
 
 

 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT PRAKTIJKBEGELEIDING 

 
In het kader van de verplichte bijscholing van de  
 
RIJINSTRUCTEUR 
voor de categorieën A, B, C, D, E en/of T 
 
 
ingevolge artikel 12b van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwegein, datum inwerkingtreding 1 januari 2019 
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1 Inhoud van de praktijkbegeleiding en wijze van beoordeling 
 
 
Artikel 1 
 

Elke rijinstructeur die zijn bevoegdheidspas geldig wil houden moet in een periode van vijf jaar twee afzonderlijke 

praktijkbegeleidingen reserveren en deze laten beoordelen door een beoordelaar van het IBKI. De rijinstructeur is 

zelf verantwoordelijk voor een tijdige indiening van praktijkbegeleidingsverzoeken.  

 
Praktijkbegeleiding is alleen mogelijk als de rijinstructeur een geldige bevoegdheidspas heeft. 
 

De rijinstructeur die een geldige bevoegdheidspas voor meerdere categorieën heeft, mag zelf kiezen voor welk 

certificaat hij begeleiding wenst. Ook de momenten van de praktijkbegeleidingen zijn naar eigen keuze, zolang ze 

binnen de vijf jaar geldigheid van zijn bevoegdheidspas vallen. 

 
 
Artikel 2 
 

Eén praktijkbegeleiding bestaat uit één lesuur met een leerling (minimaal 50 minuten, maximaal 80 minuten). Per 

keer duurt een praktijkbegeleiding maximaal 110 minuten, inclusief voorgesprek en uitslag geven. 

 

De lengte van de praktijkbegeleiding is voor alle categorieën gelijk. 

 
 
Artikel 3 
 

WRM-praktijkbegeleiding gebeurt in de eigen omgeving van de rijinstructeur. In principe is start- en eindpunt een 

IBKI-locatie (Nieuwegein, Best, Zwolle of Dordrecht) of een andere geschikte locatie in de lesregio van de 

rijinstructeur. 

 
 
Artikel 4 
 

Het voertuig van de rijinstructeur bij de praktijkbegeleiding dient te voldoen aan de eisen zoals omschreven in 

hoofdstuk II van het ‘Algemene deel reglement voor het afnemen van het examen rij-rijinstructeur’, te vinden op 

www.ibki.nl. Voertuigen met automatische versnellingsbak zijn toegestaan. Bij praktijkbegeleiding met een 

rijbewijsbezitter als leerling is dubbele bediening en L-bord niet verplicht. 

 
 
Artikel 5 
 

De rijinstructeur zorgt zelf voor een leerling bij de praktijkbegeleiding. Het is toegestaan dat de leerling een geldig 

rijbewijs heeft; bij voorkeur wordt les gegeven aan een rijbewijsleerling.  

De leerling moet ten minste een beginniveau hebben waaruit blijkt dat hij de technische basishandelingen van het 

(auto)rijden beheerst.  

 

 

Artikel 6 
 
Het is niet toegestaan dat een persoon die betrokken is bij een opleidingsinstituut of enig ander persoon, 
behoudens een extra persoon namens IBKI dan wel het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, meerijdt 
tijdens de beoordeling van de praktijkles. 

 
Het is niet toegestaan dat een opleider die betrokken is bij het WRM traject tijdens een praktijkbegeleiding 
fungeert als leerling van die kandidaat. 

 
Tegen het meerijden van een extra persoon namens IBKI dan wel het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
kan door de deelnemer geen bezwaar worden gemaakt. 
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Artikel 7 
 

a. De rijinstructeur bepaalt zelf naar aanleiding van het opleidingsmoment van de leerling welke te beoordelen 

les, met een nieuw aan te leren lesonderwerp, gegeven wordt. 

b. De rijinstructeur geeft in het geval van een rijbewijsleerling een les van de originele volledig ingevulde 

instructievorderingenkaart van de leerling; hij overhandigt hiervan een kopie aan de beoordelaar.  

c. De rijinstructeur geeft in het geval van een rijbewijsbezitter een les van de voor deze leerling gemaakte 

volledig ingevulde instructievorderingenkaart; hij overhandigt hiervan een kopie aan de beoordelaar 

d. In elke praktijkbegeleiding dienen instructie- en coachingsvaardigheden aan de orde te komen. 

 
 
Artikel 8 
 

De beoordelaar van de praktijkbegeleiding observeert na een kort voorgesprek de gegeven les vanaf de 

achterbank. Tijdens de les maakt hij aantekeningen van de wijze van uitvoering door de kandidaat. Deze 

aantekeningen worden na afloop van de uitvoering omgezet in een beoordeling op het van toepassing zijnde 

protocol. De examinator stelt aan de hand van een protocol en de daarbij behorende scorevoorschriften het 

behaalde resultaat vast. In een nagesprek vertelt hij zijn bevindingen en geeft hij de rijinstructeur feedback.   

 

 
Artikel 9 
 

De tweede praktijkbegeleiding moet voldoende zijn. Als de tweede praktijkbegeleiding onvoldoende, is een derde 

praktijkbegeleiding verplicht. Omdat van die herkansing veel afhangt, wordt een derde praktijkbegeleiding altijd 

beoordeeld door twee beoordelaars die tot één eindoordeel komen. Als deze derde praktijkbegeleiding ook 

onvoldoende is, wordt de bevoegdheidspas WRM door het IBKI ongeldig verklaard; de rijinstructeur moet dan het 

herintrederstraject met voldoende resultaat afsluiten om weer gecertificeerd te zijn.  

 
 
Artikel 10 
 

Rijinstructeurs ontvangen na afloop het protocol met ingevulde beoordeling en eventuele aanbevelingen. 

Resultaten worden door het IBKI geregistreerd. 

 

De kandidaat ontvangt een bevoegdheidspas met een nieuwe geldigheidsperiode van 5 jaar vóór de afloop van 

zijn oorspronkelijke geldigheidsduur als hij een voldoende resultaat heeft behaald voor zijn laatste 

praktijkbegeleiding en tevens aan de bijscholingsverplichtingen op het gebied van de theoretische bijscholing 

heeft voldaan. 

 
 
Artikel 11 
 
a. IBKI kan de geldigheidsduur van een WRM-certificaat éénmalig maximaal twaalf maanden verlengen als een 

rijinstructeur vanwege gewichtige en verschoonbare redenen niet aan zijn verplichting tot praktische bijscholing 
kan voldoen. De verlenging is afhankelijk van de ernst van de reden. De reden zal in de meeste gevallen 
betrekking hebben op medische gronden, maar is daar niet toe beperkt. De financiële situatie van de betrokken 
rijinstructeur is geen grond voor verlenging. 

b. Het verzoek tot verlenging moet gedaan worden vóór de verloopdatum van het certificaat. 
c. Als de verlenging op medische gronden wordt verzocht, moet de rijinstructeur bij het verzoek een medische 

verklaring/bewijsstuk(ken) met betrekking tot de gronden meesturen.  
d. Redenen op medische gronden hebben betrekking op een tijdelijke fysieke beperking die het als rijinstructeur 

meerijden met een leerling onmogelijk maakt, door zwangerschap, ziekte, ongeval of medische behandeling.  
e. IBKI beoordeelt authenticiteit, volledigheid en ernst/onvermijdelijkheid van de reden van het verlengingsverzoek, 

maar treedt niet in het oordeel van een arts.  
f. Vervolgens weegt IBKI of sprake is van een verschoonbare reden: kan het probleem van het binnenkort verlopen 

van het WRM-certificaat zonder dat aan alle bijscholingsverplichtingen is voldaan niet aan de betrokken 
rijinstructeur verweten worden? 

g. Er is geen sprake van een verschoonbare reden als het verlengingsverzoek korter dan twee maanden vóór de 
verloopdatum van het WRM-certificaat is gedaan, en het voldoen aan de resterende bijscholingsverplichting(en) 
planningstechnisch hoe dan ook niet meer haalbaar is vóór de verloopdatum.  
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2 Inschrijving voor een praktijkbegeleiding 
 
 
Artikel 12 
 

Voor elke reservering van een praktijkbegeleiding is vereist: 

a. online aanmelding met alle noodzakelijke gegevens via ibki.nl dan wel een volledig ingevuld, gedateerd 

en ondertekend inschrijfformulier 

b. dat het verschuldigde examengeld is gestort. 

 
Het is alleen mogelijk een praktijkbegeleiding te boeken als er voor eerder afgelegde praktijkbegeleidingen (van 
dezelfde rijinstructeur) in het computersysteem van IBKI een resultaat staat. Van tevoren in ‘Mijn IBKI’ tegelijk twee 
afzonderlijke data voor een praktijkbegeleiding boeken is dus niet mogelijk. 
 
 
Artikel 13 
 
Dit reglement behoort bij het "Algemene deel van het Examenreglement Examen Rijinstructeur" en kan worden 
aangehaald als "Reglement praktijkbegeleiding". 
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