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Welkom bij Oosterpoort Opleidingen
Oosterpoort Opleidingen is professioneel opleidingscentrum in Groningen en Drenthe en
sinds 1964 uitgegroeid tot een begrip in Noord Nederland. Duizenden leerlingen hebben via
Oosterpoort een rijbewijs gehaald. Veel van onze cursisten voor een beroepsopleiding vinden
snel een baan als vrachtwagenchauffeur, buschauffeur, taxichauffeur, ambulancechauffeur of
heftruckchauffeur na een succesvolle opleiding.
Maar we doen meer! We verzorgen alle denkbare opleidingen op gebied van veiligheid zoals
Gevaarlijke Stoffen, EHBO, BHV, VCA en sinds 2020 leiden wij ook nieuwe instructeurs op
voor alle rijbewijscategorieën.
Leuk je dat kennis wilt maken met Oosterpoort Opleidingen!
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Rijinstructeur worden
Een dag van een rijinstructeur is nooit hetzelfde. Elke dag ontmoet je
nieuwe mensen, je bent bezig met jouw kennis en ervaring overdragen
en jij bepaalt zelf of je links of rechtsaf slaat. Kortom, afwisseling, vrijheid,
maar ook een grote verantwoordelijkheid.
Er is momenteel grote vraag naar rijinstructeurs door het hele land. Na
het behalen van een instructiebewijs voor de auto liggen de banen voor
het oprapen. Bijna elke rijschool zoekt wel nieuwe collega’s, óf misschien
wil je wel met je eigen rijschool beginnen.
Een instructeursopleiding midden in de praktijk van een grote rijschool!
Oosterpoort Opleiding is een nieuwe, frisse opleider op gebied van
instructeursopleidingen. Wat ons uniek maakt is dat wij niet alleen maar
bezig zijn met instructeursopleidingen, we houden ons vooral ook bezig
met het geven van rijlessen voor alle rijbewijs categorieën.
We beschikken over een eigen wagenpark met auto’s, motoren,
vrachtwagens, bussen en BE combinaties en zijn actief vanuit onze eigen
locaties in Groningen en Assen. Met bijna 60 collega’s is er kennis op elke
gebied en zijn er stagemogelijkheden in overvloed.
Oosterpoort Opleidingen heeft een volledige instructeursopleiding
inclusief stagemogelijkheden

Inhoudsopgave
Voorbereiding op de instructeursopleiding
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Voorbereiding
Toelatingseisen
Om rijinstructeur (welke categorie dan ook) te
worden moet je voldoen aan de volgende
toelatingseisen:
1. Schooldiploma
Minimaal VMBO theorietische of gemende
leerweg. Een vergelijkbaar Nederlands of
buitenlands diploma is toegestaan. Ben je
jouw diploma of certificaat kwijt, dan kan je
het opvragen bij DUO:
https://duo.nl/particulier/diploma-kwijt.jsp
Heb je een buitenlands diploma, dan ben je
verplicht dit te laten waarderen.
Heb je niet het juiste diploma, dan kan je een
geschikheidstest doen om toch de opleiding
tot rijinstructeur te kunnen doen.
2. Leeftijd
Minimaal 18 jaar oud

3. Rijbewijs
Tenminste rijbewijs B (voor basiscertificaat B).
Voor aanvullende instructiebewijzen moet je
tenminste het betreffende rijbewijs hebben.
4. Verklaring Omtrent Gedrag
Bij aanvang van je stagebeoordeling moet je
een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG)
hebben.
Alle actuele informatie kan je vinden op
www.ibki.nl

IBKI
Alle examens voor rijinstructeurs worden afgenomen door het
IBKI. IBKI ontwikkelt theorie- en praktijkexamens voor de
mobiliteits-branche en voert deze uit. Na het behalen van alle
examens wordt jouw instructiebewijs; Wet Rijonderricht
Motorrijtuigen (WRM), uitgegeven door het IBKI.
Je kan je alvast registeren voor een mijn IBKI account via deze
link: https://deelnemer.ibki.nl/UserRegister

Goed om te weten!
WRM B (Auto Instructeur) is de basis
Of je nu vrachtwagen, bus of motor instruceur wilt worden. Auto
instructeur is altijd de basis. Het behalen van bijvoorbeeld een
instructiebewijs voor de bus of de motor is pas mogelijk als je over
het instructiebewijs voor de auto beschikt én het rijbewijs voor de
betreffende voertuigcategorie hebt.
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r
Skills
en competenties die je als
rijinstructeur moet hebben

Mentor

Uitstekende rijvaardigheid

Coach

Inlevingsvermogen
Sociaal
Geduld

Gestructureerd
Doseren van informatie

Motivator

Zie jij jezelf hier al
zitten?
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Auto Instructeur (WRM B)
Je houdt van autorijden, je kan goed met mensen
omgaan, je hebt geduld en je houdt er van om
kennis over te dragen.
Misschien is een baan als rijinstructeur wat voor
jou!
Als rijinstructeur draag je de grote
verantwoordelijkheid om nieuwe veilige
verkeersdeelnemers op te leiden.
Het werk als rijinstructeur is behoorlijk
afwisselend. Elke 2 uur zit er weer een nieuwe
leerling bij je in de auto. Leerlingen die elk hun
eigen aanpak nodig hebben en die zich in
verschillende stadia van hun rijopleiding
bevinden. Je moet dus goed kunnen schakelen
tussen verschillende leerlingen
Bij Oosterpoort Opleidingen bieden we een zeer
complete en praktijkgerichte opleiding tot
rijinstructeur voor de auto. Met onze zeer
ervaren collega’s kunnen we alle onderdelen van
de opleiding (inclusief stagebegeleiding)
faciliteren.
Oosterpoort Opleidingen is niet alleen een
opleider voor rijinstructeurs, we zijn tevens een
van de grootste rijscholen in Noord Nederland.

Verplichte examens voor WRM B
Om het instructiebewijs voor de auto te halen doorloop je de
volgende fasen:
Fase 1 – Competente verkeersdeelname
•

Theorie-examen: Theorie van de rijtaak (1A)
Dit examen maak je op een locatie van IBKI. Het
examen bestaat uit 60 meerkeuzevragen en gaat over
verkeersregels, de rijprocedure en wetgeving.

•

Praktijkexamen: Eigen rijvaardigheid (1B)
Je rijdt een route in een lesvoertuig in een van de IBKI
examenplaatsen. Tijdens de route staat eigen
rijvaardigheid (volgende de rijprocedure) centraal. Je
moet 4 bijzondere verrichtingen uitvoeren en teminste
twee keer de taakprocessen verwoorden (waarnemen,
voorspellen, evalueren, beslissen, handelen).

1. Waarnemen
Bewust kijken
en verwerken
van informatie

2. Voorspellen
Wat zijn de
mogelijkheden
Wat gaan
andere
weggebruikers
doen?

3. Evalueren
Wat zijn de
voors- en
tegens van de
oplossing?
(veiligheid,
doorstroming,
bereikbaarheid,
milieu)

4. Beslissen
Welke oplossing
ga je kiezen

5. Handelen
Je voert de
gekozen
oplossing uit
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Fase 2 – Didactische voorwaarden
•

•

Theorie-examen: Lesvoorbereiding (2A)
Dit examen maak je op een locatie van het IBKI. Het
examen bestaat uit 60 meerkeuzevragen en gaat
over de voorbereiding van de rijles. Je kan vragen
verwachten over het omgaan en lesgeven aan
verschillende soorten leerlingen (beginnend,
gemiddeld, gevorderd) en didactische
vaardigheden.
Theorie-examen: Lesuitvoering (2B)
Dit examen bestaat uit 60 vragen en maak je ook
op een locatie van IBKI. Vaak plannen we dit
examen op dezelfde dag als examen 2A. Je kan
vragen verwachten over de uitvoering van de rijles
en de rol die jij inneemt als instructeur.

Fase 3 – Stage en stagebeoordeling
•

•

De opleiding tot rijinstructeur auto bij
Oosterpoort
De opleiding tot rijinstructeur is behoorlijk intensief
en praktijkgericht. Je hebt bij Oosterpoort
Opleidingen de keuze uit een dagopleiding of een
avondopleiding.
Naast klassikale lessen die je in groepsverband volgt
moet je rekening houden met zelfstudie en
huiswerk. Voor de examens moet je (overdag op
werkdagen) reizen naar een IBKI examenlocatie. De
dichtstbijzijnde IBKI examenlocaties voor het
noorden zijn Zwolle of Nieuwegein.
De opleiding kent ook diverse individuele
(praktijk)lessen. Deze plannen we in overleg met
een van onze instructeurs.
Opleidingsduur

Stage
De stage bestaat uit (ten minste) 40 uur rijles
waarvan 5 uur achterin (meekijken) en 35 uur
voorin (zelfstandig lesgeven) onder begeleiding van
een stagementor. Ook moet je een praktijkexamen
of tussentijdse toets bij het CBR meelopen. Je kan
de stage lopen bij Oosterpoort óf misschien wel bij
de rijschool waar je gaat werken.
Stagebeoordeling (3A)
De stagebeoordeling is het laatste examen. Dit
examen bestaat uit een echte rijles die jij geeft aan
een echte leerling. Een examinator van IBKI
beoordeelt deze les aan de hand van een protocol.

Afhankelijk van jouw voortgang en voorbereiding
moet je rekening houden met een gemiddelde
doorlooptijd van ongeveer 6 tot 10 maanden
voordat jij in het bezit bent van het instructiebewijs
auto (WRM B).

Na de opleiding
Wanneer je geslaagd bent voor het laatste deel van
de opleiding (de stagebeoordeling) ontvang je een
WRM instructiebewijs voor 5 jaar. Om je
instructiebewijs te verlengen volg je 6 dagdelen
theoretische bijscholing, dien je een nieuwe VOG in
en volg je een praktijkbegeleiding.

Tijdsinverstering per onderwerp
Opleidingsonderdeel

Dagopleiding

Avond opleiding

1A - Theorie van de rijtaak
1B – Praktijkrit rijvaardigheid

6 dagen
1 dagdeel (groep) + 12u (individueel)

12 avonden
1 avond (groep) + 12u individueel

2A – Lesvoorbereiding
2B – Lesuitvoering

3 dagen
3 dagen

6 avonden
6 avonden

3A (1) – Voorbereiding stage
3A (2) – Daadwerkelijke stage
3A (3) – Voorber. stagebeoordeling

1 dagdeel (groep) + 4u (individueel)
40 uur (5u passief + 35u actief)
2 dagdelen individueel

1 avond (groep) + 4u individueel
40 uur (5u passief + 35u actief)
2 avonden / dagdelen individueel

Buiten de tijdsinvestering zoals hierboven aangegeven moet je er rekening mee houden dat je ook thuis in eigen
tijd zal moeten studeren (ongeveer 8 uur per week).
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Opleidingskosten

Rijinstructeur Auto
Opleidingsonderdeel

Kosten

Opleiding rijinstructeur (zonder stage)

€ 4775,- (betaling ineens)

-

Dagopleiding (incl. lunch) of avondopleiding
Inclusief lesmateriaal
Inclusief alle 1e examens (1A, 1B, 2A, 2B, 3A)
Inclusief voorbereiding stage 3A (1) + voorbereiding
stagebeoordeling 3A (3)

De opleiding mag worden betaald in
maximaal 12 maandelijkse termijnen van
€ 425,-. De totale opleidingskosten bij
betaling in termijnen komen daarmee op
€ 5100

Deze opleiding is exclusief de verplichte 40uur stage. Je kan de stage zelf
organiseren bij een rijschool naar keuze. Wellicht de rijschool waarvoor je gaat
werken. Heb je geen stageplaats, dan kan je bij Oosterpoort Opleidingen
stagelopen. Hiervoor betaal je extra kosten.

€ 750,Aanvulling stage (bij Oosterpoort Opleidingen)
-

Vaste stagementor van Oosterpoort Opleidingen
Rijles geven aan onze (echte) leerlingen

De stage dient, bij aanvang, ineens te
worden voldaan.

Totale kosten rijinstructeur € 5525,-

Alle tarieven zijn exclusief BTW. Vanwege onze accreditatie door het CRKBO betalen particulieren en instellingen
die geen BTW kunnen terugvorderen geen BTW.
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Motor / Bromfiets Instructeur (WRM A)
Je hebt een passie voor motorrijden en je wilt hier
graag je werk van maken. Dan kan!
Als motorinstructeur heb je dagelijks te maken met
zeer enthousiaste en gemotiveerde leerlingen die staan
te popelen om hun motor of bromfiets rijbewijs te
halen. Leerlingen zijn vaak intrinsiek gemotiveerd om
voor een motor of bromfiets rijbewijs te gaan.
Als het je lukt om jouw passie over te brengen op de
leerling, dan is het halve werk al gedaan! Als
motorinstructeur geef je les op de openbare weg (AVD)
en les op het besloten terrein (AVB). Daarnaast mag je
lesgeven op de bromfiets.

Toelatingseisen
Om motorinstructeur te worden dien je te voldoen aan de
volgende toelatingseisen:
•
•
•
•

In bezit van geldig WRM certificaat B (Auto)
In bezit van een geldig motorrijbewijs (rijbewijs A)
Minimaal 18 jaar of ouder
Geldige VOG (bij aanvang stage)

Oosterpoort Opleidingen is niet alleen een opleider
voor motor rijinstructeurs, we zijn tevens een van de
grootste motorrijscholen in het land met een eigen
oefenterrein in Assen en alle faciliteiten in huis.

Opleidingsonderdelen
De opleiding tot motorinstructeur bestaat uit 2 fasen (fase 1 en fase 3). Fase 2, didactische vaardigheden, heb je al bij het
behalen van het auto instructiebewijs gehaald.
Fase 1 – Competente verkeersdeelname
•

Theorie-examen: Theorie van de rijtaak (1A)
Dit examen maak je op een locatie van IBKI. Het examen bestaat uit 25 meerkeuzevragen en gaat over
verkeersregels, de rijprocedure en wetgeving.

•

Praktijkexamen: Praktijkrit eigen rijvaardigheid (1B)
Je rijdt een route op een motor in een van de IBKI examenplaatsen. Tijdens de route staat eigen rijvaardigheid
(volgende de rijprocedure) centraal. Binnen de praktijkrit moet je tenminste twee keer de taakprocessen
verwoorden (waarnemen, voorspellen, evalueren, beslissen, handelen) bij het bereiden van een verkeerssituatie

•

Praktijkexamen: Bijzondere verrichtingen (1C)
Onder toezicht van een IBKI examinator voer je 12 bijzondere verrichtingen uit met de motor op een
examenlocatie van IBKI (vaak Lelystad).

Fase 3 – Stage en stagebeoordeling
•

Stage
Na afronding van fase 1 ontvang je een stagepas. Je moet tenminste 20 uur stagelopen bij een rijschool. Je kan de
stage lopen bij Oosterpoort óf misschien wel bij de rijschool waar je gaat werken.
Stagebeoordeling (3A)
De stagebeoordeling is jouw laatste examen. Dit examen bestaat uit een echte rijles die jij geeft aan een echte
leerling. Een examinator van IBKI beoordeelt deze les aan de hand van een protocol.
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Opleidingskosten

Rijinstructeur Motor
Opleidingsonderdeel

Kosten

Opleiding motorinstructeur (zonder stage)

€ 2475,(BETALING INEENS)

-

Opleiding met 1 op 1 begeleiding
Je kan gebruik maken van ons materiaal en oefenterrein
om bijzondere verrichtingen te oefenen
Inclusief lesmateriaal
Inclusief alle 1e examens (1A, 1B, 1C, 3A)
Inclusief 1 dagdeel voorbereiding op de stagebeoordeling.

Deze opleiding is exclusief de verplichte 20uur stage. Je kan de stage zelf
organiseren bij een rijschool naar keuze. Wellicht de rijschool waarvoor je gaat
werken. Heb je geen stageplaats, dan kan je bij Oosterpoort Opleidingen
stagelopen. Hiervoor betaal je extra kosten.

De opleiding mag
worden betaald in
maximaal 6
maandelijkse termijnen
van € 437,50 De totale
opleidingskosten bij
betaling in termijnen
komen daarmee op €
2625,-

Opleidingsduur
De opleiding tot motor
instructeur (ervan
uitgaande dat je het
WRM B instructiebewijs
en het motorrijbewijs al
hebt) duurt gemiddeld
zo’n 4 tot 6 maanden.

€ 450,Aanvulling stage (bij Oosterpoort Opleidingen)
-

Vaste stagementor van Oosterpoort Opleidingen
Rijles geven aan onze (echte) leerlingen

De stage dient, bij
aanvang, ineens te
worden voldaan.

Totale kosten motor instructeur € 2925,-

Alle tarieven zijn exclusief BTW. Vanwege onze accreditatie door het CRKBO betalen particulieren en instellingen
die geen BTW kunnen terugvorderen geen BTW.

10

Vrachtwagen rijinstructeur (WRM C)
Je hebt ervaring als vrachtwagenchauffeur en je wilt
graag jouw kennis en ervaring overdragen aan een
nieuwe generatie truckers.
Dan is het werk als vrachtwagen instructeur echt iets
voor jou.
Als vrachtwagen instructeur leid je leerling op voor een
nieuw beroep. Je hebt je dagelijks te maken met
leerlingen die (vaak vanuit transportbedrijven of via het
Sectorinstituut Transport en Logistiek) worden
aangemeld om het vrachtwagenrijbewijs te halen. De
motivatie van leerlingen is vaak groot, want na het
behalen van het vrachtwagenrijbewijs begint het echte
werk.

Toelatingseisen
Om vrachtwageninstructeur te worden dien je te voldoen
aan de volgende toelatingseisen:
•

In bezit van geldig WRM certificaat B (Auto)

•

In bezit van een geldig vrachtwagenrijbewijs
(rijbewijs C)

•

Geldige VOG (bij aanvang stage)

Met je WRM C instructiebewijs kan je tevens ingezet
worden voor het geven van diverse (Code95)
praktijktrainingen aan ervaren chauffeurs. Je kan met
dit instructiebewijs dus veel kanten op.
Oosterpoort Opleidingen is niet alleen een opleider
voor vrachtwagen instructeurs, we zijn de grootste
opleider in Noord Nederland op gebied van het
vrachtwagenrijbewijs en Code95. Alle kennis en
ervaring is in huis dus

Opleidingsonderdelen
De opleiding tot vrachtwageninstructeur bestaat uit 2 fasen (fase 1 en fase 3). Fase 2, didactische vaardigheden, heb je al
bij het behalen van het auto instructiebewijs gehaald.
Fase 1 – Competente verkeersdeelname
•

Theorie-examen: Theorie van de rijtaak (1A)
Dit examen maak je op een locatie van IBKI. Het examen bestaat uit 25 meerkeuzevragen en gaat over
verkeersregels, de rijprocedure en wetgeving.

•

Praktijkexamen: Praktijkrit eigen rijvaardigheid (1B)
Je rijdt een route in een lesvrachtwagen in een van de IBKI examenplaatsen. Tijdens de route staat eigen
rijvaardigheid (volgende de rijprocedure) centraal. Binnen de praktijkrit moet je tenminste twee keer de
taakprocessen verwoorden (waarnemen, voorspellen, evalueren, beslissen, handelen) bij het bereiden van een
verkeerssituatie. Daarnaast moet je 4 van de maximaal 7 bijzondere verrichtingen kunnen uitvoeren.

Fase 3 – Stage en stagebeoordeling
•

Stage
Na afronding van fase 1 ontvang je een stagepas. Je moet tenminste 20 uur actieve stagelopen bij een rijschool. Je
kan de stage lopen bij Oosterpoort óf misschien wel bij de rijschool waar je gaat werken.

•

Stagebeoordeling (3A)
De stagebeoordeling is jouw laatste examen. Dit examen bestaat uit een echte rijles die jij geeft aan een echte
leerling. Een examinator van IBKI beoordeelt deze les aan de hand van een protocol.
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Opleidingskosten

Vrachtwagen instructeur
Opleidingsonderdeel

Kosten

Opleiding vrachtwagen instructeur (zonder stage)

€ 2525,-

Opleidingsduur
(BETALING INEENS)

-

Opleiding met 1 op 1 begeleiding
Je kan gebruik maken van onze vrachtwagen voor je
examen 1B
Inclusief lesmateriaal
Inclusief alle 1e examens (1A, 1B, 3A)
Inclusief 1 dagdeel voorbereiding op de stagebeoordeling.

Deze opleiding is exclusief de verplichte 20uur stage. Je kan de stage zelf
organiseren bij een rijschool naar keuze. Wellicht de rijschool waarvoor je gaat
werken. Heb je geen stageplaats, dan kan je bij Oosterpoort Opleidingen
stagelopen. Hiervoor betaal je extra kosten.

De opleiding mag
worden betaald in
maximaal 6
maandelijkse termijnen
van € 445,- De totale
opleidingskosten bij
betaling in termijnen
komen daarmee op €
2670,-

€ 450,Aanvulling stage (bij Oosterpoort Opleidingen)
-

Vaste stagementor van Oosterpoort Opleidingen
Rijles geven aan onze (echte) leerlingen

De stage dient, bij
aanvang, ineens te
worden voldaan.

De opleiding tot
vrachtwagen instructeur
(ervan uitgaande dat je
het WRM B
instructiebewijs en het
vrachtwagenrijbewijs C
al hebt) duurt gemiddeld
zo’n 4 tot 6 maanden.

Wist je dat?
Met het C
instructiebewijs mag je
ook lesgeven voor de
categorie C1. Daarnaast
mag je ook diverse
Code95 trainingen
geven.

Totale kosten vrachtwagen instructeur € 2975,-

Alle tarieven zijn exclusief BTW. Vanwege onze accreditatie door het CRKBO betalen particulieren en instellingen
die geen BTW kunnen terugvorderen geen BTW.
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Bus instructeur (WRM D)
Heb je ervaring als buschauffeur (openbaar vervoer) of
touringcar chauffeur en wil je jouw kennis en ervaring
overdragen aan een nieuwe generatie buschauffeurs.

Toelatingseisen
Om bus instructeur te worden dien je te voldoen aan de
volgende toelatingseisen:

Dan is het werk als bus instructeur misschien wat voor
jou.

•

In bezit van geldig WRM certificaat B (Auto)

•

In bezit van een geldig bus rijbewijs (rijbewijs D)

De komende jaren wordt er mede door de vergrijzing
een groot tekort aan buschauffeurs verwacht. Er
moeten dus flink veel buschauffeurs opgeleid worden.
Zo leiden we jaarlijks tussen de 50 en 100 nieuwe
buschauffeurs op voor Qbuzz en/of Consolid.

•

Geldige VOG (bij aanvang stage)

Met je WRM D instructiebewijs kan je tevens ingezet
worden voor het geven van diverse (Code95)
praktijktrainingen aan ervaren chauffeurs.
Je kan met dit instructiebewijs dus veel kanten op en
de mogelijkheden als instructeur zijn groot.

Opleidingsonderdelen
De opleiding tot bus instructeur bestaat uit 2 fasen (fase 1 en fase 3). Fase 2, didactische vaardigheden, heb je al bij het
behalen van het auto instructiebewijs gehaald.
Fase 1 – Competente verkeersdeelname
•

Theorie-examen: Theorie van de rijtaak (1A)
Dit examen maak je op een locatie van IBKI. Het examen bestaat uit 25 meerkeuzevragen en gaat over
verkeersregels, de rijprocedure en wetgeving.

•

Praktijkexamen: Praktijkrit eigen rijvaardigheid (1B)
Je rijdt een route in een les bus in een van de IBKI examenplaatsen. Tijdens de route staat eigen rijvaardigheid
(volgende de rijprocedure) centraal. Binnen de praktijkrit moet je tenminste twee keer de taakprocessen
verwoorden (waarnemen, voorspellen, evalueren, beslissen, handelen) bij het bereiden van een verkeerssituatie.
Daarnaast moet je 4 van de maximaal 7 bijzondere verrichtingen kunnen uitvoeren.

Fase 3 – Stage en stagebeoordeling
•

Stage
Na afronding van fase 1 ontvang je een stagepas. Je moet tenminste 20 uur actieve stagelopen bij een rijschool. Je
kan de stage lopen bij Oosterpoort óf misschien wel bij de rijschool waar je gaat werken.

•

Stagebeoordeling (3A)
De stagebeoordeling is jouw laatste examen. Dit examen bestaat uit een echte rijles die jij geeft aan een echte
leerling. Een examinator van IBKI beoordeelt deze les aan de hand van een protocol.
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Opleidingskosten

Bus instructeur
Opleidingsonderdeel

Kosten

Opleiding bus instructeur (zonder stage)

€ 2650,(BETALING INEENS)

-

Opleiding met 1 op 1 begeleiding
Je kan gebruik maken van onze bus voor je examen 1B
Inclusief lesmateriaal
Inclusief alle 1e examens (1A, 1B, 3A)
Inclusief 1 dagdeel voorbereiding op de stagebeoordeling.

Deze opleiding is exclusief de verplichte 20uur stage. Je kan de stage zelf
organiseren bij een rijschool naar keuze. Wellicht de rijschool waarvoor je gaat
werken. Heb je geen stageplaats, dan kan je bij Oosterpoort Opleidingen
stagelopen. Hiervoor betaal je extra kosten.

De opleiding mag
worden betaald in
maximaal 6
maandelijkse termijnen
van € 465,- De totale
opleidingskosten bij
betaling in termijnen
komen daarmee op €
2790,-

€ 450,Aanvulling stage (bij Oosterpoort Opleidingen)
-

Vaste stagementor van Oosterpoort Opleidingen
Rijles geven aan onze (echte) leerlingen

De stage dient, bij
aanvang, ineens te
worden voldaan.

Opleidingsduur
De opleiding tot
vrachtwagen instructeur
(ervan uitgaande dat je
het WRM B
instructiebewijs en het
bus rijbewijs D al hebt)
duurt gemiddeld zo’n 4
tot 6 maanden.

Wist je dat?
Met het D
instructiebewijs mag je
ook lesgeven voor de
categorie D1. Daarnaast
mag je ook diverse
Code95 trainingen
geven.

Totale kosten bus instructeur € 3100,Alle tarieven zijn exclusief BTW. Vanwege onze accreditatie door het CRKBO betalen particulieren en instellingen
die geen BTW kunnen terugvorderen geen BTW.
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Rijinstructeur Aanhanger (WRM BE, CE, DE)
Wil je jouw instructiebewijs verder uitbreiden en jezelf
onmisbaar maken binnen de rijschool branche. Ga dan
voor je instructiebewijs voor de aanhanger achter de
auto, vrachtwagen of bus.
Met name als je vrachtwagen instructeur bent is een
WRM instructiebewijs CE eigenlijk onmisbaar. De
meeste leerlingen die het C rijbewijs hebben gehaald
willen namelijk meteen door voor de aanhanger of
oplegger. Simpelweg omdat ze dit rijbewijs voor hun
werk nodig hebben.
Bij Oosterpoort Opleidingen kunnen we je opleiden
voor alle aanhanger instructiebewijzen: BE, CE, DE.
Stagelopen voor het aanhanger instructiebewijs is niet
nodig.

Toelatingseisen
Om instructie voor de aanhanger te worden dien je te
voldoen aan de volgende toelatingseisen:
•

In bezit van het geldige instructiebewijs voor de
categorie waar je de E bij wilt halen, dus geldig
WRM certificaat B (Auto) voor BE, geldig WRM C
voor CE en geldig WRM D voor DE.

•

In bezit van het geldige rijbewijs waarvoor je het
instructiebewijs wilt halen.

•

Geldige VOG (bij aanvang stage)

Wist je dat?
Als je het WRM CE certificaat haalt dan krijg je het
WRM BE en WRM DE (als je WRM D hebt) er bij.
Als je ook een LZV certificaat hebt en je haalt het WRM
CE instructiebewijs mag je ook lesgeven op een LZV
combinatie.

Opleidingsonderdelen
De opleiding tot instructeur E (aanhanger) bestaat uit slechts 1 fase. Of je nu gaat voor WRM BE, CE of DE.
Fase 1 – Competente verkeersdeelname
•

Theorie-examen: Theorie van de rijtaak (1A)
Dit examen maak je op een locatie van IBKI. Het examen bestaat uit 25 meerkeuzevragen en gaat over
verkeersregels, de rijprocedure en wetgeving met betrekking tot aanhangers.

•

Praktijkexamen: Praktijkrit eigen rijvaardigheid (1B)
Je rijdt een route in een lesvoertuig BE, CE of DE in een van de IBKI examenplaatsen. Tijdens de route staat eigen
rijvaardigheid (volgende de rijprocedure) centraal. Binnen de praktijkrit moet je tenminste twee keer de
taakprocessen verwoorden (waarnemen, voorspellen, evalueren, beslissen, handelen) bij het bereiden van een
verkeerssituatie. Daarnaast moet je 4 van de maximaal 7 bijzondere verrichtingen kunnen uitvoeren.
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Opleidingskosten

Aanhanger instructeur (BE, CE, DE)
Opleidingsonderdeel
Instructiebewijs WRM BE
- Opleiding met 1 op 1 begeleiding
- Je kan gebruik maken van onze lescombinatie voor je
examen 1B
- Inclusief lesmateriaal
- Inclusief alle 1e examens (1A, 1B)

Instructiebewijs WRM CE of DE
- Opleiding met 1 op 1 begeleiding
- Je kan gebruik maken van onze lescombinatie voor je
examen 1B
- Inclusief lesmateriaal
- Inclusief alle 1e examens (1A, 1B)

Kosten
€ 1795,De opleiding mag
worden betaald in
maximaal 6
maandelijkse termijnen
van € 320,- De totale
opleidingskosten bij
betaling in termijnen
komen daarmee op €
1920,-

€ 2125,-

Opleidingsduur
De opleiding tot voor het
E instructiebewijs duurt
gemiddeld zo’n 3 tot 6
maanden, afhankelijk
van de voertuigcategorie.

Wist je dat?
Met het CE
instructiebewijs mag je
lesgeven met een
bakwagen + aanhanger
of een trekker + oplegger
combinatie.

De opleiding mag
worden betaald in
maximaal 6
maandelijkse termijnen
van € 375,- De totale
opleidingskosten bij
betaling in termijnen
komen daarmee op €
2250,-

Alle tarieven zijn exclusief BTW. Vanwege onze accreditatie door het CRKBO betalen particulieren en instellingen
die geen BTW kunnen terugvorderen geen BTW.
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Laat je instructiebewijs niet verlopen, volg tijdig je

Bijscholing voor rijinstructeurs

Als rijinstructeur moet je elke 5 jaar bijscholing volgen om je WRM instructiebevoegdheid te behouden. Per 1
april 2020 is de nieuwe WRM richtlijn van kracht gegaan. Een aantal zaken zijn anders dan je gewend bent van
voor deze tijd. De belangrijkste wijzingen staat hier op een rij:

Nieuwe richtlijnen WRM per 1 april 2020
Theoretische bijscholing
In elke periode van 5 jaar moet je zes dagdelen
theoretische bijscholing volgen. Tenminste twee dagdelen
moeten gaan over Wet- en regelgeving. De betreffende
cursussen zijn: RVV (regelement verkeersregels en
verkeerstekens) of Wegenverkeerswet.
Geen dubbele cursussen volgen
Cursussen mogen binnen een cyclus van 5 jaar niet twee
keer gevolgd worden
Praktijkbegeleiding
Je volgt tenminste één praktijkbegeleiding in elke periode
van 5 jaar. Een voldoende resultaat voor een aanvullende
WRM categorie A, C, D of T telt ook als een
praktijkbegeleiding. De praktijkbegeleiding moet met
echte leerlingen worden gedaan!
Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Als je je WRM instructiebevoegdheid wilt verlengen moet
je vóór de verloopdatum een geldige VOG aanleveren bij
IBKI. Ben je te laat met aanleveren, dan vervalt je
bevoegdheid en moet je een herintrederstraject volgen.

Educatief traject
Wie tot driemaal toe niet slaagt voor de
praktijkbegeleiding, maar wel de theoretische bijscholing
heeft gedaan en een geldige VOG heeft aangeleverd, is
aangewezen op het zogeheten educatief traject. Hierin
moet je zes dagdelen maatwerk bijscholing volgen en
opnieuw een praktijkbegeleiding doen. Nog niet gelukt?
Dan kan je opnieuw het traject in. Zolang het educatieve
traject loopt wordt de pas met zes maanden verlengd.
Herintreders traject
Een herintreders traject is er voor instructeurs van wie
hun instructiebevoegdheid korter dan 5 jaar geleden is
verlopen óf van wie de VOG te laat is aangeleverd. Ook
wie het educatieve traject niet volbrengt en de pas laat
verlopen, kan het herintrederstraject volgen.
Dit traject is eigenlijk een volledige B-opleiding, maar met
minder stage-uren. Het bestaat uit onderdelen 1A, 1B, 2A,
2B, 20 uur stage en 3A.
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Cursusaanbod bijscholing (Theorie & Praktijk)
Aanbod Theoretische
bijscholing
Oosterpoort Opleidingen
verzorgt de volgende
theoretische
bijscholingscursussen voor
rijinstructeurs

Theoretische bijscholingscursus

Dagdelen Kosten

*HET RVV
*WVW (Wegenverkeerswet)
Faalangst
Lesgeven aan 16- en 17 jarigen
Coaching en feedback geven
Eerste Hulp bij Instructieongevallen
De rijprocedure in de praktijk
ADAS voor rijinstructeurs
Autisme en ADHD

2
2
2
2
2
2
2
2
2

€ 139,50
€ 139,50
€ 139,50
€ 139,50
€ 139,50
€ 139,50
€ 139,50
€ 139,50
€ 139,50

* In elke cyclus van 5 jaar is een van deze cursussen verplicht.

Hulp nodig bij de
praktijkbegeleiding?
Ben je rijinstructeur en breekt het
zweet je al uit bij de gedachte dat je
praktijkbegeleiding moet gaan doen?
Geen nood! Wij gaan je helpen en je
perfect voorbereiden op de
praktijkbegeleiding.

Op basis van het IBKI beoordelingsprotocol helpen we jou
met het uitwerken van een IBKI proof lesplan die je er tijdens
je praktijkbegeleiding bij kan pakken of in kan vullen. In een
praktijksessie gaan we oefenen met de les die je wilt geven
en onze instructeurs vullen het protocol in.
Na afloop ga je vol vertrouwen en zelfverzekerd je
praktijkbegeleiding in.

Kosten hulp bij praktijkbegeleiding
•
•

1 dagdeel (4 uur)
Los uur

-

€ 225,€ 60,-

18

Subsidies & Financiële voordelen
Voor de opleiding zijn soms diverse subsidiemogelijkheden.
Een aantal voorbeelden:

Opleidingen met baangarantie
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt zijn er diverse
opleiders (inclusief Oosterpoort Opleidingen) die een
instructeursopleiding met baangarantie aanbieden. In deze
gevallen wordt vaak (onder voorwaarden) jouw opleiding
tot rijinstructeur betaald met als voorwaarde dat je
tenminste een aantal jaren blijft werken.
Ook in 2022 start Oosterpoort Opleidingen weer met een
instructeursopleiding met baangarantie. Houdt onze
website in de gaten voor meer informatie.
www.oosterpoort.nl

Opleiding vanuit UWV
Heb je momenteel geen werk en ontvang je een WW
uitkering? Dan kan je je via het UWV laten omscholen tot
rijinstructeur. Oosterpoort Opleidingen is al jarenlang
partner van het UWV. Meer informatie kan je opvragen bij
UWV via je contactpersoon of kijk op:
https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/tijdens-wwuitkering/detail/opleiding-volgen-tijdens-mijn-wwuitkering

Project Kansrijk! Leren en Werken
In Groningen is het Leerwerkloket Kansrijk geopend. Bij het
leerwerkloket kan je terecht voor informatie en advies over:
•

Loopbaan oriëntatie

•

Leerwerktrajecten

•

Financiële regelingen

•

Informatie over omscholing

•

Etc.

0% BTW Tarief
Oosterpoort Opleidingen is één van weinige opleiders
die zich op kwaliteit hebben laten toetsen door het
CRKBO (Centraal Register Korte Beroepsopleidingen).
Een opleiding tot rijinstructeur valt voor particulieren
en instellingen die geen BTW kunnen terugvorderen
daarom onder het 0% BTW tarief. Daarom kunnen de
opleidingskosten laag blijven ten opzichte van andere
opleiders en bent u verzekert van een kwalitatief
goede en betrouwbare opleidingspartner.

STAP Budget (vanaf 1 maart 2022!)
Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart
2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro
aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen
kunnen deze subsidie gebruiken voor een sterkere
positie op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit
staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie.
Het STAP-budget kan vanaf 1 maart 2022 worden
aangevraagd bij het UWV. Dit kan per persoon 1 keer
per jaar. Zowel werkenden als werkzoekenden kunnen
hiervan gebruik maken. Als de aanvraag is
goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de
opleider.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-langontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financieleregelingen/stap-budget

Kijk voor meer informatie op:
https://groningen.leerwerkloket.nl/
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Jouw opleiding begint bij Oosterpoort

Oosterpoort Opleidingen
Groningen
Protonstraat 5-1
9743AL Groningen

Assen
DR. AF Philipsweg 75
9403 AD Assen

www.oosterpoort.nl
info@oosterpoort.nl
050 31 31 330
Volg ons op:

Kijk voor onze algemene voorwaarden op www.oosterpoort.nl/algemene-voorwaarden
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