
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGLEMENT ALGEMENE DEEL 
 
voor het afnemen van het examen 
 
TRAINER SCHOLING EDUCATIEVE MAATREGEL 
 
 
 
ingevolge artikel 2 van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (Stb. 1993, 418) voor het verkrijgen van een certificaat, zoals 
bedoeld in artikel 16 van deze wet. 
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Hoofdstuk I 
 
Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
1.1  Minister:  De Minister van Infrastructuur en Milieu. 
 
1.2  WRM:  De Wet rijonderricht motorrijtuigen van 7 juli 1993, zoals gepubliceerd in 

Staatsblad 418 van 1993 (gewijzigd per 1 juni 2009, Staatsblad 432 van 
2008). 

 
1.3 IBKI:  Het instituut voor examinering en certificering voor de mobiliteitsbranche, 

onderdeel van de Innovam groep; het instituut zoals bedoeld in art. 2 van 
de WRM 1993. 

 
1.4  Examen:  Het vanwege de Minister ingestelde examen ‘docent scholing educatieve 

maatregel’ als bedoeld in artikel 2.1 van de WRM 1993. 
 
1.5. Een educatieve Onderricht, gericht op bevordering van de rijvaardigheid of geschiktheid 

maatregel:  van rijbewijshouders in het kader van een door de Minister krachtens de 
     Wegenverkeerswet 1994 aan betrokkenen opgelegde verplichting zich te 
     onderwerpen aan educatieve maatregelen. 
     Hieronder vallen de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA), de 

Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA) en de 
Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG). 

 
1.6  Examenbeoorde-: Commissie als omschreven in artikel 7 van dit reglement. 
  lingscommissie 
 
1.7  Kandidaat:  Degene die ter deelneming aan het examen is ingeschreven. 
 
1.8  Certificaat:  Een bewijs dat de bevoegdheid verleent als trainer een educatieve 

maatregel te geven met een geldigheidsduur overeenkomstig artikel 20 
van de WRM 1993, door het IBKI op aanvraag afgegeven aan degene die 
voldoet aan bij Algemene maatregel van bestuur vastgestelde eisen van 
bekwaamheid. 

 
1.9  Gecommitteerde: Degene die door de Minister is benoemd om toezicht te houden op de 

uitvoering van examens. 
 
1.10 Geldigheidsduur: Periode overeenkomstig artikel 20 van de WRM 1993 gedurende welke 
  certificaat  een certificaat, als bedoeld in artikel 1.8 van dit reglement, de  
     bevoegdheid verleent tot het geven van een educatieve maatregel. 
 
1.11 Trainer:  Degene die, door het met goed gevolg afgelegd hebben van het examen 

EMA-trainer, LEMA-trainer dan wel EMG-trainer, voldoet aan de wettelijke 
voorwaarde gesteld aan de bevoegdheid tot het geven van betreffende 
educatieve maatregel. 
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Artikel 2  
 
2.1  De organisatie, administratie en de uitvoering van het examen voor trainers scholing 

educatieve maatregel is door de Minister opgedragen aan het IBKI te Nieuwegein. Het 
examen wordt afgenomen door een examenbeoordelingscommissie waarvan de leden zijn 
opgenomen in een door het IBKI te beheren bestand. 

 
2.2  Bij de examens wordt, steekproefsgewijs, toezicht uitgeoefend door een gecommitteerde. De 

gecommitteerden zijn opgenomen in een door de Minister vastgestelde lijst. 
 
2.3  Het IBKI draagt er zorg voor dat de gecommitteerde in de gelegenheid wordt gesteld datgene 

te doen wat voor de vervulling van zijn taak nodig is. 
 
 
HOOFDSTUK II 
 
Het examen 
 
Artikel 3 
 
3.1  Het examen wordt ingericht voor een onderzoek naar de bekwaamheid tot het als trainer 

geven van een educatieve maatregel, waarvoor de eisen van bekwaamheid zijn neergelegd 
in het Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009 van 4 mei 2009 (Stb. 216). 

 
3.2  Er zijn drie afzonderlijke examens en certificaten voor respectievelijk EMA-trainer, LEMA-

trainer en EMG-trainer. Dit examenreglement geldt voor deze drie examens gezamenlijk. 
 
3.3  Het examen wordt op één dag afgenomen. 
 
3.4  Het examen wordt op een door IBKI te bepalen wijze afgenomen. Voor de inhoud en wijze 

van toetsing wordt verwezen naar het specifieke deel behorende bij dit reglement. 
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HOOFDSTUK III 
 
Inschrijving voor het examen 
 
Artikel 4 
 
4.1  Inschrijving voor het examen trainer scholing educatieve maatregel is alleen mogelijk indien 

de aanvrager in het bezit is van een diploma waaruit blijkt dat de aanvrager een opleiding op 
het niveau van het wetenschappelijk onderwijs of het hoger beroepsonderwijs met goed 
gevolg heeft afgesloten, waarbij is geëxamineerd in een van de vakken psychologie, 
pedagogiek, andragogiek, voorlichtingskunde, onderwijskunde of een ander gelijksoortig vak. 

 
4.2  Voor de afgifte van een certificaat is tevens, overeenkomstig artikel 17, tweede lid, onderdeel 

b van de WRM 1993, ten minste twee jaren beroepservaring vereist, die direct verband dient 
te houden met eerdergenoemde opleidingen. 

 
 
Artikel 5 
 
5.1  De aanmelding voor een examen trainer scholing educatieve maatregel vindt online plaats 

via www.ibki.nl. De kandidaat dient daarvoor in te loggen bij ‘Mijn IBKI’. Als iemand dat voor 
de eerste keer doet, dient eerst op de IBKI-site een eigen account bij ‘Mijn IBKI’ aangemaakt 
te worden. 

 
5.2   Zie voor de annulerings- of verschuivingsregeling de inschrijvingsvoorwaarden voor                

individuele deelname aan evenementen bij de Innovam Groep. 
 
 
 
HOOFDSTUK IV 
 
Uitvoering van het examen 
 
Artikel 6 
 
6.1  De kandidaten ontvangen ten minste drie weken voor de datum waarop het examen wordt 

afgenomen, een schriftelijke oproep. 
In deze oproep worden aangegeven: 
- de examenplaats 
- het examenadres 
- de datum en het tijdstip waarop men op de dag van het af te nemen examen aanwezig        
moet zijn op de aangegeven examenplaats. 

 
6.2  De kandidaten moeten zich voor de aanvang van het examen bij de 

examenbeoordelingscommissie legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, 
paspoort of identiteitskaart). 

 
6.3  Indien een kandidaat later aanwezig is dan het tijdstip dat aangegeven is op de uitnodiging, 

wordt door de examencommissie bezien of de kandidaat nog deel kan nemen aan het 
examen. 

 
6.4  Kandidaten dienen een toets in zijn geheel in één keer af te leggen. 
 
 
Artikel 7 
 
7.1  Voor iedere examendag worden door het IBKI de leden van de 

examenbeoordelingscommissie aangewezen. 
  De examenbeoordelingscommissie bestaat uit: 
  a.  De voorzitter. 
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 Deze is belast met de algehele leiding tijdens het examen. Bij zijn afwezigheid is de 
secretaris zijn plaatsvervanger. 

  b. De secretaris. 
 Deze verricht de organisatorische en administratieve werkzaamheden, die zich tijdens 

een examen voordoen. Bij zijn afwezigheid is een examinator, genoemd in punt c., zijn 
plaatsvervanger. 

  c. Zonodig een of meer examinatoren/begeleiders. 
 
7.2  De leiding en het handhaven van de orde bij een examen berust bij de voorzitter van de 

examenbeoordelingscommissie. 
 
7.3  Indien de omvang van een examen daartoe aanleiding geeft, kan per examenlocatie worden 

volstaan met de aanwezigheid van een van de leden van de op die dag aangewezen 
examenbeoordelingscommissie. 

 
 
Artikel 8 
 
8.1  De antwoorden en andere uitwerkingen van opgaven worden nagekeken door dan wel onder 

toezicht en verantwoordelijkheid van de examenbeoordelingscommissie. 
 
8.2  Het oordeel over de kennis van de kandidaat wordt tot uitdrukking gebracht in een resultaat 

‘voldoende’ of ‘onvoldoende’, dan wel uitgedrukt door één van de cijfers van 1 tot en met 10, 
waaraan de volgende betekenis moet worden toegekend. 

 
 10 uitmuntend 5 bijna voldoende 
 9 zeer goed 4 onvoldoende  
 8 goed  3 zeer onvoldoende 
 7 ruim voldoende 2 slecht  
 6 voldoende 1 zeer slecht 
 
8.3 Als het examen uit meerdere onderdelen bestaat, heeft de kandidaat heeft het gehele 

examen met goed gevolg afgelegd, indien voor alle onderdelen van het examen het resultaat 
'voldoende' is behaald. 

 
8.4 Van ieder toetsevenement wordt een verslag opgemaakt, waarin bijzonderheden met 

betrekking tot het toetsevenement worden vermeld. 
 
Artikel 9 
 
Bij schriftelijke toetsing is het de kandidaten niet toegestaan behoudens schrijfgerei enig hulpmiddel 
(zoals papier, woordenboek, mobiele telefoon, rekenmachine) bij zich te hebben of te gebruiken, tenzij 
dit tussen het IBKI en de kandidaat is afgesproken, in het kader van een door het IBKI geaccepteerd 
verzoek om een aangepast examen op grond van de dyslexieregeling van het IBKI. 
 
 
Artikel 10 
 
10.1 Kandidaten dienen het examen met goed gevolg afgelegd te hebben binnen 1 jaar na de 

laatste dag van hun opleiding voor EMA-trainer dan wel LEMA-trainer of EMG-trainer. 
 
10.2. Herkansing is mogelijk, maar alleen voor het examen als geheel. 
 
10.3 Aan de kandidaat die wordt afgewezen voor het examen, wordt de gelegenheid geboden ten 

hoogste twee keer herexamen af te leggen voor het gehele examen, binnen de termijn van 1 
jaar uit artikel 10, lid 1 dan wel de conform artikel 11 tot anderhalf jaar verlengde termijn. 

 
10.4 Om nog herexamen te kunnen afleggen binnen de termijnen genoemd in artikel 10, lid 3 dient 

de inschrijving van een kandidaat voor een eventueel tweede herexamen ten minste 3 
maanden vóór het aflopen van de termijnen uit artikel 10, lid 3 bij IBKI ontvangen te zijn. 
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Artikel 11 
 
Het IBKI kan de maximale termijn waarbinnen het examen met goed gevolg moet zijn afgelegd 
verlengen met een termijn van een half jaar wegens gewichtige en verschoonbare redenen 
(bijvoorbeeld langdurige ziekte of zwangerschap). 
 
 
Artikel 12 
 
Indien tijdens het examen blijkt dat niet het volledige examen waarvoor de kandidaat is uitgenodigd 
kan worden afgelegd door omstandigheden gelegen bij de kandidaat, zal door de 
examenbeoordelingscommissie aan het examen dat door die omstandigheden niet kan worden 
afgelegd de waardering 'onvoldoende' worden toegekend. 
 
 
Artikel 13 
 
13.1 Indien het examen met goed gevolg is afgelegd, kan een certificaat bedoeld als in artikel 1.8 

van dit reglement worden afgegeven. 
 
13.2 Een mededeling over de uitslag van het examen dan wel een certificaat wordt uiterlijk acht 

weken na de datum waarop het examen is afgelegd door het IBKI per post aan de kandidaat 
toegestuurd. 

 
13.3 De geldigheidsduur van de bevoegdheid tot het geven van een educatieve maatregel is 

overeenkomstig artikel 20 van de WRM 1993. Als datum van ingang van de bevoegdheid tot 
het geven van een educatieve maatregel wordt de dag van afgifte van het certificaat 
aangehouden. 

 
 
Artikel 14 
 
De examenbeoordelingscommissie kan, onder schriftelijke opgave van redenen, overgaan tot 
verwijdering van een kandidaat en zijn examen ongeldig verklaren.  
 
 
Artikel 15 
 
Ingeval van bedrog of een poging daartoe, wordt de kandidaat onmiddellijk van verdere deelneming 
aan het examen uitgesloten. 
 
 
Artikel 16 
 
Indien na een examen een onregelmatigheid als bedoeld in artikel 15 blijkt, zal de kandidaat alsnog 
een certificaat worden onthouden. Een reeds uitgereikt certificaat zal alsdan door het IBKI ongeldig 
worden verklaard. De kandidaat zal van deze ongeldigheidsverklaring schriftelijk op de hoogte worden 
gesteld. 
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HOOFDSTUK V 
 
Slotbepalingen 
 
Artikel 17 
 
17.1 Het examen, met inbegrip van de daarin gebruikte examenopgaven en bijbehorende 
  antwoorden, is niet openbaar. 
 
17.2 Daartoe door de Minister aangewezen gecommitteerden hebben toegang tot deze examens. 
 
17.3 Buiten de examenkandidaten verleent de voorzitter toegang tot het examen aan personen die 

in het bezit zijn van een vanwege de Minister dan wel het IBKI gewaarmerkte uitnodiging. 
 
17.4 Het is niet mogelijk de kandidaat inzage te geven in de door hem gemaakte examenopgaven. 

Wel kan aan de kandidaat na een door hem aan het exameninstituut gericht schriftelijk 
verzoek mededeling gedaan worden over de specifieke onderdelen die als onvoldoende zijn 
beoordeeld. 

 
 
Artikel 18 
 
Klachten over de gang van zaken bij het examen kan men aan het eind van de examendag mondeling 
voorleggen aan de voorzitter van de examenbeoordelingscommissie. Indien de mondelinge 
afhandeling niet als voldoende wordt ervaren, kan men de klacht ook schriftelijk binnen twee weken 
voorleggen aan het IBKI, Postbus 2360, 3430 DV NIEUWEGEIN. Het voornemen om na een 
mondelinge uiteenzetting alsnog een klacht schriftelijk in te dienen, dient te worden aangegeven aan 
de voorzitter van de examenbeoordelingscommissie in verband met het vastleggen hiervan in het 
examenverslag. 
 
 
Artikel 19 
 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de examenbeoordelingscommissie, na overleg 
met het IBKI. 
 
 
Artikel 20 
 
Het IBKI respectievelijk de examinator is nimmer verantwoordelijk noch aansprakelijk voor schade ten 
gevolge van, door welke oorzaak dan ook, het in het ongerede geraken van bescheiden betreffende 
het examen, of het optreden van vertraging in de toezending van zodanige stukken, behoudens voor 
zover het een en ander is te wijten aan opzet of grove schuld van het IBKI. 
 
 
Artikel 21 
 
Dit reglement kan worden aangehaald als: ‘Examenreglement Examen trainer scholing educatieve 
maatregel van 20 mei 2015". 


