
Beste kandidaat, 

Helaas hebben we elkaar al een tijd niet gezien en heeft de rijopleiding al een tijdje stil gestaan. Dit alles 

door de COVID-19 crisis. Gelukkig heeft het kabinet bekend gemaakt dat we weer kunnen gaan rijden 

vanaf 11 mei! Dit echter wel onder een aantal voorwaarden.  

Deze zijn als volgt: 

 Er mogen maximaal 2 personen in de auto aanwezig zijn. Dit houdt in dat er niet meer (achterin) 

meegereden kan worden en dat je aan het einde van de les niemand hoeft op te halen. 

 Voor aanvang van de les zullen altijd 2 vragen beantwoord moeten worden. Deze zijn voor zowel 

de instructeur als de kandidaat van belang. Als zowel de instructeur als de kandidaat op beide 

vragen ‘nee’ kunnen antwoorden, kan de les plaatsvinden.  

Het gaat om de volgende 2 vragen: 

o Heb jij, of iemand in jouw huishouden, in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID-19 

gehad? 

o Heb jij, of iemand in jouw huishouden, in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, 

hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten? 

 Tussen de rijlessen zal minimaal 10 minuten extra tijd zitten. Dit is om de auto te ventileren en 

te ontsmetten. 

 Uitleg wordt zoveel mogelijk buiten de auto gegeven. Ook de nabespreking en het maken van 

een nieuwe afspraak zal buiten de auto plaatsvinden. 

 Er zullen afsluitbare afvalzakjes aanwezig zijn voor eventueel afval. Deze neemt de kandidaat 

aan het einde van de les mee naar huis om vervolgens daar weg te gooien. 

 Aan het einde van de les zal de kandidaat de aangeraakte objecten zelf schoonmaken met 

desinfectie middel. Hier zal de rijschool voor zorgen. 

Beschermingsmiddelen 
Tijdens het volgen van de les is het niet verplicht om extra beschermende maatregelen te nemen. Denk 

hierbij aan een mondkapje en handschoenen, uiteraard wordt dit wel zeer op prijs gesteld. Voor deze 

materialen zal de kandidaat wel zelf moet zorgen. 

CBR 
Ook het CBR dient zich aan te passen aan de maatregelen. Deze hebben op het moment nog geen 

officieel bericht hieromtrent verstuurd. Echter, er zijn al wel maatregelen bekend die waarschijnlijk van 

kracht zullen gaan worden tijdens de B examens. Deze zijn als volgt: 

 De kandidaat dient alleen het pand in te gaan en zich te melden bij de betreffende examinator. 

De instructeur mag dus niet meer mee naar binnen; 

 Er zal een wand aanwezig zijn tussen de kandidaat en de examinator; 

 De instructeur mag niet meer meerijden tijdens de examen rit; 

 De kandidaat moet in het bijzijn van de examinator zijn/haar gedeelte van de auto 

desinfecteren, de examinator zal de andere kant desinfecteren; 

 Bij de nabespreking van het examen mag de instructeur ook niet aanwezig zijn. Wel wordt er, 

indien nodig, gekeken naar eventueel telefonisch contact; 

Mocht u over deze informatie nog verdere vragen hebben, dan hoor ik deze graag. 

Met vriendelijke groet, 

Glen Burggraaf 
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