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Verkeersinzicht grootste
valkuil

ondernemen met

mensen

De balans van drie jaar trekkerrijbewijs
De verkeersveiligheid met betrekking tot het landbouwverkeer verhogen, was ruim drie jaar geleden de belangrijkste reden om
het T-rijbewijs in te voeren. Hoewel die periode te kort is om nu een duidelijke verbetering in de verkeersveiligheid te zien, heeft
de invoering wel veel teweeggebracht.

Vooral het opdoen
van verkeersinzicht
is belangrijk bij
de lessen voor het
T-rijbewijs.

De landbouwtrekker daverde met zijn brede aanhanger
dusdanig rakelings voorbij dat de fietser in kwestie bijna
zijn evenwicht verloor. De columnist van het Reformatorisch
Dagblad beklaagde zich er in augustus nog over in zijn krant.
Hij pleitte voor beperkende maatregelen voor het landbouwverkeer, waaronder het opschroeven van de minimumleeftijd voor het trekkerrijbewijs naar 21 jaar.
Hij werd meteen van repliek gediend door Arjan Breure
van loonbedrijf Breure uit Klaaswaal. Die stelde dat het
T-rijbewijs voor zestienjarigen zonder rijvaardigheid een
hoge drempel is, waarmee wordt voorkomen dat onervaren bestuurders de weg op mogen, omdat zij het rijbewijs
simpelweg niet halen.
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Het is een goed voorbeeld van de discussie over verkeersveiligheid, landbouwverkeer en de kijk van de maatschappij
hierop én de reden dat het T-rijbewijs op 1 juli 2015 is ingevoerd. Landelijk was er al jaren een dalende trend te zien in
het aantal dodelijke verkeersongevallen, maar als het gaat
om landbouwverkeer blijft dat aantal al jaren hangen op een
gemiddelde van veertien. Dat daar iets aan moest worden
gedaan, daarover waren alle betrokken partijen het wel eens.
“Het invoeren van het T-rijbewijs heeft nooit bij enige partij
tot discussie geleid, zelfs niet bij LTO of de politiek. Dat blijkt
al uit het feit dat het is ingevoerd voordat het kenteken er is”,
stelt Hero Dijkema van CUMELA Nederland. “Een goed opgeleide chauffeur is van groot belang. Als CUMELA zijn we erg

Verhuur lestrekker geen succes
blij met de invoering. Hiermee laten we aan de samenleving
zien dat de bestuurder goed is opgeleid. Dat is goed voor de
verkeersveiligheid, maar ook voor het imago van de sector.”
Na drie jaar kunnen er nog geen harde conclusies worden
getrokken wat betreft die verkeersveiligheid, stelt het Eindrapport Evaluatie Invoering T-rijbewijs, dat is uitgevoerd in
opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
en in april werd gepubliceerd. Vanwege het beperkte aantal
ongevallen per jaar en de vele factoren die dit beïnvloeden,
is het niet realistisch op korte termijn een significante daling
van het aantal ongevallen te verwachten. Daarbij speelt mee
dat in verhouding nog maar een klein deel van de T-rijbewijshouders het nieuwe examen heeft afgelegd.

“Het T-rijbewijs staat nu ook in
polisvoorwaarden.”
Wel heeft de invoering op andere vlakken gevolgen. Zo stellen verzekeraars in hun polisvoorwaarden dat de bestuurder
van een trekker moet voldoen aan de wettelijke eisen. “Dat
betekent dat hij een trekkerrijbewijs moet hebben om op alle
openbaar toegankelijke terreinen te mogen rijden”, zegt Dijkema. “Dat is dus niet alleen de openbare weg, maar ook het erf,
zolang er geen slagboom voor zit. Ook moet rekening worden gehouden met het feit dat je, als je op een zaterdagavond
dronken achter het stuur wordt aangehouden en je autorij
bewijs wordt ingevorderd, ook geen trekker meer mag rijden.”

Veel animo
Naast de omzetting van ruim 10.000 trekkercertificaten naar
een T-rijbewijs stond de teller wat betreft afgenomen praktijkexamens op 4 augustus dit jaar op 12.528. Het slagingspercentage ligt gemiddeld op 64 procent. Het ontbreekt dus
niet aan animo. Momenteel zijn er 64 bevoegde opleiders in
het land. Cor van Leeuwen is er daar één van. Hij was er meteen bij toen in december 2014 duidelijk werd dat het T-rijbewijs zou worden ingevoerd. Nu heeft hij het bijna te druk.
Zes dagen in de week is hij met leerlingen en zijn Claas Arion
620 met Veenhuis-kipper op pad. “Het was in eerste instantie de bedoeling dat ik twee tot drie dagen in de week les
zou gaan geven en de rest van de week bij een loonwerker
of in de verhuur aan het werk zou gaan als zzp’er (werk dat
hij daarvoor ook al deed; red.), maar ik kom er niet aan toe.”
Ook enkele AOC’s bieden de rijopleiding aan. De loonwerkdocenten van het Wellant College in Houten zijn in november
2015 begonnen met het aanbieden ervan. “Alle leerlingen
die vanwege hun opleiding op een trekker moeten kunnen
rijden, hebben nu een rijbewijs nodig. We vinden het voor
ons als school dan ook een verplichting om deze opleiding
aan te bieden. Het is ook goede pr en een uithangbord voor
onze opleidingen”, vertelt docent Arjan Kornegoor. Hij denkt
dit als school beter te kunnen dan algemene rijscholen die
het T-rijbewijs ‘er even bij doen’. Vijf docenten zijn een dag in

Het idee was een lestrekker aan te schaffen en die te gaan verhuren aan een autorijschool in de buurt. “Ik wilde een vinger aan de pols houden”, zegt loonwerker
Maurice van Chastelet uit Dordrecht. “Ik was benieuwd hoeveel uitval er zou zijn,
hoeveel jongens met adhd we zouden treffen en of we voor die categorie niet een
oplossing konden vinden, zodat zij toch hun T-rijbewijs konden halen. Het zou
zonde zijn als we die jongens zouden mislopen in de sector.”
Hij heeft het anderhalf jaar geprobeerd, maar uiteindelijk moest hij de trekker
verkopen. “Ik vind het erg jammer, maar het was om twee redenen niet te doen.
Ten eerste zitten die jongens en meiden op school, dus ze kunnen alleen in het
weekeinde of na vier uur ‘s middags. Dat paste vaak niet in het schema van de
rijschool. Daarnaast is het ombouwen te veel werk. Ik wilde de trekker de helft
van de week inzetten als lestrekker en de andere helft van de tijd gebruiken op
ons bedrijf, maar dat betekende dat ik elke keer na het werk die trekker tot in de
puntjes moest schoonspuiten en alle juiste toebehoren er weer aanschroeven. Al
met al kostte dat te veel tijd.”
Achteraf denkt hij dat hij het zelf had moeten gaan doen: opleiden. “Als loonwerker snap ik wat een trekker kan en doet. Ik weet hoe het spelletje werkt. Rijinstructeurs van een autorijschool zijn toch vaak instructeurs die van de vrachtwagen komen en dit er even bij moeten gaan doen. Veelal hebben ze niet die
affiniteit en ze hebben er geen lol in, want zo’n bijrijdersstoeltje is natuurlijk veel
minder prettig vergeleken met het comfort van een grote vrachtwagencabine.”
Er is klandizie genoeg, weet hij. “Als ik een aanbeveling mag doen: begin met
lessen op een afgesloten terrein voor een iets lager tarief. Veel zestienjarigen
hebben gewoonweg nog geen ervaring, dus laat ze daar eerst maar wat aanklooien. Dat maakt het toegankelijker, denk ik. Het is perfect dat het T-rijbewijs
er is gekomen, maar we moeten er wel voor zorgen dat er mensen blijven komen
in onze branche.”

de week uitgeroosterd om als rijinstructeur te fungeren. “Wij
denken dat we veel beter overweg kunnen met de trekker
dan de gemiddelde rijschoolhouder, want wij zijn jongens
van de praktijk. Daarnaast hebben we veel meer binding met
de sector, dus we lopen dan al twee punten voor op die algemene rijschoolhouder. Daarnaast is het voor ons, docenten,
ook een heel leuke afwisseling naast het lesgeven in de klas.”
In het noorden van het land biedt ook Terra rijlessen aan. De
school heeft vier combinaties op de weg rijden. Terra werkt
samen met twee rijschoolhouders en de andere twee combinaties worden ingezet met bevoegde zzp’ers. “We willen dit
als school aanbieden, omdat we studenten zo goed, zo veilig
en zo goedkoop mogelijk een trekkerrijbewijs willen aanbieden. Vandaar dat we met eigen lescombinaties de weg
op wilden”, zegt docent Cor Fockens. “Er is veel animo voor.
Per locatie is het verschillend, maar sommige combinaties
rijden drie volle dagen in de week, andere vier. De studenten
komen zowel van onze opleidingen als van buiten de school.”

Gebrek aan verkeersinzicht

De grootste groep leerlingen zijn zestienjarige (9860) en
zeventienjarige (1608) scholieren, maar er zitten ook stratenmakers van vijftig bij. Gemiddeld heeft een leskandidaat
vijftien lessen nodig voordat hij op mag voor examen. Dat
aantal hangt erg af van de ervaring. De zogeheten hogeordevaardigheden hebben daarin een groot aandeel, stelt
het eindrapport. De jonge leeftijd waarop bestuurders met
een landbouwvoertuig op de openbare weg mogen rijden,
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Een aantal voorbeeldvragen uit het theorie-examen
voor het T-rijbewijs.

Voorbeeldvragen T-rijbewijs
1. Je rijdt met een landbouwtrekker (LBT) met aanhangwagen op de weg.
Hoe zwaar mag deze maximaal zijn?
A
B
C

50000 kg.
40000 kg.
30000 kg.

Juiste antwoord A
2. Je rijdt met een landbouwtrekker (LBT). Je moet een noodstop maken en drukt het rechter
rempedaal in.
Wat gebeurt er?

A
B
C

“Een lichte en een zware variant van
het T-rijbewijs zou goed zijn.”

De landbouwtrekker (LBT) wijkt uit naar rechts.
De landbouwtrekker (LBT) rijdt rechtdoor.
De landbouwtrekker (LBT) wijkt uit naar links.

Juiste
antwoord
3. Je wil
de ruiterAinhalen.

Het gebrek aan verkeersinzicht is een aandachtpunt dat ook
bij CUMELA en het CBR bekend is. “Verkeersinzicht is een
belangrijk thema, vooral bij de confrontatie met de fietser”,
merkt Dijkema op. “Het denken ‘ze gaan wel aan de kant voor
mij’ wordt in het T-rijbewijs wel afgeleerd. Daarom zijn er ook
geen examenlocaties in de Flevopolder. Daar is de infrastructuur zo open dat er bijna geen confrontaties zijn met fietsers.
Vergeleken met het trekkercertificaat zijn er wat dat betreft
al grote sprongen gemaakt. Het certificaat richtte zich vooral
op het omgaan met de machine. Het rijbewijs is meer gericht
op verkeersdeelneming.”
Het CBR heeft daar ook op ingespeeld door in september
nieuwe vraagsoorten in te voeren bij de theorie-examens.
Hiermee wordt het inzicht in het verkeer beter getest.

Wat moet je doen?

A
B
C

Claxonneren en uitwijken.
Snelheid aanpassen en uitwijken.
Claxonneren en snelheid aanpassen.

Juiste antwoord B
4. Welke bestuurders moeten hier gebruik maken van de fietsstrook?

A
B
C

Alleen fietsers.
Fietsers en snorfietsers.
Fietsers, snorfietsers en bromfietsers.

Juiste antwoord B

Theorie
5. Wat betekent dit bord?

A
B
C

Verplichte rijrichting.
Eénrichtingsweg.
Verboden te keren.

Juiste antwoord B
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brengt namelijk een extra risico met zich mee. Globaal gezien
zijn er twee mogelijke oorzaken waardoor jonge beginnende
bestuurders meer dan gemiddeld betrokken zijn bij verkeersongevallen. Ten eerste vertonen ze veel risicogedrag, doordat ze nog jong zijn. Ten tweede zijn ze onvoldoende vaardig,
omdat ze nog te weinig rijervaring hebben.
Van Leeuwen kan dat beamen. “De grootste valkuil is het
verkeersinzicht. De meeste leerlingen komen van de fiets af,
hebben nooit actief de verkeersregels in acht genomen en
zijn niet gewend rekening te houden met andere verkeersdeelnemers. Ik merk dat leerlingen die hun autorijbewijs al
hebben met minder lessen toe kunnen. Zij hebben al ervaring met de weg en hebben al meer ervaring in het verkeer.”
Toch heeft ervaring met de auto ook zijn nadelen, merkt Kornegoor op. “Je moet deze leerlingen juist veel dingen afleren.
“Hun manier van kijken is vaak niet juist, ze mogen ‘maar’
25 kilometer per uur en één hand aan het stuur is ook niet
de bedoeling. Verkeersinzicht moeten ze leren door ervaring.
Dat betekent dat we als rijinstructeur samen met de leerling
veel herhalen en achteraf verkeerssituaties bespreken. Dat
werkt goed.”

Van tevoren werd juist gedacht dat die theorie een groot
struikelblok zou zijn voor leerlingen die toch meer gericht
zijn op de praktijk dan op het boek. Toch slaagt gemiddeld 74 procent voor het theorie-examen. Dat is bijna het
dubbele vergeleken met het theorie-examen voor de auto
(40 procent). De hoge score komt volgens het CBR allereerst
doordat er is gestart met een wat lagere slaagnorm. Dat is
een bewuste keuze geweest bij de introductie van dit nieuwe examen. Bij de invoering moesten de kandidaten 74 procent van de vragen goed beantwoorden om te slagen. Na
1 oktober 2017 is dit percentage geleidelijk opgevoerd naar
80 procent. Deze groep kandidaten is waarschijnlijk ook meer
gemotiveerd dan kandidaten die examen doen voor de categorieën B en AM. T-kandidaten zijn intrinsiek gemotiveerd. Ze
willen het rijbewijs zo snel mogelijk na hun zestiende verjaardag halen, omdat ze het nodig hebben voor hun werk, stage

of studie. Fockens ziet dat ook terug. “De studenten hebben
echt een drive om dat examen te halen. Toch vind ik wel dat
er aandacht voor de theorie moet blijven. Studenten op het
mbo redden zich meestal zelf wel met de lesstof, maar voor
vmbo-leerlingen is de theorie toch een struikelblok, merken
we. Vandaar dat we ook klassikale lessen aanbieden.”

Kosten

Afhankelijk van het aantal lessen liggen de totale kosten van
het T-rijbewijs rond de € 1500,-. Een les kost gemiddeld tussen de € 80,- en € 100,-. Die kosten zijn een ander punt van
discussie, want gooit de sector hiermee niet zijn eigen glazen
in, zoals Breure in zijn reactie stelde? Steeds meer jongeren
die geïnteresseerd zijn in de cumelasector kiezen toch voor
een andere branche, omdat het T-rijbewijs duur en moeilijk
te halen is, schreef hij. Fockens is het daarmee eens. “Het
T-rijbewijs heeft een extra drempel opgeworpen. Op open
dagen hoor ik wel eens dat als jongeren twijfelen, ze toch
kiezen voor een andere opleiding door dat rijbewijs. Hun
ouders willen bij twijfel geen € 1500,- tot € 2000,- neertellen
voor een trekkerrijbewijs.”
Die kosten brengen andere hobbels met zich mee. “We hebben studenten die aan het eind van het tweede jaar nog
steeds geen T-rijbewijs hebben, omdat ze het zelf moeten
betalen en nog niet genoeg bij elkaar hebben gespaard.
Dat betekent dat die student in die twee jaar opleiding geen
ervaring met machines opdoet. Wil je die achterstand wegwerken, dan moet die student wellicht nog stages inhalen en
is hij dus pas later klaar met zijn opleiding.”
Op het Wellant College is Kornegoor minder pessimistisch.
“Omgerekend hebben we een gemiddeld uurtarief van
€ 100,-. Dat is veel, maar als je nagaat dat daar ook de verzekering, de diesel en de instructeur van moeten worden
betaald, dan snappen de meesten deze prijs wel, zeker als je
het vergelijkt met de kosten van een vrachtwagenrijbewijs”,
zegt Kornegoor. Hij kent in de afgelopen drie jaar maar één
leerling die van opleiding is veranderd omdat hij het trekkerrijbewijs te duur vond.
Om de kosten behapbaar te houden, hebben de sociale
partners (CUMELA Nederland, FNV Agrarisch en Groen, CNV
Vakmensen en Vakvereniging Het Zwarte Corps) een subsidieregeling in het leven geroepen voor leerlingen van de
opleiding Groen, Grond & Infra. Als ze in de periode van een
half jaar voor hun studie begint tot het einde van hun eerste
studiejaar het rijbewijs halen, krijgen ze € 700,- vergoed. “Op
die manier proberen we de kostendrempel te verlagen”, zegt
Dijkema. Dat het T-rijbewijs te duur zou zijn en dat cumela
bedrijven hierdoor instroom van nieuwe medewerkers missen, daar krijgt hij geen klachten over.

Licht en zwaar
Een ander discussiepunt is het opsplitsen van het T-rijbewijs
in een lichte en een zware versie, blijkt uit de evaluatie. “Het
T-rijbewijs is sterk benaderd vanuit de grotere machines.
Mensen die nu op een klein voertuig werken, denk vooral
aan werknemers in de bouw die op een minishovel of een
-graafmachine werken, moeten ook een T-rijbewijs hebben”,
zegt Dijkema. “Het zou mooi zijn als deze machines uitgezonderd kunnen worden, maar zolang er geen kenteken is, wordt

De ideale lestrekker
De ideale lestrekker is nog niet zo maar gevonden. Zo schafte Cor van Leeuwen
een lestrekker aan die door het CBR was aangeraden, een Claas Arion 550 met een
powershift-versnellingsbak. “Je moet goed opletten wat je koopt. Na een half jaar
heb ik die al ingeruild voor een tractor met een Vario-transmissie. Dat maakt het
voor de leerlingen gemakkelijker. Ze moeten al op zoveel zaken letten. Dat schakelen
heeft geen prioriteit. Er is maar één T-rijbewijs, dus of je nu met automaat of schakelbak hebt gelest, maakt niet uit”, aldus Van Leeuwen. Daarnaast heeft hij in de tussentijd de hydraulische remmen vervangen door luchtremmen, waardoor leerlingen de
combinatie gemakkelijker kunnen aansluiten. Ook heeft hij nu een wagen met een
gestuurde as in plaats van een vast tandemstel. “Hierdoor loopt de combinatie gemakkelijker door de bocht heen. Ook dat komt de leerling ten goede. Je moet continu
blijven verbeteren”, aldus de rijinstructeur. Daarnaast heeft hij een reserve-lestrekker,
voor het geval de andere uitvalt. Die verhuurt hij ook aan collega-rijscholen.
De docenten van het Wellant College rijden met een JCB 4160 Fastrac met trekkerbumper. “We hebben deze trekker echt uitgezocht op rijcomfort, gemak en ruimte in
de cabine. Vooral dat laatste is voor de rijinstructeur van belang. Je moet toch bijna
een hele dag op zo’n bijrijdersstoeltje zitten”, zegt Kornegoor. De trekker heeft een
Vario-transmissie, voor en achter geveerde assen en twee luchtgeveerde stoelen. “Er
zijn al andere rijschoolhouders bij ons wezen kijken. Ik denk dat wij de ideale lestrekker hebben.”

het lastig. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen dat voor
machines onder de 3,5 ton een autorijbewijs voldoende is.
In België en Duitsland werken ze ook op die manier. We pleiten daarom voor een lichte en een zware variant. Medewerkers die bijvoorbeeld alleen op een minishovel in de bouw
werken, zouden kunnen volstaan met een theoriecertificaat.”
Er moeten dus nog puntjes op de i worden gezet. “Hoewel er
nog een aantal discussiepunten zijn, is de invoering van het
T-rijbewijs een belangrijke stap geweest”, gaat Dijkema verder. “Het geeft een plus aan de landbouwsector en hiermee
hebben we een goed verhaal naar de maatschappij. Op de
langere termijn verwacht ik ook een verbetering van de verkeersveiligheid. Nu nog de snelheid naar 40 km/u en dan is
het helemaal af.”
TEKST: Marjolijn van Woerkom
FOTO’S: CUMELA Communicatie
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