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HOOFDSTUK I.  Inhoud van het examen en wijze van examinering 

 

Artikel 1.  

Het examen voor de categorie E achter B of E achter C/D bestaat uit één onderdeel: 

− Fase 1: Competent in verkeersdeelname. 

Artikel 2.  

Fase 1 bestaat uit: 

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

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

Artikel 3.  

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

− Voertuigen exclusief (bestuurder en voertuig) 

− Rijprocedure E bij B 

− Wet- en regelgeving 

De beschikbare tijd bedraagt 30 minuten. De toets bestaat uit 25 meerkeuzevragen. 

2. Tijdens het examenonderdeel 1.b Praktijkrit wordt de eigen rijvaardigheid van een kandidaat getoetst. De duur van 
de praktijkrit bedraagt maximaal 90 minuten. Hiervan wordt 75 minuten gereden, inclusief verwoorden 
taakprocessen en bijzondere verrichtingen, 15 minuten is voor organisatie en mededelen uitslag. 

3. Als bij een examen E achter B of C/D een kandidaat vrijstelling heeft van de bijzondere verrichtingen, mag de 
combinatie bij aanvang van het examen al aangekoppeld staan.  

4. 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 E achter B of E achter C/D.  

5. Het examenvoertuig bij de Praktijkrit E achter C/D is naar keuze van de kandidaat een vrachtauto dan wel bus met 
aanhanger; de in bezit zijnde rijbewijzen en WRM-certificaten moeten hierop aansluiten (zie artikel 4). 

6. Meerijden van de opleider van de kandidaat of enige ander persoon tijdens het examen is niet toegestaan. 
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HOOFDSTUK II. Inschrijving voor een examen 

Artikel 4.  

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 BE of – als men het WRM-certificaat E achter C/D wil behalen – categorie CE (niet 
zijnde C1E) dan wel DE (niet zijnde D1E); 

d. een geldig WRM-certificaat Categorie B (geldigheid 5 jaar) of - als men het WRM-certificaat E achter C/D wil 
behalen – categorie C dan wel D (geldigheid 5 jaar) (behoeft niet aan IBKI toegezonden te worden). 

Artikel 5.  

Voor de inschrijving tot het andere delen van fase 1 is online aanmelding met alle noodzakelijke gegevens via ibki.nl 
vereist. 

Artikel 6.  

Deze bijlage behoort bij het ‘Algemene deel reglement voor het afnemen van het examen rijinstructeur’ en kan worden 
aangehaald als ‘Bijlage E van het reglement examen rijinstructeur’. 

 

 


