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Samengevat worden per 1 maart 2009 per element de volgende wijzigingen van kracht:

Zelfstandig route rijden

-  Het rijden naar vaste coördinatiepunten vervalt. Hiervoor in de plaats is het rijden naar 

variabele oriëntatiepunten opgenomen. Dit kunnen zichtbare gebouwen/objecten zijn of 

een voor de kandidaat bekend punt. 

- De clusteropdracht kan eventueel ook rijdend gegeven worden.

-  Tijdens het zelfstandig route rijden mag gebruik worden gemaakt van ANWB -of andere 

routeborden.

-  De keuze voor de vorm van het zelfstandig route rijden hoeft niet vooraf aangegeven te 

worden. 

-  Tijdens het zelfstandig route rijden kan de kandidaat, indien noodzakelijk, verdere 

aanwijzingen vragen tijdens het rijden (stoppen mag maar is niet verplicht).

-  Bij het rijden met navigatiesysteem is het bepalen van de routevariant aan de 

examinator. Deze kan naar behoefte kiezen voor de kortste of snelste route, snelweg 

mijden e.d.

- Rijscholen worden verzocht om het adres van het CBR onder favorieten op te slaan.

Bijzondere manoeuvres

-  Het wegrijden na de stopopdracht of na een parkeeropdracht is onderdeel van de 

bijzondere manoeuvre indien afwijkend gedrag bij het wegrijden een relatie heeft met 

die bijzondere manoeuvre. 

-  Een bijzondere manoeuvre die de kandidaat op eigen initiatief uitvoert - bijvoorbeeld 

omdat hij de route niet meer weet, verkeerd is gereden of omdat het navigatiesysteem 

hiertoe opdracht geeft - kan als bijzondere manoeuvre worden aangemerkt.

-  Tijdens het zelfstandig route rijden is het toegestaan om een parkeeropdracht, 

stopopdracht of een hellingproef te laten uitvoeren. Dit geldt niet voor de 

omkeeropdracht.

-  Voor het parkeren in een straat wordt niet langer een richtpunt opgegeven. De kandidaat 

dient zelf een geschikte plaats in de betreffende straat te kiezen.

Situatiebevraging

-  Situatiebevraging kan in de beoordeling worden betrokken. Situatiebevraging kan zowel 

een positieve als negatieve invloed hebben op de beoordeling.

-  Situatiebevraging hoeft niet vooraf aangekondigd te worden.

Zelfreflectie

-  Het zelfreflectieformulier heeft een waarderingsschaal van 1 t/m 10.

-  Zelfreflectie is integraal onderdeel van het eindgesprek.
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Toelichting per element
Zelfstandig route rijden

Doel

Het zelfstandig route rijden is bedoeld om tijdens de examenrit zodanige omstandigheden 

te creëren dat de kandidaat moet laten zien dat hij zelfstandig veilige en verantwoorde 

keuzen maakt met betrekking tot de te rijden route. Een bijkomende doelstelling is om na te 

gaan of de technische basisvaardigheden van de kandidaat bij deze wijze van zelfstandig 

route rijden op geautomatiseerd niveau blijven. Met andere woorden: vaststellen of de 

kandidaat de mentale overcapaciteit heeft om met deze extra taak aan zijn ‘normale’ 

verkeerstaak te blijven voldoen.

Rijden naar een oriëntatiepunt

Uitleg

De kandidaat moet zelfstandig naar een opgegeven oriëntatiepunt binnen het 

examengebied rijden. Dit moet een voor de kandidaat zichtbaar gebouw/object of een voor 

hem bekend punt zijn. De kandidaat beslist hierbij zelfstandig welke wegen hij gebruikt om 

het oriëntatiepunt te bereiken. Deze opdrachtvorm kan op elk gewenst moment in het 

examen worden toegepast. 

Indien de kandidaat aangeeft de route niet te kunnen vervolgen, danwel nog niet heeft 

voldaan aan de gestelde minimumtijd voor het zelfstandig route rijden, zal de examinator 

een nieuw oriëntatiepunt opgeven of overgaan tot een andere vorm van zelfstandig route 

rijden.

Voorwaarden

-  Bij de toepassing van het ‘rijden naar een oriëntatiepunt’ gelden de volgende 

voorwaarden:

-  Het oriëntatiepunt moet in het standaard examengebied liggen.

-  De kandidaat moet duidelijk voor ogen hebben waar hij naar toe moet rijden. 

-  De kandidaat is vrij om de route naar eigen keuze op te bouwen.

-  Het zelfstandig route rijden dient tussen 10 en 15 minuten te worden toegepast.

Met behulp van een navigatiesysteem rijden

Uitleg

Een kandidaat krijgt op enig moment de opdracht om een adres in een navigatiesysteem in 

te voeren. Dit gebeurt vanuit stilstand. Vanaf dat moment is het de bedoeling dat hij zijn 

weg gaat vervolgen met behulp van het navigatiesysteem. Tijdens de opdrachten van het 

systeem moet hij zijn aandacht op de juiste manier verdelen tussen de informatie die wordt 

getoond en / of verteld en de verkeerssituaties. 

De examinator heeft de mogelijkheid de routevariant naar eigen voorkeur (kortste, snelste 

e.d.) door de kandidaat te laten instellen.

Voorwaarden

Bij de toepassing van het ‘rijden met behulp van een navigatiesysteem’ gelden de volgende 

voorwaarden:

- Het zelfstandig route rijden dient tussen 10 en 15 minuten te worden toegepast.

- De kandidaat moet in staat zijn het navigatiesysteem zelfstandig te bedienen.
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Een navigatiesysteem moet aan de volgende voorwaarden voldoen. 

-  Indien geluid is ingeschakeld dienen de standaard, origineel in het systeem aanwezige 

stemmen gebruikt te worden. 

  Het navigatiesysteem mag niet zodanig geplaatst zijn dat het gezichtsveld van de 

kandidaat en/of de examinator onnodig beperkt wordt.

-  Waarschuwingssignalen t.a.v. snelheid, radar e.d. moeten uitgeschakeld zijn.

-  Snelheidsaanduiding in het scherm is toegestaan.

-  De rijscholen worden verzocht het adres van de examenplaats op te slaan in het 

navigatiesysteem.

Speciale aandachtspunten

Er mag gebruikt gemaakt worden van anderstalige opdrachtgeving, indien dit in het belang 

is van de kandidaat.

Rijden op basis van cluster van opdrachten

Uitleg

De kandidaat krijgt een “cluster of reeks van opdrachten”, vergelijkbaar met een bestuurder 

die aan iemand de weg vraagt. Op deze wijze wordt van de kandidaat verwacht dat hij 

gedurende enige tijd zijn eigen weg zoekt/vindt. Op het opgegeven punt aangekomen zal 

de kandidaat een nieuw cluster van opdrachten ontvangen. Indien er aan het einde van de 

cluster van opdrachten geen geschikte plaats is om te stoppen, kan de examinator door 

enkelvoudige opdrachten te geven naar een plaats rijden waar de volgende reeks van 

opdrachten wordt gegeven. 

Eventueel kan de clusteropdracht ook tijdens het rijden worden gegeven indien de 

verkeersomstandigheden dit toelaten en dit de kandidaat niet onevenredig belast. De 

ANWB -of andere routeborden kunnen onderdeel van de opdracht uitmaken

Tijdens deze opdrachtvorm moet de kandidaat zijn aandacht op de juiste manier verdelen 

tussen de gegeven informatie, het zoeken naar de opgegeven route en het oplossen van 

verkeerssituaties. 

Voorwaarden

Bij de toepassing van het ‘rijden op basis van een cluster van opdrachten’ gelden de 

volgende voorwaarden:

- De opdracht kan alle soorten wegen inhouden.

- De opdracht moet tenminste 3 en maximaal 5 opdrachten inhouden.

- Het zelfstandig route rijden dient tussen 10 en 15 minuten te worden toegepast.

-  In de opdracht worden zoveel mogelijk, markante punten gebruikt i.v.m. de 

herkenbaarheid hiervan.

Speciale aandachtspunten

Wanneer een clusteropdracht uit (te) veel herkenningspunten c.q. opdrachten bestaat en 

de kandidaat deze niet kan onthouden, moet het aantal opdrachten worden aangepast. 

Wijze van beoordelen/ normering voor alle vormen van 

zelfstandig route rijden

Het al dan niet blijven volgen van de route c.q. het bereiken van het opgegeven doel wordt 

niet bij de boordeling betrokken. Belangrijk is te realiseren dat het zelfstandig route rijden 

een middel is en geen doel. Dit wil zeggen dat de kandidaat niet beoordeeld wordt op het 

volgen van de meest veilige of kortste route, maar op het op een zelfstandige wijze komen 

tot verantwoorde en veilige keuzen tijdens het rijden van de door hem gekozen route. 
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De daadwerkelijke benadering van het meest wenselijke rijgedrag zoals dat in de 

rijprocedure B2005 omschreven is, wordt volgens de examentoepassing beoordeeld.

Bijzondere manoeuvres

Doel

Doel van de bijzondere manoeuvre is dat de kandidaat tijdens het praktijkexamen laat zien 

dat hij zelfstandig tot een juiste uitvoering van een bijzondere manoeuvre komt. De 

kandidaat moet laten zien dat hij op basis van een goede inschatting van de 

verkeerssituatie tot een adequate probleemoplossing komt. 

Omkeeropdracht

Opdrachtformulering

De kandidaat krijgt al rijdende in een straat te horen dat hij de omkeeropdracht moet 

uitvoeren (de weg in tegenovergestelde richting moet gaan vervolgen). Hierbij krijgt hij 

alleen de bedoelingopdracht en zal hij zelf een veilige, vlotte en milieuvriendelijke 

oplossing moeten vinden. 

De kandidaat mag voor de uitvoering een keuze maken uit de ter beschikking staande 

bijzondere verrichtingen, zoals: keren d.m.v. steken, een halve draai, keren door via een 

bocht achteruit een zijstraat of een inrit in te rijden, of zelfs keren d.m.v. parkeren in een vak 

(voorwaarts of achterwaarts). 

Voorwaarden

Bij de toepassing van de ‘omkeeropdracht’ gelden de volgende voorwaarden:

-  De opdracht wordt gegeven in een straat waar voor de kandidaat meerdere reële 

mogelijkheden zijn om te keren en waar op dat moment de verkeersdrukte niet extreem 

is.

-  De keuze van uitvoering (welke bijzondere verrichting) wordt in principe overgelaten aan 

de kandidaat. Wel wordt verwacht dat voor de uitvoering een bijzondere verrichting 

wordt gebruikt.

-  De opdracht wordt uitgevoerd in dezelfde straat waarin tot dat moment werd gereden.

Parkeeropdracht

Opdrachtformulering

Parkeren in een straat

De examinator geeft de kandidaat in een straat de opdracht om zelf een geschikte plaats te 

zoeken om de auto te parkeren.

Parkeren op een parkeerplaats

De examinator geeft de kandidaat op een parkeerplaats de opdracht om de auto in de buurt 

van een opgegeven locatie te parkeren.

Bijvoorbeeld: Het is de bedoeling dat je de auto op deze parkeerplaats in de buurt van de 

ingang van de supermarkt (o.i.d.) parkeert. 

Voor beide varianten geldt:

De keuze over de wijze van uitvoering ligt bij de kandidaat. Zo zal deze, afhankelijk van de 

beschikbare mogelijkheden, de keuze hebben uit parkeren in een parkeervak (voorwaarts 

of achterwaarts) of parkeren in file (voorwaarts of achterwaarts). Dit alles kan zowel links 

als rechts van de rijbaan plaatsvinden. 
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Voorwaarden

Bij de toepassing van de ‘parkeeropdracht’ gelden de volgende voorwaarden:

-  De opdracht wordt gegeven in een straat of een parkeerplaats waar voor de kandidaat 

reële mogelijkheden zijn om te parkeren en waar op dat moment de verkeersdrukte niet 

extreem is.

-  De keuze van uitvoering (welke bijzondere verrichting) wordt in principe overgelaten aan 

de kandidaat. Wel wordt verwacht dat voor de uitvoering een bijzondere verrichting 

wordt gebruikt.

-  De opdracht wordt uitgevoerd in dezelfde straat waarin tot dat moment werd gereden.

Stopopdracht 

Uitleg

Bij de uitvoering van de stopopdracht is het de bedoeling dat de kandidaat zijn voertuig zo 

kort mogelijk achter een ander voertuig tot stilstand brengt om aansluitend vooruitrijdend 

weer aan het verkeer te gaan deelnemen. Stoppen kan zowel aan de rechter- als aan de 

linkerzijde van de rijbaan.

Opdrachtformulering

Stoppen achter een geparkeerd voertuig

De examinator geeft de kandidaat tijdig de stopopdracht. 

Bijvoorbeeld: ‘Zoek in deze straat zelf een geschikte plaats om de stopopdracht uit te 

voeren.’

Voorwaarden

Bij de toepassing van de ‘stopopdracht’ gelden de volgende voorwaarden:

-  De opdracht wordt gegeven in een straat waar voor de kandidaat reële mogelijkheden 

zijn om te stoppen en waar op dat moment de verkeersdrukte niet extreem is.

-  Het stoppen dient te geschieden achter een ander voertuig.

- De plaats van uitvoering wordt overgelaten aan de kandidaat.

Voor alle bijzondere manoeuvres geldt:

Een bijzondere manoeuvre die door de  kandidaat op eigen initiatief wordt uitgevoerd 

omdat deze b.v. de route niet meer weet, verkeerd is gereden of omdat het 

navigatiesysteem hiertoe opdracht geeft kan door de examinator als bijzondere manoeuvre 

worden aangemerkt.

Indien gewenst is het voor de examinator mogelijk om in de opdracht voor de tweede 

bijzondere manoeuvre aan te geven dat de kandidaat een oplossing moet kiezen waarbij 

achteruit wordt gereden. 

Voor de examinator bestaat de mogelijkheid om naast twee productieve bijzondere 

manoeuvres de hellingproef steekproefsgewijs als extra bijzondere manoeuvre te laten 

uitvoeren. De hellingproef kan echter niet als vervanging voor de twee productieve 

oefeningen dienen.

Beide productieve bijzondere manoeuvres mogen niet gecombineerd uitgevoerd worden. 

Speciale aandachtspunten

De bijzondere manoeuvres worden in de loop van het parcours en in principe binnen de 

bebouwde kom uitgevoerd. De opdracht wordt tijdens het rijden gegeven.
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Wijze van beoordelen/ normering

Bij de productieve bijzondere manoeuvres zijn de beheersing van het voertuig (feitelijk 

resultaat van de uitvoering), kijkgedrag en voor laten gaan essentieel. Het maken van een 

veilige keuze voor wat betreft de plaats van handeling van de bijzondere manoeuvre kan 

essentieel zijn.

Het wegrijden na een stopopdracht is onderdeel van de bijzondere manoeuvre indien 

afwijkend gedrag bij het wegrijden een relatie heeft met die bijzondere manoeuvre.

Situatiebevraging

Uitleg

Bij de ‘situatiebevraging’ wordt de kandidaat na de uitvoering van een verkeersopgave de 

vraag gesteld wat zijn motiveringen en afwegingen zijn geweest bij de taakprocessen 

voorafgaande aan zijn beslissing en handeling. Dit maakt het mogelijk om na te gaan hoe 

de kandidaat naar de verkeerstaak/ verkeerssituatie heeft gekeken en of hij de risico’s op 

waarde heeft geschat c.q. juist heeft beoordeeld. Tevens kan worden nagegaan of de 

kandidaat gekozen heeft voor een oplossing die goed bij de eigen mogelijkheden/ 

vaardigheden aansluit. 

Opdrachtformulering 

Na een verkeerssituatie (al dan niet vooraf aangekondigd) stelt de examinator een aantal 

open vragen over maximaal twee van de vijf criteria:

- Omgaan met het voertuig;

- Veiligheid;

- Doorstroming;

- Sociaal rijgedrag;

- Milieubewust rijgedrag.

De examinator kan hierbij doorvragen naar de feitelijke handelswijze van de kandidaat.

Voorwaarden

De kandidaat mag tijdens het examen niet onnodig worden afgeleid door de 

‘situatiebevraging’. Hij moet zijn verkeerstaak in het verdere verloop van het examen 

normaal kunnen uitvoeren. Dat betekent dat de examinator neutraal moet reageren op de 

uitleg/ motivering die de kandidaat geeft en niet met de kandidaat in discussie gaat. Nadat 

de kandidaat de vragen heeft beantwoord vertelt hij de kandidaat dat deze de rit weer kan 

vervolgen.

De situatiebevraging vindt in principe plaats zo snel mogelijk na de uitvoering van de 

verkeerssituatie (ongeacht of die goed of fout is opgelost/ uitgevoerd). De examinator laat 

de kandidaat hiertoe zo snel mogelijk na de situatie/ manoeuvre stoppen op een veilige 

plaats.

De kandidaat wordt tijdens het examen slechts éénmaal bevraagd.

Speciale aandachtspunten

De methode mag niet een te groot beroep doen op de taalvaardigheid en het intellectuele 

vermogen van de kandidaat.

Wijze van beoordelen/ normering

Situatiebevraging kan in de beoordeling worden betrokken en kan zowel een positieve als 

negatieve invloed op de beoordeling hebben.
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Zelfreflectie

Doel

Via het invullen van een formulier ‘zelfreflectie kandidaat’ wordt getracht in kaart te 

brengen of de kandidaat een realistisch beeld heeft van de eigen capaciteiten en 

beperkingen met betrekking tot zijn rol/ taak als automobilist. De kandidaat wordt gevraagd 

een beeld te schetsen van zijn sterke en zwakke punten als autobestuurder en van zijn 

persoonlijke risicovolle eigenschappen en/of motieven met betrekking tot een zevental 

centrale vaardigheden.

Uitleg

Zelfreflectie vindt plaats door de kandidaat voorafgaand aan het praktijkexamen een 

formulier ’zelfreflectie kandidaat’ te laten invullen. De kandidaat vult het formulier thuis in 

en overhandigt het direct voor het praktijkexamen gesloten aan de examinator. Een andere 

mogelijkheid is dat de kandidaat het formulier samen met zijn instructeur invult voor het 

rijexamen.

De examinator betrekt het door de kandidaat ingevulde formulier bij de nabespreking van 

het praktijkexamen. Ze gaan op hoofdlijnen na of het beeld dat de kandidaat vooraf van 

zichzelf heeft geschetst, klopt met het beeld dat de examinator heeft gevormd. De 

examinator bespreekt met de kandidaat in welke mate deze een reëel beeld van zichzelf 

heeft en welke mogelijke ontwikkelpunten er zijn.

Voorwaarden

De kandidaat vult het formulier thuis of tijdens de rijlessen in en neemt dit mee naar het 

examen. De examinator geeft tijdens het inleidende gesprek aan dat het formulier na het 

examen besproken wordt. De examinator kijkt het formulier pas in nadat hij de 

examenuitslag heeft medegedeeld. De bespreking van het formulier maakt tijdens ieder 

examen integraal deel uit van het eindgesprek, ongeacht of het een voldoende -of 

onvoldoende examen betreft. 

Wijze van beoordelen/ normering

Deze methode van zelfreflectie leent zich niet voor een normering. De zelfreflectie speelt 

geen rol bij het bepalen van de uitslag van het examen, maar is een leergesprek en dient 

het bewustwordingsproces van de kandidaat te stimuleren. 
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Eisen aan verantwoord en veilig 
verkeersgedrag: de GDE matrix 
Bron: Rapport “probleemanalyse beginnende bestuurders”, drs. Jan Vissers, DHV

Autorijden wordt meestal nog gezien als een op zichzelf staande, vooral technische taak. 

We zien echter dat persoonlijke motieven en achtergronden en persoonlijke mogelijkheden 

een belangrijke invloed hebben op het rijgedrag en de ongevalbetrokkenheid. Verder wordt 

het rijgedrag sterk bepaald door de doelen waarvoor de auto wordt gebruikt en door de 

omstandigheden waaronder een bepaalde autorit wordt gemaakt. Daarbij valt te denken 

aan taakverzwarende omstandigheden zoals haast, rijden met passagiers, afleiding, 

vermoeidheid e.d. De traditionele basisrijopleiding en het traditionele rijexamen voor 2008 

speelde in het algemeen nog weinig in op de sociaal-affectieve competenties en de 

ritmotieven die van belang zijn voor een veilige en verantwoorde verkeersdeelname. 

Als onderdeel van het EU-project GADGET is een model uitgewerkt waarin de eisen die 

gesteld worden aan een verantwoorde en veilige verkeersdeelname zijn verwoord in 

opleidingsdoelen: de matrix met ‘Goals of Driver Education’. Het GDE-model is gebaseerd 

op een door Keskinen ontwikkelde hiërarchie van rijtaken (Keskinen, 1996). 

Deze hiërarchie is gebaseerd op de aanname dat de rijtaak kan worden beschouwd als een 

hiërarchie met de volgende vier niveau’s:

Niveau 4. Persoonlijke levensdoelen (ambities) en competenties.

Niveau 3. Motieven voor autogebruik en context van het autorijden.

Niveau 2. Beheersen van verkeerssituaties.

Niveau 1. Voertuigcontrole en voertuigbediening.

Niveau 4: Persoonlijke levensdoelen (ambities) en competenties

Het hoogste niveau verwijst naar persoonlijke motieven en competenties in een breed 

perspectief. Dit niveau is voor het autorijden van belang, omdat leefstijl, sociale 

achtergrond, sekse en andere persoonlijke kenmerken van invloed kunnen zijn op attitudes, 

rijgedrag en ongevalbetrokkenheid.

Niveau 3: Motieven voor autogebruik en context van het autorijden

Op dit niveau ligt het accent op de motieven voor het autogebruik en op de 

omstandigheden waaronder de auto wordt gebruikt. Het gaat om het waarom, waar, 

wanneer en met wie van het autorijden. Waarom wordt voor de auto gekozen en niet voor 

de trein, de bus of de fiets ….? Waarom in of buiten de spits, waarom in licht of in donker, 

waarom wel of geen alcohol drinken e.d.?

Niveau 2: Beheersen van verkeerssituaties

Hier gaat het om het beheersen van verkeerssituaties. Een bestuurder moet zijn rijgedrag 

voortdurend kunnen afstemmen op de eisen die de verkeersomgeving aan hem stelt. Moet 

ik hier wel of niet mijn snelheid aanpassen? Kan ik hier wel of niet inhalen? Op dit niveau 

staan hogere orde vaardigheden als anticiperen, verkeersinzicht en risicoperceptie 

centraal. Ook een reële inschatting van de eigen vaardigheden is van groot belang. 

Zelfoverschatting leidt ertoe tot onverantwoorde risico’s worden genomen.
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Niveau 1: Voertuigcontrole en voertuigbediening

Op dit laagste niveau gaat het om de controle en de bediening van het voertuig. Hoe start 

ik de auto, hoe werkt het schakelen, hoe bedien ik de remmen? Wat doet mijn voertuig als 

ik versnel of vertraag? Ook de meer complexe voertuigbediening (denk aan het uitvoeren 

van een noodremming) hoort in principe op dit niveau thuis.

De traditionele rijopleiding maar ook het traditionele rijexamen houden zich in het 

algemeen bezig met de twee laagste niveaus. Een goede rijopleiding en een goed examen 

moeten echter ook aandacht besteden aan de twee hoogste niveaus. Uiteindelijk zijn deze 

twee hoogste niveaus bepalend voor de mogelijkheden om op de laagste niveaus een 

veilige keuze te maken.

De hiërarchie van Keskinen is later uitgebreid tot het GDE-model (Siegrist, 1999). In het 

GDE-model zijn de vier onderscheiden taakniveaus gekruist met drie ‘skills’ van een 

bestuurder verlangd worden ofwel drie essentiële elementen van de rijopleiding, te weten:

1. Kennis en vaardigheden.

2. Omgaan met risicoverhogende elementen.

3. Zelfevaluatie.

In figuur 1 is een weergave van het GDE-model terug te vinden. Het model kan zinvol 

worden gebruikt als basis voor de ontwikkeling en vervolgens evaluatie van maatregelen 

om de verkeersveiligheid van jonge beginnende bestuurders te verbeteren. De cellen van 

de GDE-matrix kunnen worden gebruikt als uitgangspunt voor de formulering van meer 

gedetailleerd uitgewerkte competenties of bekwaamheden die noodzakelijk zijn voor een 

veilige en verantwoorde verkeersdeelname.

Het GDE-model gaat uit van een hiërarchische benadering van gedrag. Het waarneembare 

gedrag wordt gezien als een uitkomst van een complex, intern, psychologisch proces, dat 

steeds aan verandering onderhevig is. Gedrag van een hoger niveau biedt een kader 

waarbinnen gedrag op een lager niveau vorm krijgt.

Persoonlijke ambities, gedragsstijl en sociale vaardigheden zijn elementen van de bredere 

context (niveau 4) waarin gedragingen en dus ook verkeersgedrag plaatsvindt. Gebleken is 

dat kenmerken zoals sociale klasse, normen en waarden, attituden, geslacht, leeftijd, 

groepsgedrag en zelfbeeld belangrijke invloed hebben op de keuzes (niveau 3) die men als 

bestuurder in het verkeer en ten aanzien van de specifieke rit maakt, bijvoorbeeld, welke 

route, tijdstip vertrek en keuze van medepassagiers. Het tweede niveau heeft te maken met 

het handelen in specifieke situaties; men moet kunnen anticiperen en reageren op de 

veranderende ritomstandigheden (bijvoorbeeld snelheid kunnen aanpassen bij ander 

wegtype en weersomstandigheden) en op gedrag van andere weggebruikers. Daartoe 

moet men ook vaardigheden bezitten om ook daadwerkelijk te kunnen handelen (niveau 1). 

Het heeft geen zin te weten dat je snelheid moet aanpassen als je onvoldoende vaardig 

bent om de snelheid te reguleren.

Op elk van de vier niveaus is een drietal aspecten te onderscheiden. Deze zijn weergegeven 

in de kolommen van de matrix. In de eerste kolom wordt beschreven wat een goede 

automobilist (op elk niveau) zou moeten weten om een auto te kunnen besturen en zich te 

kunnen handhaven in normale verkeersomstandigheden.

In de tweede kolom is sterk verbonden met de eerste kolom, maar heeft met name 

betrekking op specifiek risicogerelateerde kennis en vaardigheden. Hierbij geldt dat er een 

duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen het trainen van kennis en 

vaardigheden (bijvoorbeeld voertuigbeheersing) en het trainen van gevaarherkenning en 

risicobewustzijn (bijvoorbeeld het herkennen van gevaarlijke wegsituaties). De derde 

kolom heeft betrekking op zelfreflectie en zelfevaluatie: men dient zich bewust te zijn van 

zowel persoonlijke eigenschappen en neigingen als van de eigen vaardigheden of het 

ontbreken daarvan, als het gaat om veilige deelname aan het verkeer. 

Niveau 1: Voertuigcontrole en voertuigbediening

Op dit laagste niveau gaat het om de controle en de bediening van het voertuig. Hoe start 

ik de auto, hoe werkt het schakelen, hoe bedien ik de remmen? Wat doet mijn voertuig als 

ik versnel of vertraag? Ook de meer complexe voertuigbediening (denk aan het uitvoeren 

van een noodremming) hoort in principe op dit niveau thuis.

De traditionele rijopleiding maar ook het traditionele rijexamen houden zich in het 

algemeen bezig met de twee laagste niveaus. Een goede rijopleiding en een goed examen 

moeten echter ook aandacht besteden aan de twee hoogste niveaus. Uiteindelijk zijn deze 

twee hoogste niveaus bepalend voor de mogelijkheden om op de laagste niveaus een 

veilige keuze te maken.

De hiërarchie van Keskinen is later uitgebreid tot het GDE-model (Siegrist, 1999). In het 

GDE-model zijn de vier onderscheiden taakniveaus gekruist met drie ‘skills’ van een 

bestuurder verlangd worden ofwel drie essentiële elementen van de rijopleiding, te weten:

1. Kennis en vaardigheden.

2. Omgaan met risicoverhogende elementen.

3. Zelfevaluatie.

In figuur 1 is een weergave van het GDE-model terug te vinden. Het model kan zinvol 

worden gebruikt als basis voor de ontwikkeling en vervolgens evaluatie van maatregelen 

om de verkeersveiligheid van jonge beginnende bestuurders te verbeteren. De cellen van 

de GDE-matrix kunnen worden gebruikt als uitgangspunt voor de formulering van meer 

gedetailleerd uitgewerkte competenties of bekwaamheden die noodzakelijk zijn voor een 

veilige en verantwoorde verkeersdeelname.

Het GDE-model gaat uit van een hiërarchische benadering van gedrag. Het waarneembare 
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Het heeft geen zin te weten dat je snelheid moet aanpassen als je onvoldoende vaardig 

bent om de snelheid te reguleren.

Op elk van de vier niveaus is een drietal aspecten te onderscheiden. Deze zijn weergegeven 

in de kolommen van de matrix. In de eerste kolom wordt beschreven wat een goede 

automobilist (op elk niveau) zou moeten weten om een auto te kunnen besturen en zich te 

kunnen handhaven in normale verkeersomstandigheden.

In de tweede kolom is sterk verbonden met de eerste kolom, maar heeft met name 

betrekking op specifiek risicogerelateerde kennis en vaardigheden. Hierbij geldt dat er een 

duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen het trainen van kennis en 

vaardigheden (bijvoorbeeld voertuigbeheersing) en het trainen van gevaarherkenning en 

risicobewustzijn (bijvoorbeeld het herkennen van gevaarlijke wegsituaties). De derde 
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Figuur 1. Model met ‘Goals of Driver Education’ (GDE Matrix)
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