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Matrijsnotitie toets 1.a Theorie van de rijtaak 
 
De theorietoets ‘Theorie van de rijtaak’ bestaat uit in totaal 60 mc-vragen en duurt 90 minuten. De verdeling van de 
60 vragen staat in onderstaande toetsmatrijs. 
 

Hoofdrijtaken (32 vragen in de toets) 

Hoofdrijtaak Veiligheid Doorstroming Milieu 
Sociaal 

rijgedrag 

(1) Voorbereiden/ 
afsluiten/manoeuvreren 

 
2 
 
 

 
-- 
 
 

 
1 
 
 

 
-- 
 
- 

(2) Stromen 
 

 
5 
 
 

 
3 
 
 

 
2 
 
 

 
1 
 
- 

(3) Kruisen 
 

 
5 
 
 

 
3 
 
 

 
-- 
 
 

 
1 
 
 

(4) Zijdelings 
verplaatsen 

 
5 
 

 
3 
 
 

 
-- 
 
 

 
1 
 
 

 

Regelgeving (28 vragen in de toets) 

Leerdoelnr. + RVV-inhoud 

 
Aantal vragen 

in de toets 
 

RVV1: Begrippen,gelijkstelling (art. 1, 2) 1 

RVV2: Plaats op de weg (art. 3 t/m 10) 1 

RVV3: Inhalen, files (art. 11 t/m 13) 1 

RVV4: Kruispunten, voorrang, overwegen, colonnes, afslaan 
(art. 14 t/m 18) 

5 

RVV5: Maximumsnelheid (art. 19 t/m 22b) 2 

RVV6: Stilstaan en parkeren, uitzondering gehandicapten 
(art. 23 t/m 27 + 85)  

2 

RVV7: Signalen (art. 28 t/m 31) 1 

RVV8: Verlichting (art. 32 t/m 41a)  2 

RVV9 + RVV10: Bijzondere weggedeeltes (art. 42 t/m 48) 1 

RVV11: Voetgangers, voorrangsvoertuigen, vee t/m slepen 
(art. 49 t/m 53) 

1 

RVV12:Bijzondere manoeuvres, onnodig geluid (art. 54 t/m 
57) 

1 

RVV13:Gevarendriehoek t/m vervoer personen in 
laadruimten (art. 58 t/m 61b) 

1 

RVV14: Verkeerstekens: algemeen, verkeersborden en –
lichten (art. 62 t/m 75) 

1 

RVV15: Verkeerstekens op het wegdek (art. 76 t/m 81) 1 

RVV16: Aanwijzingen, milieuzones (art. 82 t/m 84, 86c, 86d) 
+ bijlage 1,2 

2 

  
WET1: alleen in brondocument genoemde art. WVW, KR, WRM, 
RR, RV 

5 

 
De uitwerking van de hoofdrijtaken is opgenomen in het brondocument Toetsdomein Examenthema I.1 ‘Theorie van 
de rijtaak’. In de Inleiding van het brondocument staat hoe in het examen omgegaan wordt met het onderwerp 
Regelgeving en een aantal andere algemene onderwerpen zoals de Rijprocedure. 
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Soorten vragen in de toets 
 

Casusvragen 
Casusvragen meten fundamentele begrippen, regels en principes (verkeersinzicht dus ook) die voorwaardelijk zijn 

voor het uitvoeren van rijtaken. De vragen worden zoveel mogelijk gesteld aan de hand van een kenmerkende of 

kritische verkeerssituatie. Casusvragen kunnen waarneemvragen of voorspel-/evalueervragen zijn. 

 

Waarneemvragen gaan over de betekenis van waargenomen informatie (signalen van de weg, bebording, ander 

verkeer, licht- en weersomstandigheden, de eigen toestand e.d.). In feite staan hierbij de vier maatschappelijke 

criteria veiligheid, doorstroming, milieu en sociaal rijgedrag centraal. 

 
Voorbeelden van waarneemvragen: 

Herkennen en afleiden van betekenissen 
Herkennen begrippen, toepassen van begrippen op voorbeelden  
Relaties leggen (doel – middel + oorzaak – gevolg/reden van ….) 
- Dit verkeersteken betekent dat u …..? 
- Welke regel geldt in deze situatie? 
- Is hier sprake van een gelijkwaardige kruising? 
- Wat is hier de functie van ….?/Waarom staat dit bord hier? 
- Wat is de reden dat u hier niet mag inrijden? 
- past actie A bij doel B? 
 
Situationele perceptie 
- Waar moet u in deze situatie specifiek op letten? 
- Waar moet u hier (verkeersinzichtelijk) rekening mee houden? 
- Welke bestuurders kunt u hier verwachten? 

 

Voorspelvragen gaan na of een kandidaat op basis van de waargenomen informatie weet wat er zal/kan gebeuren 

met betrekking tot zijn eigen gedrag, het gedrag van andere verkeersdeelnemers en de verkeerssituatie. Bij het 

evalueren gaat het om het inschatten in hoeverre de (maatschappelijke) belangen van veiligheid, doorstroming, 

milieu en sociaal rijgedrag in gevaar komen als de gemaakte voorspellingen uitkomen. Voorspellen en evalueren 

liggen dicht bij elkaar.  

 
Voorbeelden van voorspel-/evalueervragen: 

Voorspellen van gevolgen (oorzaak-gevolgrelatie) 
- Wat zal er gebeuren als u in deze situatie dit gedrag vertoont? 
- U wilt de rotonde verlaten. Volgens de Rijprocedure moet u nu extra aandacht hebben voor ... 
 
Evalueren van oorzaken 
- De bestuurder van de vrachtwagen wijkt uit naar links. Wat is de meest waarschijnlijke 
oorzaak van dit gedrag? 

 

Handelingskeuzevragen 
Bij handelingskeuzevragen in het verkeer wordt het voornemen (de beslissing) tot een bepaalde handeling getoetst. 

In de vraag wordt altijd concreet gevraagd wat iemand moet doen, dus niet ‘wat voor doel heeft de bestuurder …. 

 
Voorbeelden van beslis-/handelingskeuzevragen: 

- U wilt hier stoppen, wat kunt u het beste doen? (in verband met …) 
- U nadert hier deze situatie. Hoe kunt u in deze situatie het beste reageren? 
- Op welk moment moet u hier afremmen? 
- U nadert deze situatie. Hoe handelt u volgens het RVV? 
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Kenmerkende/kritische verkeersituaties 
Bij de kenmerkende/kritische verkeersituaties gaat het altijd om een combinatie van de volgende factoren: 

uitvoering van een specifieke rijtaak door een bestuurder in een specifieke taaksituatie (onder bepaalde weg-, weer-

, licht- en zichtcondities, met aanwezigheid van andere verkeersdeelnemers en waarin bepaalde verkeerstekens en 

verkeersregels gelden). De tabel hieronder geeft de mogelijke variaties in omstandigheden. 
 

 

Weg: rijden op/in/nabij Weer Verkeer en 
verkeersdeelnemers 

Auto(snel)wegen Nat en glad wegdek: ijzel, 
sneeuw,  

Voetgangers 

80 km-wegen Slechts zicht: mist, sneeuw, 
regen, duisternis 

Brom-/snorfietsen, fietsen 

60 km-zones Warmte Motorrijders 

50 km-wegen Wind Andere automobilisten 

30 km zones  Bestelauto’s 

Erven  Bussen, vrachtauto’s 

Voetgangersoversteekplaats  Extra kwetsbare deelnemers: 
kinderen, ouderen, 
gehandicapten 

Rotondes  Speciale verkeersdeelnemers: 
colonnes, (lijn)bussen, 
landbouwverkeer, 
werkverkeer 

Bruggen en viaducten  Hulpdiensten 

Spoorwegovergangen  Files 

Tunnels  Omleidingen 

Scholen, Speelplaatsen, 

Winkelcentra, 

Recreatiegebieden, 

Bedrijfsterreinen enz. 

 Veel verschillende 
weggebruikers 

  Grote snelheidsverschillen 

 

Maatschappelijke criteria  
Alle vragen worden verdeeld over de vier maatschappelijke criteria. Die worden hieronder kort toegelicht: 

– Veiligheid: actief waarnemen, veilige snelheid, veilige ruimte 

– Doorstroming: effectieve snelheid, effectief ruimtegebruik 

– Milieu: efficiënt gebruik voertuig en apparatuur, efficiënt schakelen, efficiënte snelheid 

– Sociaal rijgedrag: communiceren, ruimte gunnen 


