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HOOFDSTUK I.  Inhoud van het examen en wijze van examinering 

Artikel 1.  

1. Het herintrederstraject voor de categorie B voor een rijinstructeur die in het bezit is van een niet langer dan vijf jaar 
verlopen certificaat B bestaat uit drie fasen: 

− Fase 1: Competent in verkeersdeelname. 

− Fase 2: Competent als rijinstructeur: de didactische voorwaarden. 

− Fase 3: Stage en stagebeoordeling (praktijklesbeoordeling). 

2. De lengte, inhoud en wijze van beoordeling van de examenonderdelen komen volledig overeen met lengte, inhoud 
en wijze van beoordeling van de examenonderdelen die aankomend instructeurs voor het basiscertificaat B 
moeten afleggen, met de uitzondering dat de passieve stage vervalt en dat de actieve stage ten minste 20 uur is in 
plaats van ten minste 40 uur. 

Artikel 2.  

1.   Een rijinstructeur die in het bezit is van een niet langer dan vijf jaar verlopen certificaat B, die naast het certificaat 
B ook weer een in zijn bezit zijnde aanvullend certificaat categorie A, C, D, E of T terug wil krijgen, krijgt zonder 
aanvullende examens zijn/haar aanvullende bevoegdheden A, C, D,  E of T weer terug als het herintredertraject 
categorie B met voldoende resultaat is afgerond. 

Artikel 3.  

1. Het herintrederstraject voor de categorie A voor een rijinstructeur die uitsluitend in het bezit is van een niet langer 
dan vijf jaar verlopen certificaat A bestaat uit drie fasen: 

− Fase 1: Competent in verkeersdeelname van het examen categorie A. 

− Fase 2: Competent als rijinstructeur: de didactische voorwaarden van het examen categorie B. 

− Fase 3:  Stage en stagebeoordeling (praktijklesbeoordeling) 

2. De lengte, inhoud en wijze van beoordeling van de examenonderdelen komen volledig overeen met lengte, inhoud 
en wijze van beoordeling van de examenonderdelen die aankomend instructeurs voor het certificaat A moeten 
afleggen, met de uitzondering dat de actieve stage ten minste 10 uur is in plaats van ten minste 20 uur. 

Artikel 4.  

1. Het herintrederstraject voor de categorie T voor een rijinstructeur die uitsluitend in het bezit is van een niet langer 
dan vijf jaar verlopen WRM-certificaat T bestaat uit drie fasen: 

− Fase 1: Competent in verkeersdeelname. 

− Fase 2: Competent als rijinstructeur: de didactische voorwaarden. 

− Fase 3: Stage en stagebeoordeling (praktijklesbeoordeling). 

2. De lengte, inhoud en wijze van beoordeling van de examenonderdelen komen volledig overeen met lengte, inhoud 
en wijze van beoordeling van de examenonderdelen die aankomend instructeurs voor het basiscertificaat T 
moeten afleggen, met de uitzondering dat de actieve stage bestaat uit ten minste 8 uur stage op een oefenterrein 
en ten minste 5 uur stage op de openbare weg in plaats van respectievelijk 15 en 10 uur. 

Artikel 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 de categorieën 
A, B, C, D, E, T en het herintrederstraject), voor zover dit betrekking heeft op de categorie waarvoor de kandidaat het 
herintrederstraject aflegt. 
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HOOFDSTUK II. Inschrijving voor een examen 

Artikel 6.  

Voor de eerste inschrijving voor het herintrederstraject categorie B dan wel categorie A of  T (alleen bij aanvragers A 
of T die uitsluitend in het bezit zijn van niet meer dan vijf jaar verlopen WRM-certificaat A of T) is vereist: 

a. online aanmelding met alle noodzakelijke gegevens via ibki.nl; 

b. het verschuldigde examengeld moet zijn gestort; 

c. de inschrijver moet in het bezit zijn van een niet meer dan vijf jaar verlopen WRM-certificaat categorie B (dan wel 
A of T) op het moment van inschrijven; dit behoeft niet aan IBKI toegezonden te worden 

Artikel 7.  

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

 


