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Inleiding
Uitgangspunt is dat de gezondheid van zowel medewerkers als 

onze klanten (examenkandidaten, instructeurs en leerlingen) 

voorop staat. De richtlijnen en protocollen van het RIVM zijn 

leidend. 

Dit protocol is bedoeld voor examenfunctionarissen, 

examenkandidaten en leerlingen. Het biedt duidelijkheid over 

veilig werken tijdens de periode waarin het coronavirus nog niet 

onder controle is.  

Gezien het feit dat we niet weten hoe de pandemie zich verder 

zal ontwikkelen en welke impact dit in de komende maanden 

gaat hebben op onze dienstverlening en de benodigde 

maatregelen die we moeten treffen om te garanderen dat onze 

medewerkers veilig en gezond kunnen werken, zal met regelmaat 

het protocol geëvalueerd worden en aangepast daar waar 

noodzakelijk. IBKI zal hierbij de kaders en richtlijnen die ons 

door het kabinet en RIVM worden opgelegd als uitgangspunt 

hanteren.   

De concrete uitwerking van het protocol staat op de volgende 

pagina’s. 
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Algemene maatregelen

Thuisblijven 

- De examenfunctionaris, de examenkandidaat of de leerling die

onderdeel uitmaakt van een huishouden waar iemand met corona is

besmet of verkoudheidsklachten vertoont, hoest, koorts heeft en/of last

heeft van benauwdheid, blijft thuis.

- De examenfunctionaris, de examenkandidaat of leerling die met corona

is besmet of verkoudheidsklachten vertoont, hoest, koorts heeft en/of

last heeft van benauwdheid, blijft thuis.

- De examenfunctionaris, de examenkandidaat of leerling die minder dan

twee weken voor de examendatum op vakantie is geweest in een land of

gebied waar code oranje geldt of gold, blijft thuis.

Advies RIVM 

Het uitoefenen van de contactberoepen door IBKI is, onder 

voorwaarden, weer mogelijk. Uiteraard moeten onze 

examenfunctionarissen zo veilig mogelijk kunnen werken en ook 

moet het voor de examenkandidaten en eventueel aanwezige 

leerlingen veilig zijn. 

IBKI volgt daarom de adviezen voor contactberoepen die 

uitgewerkt zijn door het RIVM. Daarbij vormen 

hygiënemaatregelen en een gezondheidscheck de basis. 

Daarom gelden de volgende richtlijnen:  

- Iedereen volgt de hygiënemaatregelen nauwkeurig op

(regelmatig handen wassen met water en zeep, niet met

handen aan gezicht, geen handen schudden en in elleboog 

hoesten of niezen). 

- Examenfunctionarissen doen een gezondheidscheck bij zichzelf

en hun kandidaten. Dit houdt in dat de examenfunctionaris

voorafgaand aan het examen checkt of hij gezond is en of de

examenkandidaat en de eventueel aanwezige leerling geen

klachten hebben die passend zijn bij het coronavirus.

- Tijdens het legitimeren én tijdens het inleidende gesprek stelt

de examenfunctionaris, de kandidaat en de eventueel

aanwezige leerling een aantal vragen (zie verder). Als één van

deze vragen met ja wordt beantwoord, gaat het examen niet

door.

- Als de examenfunctionaris gedurende de werkdag klachten

ontwikkelt, stopt hij met werken en gaat hij direct naar huis.

- Als de examenfunctionaris tot één van de risicogroepen

behoort, maakt deze zelf de afweging of het medisch

verantwoord is dat hij kan werken.
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Vragen gezondheidscheck 
In verband met de gezondheidsrisico’s van onze 

examenfunctionarissen, wordt zowel tijdens het legitimeren als 

tijdens het gesprek voorafgaande aan het examen een 

gezondheidscheck gedaan.   

Daarvoor worden door onze examenfunctionarissen, zowel aan 

de examenkandidaat als de eventueel aanwezige leerling, de 

vragen die het RIVM heeft geadviseerd.  

1. Had je één van de volgende klachten in de afgelopen 24

uur: hoesten, neusverkoudheid, koorts van 38⁰C,

benauwdheid?

2. Heb je op dit moment een huisgenoot of gezinslid met

koorts en/of benauwdheidsklachten?

3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de

afgelopen 7 dagen vastgesteld?

4. Heb je een huisgenoot /gezinslid met het coronavirus en

heb je in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar

gehad terwijl hij/zij nog klachten had?

5. Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad

met iemand met corona?

Niet afnemen van examen 

Worden alle vragen met ‘nee’ beantwoord, dan gaan we gewoon 

examen doen. Zijn daarentegen één of meerdere vragen met ‘ja’ 

beantwoord, dan kunnen we helaas geen examen doen. De 

antwoorden op de vragen worden niet vastgelegd. 

De IBKI-examenfunctionaris is bevoegd het examen niet af te 

nemen wanneer hij merkt dat de kandidaat en/of de leerling 

griepverschijnselen vertoont of kampt met 

hoesten/benauwdheid. 

Indien een examen niet wordt afgenomen op basis van de 

gezondheidscheck of als de examenfunctionaris vermoedt dat de 

kandidaat en/of de leerling griepverschijnselen vertoont of kampt 

met hoesten/benauwdheid, moet het examen opnieuw worden 

aangevraagd tegen betaling van het vastgestelde examentarief.  

Persoonlijke hygiëne 

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het virus te 

voorkomen zijn:  

- Regelmatig handen wassen gedurende tenminste 20 seconden

met water en zeep; Tenminste 6 keer per (werk)dag handen

wassen. In ieder geval moeten de handen worden gewassen

voor het eten, na toiletbezoek, na het schoonmaken en na het

snuiten van de neus.

- In de binnenkant van de elleboog hoesten, kuchen en niezen;

- Papieren zakdoekjes gebruiken, na gebruik handen wassen;

- Géén handen schudden;
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Desinfecterende en beschermende middelen 

Examenfunctionarissen ontvangen desinfecterende middelen en 

mondkapjes die ze kunnen gebruiken voor, tijdens en na het 

examen.  

De WRM-opleider/rijschool of examenkandidaat zorgt voor de 

middelen waarmee het examenvoertuig gedesinfecteerd kan 

worden met 70% isopropanolalcoholdoekjes of 

schoonmaakalcohol van 70%(IPA) in andere vorm. Als het 

examenvoertuig niet kan worden gedesinfecteerd omdat de 

desinfecterende middelen niet zijn meegenomen, moet het 

examen opnieuw worden aangevraagd tegen betaling van het 

vastgestelde examentarief. 

Als de WRM-opleider/rijschool of de examenkandidaat niet wil dat 

het examenvoertuig gedesinfecteerd wordt, dan gaat het examen 

niet door en moet het examen opnieuw worden aangevraagd 

tegen betaling van het vastgestelde examentarief. 

Tijdens het examen maken de examenfunctionaris, de kandidaat 

en, indien aanwezig, de leerling in het voertuig allemaal gebruik 

van een mondkapje.  IBKI stelt het mondkapje voor de 

examenfunctionaris beschikbaar.  

De examenkandidaat en de eventueel aanwezige leerling zorgen 

zelf voor mondkapjes.     

- Op externe locaties respecteren de
trainers/examenfunctionarissen de maatregelen en de
gedragsregels die op de betreffende locatie van kracht zijn
ter bestrijding van het Corona-virus.
- De examinatorfunctionaris informeert zich op
voorhand via de website van de externe locatie wat de
geldende maatregelen zijn.
- Voor de examenfunctionarissen zijn
beschermingsmiddelen beschikbaar als een
veiligheidshesje, mondkapjes en handschoenen. Voor de
trainers/examinatoren die onderweg zijn is desinfecterende
handgel beschikbaar.

Examenfunctionarissen
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Praktische examens 

Examens fase 1B (rijproeven).  

Een werkplek wordt, per dag, door één examenfunctionaris 

gebruikt. Besmetting met het virus via oppervlakten is mogelijk, 

maar het RIVM geeft tegelijkertijd aan dat de kans dat iemand 

ziek wordt als men spullen of oppervlakten aanraakt klein is. De 

kans wordt nog kleiner als iedereen regelmatig de handen wast 

en het gezicht niet aanraakt. 

Aanvang van het examen 

Tijdens het legitimeren en tijdens het inleidende gesprek worden 

de gezondheidsvragen gesteld, het rijbewijs en de noodzakelijke 

voertuigbescheiden gecontroleerd. De examenfunctionaris moet 

het rijbewijs en de voertuigbescheiden vasthouden om deze te 

kunnen controleren.
Aangekomen bij het examenvoertuig wordt het voertuig eerst 
tenminste 7 minuten geventileerd. Tijdens deze 7 minuten kan 
de voertuig- en verlichting controle worden uitgevoerd.  
Vervolgens desinfecteert de kandidaat het voertuig met 70% 
isopropanalalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70% (IPA)   
(portiergrepen, stuur, spiegels, versnellingspook, 
bedieningspanelen, sluiting veiligheidsgordel, hoofdsteun etc.) 
en de examinator het deel van het voertuig waar hij zit 
(dashboard bijrijder, portiergrepen, sluiting veiligheidsgordel, 
hoofdsteun). 

Tijdens het examen is het dragen van een mondkapje verplicht in 

het voertuig, voor zowel de examenfunctionaris als de Kandidaat. 

IBKI stelt het mondkapje voor de examenfunctionaris 

beschikbaar. De examenkandidaat zorgt zelf voor een mondkapje 

en desinfecterende doekjes voor het voertuig. 

Tijdens de rit moeten de ventilatie, op half vermogen, en de airco 

worden gebruikt. De recirculatiestand mag niet gebruikt worden. 

De ramen worden, indien mogelijk, iets geopend gedurende de 

rit 

Terugkomst/Eindgesprek 
Bij binnenkomst van het pand desinfecteren zij hun handen.  Het 
eindgesprek vindt plaats aan dezelfde examentafel als waaraan het 
inleidende gesprek heeft plaatsgevonden. Hierbij zijn uitsluitend de 
betreffende examinator en de examenkandidaat aanwezig.   
Fase 1b cat. A 
In aanvulling op de bepalingen beschreven in de tekst over examens Fase 
1b (rijproeven), geldt voor het examen fase 1b voor de categorie A, het 
volgende: de portofoon met headset dient tijdens het inleidende gesprek 
door de kandidaat goed gedesinfecteerd te worden in het bijzijn van de 
examinator. Tijdens het afsluitende gesprek desinfecteert de examinator de 
portofoon en headset. De leerling desinfecteert de oortjes. 
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Fase 1c cat. A.  

Aanvang van het examen 

Tijdens het legitimeren en tijdens het inleidende gesprek worden de 

gezondheidsvragen gesteld, het rijbewijs en de noodzakelijke 

voertuigbescheiden gecontroleerd. De examenfunctionaris moet het 

rijbewijs en de voertuigbescheiden vasthouden om deze te kunnen 

controleren. Voordat hij de bescheiden aanneemt, desinfecteert de 

kandidaat de bescheiden met een alcoholdoekje. 

Na afloop van het inleidende gesprek wordt de tafel ontsmet. Vervolgens 

zal de examenfunctionaris de kandidaten naar buiten begeleiden waar het 

inleidende gesprek, waarin uitleg wordt gegeven over het verloop van het 
examen, zal geschieden.  

Terugkomst/Eindgesprek 
Bij binnenkomst van het pand desinfecteren zij hun handen.  Het 
eindgesprek vindt plaats aan dezelfde examentafel als waaraan het 
inleidende gesprek heeft plaatsgevonden. Hierbij zijn uitsluitend de 
betreffende examenfunctionaris en de examenkandidaat aanwezig.   



12 

Praktische begeleidingen en stagebeoordelingen. 

Eén werkplek wordt, per dag, door één examenfunctionaris 

gebruikt. Besmetting met het virus via oppervlakten is mogelijk, 

maar het RIVM geeft tegelijkertijd aan dat de kans dat iemand 

ziek wordt als men spullen of oppervlakten aanraakt klein is. De 

kans wordt nog kleiner als iedereen regelmatig de handen wast 

en het gezicht niet aanraakt. 

Aanvang van het examen 

Tijdens het inleidende gesprek worden zowel aan de 

examenkandidaat als aan de leerling de gezondheidsvragen 

gesteld, het rijbewijs van de kandidaat en het ID-bewijs van de 

leerling gecontroleerd. Bij de categorie C, CE, D, DE en E dient 

het rijbewijs van de leerling te worden gecontroleerd. De 

examenfunctionaris moet het rijbewijs en het ID-bewijs 

vasthouden om deze te kunnen controleren. Als eerste worden 
de gegevens van de leerling gecontroleerd en genoteerd. 
Vervolgens wordt de leerling verzocht naar het examenvoertuig 
te gaan om deze gedurende tenminste 7 minuten te ventileren. 
De kandidaat hoeft geen handtekening te zetten op de 
presentielijst. In plaats hiervan zet de examenfunctionaris een 
paraaf op de presentielijst in de ruimte die voor de 
handtekening van de kandidaat is gereserveerd. Ook hoeft de 
kandidaat geen paraaf te zetten op het beoordelingsprotocol. 
Dit doet de examenfunctionaris in bijzijn van de kandidaat. Een 
papieren instructievorderingenkaart moet in een plastic 
insteekhoesje verpakt zijn. Voordat de kandidaat de 
instructievorderingenkaart aan de examenfunctionaris 
overhandigt moet de kandidaat het plastic desinfecteren in 
bijzijn van de examenfunctionaris. In geval van een digitale 
instructievorderingenkaart moet deze ook eerst door de 
kandidaat, in het bijzijn van de examenfunctionaris, worden 
gedesinfecteerd.  

Aangekomen bij het examenvoertuig desinfecteren de kandidaat 

en de leerling ieder dat deel van het voertuig waar zij 

plaatsnemen (portiergrepen, stuur, bedieningspanelen, 

dashboard, sluiting veiligheidsgordel, hoofdsteun) en de 

examinator het deel van het voertuig waar hij plaatsneemt 
(portiergrepen, sluiting veiligheidsgordel, hoofdsteun). 

Het examen 
Tijdens het examen is het dragen van een mondkapje verplicht in 
het voertuig, voor de examenfunctionaris, de kandidaat én de 
leerling. IBKI stelt het mondkapje voor de examenfunctionaris 
beschikbaar. De kandidaat en de leerlingen zorgen zelf voor een 
mondkapje.  
Tijdens de rit moeten de ventilatie, op tenminste half vermogen 
en de airco worden gebruikt. De recirculatiestand mag niet 
gebruikt worden.  
De ramen worden, indien mogelijk, iets geopend gedurende de 
les.  
Voorafgaand aan het examen wordt het examenvoertuig eerst 
tenminste 7 minuten geventileerd.  

Terugkomst/Eindgesprek 
Teruggekomen bij de startlocatie wachten de kandidaat en de leerling 
in of bij het lesvoertuig. De examinator neemt afscheid van de leerling 
en verzoekt de kandidaat na ongeveer 15 minuten naar de ruimte te 
komen waar het inleidende gesprek heeft plaatsgevonden.   
Bij binnenkomst van het pand desinfecteren de examinator en de 
kandidaat hun handen.  
Het eindgesprek vindt plaats aan dezelfde examentafel als waaraan 
het inleidende gesprek heeft plaatsgevonden. Hierbij zijn uitsluitend 
de betreffende examinator en de examenkandidaat aanwezig. 
De examenfunctionaris overhandigt het ingevulde 
beoordelingsprotocol, in een mapje, aan de kandidaat. Tijdens het 
feedbackgesprek gebruiken zowel de examinatorfunctionaris als de 
kandidaat, hun eigen exemplaar. 
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Theoretische examens 

Ontvangst 

Tijdens de ontvangst worden de richtlijnen van het RIVM en 

de maatregelen en gedragsregels van lnnovam met de 

deelnemers nogmaals doorgenomen door de 

trainer/examinator/toezichthouder. 

Theorielokalen 

Voor een aantal examens wordt een theorielokaal 

gebruikt. Na elke groep deelnemers wordt het theorielokaal 
gereinigd vóór de volgende groep.

Computerlokalen 

Voor een aantal examens worden computerlokalen ingezet.  

Na elke groep deelnemers wordt het computerlokaal 

gereinigd vóór de volgende groep. Als een deelnemer 

zelf nog even het toetsenbord/muis wil reinigen dan 

zijn hiervoor de gespecialiseerde schoonmaakdoekjes 

aanwezig. 




