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Cito-examens
trekkerrijden beschikbaar
Jongeren van 16 en 17 jaar moeten in Nederland een
trekkerrijbewijs hebben om met een trekker te mogen
werken/rijden. Dit geldt voor de openbare weg. Op het
eigen erf mag vanaf 16 jaar wel zonder rijbewijs gereden
worden.Vanaf 18 jaar is geen trekkerrijbewijs meer nodig.
Voor die doelgroep van jongeren van 16 en 17 jaar
ontwikkelt Cito trekkerrijdenexamens voor het behalen
van het trekkerrijbewijs.
Een trekkerrijdenexamen bestaat uit
twee delen: en theorie-examen en een
praktijkexamen. Het theoriegedeelte bestaat uit: kennis van de verkeersregels,
kennis van de trekker, wetgeving met betrekking tot agrarische voertuigen. Het
praktijkgedeelte bestaat uit het rijden
met de trekker van een rondje van 5 km.
Tevens moet men een aanhanger aankoppelen en hiermee achteruit rijden.
Het theorie-examen kan zowel schriftelijk als digitaal worden afgenomen. Van
het schriftelijke examen zijn vijf versies
beschikbaar. Een theorie-examen bestaat uit veertig meerkeuzevragen met
vier alternatieven. In een examen komen
de volgende onderwerpen aan bod:
N Gedragsregels o.a.: rvv en art.8
N Inrichtingseisen
N Veiligheidseisen
De theorie-examens en het praktijkexamen met bijbehorende formulieren kunnen gedownload worden via de Toetscatalogus op Livelink. U kunt alleen in de
toetscatalogus indien u over een account
voor Livelink beschikt en toegangsrechten heeft tot het afgesloten deel van de
Toetscatalogus op Livelink. Docenten die
toetsen via de Toetscatalogus willen
downloaden maar nog geen toegang hebben, kunnen zich via de examensecretaris
of onderwijsdirecteur aanmelden. Voor
vragen over toegang tot de toetscatalogus
kunt u contact opnemen met Alex van
Essen (acvan.essenAwellant.nl).

Examen met de computer
De eerste vier versies van het theorie-examen zijn omgezet in question mark perception en kunnen ook digitaal worden
afgenomen. Het voordeel is dan dat de
deelnemer direct weet of hij/zij geslaagd
of gezakt is voor het theorie-examen. De
computer berekent namelijk direct de
score. De afname is niet aan plaats en tijd
gebonden en kan op elk tijdstip en overal
worden afgenomen bijvoorbeeld bij de
deelnemer thuis. De digitale versie van
het theorie-examen is te vinden op Toetsplaza (www.toetsplaza.nl) onder docent, toetspagina’s, Trekkerrijden.
Oefentoetsen voor de theorie
Op Toetsplaza zijn ook oefentoetsen beschikbaar onder de noemer Cito training.
Dit is een opgavenbank met honderd opgaven waaruit ad random toetsen worden getrokken. De oefentoetsen zijn bedoeld als diagnostische toetsen voor de
deelnemer om na te gaan of de deelnemer
voldoende theoretische kennis heeft van
het trekkerrijden om aan het examen
deel te nemen.
Nieuwe ontwikkelingen
In 2008 is door het Ontwikkelcentrum
een nieuw boek ‘Werken met de trekker’
op de markt gebracht. De praktijkhandelingen rondom het trekkerrijbewijs worden daarin min of meer competentiegericht naar voren gebracht.

Om bij deze ontwikkelingen aan te sluiten, wordt door Cito een nieuwe opgavenbank ontwikkeld waaruit ad random
toetsen getrokken kunnen worden om de
theorie te toetsen.
Een toets zal bestaan uit vijftig opgaven,
die betrekking hebben op het werken
met de trekker zoals o.a. rijklaar maken,
aan- en afkoppelen van werktuigen en
wagens en rijden met of zonder lading.
De toetsenbank zal in totaal tweehonderd vragen gaan bevatten. Er wordt bij
de vragen gebruik gemaakt van fotomateriaal en videobeelden. Naar verwachting zal deze nieuwe opgavenbank eind
2009 gereed zijn. De toetsen zijn dan beschikbaar via Toetsplaza. p
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