
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

REGLEMENT 
 
Eerste veiligheidsmaatregelen bij verkeersincidenten 
 
voor het afnemen van het examen 
 
Allround IM-hulpverlener 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwegein 2 september 2019

 



190903 examenreglement blad 2 van 10 
Allround examen IM-hulpverlener 

INHOUD 
 
 
Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 
 
Hoofdstuk II Het examen 5 
 
Hoofdstuk III Inschrijving voor het examen 5 
 
Hoofdstuk IV Uitvoering van het examen 6 
 
Hoofdstuk V Slotbepalingen 8 
 
Bijlage A Leerdoelen en toetsmatrijs Allround examen IM-hulpverlener  10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



190903 examenreglement blad 3 van 10 
Allround examen IM-hulpverlener 

Hoofdstuk I  Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
 
 
1.1 IBKI : Het instituut voor examinering en certificering voor de 

mobiliteitsbranche. 
 
1.2 REVI : Richtlijn Eerste Veiligheidsmaatregelen bij 

Verkeersincidenten 
 
1.2 Stichting Examenkamer : De stichting die exameninstellingen die de REVI 

examens mogen afnemen accrediteert en toezicht houdt 
op de uitvoering van dat examen. 

 
1.3 REVI-Examencommissie : De door de Minister aangewezen examencommissie die 

belast is met het vaststellen van de leerdoelen, 
examenvragen en richtlijnen van de REVI examens. 

 
1.4 Examencommissie : De commissie die onder verantwoordelijkheid van IBKI 

belast is met het afnemen van het examen REVI.  
 
1.5 Kandidaat : Degene die ter deelneming aan het examen REVI is 

ingeschreven. 
 
1.6 Examen REVI volledig : Het Allround examen IM-hulpverlener voor medewerkers 

van de bergers, ANWB, RWS, BOVAG en Defensie 
OTCR dat de leerdoelen uit Bijlage A van dit reglement 
aftoetst. 

 
1.7 Certificaat : Het certificaat Eerste veiligheidsmaatregelen bij 

verkeersincidenten (REVI  2019 - volledig) dat aan de 
kandidaat door IBKI wordt uitgereikt als deze een 
voldoende resultaat heeft behaald voor het examen. 

 
1.8 Dyslexie-regeling : Een regeling waarin de mogelijkheid van een aangepast 

examen voor een dyslectische kandidaat beschreven is.  
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Artikel 2 Organisatie 
 
2.1 De organisatie, administratie en de uitvoering van de examens wordt verzorgd door IBKI. Het 

examen wordt afgenomen onder toezicht van een examencommissie waarvan de leden zijn 
opgenomen in een door IBKI te beheren bestand. 

 
2.2 IBKI draagt er zorg voor dat de commissieleden in de gelegenheid worden gesteld datgene te 

doen wat voor de vervulling van hun taak nodig is. 
 
2.3 De REVI-Examencommissie stelt de navolgende stukken vast: 

• het examenreglement 

• de leerdoelen 

• de toetsmatrijzen 

• de examenvragen 

• de cesuur. 
 

2.4 Bij dit examenreglement hoort bijlage A. Deze bijlage is onderdeel van het reglement. 
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Hoofdstuk II  Het examen 
 
Artikel 3 Algemeen 
 
3.1 Het examen bestaat uit één deel dat op één dag wordt afgenomen. 
 
3.2 Het examen bestaat uit 25 meerkeuzevragen met drie alternatieven. 
 
3.3 Het examen wordt elektronisch afgenomen. 
 
3.4 De beschikbare tijd voor het examen bedraagt 45 minuten. 
 
3.4 De inhoud van het examen is gebaseerd op het overzicht van leerdoelen van bijlage A. 

In deze bijlage is ook het aantal vragen per kennisaspect aangegeven (de toetsmatrijs). 
 
 

Hoofdstuk III Inschrijving voor het examen 
 
Artikel 4 Aanmelding en annulering 
 
4.1 De aanmelding voor het Allround examen IM-hulpverlener vindt online plaats via www.ibki.nl.  
 Een opleider/werkgever kan na het afsluiten van een IBKI-overeenkomst inzake 

examenreservering gebruik maken van de online groepsaanmelding. Hier kan men examens 
aanvragen. Zie voor meer informatie de site www.ibki.nl. 

 
4.2 Zie voor de annulerings- of verschuivingsregeling de inschrijvingsvoorwaarden voor individuele 

deelname aan examens bij IBKI. 
 
 
 
  

http://www.ibki.nl/
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Hoofdstuk IV Uitvoering van het examen 
 
Artikel 5 Uitvoering 
 
5.1 De kandidaat ontvangt per e-mail een bevestiging van de aanmelding. Deze bevestiging is 

tevens de uitnodiging. Hierin staat het onderstaande aangegeven: 
- het examen dat wordt afgenomen 
- de examenplaats 
- het adres waar het examen wordt afgenomen 
- de datum en het tijdstip van de dag waarop men aanwezig moet zijn op de aangegeven 

examenplaats om het examen af te leggen. 
 
5.2 De kandidaat moet zich op de examendag vóór het begin van het examen bij de 

examencommissie legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort, Nederlandse 
identiteitskaart of geldig verblijfsdocument voor vreemdelingen).  

 
5.3 Als een kandidaat later aanwezig is dan het tijdstip dat aangegeven is op de uitnodiging, beziet 

de examencommissie of de kandidaat nog aan het examen deel kan nemen. 
 
5.4 Kandidaten dienen het examen in zijn geheel in één keer af te leggen. 
 
5.5 Het aanstaan of gebruik van mobiele communicatiemiddelen is tijdens het examen niet 

toegestaan 
 
5.6 Bij het optreden van een computerstoring bij het examen op de computer dient de deelnemer in 

elk geval het volledige examen af te leggen. 
 
5.7 Als het examen naar het oordeel van de examenbeoordelingscommissie niet binnen 15 (vijftien) 

minuten op de computer kan worden voortgezet, zal de deelnemer voor een nieuwe 
examendatum worden uitgenodigd. 

 Voor het examen op deze nieuwe examendatum wordt geen examentarief in rekening gebracht 
 
5.8 Gedeeltelijk afgelegde examens op de computer worden door de 

examenbeoordelingscommissie ongeldig verklaard. 
 
 
Artikel 6 Examencommissie 
 
6.1 Voor iedere examendag worden door IBKI de leden van de examencommissie aangewezen. 
 
6.2 De leiding en het handhaven van de orde bij het examen berust bij de voorzitter van de 

examencommissie, dan wel bij een commissielid als artikel 6.3 van toepassing is. 
 
6.3 Als het aantal kandidaten aanwezig tijdens het examen daartoe aanleiding geeft, kan worden 

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

 
6.4 De kandidaat is gehouden de aanwijzingen van de examencommissieleden op te volgen. 
 
 
Artikel 7 Beoordeling 
 
7.1 De antwoorden van de examenvragen worden nagekeken door dan wel onder toezicht en 

verantwoordelijkheid van de examencommissie. 
 
7.2 Het oordeel over de kennis van de kandidaat wordt uitgedrukt door één van de hele cijfers van 

1 tot en met 10, waaraan de volgende betekenis moet worden toegekend: 
 
 10 uitmuntend 5 bijna voldoende 
 9 zeer goed 4 onvoldoende  
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 8 goed  3 zeer onvoldoende 
 7 ruim voldoende 2 slecht  
 6 voldoende 1 zeer slecht 
 
7.3  Voor de omzetting naar een cijfer van het aantal goed beantwoorde vragen wordt een 

vastgestelde tabel toegepast. De cesuur is zo bepaald dat de kandidaat bij 18 of meer goed 
beantwoorde vragen een voldoende krijgt. 

 
7.4 Van ieder examen wordt een examenverslag opgemaakt waarin bijzonderheden met betrekking 

tot het examen worden vermeld. 
 
 
Artikel 8  Hulpmiddelen 
 
8.1 Bij de examinering is het de kandidaten niet toegestaan enig hulpmiddel (zoals papier, 

woordenboek, mobiele telefoon, tablet, rekenmachine) op de examentafel te hebben en te 
gebruiken. 

 

8.2 Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing, als dit tussen IBKI en de kandidaat is afgesproken 
in het kader van een geaccepteerd verzoek om een aangepast examen op grond van de 
dyslexieregeling van de exameninstelling. 

 
 
Artikel 9 Uitslag 
 
9.1 Een kandidaat is voor het examen geslaagd als hij/zij dit met een voldoende - het cijfer zes of 

hoger - heeft afgesloten. 
 
9.2 De uitslag van het examen wordt in de vorm van een resultatenlijst bekendgemaakt uiterlijk 12 

werkdagen na de datum waarop het examen is afgelegd. 
 
9.3 Als het examen met een resultaat lager dan voldoende (zes) wordt afgesloten, kan men zich 

onbeperkt opnieuw inschrijven voor het examen. Inschrijving dient te geschieden op de in artikel 
4 omschreven wijze. 

 
9.4 Als een kandidaat voor het examen is geslaagd, wordt een certificaat als bedoeld in artikel 1.7 

van dit reglement aan hem/haar afgegeven. Dit certificaat is voorzien van een digitale 
handtekening van de directeur van IBKI en de verloopdatum van geldigheid, zijnde vijf jaar na 
de examendatum. 

 
 
Artikel 10 Bedrog 
 

10.1 Ingeval van bedrog of een poging daartoe, wordt de kandidaat onmiddellijk van verdere 
deelneming aan het examen uitgesloten en wordt zijn reeds afgelegde examen ongeldig 
verklaard. 

10.2 Indien na het examen een onregelmatigheid blijkt als bedoeld in artikel 10.1, zal de kandidaat 
alsnog de resultatenlijst worden onthouden. Een al uitgereikte resultatenlijst en een al uitgereikt 
certificaat zal dan door IBKI ongeldig worden verklaard. De kandidaat zal van deze 
ongeldigverklaring schriftelijk op de hoogte worden gesteld. 

 
 
Artikel 11 Aansprakelijkheid 
 
IBKI respectievelijk de examencommissie 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, 
behalve als dit het gevolg is van opzet of grove schuld van IBKI respectievelijk de examencommissie. 
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Hoofdstuk V  Slotbepalingen 
 
Artikel 12 Examenvragen 
 
12.1 Het examen, met inbegrip van de daarin gebruikte examenvragen en bijbehorende antwoorden, 

is niet openbaar. 
 
12.2 Het is niet mogelijk de kandidaat inzage te geven in de door hem gemaakte examenvragen. 

Wel wordt op iedere resultatenlijst aangeven hoeveel vragen per leerdoel door de kandidaat 
juist beantwoord zijn. 

 
 
Artikel 13 Aangepast examen 
 
Een dyslectische kandidaat kan een aangepast examen aanvragen. Bij de aanvraag moet een 
verklaring van een orthopedagoog/psycholoog worden overgelegd. Zie hiervoor de dyslexieregeling bij 
examens van IBKI. 
 
 
Artikel 14 Toegang 
 
Buiten de examenkandidaten verleent de voorzitter van de examencommissie alleen toegang tot het 
examen aan personen die een toezichthoudende taak vervullen namens de Stichting Examenkamer. 
 
 
Artikel 15 Informatieverzoek 
 
15.1 De kandidaat kan persoonlijk (bij een onvoldoende) IBKI vragen om inhoudelijke informatie over 

de specifieke onderdelen van het examen die als onvoldoende zijn beoordeeld. Dit verzoek kan 
gericht worden aan IBKI, bij voorkeur per email info@ibki.nl of eventueel schriftelijk per brief. Bij 
een groepsaanmelding kan het informatieverzoek ook komen van de aanvrager. 

 
15.2 Bij een individuele aanvraag door de kandidaat geeft IBKI alleen inhoudelijke informatie over de 

resultaten aan de kandidaat. 
 

15.3 Bij een groepsaanmelding geeft IBKI op verzoek van de aanvrager inhoudelijke informatie over 
de examenresultaten van individuele kandidaten aan de aanvrager. Tevens berichten wij de 
kandidaat hierover. 

 
 
Artikel 16 Klachten 
 
Klachten over de gang van zaken bij het examen kan men aan het eind van de examendag mondeling 
voorleggen aan de voorzitter van de examencommissie. Als de mondelinge afhandeling niet als 
voldoende wordt ervaren, kan men de klacht ook binnen twee weken schriftelijk of per e-mail 
voorleggen aan IBKI. Het voornemen om na een mondelinge uiteenzetting alsnog een klacht in te 
dienen, dient te worden aangegeven aan de voorzitter van de examencommissie in verband met het 
vastleggen hiervan in het examenverslag. 
 
 
Artikel 17 Onvoorziene situaties 
 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist IBKI, indien nodig in overleg met de REVI-
Examencommissie. 
 
 
  

mailto:info@ibki.nl
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Artikel 18 Financiële consequenties van een niet afgelegd examen 
 
De financiële consequenties van het niet (kunnen) afleggen van het examen dan wel van het 
overtreden van in het reglement genoemde regels zijn voor de kandidaat. De consequenties bestaan 
hieruit dat indien de kandidaat het examen opnieuw wenst af te leggen, de kandidaat het examengeld 
opnieuw zal dienen te betalen. 
 
 
Artikel 19 Naam 
 
Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement voor het afnemen van het Allround examen IM-
hulpverlener van 3 september 2019”. 
 
 
Artikel 20 Goedkeuring 
 
De goedkeuring van dit examenreglement is door de REVI-Examencommissie afgegeven.
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Bijlage A Leerdoelen en toetsmatrijs Allround examen IM-hulpverlener 2019 
 
 

 Kennis aspect 
Aantal 

vragen per 
examen 

1 Eenzijdig rijbaan 1 

2 Eenzijdig vluchtstrook 2 

3 Volledige afsluiting 1 

4 Vluchtstrook rijden 1 

5 Rijstrooknummering 1 

6 Tweezijdig incident 2 

7 Tweezijdig pechhulp 1 

8 Attentieverlichting 1 

9 Algemeen 2 

10a Parkeerregime eenzijdig 1 

10b Parkeerregime tweezijdig 1 

11 Eerste veiligheidsmaatregelen – rood kruis 2 

12 Elektrische voertuigen 1 

13 Gevaarlijke stoffen 1 

14 Aanvullende maatregelen 1 

15 Motoren 1 

16 Locatie aanduiding 1 

17 Kegels op de vluchtstrook 1 

18 Beslisboom vluchtstrookmaatregelen 2 

19 IM bij en in tunnels 1 

 Totaal 25 

 
 


