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Leerdoelen HNR-Trainer B – Initieel examen 
(uit: DHV/IBKI (2007), Examens HNR, Leerdoelen, examenmodel en beoordelingsprotocol, Eindrapport. 
Amersfoort, DHV.) 
 
Competent in de toepassing van de HNR-rijstijl: kennisbasis HNR-rijstijl 
K-01B 
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-02B 
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-03B 
De HNR-trainer B kan beschrijven welke hulpmiddelen kunnen worden toegepast om een 
brandstofbesparend rijgedrag te bereiken. 
 
K-04B 
De HNR-trainer B kan beschrijven welke voordelen de HNR-rijstijl  biedt met betrekking tot de 
verkeersveiligheid. 
 
K-05B 
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. 
 
Competent als HNR-trainer: kennisbasis didactische voorwaarden 
DV-01B 
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-02B 
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-03B 
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. 
 
Toetsmatrijs Categorie B, 
 initieel examen  
 
 

Leerdoelen 

Aantal 
vragen 
in toets 

K-01B 5 

K-02B 4 

K-03B, K-04B, K-05B 3 

DV-01B, DV-02B 5 

DV-03B 3 

Totaal 20 
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Leerdoelen HNR-trainer B – Hercertificering 
 
H/K-01B 
De HNR-trainer B heeft een actuele kennisbasis t.a.v. HNR. 
Adequate beschrijving van de kennisbasis, zoals verwoord in de leerdoelen K-01 t/m K-05 en van recente ontwikkelingen 
rondom de inhoud en aanpak van HNR [dus zowel op inhoudelijk vlak, als op het uitvoeringsvlak (bijv, nieuwe 
materialen, media, etc.)] 
 
 
 
H/D-01B 
De HNR-trainer B heeft actueel overzicht van mogelijk te hanteren didactische aanpakken en werkvormen 
en hij kan dit in de praktijk brengen.  
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. 
 
 
Toetsmatrijs Categorie B, examen hercertificering 
 

Leerdoelen 

Aantal 
vragen 
in toets 

H/K-01B 12 

H/D-01B 8 

Totaal 20 
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Leerdoelen HNR-Trainer C/D – Initieel examen 
(uit: DHV/IBKI (2007), Examens HNR, Leerdoelen, examenmodel en beoordelingsprotocol, Eindrapport. 
Amersfoort, DHV. N.B. de leerdoelen K4. K5a, K5b en K6 uit dit rapport zijn hernummerd tot respectievelijk 
K6, K4, K7 en K5) 
 
Competent in de toepassing van de HNR-rijstijl: kennisbasis HNR-rijstijl 
K-01CD 
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-02CD 
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-03CD 
De HNR-trainer C/D kan beschrijven welke hulpmiddelen kunnen worden toegepast om een 
brandstofbesparend rijgedrag te bereiken. 
 
K-04CD 
De HNR-trainer C/D kan beschrijven welke voordelen de HNR-rijstijl biedt met betrekking tot de 
verkeersveiligheid. 
 
K-05CD 
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. 
 
[06 en 07 alleen bij C/D:] 
 
K-06CD 
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-07CD 
De HNR-trainer C/D kan beschrijven welke economische voordelen de HNR-rijstijl biedt voor de 
onderneming. 
 
Competent als HNR-trainer: kennisbasis didactische voorwaarden (gelijk aan leerdoelen B) 
DV-01CD 
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-02CD 
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-03CD 
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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Toetsmatrijs Categorie CD, initieel examen 
 

Leerdoelen 

Aantal 
vragen 
in toets 

K-01CD 5 

K-02CD 4 

K-03CD, K-04CD 2 

K-05CD, K-06CD, K-07CD 2 

DV-01CD, DV-02CD 4 

DV-03CD 3 

Totaal 20 

 
 
Leerdoelen Trainer C/D – Hercertificering 
 
H/K-01CD 
De HNR-trainer C/D heeft een actuele kennisbasis t.a.v. HNR. 
Adequate beschrijving van de kennisbasis, zoals verwoord in de leerdoelen K-01 t/m K-07 en van recente ontwikkelingen 
rondom de inhoud en aanpak van HNR [dus zowel op inhoudelijk vlak, als op het uitvoeringsvlak (bijv, nieuwe 
materialen, media, etc.)] 
 
H/D-01CD 
De HNR-trainer C/D heeft actueel overzicht van mogelijk te hanteren didactische aanpakken en werkvormen 
en hij kan dit in de praktijk brengen. 
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. 
 
 
Toetsmatrijs Categorie CD, examen hercertificering 
 

Leerdoelen 

Aantal 
vragen 
in toets 

H/K-01CD 13 

H/D-01CD 7 

Totaal 20 

 


