Voorwaarden en aanmelding voor opleidingsraad CBR
Voor aanmelding van individuele opleiders voor de opleidingsraad van het CBR gelden de
volgende voorwaarden:

•
•
•
•
•
•

•

De opleider overlegt een bewijs van inschrijving in het Nederlandse Handelsregister en ook een
afschrift van zijn statuten of reglementen.
De opleider heeft kennis en ervaring met de aansluiting van rij- en theorieopleidingen op de
examens en processen rond de examinering.
De opleider vertegenwoordigt een brede achterban.
De opleider mag, naar het oordeel van het CBR, geen wangedrag hebben vertoond en/of zich
schuldig hebben gemaakt aan het (mede)plegen van een strafbaar feit.
Er moet sprake zijn van een landelijke vertegenwoordiging.
Voor een individuele opleider voor theorie-examens geldt dat hij minimaal 2.000 theorie-examens
voor rijbewijscategorie B reserveert bij het CBR per kalenderjaar, die daadwerkelijk leiden tot een
examenafname. Daarnaast moet een aanzienlijk deel van de bedrijfsvoering bestaan uit het geven
van theorieopleidingen.
Voor een individuele opleider voor praktijkexamens geldt dat hij minimaal 1.000 eerste
praktijkexamens voor rijbewijscategorie B reserveert bij het CBR per kalenderjaar, die
daadwerkelijk leiden tot een examenafname. Daarnaast moet een aanzienlijk deel van de
bedrijfsvoering bestaan uit het geven van rijopleidingen.

De aanmelding van individuele opleiders voor de opleidingsraad van het CBR gaat als volgt:
• In een motivatiebrief geeft de opleider aan waarom hij wil deelnemen aan de opleidingsraad.
Hierbij licht hij toe dat hij voldoet aan de voorwaarden voor deelname, waar nodig voorzien van
documentatie.
• De opleider stuurt zijn motivatiebrief naar Hoofdkantoor CBR, postbus 5301, 2280 HH Rijswijk
t.a.v. secretariaat gebruikersraad, of naar het mailadres van de secretaris gebruikersraad:
francisca.bluys-schild@cbr.nl.
• De motivatiebrief moet vóór 17 januari 2022 zijn ontvangen. Via het secretariaat gebruikersraad
ontvangen de aanmelders een reactie op de motivatiebrief.
• Als het aantal aanmeldingen het maximale aantal van drie individuele opleiders overschrijdt,
bepaalt het CBR op basis van motivering en geografische spreiding welke opleiders worden
benoemd voor de opleidingsraad.
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