bekwaam handelen als HNR-trainer (theorietoets) 

• een toets met betrekking tot de eigen vaardigheid in de toepassing van de HNR-rijstijl (praktijk) 
• een toets met betrekking tot van de didactische vaardigheid om de HNR-rijstijl aan te leren 

(praktijk) 
 
Het rapport wordt afgesloten met de beoordelingsprotocollen ten behoeve van de praktijkonderdelen 
(hoofdstuk 4). Deze hebben alleen betrekking op het initiële examen, aangezien een praktijktoets geen 
deel uit maakt van de hercertificering. [hoofdstuk 4 is niet bijgevoegd, zie afzonderlijke 
documenten met de praktijkbeoordelingsprotocollen] 



 

 

2 LEERDOELEN 

 
 

Bij de uitwerking van de HNR-leerdoelen wordt telkens aangegeven: 
 

Met betrekking tot het competent zijn als HNR-trainer: 
 

Met betrekking tot het competent zijn in de toepassing van HNR: 
 
De leerdoelen hebben betrekking op de volgende taakdomeinen: 
 

De leerdoelen voor de HNR-trainer zijn specifiek gericht op de kennis t.a.v. HNR, de toepassing van deze 
kennis in de eigen rijstijl en de didactische vaardigheden om HNR aan te kunnen leren. Daarmee vormen 
de HNR-leerdoelen een aanvulling op de huidige WRM-leerdoelen.  

 

Bij competentiegericht opleiden en toetsen staat de arbeidsprestatie die nodig is om in dit geval in het 
beroep van HNR-trainer te kunnen functioneren centraal. Dit houdt in dat voor de opleiding en de 
examinering niet kan worden uitgegaan van een opsplitsing in losse vakinhoudelijke deelgebieden, maar 
dat steeds de integratie van de verschillende kennis-, vaardigheids- en gedragselementen zoals die zich in 
concrete taaksituaties voordoet voorop staat. Dit betekent dat in de leerdoelen niet alleen het kennisaspect 
met betrekking tot de HNR-rijstijl is uitgewerkt, maar dat met name ook de didactische vaardigheden om 
de HNR-rijstijl aan te leren van belang zijn. 

 

“Een HNR-trainer is competent als hij laat zien dat hij in HNR-trainingssituaties naar behoren functioneert, 
de principes van de HNR-rijstijl kan uitleggen, demonstreren en overbrengen en de daarbij voorkomende 
problemen en dilemma’s adequaat hanteert, zijn keuzes en handelingen kan verantwoorden en zich op 
basis van feedback verder kan ontwikkelen zodat hij ook in nieuwe situaties juiste keuzes maakt en 
adequaat handelt.” 

 

Bij de formulering van de leerdoelen ligt de nadruk op een competentiegerichte benadering. Voor de 
inhoud van het begrip competentie sluiten wij aan bij de definitie die is gehanteerd voor een competente 
rij-instructeur (zie: ‘Kwalificatieprofiel rij-instructeur’: Bureau ICE, 2005). Naar analogie hiervan kan een 
competente HNR-trainer als volgt worden beschreven: 

• op welke manier de taken kunnen/ moeten worden getoetst 
• op welke punten de taken worden beoordeeld 
• wat de bijbehorende taken zijn en wat deze inhouden 

• didactisch bekwaam handelen in HNR-trainingssituaties 
• kennisbasis didactische voorwaarden 

• eigen vaardigheid in het toepassen van de HNR rijstijl 
• kennisbasis HNR 

 



  

 Leerdoelen HNR-Trainer B – Initieel examen 

 
Taakdomein: Competent in de toepassing van de HNR-rijstijl B 

a) Kennisbasis HNR-rijstijl 
 

K.1. Leerdoel: 
 De HNR-trainer B kan de uitgangspunten van het HNR-programma beschrijven, hij kan beschrijven wat de principes van HNR-rijstijl zijn en hij kan de brandstofbesparende aspecten 

van de HNR-rijstijl verklaren. 
K.2. Leerdoel: 
 De HNR-trainer B kan beschrijven welke negatieve effecten het gemotoriseerde verkeer op het leefmilieu heeft, hij kan beschrijven hoe door toepassing van de uitgangspunten van 

HNR de negatieve effecten van het gebruik van motorvoertuigen op het leefmilieu kunnen worden beperkt en hij kan beschrijven welke positieve effecten HNR heeft. 
K.3. Leerdoel: 
 De HNR-trainer B kan beschrijven welke hulpmiddelen kunnen worden toegepast om een brandstofbesparend rijgedrag te bereiken. 
K.4. Leerdoel: 
 De HNR-trainer B kan beschrijven welke voordelen de HNR-rijstijl biedt m.b.t. de verkeersveiligheid. 
K.5. Leerdoel: 
 De HNR-trainer B kan belangrijke bepalingen met betrekking tot milieubewust autorijden uit de verkeerswetgeving en –regelgeving beschrijven en hij kan voor het milieubewust 

autorijden relevante bepalingen in die wet- en regelgeving terugvinden. 
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Thema Kennisbasis HNR 
K.1. Leerdoel: 
 De HNR-trainer B kan de uitgangspunten van het HNR-programma beschrijven, hij kan beschrijven wat de principes van de HNR-rijstijl zijn en hij kan de 

brandstofbesparende aspecten van de HNR-rijstijl verklaren. 
TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING (HOE) TOETSWIJZE 
Beschrijven Uitgangspunten van 

het HNR-programma 
Adequate beschrijving van de vijf elementen van HNR: 
1. Rijstijl (opleiding nieuwe autobestuurders, bijscholing rijbewijsbezitters) 
2. Aankoopgedrag (energielabel) 
3. Bandenspanning 
4. Brandstofbesparende apparatuur 
5. CO2-compensatie 

 

Theorie/ 
casustoetsen 

Beschrijven Principes van de 
HNR-rijstijl 

Adequate beschrijving van de principes van de rijstijl van HNR: 
1. starten zonder gas te geven 
2. zo vroeg mogelijk schakelen naar een hogere versnelling (tussen 2000-2500 toeren) 
3. zoveel mogelijk met gelijkmatige snelheid rijden en met een laag toerental in een zo hoog mogelijke versnelling 
4. zover mogelijk vooruit kijken en anticiperen op het overige verkeer 
5. tijdig het gas loslaten wanneer duidelijk is dat vaart moet worden geminderd (bijv. verkeerslicht) en de auto in de 

versnelling van dat moment laten uitrollen. 
6. motor afzetten bij langere tussenstops 
7. bandenspanning regelmatig (maandelijks) controleren 
8. gebruik maken van aanwezige in-car apparatuur (bijv. toerenteller, cruise control en boordcomputer) 
9. aanhouden van een ruimtekussen en vergroten van de reactietijd, c.q. reactieruimte 
 

Theorie/ 
casustoetsen 

Verklaren Brandstofbesparende 
aspecten van de 
HNR-rijstijl 

Adequate beschrijving van technische achtergronden van HNR-rijstijl: 
• rijstijl die aansluit bij de moderne autotechniek 
• efficiëntere verbranding van brandstofmengsel 
• energie-efficiënt rijden betekent de motor zoveel mogelijk laten werken in het zuinige gebied van de motor: in het 

algemeen wordt het gunstigste verbruik gerealiseerd net voordat het maximum koppel wordt bereikt (gebaseerd 
op het ei-diagram van de betreffende motor) 

• optimale balans tussen klimaat (CO2) en luchtkwaliteit (NO2) 

Theorie/ 
casustoetsen 
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Thema Kennisbasis HNR 
K.2. Leerdoel: 
 De HNR-trainer B kan beschrijven welke negatieve effecten het gemotoriseerde verkeer op het leefmilieu heeft, hij kan beschrijven hoe door toepassing van de 

uitgangspunten van HNR de negatieve effecten van het gebruik van motorvoertuigen op het leefmilieu kunnen worden beperkt en hij kan beschrijven welke 
positieve effecten HNR heeft. 

TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING (HOE) TOETSWIJZE 
Beschrijven De wijze waarop 

het 
gemotoriseerde 
verkeer het 
leefmilieu 
verstoort 

Adequate beschrijving van:  
• verzuring (door verbranding van fossiele brandstoffen ontstaan stikstofoxiden, die zich in de lucht met water 

verbinden tot (salpeter)zuur: de ‘zure regen’) 
• smogvorming (ontstaat bij hoge concentraties ozon (door koolwaterstoffen) en luchtverontreiniging met zwaveldioxide 

en kleine stofdeeltjes en kan leiden tot irritatie van luchtwegen, longen en slijmvliezen) 
• broeikaseffect (door toename van kooldioxide ontstaat als het ware een ‘deken’ om de aarde met als gevolg stijgende 

temperatuur en klimaatveranderingen) 
• geluidsoverlast (hoge geluidsniveaus hebben een schadelijk effect op het menselijk functioneren; hetgeen zich kan 

uiten in verstoring van slaap en rust en in het ontstaan van psychosomatische klachten) 
• fijn stof en luchtkwaliteit algemeen 

 

Theorie/ 
casustoetsen 

Beschrijven De wijze waarop 
de nadelige 
effecten op het 
leefmilieu kunnen 
worden beperkt 

Adequate beschrijving van: 
• aanschaf zuinige auto (energielabel) 
• aangepaste rijstijl (toepassing van de principes van de HNR-rijstijl) 
• goede ritvoorbereiding 
• gebruik brandstofbesparende in-car apparatuur 
• goed voertuigonderhoud (tijdige en juiste uitvoering van periodiek onderhoud, periodieke (maandelijkse) controle van 

bandenspanning) 
• vervoer van goederen (geen onnodig gebruik van imperiaal, fietsenrek of caravanspiegels en geen onnodig vervoer 

van zware lading) 
• geen onnodig gebruik van stroomverbruikers als ruitverwarming, airconditioning en blower 
• geen onnodig autogebruik 

 

Theorie/ 
casustoetsen 
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TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING (HOE) TOETSWIJZE 
Beschrijven De positieve 

effecten van 
HNR op het 
leefmilieu 

HNR vermindert en verlaagt: 
• brandstofverbruik (dus fossiele brandstoffen) 
• reparatie- en onderhoud(skosten) 
• grondstoffen 
• geluidsoverlast 
• luchtvervuiling 
• uitstoot van broeikasgassen 

 
HNR verbetert en verhoogt: 

• de verkeersveiligheid 
• het rijcomfort 

 

Theorie/ 
casustoetsen 
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Thema Kennisbasis HNR 
K.3. Leerdoel: 
 De HNR-trainer B kan beschrijven welke hulpmiddelen kunnen worden toegepast om een brandstofbesparend rijgedrag te bereiken 
TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING (HOE) TOETSWIJZE 
Beschrijven Hulpmiddelen 

voor een 
brandstof- 
besparend 
rijgedrag 

Adequate beschrijving van onderstaande hulpmiddelen die kunnen worden toegepast om een brandstofbesparend rijgedrag te 
bereiken: 

• schakelindicatoren (geven aan wanneer het beste geschakeld kan worden) 
• boordcomputer (geeft tijdens het rijden informatie over prestaties, zoals het momentane brandstofverbruik) 
• cruise control (automatische regeling van de snelheid) 
• brandstofverbruiksmeter (geeft informatie over momentane brandstofverbruik) 
• toerenteller (geeft informatie over het aantal omwentelingen dat de krukas per minuut maakt, door op tijd te 

schakelen blijft het toerental laag en dat betekent in het algemeen een lager brandstofverbruik) 
• toeren- en/of snelheidsbegrenzers (hiermee kunnen de toerentallen en/of snelheden op bepaalde waarden worden 

afgesteld) 
• navigatiesysteem (voorkomt verkeerd rijden en zorgt voor ontspannen autorijden) 

 

Theorie/ 
casustoetsen 
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Thema Kennisbasis HNR 
K.4. Leerdoel: 
 De HNR-trainer B kan beschrijven welke voordelen de HNR-rijstijl biedt m.b.t. de verkeersveiligheid. 
TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING (HOE) TOETSWIJZE 
Beschrijven Veiligheidsaspect

en van HNR-rijstijl 
Adequate beschrijving van de manier waarop de rijstijl van HNR een bijdrage levert aan de verkeersveiligheid: 

• anticiperend en defensief rijden: anticiperen op potentieel gevaarlijke situaties, mogelijke gedragingen van andere 
weggebruikers en rekening houden met beperkingen van andere verkeersdeelnemers 

• aanhouden ruimtekussen: ruimte inbouwen zodat tijdig kan worden geageerd op onverwachte handelingen of 
situaties 

• rijden met gelijkmatige snelheid: minder verstoringen en conflicten 
• houden aan snelheidslimieten: minder snelheidsovertredingen, lagere rijsnelheden en kleine snelheidsverschillen  
• minder inhalen 
• minder stress/ verkeersagressie 
• met juiste bandenspanning betere wegligging en remgedrag 

 

Theorie/ 
casustoetsen 

 
Thema Kennisbasis HNR 
K.5. Leerdoel: 
 De HNR-trainer B kan belangrijke bepalingen met betrekking tot milieubewust autorijden uit de verkeerswetgeving en –regelgeving beschrijven en hij kan voor het 

milieubewust autorijden relevante bepalingen in die wet- en regelgeving terug vinden.  
TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING (HOE) TOETSWIJZE 
Beschrijven Doel 

verkeersregels 
Veilige, vlotte en milieuvriendelijke afwikkeling van het verkeer (WVW, art. 2) Theorie/ 

casustoetsen 
Beschrijven APK-keuring Adequaat kunnen beschrijven: 

• welke bepalingen gelden t.a.v. de verplichte keuring van voertuigen (APK-keuring, waaronder controle op uitstoot) 
• welke verplichtingen gelden omtrent het bijbehorende Keuringsbewijs 

 
(Voertuigreglement art. 4.5, 4.6, 4.10; WVW art. 81; WVW art. 72 en 74) 

Theorie/ 
casustoetsen 
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TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING (HOE) TOETSWIJZE 
Beschrijven Bandenkwaliteit Adequaat criteria voor toestand van banden kunnen beschrijven en weten op welk moment daarop controle dient te worden 

uitgevoerd: 
• profiel 
• spanning 
• beschadigingen 
• slijtagepatroon 

 
(Regeling eisen theorie-examen B, art. 3, lid b en Rijprocedure B, paragraaf 3.10.1) 
 

Theorie/ 
casustoetsen 
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b) Eigen vaardigheid in het toepassen van de HNR-Rijstijl  
 
R.1. Leerdoel: 
 De HNR-trainer B kan – en is bereid - de principes van de HNR-rijstijl toepassen in zijn eigen rijstijl (voorbeeldfunctie). 

 
Thema HNR-Rijstijl 

R.1. Leerdoel: 
 De HNR-trainer B kan - en is bereid - de principes van de HNR-rijstijl toepassen in zijn eigen rijstijl (voorbeeldfunctie).  

TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING (HOE) TOETSWIJZE 
Toepassen Demonstreren van 

de voorgeschreven 
rijhandelingen van 
de HNR-rijstijl 

Toepassen van de HNR-rijstijl, adequate demonstratie van de gewenste handelwijzen met betrekking tot de principes van de 
HNR-rijstijl: 

• starten zonder gas geven 
• direct rustig wegrijden zonder stationair warm te draaien 
• zo vroeg mogelijk naar een hogere versnelling schakelen 
• bij een constante snelheid in een zo hoog mogelijke versnelling rijden 
• juiste wijze van vertragen (tijdig voet van het gaspedaal en gebruik maken van het rollende vermogen, d.w.z. 

uitrollen in de versnelling) 
• motor uitschakelen bij (beoogde of te verwachten) langere tussenstops 
• bochten en rotondes zo mogelijk nemen in een hogere dan 2e versnelling 

 
Daarbij laat de kandidaat zien dat hij: 

• adequaat kijkgedrag vertoont (o.a. voldoende ver vooruit kijken) 
• tijdig anticipeert 
• met een aangepaste snelheid rijdt 
• steeds een voldoende groot ruimtekussen aanhoudt (voldoende volgafstand, zonodig vergroten van de reactietijd 

c.q. de reactieruimte) 
• defensief rijdt 
• wanneer veiligheid en milieu dreigen te conflicteren steeds de prioriteit legt bij de veiligheid 

 
Het resultaat is een veilige, vlotte en sociale, maar vooral milieuverantwoorde rijwijze. 
 

Praktijk 
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 Taakdomein: Competent als HNR-trainer B 

 
a) Kennisbasis didactische voorwaarden 
 

DV.1. Leerdoel: 
 De HNR-trainer B kan ten behoeve van de HNR-training een lesplan op maat maken en hij kan de principes van HNR en van de HNR-rijstijl in het lesplan 

integreren.  
 
DV.2. Leerdoel: 
 De HNR-trainer B kan beschrijven welke werkvormen en instructiemethoden relevant zijn voor het aanleren van de HNR-rijstijl en hij kiest in zijn instructie 

adequate werkvormen en instructiemethoden. 

DV.3. Leerdoel: 
 De HNR-trainer B kan beschrijven welke mogelijke weerstanden van cursisten kunnen voorkomen bij het aanleren van de HNR-rijstijl, hij kan mogelijke 

weerstanden diagnosticeren en hij kan op een effectieve wijze reageren op mogelijke weerstanden. 
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Thema Kennisbasis didactische voorwaarden 
DV.1. Leerdoel: 
 De HNR-trainer B kan ten behoeve van de HNR-training een lesplan op maat maken en hij kan de principes van HNR en van de HNR-rijstijl in het 

lesplan integreren.  
TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING (HOE) TOETSWIJZE 
Beschrijven Op cursisten 

afgestemd lesplan 
Ontwikkelen van adequaat lesplan t.a.v. HNR-rijstijl: 

• duidelijke leerdoelstellingen 
• diagnose beginniveau cursist 
• afstemmen lesplan op specifieke kenmerken van de cursist 
• vertaling leerdoelstellingen in concrete lesactiviteiten (instructie en coaching) 
• evaluatie van de les 

 

Theorie/ casustoetsen en 
handelingskeuzetoetsen 

Toepassen Integreren 
principes HNR en 
HNR-rijstijl in 
lesplan 

Toepassen van: 
• een adequaat lesplan voor het aanleren van de HNR-rijstijl 
• uitvoering lesplan dient afgestemd te zijn op bovengenoemde eisen met betrekking tot het ontwikkelen 

van het lesplan 
 

Theorie/ casustoetsen en 
handelingskeuzentoetsen 
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Thema Kennisbasis didactische voorwaarden 
DV.2. Leerdoel: 
 De HNR-trainer B kan beschrijven welke werkvormen en instructiemethoden relevant zijn voor het aanleren van de HNR-rijstijl en hij kiest in zijn 

instructie adequate werkvormen en instructiemethoden. 
TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING HOE) TOETSWIJZE 
Beschrijven Voor HNR 

relevante 
werkvormen en 
instructiemethoden 

De instructeur heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste werkvormen en instructiemethoden waarmee 
cursisten een groeiende bekwaamheid verwerven in het toepassen van de HNR-rijstijl. 
 
Overdrachtvorm en bijbehorende instructiemethoden: 

• uitleggen 
• voordoen/ demonstreren 
• praktijkvoorbeelden geven 
• zelf hardop denkend verwoorden 

 
Opdrachtvorm en bijbehorende instructiemethoden: 

• direct becommentariëren van rijtaken 
• vragen stellen 
• door cursist laten verwoorden 
• nabespreken van rijtaken 
• tips en feedback geven van afloop van rijtaak 

 

Theorie/ casustoetsen en 
handelingskeuzentoetsen 

Toepassen Kiezen en 
toepassen van 
relevante 
werkvormen en 
instructiemethoden 

De instructeur kiest in zijn instructie adequate werkvormen en bijbehorende instructiemethoden (soort activiteit in 
relatie tot de aan de leren rijtaak). 

Theorie/ casustoetsen en 
handelingskeuzentoetsen 
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Thema Kennisbasis didactische voorwaarden 
DV.3. Leerdoel: 
 De HNR-trainer B kan beschrijven welke mogelijke weerstanden van cursisten kunnen voorkomen bij het aanleren van de HNR-rijstijl, hij kan 

mogelijke weerstanden diagnosticeren en hij kan op een effectieve wijze reageren op mogelijke weerstanden. 
TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING (HOE) TOETSWIJZE 
Beschrijven Weerstanden t.a.v. 

HNR 
Adequate omschrijving van mogelijke weerstanden (attitude) t.a.v. HNR-rijstijl bij de cursist: 

• het heeft toch geen effect op het milieu 
• het kost meer tijd 
• het is niet comfortabel 
• het is niet goed voor de motor 
• etc. 

 

Theorie/ / casustoetsen en 
handelingskeuzentoetsen 

Toepassen Omgaan met 
weerstanden t.a.v. 
HNR 

Weerstanden bij de cursist t.a.v. HNR kunnen diagnosticeren en daarop kunnen interveniëren. Theorie/ / casustoetsen en 
handelingskeuzentoetsen 

 
 
 

 
 - 16 - 



  

b) Didactische bekwaam handelen in HNR-trainingssituaties  
 

DH.1. Leerdoel: 
 De HNR-trainer B kan tijdens het instructieproces de cursist adequaat informeren en motiveren t.a.v. de uitvoering van de principes van HNR en de HNR-rijstijl en 

hij geeft instructies conform de Rijprocedure B en de geldende HNR-afspraken. 
 
DH.2. Leerdoel: 
 De HNR-trainer B kan de cursist op een adequate wijze begeleiden c.q. coachen bij de uitvoering van de principes van HNR en de HNR-rijstijl 
  
DH.3. Leerdoel: 
 De HNR-trainer B kan de HNR-elementen als integraal onderdeel van de lessen evalueren. 
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Thema Didactiek HNR 
DH.1. Leerdoel: 
 De HNR-trainer B kan tijdens het instructieproces de cursist adequaat informeren en motiveren t.a.v. de uitvoering van de principes van HNR en de HNR-rijstijl en 

hij geeft instructies conform de Rijprocedure B en de geldende HNR-afspraken. 
TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING (HOE) TOETSWIJZE 
Toepassen Instructie geven Adequate overdracht van informatie t.a.v. de principes van HNR en de HNR-rijstijl: 

 
Introductie van de les: 

• lesplan 
• kern van de les/ motivatie 

Uitleg: 
• beschrijving inhoud HNR-principes 
• beschrijving deelhandelingen HNR-rijstijl 
• beschrijving mogelijke foutgedragingen HNR-rijstijl 

Aanbieden oefensituaties: 
• plaats van uitvoering 
• moeilijkheidsgraad 
• intensiteit 

Feedback: 
• lesafronding 
• bespreking leerresultaat 
• evaluatie leerproces 

 

Praktijk 
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Thema Didactiek HNR 

DH.2. Leerdoel: 
 De HNR-trainer B kan de cursist op een adequate wijze begeleiden c.q. coachen bij de uitvoering van de principes van HNR en de HNR-rijstijl 
TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING (HOE) TOETSWIJZE 
Toepassen Coachen/ 

begeleiden van de 
cursist 

Adequate begeleiding van de cursist: 
 
Ondersteuning aanleren HNR-rijstijl: 

• hints en corrigerende aanwijzingen 
• inhoudelijke verbeterpunten 
• verklarend commentaar 
• essentiële zaken 
• timing 

Afstemming: 
• sturing op niveauverhoging 
• sturing naar zelfstandigheid 

Leerhouding: 
• positieve beleving 
• complimenteren 

 

Praktijk 
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Thema Didactiek HNR 

DH.3. Leerdoel: 
 De HNR-trainer B kan de HNR-elementen als integraal onderdeel van de lessen evalueren. 
TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING (HOE) TOETSWIJZE 
Toepassen Evaluatievormen Adequate toepassing van proces- en effectevaluatie als onderdeel van een praktijkles HNR. De instructeur betrekt de 

resultaten van de evaluatie bij het vervolgen van het instructieproces. 
• Effectevaluatie: wat heeft het leerproces opgeleverd? Zijn de HNR-leerdoelen door de cursist gerealiseerd? 
• Procesevaluatie: wat ging wel en niet goed in het leerproces m.b.t. HNR-rijstijl?  

 

Praktijk 
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 Leerdoelen HNR-Trainer B: Hercertificering 

Bij de hercertificering van HNR-trainers is het doel om het niveau vast te stellen van de vier taakdomeinen met de daarbij behorende leerdoelen (zie paragraaf 2.1). 
 
Daarnaast dienen rij-instructeurs op de hoogte te zijn van de nieuwe ontwikkelingen rondom HNR: ze moeten een actuele kennis hebben t.a.v. HNR, zowel op inhoudelijk vlak, als op 
het uitvoeringsvlak (bijv, nieuwe materialen, media, etc.). Ook dienen ze te weten welke ontwikkelingen er zijn m.b.t. nieuwe didactische werkvormen en media die kunnen worden 
toegepast in verband met het aanleren van HNR-principes. 
Daartoe kunnen twee aanvullende, min of meer overkoepelende, leerdoelen worden geformuleerd; de eerste heeft betrekking op de kennisbasis, de tweede op didactiek. 
 
Thema Kennisbasis HNR 
H/K.1. Leerdoel: 
 De HNR-trainer B heeft een actuele kennisbasis t.a.v. HNR. 
TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING (HOE) TOETSWIJZE 
Beschrijven Actuele 

kennisbasis 
Adequate beschrijving van de kennisbasis, zoals verwoord in de leerdoelen K1 t/m K6 en van recente 
ontwikkelingen rondom de inhoud en aanpak van HNR. 
 

Theorie/ casustoetsen 

 
Thema Didactiek HNR 
H/D.1. Leerdoel: 
 De HNR-trainer B heeft actueel overzicht van mogelijk te hanteren didactische aanpakken en werkvormen en hij kan dit in de praktijk brengen.  

TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING (HOE) TOETSWIJZE 
Beschrijven Actueel overzicht 

van didactische 
aanpakken en 
werkvormen 

Adequate beschrijving van actuele/ up-to-date werkvormen en instructiemethoden die toepasbaar zijn in het 
leerplan t.a.v. HNR en deze in praktijk kunnen brengen. 

Theorie/ casustoetsen en 
handelingskeuzentoetsen 
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 Leerdoelen HNR-Trainer C/D – Initieel examen 

De leerdoelen voor de HNR-Trainer C/D komen grotendeels overeen met de leerdoelen zoals deze voor de trainer HNR-C/D zijn geformuleerd. Met name in de kennisbasis zijn 
enkele leerdoelen toegevoegd, geherformuleerd en/of aangevuld waar het specifieke goederenvervoerthema’s betreft. De leerdoelen met betrekking tot de didactiek zijn gelijk aan die 
van de HNR-trainer B. 
[N.B. De leerdoelen kennisbasis zijn gedeeltelijk hernummerd (inhoud is niet aangepast); zie afzonderlijke document beknopte ‘leerdoelen HNR’)] 
 
Taakdomein: Competent in de toepassing van de HNR-rijstijl C/D 

a)  Kennisbasis HNR-rijstijl 
 
K.1. Leerdoel: 
 De HNR-trainer C/D kan de uitgangspunten van HNR-programma beschrijven, hij kan beschrijven wat de principes van HNR-rijstijl zijn en hij kan de 

brandstofbesparende aspecten van de HNR-rijstijl verklaren. 
K.2. Leerdoel: 
 De HNR-trainer C/D kan beschrijven welke negatieve effecten het gemotoriseerde verkeer op het leefmilieu heeft, hij kan beschrijven hoe door toepassing van de 

uitgangspunten van HNR de negatieve effecten van het gebruik van motorvoertuigen op het leefmilieu kunnen worden beperkt en hij kan beschrijven welke 
positieve effecten HNR heeft. 

K.3. Leerdoel: 
 De HNR-trainer C/D kan beschrijven welke hulpmiddelen kunnen worden toegepast om een brandstofbesparend rijgedrag te bereiken 
K.4. Leerdoel: 
 De HNR-trainer C/D kan beschrijven welke technische / operationele zaken van invloed zijn op het brandstofverbruik van een vrachtauto, en op welke wijze het 

brandstofverbruik kan worden beperkt.  
K.5a. Leerdoel: 
 De HNR-trainer C/D kan beschrijven welke voordelen de HNR-rijstijl biedt m.b.t. de verkeersveiligheid. 
K.5b. Leerdoel: 
 De HNR-trainer C/D kan beschrijven welke economische voordelen het HNR-rijstijl biedt voor de onderneming. 
K.6. Leerdoel: 
 De HNR-trainer C/D kan belangrijke bepalingen met betrekking tot milieubewust autorijden uit de verkeerswetgeving en –regelgeving beschrijven en hij kan voor 

het milieubewust autorijden relevante bepalingen in die wet- en regelgeving terug vinden. 
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Thema Kennisbasis HNR 
K.1. Leerdoel: 
 De HNR-trainer C/D kan de uitgangspunten van HNR-programma beschrijven, hij kan beschrijven wat de principes van HNR-rijstijl zijn en hij kan de 

brandstofbesparende aspecten van de HNR-rijstijl verklaren. 
TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING (HOE) TOETSWIJZE 
Beschrijven Uitgangspunten van 

HNR-programma  
Adequate beschrijving van de vijf elementen van HNR: 

1. Rijstijl (opleiding nieuwe vrachtwagenbestuurders, bijscholing rijbewijsbezitters) 
2. Aankoopgedrag 
3. Bandenspanning 
4. Brandstofbesparende apparatuur/technische voorzieningen ter beperking van milieuvervuiling (bijv. asbestvrije 

remvoeringen, roetfilters) 
5. CO2-compensatie 

Theorie/ 
casustoetsen 

Beschrijven Principes van de 
HNR-rijstijl 

Adequate beschrijving van de principes van de rijstijl van HNR: 
1. Starten zonder gas te geven (direct rustig wegrijden, alleen koudstartinstallatie indien noodzakelijk) 
2. zo snel mogelijk bij lage toerentallen doorschakelen naar hogere versnelling (afhankelijk van rijden bij deellast of 

vollast) 
3. zoveel mogelijk met gelijkmatige snelheid rijden en met een laag toerental in een zo hoog mogelijke versnelling 
4. zover mogelijk vooruit kijken en anticiperen op het overige verkeer 
5. juiste wijze van vertragen, bijv. bij nadering verkeerslicht (tijdig voet van gaspedaal en gebruik maken van rollend 

vermogen, d.w.z. uitrollen in de versnelling  
6. motor afzetten bij langere tussenstops 
7. bandenspanning regelmatig controleren 
8. aanhouden van een ruimtekussen en vergroten van de reactietijd, c.q. reactieruimte 
9. gebruik maken van aanwezige in-carapparatuur (bijv. toerenteller, dieselverbruikmeter, cruise control en 

boordcomputer) 

Theorie/ 
casustoetsen 

Verklaren Brandstofbesparende 
aspecten van de 
HNR-rijstijl 

Adequate beschrijving van technische achtergronden van HNR-rijstijl: 
• rijstijl die aansluit bij de moderne autotechniek 
• efficiëntere verbranding van brandstofmengsel 
• energie-efficiënt rijden betekent de motor zoveel mogelijk laten werken in het zuinige gebied van de motor: in het 

algemeen wordt het gunstigste verbruik gerealiseerd net voordat het maximum koppel wordt bereikt (gebaseerd 
op het ei-diagram van de betreffende motor) 

• optimale balans tussen klimaat (CO2) en luchtkwaliteit (NO2) 

Theorie/ 
casustoetsen 
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Thema Kennisbasis HNR 
K.2. Leerdoel: 
 De HNR-trainer C/D kan beschrijven welke negatieve effecten het gemotoriseerde verkeer op het leefmilieu heeft, hij kan beschrijven hoe door toepassing van de 

uitgangspunten van HNR de negatieve effecten van het gebruik van motorvoertuigen op het leefmilieu kunnen worden beperkt en hij kan beschrijven welke 
positieve effecten HNR heeft. 

TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING (HOE) TOETSWIJZE 
Beschrijven De wijze waarop 

het 
gemotoriseerde 
verkeer het 
leefmilieu 
verstoort 

Adequate beschrijving van: 
• verzuring (door verbranding van fossiele brandstoffen ontstaan stikstofoxiden, die zich in de lucht met water 

verbinden tot (salpeter)zuur: de ‘zure regen’) 
• smogvorming (ontstaat bij hoge concentraties ozon (door koolwaterstoffen) en luchtverontreiniging met zwaveldioxide 

en kleine stofdeeltjes en kan leiden tot irritatie van luchtwegen, longen en slijmvliezen) 
• broeikaseffect (door toename van kooldioxide ontstaat als het ware een ‘deken’ om de aarde met als gevolg stijgende 

temperatuur en klimaatveranderingen) 
• geluidsoverlast (hoge geluidsniveaus hebben een schadelijk effect op het menselijk functioneren; hetgeen zich kan 

uiten in verstoring van slaap en rust en in het ontstaan van psychosomatische klachten) 
• fijn stof en luchtkwaliteit algemeen 

 

Theorie/ 
casustoetsen 

Beschrijven De wijze waarop 
de nadelige 
effecten op het 
leefmilieu kunnen 
worden beperkt 

Adequate beschrijving van: 
• aanschaf zuinige en geluidsarme vrachtwagen 
• aangepaste rijstijl (toepassing van de principes van de HNR-rijstijl) 
• goede ritvoorbereiding 
• gebruik brandstofbesparende in-car apparatuur 
• goed voertuigonderhoud (tijdige en juiste uitvoering van periodiek onderhoud, periodieke (maandelijkse) controle van 

bandenspanning) 
• geen onnodig gebruik van (hulp)apparatuur als ruitverwarming, airconditioning en blower 

 

Theorie/ 
casustoetsen 
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TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING (HOE) TOETSWIJZE 
Beschrijving De positieve 

effecten van 
HNR op het 
leefmilieu 

HNR vermindert en verlaagt: 
• brandstof verbruik (dus fossiele brandstoffen) 
• reparatie- en onderhoud(skosten) 
• grondstoffen 
• geluidsoverlast 
• luchtvervuiling 
• uitstoot van broeikasgassen 

 
HNR verbetert en verhoogt: 

• de verkeersveiligheid 
• het rijcomfort 

 

 

 
Thema Kennisbasis HNR 
K.3. Leerdoel: 
 De HNR-trainer C/D kan beschrijven welke hulpmiddelen kunnen worden toegepast om een brandstofbesparend rijgedrag te bereiken 
TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING (HOE) TOETSWIJZE 
Beschrijven Hulpmiddelen 

voor een 
brandstof- 
besparend 
rijgedrag 

Adequate beschrijving van onderstaande hulpmiddelen die kunnen worden toegepast om een brandstofbesparend rijgedrag te 
bereiken: 

• boordcomputer 
• brandstofverbruikmeter 
• toerenteller 
• cruise control 
• motorrem 
• retarder 
• snelheidsbegrenzer en/of toerenbegrenzer 
• turbodrukmeter 
• (semi) automatische versnellingsbak 
• hefassen 
• navigatiesysteem 

Theorie/ 
casustoetsen 
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Thema Kennisbasis HNR 
K.4. Leerdoel: 
 De HNR-trainer C/D kan beschrijven welke technische / operationele zaken van invloed zijn op het brandstofverbruik van een vrachtauto, en op welke wijze het 

brandstofverbruik kan worden beperkt.  
TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING (HOE) TOETSWIJZE 
Beschrijven Rijweerstanden Adequaat verschillende soorten rijweerstanden kunnen beschrijven: 

• rolweerstand 
• luchtweerstand 
• hellingsweerstand 
• acceleratieweerstand 

 
Adequaat kunnen beschrijven hoe d.m.v. een energiezuinige rijstijl deze weerstanden kunnen worden verminderd en 
brandstof kan worden bespaard. 
 

Theorie/ 
casustoetsen 

Beschrijven Cw-waarde Adequaat kunnen beschrijven  
• wat de cw-waarde van een vrachtauto is 
• wat het belang is van een zo laag mogelijke cw-waarde voor het milieu 
• hoe deze cw-waarde kan worden verkleind 

o toepassen van spoilers en zij- en onderafscherming 
o afspannen van dekzeilen 

• welke toepassingen de cw-waarde negatief beïnvloeden (o.a. montage van accessoires op het dak) 
 

Theorie/ 
casustoetsen 

Beschrijven Banden Adequaat kunnen beschrijven 
• wat het belang van goede bandenkwaliteit en juiste bandenspanning voor de veiligheid en het brandstofverbruik is  
• op welke wijze en met welke frequentie bandencontrole dient plaats te vinden (maandelijks) 

 

Theorie/ 
casustoetsen 

Beschrijven Belading Adequaat kunnen beschrijven 
• wat de invloed van de belading van een vrachtauto is op de veiligheid en het brandstofverbruik 
• op welke wijze lading op veilige en energie-efficiënte wijze kan worden vervoerd 

 

Theorie/ 
casustoetsen 

 
 - 26 - 



  

 
Thema Kennisbasis HNR 
K.5a. Leerdoel: 
 De HNR-trainer C/D kan beschrijven welke voordelen de HNR-rijstijl biedt m.b.t. de verkeersveiligheid. 
TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING (HOE) TOETSWIJZE 
Beschrijven Veiligheidsaspecten 

van HNR-rijstijl 
Adequate beschrijving van de manier waarop de rijstijl van HNR een bijdrage levert aan de verkeersveiligheid: 

• anticiperend en defensief rijden: anticiperen op snelheidsverandering a.g.v. gevaarlijke situaties, mogelijke 
gedragingen van andere weggebruikers en defensief rijden (rekening houden met beperkingen van andere 
verkeersdeelnemers) 

• aanhouden ruimtekussen: ruimte inbouwen zodat tijdig kan worden gereageerd op onverwachte handelingen of 
situaties 

• rijden met gelijkmatige snelheid: minder verstoringen en conflicten 
• beter houden aan snelheidslimieten: minder snelheidsovertredingen en lagere rijsnelheden  
• minder inhalen 
• minder stress/ verkeersagressie 

 

Theorie/ 
casustoetsen 

 
 
Thema Kennisbasis HNR 
K.5b. Leerdoel: 
 De HNR-trainer C/D kan beschrijven welke economische voordelen de HNR-rijstijl biedt voor de onderneming. 
TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING (HOE) TOETSWIJZE 
Beschrijven Economische 

aspecten van 
HNR-rijstijl 

Adequate beschrijving van de relatie tussen brandstof (en kosten-) besparing: 
• minder onderhoud 
• minder slijtage 
• minder brandstofgebruik 

 
Inzicht in kengetallen met mogelijke besparingen 

Theorie/ 
casustoetsen 
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Thema Kennisbasis HNR 
K.6. Leerdoel: 
 De HNR-trainer C/D kan belangrijke bepalingen met betrekking tot milieubewust autorijden uit de verkeerswetgeving en –regelgeving beschrijven en hij kan voor 

het milieubewust autorijden relevante bepalingen in die wet- en regelgeving terug vinden. 
TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING (HOE) TOETSWIJZE 
Beschrijven Doel 

verkeersregels 
Veilige, vlotte en milieuvriendelijke afwikkeling van het verkeer (WVW, art. 2). Theorie/ 

casustoetsen 
Beschrijven Periodieke 

keuring zware 
voertuigen 

Adequaat kunnen beschrijven 
• wanneer zware voertuigen periodiek gekeurd moeten worden 
• welke verplichtingen gelden t.a.v. het bijbehorende keuringsbewijs (bijv. controle op CO2 uitstoot) 

 

Theorie/ 
casustoetsen 
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b) Eigen vaardigheid in het toepassen van de HNR-Rijstijl  

  

R.1. Leerdoel: 
 De HNR-trainer C/D kan - en is bereid - de principes van HNR toepassen in zijn eigen rijstijl (voorbeeldfunctie).  

 
Thema HNR-Rijstijl 
R.1. Leerdoel: 
 De HNR-trainer C/D kan - en is bereid - de principes van HNR toepassen in zijn eigen rijstijl (voorbeeldfunctie).  

TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING (HOE) TOETSWIJZE 
Toepassen Demonstreren van 

de voorgeschreven 
rijhandelingen van 
de HNR-rijstijl 

Toepassen van de HNR-rijstijl, adequate demonstratie van de gewenste handelwijzen met betrekking tot de principes van de 
HNR-rijstijl: 

• starten zonder gas te geven (direct rustig wegrijden, alleen koudstartinstallatie indien noodzakelijk) 
• zo snel mogelijk bij lage toerentallen doorschakelen naar hogere versnelling (afhankelijk van rijden bij deellast of 

vollast) 
• zoveel mogelijk met gelijkmatige snelheid rijden en met een laag toerental in een zo hoog mogelijke versnelling 
• zover mogelijk vooruit kijken en anticiperen op het overige verkeer 
• juiste wijze van vertragen, bijv. bij nadering verkeerslicht (tijdig voet van gaspedaal en gebruik maken van rollend 

vermogen, d.w.z. uitrollen in de versnelling  
• motor afzetten bij (beoogde en te verwachten) tussenstops 
• bandenspanning regelmatig controleren 
• aanhouden van een ruimtekussen en vergroten van de reactietijd, c.q. reactieruimte 
• gebruik maken van aanwezige in-carapparatuur (bijv. toerenteller, brandstofverbruikmeter, cruise control en 

boordcomputer) 
 
Daarbij laat de kandidaat zien dat hij: 

• adequaat kijkgedrag vertoont (o.a. voldoende ver vooruit kijken) 
• tijdig anticipeert 
• met een aangepaste snelheid rijdt 
• steeds een voldoende groot ruimtekussen aanhoudt (voldoende volgafstand, zonodig vergroten van de reactietijd 

c.q. de reactieruimte) 

Praktijk 
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TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING (HOE) TOETSWIJZE 
  • defensief rijdt 

• wanneer veiligheid en milieu dreigen te conflicteren steeds de prioriteit legt bij de veiligheid 
 
Het resultaat is een veilige, vlotte en sociale, maar vooral milieuverantwoorde rijwijze. 
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Taakdomein: Competent als HNR-trainer C/D 

a) Kennisbasis didactische voorwaarden 
 
 

DV.1. Leerdoel: 
 De HNR-trainer C/D kan ten behoeve van de HNR-training een lesplan op maat maken en hij kan de principes van HNR en van de HNR-rijstijl in het lesplan 

integreren.  
 
DV.2. Leerdoel: 
 De HNR-trainer C/D kan beschrijven welke werkvormen en instructiemethoden relevant zijn voor het aanleren van de HNR-rijstijl en hij kiest in zijn instructie 

adequate werkvormen en instructiemethoden. 

DV.3. Leerdoel: 
 De HNR-trainer C/D kan beschrijven welke mogelijke weerstanden van cursisten kunnen voorkomen bij het aanleren van de HNR-rijstijl, hij kan mogelijke 

weerstanden diagnosticeren en hij kan op een effectieve wijze reageren op mogelijke weerstanden. 
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Thema Kennisbasis didactische voorwaarden 
DV.1. Leerdoel: 
 De HNR-trainer C/D kan ten behoeve van de HNR-training een lesplan op maat maken en hij kan de principes van HNR en van de HNR-rijstijl in het lesplan 

integreren.  
TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING (HOE) TOETSWIJZE 
Beschrijven Op cursisten 

afgestemd lesplan 
Ontwikkelen van adequaat lesplan t.a.v. HNR-rijstijl: 

• duidelijke leerdoelstellingen 
• diagnose beginniveau cursist 
• afstemmen lesplan op specifieke kenmerken van de cursist 
• vertaling leerdoelstellingen in concrete lesactiviteiten (instructie en coaching) 
• evaluatie van de les 

 

Theorie/ casustoetsen en 
handelingskeuzetoetsen 

Toepassen Integreren 
principes HNR en 
HNR-rijstijl in 
lesplan 

Toepassen van: 
• een adequaat lesplan voor het aanleren van de HNR-rijstijl 
• uitvoering lesplan dient afgestemd te zijn op bovengenoemde eisen met betrekking tot het ontwikkelen 

van het lesplan 
 

Theorie/ casustoetsen en 
handelingskeuzentoetsen 
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Thema Kennisbasis didactische voorwaarden 
DV.2. Leerdoel: 
 De HNR-trainer C/D kan beschrijven welke werkvormen en instructiemethoden relevant zijn voor het aanleren van de HNR-rijstijl en hij kiest in zijn instructie 

adequate werkvormen en instructiemethoden. 
TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING HOE) TOETSWIJZE 
Beschrijven Voor HNR 

relevante 
werkvormen en 
instructiemethoden 

De instructeur heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste werkvormen en instructiemethoden waarmee 
cursisten een groeiende bekwaamheid verwerven in het toepassen van de HNR-rijstijl. 
 
Overdrachtvorm en bijbehorende instructiemethoden: 

• uitleggen 
• voordoen/ demonstreren 
• praktijkvoorbeelden geven 
• zelf hardop denkend verwoorden 

 
Opdrachtvorm en bijbehorende instructiemethoden: 

• direct becommentariëren van rijtaken 
• vragen stellen 
• door cursist laten verwoorden 
• nabespreken van rijtaken 
• tips en feedback geven van afloop van rijtaak 

 

 

Toepassen Kiezen en 
toepassen van 
relevante 
werkvormen en 
instructiemethoden 

De instructeur kiest in zijn instructie adequate werkvormen en bijbehorende instructiemethoden (soort activiteit in 
relatie tot de aan de leren rijtaak). 

Theorie/ casustoetsen en 
handelingskeuzentoetsen 
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Thema Kennisbasis didactische voorwaarden 
DV.3. Leerdoel: 
 De HNR-trainer C/D kan beschrijven welke mogelijke weerstanden van cursisten kunnen voorkomen bij het aanleren van de HNR-rijstijl, hij kan mogelijke 

weerstanden diagnosticeren en hij kan op een effectieve wijze reageren op mogelijke weerstanden. 
TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING (HOE) TOETSWIJZE 
Beschrijven Weerstanden t.a.v. 

HNR 
Adequate omschrijving van mogelijke weerstanden (attitude) t.a.v. HNR-rijstijl bij de cursist: 

• het heeft toch geen effect op het milieu 
• het kost meer tijd 
• het is niet comfortabel 
• het is niet goed voor de motor 
• etc. 

 

Theorie/ / casustoetsen en 
handelingskeuzentoetsen 

Toepassen Omgaan met 
weerstanden t.a.v. 
HNR 

Weerstanden bij de cursist t.a.v. HNR kunnen diagnosticeren en daarop kunnen interveniëren. Theorie/ / casustoetsen en 
handelingskeuzentoetsen 

 
 
b) Didactische bekwaam handelen in HNR-trainingssituaties  
 
 

DH.1. Leerdoel: 
 De HNR-trainer C/D kan tijdens het instructieproces de cursist adequaat informeren en motiveren t.a.v. de uitvoering van de principes van HNR en de HNR-rijstijl 

en hij geeft instructies conform de Rijprocedure B en de geldende HNR-afspraken. 
 
DH.2. Leerdoel: 
 De HNR-trainer C/D kan de cursist op een adequate wijze begeleiden c.q. coachen bij de uitvoering van de principes van HNR en de HNR-rijstijl 
  
DH.3. Leerdoel: 
 De HNR-trainer C/D kan de HNR-elementen als integraal onderdeel van de lessen evalueren. 
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Thema Didactiek HNR 
DH.1. Leerdoel: 
 De HNR-trainer C/D kan tijdens het instructieproces de cursist adequaat informeren en motiveren t.a.v. de uitvoering van de principes van HNR en de HNR-rijstijl en 

hij geeft instructies conform de Rijprocedure B en de geldende HNR-afspraken. 
TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING (HOE) TOETSWIJZE 
Toepassen Instructie geven Adequate overdracht van informatie t.a.v. de principes van HNR en de HNR-rijstijl: 

 
Introductie van de les: 

• lesplan 
• kern van de les/ motivatie 

Uitleg: 
• beschrijving inhoud HNR-principes 
• beschrijving deelhandelingen HNR-rijstijl 
• beschrijving mogelijke foutgedragingen HNR-rijstijl 

Aanbieden oefensituaties: 
• plaats van uitvoering 
• moeilijkheidsgraad 
• intensiteit 

Feedback: 
• lesafronding 
• bespreking leerresultaat 
• evaluatie leerproces 

 

Praktijk 
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Thema Didactiek HNR 

DH.2. Leerdoel: 
 De HNR-trainer C/D kan de cursist op een adequate wijze begeleiden c.q. coachen bij de uitvoering van de principes van HNR en de HNR-rijstijl 
TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING (HOE) TOETSWIJZE 
Toepassen Coachen/ 

begeleiden van de 
cursist 

Adequate begeleiding van de cursist: 
 
Ondersteuning aanleren HNR-rijstijl: 

• hints en corrigerende aanwijzingen 
• inhoudelijke verbeterpunten 
• verklarend commentaar 
• essentiële zaken 
• timing 

Afstemming: 
• sturing op niveauverhoging 
• sturing naar zelfstandigheid 

Leerhouding: 
• positieve beleving 
• complimenteren 

 

Praktijk 

 
Thema Didactiek HNR 

DH.3. Leerdoel: 
 De HNR-trainer C/D kan de HNR-elementen als integraal onderdeel van de lessen evalueren. 
TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING (HOE) TOETSWIJZE 
Toepassen Evaluatievormen Adequate toepassing van proces- en effectevaluatie als onderdeel van een praktijkles HNR. De instructeur betrekt de 

resultaten van de evaluatie bij het vervolgen van het instructieproces. 
• Effectevaluatie: wat heeft het leerproces opgeleverd? Zijn de HNR-leerdoelen door de cursist gerealiseerd? 
• Procesevaluatie: wat ging wel en niet goed in het leerproces m.b.t. HNR-rijstijl?  

 

Praktijk 
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Leerdoelen HNR-Trainer C/D: Hercertificering  

Bij de hercertificering van HNR-trainers is het doel om het niveau vast te stellen van de vier taakdomeinen met de daarbij behorende leerdoelen (zie 2.3). 
 
Daarnaast dienen rij-instructeurs op de hoogte te zijn van de nieuwe ontwikkelingen rondom HNR: ze moeten een actuele kennis hebben t.a.v. HNR, zowel op inhoudelijk vlak, als op 
het uitvoeringsvlak (bijv, nieuwe materialen, media, etc.). Ook dienen ze te weten welke ontwikkelingen er zijn m.b.t. nieuwe didactische werkvormen en media die kunnen worden 
toegepast in verband met het aanleren van HNR-principes. 
Daartoe kunnen twee aanvullende, min of meer overkoepelende, leerdoelen worden geformuleerd; de eerste heeft betrekking op de kennisbasis, de tweede op didactiek. 
 
Thema Kennisbasis HNR 
H/K.1. Leerdoel: 
 De HNR-trainer C/D heeft een actuele kennisbasis t.a.v. HNR. 
TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING (HOE) TOETSWIJZE 
Beschrijven Actuele 

kennisbasis 
Adequate beschrijving van de kennisbasis, zoals verwoord in de leerdoelen K1 t/m K6 en van recente ontwikkelingen rondom 
de inhoud en aanpak van HNR. 

Theorie/ 
casustoetsen 

 
Thema Didactiek HNR 
H/D.1. Leerdoel: 
 De HNR-trainer C/D heeft actueel overzicht van mogelijk te hanteren didactische aanpakken en werkvormen en hij kan dit in de praktijk brengen.  

TAAK INHOUD (WAT) NORMEN BEOORDELING TOETSWIJZE 
Beschrijven Actueel overzicht 

van didactische 
aanpakken en 
werkvormen 

Adequate beschrijving van actuele/ up-to-date werkvormen en instructiemethoden die toepasbaar zijn in het 
leerplan t.a.v. HNR en deze in praktijk kunnen brengen. 

Theorie/ casustoetsen en 
handelingskeuzentoetsen 

 





 

3 EXAMENMODEL 

De leerdoelen zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk vormen de basis voor de samenstelling van 
de nieuwe examens voor de HNR-trainers. 
 
Analoog aan het WRM-examenmodel, gaan we ook hierbij uit van een drietal onderdelen: 

1) de theorietoets t.a.v. de kennisbasis van de HNR-rijstijl en t.a.v. de kennisbasis met betrekking tot 
de didactische voorwaarden om de HNR-rijstijl aan te leren 

2) de praktijktoets t.a.v. de vereiste eigen vaardigheid in de toepassing van de HNR-rijstijl 
3) de praktijktoets t.a.v. de vereiste didactische vaardigheid om de HNR-rijstijl aan te leren. 

 
Deze opzet is conform het voorstel van IBKI voor de opzet van het initiële examen en hercertificering c.q. 
bijscholing. Bij het initiële examen worden de laatste twee praktijkonderdelen in één praktische toets 
ondergebracht. Bij de hercertificering is uitsluitend sprake van een theoretische toetsing. In onderstaande 
tabellen (tabel 1 en tabel 2) zijn de IBKI-voorstellen terug te vinden. 
 
Tabel 1 Initieel examen (gelijke opzet voor cat. B en cat. C/D) 
 

Examenonderdeel Inhoud Vorm  Beoordeling 
1. theorietoets inzicht-/kennistoets, 

gebaseerd op (nog verder te 
ontwikkelen) 
trainingsleerdoelen 

mc-toets van 30 minuten 
(bij voorkeur op pc, 
vanwege 
animaties/foto’s) 

op grond van standaard zak-
slaaggrens 

2. praktijkrit 
(eigen vaardigheid en 
instructievaardigheid) 

rijproef met check op 
volgens HNR rijden + 
instructierit met toepassing 
instructievaardigheden HNR 

gecombineerde praktijkrit 
(half rijproef en half 
instructierit) zonder vaste 
route; beoordeling met 
behulp van een protocol 
(totaal 45 minuten voor 
cat. B en 60 minuten voor 
cat. C/D) 

voldoende/onvoldoende 
beoordeling op aantal 
competentiecriteria (alle 
criteria moeten voldoende 
scoren) 

 
Beide onderdelen moeten voldoende zijn. Bij een onvoldoende resultaat voor een van de 
examenonderdelen is een afzonderlijk herexamen mogelijk. 
 
 
Tabel 2 Bijscholing (gelijke opzet voor cat. B en cat. C/D) 
 

Examenonderdeel Inhoud Vorm  Beoordeling 
1. theorietoets bijscholing inzicht-/kennistoets, 

gebaseerd op leerdoelen 
initiële training en 
leerdoelen bijscholing 

mc-toets van 30 minuten 
(bij voorkeur op pc, 
vanwege 
animaties/foto’s) 

op grond van standaard zak-
slaaggrens 
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Ten behoeve van het initiële examen HNR-trainer onderscheiden we een tweetal examenthema’s, die elk 
twee taakdomeinen behandelen. In principe zijn de examens voor de categorieën B en C/ D gelijk qua 
opbouw. Voor het praktijkdeel is bij de categorie C/ D 20 minuten meer beschikbaar dan voor de categorie 
B.  
 
Examenthema I: Kennisbasis HNR en kennisbasis didactische voorwaarden  
Taakdomeinen: a) Kennisbasis HNR 
   b) Kennisbasis didactische voorwaarden 
 
Examenthema II: Competent in toepassing HNR-rijstijl en competent als HNR-trainer 
Taakdomeinen: a) Toepassing HNR-rijstijl 

   b) Didactisch bekwaam handelen als HNR-trainer 
 
Hier worden uitsluitend de thema’s van het initiële examen HNR-trainer beschreven. Voor de 
hercertificering kan uitgegaan worden van de beschrijving van het examenthema I. Bij de hercertificering is 
immers uitsluitend sprake van een theoretische toetsing (examenduur 30 minuten voor zowel de categorie 
B als de categorie C/ D). 
 
 

 Examenthema I: Kennisbasis HNR en kennisbasis didactische voorwaarden 

 
Taakdomeinen 
 
Examenthema I: Kennisbasis HNR en kennisbasis didactische voorwaarden  
Taakdomein:  Omschrijving Beoordelingsaspecten 
Kennisbasis HNR De HNR-trainer kent de 

uitgangspunten en principes van 
HNR en weet hoe deze moeten 
worden toegepast tijdens 
verkeersdeelname  
 

Zie bijlage, Tabel 1: Kennisbasis 
“Vaardigheid in toepassen HNR-
rijstijl” 

Kennisbasis didactische 
voorwaarden 

De HNR trainer kan: 
- een lesplan maken en 

HNR hierin integreren 
- omgaan met mogelijke 

weerstanden 

Zie bijlage, Tabel 3: Kennisbasis 
“Didactische voorwaarden” 

 
 
Methode 
De belangrijkste elementen van de professionele kennisbasis van HNR worden ondere andere getoetst 
aan de hand van mini-casustoetsvragen. Dat geldt eveneens voor de toetsing van de kennisbasis van de 
‘didactische voorwaarden’. Voor de toetsing van de toepassing van de kennisbasis met betrekking tot de 
‘didactische voorwaarden’ zullen met name handelingskeuzetoetsvragen worden ingezet. Daarbij moet de 
kandidaat HNR-trainer laten zien hoe hij zou handelen in voorgelegde concrete praktijksituaties.  
 
Beoordeling 
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De beoordeling vindt (geautomatiseerd) plaats aan de hand van genormeerde slaag-/zaknorm.  
 
Locatie 
Het examen wordt afgenomen op een IBKI-examencentrum. 
 
Duur 
De duur van het examen bedraagt 30 minuten (voor zowel categorie B als voor categorie C/ D). 
 
 

 Examenthema II: Competent in toepassing HNR-rijstijl en competent als HNR-
 trainer 

 
Taakdomeinen 
 
Examenthema II: competent in toepassing HNR-rijstijl en competent als HNR-trainer 
Taakdomein Omschrijving Beoordelingsaspecten 
Taakuitvoering HNR in praktijk De HNR-trainer kan de principes 

van HNR toepassen in zijn eigen 
rijstijl 
 

Zie bijlage: Tabel 2: Taak 
“Vaardigheid in het toepassen 
van de HNR-Rijstijl” 

Didactisch bekwaam handelen De HNR trainer kan: 
- instructie geven m.b.t. HNR-

rijstijl 
- leerprocessen coachen 
- de ontwikkeling in de 

voortgang van de HNR-rijstijl 
beoordelen 

 

Zie bijlage: Tabel 4: Taak 
“Didactisch bekwaam handelen” 

 
 
Methode 
Tijdens een praktijkrit worden zowel de competenties t.a.v. de HNR-rijstijl als ten aanzien van het 
didactisch bekwaam handelen in realistische taaksituaties getoetst. 
 
Beoordeling 
De beoordeling van de praktijkrit vindt plaats door een examinator aan de hand van een 
gestandaardiseerd beoordelingsprotocol. 
 
Locatie 
Het examen wordt afgenomen vanaf een IBKI-examencentrum.  
 
Duur 
De duur van het examen 45 minuten voor de categorie B en 60 minuten voor de categorie C/ D. 
 
Voertuig 
De cursist zorgt zelf voor de aanwezigheid van een voertuig. 
 



  
 

 
BIJLAGE: UITWERKING VAN TAAKDOMEINEN 

 Competent in toepassing HNR-rijstijl 

Algemene omschrijving: 
 
 
De HNR-trainer kan met een motorvoertuig veilig en milieubewust aan het verkeer deelnemen conform de HNR-rijstijl 
 
 
Centraal bij dit taakdomein staat dat de HNR-trainer weet wat de uitgangspunten van HNR zijn, wat de principes van HNR-rijstijl zijn en kan laten zien dat hij 
deze rijstijl ook beheerst in reële verkeerssituaties.  
 
Om de HNR-rijstijl te kunnen uitvoeren dient de HNR-trainer te kunnen beschikken over kennis en inzicht in: 

• De uitgangspunten en principes van HNR en HNR-rijstijl. 
• De hulpmiddelen die kunnen worden toegepast bij HNR. 
• De voor HNR relevante wet- en regelgeving.  

 
Daarbij dient hij ook kennis te hebben over de effecten van de HNR rijstijl op het leefmilieu en de verkeersveiligheid. 
 
TABEL 1 Kennisbasis Vaardigheid in het toepassen van de HNR-rijstijl 
Kennisaspect Handelen /werkgedrag Leerdoelen 
  B C/D 
Uitgangspunten en principes van 
HNR en HNR-rijstijl 

De HNR-trainer beschikt over kennis van de HNR en de HNR-rijstijl en hij kan die kennis in voorgelegde 
situaties toepassen. 

K1 K1 

Hulpmiddelen die kunnen worden 
toegepast bij HNR 

De HNR-trainer beschikt over kennis t.a.v. hulpmiddelen die kunnen worden toegepast om brandstofbesparend 
rijgedrag te bereiken en hij kan in voorgelegde situaties aangeven hoe die hulpmiddelen op een adequate 
manier kunnen worden gebruikt. 

K3 K3, K4 

Wet- en regelgeving De HNR-trainer beschikt over kennis van de wettelijke bepalingen die relevant zijn voor HNR en hij hanteert bij 
te maken gedragskeuzen de wet- en regelgeving (met name ten aanzien van relevantie van HNR). 

K5 K6 

Voordelen/ effecten van HNR-rijstijl De HNR-trainer heeft inzicht in de voordelen van de HNR-rijstijl op het leefmilieu, op de persoonlijke K2, K2 K5a 

 



  
 

verkeersdeelname en op de verkeersveiligheid en hij kan die inzichten toepassen bij het oplossen van 
verkeerssituaties. 

K4 K5b 

 
 
TABEL 2 Taak Vaardigheid in het toepassen van de HNR-rijstijl 
Taak Handelen /werkgedrag Gevolgen Leerdoelen 
  B C/D 
Technische bediening conform de 
uitgangspunten van HNR 

De HNR-trainer laat zien dat hij de technische 
handelingen m.b.t. de HNR-rijstijl op een adequate en 
soepele wijze kan uitvoeren. 

R1 R1 

Beheersing voertuig, keuze rijtaak 
conform de HNR-rijstijl 

De HNR-trainer laat zien dat hij zijn rijtaak voortdurend 
afstemt op de HNR-rijstijl. 

R1 R1 

Rijden conform voor HNR 
relevante wetgeving en 
Rijprocedure 

De HNR-trainer laat zien dat hij in concrete situaties 
zijn rijgedrag zo kiest dat het in overeenstemming is 
met de wet- en regelgeving. 
De HNR-trainer laat zien dat hij gekozen handelingen 
uitvoert conform de Rijprocedure.  

De cursist kan alleen worden getraind in 
de HNR-rijstijl wanneer de HNR-trainer zelf 
conform de HNR-rijstijl aan het verkeer 
kan deelnemen. De eigen rijstijl van de 
HNR-trainer vormt een belangrijk 
referentiepunt bij het overdragen van 
kennis, vaardigheden en 
houdingsaspecten t.a.v. HNR. 

R1 R1 

 

 



  
 

 
 Competent als HNR-trainer 

Algemene omschrijving: 
 
 
De HNR-trainer kan ten behoeve van de HNR-training een lesplan op maat maken waarbij de HNR-rijstijl in wordt geïntegreerd 
 
 
Centraal bij dit taakdomein staat dat de HNR-trainer:  

• Een lesplan kan maken en de HNR-rijstijl hierin kan integreren. 
• De taakprocessen en beheersingsniveaus m.b.t. HNR kan analyseren en beoordelen. 
• Kan omgaan met mogelijke weerstanden bij de cursist ten aanzien van het aanleren van de HNR-rijstijl. 

 
Om deze taken goed te kunnen uitvoeren dient de HNR-trainer te kunnen beschikken over kennis en inzicht in: 

• De principes waarlangs een structuur in de training van de HNR-rijstijl kan worden opgebouwd. 
• De methoden waarmee cursisten een groeiende bekwaamheid verwerven in de HNR-rijstijl. 
• De kenmerken en eigenschappen van cursisten die van invloed kunnen zijn op het instructie- en coachingsproces, en de wijze waarop met die 

kenmerken en eigenschappen in de verschillende fasen van de opleiding moet worden omgegaan. 
• De didactische en communicatieve vaardigheden die bij de uitvoering van cursisten een belangrijke rol spelen. 

 
 
TABEL 3 Kennisbasis Didactische voorwaarden  
Kennisaspect Handelen /werkgedrag Leerdoelen 
  B C/D 
Rijvaardigheidsdidactische opbouw 
bij het geven van instructie 

De HNR-trainer heeft kennis van en inzicht in de verschillende mogelijkheden om een HNR-training 
structuur te geven. Hij weet welke instructiefasen er te onderscheiden zijn. Hij kan deze kennis in de 
praktijk toepassen. 

DV1 DV1 

Kenmerken en eigenschappen van 
cursisten 

De HNR-trainer heeft kennis van en inzicht in kenmerken en eigenschappen van cursisten die van invloed 
kunnen zijn op het instructieproces. Hij kan deze inzichten en kennis in de praktijk toepassen 

DV1/DV3 DV1/DV3 

Didactische en communicatieve 
vaardigheden bij het begeleiden van 
cursisten 

De HNR-trainer beschikt over kennis van en inzicht in de verschillende didactische vaardigheden die bij de 
begeleiding van cursisten een belangrijke rol spelen. Hij weet hoe deze kennis in concrete lesplannen 
moet worden toegepast. 

DV1/DV3 DV1/DV3 

 



  
 

TABEL 3 Kennisbasis Didactische voorwaarden  
Kennisaspect Handelen /werkgedrag Leerdoelen 
  B C/D 
Werkvormen en methoden voor 
instructie van cursisten 

De HNR-trainer heeft kennis van en inzicht in werkvormen en instructiemethoden waarmee cursisten een 
groeiende bekwaamheid verwerven in het veilig, vlot, sociaal en met name milieubewust uitvoeren van 
rijtaken. Hij weet hoe deze kennis in de praktijk als onderdeel van een HNR-training moet worden 
toegepast. 

DV2 DV2 

Opstellen individueel lesplan De HNR-trainer kan een op een individuele cursist afgestemd lesprogramma opstellen. Hij bepaalt samen 
met de cursist diens individuele leertraject waarbij rekening gehouden wordt met relevante op voorhand 
bekende kenmerken en eigenschappen van de cursist. Hij bepaalt daartoe het niveau van de kennis en 
vaardigheden van de cursist t.a.v. HNR. 

DV1 DV1 

 

 



  
 

 
TABEL 3 Kennisbasis Didactische voorwaarden - vervolg - 
Kennisaspect Handelen /werkgedrag Leerdoelen 
  B C/D 
Flexibel opstellen, uitvoeren en 
aanpassen lesplan 

De HNR-trainer maakt een lesplan volgens een vooraf 
bepaalde structuur: 
• verduidelijken lesdoelstelling 
• vaststellen bestaande kennis, vaardigheden m.b.t. HNR 
• vertaling in concrete lesactiviteiten (instructie én 

coaching) 
• evaluatie van de les 
Hij voert het lesplan uit en hij past het lesplan en de 
ondersteuningsactiviteiten aan op basis van gesignaleerde 
knelpunten in: 
• toepassing van de HNR-rijstijl 
• leermotivatie 
• leerstrategie en leertempo 
 

De cursist krijgt een HNR-training die 
aansluit bij zijn mogelijkheden en 
behoeften. Hierdoor blijft hij gemotiveerd, 
ontvangt hij feedback en tips die goed 
aansluiten en effect hebben. 

DV1/ 
DV2/ 
DV3 

DV1/ 
DV2/ 
DV3 

 
 
TABEL 4 Taak didactisch bekwaam handelen 
Taak Handelen /werkgedrag Gevolgen Leerdoelen 
   B C/D 
Instructie: introduceren en motiveren De HNR-trainer geeft vooraf aan wat de cursist gaat leren en 

hij geeft aan wat het belang is van de lesonderdelen. 
De cursist is gemotiveerd om aan de 
HNR-training te beginnen en kan zich 
goed oriënteren op wat hij gaat leren. 
Bovendien ziet de cursist het belang van 
de les/ de lesonderdelen in. 

DH1 DH1 

Instructie: uitleggen De HNR-trainer legt op een duidelijke manier de HNR-
principes uit. Hij maakt gebruik van praktijkvoorbeelden die 
cursist herkent. 

De cursist ziet nieuwe kennis en 
vaardigheden concreet voor zich en 
verbindt deze met al bestaande kennis 
en vaardigheden. 

DH1 DH1 

 



  
 

 
TABEL 4 Taak didactisch bekwaam handelen – vervolg - 
Taak Handelen /werkgedrag Gevolgen Leerdoelen 
   B C/D 
Instructie: aanbieden oefensituaties De HNR-trainer brengt de cursist in verkeerssituaties die 

variëren qua complexiteit en inhoudelijke thema’s zodanig dat 
het past bij het niveau van de cursist. Hij laat met het oog op 
leerrendement sommige kritische taaksituaties een bepaalde 
tijd doorlopen zonder in te grijpen. Hij zorgt ervoor dat het 
leerklimaat en de veiligheid hierbij niet in het geding komen. 

De cursist krijgt een HNR-training die 
goed aansluit bij zijn eigen tempo, 
beleving en behoeften. Hij blijft daardoor 
gemotiveerd en hij leert de nieuwe HNR-
rijstijl in verschillende situaties 
toepassen. 

DH1 DH1 

Coaching: ondersteuning aanleren 
HNR-rijstijl 

De HNR-trainer geeft een adequate begeleiding aan de 
cursist door hem: 1) hints en corrigerende aanwijzingen te 
geven; 2) inhoudelijke verbeterpunten aan te geven; 3) 
verklarend commentaar te geven op geleverde prestaties; 4) 
essentiële zaken te signaleren; 5) op een tijdig moment 
commentaar te geven. 

De cursist heeft een realistisch beeld van 
zijn eigenprestaties wat betreft de HNR-
rijstijl. Hij weet wat hij moet doen om zijn 
rijgedrag op een hoger peil te brengen. 

DH2 DH2 

Coaching: afstemming De HNR-trainer geeft de cursist de sturing die bij hem past 
c.q. die hij nodig heeft. 

De cursist wordt gestimuleerd in zijn 
leerproces. Hij leert om zelfstandig tot 
een oplossing van problemen te komen. 

DH2 DH2 

Coaching: leerhouding De HNR-trainer stimuleert de cursist door een positieve 
beleving en door hem te complimenteren met goede 
prestaties. 

De cursist voert de HNR-training uit met 
een positief gevoel en zelfvertrouwen. 
Dat vertaalt zich in het nemen van 
initiatief en het tonen van 
doorzettingsvermogen. 

DH2 DH2 

Evalueren De HNR-trainer beoordeelt op relevante momenten of de 
cursist bepaalde leerdoelstellingen al heeft behaald. 

De cursist heeft inzicht in de mate waarin 
hij de leerdoelstellingen behaald heeft. 
Hij weet wat hij al beheerst en waar hij 
nog aan moet werken. 

DH3 DH3 
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