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Richtlijnen praktijkrit examen HNR-trainer categorie B 
 
1. De totale examentijd inclusief beoordelingstijd van de examinator is 60 minuten. De examen-

praktijkrit duurt maximaal 45 minuten, exclusief kennismaking en controle documenten.  
 De kandidaat dient voor deel 2 (de ‘coachingsrit’, zie punt 6) zelf zorg te dragen voor de 

aanwezigheid van een pseudoleerling, niet zijnde de opleider of een examinator. 
 
2. De kandidaat moet tijdens het examen zelf zorgen voor een personenauto zonder automatische 

transmissie welke voorzien moet zijn van: 
 - ten minste drie deugdelijke zitplaatsen; 
 - APK goedkeuring; 
 - toerenteller.  
 Dubbele bediening of een L-bord is niet nodig, maar wel toegestaan. 
 
3. De kandidaat moet zorgen voor een verzekering met de gebruikelijke voorwaarden voor de auto 

die voor het examen wordt ingezet. Deze verzekering moet de volgende risico’s dekken: 
 - het risico van het voertuig jegens derden (incl. inzittenden waaronder de examinator en 

eventueel andere personen die op grond van hun functie meerijden) voor zaak- en 
personenschade die met het voertuig wordt veroorzaakt 

 - het risico van schade aan het motorvoertuig zelf. 
 
4. Tijdens het examen moet de kandidaat in het bezit zijn van een geldig rijbewijs cat. B en een 

geldig WRM-certificaat cat. B. Ook moet de kandidaat in het bezit zijn van het bij het voertuig 
behorende kentekenbewijs deel 1 / 1A en deel 2 / 1B (geen kopie). 

 
5. Het examen begint en eindigt bij de examenlocatie (het Innovam-gebouw in Nieuwegein).  
 
6. De praktijkrit bestaat uit een deel 1 en een deel 2. In deel 1, het rijproefgedeelte met de 

kandidaat achter het stuur, wordt beoordeeld of de kandidaat volgens de principes van Het 
Nieuwe Rijden rijdt (ca. 20 minuten).  

 In deel 2 neemt een pseudo-leerling plaats achter het stuur, en wordt beoordeeld hoe de 
kandidaat de HNR-principes coacht en dit samenvat/bespreekt aan het einde van de rit (ca. 25 
minuten). Dit deel is een ‘vrije rit’, waarbij dus niet een bepaalde instructieles zoals bij een 
rijlesleerling gegeven behoeft te worden. Het gaat erom dat de pseudo-leerling in een 
gevarieerde rit gecoacht wordt op het rijden in HNR-stijl. 

 
7. De examinator bepaalt de te rijden route, zowel bij deel 1 als deel 2 van de praktijkrit. Bij deel 2 

doet hij dat in hoofdlijnen; hij geeft die hoofdlijnen ruim van tevoren aan. De kandidaat mag 
ervoor kiezen bij deel 2 zelf de route verder te bepalen met hulp van een navigatiesysteem. 

 
8. Voorwaarden met betrekking tot schadeaansprakelijkheid: 
 a. Het IBKI/Innovam en de examinator zullen jegens de kandidaat of daaraan verbonden 

personen niet aansprakelijk zijn uit welke hoofde dan ook voor schade van welke aard dan 
ook, die verband houdt met het gebruik van het motorvoertuig bij de praktijkrit, behoudens 
voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de examinator. 

 b. De kandidaat vrijwaart het IBKI/Innovam en daarmee verbonden personen tegen 
vorderingen tot vergoeding van schade van welke aard dan ook, die verband houdt met het 
gebruik van het motorvoertuig voor de praktijkrit, behoudens voor zover de schade het 
gevolg is van opzet of grove schuld van de examinator. 

 c. Als tijdens de praktijkrit met de auto overtredingen worden begaan waarvoor geldboetes 
worden opgelegd, moeten de kosten hiervan door de kentekenhouder en/of kandidaat 
worden betaald respectievelijk vergoed, indien van toepassing aan de examinator of 
IBKI/Innovam. 
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