BIJLAGE A (categorie A) behorende bij het
ALGEMENE DEEL REGLEMENT
voor het afnemen van het examen
RIJINSTRUCTEUR
voor de categorieën A, B, C, D, E, T en het herintrederstraject

ingevolge artikel 2 van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 voor het verkrijgen van een certificaat, zoals bedoeld in artikel 7 van deze wet.

Nieuwegein, datum inwerkingtreding 01/04/2020

INHOUD

Hoofdstuk 1

Inhoud van het examen en wijze van examinering

blz. 3

Hoofdstuk 2

Inschrijving voor een examen

blz. 5
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HOOFDSTUK I Inhoud van het examen en wijze van examinering
Artikel 1.
Het examen voor de categorie A (motorfiets) bestaat uit twee fasen:
•

Fase 1: Competent in verkeersdeelname

•

Fase 3: Competent als rijinstructeur: bekwaam handelen in de lessituatie

Artikel 2.
Fase 1 bestaat uit:
•

een theorietoets verkeersdeelname (1.a Theorie van de rijtaak);

•

een toetsing van de eigen rijvaardigheid (1.b Praktijkrit) en

•

een praktijkexamen bijzondere verrichtingen (1.c Bijzondere verrichtingen (BV).

Artikel 3.
1. De theorietoets 1.a. Theorie van de rijtaak, die op de computer of schriftelijk wordt afgenomen, omvat drie
onderwerpen:
•

voertuig exclusief (bestuurder en voertuig);

•

rijprocedure A;

• wet- en regelgeving;
2. De beschikbare tijd bedraagt 30 (dertig) minuten. De toets bestaat uit 25 (vijfentwintig) meerkeuzevragen.
3. Tijdens het examenonderdeel 1.b Praktijkrit wordt de eigen rijvaardigheid van een kandidaat getoetst. De
examinator volgt in een eigen auto.
De duur van de praktijkrit bedraagt maximaal 75 (vijfenzeventig) minuten. Hiervan wordt 60 (zestig) minuten
gereden (inclusief verwoorden taakprocessen), 15 (vijftien) minuten is voor organisatie en mededelen uitslag.
Het is niet toegestaan dat de opleider van de kandidaat of enige andere relatie van de kandidaat tijdens het
examen achter de kandidaat of de examinator aanrijdt.
4. Tijdens het examenonderdeel 1.c Bijzondere verrichtingen worden alle bijzondere verrichtingen van het IBKIprotocol Bijzondere verrichtingen getoetst. De duur van dit examenonderdeel bedraagt maximaal 40 minuten. Het
wordt afgenomen op een door IBKI geselecteerde locatie.
5. De kandidaat dient voor het afleggen van het praktische gedeelte te voldoen aan de eisen zoals omschreven in
hoofdstuk II van het ‘Algemene deel reglement voor het afnemen van het examen rijinstructeur’, voor zover dit
betrekking heeft op categorie A.
Artikel 4.
Fase 3 (Proeven van bekwaamheid) bestaat uit de stagebeoordeling (praktijkles) (3.a).
Artikel 5.
1. Stage
1. Een kandidaat volgt een actieve stage van 20 uur.
2. Een kandidaat moet in de stage alle voorkomende lessen voor de opleiding naar het rijbewijs geven,
herkenbaar terug te vinden in zijn portfolio. De door de kandidaat (stagiair) zelf gegeven praktische rijlessen
staan onder direct fysiek toezicht van de stagebegeleider/mentor. Het is een kandidaat toegestaan meerdere
stagementoren en/of leerlingen te hebben.
3. De stage kan pas worden beoordeeld op het moment dat ten minste het volledige aantal verplichte stage-uren
is gevolgd.
2. Stagebeoordeling
1. De stagebeoordeling (praktijkles) (3.a) bestaat uit:
•

(1) een beoordeling door een examinator in de volgauto met de kandidaat, dan wel

•

(2) een beoordeling vanuit een eigen auto van de examinator/vanaf een eigen motorfiets van de
examinator (naar keuze van de examinator) met de kandidaat op een eigen motorfiets.
2. De kandidaat mag kiezen voor lesgeven vanuit een volgauto (1) of vanaf de eigen motorfiets (2).
3. De kandidaat moet één rijles aan één leerling geven, met een totale lestijd van minimaal 50 minuten en
maximaal 80 minuten. Het is niet verplicht dat de leerling in de stagebeoordeling een leerling is waaraan in de
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verplichte stage-uren door de WRM-kandidaat les is gegeven.
4. De leerling moet een rijbewijsleerling zijn die nog niet in het bezit is van een rijbewijs van de categorie A1, A2
en of A van voor of na 19 januari 2013. De categorie van de motorfiets van de rijbewijsleerling is afhankelijk
van de leeftijd van de leerling en geldende wet- en regelgeving.
5. De kandidaat moet een lesonderwerp geven dat aansluit op het aan het begin van de les vastgestelde
werkelijke aanvangsniveau van de leerling. Als het aanvangsniveau van de leerling niet aansluit bij de
ingevulde instructievorderingenkaart/de geplande les, kan de examinator in overleg met de kandidaat
besluiten dat er een ander lesonderwerp moet komen; de keuze van de examinator is bindend.
6. De leerling mag niet al zodanig ver zijn met zijn rijopleiding dat hij al volledig klaar is voor het rijbewijsexamen.
Bij de leerling waaraan wordt lesgegeven moeten tenminste 5 bij het feitelijke niveau van de leerling
aansluitende lesonderdelen over zijn die nog niet eerder inhoudelijk zijn behandeld.
7. De kandidaat dient voor het afleggen van de stagebeoordeling te voldoen aan de eisen zoals omschreven in
hoofdstuk II en hoofdstuk IV (art. 21) van het ‘Algemene deel reglement voor het afnemen van het examen
rijinstructeur’, voor zover dit betrekking heeft op categorie A.
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HOOFDSTUK II Inschrijving voor een examen
Artikel 6.
WRM-kandidaten categorie A moeten bij eerste aanmelding van een examen ten minste 20 jaar óf ten minste 22 jaar
zijn (omdat ze bij de toetsing van eigen rijvaardigheid op een ‘zware’ motorfiets moeten rijden):
•

minimaal 20 jaar als ze een A-rijbewijs van voor 19 januari 2013 hebben; dit A-rijbewijs dient op het moment van
aanmelden van categorie A zwaar te zijn, categorie A licht is niet voldoende voor aanmelding

•

minimaal 22 jaar als ze een A-rijbewijs van ná 19 januari 2013 hebben; dit rijbewijs dient op het moment van
aanmelden categorie A te zijn, categorie A1 of A2 is niet voldoende voor aanmelding.

Artikel 7.
Voor de eerste inschrijving van een examenonderdeel van fase 1 is vereist:
a. online aanmelding met alle noodzakelijke gegevens via ibki.nl.
b. dat het verschuldigde examengeld is gestort.
c. een geldig rijbewijs categorie A zoals omschreven in artikel 6. Toezending van een kopie is niet (meer) vereist.
d. een geldig certificaat categorie B (geldigheid 5 jaar) op het moment van inschrijven (behoeft niet aan IBKI
toegezonden te worden).
Artikel 8.
Voor de inschrijving tot de overige examenonderdelen van fase 1 is online aanmelding met alle noodzakelijke
gegevens via ibki.nl vereist.
Artikel 9.
1. Voor deelname aan het examenonderdeel 3.a stagebeoordeling (praktijkles) van fase 3 is een WRM-certificaat
met de tekst ‘Stagepas’ voor categorie A vereist waarvan de geldigheid niet is verstreken.
2. De kandidaat ontvangt een stagepas als hij een voldoende resultaat heeft voor alle onderdelen van fase 1 dat nog
geldig is en een geldige originele VOG bij IBKI heeft aangeleverd.
Artikel 10.
Deze bijlage behoort bij het ‘Algemene deel reglement voor het afnemen van het examen rijinstructeur’ en kan worden
aangehaald als ‘Bijlage A van het reglement Examen Rijinstructeur’.
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