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Hoofdstuk I 
 
Algemene bepalingen 
 

Artikel 1  Begripsomschrijvingen 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
1.1  WRM : De Wet rijonderricht motorrijtuigen van 7 juli 1993, zoals gepubliceerd in 

Staatsblad 418 van 1993. 
 
1.2  IBKI:   Innovam Branchekwalificatie-instituut te Nieuwegein. 
 
1.3  Examen:  Het ingestelde onderzoek ter verkrijging van het certificaat HNR-trainer 

categorie B dan wel C/D. 
 
1.4  Examenbeoorde-: Commissie als omschreven in artikel 7 van dit reglement. 
  lingscommissie 
 
1.5  Kandidaat:  Degene die ter deelneming aan het examen is ingeschreven. 
 
1.6  Certificaat:  Een bewijs dat de bevoegdheid verleent trainingen HNR te geven, met 

een daarop aangegeven geldigheidsduur, door het IBKI op aanvraag 
afgegeven aan degene die voldoet aan vastgestelde eisen van 
bekwaamheid tot het geven van HNR-trainingen. 

 
1.7  Geldigheidsduur: Periode gedurende welke een certificaat, als bedoeld in artikel 1.7 van dit 

reglement, de bevoegdheid verleent tot het geven van HNR-trainingen. 
 
1.8  HNR:   Het Nieuwe Rijden. 
 
1.9  HNR-trainer:  Degene die, door het met goed gevolg afgelegd hebben van het examen 

HNR-trainer, voldoet aan de voorwaarden gesteld aan de bevoegdheid tot 
het geven van HNR-trainingen. 

 

 

Artikel 2  
 
De organisatie, administratie en de uitvoering van het examen voor HNR-trainers ligt bij het IBKI te 
Nieuwegein. Het examen wordt afgenomen door een examenbeoordelingscommissie waarvan de 
leden zijn opgenomen in een door het IBKI te beheren bestand. 
 
 
 
HOOFDSTUK II 
 
Het examen 
 

Artikel 3 

 
3.1  Het examen wordt ingericht voor een onderzoek naar de bekwaamheid tot het geven van 

instructie en coaching op het gebied van HNR aan bestuurders van motorrijtuigen van de 
categorieën B dan wel C of D. 

 
3.2  Er bestaat een afzonderlijk eerste examen voor categorie B en een afzonderlijk eerste 

examen voor de categorieën C/D. Beide examens worden onderverdeeld in een 
theoriegedeelte en een praktijkgedeelte, nader aangeduid als examendeel 1 en 2. Deze 
examendelen worden op dezelfde dag geëxamineerd.  

 
3.3  Het examendeel 1 wordt op de computer dan wel schriftelijk afgenomen. Het examen 
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bestaat uit meerkeuzevragen. De beschikbare tijd bedraagt zowel voor categorie B als voor 
de categorieën C/D maximaal 30 minuten. 

 
3.4. Het examendeel 1 heeft betrekking op leerdoelen die te vinden zijn op de website van het 

IBKI bij de informatie over het HNR-trainersexamen. 
 
3.5  Het examendeel 2 wordt afgenomen door middel van een praktijkrit op de weg en bestaat uit 

een gedeelte rijden volgens de HNR-principes en een gedeelte coachen van een kandidaat. 
De beschikbare tijd bedraagt voor categorie B maximaal 45 minuten en voor categorie C/D 
maximaal 60 minuten. 

 
3.6  Naast het eerste examen bestaat er een zogenaamde hercertificeringstoets voor bezitters 

van een geldig certificaat dan wel een maximaal 5 jaar verlopen certificaat. Deze toets wordt 
op de computer dan wel schriftelijk afgenomen. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen. 
De beschikbare tijd bedraagt zowel voor categorie B als voor de categorieën C/D maximaal 
30 minuten. 

 
3.7. De hercertificeringstoets heeft betrekking op leerdoelen die te vinden zijn op de website van 

het IBKI bij de informatie over het HNR-trainersexamen. Artikel 8 en 9 met betrekking tot 
examendeel 1 zijn ook van toepassing op de hercertificeringstoets. 

 
 
HOOFDSTUK III 
 
Inschrijving voor het examen 

 

Artikel 4 
 
Voor de inschrijving van het examen HNR-trainer is vereist: 
 
a. een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aanmeldingsformulier 
b. een kopie van een geldig legitimatiebewijs 
c. een geldige WRM-instructeursbevoegdheid categorie B (bij aanmelding voor HNR-trainer B) of C 
 dan wel D (bij aanmelding voor HNR-trainer C/D) 
d. een duidelijk leesbare fotokopie van het geldige rijbewijs dat is afgegeven voor de categorie B 
 (bij aanmelding voor HNR-trainer B) of C dan wel D (bij aanmelding voor HNR-trainer C/D) 
e. dat het verschuldigde examengeld is gestort op de wijze zoals in de bijlage van het 
 aanmeldingsformulier is vermeld. 
 
 
 
HOOFDSTUK IV 
 
Uitvoering van het examen 
 

Artikel 5 
 
5.1  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 de kandidaat op de dag van het examen aanwezig moet 

zijn op de aangegeven examenplaats. Indien de kandidaat niet op het in de uitnodiging 
vermelde tijdstip op de examenlocatie aanwezig is, kan hij niet meer worden toegelaten 
tot respectievelijk niet deelnemen aan het examen waarvoor hij was uitgenodigd. 

 
5.2  De kandidaten moeten zich, op de examendag, voor de aanvang van het examen bij de 

examenbeoordelingscommissie legitimeren met een geldig rijbewijs. 
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5.3  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. 

 
5.4  De kandidaat dient, in het geval dat een examendeel 2 wordt afgelegd, zelf zorg te dragen 

voor de aanwezigheid van een pseudoleerling niet zijnde de opleider of een examinator. 
 
5.5  De kandidaat dient, in het geval dat een examendeel 2 wordt afgelegd, zelf zorg te dragen 

voor het aanwezig zijn van een examenvoertuig volgens de ‘Richtlijnen praktijkrit examen 
HNR-trainer categorie B’ (dan wel C/D) van het IBKI.  

 
5.6  Als het examen C/D afgelegd wordt met een vrachtauto moet deze voorzien zijn van een 

slaapcabine en ten minste drie deugdelijke zitplaatsen, conform de zitplaatsdefinitie uit het 
Voertuigreglement: een samenstel van een zitting en rugleuning die al dan niet een 
integrerend deel vormt van de constructie van het voertuig, die plaats biedt aan een 
volwassen persoon, met dien verstande dat de zitplaats zowel een afzonderlijke zitplaats kan 
zijn als een gedeelte van een bank dat plaats biedt aan één persoon.  
Deze derde (en eventuele vierde) zitplaats dient tevens: 

 naar voren gericht te zijn 

 voorzien te zijn van ten minste een deugdelijke en bruikbare heupgordel 

 voldoende zicht te bieden op de verkeerssituatie 

 zodanig geplaatst te zijn dat de juridische bestuurder en feitelijke bestuurder op geen 
enkele wijze worden gehinderd. 

 
5.7  Als het examen C/D afgelegd wordt met een autobus moet deze voorzien zijn van ten minste 

vier zitplaatsen. Op elk van deze zitplaatsen moet men met rechte rug en zonder 
opgetrokken benen kunnen zitten. Daarbij geldt tevens de eis dat elke meerijdende 
examinator en – wanneer een gecommitteerde en/of een door de voorzitter toegelaten 
bezoeker wil meerijden – gecommitteerde en/of bezoeker tijdens de rijproef/praktische les 
goed zicht heeft op zowel de verkeerssituatie als de verrichtingen van de pseudo-leerling en 
de kandidaat. Dit betekent dat alle (vier) zitplaatsen naar voren gericht dienen te zijn, 
voorzover niet wettelijk vereist bij voorkeur voorzien van veiligheidsgordels. 

 
 

Artikel 6 
 
6.1 Voor iedere examendag worden door het IBKI de leden van de 

examenbeoordelingscommissie aangewezen. 
 
6.2 De leiding en het handhaven van de orde bij een examen berust bij de voorzitter van de 

examenbeoordelingscommissie. 
 
6.3 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 7 
 
De examenbeoordelingscommissie bestaat uit: 
a.  De voorzitter. 
 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. 
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Artikel 8 
 
8.1 De antwoorden en andere uitwerkingen van opgaven van examendeel 1 worden nagekeken 

door dan wel onder toezicht en verantwoordelijkheid van de examenbeoordelingscommissie. 
 
8.2. Examendeel 2 wordt aan de hand van een scoreprotocol beoordeeld door één of meerdere 

leden van de examenbeoordelingscommissie.  
 
 

Artikel 9 
 
9.1 Zowel bij examendeel 1 als examendeel 2 wordt de kennis en vakbekwaamheid tot 

uitdrukking gebracht in een resultaat 'voldoende' of 'onvoldoende': 

 bij het eindoordeel voor examendeel 1 wordt een vastgestelde waarderingstabel 
toegepast op het aantal goede antwoorden. De waarderingstabel resulteert in een 
cijferwaardering in hele cijfers. Voor het resultaat ‘voldoende’ dient ten minste het cijfer 6 
te zijn behaald. 

 bij het eindoordeel voor examendeel 2 wordt een vastgesteld scoreprotocol toegepast op 
een puntenwaardering voor coaching en rijden volgens de HNR-principes. De 
waardering van elke geclusterde protocoltaak is ‘voldoende’ dan wel ‘onvoldoende’. Voor 
een totaalresultaat ‘voldoende’ dient voor alle taken de score ‘voldoende’ te zijn behaald. 

 
9.2 De kandidaat heeft het gehele eerste examen met goed gevolg afgelegd, indien zowel voor 

examendeel 1 als examendeel 2 het resultaat 'voldoende' is behaald. 
 

 

Artikel 10 

 
10.1 Aan de kandidaat die wordt afgewezen voor een van de twee examendelen wordt de 

gelegenheid geboden herexamen af te leggen voor het examendeel waarvoor een 
onvoldoende resultaat is behaald. Voor het andere examendeel blijft het reeds behaalde 
(examen)resultaat gehandhaafd. 

 
10.2 Is een herexamen niet binnen 12 maanden na afwijzing met positief resultaat afgelegd, dan 

vervalt het reeds behaalde (examen)resultaat van dat examendeel. 
 
10.3 Om een herexamen af te kunnen leggen binnen de in artikel 10.2 genoemde termijn van 12 

maanden na het bekend worden van de uitslag van het examen waaruit het herexamen is 
voortgekomen, dient een kandidaat zich maximaal negen maanden na het bekend worden 
van de uitslag van het examen volledig aangemeld en betaald te hebben voor het af te 
leggen herexamen. Heeft men niet binnen deze termijn van negen maanden aan alle 
inschrijvingsvoorwaarden voor het herexamen voldaan, dan zal een tijdige indeling voor en 
uitvoering van het herexamen niet meer mogelijk zijn. De reeds behaalde positieve resultaten 
komen dan te vervallen. 

 

 

Artikel 11 

 
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 12 
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12.1 Indien het eerste examen HNR-trainer met goed gevolg is afgelegd, kan een certificaat 
bedoeld als in artikel 1.7 van dit reglement worden afgegeven. 

 
12.2 Het certificaat in de vorm van een bevoegdheidspasje wordt uiterlijk drie weken na de datum 

waarop het examen is afgelegd door het IBKI per post aan de kandidaat toegestuurd. 
 
12.3 De geldigheidsduur van de bevoegdheid tot het geven van bijscholing is 5 jaar. Als datum 

van ingang van de bevoegdheid tot het geven van bijscholing wordt de datum van het 
examen aangehouden. 

 
12.4 Een kandidaat die reeds in het bezit is van een certificaat HNR-trainer B dan wel C/D met 

een geldigheidsduur van 5 jaar en een voldoende resultaat behaalt voor het nog niet in zijn 
bezit zijnde certificaat C/D dan wel B, krijgt een certificaat met een nieuwe geldigheidsduur 
van 5 jaar, gerekend vanaf de dag van afgifte van het certificaat B + C/D. 

 
12.5 Een kandidaat die de hercertificeringstoets met voldoende resultaat aflegt terwijl hij nog een 

geldig certificaat heeft, krijgt een verlenging van 5 jaar gerekend vanaf de verloopdatum. 
Men kan ook hercertificeren met een maximaal 5 jaar verlopen certificaat. Vanaf de datum 
van het met voldoende resultaat afgelegde examen start dan een nieuwe geldigheidsperiode 
van 5 jaar. 

 
12.6 Als een kandidaat wil hercertificeren die bevoegd is voor B én C/D, is het met voldoende 

resultaat afleggen van één hercertificeringstoets - voor B of C/D – voldoende voor een 
verlenging van de geldigheid van het certificaat B en C/D. 

 
 

Artikel 13 
 
De examenbeoordelingscommissie kan, onder schriftelijke opgave van redenen, overgaan tot 
verwijdering van een kandidaat en zijn examen ongeldig verklaren.  
 

 

Artikel 14 
 
Ingeval van bedrog of een poging daartoe, wordt de kandidaat onmiddellijk van verdere deelneming 
aan het examen uitgesloten. 
 

 

Artikel 15 
 
Indien na een examen een onregelmatigheid als bedoeld in artikel 14 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. 
 
 
HOOFDSTUK V 
 
Slotbepalingen 
 

Artikel 16 
 
16.1 Het examen, met inbegrip van de daarin gebruikte examenopgaven en bijbehorende 
  antwoorden, is niet openbaar. 
 
16.2 Buiten de examenkandidaten verleent de voorzitter toegang tot het examen aan personen 

die in het bezit zijn van een vanwege het IBKI gewaarmerkte uitnodiging. 
 
16.3 Het is niet mogelijk de kandidaat inzage te geven in de door hem gemaakte 

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

 

 

 

 

 

Artikel 17 
 
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 18 
 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de examenbeoordelingscommissie, na 
overleg met het IBKI. 

 

 

Artikel 19 
 
Zie voor de annulerings- of verschuivingsregeling van een examen de inschrijvingsvoorwaarden voor 
individuele deelname aan evenementen bij de Innovam Groep. 
 
 

Artikel 20 
 
De financiële consequenties van het niet (kunnen) afleggen van het examen, van het overtreden van 
de gedragsregels, dan wel van het overtreden van andere in het reglement genoemde regels, zijn voor 
de kandidaat. De consequenties bestaan hieruit dat indien de kandidaat het examen wederom wenst 
af te leggen, de kandidaat het examengeld opnieuw zal dienen te betalen. 
 
 

Artikel 21 

 
Overgangsregeling 
 
21.1 Met ingang van 1 augustus 2017 wordt het Reglement Examen HNR-trainer d.d.1 februari  
  2012 ingetrokken. 
 
22.2 Op de kandidaten die op een tijdstip gelegen vóór 1 augustus 2017 een examenonderdeel 
  hebben afgelegd, blijft voor wat betreft het voltooien van dat examenonderdeel het 
  examenreglement dat vóór 1 augustus 2017 gold van toepassing. 
 
23.3 Dit reglement Reglement Examen HNR-trainer d.d. 1 augustus 2017 treedt in werking 
  op 1 augustus 2017. 
 
 

Artikel 22 
 
Dit reglement kan worden aangehaald als:’Reglement Examen HNR-trainer 1 augustus 2017’. 


